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Информациите во овој информативен 
лист ги одразуваат прашањата кои често 
ги поставуваат семејството и 
пријателите на лице кое починало во 
болница. 
 
Здравствените работници сфаќаат дека 
културните обичаи во врска со смрт, 
жалост и закоп се многу различни и многу 
важни. Известете го персоналот ако 
имате било какви барања или ве 
загрижуваат некои работи.  
 

ШТО ДА ПРАВИТЕ ПОСЛЕ 
СМРТ ВО БОЛНИЦА  
 
КОГО ТРЕБА ДА ИЗВЕСТИТЕ 
 
Кога некој близок ќе почине во болница, вие 
ќе треба да ангажирате Директор на 
погребално претпријатие,  во рок од неколку 
часа, за да организирате покојното лице да 
биде пренесено во погребален дом.  
Директорот на погребалното претпријатие 
ќе ви помогне при организирањето на 
погребот и закопот и ќе ви даде совети за 
други планови и известувања што ќе треба 
да ги направите.  
 
Ако смртниот случај биде пријавен на Судски 
вештак за обдукција, како што се бара 
според законот во одредени околности, 
покојното лице ќе се однесе во Судот за 
судски вештаци. Директорот на 
погребалното претпријатие ќе утврди кога 
телото на покојното лице ќе може да се земе 
и ќе организира превоз до погребалниот 
дом. Во текот на овој процес, вие можете да 
започнете да го организирате погребот, 
меѓутоа може да има доцнење.  
 

 
 
Во Судот за судски вештаци се вработени 
советници кои нудат информации, поддршка 
и советување; посетете ги Интернет 
страниците www.lawlink.nsw.gov.au/coroners 
или телефонирајте на 8584 7777 или  
 
Болничкиот персонал, вклучувајќи ги 
социјалните работници и капеланите, може 
да ве упатат кај директори на погребални 
претпријатија или свештени лица  
специјализирани за посебни култури.  
Други лица кои треба да бидат известени за 
смртта се: 
 
• Работодавачите и образовните 

институции 
• Осигурителните компании, 

финансиските институции и компаниите 
за кредитни картички 

• Одделот за работи на ветерани 
(Department of Veteran’s Affairs)  
и/или Centrelink  

• Докторите, здравствените фондови и 
организациите кои нудат социјални 
услуги  

• Агентите за недвижен имот / 
сопствениците на изнајмен стан/куќа 

• Адвокат за правни работи, на пример, за  
потврдување на исправноста на 
тестаменти и тестаменти 

• Австралиската даночна управа 
• Снабдувачите на јавни услуги, на 

пример, телефон, вода, гас и електрична 
енергија. 

 
Адвокатот често ќе се понуди да ги извести 
овие лица кога ќе го средува наследството.  
 

 

ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ КАКО ДА СЕ СООЧИТЕ СО 
ЗАГУБА НА БЛИЗОК 
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ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОГРЕБ 
 
Директорот на погребалното претпријатие 
ќе ја прилагоди церемонијата за таа да 
одговара на вашите потреби и ќе помогне со 
следните работи: 
• Ќе почне постапка за да се утврди дали 

покојното лице има тестамент во кој се 
наведени неговите/нејзините желби 

• Документација, на пример, умреница и 
некролози 

• Изложување на покојното лице во 
капела 

• Културни обичаи. 
 
Вклучување на децата  
 
Некои семејства и традиции не ги вклучуваат 
децата на погребите.  За други, 
вклучувањето на децата при планирањето на 
погребот на близок роднина е многу важно.   
 
Избирањето на музика, фотографии, 
приказни и подготвување на посебни 
спомени за говорот може да му помогнат на 
детето да се справи со неговите чувства.  Тоа 
ќе поттикне отворен разговор за смртта, 
важноста на врската со покојното лице и 
нивните чувства.  
 
Можеби ќе биде соодветно постарите деца 
да се поканат да учествуваат во опелото, со  
тоа што можеби ќе ги споделат нивните 
спомени со читање. 
 
Цена 
 
Цената на погребот може значително да се 
разликува.  Прифатливо е: да се добијат 
понуди и да се праша колку изнесува 
минималната цена на основен протокол и да 
се побара список на други протоколи и цени.  
 
 
 
 
 

Финансиска помош 
 
Финансиските средства во сопственост на 
починатото лице може да се ослободат за да 
се плати за погребот.  Ако нема доволно 
финансиски средства, следните агенции 
можеби ќе помогнат околу плаќањето на 
погребот: 
 
• Centrelink и/или Одделот за работи на 

ветерани 
• Синдикати, друштва за взаемно 

помагање и клубови  
• Приватни осигурители и здравствени 

фондови 
• WorkCover или Програмата за 

сообраќајни несреќи (Motor Accidents 
Scheme) ако смртта била резултат на 
несреќен случај 

 
УМРЕНИЦА 
 
Ќе треба да обезбедите да ви издадат 
умреница од Матичната служба за родените, 
умрените и венчаните на Нов Јужен Велс 
(NSW Registry of Births, Deaths and Marriages):  
телефон: 1300 655 236.  
 
Директорот на погребалното претпријатие  
може да ви понуди бесплатно да го 
организира тоа за вас.  
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ВООБИЧАЕНИ РЕАКЦИИ 
ПРИ СМРТ 
 

ЖАЛОСТ 
 

Жалоста е честа реакција на загуба.  Секое 
лице ја доживува и реагира на жалоста на 
посебен и личен начин. Односите со другите 
луѓе може да бидат изложени на притисок 
кога луѓето се обидуваат да се соочат со 
чувствата и емоциите. Не постои правилен 
или погрешен начин на кој се жали и важно 
е тоа да се почитува.  
 

ЕМОЦИОНАЛНИ РЕАКЦИИ 
 

Шок/неверување: може да ви биде тешко да 
ја прифатите вашата загуба.  Може да 
чувствувате  отрпнатост или оддалеченост од 
светот и да не сте способни да се 
концентрирате.   
 

Неспокој: се движи од чувства на нервоза до 
паника и тага. Ова е честа реакција и во 
многу случаи овие чувства се намалуваат со 
текот на времето.  
 

Беспомошност: може да чувствувате тага 
заради смрт, повреди и загуби од било каков 
вид.   
Можеме да чувствуваме носталгија за сите 
работи што повеќе не постојат или жалост за 
работите што не сме ги кажале или 
направиле.  
 

Лутина: таа е длабока емоција што тешко 
може да се контролира.   Под лутината, често 
се крие болка или страв.  Можеби ќе 
чувствувате лутина заради тоа што се 
случило или заради апсурдноста на вашата 
загуба. Не е ретка појава  да чувствувате 
лутина кон лицето што починало, затоа што 
ве оставило сами.  
 

Опседнатост со чувства за смртта: 
можеби ќе чувствувате потреба детално да 
ги објасните околностите на смртта.  Ова 
може да биде важен дел од процесот на 
жалење и да доведе до признавање и 
прифаќање на смртта.   

Соништа: Не е невообичаено да го сонувате 
саканото лице или да го чувствувате 
неговото/нејзиното присуство.   Ова може да 
биде утешително и да ви помогне да 
чувствувате дека сте поврзани со лицето што 
починало.  
 
ФИЗИЧКИ РЕАКЦИИ 
 

Понекогаш вашето тело ќе реагира на 
жалоста што ја чувствувате.  Честите чувства 
вклучуваат: 
 
• Замор, неспособност да спиете, лоши 

соништа 
• Вртоглавица, забрзано биење на срцето, 

тресење или тешкотии при дишењето 
• Гадење, течна столица 
• Промени во сексуалните интереси 
• Губење на апетитот 
• Зголемено пушење и/или пиење 

алкохол 
• Раздразливост, изливи на емоции и 

вознемиреност 
• Губење на памтењето, концентрацијата 

и неспособност да се одржува 
организирана активност 

• Напнатост на мускулите што може да 
предизвика болка, на пример, 
главоболка, болки во вратот и грбот.   

 
СООЧУВАЊЕ СО ЖАЛОСТА 
 

Може да чувствувате различни емоции, на 
пример, тага, лутина,оддалеченост и 
отрпнатост.  Плачењето може да биде начин 
на кој телото може да се справи со чувствата.  
Може да чувствувате потреба да 
престојувате кај некој пријател или роднина 
или можеби ќе сакате да бидете сами. 
Дозволете да го имате ‘растојанието’ што ви 
треба; најдете време за себе да зборувате и 
да ги искажете вашите чувства на лицата 
околу вас.  
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Додека традиционалните обичаи и ритуали 
околу значајните датуми, на пример, 
родендени и годишници, може да им 
донесат утеха на некои лица кои се во 
жалост, кај други лица тие може да 
предизвикаат повторна појава на периоди на 
жалост. Не ставајте временски граници колку 
долго треба да жалите. 
 
Може да ви помогне ако побарате поддршка 
од социјални работници, советници, лица 
кои нудат свештеничка грижа, итн.  
Побарајте помош од пријателите, дури и ако 
таа ви е потребна за едноставни работи, на 
пример, за пазарење или телефонирање.   
 
Важните одлуки можеби најдобро може да 
се донесат со помош.  Можеби ќе сакате да 
побарате професионални совети од адвокат, 
советник, итн.  
 
ГРИЖА ЗА ЛИЦЕ КОЕ Е ВО ЖАЛОСТ 
 
На луѓето може да им треба поддршка многу 
месеци после смртта.  Имајте разбирање за 
длабочината и јачината на загубата и 
болката на лицето и дозволете му да ја 
чувствува болката.  Овозможете му да има 
спомени и да зборува за покојното лице.  
 
Понудете се да се вклучите во нивните 
ритуали и традиционални обичаи за да 
покажете дека ја почитувате 
неговата/нејзината култура, како и културата 
на покојното лице.  Признајте си самите дека 
се чувствувате непријатно кога сте соочени 
со жалост и прифатете дека тоа е во ред.  
Може да биде корисно ако понудите 
практична помош, на пример, да пазарите 
или изведувате домашни работи.  
 

КАКО ДА ИМ ПОМОГНЕТЕ 
НА ДЕЦАТА ДА СЕ СООЧАТ 
СО СМРТТА 
 
Реакцијата на детето при жалење може да 
зависи од неговата возраст кога се случила 
смртта.  Важно е да им се овозможи на децата да 
учествуваат во процесот на жалење. Во време на 
жалост, често е тешко да се знае како да им се 
зборува на децата за тоа што се случило: 
возрасните природно сакаат да ги заштитат од 
болката и тагата заради загубата.   Возрасните 
може да бидат толку многу обземени со нивната 
болка што забораваат дека детето исто така 
чувствува работи кои тешко може да ги разбере 
или да ги искаже со зборови.  
 
ЕМОЦИОНАЛНИ РЕАКЦИИ 
 
Збрканост – децата може да поставуваат 
многу прашања, или постојано да ги 
поставуваат истите прашања за да се обидат 
и да ја разберат загубата.  
 
Страв – децата може да се плашат: дека ќе 
бидат оставени сами, дека ќе ги напуштат 
најсаканите, дека повторно ќе се случи 
сличен настан, или настан кој тие не можат 
да го контролираат. 
 
Тага – често може да се јавуваат солзи, 
збеснување или повлекување од 
вообичаените дневни активности. 
 
Вина – заради нивниот придонес кон тоа што 
се случило: без разлика колку тоа може да 
биде нереално. 
 
Неспокој –може да се однесуваат 
вознемирено или нервозно.  Детето може да 
стане: раздразливо, се повеќе несигурно или 
да назадува и да се однесува ‘како бебе’, на 
пример, постојано бара внимание, се мокри 
во кревет, го цица палецот, ги гризе ноктите, 
пелтечи и страда од несоница.  
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Лутина – кон неправедноста на ситуацијата 
и затоа што е изневерено или разочарано.  
 
Одбивање – децата може да се повлечат во 
нивниот свет на илузии или да изгледаат 
рамнодушни и незасегнати.  Нивното 
однесување може да не се измени.   
 
ФИЗИЧКИ ЗНАЦИ 
 
Честите знаци на жалост кај децата 
вклучуваат: 
 
• замор 
• тешкотии при дишењето, гадење, 

вртоглавица, забрзано биење на срцето, 
тресење 

• болки во мускулите, посебно главоболка 
и стомачни болки 

• осип на кожата 
• промени во апетитот,  одењето во 

клозет и спиењето. 
 
 
ЗАДОЦНЕТИ РЕАКЦИИ 
 
Децата ги разбираат работите во врска со 
жалост и загуба во нивно време и на нивен 
начин.  Родендените, празниците и 
годишниците може да ги потсетуваат на 
болните спомени.  
 
Корисно е да имате разбирање за 
поединечните потреби на детето, да го 
прифатите неговото искуство и да му 
понудите поддршка.   
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КАДЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ ЗА ПОДДРШКА 
ИЛИ СОВЕТУВАЊЕ 
 
• Доктори 
• Школски советници 
• Социјални работници во болница 
• Тимот за деца, младина и семејства 

(Child, Youth and Family Team) во вашата 
област 

• Водачи во заедницата и духовни водачи 
• Специјализирани служби за подршка на 

лица кои се во жалост. 
 
Со време можеби ќе сакате да размислите 
да побарате професионални совети ако: 
 
• Чувствувате дека не можете да ги 

контролирате постојаните силни чувства 
или физичките реакции на вашата загуба 

• Имате ноќни мори и лош сон, што не се 
подобрува 

• Се чувствувате осамени или немате 
никој со кого можете да ги споделите 
вашите емоции 

• Ви се појават сексуални проблеми или 
вашите односи со другите се нарушени  

• Пушите, пиете алкохол или земате дрога 
повеќе од вообичаено 

• Се чувствувате исцрпени заради тоа што 
му нудите поддршка  на лице кое е во 
жалост 

• Поминувате низ криза или вашата 
работа страда  

• Забележите дека лицата околу вас се 
посебно ранливи. 

 

 ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
За повеќе информации, зборувајте со 
социјалниот работник на телефонскиот број 
што е наведен подолу.  Ако престојувате во 
болница, вашиот доктор или медицинска 
сестра може да се јават во ваше име.   
 
ВИ ТРЕБА ЛИ ПРЕВЕДУВАЧ? 
 
Пациентите и нивните семејства може да 
користат преведување на лице место или 
преку телефон.  
 
Тоа може да го организира болничкиот 
персонал.  
 
Можете да телефонирате во сите државни 
служби користејќи ја Телефонската 
преведувачка служба  (13 14 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контакт: 
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ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ 
И ПОДДРШКА НА ЛИЦА КОИ 
ЗАГУБИЛЕ БЛИЗОК 

 

Bereavement Care Centre 
www.bereavementcare.com.au 
Може да ви наплатат за услугата. 
Тел: 1300 654 556 
 
Beyond Blue 
www.beyondblue.org.au 
Тел: 13 00 224 636 
 
Calvary Bereavement Service 
Поддршка при загуба на близок, советување 
и подучување во подрачјето на St George и 
Sutherland  
Тел: 9553 3025  
 
Centacare 
www.centacare.org  
Тел: 9390 5366 – Поддршка со советување 
 
Compassionate Friends 
www.thecompassionatefriends.org.au 
Тел: 9290 2355 
 
Dial-A-Mum 
Тел: 9477 6777 
 
Enough is Enough 
Движење против насилство  
Тел: 9542 4029 
 
Homicide Victims Support Group 
www.hvsgnsw.org.au  
Тел: 8833 8400  
Тел: 1800 191 777 (24-часовна телефонска 
служба) 
 

Lifeline 
24-часовна телефонска служба за поддршка  
Тел: 131 114 
 
National Association for Grief and Loss 
www.nalag.org.au  
Тел: 6882 9222 
 
Relationships Australia 
www.relationships.com.au 
Тел: 1800 044 062 
 
Salvation Army Care Line 
24-часовна телефонска служба за 
советување 
Тел: 1300 363 622 
 
Seasons for Growth 
За деца, млади возрасни лица и нивните 
семејства 
www.goodgrief.aust.com 
Тел: 8912 2700 
 
SIDS New South Wales  
24-часовна линија за поддршка 
Тел: 9681 4500 или 1800 651 186 
 
Support After Suicide 
Оддел за судска медицина 
Тел: 8584 7800 
 
Transcultural Mental Health Service 
Им овозможува на лицата кои се во жалост 
да зборуваат со некој на нивниот мајчин 
јазик 
www.dhi.gov.au/tmhc/tmhc/default.aspx 
Телефон: 9840 3800 
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