Uwagi i porady przed pogrzebem dziecka martwo urodzonego dla wyprawiających pogrzeb

Gdzie

Co, jeśli udało się określić płeć
zmarłego

Co, Jeśli nie udało się tego
uczynić (zależy od wieku ciąży,
od stanu ciała dziecka i ,
niestety, od środków
finansowych, które posiadają
rodzice dziecka, a które są
konieczne, by przeprowadzić
badania genetyczne
stwierdzające płeć)

W szpitalu

uzyskujemy kartę martwego
urodzenia

składamy wniosek o wydanie
karty zgonu w części
przeznaczonej dla administracji
cmentarza (nie pobieramy ciała
dziecka bez karty zgonu, która
jest dokumentem
nieodzownym przy załatwianiu
pogrzebu w parafii i w
administracji cmentarza)

uzyskujemy kartę zgonu w
trzech częściach
przeznaczonych do rejestracji
zgonu, statystyki publicznej i
administracji cmentarza

składamy wniosek o udzielenie
zwolnienia poszpitalnego dla
roniącej matki

dbamy o to, by kartę martwego
urodzenia przekazać do USC w
terminie jednego dnia od jej
sporządzenia

pobieramy kartę zgonu dziecka

dokonujemy pisemnego
zgłoszenia urodzenia dziecka w
formie protokołu w terminie
trzech dni od dnia sporządzenia
karty martwego urodzenia

Nie dotyczy

urzędnicy sporządzają akt
urodzenia dziecka z adnotacją
"dziecko martwo urodzone" na
podstawie protokołu zgłoszenia

Nie dotyczy

W Urzędzie Stanu Cywilnego

i karty martwego urodzenia

uzyskujemy potwierdzenie
rejestracji martwego urodzenia
na karcie zgonu w części
przeznaczonej dla administracji
cmentarza

Nie dotyczy

Po wybraniu przez nas firmy
pogrzebowej jej pracownicy
odbierają ciało dziecka

ze szpitalnego prosektorium

ze szpitalnego prosektorium

W administracji cmentarza

przedstawiamy akt urodzenia
dziecka i część karty zgonu dla
niej przeznaczoną

przedstawiamy kartę zgonu
dziecka

ustalamy datę pogrzebu i
miejsce złożenia ciała dziecka

ustalamy datę pogrzebu i
miejsce złożenia ciała dziecka

przedstawiamy akt urodzenia
dziecka z adnotacją dziecko
martwo urodzone

przedstawiamy kartę zgonu
dziecka (przed wizytą w
administracji cmentarza, w
której pozostawimy kartę
zgonu dziecka)

ustalamy datę i formę pogrzebu

ustalamy datę i formę pogrzebu

W kościele parafialnym lub w
kaplicy cmentarnej

uczestniczymy w liturgii
pogrzebowej

uczestniczymy w liturgii
pogrzebowej

W ZUS-ie

składamy wniosek o wypłatę
zasiłku pogrzebowego i
macierzyńskiego

Nie dotyczy

składamy wniosek o udzielenie
urlopu macierzyńskiego w
zakładzie pracy matki zmarłego
dziecka

Nie dotyczy

W kancelarii parafialnej

