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Úvod
Převládající akutní projevy COVID-19 jsou dýchací, ale za důležitou součást onemocnění byly označeny také
neurologické projevy, a to i v případech bez dýchacích příznaků (2-5). Neurologické projevy spojené s COVID-19 se
pohybují od mírných po kritické, postihují dospělé i děti a mohou se objevit jak během akutní infekce COVID-19, tak
po ní. Mezi udávané neurologické známky, příznaky nebo syndromy v akutní fázi patří bolest hlavy, závrať, zhoršení
chuti nebo čichu, delirium, agitace, cévní mozková příhoda, záchvaty, kóma, meningoencefalitida a Guillain-Barrého
syndrom (6, 7). Následky se rovněž objevují v postakutní fázi, ať už jako přetrvávající, nebo nově se objevující
známky a příznaky (postcovidový syndrom); patří mezi ně bolest hlavy, problémy s čichem nebo chutí, narušení
kognitivních funkcí, zmatenost, únava, problémy s koncentrací, poruchy spánku a neuropsychiatrické příznaky (8, 9).
COVID-19 nepoměrně postihuje osoby se stávajícími neurologickými poruchami. Bylo zjištěno, že chronické
neurologické poruchy jsou nezávisle spojeny s vyšší úmrtností u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 (poměr rizik
[HR]: 2,13; 95% interval spolehlivosti [CI]: 1,38–3,28) (10). Na jedince se stávajícími neurologickými onemocněními
mělo dopad narušení běžné péče, odkládání péče v důsledku obav z rizik nákazy a narušení dodavatelských řetězců
léčiv a výsledný nedostatek zásob (11).
Tato vědecká zpráva uvádí komplexní přehled vztahu mezi neurologií a COVID-19 a uvádí současné poznatky
ohledně následujícího:
•
•
•
•
•

akutní neurologické projevy COVID-19
neurologické následky spojené s postcovidovým syndromem
riziko infekce, závažného onemocnění a úmrtnosti v souvislosti s COVID-19 u osob se stávajícími
neurologickými onemocněními
rozsah narušení neurologických služeb v důsledku pandemie a strategie pro zmírnění těchto narušení
objevující se důkazy spojené s neurologickými komplikacemi po očkování proti COVID-19.

Cílová skupina, pro niž je tento dokument určen, zahrnuje zdravotnické pracovníky, vědce, tvůrce politik a další
klíčové aktéry, kteří se zajímají o důkazy spojené s neurologií a COVID-19. Cílem je zvyšovat povědomí a uznání v
souvislosti s přidruženými neurologickými aspekty COVID-19 a zlepšovat péči a postupy zaměřené na zmírňování, a
to zejména v prostředí s malým množstvím zdrojů.

Metody
Tato vědecká zpráva je založena na důkazech, které vyplynuly ze systematických nebo rychlých přezkumů a
metaanalýz zadaných WHO (14);1 krátkých průzkumů WHO (15); rychlých hodnocení služeb v oblasti
duševních a neurologických poruch a poruch vyvolaných užíváním návykových látek (MNS) ze strany WHO
(16) a dalších relevantních publikací.
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Přezkum důkazů
Akutní neurologické projevy COVID-19
Pro účely hodnocení typu a frekvence uváděných neurologických projevů spojených s COVID-19 WHO podpořila
systematický přezkum a metaanalýzu dat od 145 721 pacientů s akutní infekcí COVID-19 odvozených z 350 sérií
případů (17). Infekce COVID-19 byla potvrzena polymerázovou řetězovou reakcí s reverzní transkripcí v reálném
čase (RT-PCR), vysoce výkonným sekvenováním, kultivací viru SARS-CoV-2 ve výtěrech z krku, detekcí protilátek
proti SARS-CoV-2 ve vzorcích krve nebo kultivací viru SARS-CoV-2 ve výtěrech z krku. Většina pacientů (n=29
786, 89%) zahrnutých do přezkumu byla hospitalizována.
Literatura uváděla celkem 23 akutních neurologických příznaků (tabulka 1) a 14 neurologických diagnóz (tabulka 2).
Až jedna třetina (n=48 059) pacientů s COVID-19 zaznamenala některý neurologický projev a u 1 pacienta z 50 se
objevila cévní mozková příhoda. U pacientů s COVID-19 starších 60 let byla nejčastějším neurologickým projevem
akutní zmatenost / delirium (souhrnná prevalence: 34 %; 95% CI: 23–46 %).
Tabulka 1. Souhrnná prevalence neurologických příznaků, jež byly součástí metaanalýzy (17)
Proměnné

Počet studií

Příznaky na kortikospinální drázea

2

128

Souhrnná velikost
vzorku
198

Agitace

3

145

468

45

3–93

Únava
Myalgie nebo únava
Poruchy chuti

169
22
38

14 121
619
2934

45 766
2 246
12 631

32
31
21

30–35
25–37
15–29

Myalgie

207

12 183

59 821

20

18–23

Poruchy čichu

51

4 647

30 925

19

13–25

Poruchy čichu nebo chuti

14

518

3 100

18

10–28

Bolest hlavy

Souhrnné události

Souhrnná prevalence
(%)
65

95% CI (%)
58–71

202

8 609

51 969

13

12–15

Bolest hlavy a závrať
Akutní zmatenost / delirium
Poruchy vědomí

9
19
25

676
2 318
693

3 520
23 921
15 129

12
11
7

8–17
7–16
5–10

Závrať

46

809

13 473

7

5–8

Tinnitus

5

30

884

5

1–10

10
6

126
20

2 904
819

4
3

1–9
1–5

Smyslové poruchy

4

23

1 082

2

1–5

Narušení kognitivních funkcí

3

22

1 131

2

0–5

3
2
7
15
5

7
5
41
127
25

463
467
3 183
15 467
2 266

2
2
1
1
1

0–8
0–10
0–3
0–2
0–2

Poruchy zraku
Poruchy sluchu

Obrna kraniálního nervu
Hemiplegie/paréza
Neuralgie
Záchvat
Ataxie

CI: interval spolehlivosti.
a
Mezi příznaky na kortikospinální dráze patří difuzní hyperreflexie, klonus kotníku a oboustranné extensní Babinského reflexy.

U všech věkových skupin narůstala pravděpodobnost akutní zmatenosti / deliria, cévní mozkové příhody, záchvatu a
poruch hybnosti s rostoucí závažností COVID-19, ale tyto souvislosti nebyly statisticky významné. Poruchy čichu a
chuti byly výrazně spojeny s nezávažným COVID-19 (pravděpodobnost [OR]: 0,44; 95% CI: 0,28–0,68 a OR: 0,62;
95% CI: 0,42–0,91). U pacientů s COVID-19 starších 60 let byla přítomnost neurologických projevů spojena s
výrazně vyšší úmrtností (OR: 1,80; 95% CI: 1,11–2,91).
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Tabulka 2. Souhrnná prevalence neurologických diagnóz, jež byly součástí metaanalýzy (17)
Proměnné

Počet studií

Neuropsychiatrické poruchy
svalůa

Poranění kosterních
Myopatieb
Cévní mozková příhoda
Ischemická cévní mozková
příhoda / TIA
Porucha hybnosti
CIN/polyneuropatie
Status epilepticus

Souhrnné události

Souhrnná prevalence
(%)
24

3

243

Souhrnná velikost
vzorku
1 293

95% CI

4
3
29
29

111
55
664
527

1 545
5 736
43 024
43 024

5
2
2
1

1–12
0–4
1–2
1–2

5
5

48
48

6 581
7 251

1
1

0–1
0–2

2–61

2

2

282

1

0–5

21

133

36 972

0,31

0,15–0,50

Encefalitida
Guillain-Barrého syndrom

4
4

8
22

4 658
7 403

0,30
0,28

0–1
0–1

Parainfekční radikulitida

2

2

858

0,23

0–1

Mozková žilní trombóza

2

4

14 573

0,12

0–2

PRES

3

6

4 311

0,12

0,02–0,27

Krvácivá cévní mozková příhoda

CIN: myopatie spojená s kritickým onemocněním; PRES: reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci; TIA: tranzitorní ischemická ataka.
a
Zahrnuje výrazné navýšení kreatinkinázy a rabdomyolýzu.
b
Zahrnuje CIN, PRES a TIA.

Omezení
Celkové riziko zkreslení bylo u většiny studií hodnoceno jako nízké (n=296, 85 %), ale studie s vyšším rizikem
zkreslení uváděly vyšší odhady prevalence. Většina výstupů metaanalýz byla rovněž ve velké míře heterogenní, což
indikuje výraznou klinickou nebo metodologickou rozdílnost, která v některých případech znemožnila sdružování dat.
Pokud jde o důkazy spojené s nehospitalizovanými kohortami pacientů, jsou zde nedostatky, protože jejich údaje se v
literatuře uvádí jen zřídka. Nedostatky v důkazech mají vliv v souvislosti s incidencí, prevalencí, trváním a závažností.
Podobně se často neuvádí doba nástupu známek nebo příznaků. Omezení v koncepci studií příslušných sérií případů
bránily srovnání mezi akutními neurologickými projevy způsobenými COVID-19 a incidencí těchto projevů v obecné
populaci. V neposlední řadě je zde vzhledem k absenci dobře koncipovaných kohortových studií nedostatek dat, která
by umožnila definitivně potvrdit kauzalitu mezi těmito příznaky a COVID-19.
Neurologické následky spojené s postcovidovým syndromem
Komplikace po akutních virových onemocněních jsou dobře popsané (18, 19). Brzy po začátku pandemie COVID-19
byly zahájeny dlouhodobé kohortové studie hodnotící dlouhodobé následky COVID-19 včetně neurologických
projevů. Zároveň se pacienti začali vzájemně propojovat a hlásit dlouhodobé příznaky COVID-19. V reakci na to
zadalo WHO rychlý přezkum 28 publikovaných populačních, kohortových nebo případových kontrolních studií 2.
Přezkum zjistil specifické nové neurologické příznaky, známky nebo diagnózy, které se objevily po akutní fázi
COVID-19 a které je možné interpretovat jako komplikace COVID-19; hodnotil specifické neurologické příznaky,
známky nebo diagnózy, které přetrvávají po akutní fázi COVID-19; a stanovil faktory spojené s těmito postakutními
neurologickými projevy.
Z 28 studií pouze dvě sledovaly pacienty po dobu až 6 měsíců. Z metodologických důvodů nebylo možné sdílení
informací. V retrospektivní kohortové studii 1733 pacientů s COVID-19 propuštěných z nemocnice 19,6 % (n=340)
udávalo neurologické projevy po střední době sledování 186 dnů (9). Pacienti si nejčastěji stěžovali na únavu nebo
svalovou slabost (63 %; 1038/1655) a problémy se spánkem (26 %; 437/1655). 23 % (367/1617) pacientů udává
úzkost a depresi a problémy s chozením uvádí 24 % (103/423). Druhá prospektivní studie sledovala 61
hospitalizovaných pacientů s COVID-19, kteří byli, respektive nebyli dříve přijati na jednotku intenzivní péče (JIP)
(20).
2

Beghi E, Giussani G, Westenberg E, Allegri R, Garcia-Azorin D, Guekht A, Acute and Post-Acute Neurological Manifestations of
COVID-19: Present findings, critical appraisal, and future directions. Manuscript in preparation, 2021.
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Mezi nejčastější obtíže pacientů při propuštění patřila amnestická dysfunkce (30 %; 18/61), dysexekutivní syndrom (33
%; 20/61), ataxie (11 %; 7/61) a tetraparéza (18 %; 11/61) (20).
Omezení
Důkazy spojené s dlouhodobými nebo nově se vyskytujícími neurologickými komplikacemi po COVID-19 jsou
omezené, a to zejména u asymptomatických nebo nehospitalizovaných pacientů. Podobně je jen velmi málo známo o
neurologických následcích u pediatrických pacientů s onemocněními souvisejícími s COVID-19, včetně zánětlivého
multisystémového syndromu (MIS-C). Data z nízkopříjmových a středněpříjmových zemí jsou vzácná, a to zejména v
souvislosti s postakutní fází. To vede k nedostatečnému hlášení neurologických zjištění v kontextu COVID-19 v
závislosti na lokalitě, etnickém původu a sociokulturním prostředí.
Metodologické otázky a nedostatky v koncepci studií současné důkazy dále oslabují, protože některé studie do
kontrolní skupiny zahrnuly asymptomatické pacienty, u nichž nebyl proveden molekulární nebo sérologický
screening, který by potvrdil, nebo vyloučil infekci SARS-CoV-2. Metody screeningu a diagnostické protokoly se v
jednotlivých studiích liší v závislosti na specializaci místních výzkumníků, diagnostickém přístupu, počtu a typu
kontaktů během sledování a v neposlední řadě na přirozeném úbytku pacientů a jejich compliance. Vedle toho byly
studie prováděny v podmínkách nárazových situací, což vedlo k neúplnému diagnostickému posouzení.
Aktuální chápání neurologických následků spojených s postcovidovým syndromem je založeno zejména na
výpovědích pacientů; klinicky relevantních projevech; a větší pozornosti věnované příznakům, známkám a
onemocněním ilustrovaných v dřívějších zprávách. Naproti tomu existují jen omezené informace ohledně známek,
které je možné zdokumentovat pouze prostřednictvím testování, zobrazování nebo biochemických nebo patologických
šetření.
Stávající neurologická onemocnění a COVID-19
Řada stávajících nepřenosných onemocnění (NCD) je spojena se zvýšeným rizikem vážných následků COVID-19
(21). Patří mezi ně závažná neurologická onemocnění, jako je cévní mozková příhoda a demence. Osoby s některými
stávajícími neurologickými onemocněními jsou náchylnější vůči nákaze SARS-CoV-2, dochází u nich ke zhoršení
stávajícího onemocnění (22) a hrozí u nich vyšší riziko vážných následků a smrti (10, 23). Pro účely syntézy stále
většího množství důkazů spojených s tímto tématem zadala WHO rychlý přezkum 26 článků z 12 zemí na třech
kontinentech zahrnujících celkem 379 947 pacientů s COVID-19 pro stanovení rizika infekce, závažného onemocnění
a úmrtnosti v souvislosti s COVID-19 u osob se stávajícími neurologickými onemocněními.3
Rychlý přezkum dospěl k závěru, že některá stávající neurologická onemocnění jsou spojena se závažností COVID19.4 Největší prevalenci přitom mělo cerebrovaskulární onemocnění a demence / neurodegenerativní onemocnění
(souhrnná OR: 1,99; 95% CI: 1,81–2,18). Úmrtnost byla u osob se stávajícími neurologickými onemocněními vysoká
(souhrnná OR: 1,74; 95% CI: 1,56–1,94).
Omezení
Riziko zkreslení bylo u většiny článků označeno za vysoké a celková kvalita studií hodnocená metodologií GRADE
(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluations) byla nízká; hodnota současných důkazů je
proto omezená. Většina studií zkoumajících vztah mezi SARS-CoV-2 a stávajícími neurologickými onemocněními je
založena na retrospektivních kohortách nebo sériích případů a jen málo dat pochází z prospektivních studií. Pro
budoucí výzkum bude velmi přínosné používání standardizovaných definic a hlášení komorbidit, neurologických
příznaků nebo diagnóz. Používání standardizovaných formulářů pro hlášení případů – například formulářů
publikovaných WHO (25, 26) – může rovněž přispět k přesnosti a spolehlivosti dat.
Přerušení zásadních neurologických služeb v důsledku pandemie COVID-19 a strategií pro její zmírňování
Přerušení běžných ošetření a péče a dodavatelských řetězců léčiv během pandemie COVID-19 představuje pro
pacienty s neurologickým onemocněním výrazný problém (11). Podle nejnovějšího Krátkého průzkumu WHO ohledně
kontinuity základních zdravotnických služeb během pandemie COVID-19 (27) 45 % ze 121 zemí, v souvislosti s nimiž
byly k dispozici informace, stále udávalo narušení služeb pro poruchy MNS v prvním čtvrtletí roku 2021. Stejně tak
3

Chomba M, Schiess N, Seeher K, Akpalu A, Baila J, Boruah AP et al. Pre-existing neurological conditions and COVID-19 risk. A
commissioned rapid review. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3907265)
4
Tamtéž.
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53 % (z 89 zemí) stále uvádí přerušení rehabilitačních služeb, což je klíčový aspekt neurologické péče. Pokud jde o
služby specifické pro neurologii, rychlé hodnocení služeb spojených s poruchami MNS během pandemie COVID-19
uskutečněné WHO v polovině roku 2020 (16) poukázalo na to, že každá třetí země z 98 během pandemie alespoň
částečně uzavřela neurologická lůžková oddělení. Pokud jde o poskytování služeb, byly chirurgické zákroky spojené s
neurologickými poruchami přerušeny ve dvou třetinách ze 130 zemích, v souvislosti s nimiž byly k dispozici
informace, a řízení nouzových situací, jako je status epilepticus, bylo alespoň částečně přerušeno ve 35 % uvedených
130 zemí.
Pro lepší porozumění rozsahu přerušení služeb, jeho příčin a strategií pro zmírňování neurologických poruch v
kontextu COVID-19 WHO zadala rychlý přezkum 369 článků uvádějících data o 210 419 pacientech ze 105 zemí
(14).
Studie zkoumající rozsah přerušení služeb (n=188) jej popisovaly jako mírné (n=40, 20 %), středně závažné (n=131,
70%) nebo závažné (n=10, 5 %). Nejčastěji uváděným důvodem pro přerušení služeb ve 240 studiích byla cestovní
omezení spojená s lockdownem (n=196, 82 %), uzavření služeb nebo poraden z titulu nařízení zdravotnického orgánu
(n=157; 65 %) a méně ambulantních pacientů vzhledem k tomu, že se pacienti nedostavovali na vyšetření (n=135; 56
%). Celkem 224 studií pojednávalo o strategiích pro zmírňování, přičemž nejčastěji udávanými strategiemi byla
telemedicína a další formáty telefonických konzultací (n=184, 82 %), nové způsoby podávání léčiv (n=116, 52 %) a
přesměrování pacientů (n=95, 42 %).
Omezení
Dosud byla většina dat ohledně přerušení služeb získána ze zemí s vysokými a středními příjmy a informace z
nízkopříjmových zemí jsou nedostatečné. Podobně jsou i nadále omezené důkazy ohledně účinnosti a přijatelnosti
strategií pro zmírňování. Kromě toho se zdá, že aktuálně publikovaná literatura je zkreslená ve prospěch některých
kontextů nebo typů služeb (např. ambulantní, akutní nebo lůžková péče). Existuje jen málo zpráv ohledně dalších
oblastí, které jsou klíčové pro léčbu osob s chronickými neurologickými onemocněními (např. neurorehabilitace). Do
budoucna může systematičtější hodnocení a hlášení přerušení celého spektra neurologických služeb poskytnout
komplexnější obrázek.
Neurologické komplikace po očkování proti COVID-19
Existuje jen nízké riziko neurologických komplikací po očkování proti COVID-19 včetně Bellovy obrny (28),
trombózy mozkových žilních splavů (CVST) a možného Guillain-Barrého syndromu (29). Riziko těchto komplikací
je však výrazně nižší než rizika spojená s infekcí SARS-CoV-2 (30, 31). Od března 2021 byly zaznamenány případy
trombóz spojených s trombocytopenií u pacientů očkovaných vakcínami proti COVID-19 Oxford-AstraZeneca
ChAdOx1-S a Johnson & Johnson (J&J) Janssen Ad26.COV2.S.
Hodnocení těchto případů národními a mezinárodními orgány dospělo k závěru, že existovala pravděpodobná
kauzální souvislost mezi těmito dvěma vakcínami s adenovirovými vektory a CVST (32-34) na základě časové
souvislosti s vakcinací a zvýšenou incidencí ve srovnání s předpokládanou výchozí četností CVST (35-42). WHO
vydala pokyny pro klinické řízení trombózy s trombocytopenickým syndromem (TTS) po očkování proti COVID-19
(43).

Celkové nedostatky v oblasti poznatků
Ze současných důkazů vyplývá, že SARS-CoV-2 může postihovat nervovou soustavu. Pro neurologické projevy byla
navržena řada mechanismů, které se pravděpodobně vzájemně překrývají; patří mezi ně hypoxie, cytokinová bouře,
postinfekční autoimunitní odpověď, hyperkoagulace, neurologické komplikace závažného systémového onemocnění a
potenciální přímý neurotropismus. Stále zůstávají nezodpovězené otázky ohledně charakteristik, načasování a
závažnosti neurologických projevů COVID-19 včetně patofyziologických mechanismů, s jejichž prostřednictvím
SARS-CoV-2 napadá nervovou soustavu. S tím, jak se objevuje více dat, budou dále objasněny souvislosti
konkrétních neurologických poruch a COVID-19 – jako například v případě Guillain-Barrého syndromu (29). V
souvislosti s krátkodobými a dlouhodobými následky jsou nezbytná prospektivní data a studie biomarkerů a
neuropatologické studie.
Stávající zprávy o souvislostech mezi COVID-19 a většinou neurologických projevů jsou zatíženy nesprávným
výběrem a informačním zkreslením a dostupná data odrážejí spektrum neurologických projevů u pacientů se
závažnějším onemocněním COVID-19. Neurologické známky nebo příznaky objevující se během akutní fáze infekce
COVID-19 není možné snadno odlišit od těch, které se dostavují v postakutní fázi, a data ze sledování jsou vzácná,
zejména v případě subklinických zjištění, jako je narušení kognitivních funkcí.
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Mezi další nedostatky v literatuře patří nedostatečné objasnění souvislostí mezi stávajícími neurologickými
onemocněními a dalšími stávajícími komorbiditami, jako je hypertenze a diabetes. Studie v této oblasti byly
provedeny v nemocnicích a zkresleny ve prospěch osob se závažnějšími příznaky, a proto je obtížné jejich zjištění
zobecnit na osoby v komunitě nebo osoby trpící pouze mírnými příznaky. Porozumění vlivu neurologických
onemocnění vyžaduje začlenění různých populací z řady sociálních kontextů.
Rovněž jsou třeba pokyny pro studie hodnotící narušení nebo účinnost zmírňujících strategií v souvislosti s péčí. Je
třeba usilovat o harmonizaci metod v této oblasti výzkumu a větší srovnatelnost mezi studiemi a v průběhu času. Vedle
toho pandemie dopadla na financování a pokroky v oblasti neurologického výzkumu a vzdělávání v důsledku
dočasného pozastavení výzkumných projektů nebo odložení či zrušení postgraduálních stipendií, které je třeba co
nejdříve obnovit (44).
Důsledky pro další výzkum
Dobře koncipované případové kontrolní a kohortové studie jsou nezbytné k tomu, abychom si uvědomili, kteří
pacienti jsou vůči neurologickým projevům v akutní a postakutní fázi COVID-19 nejvíce náchylní, a porozuměli
kauzalitě v souvislosti s COVID19. Série pacientů s neurologickými onemocněními je třeba srovnávat s pacienty bez neurologických onemocnění. Pro
standardizaci sběru dat se doporučuje používat formuláře pro hlášení případů (CRF), jako je CRF WHO pro
postcovidový syndrom (45). Součástí budoucího směřování výzkumu by mělo být více shromažďování důkazů
„zespoda nahoru“; například mezinárodní průzkumy neurologických asociací, jako je průzkum nedávno provedený
Evropskou federací neurologických společností (EFNA) s podporou členů Globálního fóra pro neurologii a COVID19 WHO (46).

Závěr
Na celém světě bylo zaznamenáno široké spektrum akutních a postakutních neurologických projevů spojených s
COVID-19. Kliničtí a zdravotničtí pracovníci by si měli být těchto projevů a komplikací vědomi, a to i v
nepřítomnosti dýchacích příznaků. Přerušení přístupu k základním neurologickým službám a dostupnosti léčiv pro
osoby se stávajícími neurologickými onemocněními může být škodlivé; proto by měly být uvážlivě nasazeny
zmírňovací strategie, jako jsou dálkové technologie a alternativy v podobě telemedicíny. Pandemie COVID-19 i
nadále ovlivňuje neurologické zdraví, poskytování služeb, výzkum a vzdělávání a zároveň prohlubuje stávající
nerovnosti na celém světě. Rozpoznání a řešení těchto faktorů bude příležitostí pro zlepšení neurologické péče na
celém světě.

Plánované aktualizace
WHO bude situaci i nadále pečlivě sledovat a zaznamenávat jakékoliv změny, které by mohly mít vliv na tuto
stručnou vědeckou zprávu. Pokud dojde ke změně jakýchkoli faktorů, WHO vydá další aktualizaci. V opačném
případě skončí platnost této stručné vědecké zprávy po uplynutí 1 roku od data jejího vydání.

Poděkování
V reakci na probíhající globální pandemii a stále častěji se vyskytující zprávy o neurologických projevech COVID-19
Světová zdravotnická organizace (WHO) v červnu 2020 založila Globálního fórum pro neurologii a COVID-19. Tato
spolupracující síť mezinárodních aktérů v současné době zahrnuje více než 70 klinických pracovníků, vědců a
technických odborníků z 25 zemí. Fórum se zaměřuje na sledování případů COVID-19 z neurologického hlediska,
akutní klinickou péči, sledování, dlouhodobé dopady a poskytování základních služeb. Děkujeme členům Globálního
fóra pro neurologii a COVID-19 za jejich přispění k této stručné vědecké zprávě. Pro sestavování této vědecké zprávy
byla rovněž přínosná intenzivní spolupráce s dalšími skupinami zaměřenými na neurologii a COVID-19 (12, 13).
Mezi externí posuzovatele tohoto dokumentu patří členové tohoto Globálního fóra.
Rádi bychom poděkovali zejména následujícím členům Globálního fóra pro neurologii a COVID-19 za jejich
konkrétní přispění k tomuto dokumentu: Ricardo Allegri (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Ettore Beghi
(Istituto di Ricerche Famacologiche Mario Negri IRCCS Milano, Itálie), Maria Lucia Brito Ferreira (Hospital da
Restauração, Brazílie), Chahnez Charfi Triki (Hedi Chaker Hospital, Tunisko), Mashina Chomba (University
Teaching Hospitals, Zambie), Sherry Chou (University of Pittsburgh, Spojené státy Americké [USA]), David GarciaAzorin (Hospital Clinico Universitario Valladolid, Španělsko), Alla Guekht (Moscow Research and Clinical Center
for Neuropsychiatry, Ruská federace), Matilde Leonardi (Italian WHO-Collaborating Centre Research Branch,
National Neurological Society, Itálie), Benedict Michael (University of Liverpool, Spojené království Velké Británie a
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Severního Irska), Shubham Misra (All India Institute of Medical Sciences, Indie), Kameshwar Prasad (All India
Institute of Medical Sciences, Indie), Deanna Saylor (University Teaching Hospitals, Zambie), James Sejvar (United
States Centers for Disease Control and Prevention, USA), Tom Solomon (University of Liverpool, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska), Kiran Thakur (Columbia University, USA) a Andrea Winkler (Technical University
of Munich, Německo), Greta Wood (University of Liverpool, Spojené království Velké Británie a Severního Irska).
Prohlášení o střetu zájmů: Všichni členové fóra byli požádáni o vyplnění prohlášení o střetu zájmů, která byla
následně zrevidována a bylo potvrzeno, že žádný z členů není ve střetu zájmů, který by si vyžádal plán řízení.
WHO: Neerja Chowdhary, Tarun Dua, Kavitha Kolappa, Nicoline Schiess, Katrin Seeher (Brain health unit,
Department of Mental Health and Substance Use), Janet Diaz (Clinical Management Response COVID-19, Health
Care Readiness Unit), Jill Farrington (WHO Regional Office for Europe, Non-communicable Diseases) Wouter de
Groote (Rehabilitation Programme, SDR Unit, Department of Non-communicable Diseases) a Yuka Sumi (Ageing
and health, Department of Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Ageing).

Související publikace WHO
COVID-19 clinical management: living guidance (47). Tento dokument s pokyny je určen pro klinické pracovníky
pečující o pacienty s COVID-19 ve všech fázích onemocnění (tj. od screeningu až po propuštění). Tato aktualizace
byla rozšířena tak, aby odpovídala potřebám klinických pracovníků v první linii. Podporuje multidisciplinární přístup
k péči o pacienty s COVID-19 včetně pacientů s mírným, středně závažným, závažným nebo kritickým onemocněním.
Expanding our understanding of post-COVID-19 condition: report of a WHO webinar – 9 February 2021 (47).
Došlo k nárůstu počtu a rozsahu výzkumných aktivit v oblasti postcovidového syndromu ze strany veřejných orgánů,
akademiků, výzkumných skupin vedených pacienty a dalších aktérů. V současné době pokrok v diagnostice, léčbě a
řízení omezuje nedostatečný konsenzus v souvislosti s klinickou definicí případu a omezeným pochopením klinických
charakteristik v období zotavení a související patofyziologií. S cílem rozvíjet tuto oblast prostřednictvím propojení
aktérů z celého světa WHO zorganizovala tento webinář a další webináře pro prohloubení znalost ohledně
postcovidového syndromu.
Policy brief: COVID-19 and the need for action on mental health (48). Informativní zpráva OSN popisuje dopad
pandemie na duševní zdraví a zahrnuje rámeček specificky zdůrazňující souvislosti mezi COVID-19 a neurologií.
Zavedení doporučených opatření ze strany rozhodujících činitelů na národní úrovni pomůže minimalizovat a řešit
důsledky této pandemie pro duševní zdraví a zdraví mozku.
The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use services (16). Tato zpráva o průzkumu
provedeném ve 130 zemích během června – srpna 2020 poprvé poukázala na rozsah přerušení služeb v oblasti
duševních a neurologických poruch a poruch vyvolaných užíváním návykových látek; na typy služeb, které byly
přerušeny; a na to, jak se země adaptují, aby tyto výzvy dokázaly překonat.
Maintaining essential health services: operational guidance for the COVID-19 context interim guidance (49).
Tento dokument doporučuje praktická opatření, která mohou země přijmout na národní, subregionální a místní úrovni,
aby bylo možné přeorganizovat a bezpečně zajistit přístup k vysoce kvalitním základním zdravotnickým službám v
kontextu pandemie. Rovněž uvádí příklady indikátorů pro sledování základních zdravotnických služeb a uvádí úvahy
ohledně toho, kdy zastavit a znovu obnovit služby s tím, jak se šíření COVID-19 zpomaluje a zrychluje.
Guidance for clinical case management of thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) following
vaccination to prevent coronavirus disease (COVID-19) (43). CVST je neurologické onemocnění, které je běžným
projevem TTS. TTS se objevil jako nová nežádoucí událost po imunizaci u jedinců očkovaných nereplikační
adenovirovou vektorovou vakcínou (AstraZeneca COVID-19 ChAdOx-1 a J&J Janssen COVID-19 Ad26.COV2-S).
WHO vydala tyto prozatímní nouzové pokyny pro zvýšení povědomí o TTS v kontextu očkování proti COVID-19 a
jako pomůcku pro zdravotnické pracovníky, pokud jde o hodnocení a řízení potenciálních případů TTS.
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