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STWIERDZANIE ZGONU - INFORMACJE

1. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy podjęło współpracę z Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu w zakresie stwierdzania

zgonu i jego przyczyny u osób zmarłych w miejscu publicznym albo niepublicznym na terenie powiatu trzebnickiego, kiedy

to niemożliwe jest ustalenie lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia

1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.).

2. Zadanie stwierdzenia zgonu obejmuje:   przybycie  na miejsce zgonu w obszarze  powiatu  trzebnickiego oraz  czynności

lekarza: ustalenie tożsamości zwłok osoby zmarłej, dokonanie oględzin, przeprowadzenie w miarę możliwości wywiadu w

miejscu i czasie wezwania wśród osób w otoczeniu osoby zmarłej - w celu ustalenia okoliczności zgonu, zapoznanie z

dokumentacją  medyczną osoby zmarłej  w okresie poprzedzającym zgon, stwierdzenie zgonu i  przyczyn na podstawie

oględzin, informacji  z wywiadu i  dostępnej dokumentacji  medycznej zmarłego, wystawienie karty zgonu lub protokołu

zgonu według obowiązującego wzoru.

3. Zlecenie zadania stwierdzenia zgonu  przyjmuje w systemie całodobowym dyspozytor transportu sanitarnego Pogotowia

Ratunkowego, tel. 71 77 31 404 lub 71 77 31 405.

Zasady uruchomienia lekarza do stwierdzenia zgonu przez Powiat Trzebnicki  są następujące:

1. w godzinach urzędowania (tj. od 7.30 do 15.30) - zadanie stwierdzenia zgonu zleca:

- Pani Ewa Pietrzak - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Trzebnicy; tel. 690 493 851,

- Pani Sabina Jankowska - inspektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Trzebnicy; tel. 691 607 088,

2. po godzinach urzędowania (tj. od 15:30 do 7:30) -  zadanie stwierdzenia zgonu zleca: funkcjonariusz pełniący służbę na
stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy (dyżurny lub zastępca dyżurnego); tel. 71 388 82 00 lub
71 388 82 22.

3. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zobowiązuje się do podjęcia zlecenia stwierdzenia zgonu i  przybycie na miejsce
zdarzenia w czasie do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia.

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo, albo nie można ustalić
tożsamości zwłok, lekarz wezwany na miejsce zdarzenia zobowiązany jest, do niezwłocznego powiadomienia prokuratora,
policji.

5. W związku z w/w okolicznościami lekarz jest zobowiązany do odstąpienia od wystawienia karty zgonu i wystawia protokół
zgonu.
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