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Věc: Odpověď na žádost ze dne 13. 12. 2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  
 
 
Vážený pane ______, 
 

tímto si Vám dovolujeme zaslat odpovědi na Vaše dotazy ze dne 13. 12. 2020 podané na 
základě zákona. 

Odpověď na dotaz č. 1 
Z celkového počtu 11 pitev jsme vyhodnotili v 6 případech jako přímou příčinu smrti nemoc Covid-19. 
V dalších 4 případech tato nemoc komplikovala jiné závažné onemocnění a výrazně přispěla k úmrtí 
pacienta. V  jednom případě úmrtí s pozitivitou SARS-CoV-2 nesouviselo.  

Odpověď na dotaz č. 2 
V patologické diagnostice vycházíme z makroskopického a histologického nálezu na vnitřních 
orgánech. Histologické změny srovnáváme s již publikovanou odbornou literaturou a dlouhodobými 
poznatky z patologie. Dále posuzujeme soulad klinických dat, laboratorních dat a nálezů na 
zobrazovacích metodách (např. CT. RTG, sono) s pitevním a histologickým nálezem. Postmortálně 
odebíráme vzorky na mikrobiologické vyšetření. Diagnostický závěr je syntézou všech získaných 
poznatků, je to standardní postup pitevní diagnostiky. 

Odpověď na dotaz č. 3 
Diferenciálně diagnosticky se opíráme zejména o histologický nález na orgánech, dále o intravitálně i 
postmostálně provedená laboratorní vyšetření. Histologie umožňuje odlišení hnisavých zánětů, které 
jsou obvykle bakteriálního původu, od nehnisavé intersticiální pneumonie, která je popisována u 
onemocnění Covid-19. V některých případech dochází k superponované infekci bakteriální, či 
plísňové, které histologický obraz do jisté míry modifikují, avšak předchází mu primární poškození plic 
virovou infekcí. Uvádět histologickou diferenciální diagnostiku plicních chorob přesahuje rozsah 
prosté odpovědi na dotaz, touto problematikou se zabývají četné odborné monografie či učebnice 
patologie. 
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S pozdravem 
 
 
 
         ………………………………… 
                právní oddělení 
         Nemocnice Na Bulovce  


