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Eliza Graff
Skąd taki pomysł na ebook’a? Z chęci
pomocy osobom, które po raz pierwszy w swoim
życiu stają przed ścianą niewiedzy, wieloma
pytaniami, oczekiwaniami innych, że w tej trudnej
sytuacji będziemy znali odpowiedzi na ich
wszystkie pytania. Tylko jak? Skoro nigdy
wcześniej nikogo nie żegnaliśmy? I po prostu nie
mamy ani doświadczenia, ani głowy do myślenia.
Co dalej?
Od 2 lat temat śmierci towarzyszy nam
z większa częstotliwością. Czytamy na portalach,
że oto dziś umieralność na COVID-19 zwiększyła
się i mamy wyjątkowo 500 dodatkowych zgonów.
Dla czytających te informacje – to tylko liczby.
Dla rodziny tych 500 osób to bardzo często
dramaty. I jak w tym smutnym, szokującym
często okresie przygotować piękną uroczystość
pogrzebową dla kogoś, kogo kochaliśmy
najbardziej na świecie? Jak odnaleźć się w
temacie i obszarze, gdy zazwyczaj nikt nie chce
dzielić się tym doświadczeniem z otoczeniem? I
jak zachować się, gdy przepisy mówią, że w
trakcie pandemii nic nie można?
W wieku 23 lat pożegnałam mamę. W wieku 33
lat – tatę. Wszystko, co związane było
z pogrzebem działo się gdzieś obok mnie. Na nic
nie miałam wpływu. Mogłam tylko odmówić
modlitwę, przyjąć Komunię świętą za dusze
rodziców, kupić wieniec. W pewien sposób temat
śmierci ewoluował we mnie. Ani jej się nie boję,
ani nie unikam jej tematu. Być może niektórych

Life is a
journey, not a
destination

zszokuję, ale otwarcie rozmawiam o tym z moimi
dziećmi, by były świadome jak chcę zostać
pochowana, gdzie, w czym. To nie jest kwestia
depresji, czy myśli samobójczych. Po prostu
jestem dobrym organizatorem i nie zamierzam
liczyć na domyślność tych, którzy zostaną tu na
ziemi i będą zgadywać, czy lubiłam to, czy tamto
i czy chciałabym tak, czy inaczej.

Ebooka dedykuję tym, którzy utracili
ukochaną osobę i po raz pierwszy
stanęli przed wyzwaniem organizacji
pogrzebu.
Ebook

jest

dla

tych,

którzy

chcą

wiedzieć
jakie
mają
możliwości,
obowiązki, czego mogą się spodziewać
i jakie mają alternatywy.
Celem tego ebooka jest przygotowanie
możliwie najpiękniejszej uroczystości
pożegnalnej,
ale
nie
najcichszej;)
najskromniejszej i najsmutniejszej.
Ebook jest merytoryczny, praktyczny i
doradczy.

Punktem wyjścia jest fakt, że
żegnana osoba była dla nas bliska,
kochana i uroczystością chcemy
pokazać, jak bardzo jesteśmy
wdzięczni za wszystko co dla nas
zrobiła, kim była, za miłość, którą
od niej dostaliśmy.

Organizując uroczystości
pogrzebowe niech niesie nas myśl,
że zmarły już nie cierpi i jest w
miejscu, do którego dążył przez
całe życie.
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Śmierć bliskiej osoby
Śmierć naturalna
w wyniku długotrwałej choroby - na przykład nowotworu, we śnie, czy
gwałtownej sytuacji typu wypadek, czy nagłego zdarzenia w postaci zawału, czy
wylewu.
Jeśli śmierć nastąpiła w domu należy zadzwonić pod numer 112 i opisać
sytuację.
Przykład: mężczyzna/kobieta, lat xx, chorujący/chorująca na choroby
przewlekłe: x, y. Leczył/a się od lat ... nie rusza się, nie oddycha. Proszę o
przyjazd lekarza. Podaj swoje dane: imię nazwisko, telefon, adres gdzie osoba
się znajduje oraz sposób jej ułożenia – podłoga, łóżko itp.
Jeśli chory leczył się w jakiejś przychodni, miał swojego lekarza prowadzącego,
u którego był/była na wizycie w okresie ostatnich 30 dni, zadzwoń do tej
placówki. Poproś o przyjazd tego lekarza.
Oczekując na niego, zastanów się, czy jest ktoś, kto zaraz ma przyjść do domu,
kogo warto przygotować na całą sytuację np. dzieci. Może jest jakaś inna bliska
ci osoba, którą warto poinformować o tym, że czekasz na lekarza, a która może
Cię wesprzeć w tej chwili. Może to być na przykład rodzeństwo.
Nie przenoś osoby leżącej z podłogi na łóżko. Nie przesuwaj jej. Cierpliwie
czekaj na lekarza.
Jeśli lekarz po zbadaniu ciała potwierdzi Twoje przypuszczenia i stwierdzi zgon,
może będzie w stanie wskazać prawdopodobną godzinę śmierci i jej przyczynę.
Spodziewaj się od lekarza wypisu KARTY ZGONU PACJENTA.
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W sytuacji, gdy Ty znajdujesz osobę zmarłą w domu, to na Tobie spoczywa
obowiązek wezwania lekarza oraz poinformowania rodziny o zastanej sytuacji.
Ze względu na szok sytuacyjny, poproś zaufaną osobę o wsparcie i odciążenie w
bieżących formalnościach.

Zadzwoń
na 112

Śmierć w szpitalu lub hospicjum
zostaje stwierdzona najczęściej przez dyżurujący personel medyczny. Zgłaszana
jest lekarzowi prowadzącemu, bądź będącemu na dyżurze. Lekarz przeprowadza
oględziny, stwierdza zgon, ustala godzinę i możliwie przyczynę śmierci. Na tej
podstawie wystawia najważniejszy dokument – KARTĘ ZGONU PACJENTA.
Jeśli lekarz stwierdzi, że nie jest w stanie ustalić przyczyny zgonu, może zlecić
przeprowadzenie sekcji zwłok. Na podstawie tej procedury zostanie ustalona
przyczyna zgonu i to ona zostanie wpisana do karty.
Jeśli zgon nastąpił w czasie krótszym niż 12 godzin od przyjęcia do szpitala,
obowiązkowo wykonuje się sekcję zwłok. Jeśli zauważysz, że szpital tego nie
proponuje, przypomnij o tym wymogu.
PAMIĘTAJ! KARTĘ ZGONU SKSERUJ W KILKU KOPIACH. PRZYDA CI SIĘ W WIELU
URZĘDACH!
Tymczasem, dyżurna pielęgniarka sporządza kartę skierowania zwłok do chłodni,
do której ciało zostanie przewiezione nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od
zgonu.
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Na stopie, bądź na dłoni zawiesza się identyfikator zmarłego. Ciało wraz z kartą
skierowania i identyfikatorem jest przewożone do chłodni w prosektorium.
Gdy tożsamość pacjenta nie jest znana, w dokumentach i identyfikatorze
widnieje napis NN – nieznany. Tym samym obligatoryjnie będzie potrzebna
identyfikacja zwłok.
Identyfikacji dokonuje się w specjalnie do tego przystosowanym pokoju, w
obecności pracownika szpitala. Przebieg identyfikacji zostaje udokumentowany.
Po

tym

czasie,

dyżurna

pielęgniarka,

bądź

lekarz

mają

obowiązek

poinformowania osoby lub instytucje, wskazane przez zmarłego/zmarłą, o
zaistniałej sytuacji.
Przy osobach małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, informuje się osoby
uprawnione np. rodziców, czy opiekunów prawnych. W przypadku instytucji, są
to głównie domy opieki, placówki pomocy społecznej.

Śmierć nagła
gdy nic i nikt się tego nie spodziewał. W przypadku znalezienia osoby zmarłej z
niewyjaśnionych przyczyn w domu, szkole, biurze, należy wezwać Pogotowie i
Policję. Jeden numer 112 pomoże nam powiadomić obie służby. Lekarz dokona
oględzin i stwierdzi zgon. Rola Policji to zawiadomienie Prokuratury, na wniosek
której dom pogrzebowy obsługujący przewozy prokuratorskie zleca transport
ciała zmarłego na sekcję do zakładu medycyny sądowej lub innej tego typu
instytucji.
Po wykonaniu sekcji, osoba odpowiedzialna za organizację pogrzebu musi udać
się do Prokuratury właściwej dla sprawy, aby uzyskać:
ZEZWOLENIE NA WYDANIE CIAŁA ZMARŁEGO.
Jeśli otrzymałeś/łaś informację, że odstąpiono od dokonania sekcji, poproś o
stosowny dokument potwierdzający ten fakt.
Z Kartą Zgonu, wydaną przez Zakład Medycyny Sądowej lub inną instytucję,
należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca, w którym
nastąpił zgon. Tam zawnioskować o AKT ZGONU.
Jeśli potrzebujesz pomocy, jeśli chcesz porozmawiać, zadzwoń na
bezpłatną linię wsparcia dla osób po stracie bliskich

tel. 0 800 108 108
(poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)
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Śmierć samobójcza
czyli odebranie życia bez pomocy innych osób. W jej przypadku stosujemy
wszystkie czynności jak przy śmierci naturalnej. Wzywamy pogotowie oraz
policję. Dzwoń na numer 112. Tam uzyskasz pomoc.
PAMIĘTAJ! NIE DOTYKAJ OSOBY ZMARŁEJ. NIE PRZESUWAJ JEJ CIAŁA.
ZACZEKAJ NA ODPOWIEDNIE SŁUŻBY.
NA MIEJSCE PRZYJEDZIE LEKARZ, POLICJA I PROKURATOR.
Nie oceniaj. Nie myśl w kategoriach wstydu - co powiedzą ludzie. Nie trać
nadziei. Okaż zmarłemu szacunek taki, jaki okazałabyś osobie przewlekle chorej.
Jeśli jesteś osobą wierzącą, a samobójcza śmierć osoby bliskiej zachwiała
Twoją pewnością to:
ksiądz nie może odmówić katolickiego pochówku, o ile osoba, która
popełniła samobójstwo była wierząca i nie dokonała apostazji
nie musisz nikogo informować w jaki sposób śmierć nastąpiła, jednak
ksiądz zada takie pytanie
Budującą jest opowieść św. Jana Maria Vianney, słynnego proboszcza z Ars,
żyjącego w XIX w. Gdy pewien człowiek rzucił się z mostu do rzeki, tak
proboszcz pocieszał jego zapłakaną żonę: „Między mostem a wodą miał jeszcze
1
dość czasu, aby prosić o Boże miłosierdzie”, a Bóg nawet
z największego zła
potrafi wyprowadzić najcudowniejsze dobre dzieła"
Osoby, które targnęły się na swoje życie, w ogromnej mierze potrzebowały
pomocy psychiatrycznej, dlatego ich zachowanie postrzegane jest jako akt
desperacji i nieradzenia sobie ze swoimi myślami. W pewien sposób ciężarem
można obarczyć zarówno samobójcę, jak i otoczenie, za brak wystarczającej
pomocy.
Rozumienie psychologii i jej rozwój sprawił, że w podejściu Kościoła
Katolickiego do samobójstwa nastąpiła również zmiana. O ile dawniej
koncentrowano się przede wszystkim na złamaniu piątego przykazania Bożego,
o tyle aktualnie bierze się pod uwagę liczne czynniki, które popychają człowieka
do zamachu na własne życie. Sprawiają, iż rodzą się wątpliwości czy faktycznie
w momencie tym działał on w pełni świadomie, czy pod wpływem choroby.
„W prawie kanonicznym nie ma żadnego jasnego zapisu, mówiącego o tym, jak
kapłan powinien się zachować, kiedy zostanie poproszony o odprawienie

1 - https://pl.aleteia.org/2017/11/13/kosciol-i-samobojcy/
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ceremonii pogrzebowej samobójcy. Może on więc oprzeć się na instrukcji
liturgiczno- duszpasterskiej Episkopatu Polski o pogrzebie oraz modlitwach za
zmarłych. W instrukcji tej zostało zawarte, iż „według powszechnego zdania
psychiatrów, samobójcy nie są w pełni odpowiedzialni za swój czyn. Dlatego nie
odmawia się im pogrzebu katolickiego, jeżeli w ciągu życia okazywali
przywiązanie do wiary i Kościoła”. Przeważnie więc księża nie stwarzają żadnych
problemów, jeśli chodzi o przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej dla osoby,
która popełniła samobójstwo, jeśli tylko osoba ta nie była ateistą. Rodzina
zmarłego nie musi więc się wcale obawiać, będą mogli bez problemów odprawić
pogrzeb katolicki i w godny sposób, pożegnać zmarłego". 2

Zadzwoń!
800 111 123
Pomoc dzieciom
i młodzieży w żałobie
od poniedziałku do piątku
od 12:00 do 18:00

Śmierć z powodu COVID-19 SARS-CoV-2
Stan na 20.01.2022
zaskoczyła nas w 2020 i 2021 roku. Liczby, powikłania i przepisy regulujące
pochówek osób zarażonych Covid-19 dość szybko się zmieniają, choć w dużej
mierze oparte są na rozporządzeniu sprzed prawie 50 lat.

2 - https://pogrzebowezaklady.pl/2020/12/11/czy-ksiadz-moze-odmowic-pogrzebu-katolickiego-samobojcy/
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Co jest najważniejsze w czynnościach pogrzebowych osoby zarażonej i zmarłej
na COVID-19:
COVID-19 nie został zaklasyfikowany do chorób zakaźnych wymienionych w
rozporządzeniu. Zatem nie obowiązuje tu chowanie zmarłego w okresie do
24 godzin
wskazany jest pochówek najszybciej jak to możliwe (niestety, zdarza się, że
jesienią mamy nawet dwutygodniowe okresy oczekiwania na kremację,
związane jest to ze wzrostem liczby zgonów)
firma pogrzebowa, bądź personel medyczny zawija zmarłą osobę w płótno
nasycone płynem dezynfekcyjnym
ciało owinięte w worek foliowy składa się w trumnie. Ubrania wkłada się do
drugiego, który zabezpieczany jest następnym. Trumnę po zamknięciu
dodatkowo dezynfekuje się płynem na zewnątrz
potwierdzenie tożsamości zmarłego następuje poprzez zdjęcia mms lub
podgląd na monitorze telewizyjnym w innej sali szpitalnej
WIRUS COVID-19 JEST AKTYWNY NA CIELE ZMARŁEGO!
Należy pamiętać, że ciało zmarłego na koronawirusa powinno przez trzy dni
przebywać w chłodni szpitalnej lub w chłodni zakładu pogrzebowego, ponieważ
dopiero po tym czasie wirus na skórze przestaje być aktywny. W krwi, moczu,
czy kale zmarłego koronawirus jest aktywny nawet do 12 dni.
na zdezynfekowaną trumnę nakłada się worek foliowy z nieprzepuszczalnego
tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne
nie ma możliwości pożegnania się ze zmarłym, dotknięcia czy ucałowania
w obecnym czasie nie ma też tzw. „wystawiania” ciała zmarłego do
ostatniego pożegnania, modlitwy w kaplicy
jeśli osoba zmarła w szpitalu, identyfikuje się ją na podstawie zdjęcia
zrobionego przez personel medyczny i wysłanego mmsem rodzinie
zmarłego przewozi się bezpośrednio z miejsca zgonu do specjalnie
wskazanego miejsca (chłodni) przez Zakład Pogrzebowy, gdzie przebywa do
dnia pogrzebu
po dostarczeniu trumny z ciałem na cmentarz, zdejmuje się worek i spala
na dnie trumny umieszcza się warstwę substancji płynno-chłonnej o grubości
5 cm
pomieszczenie, w którym przebywała zmarła osoba oraz wszystkie
przedmioty, z którymi mogła mieć styczność, poddaje się odkażaniu
jeśli zmarły odszedł w szpitalu, nie będzie mógł być ubrany w żadne inne
ubrania przygotowane przez rodzinę. Zatem zanim kupicie garnitur czy
garsonkę, zapytajcie się czy zmarły w ogóle będzie miał możliwość
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przebrania. Zdarza się, że nawet jeśli zmarły nie miał styczności z COVID-19
znajdzie się jakiś formalista, który uzna, że zmiana stroju niesie za sobą duże
ryzyko. Upewnijcie się zanim podpiszecie umowę z Zakładem Pogrzebowym.
Jeśli bliski zmarł z innej przyczyny niż Covid-19 wymagajcie, standardowej
procedury (wystawienia ciała w kaplicy, pożegnania itp.)
NIE WOLNO DOTYKAĆ CIAŁA
Dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami pielęgnacyjnymi,
przygotowującymi do pogrzebu. W przypadku obecności COVID-19 ciało
obmywa się płynem dezynfekcyjnym, a nie wodą.
Pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie
przedmioty, z którymi miał styczność, jak też środek transportu, którym zwłoki
były przewożone, poddaje się odkażaniu.

Narodzenie martwego dziecka, a pochówek
Tylko rodzice decydują o tym czy chcą zabrać ciało dziecka i je osobiście
pochować. Szok, związany z sytuacją, może spowodować, że pochopnie
podejmiesz decyzję, a w przyszłości uznasz za niewłaściwą. Dlatego, w tak
trudnej sytuacji zwróć się o pomoc do osób starszych. Osób, którym ufasz i z
których rady nie raz korzystaliście. To bardzo ważne, by podjąć taką decyzję, z
którą zawsze będziecie się dobrze czuli.
Poród martwego dziecka, jak i żywego, które po kilku chwilach umiera, jest
obciążony ogromnym bólem. Wiedzą to położne i lekarze. Dziecko po porodzie
jest mierzone, opisywane. Można poprosić o wykonanie zdjęcia, aby mieć dowód
na jego istnienie. Lekarz opisuje godzinę śmierci oraz jej przyczynę. Po tym
etapie można przekazać ubranka. Położna zabiera dziecko na przepisowe dwie
godziny do kącika dla noworodków. Chyba, że rodzice chcą przez ten czas być z
dzieckiem i z nim spędzić ten czas. Niestety, w czasie panującego Covid-19
pożegnanie obojga rodziców czy wsparcie rodziny w tak trudnym czasie jest
niemożliwe. Mamy zostają same.
Jeśli rodzice nie zdecydowali się na zabranie dziecka. Położna po dwóch
godzinach jest zobowiązana opisać maluszka, zawieszając dane rodziców na
rączce lub nóżce. Następnie wkłada się ciało do worka, ponownie z karteczką
opisującą i nazwą PZ (Przechowalni Zwłok). Od tego momentu na barkach gminy
spoczywa odpowiedzialność za zutylizowanie zwłok.
Jeśli urodzenie dziecka nastąpiło na tyle wcześnie, że nie było możliwe
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zidentyfikowania płci dziecka, rodzice mają prawo na własny koszt
przeprowadzić badania genetyczne. Na tej podstawie otrzymają Kartę Martwego
Urodzenia. Koszt takiego badania waha się pomiędzy 400 a 1700 zł. Testy
potwierdzające samą płeć kosztują ok. 400 zł.
Jeśli rodzice nie zdecydują się na badania genetyczne, jest również możliwy
pochówek dziecka. Bez możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, czy
macierzyński.
JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ KARTĘ MARTWEGO URODZENIA, MUSISZ ZNAĆ
PŁEĆ DZIECKA.
Po utracie dziecka szpital ma obowiązek wydać Kartę Martwego Urodzenia.
Jednak, żeby ją otrzymać, dziecko musi mieć określoną płeć - jest to warunek
konieczny. Prawo do rejestracji dziecka dotyczy także tych dzieci, które zostały
poronione poza szpitalem.
Rejestracja narodzin dziecka uprawnia rodziców do skorzystania z urlopu
macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego.
Poznaj swoje prawa po poronieniu lub martwym urodzeniu.
Masz prawo:
zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, nadając mu imię
do pochowku dziecka
do odebrania zasiłku pogrzebowego (4 tysiące złotych)
do urlopu macierzyńskiego (56 dni)
uzyskać odszkodowanie z dodatkowej polisy ubezpieczeniowej
Pogrzeb martwego dziecka
Decyzję o pogrzebie podejmują rodzice. Jeśli zdecydują się na zorganizowanie
pochówku dziecka, najpierw muszą otrzymać od szpitala kartę zgonu dziecka,
następnie udać się do swojej parafii (cerkwi, zboru) lub zakładu pogrzebowego
w celu ustalenia terminu pochówku. Miejsce pochówku należy ustalić z zarządcą
cmentarza (parafia, gmina). Znając termin pochówku, ustalcie ze szpitalem
odbiór ciała dziecka tak, by bezpośrednio przewieźć je w wybrane miejsce
pochówku.
Jeśli rodzice są wierzący, kościół katolicki umożliwia przeprowadzenie pogrzebu
dla dzieci martwo urodzonych, bez chrztu. W tym celu warto porozmawiać z
księdzem ze swojej parafii.
Pamiętajmy, że ciała dziecka, nawet skremowanego nie można trzymać w
domu, ani jego prochów rozsypać w ogrodzie.
W przypadku dziecka przedwcześnie zmarłego obowiązują zasady powszechnie
przyjęte.
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