RIEŠIME S VAMI RODIČIA SI MÔŽU NENARODENÉ DIEŤA POCHOVAŤ. ZÁKON EXISTUJE, VEREJNOSŤ ANI LEKÁRI O ŇOM NEVEDIA
Vďaka iniciatíve
Magdalény
Poloňovej bola
prijatá novela
zákona o možnosti
pochovávať
nenarodené deti
a vďaka jej úsiliu
vznikol pre tieto deti
aj prvý cintorín na
Slovensku

Pomník na
cintoríne
v Nevoľnom
inštaloval
a požehnal
Mons. Marián
Bublinec

ra Pavla
Má šesť detí a vnúčatá. Dcé
tička
bioe
á
van
udo
vyšt
(vľavo) ako
e
v Ríme svojej mame v iniciatív
pomáhala

Vo februári uplynie rok od posvätenia prvého
Diecézneho pietneho miesta pochovávania
potratených detí na Slovensku

K

Aj nenarodené deti
majú svoj cintorín

rajšie miesto možno ani
neexistuje. V objatí Kremnických vrchov je ticho
a pokoj. Keď stojíme na cintoríne
v neveľkej obci Nevoľné, tieto pocity sa dostavia okamžite.Pietne miesto posledného odpočinku pre tých,
ktorí túto nádheru nemohli nikdy
vidieť, azda nemôže byť lepšie. Aspoň takto sa k nemu môžu priblížiť.
Bude to už rok od posvätenia prvého Diecézneho pietneho miesta pochovávania potratených detí na Slovensku, miesta, kde rodičia môžu
vzdať poslednú úctu svojmu dieťaťu,
ktoré nemohlo prísť na svet.

V OBJATÍ NEVOĽNÉHO

Na cintoríne v Nevoľnom, hneď vedľa hrobu biskupa Rudolfa Baláža, stojí obrovský kamenný výkričník.
Má kričať, aby sa mŕtve nenarodené deti už nestali len biologickým odpadom spáleným v peci, ale aby
boli dôstojne pochované. Hneď vedľa hrobu biskupa, hneď vedľa pomníka, je voľné miesto – prvý
cintorín na Slovensku, prvé miesto dôstojného odpočinku pre deti, ktoré sa nemohli narodiť.
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slovenka

V malej dedine ukrytej v Kremnických vrchoch vzniklo unikátne
miesto, ktoré sa spája so životom aj
so smrťou. Jeho výber vôbec nie je
náhodný. Nevoľné je rodiskom aj
posledným miestom odpočinku
banskobystrického diecézneho biskupa Mons.Rudolfa Baláža,ktorý sa
celý život zasadzoval o ochranu ži-

vota od počatia. A práve pri jeho
hrobe vďaka iniciatíve aktivistov Jaroslava Slašťana a Magdalény Poloňovej môžu odpočívať všetky nenarodené deti. Na Slovensku existuje
už viacero pomníkov a pietnych
miest pre nenarodené deti,ale v Nevoľnom vzniklo prvé, kde sa môžu
aj pochovávať. „Som rád, že práve
v našej obci mohlo vzniknúť takéto
miesto, cintorín, kde budú pochované
nenarodené deti či telesné pozostatky
predčasne odňatého ľudského plodu
a tak im budeme môcť vzdať úctu,“
hovorí starosta Nevoľného Štefan
Henžel a ukazuje na vyhradený
priestor pri novopostavenom pamätníku. Kamenný pomník, ktorého autorom je akademický sochár
Milan Ormandík, má tvar výkričníka, v jeho dolnej časti je znázornený
ľudský plod. Vo februári, na Popolcovú stredu, oficiálne pomník inštaloval a požehnal Mons.Marián Bublinec a vtedy aj po prvýkrát zaznela
od predstaviteľa cirkvi na Slovensku
požiadavka pochovávať potratené

deti. Bolo to presne dvadsaťpäť rokov od podpísania Inštrukcie Donum vitae kardinálom Ratzingerom, súčasným Svätým Otcom Benediktom XVI., kde je prvýkrát
uvedená požiadavka preukazovať
mŕtvym ľudským plodom po spontánnom alebo umelom potrate takú
istú úctu ako každému mŕtvemu
ľudskému telu.

DETI AKO BIOLOGICKÝ
ODPAD
Diecézne pietne miesto pochovávania nenarodených detí vzniklo sedem rokov od prijatia novely zákona o pohrebníctve, ktorou sa umožňovalo pochovávanie týchto detí,
a rok po prijatí nového zákona, ktorý umožňuje pochovávať potratené
alebo predčasne odňaté ľudské plody. Žiaľ, aj v dvadsiatom prvom storočí končia telá takýchto detí ako
biologický odpad i napriek tomu, že
takýto zákon existuje. Po spontánnom alebo umelom potrate sa totiž
plod spaľuje spolu s biologickým od-

padom. „Máme skúsenosti, že o prijatí zákona je verejnosť málo informovaná. Gynekológovia sú zmätení,
keď si matka po spontánnom potrate
vyžiada pozostatky svojho dieťaťa, napríklad z druhého či tretieho mesiaca
tehotenstva, keďže sa ešte nedá vo
všetkom biologickom materiáli rozoznať telo dieťaťa. Tak je to aj v prípade ľudských pozostatkov z umelých
potratov, o ktoré nemá nikto záujem,
pritom zaobchádzanie s ich tielkami
by malo byť rovnaké ako pri iných
ľudských pozostatkoch. Z operačnej
sály do mrazničky v márnici, následne odvoz pohrebnou službou na cintorín,“ hovorí Magdaléna Poloňová,
iniciátorka založenia prvého cintorína pre nenarodené deti, ako aj zákona o ich pochovávaní, z občianskeho združenia Tóbi. Verí, že informovanosť rodičov aj lekárov
umožní, aby sa aj nenarodeným deťom vzdala úcta ich pochovaním
a zasadzuje sa i o to, aby v Nevoľnom boli pochovávané aj deti po
umelých potratoch. „Naše združenie
>>

V Nevoľnom, pod
Kremnickými vrchmi,
je cintorín hneď
vedľa hrobu biskupa
Baláža, ktorý sa
usiloval o ochranu
života od počatia

Starosta Štefan
Henžel je rád, že
cintorín aj pomník
sú v rodisku
biskupa Baláža

Poloňová a dáva za príklad Taliansko, kde takýto postup už existuje.

ŽENA, KTORÁ
TO ZMENILA

by malo v súčinnosti s príslušným farským úradom,nemocnicou,mestským
úradom a cintorínskymi službami za
pomoci dobrovoľníkov, zabezpečovať
aspoň raz za mesiac obrad pohrebu
vrátane uloženia ich pozostatkov
v Nevoľnom,“ vysvetľuje Magdaléna

Náhoda nie je ani to, že pani
Magdaléna spoločne so svojou dcérou Pavlou,ktorá je prvou vyštudovanou slovenskou
bioetičkou na univerzite Regina apostolorum v Ríme, sa
roky zasadzovali o to, aby sa
chránil ľudský život už od
počatia. „S manželom máme šesť detí a keď som čakala
v štyridsiatke naše piate dieťa, stretla som sa s veľkou hrubosťou a opovrhovaním, prečo som ‚zase tehotná’. O päť
rokov neskôr som spontánnym potratom prišla o dieťa.

Manželia Naďovci
(v strede) si
Matejka, ktorý sa
narodil
v 22. týždni, mohli
pochovať až na ich
naliehanie,
pretože
nemocničný
personál im telo
nechcel vydať

Tieto skúsenosti a prežitá bolesť matky, ktorá prišla o dieťa, ma povzbudili k tomu, aby som začala konať,“ hovorí pani Magdaléna. Ako zbor-

zákon bol prijatý aj u nás. Hoci aj
v cirkevných kruhoch vládla určitá
skepsa,za pomoci kresťanských poslancov ako napríklad MUDr. Jána
Bielika,sa po dva a pol
roku podarilo, aby bola prvá lastovička v podobe zmeny zákona
o pohrebníctve prijatá,
aby nenarodené deti
nekončili podobne
ako nebezpečný bioloNajskôr je potrebné, aby rodič požiadal gynekologickogický odpad v peci.
pôrodnícke pracovisko o pochovanie svojho dieťaťa. To
„Pochovávanie je neodnásledne vyplní v spolupráci s rodičom žiadosť o pocho- deliteľnou súčasťou kulvanie. Žiadosť pozostáva z prvopisu a troch kópií. Originál túry života a som rada,
zostáva na gynekológii a kópie sú spolu s pozostatkami
že sa to podarilo,“ hozaslané na patológiu. Jedna kópia zostáva na patológii,
vorí pani Magdaléna,
druhá sa odovzdá pohrebnej službe a tretia rodičovi. Nazároveň však upozorsleduje obstaranie pohrebu v pohrebnom ústave. Patoló- ňuje na to, že verejgia nakoniec vydá pozostatky na pochovanie vtedy, keď
nosť je o prijatí tohto
pohrebná služba predloží doklad o obstarávaní pohrebu
zákona veľmi málo ina ak sú splnené všetky podmienky podľa zákona. Násled- formovaná.
ne výdaj pozostatkov plodu zaeviduje. List o prehliadke
mŕtveho sa nevyžaduje, pretože plody nie sú evidované
BIELA TRUHLA
v matrike a nemajú ani pridelené rodné číslo. Nahrádza
PRE MATEJKA
ho žiadosť o pochovanie. Pozostalí nemajú nárok na poOd roku 2011 je
hrebný príspevok (pretože nejde o občana mesta, obce). v platnosti nový ZáTlačivo na Žiadosť o pochovanie potrateného dieťaťa mô- kon o pohrebníctve
žete nájsť vo Vestníku MZ z 1.5.2006.
číslo 131/2010 Zb.,kto-

Ako postupovať, ak
rodičia chcú pochovať
nenarodené dieťa

majsterka zboru Holúbky z Kríža
nahrala hudobno-slovné pásmo na
ochranu nenarodeného života Nechajte maličkých žiť, ktoré ocenil aj
Ján Pavol II., keď ho dostal ako dar
k sedemdesiatym piatym narodeninám od biskupa Rudolfa Baláža.
K osvete však bol potrebný i zákon.
Keď sa jej dcéra Pavla počas štúdia
bioetiky v Ríme dostala k dokumentu, ktorý opisoval pochovávanie potratených detí v talianskom
meste Novara pri Turíne, rozhodla
sa, že bude bojovať o to, aby takýto

rý tiež umožňuje pochovávať potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody. Prípad
manželov Naďovcov však dokazuje, že sa ešte stále len veľmi ťažko
uplatňuje. „Manželka porodila nášho synčeka v dvadsiatom druhom
týždni tehotenstva. Narodil sa, žiaľ,
mŕtvy, bolo to o tretej hodine ráno,“
spomína Peter Naď, ktorý, keď sa
dozvedel o možnosti pochovať si
svojho syna, ihneď utekal do nemocnice. Nastal boj o čas aj boj
s nemocničným personálom. „Dookola mi v nemocnici tvrdili, že naro-

DANIELA OBŠAJSNÍKOVÁ, DIECÉZNE
PASTORAČNÉ CENTRUM PRE RODINU,
BANSKÁ BYSTRICA

Rozlúčka je
terapiou
 Pracujete na projekte

Ráchel,ktorý sa zaoberá
pomocou ženám vyrovnať sa s postabortívnym
syndrómom, teda ženám, ktoré emocionálne trpia po spontánnom potrate, ale aj po
interrupcii.Aké môžu byť psychické následky straty
nenarodeného dieťaťa pre ženu?
Každé tehotenstvo pre ženu znamená „som mamou“,
bez ohľadu na to, či ide o plod v ranom štádiu tehotenstva alebo v neskoršom. Spontánny potrat a strata
dieťaťa prináša veľkú bolesť, ktorá môže byť spojená
s pocitom sebaobviňovania, že niečo urobila zle, a preto dieťa zomrelo. Ženy trpia úzkosťou, hlbokými depresiami, letargiou, náladovosťou, nechutenstvom,
skľúčenosťou. U žien, ktoré vedome ukončia život dieťaťa vo svojom tele, bývajú následky oveľa deštruktívnejšie. Často dochádza k strate sebaúcty, odcudzeniu,
ťažkostiam v partnerských vzťahoch, nezriedka problémy vyústia do rozvodu, k väzbovým ťažkostiam
s nasledujúcimi deťmi, k sexuálnym dysfunkciám, poruchám príjmu potravy, k závislostiam alebo dokonca
aj k samovražedným sklonom.
 Ako im pomáhate?
V rámci nášho projektu sa snažíme šíriť osvetu o existencii tohto problému, ktorý je tak často popieraný
najmä lekármi, psychiatrami i zákonodarcami. Čerpáme z bohatých skúseností a poznatkov ľudí z projektu Ráchel v USA, kde pracujú so ženami s týmito príznakmi po potratoch od roku 1984. Zhotovili sme letáky o problémoch po spontánnom i umelom
potrate, máme k dispozícii telefónnu linku (0911 911

Autorom pomníka
v tvare výkričníka,
v ktorého dolnej
časti je znázornený
ľudský plod, je
akademický sochár
Milan Ormandík

794) aj e-mailovú adresu rachel@rodinabb.sk, na ktorú ľudia môžu písať i anonymne. Existuje možnosť
osobných stretnutí so mnou alebo s iným vyškoleným človekom v niekoľkých mestách Slovenska. Rozbiehame program podporných skupín a tiež víkendový program emocionálneho i duchovného uzdravenia, utvorili sme novú webovú stránku
www.rachel.rodinabb.sk.
 Pomôže ženám vyrovnať sa so stratou potrateného dieťaťa aj možnosť sa s ním rozlúčiť pochovaním?
Keď nám zomrie niekto blízky, najmä ak to bola nečakaná strata, sme plní smútku, žiaľu, možno aj hnevu
a napätia. To napätie opadne, keď je mŕtvy pochovaný.
Vtedy nastáva aspoň čiastočná úľava. Podobne je to pri
strate dieťaťa už od prvých týždňov jeho života v tele
matky. Moment rozlúčky je veľmi dôležitý v procese jej
vnútorného uzdravenia z tejto bolestnej skúsenosti. Aj
u žien, ktoré už majú túto skúsenosť za sebou a nemôžu vrátiť čas, je možné urobiť aspoň určitý rituál rozlúčky, ktorý má významný „terapeutický“ charakter. Napríklad dať dieťaťu meno, zapáliť mu sviečku na cintoríne, napísať mu list, odložiť si spomienkový predmet,
ktorý by nám dieťa pripomínal.
 S akými skúsenosťami sa na vás ženy obracajú?

Napriek platnému Zákonu o pohrebníctve č.131/2010
Z. z., ktorý hovorí o pochovávaní nenarodených, žiaľ,
zdravotnícky personál väčšinou nevie o tejto možnosti
alebo nie sú ochotní sa tým zaoberať a pomôcť tak rodičom lepšie sa vyrovnať so stratou. Zvlášť traumatizujúce je, ak dieťa zomrie v neskoršom štádiu tehotenstva, žena musí v bolesti porodiť mŕtve dieťa a personál nedá matke a otcovi vôbec možnosť vidieť dieťa
a rozlúčiť sa s ním. Dieťa odoberú bez ohľadu na vôľu
rodičov. Toto sú rany na celý život, ktoré sa liečia veľmi
ťažko. Niektorí zdravotníci sú ochotní vydať mŕtve telíčko, ak dosiahlo hmotnosť 1 000 g, iní tvrdia, že ho
môžu vydať až po dovŕšení 24. týždňa tehotenstva. Ani
jeden, ani druhý dôvod však nemá žiadne opodstatnenie v platnom zákone a zdravotnícky personál je povinný rešpektovať vôľu rodičov.

denie môjho syna je kvalifikované
ako potrat, je príliš malý a je vlastne
len biologickým odpadom a preto mi
jeho telo nevydajú,“ spomína na
hroznú situáciu spred piatich mesiacov. Ani v pohrebníctve oproti nemocnici, kam sa išiel Peter informovať, nemali doposiaľ skúsenosť s pochovaním takého malého dieťaťa.
„Mal som v rukách vytlačený zákon,
nikto ma však nepočúval. Lekári
o ňom ani len netušili. Bol to hrozný
pocit, keď som sa modlil, aby môjho
syna do rána nespálili,“ opisuje Peter
a dodáva, že až po intervencii pani
Magdalény Poloňovej u riaditeľa nemocnice mu bolo umožnené, aby
dostal telesné pozostatky vlastného
syna. Malý Matejko mal cirkevný
pohreb 23. mája 2012 a bol pochovaný v malej bielej truhle. „Mohli
sme sa s naším synom dôstojne rozlúčiť. Keby sme nemali jeho hrobček, nemali by sme kam ísť zapáliť sviečku
a pomodliť sa. Pomohlo to aj mojej
manželke, aby sa so stratou mohla
ľahšie vyrovnať,“ vyznáva sa Peter,
ktorý je rád, že sa nevzdal, naliehal
na lekárov a nedal sa nimi odbiť. Pani Magdaléna Poloňová, ktorá na
tento účel založila občianske združenie Tóbi, chce poskytnúť konkrétnu pomoc aj odborné poradenstvo
rodičom, ktorí prišli o svoje nenarodené deti. Upozorňuje na to, že podľa vyjadrenia Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR sa v platnej
legislatíve neuvádza hmotnosť potrateného ľudského plodu alebo
predčasne odňatého ľudského plodu
ako jeho obmedzujúci parameter
v súvislosti s jeho pochovaním, čo je
veľmi častá argumentácia v nemocniciach. „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný vydať bezodkladne na požiadanie rodičom alebo nimi
poverenej pohrebnej službe potratený
alebo predčasne odňatý plod.“
Manželia Naďovci veria, že ich tragická a smutná skúsenosť predsa len
môže pomôcť iným rodičom, aby už
nemuseli bojovať o to, na čo majú
právo – na dôstojnú rozlúčku so svojimi deťmi. Miesto aj potrebný zákon už existujú. Teraz je rad na ľuďoch, aby im svojím konaním vzdali úctu.
ANNA BOČKOVÁ
Foto: Dušan Kittler,
archív M. P., D. O., P. N.
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