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У П У Т С Т В О
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ

ЗА ЛИЦА УМРЛА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПАРАЋИН
И ПОСТУПАЊЕ СА ЛЕШОМ

I

За лица умрла у Општој болници Параћин време и узрок смрти утврђује се у
организационој јединици Опште болнице Параћин у којој је смрт наступила, о чему се
издаје потврда о смрти, и о томе обавештава надлежни орган општине.

У потврди о смрти подаци о умрлом уписују се из личне карте и Извода из
матичне књиге рођених, а за странце из путне исправе.

II

Време и узрок смрти утврђује се непосредним лекарским прегледом и другим
медицинским методама користећи се при томе достигнућима савремене медицинске
науке и на основу медицинске документације.

III

Приликом утврђивања времена и узрока смрти утврђује се идентитет умрлог.
О времену и узроку смрти лица умрлих у Општој болници Параћин породица

се обавештава у року који не може бити краћи од 2 часа нити дужи од 6 часова. У
времену од 00 х – 05 х породица се не обавештава.

Обавештење о времену и узроку смрти даје доктор медицине.

IV

Уколико доктор медицине који утврђује узрок смрти није у могућности да
утврди идентитет умрлог лица, посумња у насилну смрт или на основу релевантних
медицинских чињеница није могуће утврдити узрок смрти дужан је да без одлагања о
смртном случају обавести надлежну полицијску управу.

V
Након утврђивања времена и узрока смрти, а пре одвожења у Капелу, леш се

задржава 2 сата у организационој јединици у којој се смрт десила, у посебној
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просторији за те намене уз обавезно попуњавање обрасца “Посмртни лист”, који
служи за обележавање леша

Подаци о умрлом лицу се уписују у одељенски Протокол умрлих лица.
Доктор медицине који је констатовао смрт и издао потврду о смрти, попуњава

Спроводницу леша (Образац у прилогу) у 3 примерка, од којих један примерак након
попуњавања остаје у историји болести, један примерак у Капели и један примерак
прати леш на обдукцију уколико је она предложена или се предаје лицу које преузима
тело умрлог.

Медицински техничар организационе јединице у којој је смрт наступила
одвози колицима леш у Капелу.

VI

Подаци о умрлом лицу се уписују у Протокол умрлих лица у Општој болници
Параћин,који се налази у Капели. Податке о умрлом лицу у Протокол умрлих лица
уписује медицински техничар који је допремио леш у Капелу, нарочито водећи рачуна
о томе да све рубрике у протоколу и сви прописани подаци о умрлом лицу буду
уписани.Тачност уписаних података потврђује медицински техничар који је допремио
леш уписивањем свог имена и презимена и потписом у за то предвиђене рубрике
протокола.

По доласку породице или лица овлашћеног за преузимање умрлог лица,
медицински техничар запослен у организационој јединици у којој је лице умрло у
обавези је да отвори Капелу и преда умрло лице породици или лицу које је
овлашћено за преузимање умрлог уз претходну проверу идентитета умрлог и
сачињавањем записника о преузимању леша ( образац записника је саставни део
овог Упутства и налази се у прилогу).Лице које преузима леш у обавези је да поред
записника о преузимањa, попуни у Протоколу умрлих лица у Општој болници
Параћин и податке о свом идентитету (име и презиме,број личне карте, адресу
становања и потпис).

VII

Уколико је неопходно урадити обдукцију умрлог лица, под условима и у
случајевима предвиђеним законом, медицински техничар организационе јединице у
којој је лице умрло, позива погребно предузеће са којим Општа болница Параћин има
уговор о превозу умрлих лица(изабрано на тендеру).По доласку погребног возила
умрло лице се превози до службе за патологију Опште болнице Ћуприја, предаје се
запосленом у служби патологије Опште болнице Ћуприја који потписује преузимање
леша, где ће се извршити обдукција леша.
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