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Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Datovou schránkou: v7zqi84 

Žádost o informaci 

V souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zodpovězení 
níže uvedených otázek, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ) 
prostřednictvím datové schránky ( § 4 o dst. 5 InfZ). 

Ve Vašem přípise ze dne 4.12.2020,  jste uvedli, že jste ke dni 1.12.2020 provedli pitvu 
u 27 pacientů zemřelých s diagnózou Covid-19. V návaznosti na toto Vaše sdělení se 
Vás táži: 

1. U kolika případů z Vámi uvedených 27 pitva jednoznačně prokázala, že příčinou 
smrti byla nákaza virem SARS-CoV-2? 

2. Na základě jakých kritérií bylo určeno, že příčinou smrti byla právě nákaza virem 
SARS-CoV-2 a nedošlo k úmrtí z příčiny jiné? 

3. Na základě jakých kritérií/postupů vyloučil pitvu provádějící lékař vliv jiných 
patogenů (virů, bakterií, parazitů) na smrt pacienta, u něhož pitva prokázala, že 
příčinou smrti byla nákaza virem SARS-CoV-2? 

Předem Vám děkuji za Vaši odpověď. 

    

     S pozdravem 

       

Poznámka: Dokument odeslaný z datové schránky se považuje za podepsaný.



 

 

   

    

 

 

 
        V Hradci Králové 

                      18. 12. 2020 

 

 

 

 
Odpověď na žádost o informaci 
  

 

Vážený pane, 

zasílám odpověď na Vaši žádost o informace: 

COVID-19 pozitivita byla u všech 27 pacientů Fakultní nemocnice  Hadec Králové potvrzena na základě 

antigenních a PCR testů provedených před zahájením zevní prohlídky a pitvy. U jednotlivých zemřelých 

byly makroskopickým i mikroskopickým vyšetřením zjištěny známky různě pokročilého zánětu 

dýchacích cest a plicní tkáně, od změn relativně diskrétních a ložiskových po změny masivní a 

povšechné. Ve vztahu k celkovému zdravotnímu stavu jednotlivých zemřelých byly zánětlivé změny 

dýchacích cest v důsledku infekce SARS-CoV-2 ve všech těchto případech významným zátěžovým 

faktorem, modifikujícím původní zdravotní stav těchto osob před smrtí. Podíl infekce SARS-CoV-2 na 

příčině smrti jednotlivých osob je v současné době předmětem probíhajících odborných diskusí a 

vědecko-výzkumných analýz. 
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