Regulamin
ii Patologicznej

Anatom

l.

Zgloszenia odbioru zwlok dokonuje sig w dni powszednie, od poniedzialku do piqtku, w godzinach od
nr 605-230-402.

8.30 do 14.30, osobi5cie w Anatomii Patologicznej lub telefonicznie na

Przewidywanq godzing wydania zwlok ustala pracownik Anatomii Patologicznej SI>ZOZ w Lukowie
i przekazuje tg informacjg osobie zglaszajqcej.
2, Wydawanie zwlok osobom uprawnionym do ich pochowania nastgpuje w brudynku Anatomii
Patologicznej, za pokwitowaniem i odbywa sig w dni powszednie, po uprzednim uzgodnieniu,
3.Przez osoby uprawnione, o kt6rych mowa w pkt. 2 rozumie sig osoby wymienione-w art. l0 ustawy z dnia
3l sfycznia 1959 r, o cmentarzach ichowaniu zmarlych,tj.:

l) pozostaly malZonek,
2) krewni zslgpni,
3) kewni wstgpni.
4) krewni boczni do 4-go stopnia pokrewiefstwa,
5) powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
6) osoba, kt6ra do tego dobrowolnie sig zobowiq2e,
7) wtaSciwy organ wojskowy w mySl przepis6w wojskowych, w stosunku do os6b woiskowych
zmarlych w czynnej stuZbie wojskowej,
8) organy pafstwowe, instytucje i organizacje spoleczne w stosunku do os6b z:asfuZonvch wobec

Pafistwa i spoleczef stwa,
9) osoby uprawnione na podstawie decyzji o przekazaniu zwlok do cel6w naukowych,

l0)upowaZniony pracownik gminy wlaSciwej ze wzglgdu na miejsce zgonu

niepochowanychprzez osoby, o kt6rych mowa w

pkt | - 9.

w

stosunku do zwlok

4,Zwloki wydawane s4 osobom uprawnionym wstanie zapewniajqcym zachowanie godno5ci nale2nej
osobie zmarlei, po umyciu i ubraniu w odzieL jednorazow4, np, z fizeliny, zgodnie z obowi4zujqcymi
przepisami orazwytycznvmi Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w l-ukowie.
W pomieszczeniach Anatomii Fatologicznej zabnonione jest przygotowywanie zwlok do pochowania

5.

i Swiadczen ie uslug pogrzebowych"
6. Pracownik Anatomii Patologicznej SPZOZ w tr-ukowie prowadzi ksiggg przyjgi iodbioru zwlok iegzekwuje
wpisy do tej ksiggi.
7, W celu odbioru zwlok osoby uprawnione obowi4zane sq:

- okaza( pisemn4 zgodg lekarza na wydanie zwlok, dokument

toZsamosci a w przypadku zwlok
dostarczonych na zlecenie prokuratury, zgodg prokuratora na pochowanie zwlgl. Dokumenty po

przeprowadzonej sekcji zwlok wydawane

sq

upowa2nionej osobie

lub instytucji

za

pokwitowaniem,
- zidentyfikowad zwloki przy ich odbiorze: dokonad okazania i weryfikacji na podstawie paska
identyfi kacyjnego, potwierdzai4c zgodnos6 danych wlasnorgcznym podpisem.

W przypadku os6b zmarlych na chorobg wywolanq wirusem SARS-CoV-2 (COVID - l9),
dokona6 weryfikacji informacji zawartych na worku, takZe potwierdzajqc zgodnoSd danych
wlasnorgcznym podpisem.

W

uzasadnionych przypadkach pracownik Anatomii Patologicznej mo2e zezwoli(

identyfikacjg zwlok przed odbiorem lub odst4pi6 od ww. obowiqzku.

na

8' Osoba uprawniona do pochowania zwlok moZe upowalni( innq osobg b4dZ firmg do z:gloszenia odbioru
zwlok lub/oraz d,o odbioru w tym do identyfikacji zwtok, przedstawiaj4c stosowne pelnomocnictwo

(upowaznienie), sporz4dzone w formie pisemnej orazzawieralqce; datg i oznacienie miejsca.jego
sporz4dzenia,
imig i nazwisko, adres oraz numery i serie dokumentu potwierdzaj4cego tozsamoSi upowaznionego oraz

czfelny podpis mocodawcy.

9, Osoby zainteresowane wyprowadzeniem zwlok z kaplicy zgodnie z ceremonialem liturgicznym
religijne) powinny kontaktowad sig zpracownikami set<cji Administracyjno
!Lr:ltlki
- Gospodarczej
SPZoZ w Lukowie (Budynek Administracji, parter, pok6j nr 2), w celu uzgodnienia
terminu
udostgpnienia kaplicy w budynku Anatomii.
10. Regulamin wchodzi w Zycie z dniem I lipca 2021 r.

Dyrektor SPZOZ w Lukowie

