Přednostní očkování pro pacienty chronicky nemocné
– vyšší riziko
Vážení pacienti,
od středy 24. 3. 2021 je umožněna registrace chronicky nemocných pacientů s vyšším
rizikem k očkování proti COVID-19 (viz níže tabulka „Seznam diagnóz“).
Pokud jste léčen/a ve zdravotnickém zařízení Medico, spol. s.r.o. na kardiologickém,
interním, neurologickém nebo onkologickém oddělení, požádejte nejlépe emailem svého
lékaře o lékařskou zprávu s unikátním kódem opravňujícím k Vašemu očkování. Pouze
v případě, pokud nemáte možnost použít email, telefonujte na recepci Medico: 230 234 960.
Do emailové žádosti, prosím, uvádějte: své jméno a příjmení, datum narození, číslo
mobilního telefonu a příjmení lékaře. Žádosti posílejte na emailovou adresu svého lékaře:
MUDr. Jana Šmakalová: smakalova@medico.cz
MUDr. Jiří Lukavec: lukavec@medico.cz
MUDr. Eva Veselá: recepce@medico.cz
MUDr. Michaela Klementová: neurologie@medico.cz
MUDr. Dan Ludvík: neurologie@medico.cz
MUDr. Petko. P. Prodanov: lukavec@medico.cz
MUDr. Zdenko Stelmach: lukavec@medico.cz
MUDr. Jan Vydra: recepce@medico.cz
Na Váš email se lékař pokusí odpovědět v nejkratším možném termínu (nejpozději do 7
kalendářních dní) emailem nebo prostřednictvím SMS.
Tabulka „Seznam diagnóz“
Název skupiny

Vydefinované diagnózy / zdravotní stavy na základě vyjádření
příslušné odborné společnosti ČLS JEP

diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň
jednou z následujících komorbidit:
• ischemická choroba srdeční
diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními
• arterriální hypertenze
antidiabetiky nebo inzulinem
• chronická ledvinovou nedostatečnost a po transplantaci
• s obezitou či plicním onemocněním
• s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou

obezita (BMI > 35 kg/m2)

obezita (BMI > 35 kg/m2)
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• idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve
sledování pneumologa
• chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na
pravidelné léčbě ve sledování pneumologa
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient • bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa
• cystická fibróza
je v péči specializované ambulance nebo je
léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí) • těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa
• bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa
• spánkové poruchy dýchání a/nebo respirační nedostatečnost
z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolióza, neuromuskulární patologie)
na domácí neinvazivní ventilační léčbě
• pacienti v chronickém dialyzačném léčení (hemodialýza a peritoneální
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin
dialýza)
(pacient je v péči specializované ambulance
nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního • nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii
• nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)
programu)
• pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či
pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii)
• pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient
imunokompromitováni
je v péči specializované ambulance)
• pacienti s nádory jater a žlučových cest
• pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou
fibrózou s obezitou

onkologické onemocnění

• hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie
• hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií
navozeným) nebo s významnou trombofilií
• pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována
protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci

• nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem:
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater
(Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948)
a zápis na čekací listině před transplantací
• nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace

závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne
výhradně:
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient • srdeční selháni
• ischemická choroba srdeční
je v péči specializované ambulance, např.
• chlopenní vady
ischemická choroba srdeční, chlopenní vada,
• kardiomyopatie
kardiomyopatie)
• onemocnění plicní cirkulace
• nemocní po plicní embolii
vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více
farmaky

vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky

závažné neurologické nebo neuromuskulární
onemocnění či stav po poškození míchy
postihující dýchací systém

• závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem
postižení dýchacího svalstva a / nebo s vysokým rizikem těžkého
průběhu covid-19 - pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby
periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)
• pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii
(cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)
• pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími
centrální nebo periferní nervový systém
• pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo
získanými) s výše uvedeným rizikem
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