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Vyjádření České vitreoretinální společnosti k intravitreálním aplikacím 
antiVEGF preparátů v souvislosti s nouzovým stavem v ČR a dalšími 
vyhláškami Ústředního krizového štábu ČR  

Výbor ČVRS s měsíčním odstupem od svého předchozího vyjádření k aplikaci antiVEGF 
léčby v ČR (ČVRS©2020, 004-2020-cvrs, 16/03/2020) neshledává zásadní důvod k revizi či 
změně svého původního stanoviska. 
 
Výbor ČVRS podporuje pokračování probíhající antiVEGF léčby u všech indikovaných 
pacientů z nerizikových skupin, stejně jako zařazování nových pacientů do léčby.  
Jsme si vědomi faktu, že přerušení či příliš dlouhé odložení terapie může vést u pacientů 
k ireverzibilním anatomickým a funkčním změnám.  
 
Výbor ČVRS samozřejmě vyzývá Aplikační centra, aby se v pokračování této terapie i nadále 
řídila závaznými pokyny vyšších a řídících autorit:  

- Ústřední krizový štáb 
- Pokyny a směrnice ředitelství/krizových štábů zdravotnických zařízení    
- Pokyny a opatření přijatá na úrovni samotného Aplikačního centra/oddělení/kliniky 

Výbor ČVRS doporučuje Aplikačním centrům vypracovat vnitřní směrnice (guideliny) pro 
celý proces zařazení, vedení, diagnostiky a aplikace u pacientů léčených antiVEGF terapií. 
Kromě pokynů výše zmíněných autorit považujeme za velmi prospěšný návod, který uvádí 
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu onemocnění (ECDC) ve svých guidelinech pro 
zdravotnická zařízení (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-
prevention-control-for-the-care-of-patients-with-2019-nCoV-healthcare-settings_update-31-
March-2020.pdf) 

I nadále doporučujeme oddálení terapie u rizikových skupin. Věk již není zásadním faktorem (i 
když se některá doporučení vymezují hranicí 80-ti let) – riziko definuje spíše zdravotní stav 
pacienta: 

- diabetes v kombinaci s nadváhou, hypertenzí a případně i asthmatem 
- imunosuprimovaní pacienti, onkologičtí pacienti 

 
S dotazy k antiVEGF terapii v době nouzového stavu se obracejte na naši pracovní e-mailovou 
adresu: cvrsinfo@gmail.com. 
 
V případě dramatičtějšího vývoje situace či většího množství nejasností a dotazů z Aplikačních 
center jsme připraveni připravit on-line konferenci zástupců center a Výboru ČVRS. 
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