Informace k aplikaci monoklonálních protilátek (Bamlanivimab + Etesivimab,
Regn-Cov2)
Přípravek Regn-Cov2 je určený ambulantním pacientům s rizikem vážného průběhu covid-19,
případně pacientům hospitalizovaným z jiné příčiny než covid-19.
Není určený pacientům, u nichž je z důvodu vážného průběhu covid-19 nutná hospitalizace. Podání je
nutné hned na počátku nemoci, která byla potvrzena pozitivním testem na SARS-CoV-2 a při
přítomnosti maximálně mírných nebo středně závažných příznaků, které netrvají déle než 10 dní
(podání je vhodné co nejdříve). Přípravek je možné podávat i pacientům bezpříznakovým, pokud
splňují indikační kritéria.
Nově je možné profylaktické podání i u osob, které byly vystaveny kontaktu s infikovanou osobou a
tedy riziku nákazy, pokud patří do skupiny osob neočkovaných nebo lze předpokládat, že očkováním
nedosáhly plné imunitní odpovědi a je u nich vysoké riziko závažného průběhu v případě
onemocnění.
Pacienti, pro které bude tento druh léčby vhodný, musí splňovat indikační kritéria daná Rozhodnutím
MZ ČR. Patří sem například všichni pacienti nad 65 let věku, pacienti nad 55 let s některým
přidruženým onemocněním (vysoký krevní tlak, jiné kardiovaskulární onemocnění, chronické
onemocnění dýchacích cest), pacienti po transplantaci, onkologičtí a hematoonkologičtí pacienti s
probíhající léčbou, pacienti s autoimunitními onemocněními a imunodeficity, plicními onemocněními,
pacienti s cukrovkou jakéhokoliv typu, řadou onemocnění léčených imunomodulačními léky (např.
revmatologická, neurologická a jiná onemocnění), pacienti s BMI (body mass
indexem) ≥ 35 a další vybrané skupiny rizikových pacientů.
Pacienty mohou k podání přípravku Regn-Cov2 indikovat jak praktičtí lékaři a ambulantní specialisté,
tak i nemocniční lékaři.
Aktuální informace o přípravcích najdete na webu SÚKL:
https://www.sukl.cz/leciva/informace-o-povoleni-pouzivani-neregistrovaneho-leciveho-6

Seznam aplikačních center v Praze:
Název zařízení
Fakultní nemocnice
Bulovka

Adresa
Budínova 2, Praha 8

Kontakt
266082641, objednání
možné na
protilatky@bulovka.cz
267162721

Pracovní doba
8-16 hod

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Šrobárova 50, pavilon
S

Fakultní nemocnice v
Motole

V Úvalu 84, Praha 5

606 671 495

Po-Pá, 7:00-15:30

Fakultní Thomayerova Vídeňská 800, Praha 4
nemocnice

261 083 485 - plicní
ambulance

0:00-24:00 ambulance

Nemocnice Na
Homolce

257273150

7.00- 15.30, po-pá

Roentgenova 32,
Praha 5

8-15,00, po domluvě
víkendy

IKEM

Vídeňská 1958/9,
Praha 4

722 974 035

Po - Pá 8:00-15:00

Nemocnice na
Františku

Na Františku 847/8,
Praha 1

778 412 130

nepřetržitě

Revmatologický ústav

Na Slupi 450/4 Praha 2

Všeobecná fakultní
nemocnice

U Nemocnice 499/2,
Praha 2

224 962 928

nepřetržitě

ÚVN Praha

U Vojenské nemocnice
1200, pavilon E, vchod
E7
U Nemocnice 1, Praha
2

739 503 577

Po-Pá 8-15, So-Ne po
dohodě

221 977 316

aplikační doba:
pondělí, úterý, čtvrtek
15 - 16 hod.

ÚHKT

