
 

 

Stanovisko ČKS k vakcinaci proti Covid-19. 

Určeno: lékařům, kteří pečují o pacienty s kardiovaskulárními chorobami. 

 

    Praha 15. prosince 2020 

Vážení kolegové, 

 

pandemie Covid-19 zasáhla Českou republiku obzvláště těžce. V počtu obětí po přepočtu na 

počet obyvatel patříme mezi průmyslovými zeměmi světa mezi nejhůře postižené země. Krom vysoké 

nemocnosti a smrtnosti se pandemie negativně odráží i na našich možnostech poskytovat běžnou 

kardiologickou péči a také na ochotě nemocných k preventivním i léčebným zákrokům. 

Jak se ukazuje, současná restriktivní opatření nejsou schopna efektivně zabránit dalšímu šíření 

infekce a nevedou ani k návratu fungování společnosti do normálních kolejí. Jako jediné řešení se tak 

jeví vakcinace některou ze schválených vakcín. 

Nemocní s kardiovaskulárními onemocněními patří z hlediska tíže průběhu onemocnění a 

rizika úmrtí na Covid-19 mezi nejvíce ohrožené pacienty. Česká kardiologická společnost se proto 

domnívá, že tito nemocní by měli být vakcinováni prioritně a v co nejširší míře. Zároveň by měl být 

důsledně sledován jejich klinický stav po vakcinaci a případné nežádoucí účinky včas hlášeny.  

Většina vakcín bude dostupná v podobně malé intramuskulární injekce. Tento typ vakcinace 

může být do určité míry problematický u antikoagulovaných nemocných. Riziko podání vakcíny i.m. 

by mělo být hodnoceno individuálně. Až na vzácné výjimky by však neměla být antikoagulace 

přerušována a v žádném případě by neměla být překlenována podáváním nízkomolekulárního 

heparinu. U pacientů na DOAC při vakcinaci doporučujeme postupovat jako u výkonů s minimálním 

rizikem krvácení – doporučený postup viz. Praktická doporučení European Heart Rhythm 

Association k používání nových perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní – aktualizace 

2018, Cor et Vasa 60 (2018) e421–e447. 

Vážení kolegové, jménem výboru ČKS bychom Vás chtěli požádat o proaktivní přístup k vakcinaci 

rizikových nemocných ve Vaší péči. ČKS pro Vás bude shromažďovat nezbytné údaje o přínosech a 

rizicích vakcinace nutné k Vaší profesionální informovanosti, abyste měli dostatek podkladů pro 

erudovanou argumentaci. 
 

Za výbor ČKS, 

 

    Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC 
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