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Informace k očkování těhotných žen proti COVID 19 v Očkovacím centru 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP a České gynekologické a porodnické společnosti 
ČLS JEP ze dne 3. 6. 2021 považuje očkování proti onemocnění COVID 19 v těhotenství za možné. Jiné 
(stále platné) doporučení České vakcinologické společnosti ze dne 30. 12. 2020 však například plošné 
očkování těhotných žen nedoporučuje pro nedostatek údajů. Informace k podání vakcíny Comirnaty v 
těhotenství v souhrnu údajů o přípravku (SPC) se přitom za tuto dobu nijak nezměnily. Z dostupných zdrojů 
vyplývá, že názory na očkování těhotných žen nejsou jednotné, není aktuálně stále k dispozici dostatek 
klinicky ověřených dat a aplikace vakcíny u těhotných žen by proto měla být vždy posuzována individuálně 
s ohledem na zdraví ženy i plodu a po důkladném zhodnocení přínosů a rizik vakcinace. 
 
Za provedení výkonu očkování lege artis je zodpovědný lékař. Ten se vždy při aplikaci léčivého přípravku 
musí řídit platným SPC přípravku. U vakcíny Comirnaty držitel registrace v SPC uvádí, že údaje o podávání 
vakcíny těhotným ženám jsou omezené; limitované jsou i údaje ze studií na zvířatech. Podání vakcíny 
v těhotenství se má zvážit pouze v případě, pokud možné přínosy převáží jakákoli potenciální rizika pro 
matku a plod. 
 
Naše očkovací centrum má zkušenost s aplikací více než 100 000 dávek očkovací látky proti onemocnění 
COVID 19. V souladu s SPC přípravku pozorujeme očekávaně velmi často u očkovaných osob např. 
horečku trvající i několik dní, únavu, průjem, závratě. V rámci těchto příznaků by u těhotných žen mohlo 
dojít k potratu nebo k předčasnému porodu. 
 
Proto doporučujeme těhotným ženám, aby aplikaci vakcíny proti onemocnění COVID 19 vždy důkladně 
zvážily a rozhodly se výlučně po konzultaci se svým registrujícím lékařem, který má zpravidla nejvíce 
informací o své pacientce a její anamnéze a je tak schopen nejlépe vyhodnotit případné přínosy i rizika 
spojená s aplikací vakcíny. Registrující lékař navíc může sám vakcínu proti onemocnění COVID 19 
aplikovat v souladu s platnou politikou Ministerstva zdravotnictví.   
 
Protože dle našeho odborného názoru podání vakcíny proti onemocnění COVID 19 u těhotných žen může 
být spojeno s velkou mírou rizika pro zdraví ženy i plodu, stavíme se k plošné vakcinaci těhotných žen 
v Očkovacím centru Nemocnice České Budějovice, a.s. spíše zdrženlivě, a to právě též s ohledem na 
obtížné vyhodnocení přínosů a rizik pro konkrétní pacientku.  
 
Tento opatrný postoj k očkování proti COVID 19 u těhotných žen v našem očkovacím centru je motivován 
důrazem na maximální možnou bezpečnost těhotných žen. Ti, kteří vlastní výkon očkování provádějí, a 
jsou za něj právně zodpovědní, mohou zcela legitimně mít, i s ohledem na své svědomí a vlastní praktické 
zkušenosti, odlišný odborný názor než kolegové z odborných společností publikující stanovisko bez přímé 
zodpovědnosti za možné důsledky konkrétní provedené vakcinace. Předpokládáme, že jakmile bude 
očkování těhotných žen proti COVID 19 uznáno jako prokazatelně bezpečné, nebude odpovědným úřadům 
bránit nic v úpravě SPC přípravku v tomto duchu. Do té doby považujeme za medicínsky správné vyčkat 
dalších zkušeností s očkováním těhotných žen zejména z klinických studií, a to i s ohledem na objektivně 
příznivou a stále se zlepšující epidemiologickou situaci.  
 
Pokud by těhotná žena přes výše uvedené trvala na provedení očkování, může se také obrátit na jiného 
poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provede (viz seznam na https://ockoreport.uzis.cz). 


