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V Plzni, dne 30. 3. 2020 

 

 

Vážení členové České transplantační společnosti, 

 

vzhledem k tomu, že se v poslední době množí dotazy stran transplantací orgánů a 

s tím souvisejících odběrů orgánů, dovoluji si Vám zaslat stanovisko výboru České 

transplantační společnosti.  

Provoz ve všech nemocnicích, jejichž součástí jsou Transplantační centra, se nyní soustřeďuje 

na zvládnutí infekce COVID – 19. Jsou významnou měrou omezeny operační výkony na 

urgentní a akutní operace, na operace zhoubných nádorů. Je nezbytně nutné mít připravená 

anesteziologická lůžka a lůžka intenzivní péče pro nemocné, kteří budou potřebovat plicní 

ventilaci.  Z těchto důvodů je transplantační program dočasně utlumen na transplantace 

životně důležitých orgánů nemocným, kde hrozí nebezpečí z prodlení. Prozatím neprobíhají 

transplantace ledvin, kde základní onemocnění a následná imunosupresivní léčba jsou 

rizikovými faktory, které by mohly ohrozit nemocné v potransplantačním období infekcí 

COVID – 19 a s tím spojenými dalšími možnými komplikacemi. Celosvětově nejsou rovněž 

doporučeny odběry ze živých dárců, kteří by tak mohli být vystaveni v průběhu hospitalizace 

riziku virové infekce.  

Vážené kolegyně, kolegové, tato opatření jsou dočasná, a jakmile to situace jen trochu 

umožní, transplantační program v České republice se vrátí opět do svých původních aktivit. O 

každé případné změně, event. oficiálním doporučení týkající se  odběrů orgánů a 

transplantačního programu Vás bude výbor České transplantační společnosti včas informovat. 

 

Přeji Vám všem pevné zdraví 

 

      Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 
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