Stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k očkování proti coronaviru SARS-COV-2 u
pacientů s neurologickými onemocněními

1. Evropská léková agentura (European Medicine Agency) schválila k užívání vakcínu Comirnaty
fy BioNTech/Pfizer a posuzuje vakcíny m-RNA 1273 fy Moderna, ChAdOx1-SARS-CoV-2 fy
Astra-Zeneca a Ad26.COV2.S fy Janssen/Cilag.
2. Provedené klinické studie fáze I-III ukazují vysokou účinnost a bezpečnost těchto vakcín.
3. Vakcíny neobsahují živý či atenuovaný virus. Vakcíny BioNTech/Pfizer a Moderna obsahují tzv.
messenger RNA pro SARS-CoV-2 spike protein, vakcína AstraZeneca obsahuje gen pro spike
protein obsažený v nereplikujícím šimpanzím adenoviru.
4. Podobně jako u jiných vakcinací i u očkování proti SARS-COV-2 je třeba respektovat obecné
kontraindikace a je nutná zvýšená opatrnost u některých pacientů – blíže viz stanovisko České
společnosti
alergologie
a
klinické
imunologie
ČLS
JEP
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5. Pacienti se závažnými neurologickými onemocněními postihujícími respirační systém (např.
neuromuskulární choroby) ale také s dalšími diagnózami s vyšším rizikem závažného průběhu
a mortality onemocnění COVID-19, jako jsou např. Parkinsonova choroba a atypické
parkinsonské syndromy, demence, amyotrofická laterální skleróza, prodělaná cévní mozková
příhoda, by měli být očkováni prioritně.
6. U pacientů s autoimunitním onemocněním CNS (např. demyelinizační onemocnění)
doporučujeme s očkováním raději vyčkat na vyhodnocení dlouhodobějších nežádoucích účinků
vakcín. Jsou již k dispozici data, že pacienti s autoimunitními chorobami včetně těch, kteří jsou
na biologické léčbě, neprodělávají infekci koronavirem vážněji než jiné nerizikové skupiny.
7. Co se týče časování vakcinace u pacientů s imunosupresivní terapií, u pacientů léčených léky
vedoucími k depleci B-buněk (rituximab, ocrelizumab), které zřejmě snižují účinnost
imunizace, lze doporučit posunutí vakcinace na konec léčebného cyklu, optimálně 5 měsíců po
předchozí a 4 týdny před následující aplikací.
8. Pro výše uvedená doporučení neexistují t.č. jednoznačné důkazy na úrovni medicíny založené
na důkazech (evidence-based medicine) a jde o konsensuální názor expertů.
9. Vždy je nutné zhodnotit klinický stav pacienta individuálně. Obecně je očkování indikované
v případech, kdy potenciální rizika onemocnění COVID-19 převáží nad možnými nežádoucími
účinky očkování proti SARS-COV-2.
10. Tento dokument bude průběžně aktualizován.
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