
KOHO PRAKTIČTÍ LÉKAŘI OČKUJÍ

■ pacienti starší 70 let

■ pacienti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci COVID-19 je obdobné riziku 
v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým 
rizikem těžkého průběhu COVID-19*

pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané 
době očkovaných osob:

■ pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
■ pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální 

rezervační systém) 
■ v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující 

poskytovatel)
■ imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby 
■ „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří  do příslušných kategorií v současné 

době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že 
spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

v rámci výše uvedených kritérií očkují PL 
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* Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti 
s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou 
trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo 
specialista hematolog.

Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová 
léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů 
je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat doporučení onkologa.

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči 
specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, 
chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní 
embolii) 

Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované 
ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).

Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem

Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²)

Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko 
vzniku těžkého průběhu COVID-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího 
a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je 
vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.
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