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Velmi názorně se potřeba přesných a včasných dat ukazuje na současné pandemii, kdy dochází 
k úmrtím u osob s onemocněním COVID-19. Jen analýzou správně vyplněných LPZ můžeme odlišit 
úmrtí na COVID-19 a úmrtí s COVID-19. 

V ČR existují dva hlavní datové zdroje pro evidenci úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

 
ISIN slouží k průběžnému monitorování počtu zemřelých osob, u nichž bylo laboratorně potvrzeno 
onemocnění COVID-19, bez ohledu na příčiny jejich smrti. Toto jsou aktuální a průběžně publikované 
počty zemřelých s COVID-19. 

IS LPZ sbírá podrobné informace o příčinách smrti za COVID-19 zemřelé. Tato data pak jsou 
vyhodnocena samostatně v rámci statistiky příčin smrti. 

Kódování COVID-19 podle WHO 
Světová zdravotnická organizace (WHO) vyčlenila dva kódy Mezinárodní klasifikace nemocí U07.1 a 
U07.2.  

Kód U07.1 znamená, že COVID-19 byl laboratorně potvrzen. Kód U07.2, že laboratorní test nebyl 
proveden, nebo je výsledek například neprůkazný. 
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Konkrétní příklady 
V modelovém případě úmrtí pacienta na dechové komplikace spojené s těžkým průběhem 
onemocnění COVID-19, je důležité COVID-19 uvést na co nejnižším řádku části I. a na řádcích výše 
pak konkrétní projevy koronavirové infekce. 

 
Osoby s již existujícím chronickým onemocněním jako například diabetes nebo nemoci oběhové 
soustavy jsou ve vyšším riziku komplikovaného průběhu onemocnění COVID-19. Pokud byla některá 
z těchto komplikací přítomna, měla by být uvedena v části II. LPZ. 

 
V případě, že byl COVID-19 diagnostikován, ale úmrtí bylo bezprostředně způsobeno jinou příčinou, 
neměl by být uveden v části I. Pokud mohl průběh onemocnění zhoršit, nebo ke smrti jinak přispět, 
měl by být COVID-19 uveden v části II. 


