Masarykova nemocnice v Rakovníku

Vážení pozůstalí,
je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého. Chtěli bychom Vám co nejvíce ulehčit tyto pro Vás
těžké dny, kdy se musí někdo postarat o tyto nezbytné kroky.
Poskytujeme Vám proto základní písemné informace a návod, jak postupovat při vyřizování
dalších záležitostí.
Obdrželi jste informaci o úmrtí člena vaší rodiny :
• S Vaším občanským průkazem jste si na oddělení nemocnice, kde byl Váš blízký
naposledy hospitalizován, vyzvedli pozůstalost i s doklady.
• Pokud měl Váš zesnulý uloženu hotovost v ústavní pokladně, bude vydána dědicům až po
vyřízení pozůstalosti v dědickém řízení u příslušného notáře.
• Oblečení pro zesnulého předejte prosím přímo pohřební službě, kterou si sami vyberete pro
zajištění pohřbu Vašeho zesnulého, nejlépe do 24 hodin od jeho úmrtí.
Jaké doklady je nutné vyřídit:
• Na matriku v místě úmrtí zesnulého odevzdejte: občanský průkaz zemřelého; kopii rodného
a oddacího listu zemřelého.
• List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od zdravotnického zařízení. Úmrtní zpráva je
zasílána obvodnímu lékaři- tam lze zjistit příčinu úmrtí.
• Matrika do jednoho měsíce vystaví úmrtní list a zašle jej poštou doporučeně na adresu
objednatele pohřbu, pokud se nedohodnete jinak.
• Na odboru dopravy odevzdejte řidičský průkaz a na oddělení cestovních dokladů
odevzdejte pas , vojenská knížka se již neodevzdává
• Na kteroukoli pobočku příslušné zdravotní pojišťovny odevzdejte kartu
zdravotního pojištění zemřelého,
• Pokud zemřelý pobíral důchod, oznamte úmrtí na poště, která prováděla
výplatu důchodu.
• Pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo
potvrzení o vyřizování pohřbu, vystaví Vám jej pohřební služba.
Pohřební službu si vybíráte sami, dle Vašeho přání. V kanceláři pohřební služby se vyřizuje
způsob pohřbu, natištění parte, typ rozloučení, výzdoba, místnost k poslednímu rozloučení,
hudba, řečník a ostatní služby podle přání zesnulého a příbuzných.
Pro objednání pohřbu není nezbytně nutné přinést s sebou občanský průkaz zesnulého. Pohřebním
službám stačí ústní informace o místě uložení těla zesnulého. Pohřební služba si sama vše potřebné
vyřídí na oddělení patologie, kde si při převzetí těla vyzvedne patřičnou dokumentaci.
Pokud zesnulého převážíte do jiné země, je nutné zařídit objednávku pohřbu s Vámi vybranou PS
a s doklady dle jejího požadavku. Některé pohřební služby jsou schopné dle dohody zajistit i Vaši
komunikaci s matrikou a zdravotní pojišťovnou.
Nejbližší PS:
Rakovník - Memoria
Palackého 79 Tel.: 313512482 Nepřetržitě: 606281537
Rakovník – Asamein Havlíčkova 396, Tel.:313572229 Nepřetržitě: 777268026, 777268027
Nové Strašecí - Křivoklátská 453 Tel.: 313572404 Nepřetržitě : 604593215 607188457

