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Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP 

 

 

Provádění pitev poskytovatelem v oboru soudní lékařství při 

podezření na infekci SARS-CoV-2 (coronavirus 2) 

 

1. 

V případě podezření na infekci virem SARS-CoV-2 s onemocněním COVID-19 stanoví 

podmínky pro provedení pitvy příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (Hygienická 

stanice hlavního města Prahy a krajské hygienické stanice). Notifikační povinnost má 

lékař, který prováděl prohlídku zemřelého, případně poskytovatel v oboru soudní 

lékařství, pokud by se o podezření dověděl až v rámci výkonu pitvy. 

 

2. 

Bude-li provedena pitva zdravotní nebo soudní, je třeba dodržovat především 

zásady ochrany osob pro pitvu potencionálně infekčních těl. Celý průběh pitvy je 

proveden ve zvýšeném hygienickém režimu, s užitím osobních ochranných 

prostředků (jednorázový empír, brýle nebo ochranný štít, respirátor třídy FFP 3, dvou 

párů ochranných rukavic) a zabránění vzniku aerosolu při výkonu pitvy.  

 

3. 

Před pitvou je nutné zjistit relevantní anamnestické údaje o možném infekčním 

onemocnění (epidemiologická data, podezřelé klinické symptomy, případně údaj 

o provedeném premortálním odběru vzorků na průkaz infekce SARS-CoV-2).  

 

4. 

V případě provedené pitvy při podezření na onemocnění COVID-19 je uskutečněn 

odběr vzorků na testování SARS-CoV-2 následujícím způsobem: 

- provést výtěr horních cest dýchacích (nazo a orofaryngeální výtěr); 

- provést stěr z řezu obou plic, tj. z dolních dýchacích cest;  

(k tomu jsou distribuovány odběrové soupravy, ve spolupráci s infekčními 

odděleními zdravotnických zařízení nebo hygienické služby) 
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- po odběru materiál zaslat spolu s příslušnou průvodkou k vyšetření dle pokynů 

platných v době odběru; 

- provést odběr případně na další mikrobiologické agens (influenza apod.); 

- fixovat ve formalinu tkáně plic, trachey a případně dalších orgánů (srdce, 

slezina, játra, ev. mízní uzliny);  

- požadavky na odběr jsou určeny laboratoří provádějící vyšetření biologického 

materiálu. 

Podrobnosti jsou k dispozici na webu:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-

specimens.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html 

 

5. 

Určená pitva zdravotní. 

V případě podezření nebo průkazu na infekci SARS-CoV-2 může poskytovatel 

zdravotních služeb v zákonem stanovených případech nebo orgán ochrany veřejného 

zdraví v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zdravotních službách 

rozhodnout o neprovedení pitvy.  

 

6. 

Nařízená pitva soudní. 

Informovat orgán činný v trestním řízení, který nařídil prohlídku a pitvu mrtvoly dle § 

115 odst. 1 trestního řádu, o případném stanovisku orgánu ochrany veřejného zdraví 

k provedení pitvy. V případě provedení pitvy se jedná o mimořádně obtížné okolnosti 

provedení pitvy se zvýšenými náklady na hygienické zajištění.   

 

7. 

Hlášení. 

Všechny případy podezření na infekci SARS-CoV-2 a případy potvrzeného 

onemocnění COVID-19 je nutno důsledně hlásit příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví. 

Schválil výbor České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP per 

rollam dne 18. března 2020   
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