Informacja w sprawie możliwości stwierdzenia zgonu przez pielęgniarkę pracującą w
zakładzie opiekuńczo – leczniczym

Odnosząc się do zawartych wątpliwości dotyczących możliwości stwierdzenia zgonu przez
pielęgniarkę pracującą w zakładzie opiekuńczo – leczniczym po odpowiednim przeszkoleniu
i upoważnieniu udzielonym przez Starostę, niniejszym wyjaśniam, iż pielęgniarka nie posiada
uprawnień do orzekania o zaistniałym zgonie pacjenta i udokumentowania tego faktu we
właściwy sposób.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (t. j. Dz. U z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz przepisów zawartych w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie
stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202), wydanego na podstawie ww.
ustawy, osobą uprawnioną do stwierdzenia zgonu jest lekarz, w szczególności, który osobie
zmarłej udzielał świadczeń zdrowotnych w okresie trzydziestu dni przed nastąpieniem zgonu.
Przy czym zauważyć należy, iż według szczegółowej regulacji zawartej w ww.
rozporządzeniu istnieje nadal zapis mówiący o uprawnieniu do stwierdzenia zgonu oprócz
lekarza przez pielęgniarkę. Zgodnie z nim „W gromadzie, na której obszarze karty zgonu nie
ma być wystawiane przez osoby określone w § 2 ust. 1 bądź w § 3 (lekarzy) ze względu na
szczególne trudności komunikacyjne lub z innych uzasadnionych powodów wystawianie tych
kart należy do obowiązków pielęgniarki zatrudnionej w wiejskim pielęgniarskim punkcie
zdrowia” (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).
„Pielęgniarki, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do dokonywania oględzin zwłok, a
następnie wystawiania kart zgonu, jeżeli odbyły z wynikiem pomyślnym odpowiednie
przeszkolenie w zakresie określonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i zostały
upoważnione na piśmie przez właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej organ
prezydium powiatowej rady narodowej” (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).
.
Akt ten uprawnił pielęgniarki do stwierdzania zgonu jedynie w przypadku szczególnych
sytuacji, w których nie mógł tego dokonać lekarz – generalnie uprawniony do formalnego
stwierdzania zgonu. Jednakże w obecnym stanie prawnym nie ma on zastosowania.
Już sama lektura ww. przepisu wskazuje, iż jest on nieaktualny i ma jedynie walor
historyczny. Nadto zauważyć należy, iż zmiana warunków życia, w szczególności w zakresie

łatwości przemieszczania się i możliwości przybycia lekarza sprawia, iż przepis ten nie
odpowiadam dzisiejszym realiom.
Także rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i
zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U.
Nr 210, poz. 1540) nie uprawnia pielęgniarek do formalnego stwierdzenia zgonu i
wystawienia kart zgonu.

