
RIZIKOVÉ FAKTORY PROGRESE COVID-19 DO 
ZÁVAŽNÉ FORMY A/NEBO HOSPITALIZACE

Věk ≥ 65 let 

Věk ≥ 55 let a současně alespoň jedno z těchto kritérií: 

	 - léčený vysoký krevní tlak


	 - obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2


Obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2  

Chronické onemocnění ledvin v pravidelném sledování lékařem - včetně dialyzovaných osob


Jaterní cirhóza 

Diabetes mellitus (cukrovka) léčený tabletami či inzulínem 

Středně těžká a těžká porucha imunity (primární nebo sekundární imunodeficit), léčba potlačující imunitu 
(imunosupresivní léčba):


	 - pacienti po transplantaci solidního orgánu nebo kostní dřeně


	 - pacienti v léčbě pro onkologické nebo hematoonkologické onemocnění


	 - pacienti na biologické léčbě či léčbě kortikosteroidy v denní dávce vyšší než 0,2 mg/kg/den prednisonu 


Chronické plicní onemocnění v pravidelném sledování lékařem (chronická obstrukční plicní choroba na 
pravidelné léčbě, intersticiální plicní onemocnění, obtížně léčitelné bronchiální astma na biologické léčbě, plicní 
hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe)


Trombofilní stav v pravidelném sledování lékařem (zejména: primární trombofilie, rezistence aktivovaného 
proteinu C - Leidenská mutace faktoru V v homozygotní konstelaci, nedostatek antitrombinu, proteinu C nebo 
proteinu S, mutace protrombinového genu, antikardiolipinový syndrom, antifosfolipidový syndrom, přítomný lupus 
koagulans a opakovaná tromboembolická příhoda v minulosti)


Neurologická onemocnění ovlivňující dýchání 

Věk 12 – 17 let a současně alespoň jedno z uvedených kritérií: obezita s BMI > 85. percentil pro svůj věk a 
pohlaví podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, neurovývojové 
onemocnění - např. dětská mozková obrna, zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu - např. 
tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19) 


Jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře na základě vyhodnocení 
potenciálního přínosu a rizika
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