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Stanovisko Výboru Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS 

k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19                                                                 

u pacientov po transplantácii solídnych orgánov – 1. AKTUALIZÁCIA 

 

Slovenská transplantologická spoločnosť dôrazne odporúča 

očkovanie proti COVID-19 u všetkých pacientov po transplantácii solídnych 

orgánov v čo najkratšom čase podľa aktuálnej očkovacej stratégie MZ SR 

uverejnenej na korona.gov.sk.   

Slovenská transplantologická spoločnosť odporúča očkovanie 

pacientov po transplantácii solídnych orgánov ktoroukoľvek schválenou 

a odporúčanou vakcínou s výnimkou živej vakcíny.    

Naďalej dôrazne odporúčame očkovanie u všetkých pacientov na čakacích 

listinách. Očkovanie je vysoko odporúčané aj členom domácností pacientov                          

po transplantácii alebo v čakacích listinách. U všetkých pacientov vrátane 

zaočkovaných odporúčame naďalej dôsledne dodržiavať všetky protiepidemické 

opatrenia. 

Odporúčame očkovanie po podaní biologickej liečby v časovom horizonte troch 

mesiacov od ukončenia liečby. V prípade transplantácie u neočkovaného pacienta je 

vhodné očkovanie o 1-3 mesiace po transplantácii. V prípade transplantácie pacienta, 
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ktorý bol očkovaný len 1. dávkou vakcíny, je nutné podať 2. dávku o 1-3 mesiace                           

po transplantácii.  

Podľa stanoviska Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie nie 

je nutná kontrola účinnosti vakcíny pomocou stanovenia postvakcinačných protilátok. 

Toto vyšetrenie nemá na základe súčasných vedomostí a odporúčaní žiaden dopad                  

na ďalší manažment pacienta a naopak, môže viesť k nesprávnym záverom a v prípade 

nevytvorenia dostatočnej koncentrácie protilátok aj k vzostupu nedôvery k očkovaniu, 

ktoré má pritom komplexný efekt a vedie k reakcii vo viacerých oblastiach imunitného 

systému, nielen k tvorbe protilátok. 

Prítomnosť protilátok v sére pacientov po prekonanej infekcii by nemala byť 

dôvodom na odklad  očkovania, ktoré je možné zrealizovať v prípade asymptomatickej 

formy 7 dní od ukončenia karantény a v prípade symptomatickej formy 14 dní                            

od ukončenia karantény.  

 Zvažovaná liečba vírus - neutralizujúcimi monoklonálnymi protilátkami 

v začiatočných prednemocničných štádiách infekcie bude v prípade ich registrácie 

európskou liekovou agentúrou postupom, ktorý STS u pacientov po transplantácii tiež 

odporučí. 

 Odporúčame tiež kolegom zo všetkých zdravotníckych zariadení, ktorí sa 

podieľajú na liečbe COVID19 u transplantovaných pacientov, aby ohľadom 

manažmentu imunosupresívnej liečby kontaktovali spádové transplantačné centrá. 

 

Za výbor STS,     

                                                                            

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC – prezident STS          

 doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA – viceprezident STS 

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. – vedecký sekretár STS                
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