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Stanovisko výboru SAR k současné situaci v pandemii 

způsobenou Covid-19 

19. října 2020 

 

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci České republice (16.10.2020) a vzhledem 

k doporučením ESHRE: „Safe ART services during the third phase of the COVID-19 pandemic“ (viz  

(www.eshre.eu)  a stanovisku „Assisted reproduction and COVID-19: a joint statement of ASRM, ESHRE 

and IFFS“ ( viz  Link:   https://academic.oup.com/hropen/article/2020/3/hoaa033/5870572) 

 se výbor Sekce asistované reprodukce shodl, že: 

 

1. Je absolutně nezbytné přispět k omezení šíření infekce jak mezi pacienty, tak mezi zaměstnanci 

jednotlivých zařízení. Z tohoto důvodů je vhodné kromě již zavedených všeobecných opatření 

(dodržování rozestupů osob, použití roušek personálem i pacienty po celou dobu pobytu na 

klinice, větrání místností a použití desinfekce rukou a povrchů) zvážit následující: 

a. Omezit co nejvíce kontakty mezi pacienty a personálem, využívat možností 

telemedicíny 

b. Všem osobám přicházejícím do zdravotnického zařízení měřit teplotu a nevpustit 

osoby s teplotou zvýšenou  

c. Zkrátit dobu konzultací a zákroků na nezbytně nutnou a plánovat je s časovou 

prodlevou, aby se pacienti nehromadili v čekárně  

d. Omezit přítomnost partnera tam, kde není nezbytně nutné 

e. Omezit monitorování cyklů pro plánovanou koncepci 

f. Zvážit odložení kryotransferů u mladých párů 

g. Požadovat po páru provedení testování na Covid-19 při výskytu jakéhokoliv 

klinického projevu virového onemocnění 

h. Zvážit odložení zahájení stimulace a / nebo politiku freeze-all u rizikových pacientek 

(obezita, Hypertenze, Diabetes mellitus), a zejména u těch s jakýmkoliv příznakem 

virového onemocnění 

j.  Zabezpečit všem klíčovým lékařům a sestrám možnost pracovat s respirátorem třídy 

FFP2 

k.  Denně sledovat a vyhodnocovat regionální epidemiologickou situaci 
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Tato  opatření doporučujeme aplikovat do snížení týdenní incidence onemocnění Covid-19 pod 120 

infikovaných na 100 000 obyvatel (stav k 16.10.2020 byl  v ČR 500-600/100 000). 

 

2. Nevidí důvod k plošnému omezování léčby neplodnosti v České Republice a to zejména 

s ohledem na: 

a. Nebylo prokázáno, že infekce Covid-19 se specificky šíří při použití vyšetřovacích 

nebo léčebných metod při terapii neplodnosti 

b. Nebyl prokázán negativní vliv viru na otěhotnění, těhotenství a porod 

c. Léčbu neplodnosti nelze u všech pacientů odkládat bez negativního vlivu na budoucí 

úspěšnost 

 

3. Z hlediska denního provozu neshledává jako přínosné: 

a. rutinní testování veškerého personálu metodou PCR na přítomnost Covid-19 

b. rutinní testování všech pacientek před zahájením nebo v průběhu léčby, pokud 

neprojevují alespoň jeden z příznaků virového onemocnění 

 

 

 

ESHRE žádá lékaře o účast na sběru dat u pacientek  Covid-19 pozitivních - o průběhu jejich léčby a 

výsledky. Výbor vyzývá všechny lékaře k účasti na tomto výzkumu.  

Link: https://nl.surveymonkey.com/r/COVID19ART 
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