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"EMERGING". 

• Infekční nemoci, které rychle vzrůstají 
co do počtu onemocnělých osob nebo 
zasažených oblastí světa se nazývají 
"EMERGING infections". Nemoci 
nemusí být před tím úplně neznámé, 
může jít o mohutný nebo nový výskyt po 
letech útlumu. 



Východ



Nipah



Nipah virus Malajsie září '98 / 
květen '99.

• 106 prasat (zlikvidováno), 2x102 lidí 
onemocnělo - (50% smrtelných).

• pravděpodobně zavlečen na prasata kaloni.
• V panice prodávána i infikovaná prasata  = 

infekce zavlečena do celého státu.
• Dnes je výroba vepřového v Malajsii zcela 

změněna.







I. „Náš“ PROBLÉM se objevil s 
výskytem Severe Acute Respiratory 
Syndrome. Je racionální rozšířit naše 

úvahy také na jiné infekce?

„ NEJHORŠÍ SCÉNÁŘ “



Cestovatelé

Sbírají pro „západní“ země genetický materiál parazitů 
po celém světě (a zadarmo ho dopravují ve svém těle do 
patřičně vybavených laboratoří a k připraveným 
zařízením - - a tím dávají šanci mapovat situaci 
mnohem lépe, než v minulosti. 
Jsou ovšem i další způsoby šíření patogenů například v 
balastní vodě lodí jsou přepravováni živočichové a 
rostliny až do velikosti centimetru... (cholera...) Jsou pak 
v přístavech vypouštěni do „domácích“ vod.



Dvě záhady kolem některých 
virových hemorrhagických 

horeček:
1. proč jsou v Africe tak nakažlivé 

a jinde ne?
2. Proč z toho nejsou vyvozovány 

nějaké důsledky i když je to už 
desetiletí zjevné? 

VHH nejsou na „severu“ 
nakažlivé . *)

*) vyjma hantaviry



Krymžsko – Konžská VHF
Dengue
Hantavirus
Omsk
Ross River
Žlutá horečka
EBOLA
MARBURG
LASSA



Média

Sbírají pro nás po světě informace, které 
potřebujeme.

Těšíme se z výhod celosvětového monitoringu 
(někdy až děsivé). 

Není možné, aby se například vHradci Králové 
najednou ocitl pacient s pravými neštovicemi (2007, 
listopad) jako jediný a první zaregistrovaný případ 
celosvětově.



Překvapivé události – incident 
x epidemie

• jsou velmi citlivě vnímány také umělci, 
kteří mají neobyčejný vliv na naše 
vnímání okolního světa.

• Jsme spíše potomky těch, kteří měli 
sklon bát se i domnělé hrozby než těch, 
kteří jí bagatelizovali – strach je 
adaptivní pocit.



Kdo by se nechtěl stát také takovým  hrdinou?



Filoviry MBV a EBV DOMA
• Někdy tento scénář: Jeden člověk onemocní a pak se 

infekce toulá komunitou. Trvá týdny a měsíce, než je 
rozpoznána její povaha. Mezitím se začne přenášet 
nesterilními jehlami ve zdravotnických zařízeních. 

WHO experti musí v postižené komunitě zavést 
„západní standardy“ čímž epidemie skončí.

• Jindy epidemie skončí po vyvedení z prostředí, kde 
dochází k opakované nákaze z přírodního zdroje.



Filoviry doma:
většina z těchto epidemií se nakonec 
rozplyne díky 
• vyřazení některých nemocnic kvůli úbytku 
zaměstnanců,
• zavedení adekvátních metod kontroly 
infekce + dodáním materiálu

do ostatních nemocnic, 
•karanténě a 
•relativně nízké nakažlivosti 
filovirů



LASSA VIRUS
Západní Afrika: asi 105 /rok s asi 

5000 mrtvým
v některých oblastech Sierra Leone 
10 – 16% pacientů přicházejících k 

hospitalisaci má horečku lassa.

Epidemie
Serologicky pozit.



Nakažlivost LASSA EVROPA
N=232 kontaktů. Import do 

Německa.

148

1
19%

81%



Lassa celkem známo asi 17x import
do Evropy, většinou zpočátku byla 

povaha nemoci neznámá. Nula 
nakažených. V USA podobné 

statistiky včetně sledování kontaktů 
v letadle – opět NIC.



MDR-TB, XDR-TB
ØRezistence na INH, RMP
+ fluorochinolon + injekční léky (kapreo, kana, 
amikacin)
Ø 200O – 2004: 17 690 izolátů ze 49 zemí 
Ø 2% XDR-TB (USA 4%, S Korea 15%, Lotyšsko 

19%)
ØMaximum: bývalý SSSR, Asie
ØAle: ve všech oblastech světa
ØXDR-TB výsledek špatné léčby 
ØXDR-TB lze v některých případech léčit

Poděkování MUDr V. Šnorek





Speciální 
ošetřovací 
jednotka
LTRN Prosečnice  

Thomayerova 
nemocnice v Praze, 16 
lůžek



Celkem nemoci z povol. 104

Infekce zdravotníci + 
nezdravotníci

26

Scabies zdravotníci 14

TBC sestra 1

Bronchopn. Mykoplasma 
lékař

2

KHCD vleklé sanitárka 1

Jihočeský kraj 2006
Poěkování MUDr A. Hejlek



TB notification trends and priorities in 
EUR
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Group 1 (16 countries, 78% 
of burden):

Russia, Ukraine, Central 
Asia, Caucasus, Belarus, 
Moldova, Baltics, Romania

Group 2 (11 countries, 15% of 
burden):

Balkans, Poland, Portugal, 
Spain, Turkey

Group 3 (24 countries, 7% of 
burden):

West countries, Czech Rep., 
Slovakia, Slovenia



STRACH

• Mnoho nevíme - strach z neznámého.
• Žijeme však v době nejsofistikovanějších 

technologií včetně celosvětového sledování 
infekcí epidemiology.

• Žijeme v době bleskového šíření informací.
• To pomáhá vyrovnávat se s pronikáním 

nových parazitů do lidských populací 
neobyčejně efektivně. 



Disciplina kterou nás naučil HIV a 
CoV SARS nám pomáhá vyhnout se 

infekci při ošetřování pacientů s 
filovirovou infekcí.



1998 the European Network for 
Diagnostics of “Imported” Viral 

Diseases (ENIVD) was established



Cvičení: 1 
podezřelý,
zásah IZS















































iracionální konstrukce
virus predator






