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1.Preambule 

                       Pitvy na oddělení patologie Nemocnice  Tábor, a.s. 

Umístění:  Budova „G“  Nemocnice Tábor 

Na oddělení patologie  jsou prováděny patologicko-anatomické pitvy zemřelých na 
lůžkových odděleních  NT a.s.  

Pitvy zemřelých mimo nemocnici, smrtí přirozenou i násilnou provádí  soudní oddělení 
Nemocnice České Budějovice.  

Lékař, který pitvu požaduje vystavuje Příkaz k transportu pro zdravotní pojišťovnu, dojednání  
převozu zajišťuje oddělení patologie Tábor. 

 

2.Vymezení pitev 

Druhy pitev: 

1. Patologicko-anatomická 

Provádějí se za účelem zjištění základní nemoci a dalších nemocí, komplikací zjištěných 
nemocí a k ověření klinické diagnózy a léčebného postupu u osob zemřelých ve 
zdravotnickém zařízení smrtí z chorobných příčin. 

Patologicko-anatomické pitvy provádí poskytovatelé v oboru patologická anatomie. 
Nestanoví-li tento zákon jinak, patologicko-anatomická pitva se vždy provádí 

a) u žen, které zemřely v souvislosti s těhotenstvím, porodem, potratem, umělým přerušením 
těhotenství nebo v šestinedělí, 

b) u plodů z uměle přerušených těhotenství provedených z důvodů genetické indikace nebo 
indikace vrozené vývojové vady plodu, 

c) u dětí mrtvě narozených a u dětí zemřelých do 18 let věku, 

d) u pacientů, kteří zemřeli při operaci, při nechirurgickém intervenčním výkonu, v 
souvislosti s komplikací navazující na operaci nebo nechirurgický intervenční výkon nebo při 
úvodu do anestézie, 

e) jestliže byl z těla zemřelého proveden odběr orgánu pro účely transplantací, tkání nebo 
buněk pro použití u člověka nebo odebrána část těla pro výzkum nebo k výukovým účelům; v 
případech, kdy transplantační zákon stanoví provádění pitev jinak, postupuje se podle 
transplantačního zákona, 
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f) v případě, že k úmrtí došlo v souvislosti se závažnou nežádoucí příhodou při klinickém 
hodnocení humánního léčivého přípravku nebo s nežádoucí příhodou při klinických 
zkouškách zdravotnického prostředku nebo v souvislosti s ověřováním nových poznatků 
použitím metod, které dosud nebyly v klinické praxi na živém člověku zavedeny, nebo v 
případě podezření na tyto skutečnosti, 

g) v případě podezření, že k úmrtí došlo v souvislosti s odběrem orgánu za účelem 
transplantace tkání nebo buněk pro použití u člověka, 

h) v případě, kdy není dostatečně objasněna příčina smrti, základní nemoci, dalších nemocí 
nebo jejich komplikací nebo klinická diagnóza. 

2. Zdravotní  

Provádějí se za účelem zjištění příčiny smrti a objasnění dalších ze zdravotního hlediska 
závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob, které zemřely mimo zdravotnické zařízení 
nebo v něm náhlým, neočekávaným nebo násilným úmrtím, včetně sebevraždy. Zdravotní 
pitvy provádí poskytovatelé v oboru soudní lékařství. Nestanoví-li tento zákon jinak, 
zdravotní pitva se vždy provádí 

a) při náhlých a neočekávaných úmrtích, jestliže při prohlídce těla zemřelého nedošlo ke 
stanovení příčiny smrti nebo nebyla příčina smrti dostatečně objasněna, 

b) při všech násilných úmrtích včetně sebevraždy, 

c) při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při 
poskytování zdravotních služeb, které vyslovil zdravotnický pracovník zúčastněný na 
poskytování zdravotních služeb, lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého, nebo osoba 
blízká zemřelému, 

d) při podezření, že úmrtí mohlo být způsobeno v souvislosti se zneužíváním návykových 
látek, 

e) u osob, které zemřely ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. 

3. Soudní 

Provádějí se při podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem, a to podle jiného 
právního předpisu. Soudní pitvy provádí poskytovatelé v oboru soudní lékařství. Převoz těla 
zemřelého k soudní pitvě a zpět zabezpečuje a hradí orgán činný v trestním řízení, který ji 
nařídil. Rovněž hradí i veškeré další náklady s pitvou spojené. 

4. Anatomické 

Provádějí se k výukovým účelům nebo pro účely vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví. 
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Pokud v rámci pitvy nastane podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem, nebo že 
okolnosti úmrtí jsou nejasné, pitva se přeruší. Tuto skutečnost oznámí poskytovatel 
neprodleně Policii České republiky. Pokud orgán činný v trestním řízení nenařídí do 2 
hodin od tohoto oznámení pitvu podle jiného právního předpisu, může poskytovatel 
přerušenou pitvu dokončit. 

 

 

3. Náležitosti k provedení pitvy 

3.1. List o prohlídce zemřelého 

Pravidla pro vyplnění jsou uvedena na formuláři NT_IS_13 Administrativní postupy při   
úmrtí pacienta. 

Nezapomínat na podpis lékaře a razítko oddělení, kde došlo k úmrtí, vyplnit požadavek na 
pitvu.  

Pozor na čas umrtí a prohlídky!   

3.2. Průvodní list k pitvě 

Pokud je pitva vyžádána (stačí jeden exemplář).  

Je to zpráva pro patologa o klinickém průběhu onemocnění, laboratorních výsledcích, 
anamnestických údajích, předchozí léčbě včetně operací 

Bez těchto dokumentů nelze pitvu provést.  

 

4. Právní podklady pro pitvy zemřelých 

Nakládání s těly zemřelých, provádění pitev a zacházení se zdravotnickou dokumentací 
upravuje: 

- Zákon č. 372/2011 Sb. – Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 256/2001 Sb. – Zákon o pohřebnictví 

Pitvu jako diagnostický postup indikuje ošetřující nebo prohlížející lékař oddělení, na němž 
došlo k úmrtí. Na žádost pozůstalých může, ale nemusí od požadavku pitvy ustoupit. Lékař 
patologie si vyhrazuje právo zrušit pitvu z technických  důvodů, pokud tím nejsou  mařeny 
zájmy nemocnice a pouze po předchozí dohodě s ošetřujícím nebo prohlížejícím lékařem, a 
nebo s přednostou oddělení.  

Pitvu provádí lékař se sanitářem, ke zhodnocení pitevního nálezu a předběžné klinicko-
patologické korelaci vždy přizve ošetřujícího nebo prohlížejícího lékaře z klinického 
oddělení, kde došlo k úmrtí. 
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Úpravu zemřelých po pitvě provádějí sanitáři oddělení patologie (zašití a umytí těla) pak  
předávají zemřelé pracovníkům pohřební služby. Při své práci se řídí ustanovením Zákona č. 
256/2001 Sb. O pohřebnictví, zejména pokud jde o důstojné zacházení s lidskými pozůstatky.  

Nesnímatelné korunky a protézy z drahých kovů jsou evidovány na Listu o prohlídce mrtvého 
a  v pitevním protokolu. Pracovník pohřební služby pak potvrzuje jejich převzetí se zemřelým 
v Žurnální knize. 

Sanitář oddělení patologie během pracovní doby přijímá zemřelé od sanitářů z oddělení 
nemocnice, kontroluje správnost uložení a dokumentaci, včetně zápisu do Žurnální knihy 
umístěné v manipulační místnosti. 

Mimo pracovní dobu přivážejí sanitáři  lůžkových oddělení nemocnice těla zemřelých a sami 
ručí za správnost uložení a věškerou dokumentaci. Toto stvrzují podpisem do žurnální knihy.  

Stejný postup plati i pro zaměstnance RZS, kteří na oddělení patologie ukládají do 
chladicích boxů pacienty, kteří zemřeli během převozu do nemocnice. 

Klíče od boxů mají sanitáři oddělení patologie. Mimo pracovní dobu PAO je možno si klíče 
od manipulační místnosti vyzvednout proti podpisu v recepci NT. 

Výdej těl zemřelých pro pohřební služby zajišťují sanitáři oddělení patologie během pracovní 
doby (popřípadě po telefonické domluvě).      

       

5. Odběry  tkání  z těl zemřelých  

Upravují zákony č. 285/2002 Sb., č.296/2008, vyhláška 422/2008 a  Zákon o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování č.372/2011 ve znění pozdějších předpisů.  

 

6. Ukončení těhotenství 

6.1. Vymezení pojmů 

1. Porodem se rozumí ukončení těhotenství narozením živého nebo mrtvého dítěte.  

2. Za narození živého dítěte se považuje úplné vypuzení nebo vynětí plodu z těla matčina, 
bez ohledu na délku trvání těhotenství, jestliže plod po narození dýchá nebo projevuje alespoň 
jednu ze známek života, to je srdeční činnost, pulsaci pupečníku nebo nesporný pohyb 
kosterního svalstva bez ohledu na to, zda byl pupečník přerušen nebo placenta připojena. 

 3. Mrtv ě narozeným dítětem se rozumí plod narozený bez známek života, jehož hmotnost 
je 500g a více, nelze-li porodní hmotnost určit, narozený po 22. dokončeném týdnu 
těhotenství, a nelze-li délku těhotenství určit, nejméně 25 cm dlouhý, a to od temene hlavy 
k patě. 
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 4. Potratem se rozumí 

a) spontánní potrat, to je ukončení těhotenství, kdy je embryo nebo plod neprojevující 
známky života samovolně vypuzen nebo vyjmut z dělohy a jeho hmotnost je nižší než 500g, a 
pokud ji nelze zjistit, je-li těhotenství kratší než 22 týdnů (méně než 22+0), 

b) umělé přerušení těhotenství provedené podle zákona upravujícího umělé přerušení 
těhotenství  

c) ukončení mimoděložního těhotenství 

d) případ, kdy z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská 
sliznice a jsou histologicky prokázány zbytky po potratu. 

5. Umělé přerušení těhotenství provedené po 22. týdnu se nepovažuje za potrat, ale za 
předčasně vyvolaný porod. 

 6. Při ukončení těhotenství s více plody se posuzuje každý plod zvlášť za použití kriterií 
uvedených výše. 

6.2. Nakládání s potraty a mrtvě narozenými nebo po porodu zemřelými dětmi  

a) Potrat 

U potratů se nevyplňuje List o prohlídce mrtvého ale histologická žádanka na mikroskopické 
(bioptické) vyšetření. 

Potraty předává odd. patologie společně s ostatními lidskými pozůstatky (amputované 
končetiny, placenty) ke zpopelnění v krematoriu Tábor na náklady nemocnice. 

b) Porod mrtvého ditěte: 

Vždy se vyplňuje List o prohlídce mrtvého podle platných předpisů (Standard OP č. 15/2008) 
s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a zdravotní pojišťovny matky a Průvodní list 
k pitvě. 

Porodník / dětský lékař vždy vyplňuje List o prohlídce mrtvého a Průvodní list k pitvě.  
Ohledně pohřbení respektuje přání rodičů a nejdéle do týdne od úmrtí sdělí písemně oddělení 
patologie, zda rodiče zajistí pohřbení. V opačném případě je pohřeb zemřelého dítěte- 
kremace bez obřadu – objednán provozním oddělení NT na náklady nemocnice. Doklad o 
rozhodnutí rodičů je uložen do pitevního protokolu. 

 

7. Dokumentace 

Na oddělení patologie je po pitvě vypracován pitevní protokol, jehož součástí je 
makroskopický zevní a vnitřní popis orgánů, histologický nález na základě mikroskopického 
vyšetření tkání odebraných při pitvě a konečná klinicko – patologická diagnoza, jejíž kopii 
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dostane oddělení, na němž došlo k úmrtí a to zpravidla do jednoho měsíce po pitvě po 
skončení histologického vyšetření. 

 

Zacházení s touto dokumentací upravuje  Zákon o zdravotních službách č.372/2011. 

Informace o závěrech pitvy podléhají témuž zákonu. Pokud pozůstalí projeví zájem o pitevní 
diagnozu , je možno ji zpřístupnit 

a) Prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo primáře oddělení, v němž došlo k úmrtí 

b) Prostřednictvím patologa, který pitvu provedl nebo primáře oddělení. 

c) Prostřednictvím praktického lékaře zemřelého. Praktickým lékařům jsou ale duplikáty 
pitevní diagnozy zasílány z oddělení, kde zemřelý naposledy ležel, nebo pokud je 
znám poskytovateli pitvy přímo. 

d) Telefonicky sdělujeme závěry pitev pouze lékařům táborské nemocnice, pokud se z 
provozních důvodů nemohli pitvy zúčastnit. 

e) Kopii pitevního protokolu resp. klinicko – patologické diagnozy je možno pozůstalým 
poskytnout pouze na základě písemné žádosti primaři oddělení patologie viz. směrnice  
NT_SM_101  Informace o zdravotním stavu pacienta, nahlížení,výpisy a kopie 
zdravotnické dokumentace.  

 

8. Provozní hodiny pro výdej těl zemřelých pohřebním službám 

Každý pracovní den od 7:30 do 14:00 hod. 

V nutných případech po domluvě i mimo tyto hodiny. 

Pohřební služba obdrží příslušný List o prohlídce mrtvého proti podpisu do Žurnální knihy 
zemřelých v kanceláři oddělení patologie. 

 

9. Informace pro pozůstalé 

Podle vyhlášky č. 289/2012 Sb. vydává oddělení patologie (po ukončení pitvy) pro zadavatele 
pohřbu List o prohlídce mrtvého část A. 

Úmrtní list vystavuje Matriční úřad města na základě hlášení o provedení pohřbu Pohřební 
službou. 

Oblečení pro zemřelé je nutné předat pohřební službě, která zařizuje pohřeb.  

Oddělení patologie nemá prostory k vystavení zemřelého, proto i tento požadavek je nutné 
řešit s pohřební službou. 
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Po překročení dvou pracovních dní., po kterou je tělo zemřelého uloženo v chladicím 
zařízení patologie po smrti resp. po pitvě, je Nemocnice Tábor, a.s. oprávněna účtovat 
poplatek za každý započatý pracovní den ve výši 300 Kč, včetně DPH. 

 

 

 

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu 
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