Informace pro chronické pacienty Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje mj. na
jim věnovaným webových stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz [7]
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UNIKÁTNÍ KÓD VAŠEHO ZAŘÍZENÍ:

NENÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ

Registrace pro osoby s chronickým onemocněním do CRS budou spuštěny dne 24.
března 2021 s tím, že zájemci o očkování se OD TOHOTO DATA MOHOU
ZAREGISTROVAT NA NEJLÉPE VÁMI DOPORUČENÁ OČKOVACÍ MÍSTA.
K potvrzení registrace bude nutné zadat zmíněný unikátní kód.
Podle dostupnosti očkovacích látek budou následně registrovaní zájemci o
očkování vyzváni zvoleným očkovacím místem k provedení rezervace konkrétního
termínu očkování (bude jim zaslána zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti
rezervace termínu do rezervačního systému https://rezervace.mzcr.cz na
očkovacím místě, které jste si sami při registraci vybrali).

Informace pro pacienty:
* Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s
onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl
Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19
na stránce https://crs.mzcr.cz [10]. Tam naleznete též informace k procesu
registrace a rezervace.
* V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým
onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete,
zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
* KÓD MÁ OMEZENOU PLATNOST, A TO DO 30. DUBNA 2021.
* Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou
zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším
lékařem, postačí ta z poslední návštěvy.
Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
* Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné
osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí
neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
* Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen
jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v
ČR.
CHRONIČTÍ PACIENTI - VYŠŠÍ PRIORITA
DIABETES MELLITUS (CUKROVKA) LÉČENÁ PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY NEBO
INZULINEM

diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň
jednou z následujících komorbidit:
• ischemická choroba srdeční
• arterriální hypertenze
• 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)
ZÁVAŽNÉ DLOUHODOBÉ ONEMOCNĚNÍ PLIC
(PACIENT JE V PÉČI SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE NEBO JE LÉČEN PODÁVÁNÍM
KYSLÍKU V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ)
• 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 • bronchiektázie jakéhokoli
původu ve sledování pneumologa • cystická fibróza • 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
ZÁVAŽNÉ DLOUHODOBÉ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (PACIENT JE V PÉČI
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE NEBO JE ZAŘAZEN DO PRAVIDELNÉHO DIALYZAČNÍHO
PROGRAMU)
• pacienti v chronickém dialyzačním léčení (hemodialýza a peritoneální
dialýza) • nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii • nemocní
se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)
ZÁVAŽNÉ DLOUHODOBÉ ONEMOCNĚNÍ JATER (PACIENT JE V PÉČI
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE)
• pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé
fibrózy (bez ohledu na etiologii) • pacienti s chronickým jaterním
onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni • 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
STAV PO TRANSPLANTACI ORGÁNU NEBO KOSTNÍ DŘENĚ A ZÁPIS NA ČEKACÍ
LISTINĚ PŘED TRANSPLANTACÍ
• nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem:
ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944),
kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948) • nemocní v
čekacích listinách na tyto transplantace
ZÁVAŽNÉ DLOUHODOBÉ ONEMOCNĚNÍ SRDCE
(PACIENT JE V PÉČI SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE, NAPŘ. ISCHEMICKÁ
CHOROBA SRDEČNÍ, CHLOPENNÍ VADA, KARDIOMYOPATIE)
závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně:
• srdeční selháni

•
•
•
•
•

ischemická choroba srdeční
chlopenní vady
kardiomyopatie
onemocnění plicní cirkulace
nemocní po plicní embolii
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK LÉČENÝ DVĚMA NEBO VÍCE FARMAKY

