Uvědomujeme si, že v tuto chvíli žádná
slova nedokážou zmírnit Vaši velkou bolest
nad ztrátou, která Vás potkala. Dovolte,
abychom Vám vyjádřili upřímnou soustrast
a naši hlubokou účast.
Můžeme Vám podat pomocnou ruku při
řešení Vaší situace.
Informace o příčině úmrtí dítěte Vám sdělí
lékař oddělení Gynekologie a porodnictví.
Dále Vám nabízíme zprostředkování:
§ odborné psychologické pomoci (návštěva
psychologa na oddělení)
§ duchovní pomoci v prostorách
v areálu naší nemocnice

kaple

§ anonymní krizové telefonické pomoci na
lince důvěry:
T +420 596 618 908, +420 737 267 939
ve všední dny od 12:00 do 6:00 hod.
ráno, víkendy a svátky nepřetržitě
§ pomoc najdete i na webových stránkách
www.dlouhacesta.cz
§ k upřesnění Vašich dotazů z oblasti
sociálního
poradenství
Vám
zprostředkujeme kontakt se sociální
pracovnicí

Pohřbení zajišťuje pohřební služba, pro
kterou
se
rozhodnete.
Dle platných
právních předpisů se mrtvorozené dítě
zapisuje jen do knihy narození. Neuvádí se
u něj rodné číslo. V případě, že je matka
dítěte svobodná a nelze určit otcovství,
zapisuje se bez otce dítěte a nese příjmení
matky v době porodu.
K zápisu na příslušné matrice je potřeba
předložit tyto doklady:
§ občanský průkaz
§ případně oddací list
§ případně rodný list rodičů
Úmrtní list dítěte vystaví matrika Úřadu
městského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz. Nárok na pohřebné (5 000 Kč)
uplatní vypravitel pohřbu na kontaktním
místě Úřadu práce svého trvalého bydliště,
kde také obdrží žádost o pohřebné
(tiskopis žádosti je k dispozici i na
internetových stánkách Ministerstva práce
a sociálních věcí). K žádosti o pohřebné je
nutné přiložit úmrtní list, fakturu za
vypravení pohřbu a doklad o pohřbení
(vydává pohřební služba).

Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo
se rozhodnete nevypravit pohřeb, nabízíme
Vám možnost zajistit pohřbení ve spolupráci
s neziskovou organizací TOBIT, o.s.,
která Vám pomůže s přípravou pohřbu,
případně vypraví pohřeb za Vás, a může
Vám poskytnout bezplatné poradenství
v této obtížné životní situaci.
Spolek TOBIT, o.s., můžete kontaktovat
i sami:
§ www.tobit.cz
§ e-mail: tobit@tobit.cz
§ telefon: +420 604 100 472
Své
rozhodnutí
sdělte pracovníkům
Gynekologie a porodnictví, kteří Vás
seznámí s podrobnostmi.

Pro jakékoliv doplňující informace se
můžete
obrátit na Oddělení zdravotně-sociálních
služeb
naší nemocnice
T +420 596 194 510
+420 596 194 515

Věříme, že jsme Vám těmito informacemi
alespoň částečně pomohli v této pro Vás
nelehké situaci.

Městská nemocnice Ostrava, p. o.
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
T 596 191 111 F 596 618 781
www.mnof.cz

Informace pro rodiče
a pozůstalé

