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Ochrana proti biologickým ágens 
– komplexní problém
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Zdravotní hrozby v Evropě   
- 21. století
Nové hrozby
–SARS, pandemická chřipka, West-Nile virus, antimikrobiální 

resistence
Znovu se objevující a hrozící choroby 
–HIV/AIDS, Sexuálně přenosné nemoci, TBC a alimentární 

onemocnění
Hrozba bioterorismu
EU bez hranic: volný pohyb zboží a osob.
Nemoci se šíří v globalizovaném a propojeném světě v rámci 

hodin



Vnitřní trh EU – 4 svobody
• Volný pohyb lidí *

• Volný pohyb služeb *

• Volný pohyb zboží *

• Volný pohyb kapitálu *

• Volný pohyb mikro-organismů

*Adaptováno z Summary of Legislation - Internal Market
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s70000.htm

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s70000.htm


Buď virem, uvidíš svět   

Vážení, chystáme
se do Paříže!     

Vážení, chystáme 
se do Paříže!

Ty jsi z Francie? 
Jé. Ty máš tak 
hezké oči.



Klíčové prvky systému biologické ochrany EU 

Stanovisko Health Council (15. listopadu 2001): výzva 
k vytvoření akčního plánu spolupráce v připravenosti 
odpovědi na biologické a chemické noxy

• Health Security Committee (HSC) založeno v říjnu 2001, 
• Health Emergency Operations Facility (HEOF), 
• Rapid alert systems (RAS). 
• Early Warning and Response System (EWRS) pro všeobecné 

hrozby infekčních nemocí
• RAS BICHAT na CBRN hrozby
• Medical Intelligence System (MedISys),
• Vyhrazený, webovský Health Emergency & Diseases 

Information System (HEDIS) 



ECDC Mandát
Zakládající směrnice 851/2004/EC

• Úzká kooperace členských států a EU institucí
• Surveillance
• Identifikace a hodnocení rizik
• Plánování připravenosti
• Odpověď na zdravotní hrozby  a události 
• Příprava
• Komunikace
• Vědecký názor a doporučení

a1



Snímek 7

a1 Could Add the European Acid Tests which includes the pandemic
anicoll; 9.9.2005



ECDC je bez laboratorní kapacity
• Staví na již vybudované kapacitě členských zemí, 

aby vyloučilo duplicity
• Podpora kapacit reakce členských zemí znalostí, kde 

je příslušná kapacita k dispozici
• Zabezpečení mikrobiologické konzultace 

prostřednictvím částečných a krátkodobých úvazků  
expertů 

• Vybudování systému referenčních laboratoří



Koordinace v EU

•Vytvoření kapacity pro detekci a identifikaci 
biologických a chemických agens

•Vytvoření databáze zdravotnických 
prostředků a léčiv

•Vytvoření záložních kapacit a databází 
expertů

•Dostupnost a skladování léčiv (národní 
úroveň, centrálně vakcína proti neštovicím)

•Vytváření multisektorové odpovědnosti 
(bezpečnost potravin, zvířat, rostlin a vody)



Ochrana obyvatelstva je, resp. by měla být 
organizována na těchto základních 
principech:
• starost o ochranu obyvatel náleží státu,
• ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je jedno 

ministerstvo, zpravidla ministerstvo vnitra,
• konkrétní odpovědnost ministrů a vedoucích jiných 

ústředních správních úřadů za ochranu života, zdraví 
a majetku je stanovena příslušnými zákony a vyplývá z jejich 
kompetencí,

• odpovědnost za ochranu obyvatelstva je rozložena na 
všechny úrovně veřejné správy, včetně obcí,

• profesní organizace tvoří jádro výkonných a částečně 
i řídících složek, jsou doplňovány ostatními složkami různé 
právní povahy i fyzickými osobami (průměrný stupeň 
připravených specialistů činí 4-5 % populace),

• široká informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních



Rada Evropy 2.3.2004

• Připravenost a odpověď na biologický a chemický 
útok

• Rada Evropy – komplexní ochrana, není možná 2-
rychlostní Evropa

• Striktní procedury k monitorování nebezpečných 
substancí

• Striktní procedury k monitorování citlivých 
technologií



Původci kategorie A: Hrozba
• Bacillus anthracis (antrax)
• Variola major (Pravé neštovice)
• Yersinia pestis (Mor)
• Botulotoxin (Botulism)
• Francisella tularensis (Tularémie)
• Filo and arena viry (Virové hemoragické

horečky)



Proč tato ágens
• Mohou působit onemocnění aerosolem
• Mikroorganismy jsou v aerosolu poměrně 

stabilní
• Vnímavá populace
• Vysoká morbidita a mortalita
• U některých interhumánní přenos
• Obtížná diagnóza a/nebo léčba
• Předchozí vývoj biologických zbraní 



US Federální zákon 13295/2003
• SARS
• Cholera
• Pravé neštovice
• Žlutá horečka
• Mor
• Záškrt
• Otevřená tuberkulóza
• Virové hemoragické horečky



Karanténa

Kolektivní opatření pro obecný prospěch

Veřejný prospěch Individuální svobody

Paradox vztahu infikovaných versus 
exponovaných



SARS - osoby v riziku 

• Těsné kontakty s infikovanou osobou
• Cestující do rizikových oblastí
• Blízké rodinné kontakty

• Pacienti zařízení
• Návštěvníci
• Zejména zdravotníci pečující 

o SARS



Implementované 
zkušenosti

• Rychlá a trvalá implementace striktních procedur ke kontrole 
infekčních chorob zdravotnickými pracovníky v nemocnicích

• Prevence zavlékání infekčních chorob do zdravotnických zařízení 
– přednemocniční třídění, mobilní zdravotnické jednotky.

• Na základě SARS
– Kanada vytvořila 2 zařízení dlouhodobé péče s negativním 

tlakem
– Taiwan buduje 1000 lůžek s negativním tlakem (rutinně 

budou využívány pro TB pacienty
– USA připravily plány na využití vojenských kempů a zařízení



Systém izolace US nemocnice 
Landstuhl

Technická část 
podlaží

Reverzní 
filtroventilace

Reverzní 
filtroventilace

Reverzní 
filtroventilace

Reverzní 
filtroventilace

P1

P1 P1 P1

P1

P1P1

P1 P1

P1 P1 P1



Karanténa II.



Karanténa II.



Karanténa II.



Sverdlovsk - epidemie anthraxu
(duben-květen 1979)

• 79 anthraxových infekcí (66 úmrtí) u Ukrajinců 
žijících jižně od Sverdlovska

• Epidemie “GI anthraxu” ve vztahu ke konzumaci 
kontaminovaného masa
– Smrtnost (86%) a patologie konsistentní s 

inhalačním, ne GI anthraxem
– Boris Jeltsin politickým komisařem v regionu



Epidemická křivka: Výskyt případů 
antraxu u Sverdlovska

Modus – doba do smrti = 10 dnů
Median – doba doba do smrti = 12 dní
Smrtnost (86%) klesala jak epidemie 
pokračovala

Poslední kožní případ Poslední inhalační případ



Sverdlovsk: 
Satelitní 

snímek



Sverdlovsk
region: 
Epi-map



10/25

Antrax 01: 
Epidemická

Mapa

Kožní případ

Inhalační případ



Cvičení 

• Global Mercury
• Atlantic Storm
• New Watchman







Národní vakcinační strategie
• Jednotlivé země mají národní vakcinační plány
• Většina začíná s kruhovou cílenou vakcinací

– Těsné kontakty obětí, zdravotničtí pracovníci, 
speciální týmy

• Za určitých podmínek změna na plošnou vakcinaci







Strategie WHO

• 1.9.2004 - rozhodnutí o vytvoření centrální zásoby 
vakcíny

• 5 milionů dávek
• 200 milionů u jednotlivých zemí



Klíčové postuláty I.

• Stop masové vakcinaci
• Vakcinace vybraných skupin obyvatelstva
• Možná aplikace dříve vyrobených vakcín
• Vývoj nových modernějších vakcín
• Nežádoucí reakce

– nižší výskyt nežádoucích reakcí u věkově 
mladších (vojáci)

– nižší výskyt nežádoucích reakcí u 
primovakcinovaných než u revakcinovaných 
(civilní obyv.)

– nezbytnost dalších studií a přísného sledování



Klíčové postuláty II.

• Proočkovanost 80% dostatečná ??? (prolomení i 
pokrytí 88.5% 34 případů)

• Přenos vyžaduje delší těsný kontakt
• Zřídka více než 3 kontaktní případy na indexový případ
• Mnohem méně infekční než spalničky
• 1950-1971- V Evropě 47 epidemií (průměr 15 případů 

a 3 úmrtí na epidemii)



Klíčové postuláty III.

• Dominantní přenos domácí kontakty a v nemocnicích
• Většina přenosů 5-6 dnů po prodromech, kdy je 

vyrážka viditelná a pacient je velmi nemocen 
• Efektivní šíření do 2 metrů
• Strategie: identifikace případů, izolace případů, 

identifikace kontaktů, vakcinace kontaktů, surveillance 
a izolace, kruhová vakcinace



CVIČENÍ EU 

NEW WATCHMAN



Události cvičení
• Hlášení pravděpodobných případů
• Mezinárodní hlášení
• Určení veřejné komunikační strategie
• Vyhlášení karantény
• Zahájení stopování kontaktů
• Rozhodnutí o očkování
• Sdílení vakcín
• Cestovní omezení



Zkušenosti

Komunikační systémy (EWRS,             
RAS-BICHAT, internet, telefon, fax)
Vybavení národního velínu
Kompatibilita národních plánů
Časová linie (realita, simulovaný čas)
Úloha ECDC, WHO, DG Sanco
PR – simulovaná a ostrá media



Věř nebo ne, chřipka 
může  udeřit ještě silněji

Otázky??


