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V Praze, dne 15.2.2021 

 

 

Stanovisko výboru Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP k recentní 

pandemii COVID-19 ze dne 15.2.2021 

 

Toto stanovisko navazuje na předchozí stanovisko výboru SOT ČLS JEP ze dne 19.12.2020.  

 

Výbor SOT ČLS JEP doporučuje co nejrychlejší očkování pacientů po transplantaci solidních orgánů a v 

čekacích listinách k transplantacím, kterým to umožňuje jejich zdravotní stav, dostupnými mRNA 

vakcínami. Důvodem pro očkování co největšího podílu nemocných po transplantacích je významně vyšší 

pravděpodobnost vzniku závažných komplikací onemocnění COVID-19 v této skupině nemocných. 

Důvodem pro doporučení očkování mRNA vakcínami s vyšší mírou účinnosti je známý fakt snížené 

imunitní odpovědi na očkování při užívané imunosupresi. 

 

Výbor SOT ČLS JEP doporučuje očkovat nemocné nejpozději v intervalu 1-3 měsíce po provedené 

transplantaci. U nemocných, u kterých již byla aplikována první dávka mRNA vakcíny, a nemocný 

podstoupil transplantaci orgánů před aplikací druhé dávky, doporučujeme tuto druhou dávku podat 

nejpozději v intervalu 1-3 měsíce po transplantaci, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. Podání 1. 

dávky vakcíny bezprostředně před transplantací nedoporučujeme vzhledem k vysoké peritransplantační 

imunosupresi a předpokládané nedostatečné serokonverzi po vakcinaci.  

 

Výbor SOT ČLS JEP doporučuje aplikaci monoklonální protilátky bamlanivimabu pro nemocné po 

orgánových transplantací nebo nemocných v čekacích listinách k transplantaci orgánů s dosud lehkým 

průběhem onemocnění COVID-19, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci ani podávání kyslíku, 

případně hospitalizovaným pacientům v transplantačních centrech z jiných důvodů a s ověřeným 

asymptomatickým nebo oligosymptomatickým průběhem onemocnění COVID-19. Podávání 

bamlanivimabu bude možné ambulantním pacientům v nemocnicích s urgentním příjmem I. nebo II. 

typu. 

 

dalších dostupných monoklonálních protilátek se stejnou indikací a podobným mechanismem účinku.  
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Lékaři těchto zdravotnických zařízení by měli kontaktovat příslušná transplantační centra a konzultovat 

případné změny v imunosupresivní terapii, ostatní medikaci a aplikaci bamlanivimabu, případně dalších 

dostupných monoklonálních protilátek se stejnou indikací a podobným mechanismem účinku.  

 

 

Za Výbor SOT ČLS JEP 

 
 
Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. v. r.    
1. místopředseda SOT ČLS JEP            
 
 
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. v. r. 
předseda SOT ČLS JEP 
 
 
 
 
 

 


