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Seminář – Vysoce nebezpečné nákazy

5. a 12. dubna 2017, Nemocnice Na Bulovce

Jozef Dlhý 

30. léta 19. století: Oblastní rady 
v hlavních přístavech mezi                     
Evropou a Orientem 
(Cařihrad,Tanger, Alexandrie) 

25. 7. 1969, USA, Boston: 
22. Světové zdravotnické shromáždění 
přijetí revize Mezinárodních zdravotnických stanov, 
které byly přejmenovány na Mezinárodní zdravotnické 
předpisy
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90. léta 20 století: Aum 
Shinrikyo (kult soudného 
dne, Shoko Asahara) –
aerosolizace ovzduší v 
Tokiu (původce antraxu)

ZHORŠENÍ GLOBÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

� cholera v Jižní Americe, mor v Indii, Ebola v Africe

� bioteroristické ataky

1984: Rajneeshees (Bhagwan
Shree Rajneesh) kontaminovali jídla 
v salátových barech v krajském 
městě Dalles, stát Oregon, USA. 
Více než 700 nemocných 
salmonelózou

23. květen 2005:
58. Světové zdravotnické shromáždění 
přijalo rezolucí WHA58.3 revidované 
Mezinárodní zdravotnické předpisy 

ČR přijetí MZP (2005) neodmítla, neuplatnila výhrady, 
což podle stanov Světové zdravotnické organizace 

znamená, že MZP (2005) přijala

15. červen 2007: 
MZP (2005) vstupují v platnost 

15. červen 2009: 
Povinnost implementovat 
MZP (2005)
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� právní nástroj Světové zdravotnické 
organizace (SZO) zavazující členské    
státy ke spolupráci v boji proti šíření 
nemocí a následkům událostí, které 
mají dopad na veřejné zdraví

� cílem MZP je zajistit maximální ochranu před 

šířením chorob a negativním vlivem jiných událostí, 
a to s minimálním dopadem opatření na 

mezinárodní dopravu a obchod

MOR, CHOLERA, 
ŽLUTÁ ZIMNICE

VŠECHNY HROZBY PRO 

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

VŠECHNY HROZBY 
PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
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� NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO MZP 
� VSTUPNÍ MÍSTA
� VYHODNOCENÍ SITUACE DO 48 HODIN
� HLÁŠENÍ DO 24 HODIN PO VYHODNOCENÍ 

SITUACE
� NÁSTROJ PRO ROZHODOVÁNÍ O DOPADU 

SITUACE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, O 
NEOBVYKLOSTI A NEOČEKÁVANOSTI 
SITUACE

Zásadní požadavky MZP 2005

Institut Institut ohrožení veřejného zdraví ohrožení veřejného zdraví 
mezinárodního významumezinárodního významu

Public Health Emergency of International Concern
(PHEIC)

� vyhlašuje generální ředitel WHO

� vyhlášení umožňuje členským státům přijímat 
mimořádná opatření (omezujícího charakteru)
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Formální zázemí implementace MZP 2005 
v podmínkách ČR

� Mezirezortní spolupráce
Usnesením č. 298/2008 Výboru pro civilní nouzové
plánování (VCNP) ustanovena mezirezortní pracovní
skupina pro přípravu Národního akčního plánu ČR pro
případ vzniku události podléhající Mezinárodním
zdravotnickým předpisům (NAP). Složení: MZ, MV, MZV,
MD, MO, MF, MZV, MPO, MŽP, SÚJB, další věcně
příslušné organizační složky státu a další dotčené subjekty

� VCNP usnesením č. 318/2009 uloženo zpracovat NAP

Národní akční plán implementace MZP 
– zaměření

� cíle a základní požadavky MZP 2005

� analýza dostupnosti a kvality kapacit ČR pro ochranu 
veřejného zdraví požadovaných MZP 2005

� specifikace chybějících nebo nedostatečných kapacit

� způsob, gesce a časový harmonogram rozvoje 
chybějících / nedostatečných kapacit
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úplné / funkční                              neúplné / chybějící

� národní kontaktní místo MZP 2005  

� klinická diagnostika a izolace

� laboratorní diagnostika (vyšetření bakteriologické, 
virologické, biochemické, hematologické – především 
pro vysoce nakažlivé nemoci)

� hlášení infekčních onemocnění

� vstupní místa pro leteckou dopravu a pozemní 
dopravu   

úplné / funkční                              neúplné / chybějící

Národní akční plán implementace MZP –
schvalovací procedura

� Výbor pro civilní nouzové plánování
usnesení ze 49. schůze ze dne 6. 6. 2011 č. 336

� Bezpečnostní rada státu
usnesení ze dne 23. srpna 2011 č. 19

� Vláda ČR
usnesení ze dne 25. října 2011 č. 785 a jeho příloha,
která obsahuje výčet potřebných realizačních opatření
a harmonogram jejich splnění

NAP MZP dostupný na: 
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/narodni-akcni-plan-cr-implementace_3039_5.html
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Národní akční plán implementace MZP           
– realizační opatření (1)

Součinnostní dohody k zajištění urgentního předání informací o
mimořádných situacích podléhajících režimu MZP národnímu
kontaktnímu místu:

1. vysoce nakažlivý ze vstupního místa pro leteckou dopravu (MZ,
MV-GŘ HZS ČR, Letiště Václava Havla Praha, ŘLP s. p.)

2. při aktivaci vybraných pozemních přechodů (MZ, MV-PP,
MV-GŘ HZS ČR, MF-GŘC, MZe-SVS)

3. v souvislosti s lodní dopravou (MZ, MD)

4. v případě radiačních hrozeb s možnými mezinárodními dopady
(MZ, SÚJB, MV-GŘ HZS ČR)

5. v případě chemických hrozeb s možnými mezinárodními dopady
(MZ, MV-GŘ HZS ČR)

6. k zajištění transportu vzorků biologického materiálu k detekci
původců ch nemocí, pro kterou nejsou v ČR kapacity, do zahraničí
(MZ, MO)
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Národní akční plán implementace MZP 
– realizační opatření (2)

7. Smlouva o laboratorním vyšetřování vzorků biologického
materiálu k detekci původců vysoce nakažlivých nemocí,
pro kterou nejsou v ČR kapacity, v zahraničí

8. Zajištění rozpisové rezervy pro pokrytí nákladů v případě
vyšetření vzorků biologického materiálu k detekci
původců vysoce nakažlivých nemocí, pro která nejsou
v ČR kapacity, ve smluvní zahraniční laboratoři

Národní akční plán implementace MZP 
– realizační opatření (3)

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné
události podléhající MZP v souvislosti s výskytem vysoce
nakažlivé nemoci:

9. na palubě letadla přistávajícího na letišti Ruzyně (schválena
usnesením vlády ČR ze dne 9. ledna 2013 č. 14)

10. ve zdravotnickém zařízení (schválena usnesením vlády ČR
ze dne 9. ledna 2013 č. 15)

Směrnice dostupné na adresách:
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/smernice-pro-zdravotnicka-zarizeni_2879_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/smernice-pro-letiste-ruzyne_2878_5.html
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Mezinárodní letiště

Vstupní místo ČR pro leteckou dopravu

Sídlo Národního kontaktního místa MZP 2005:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

Odpovědná osoba: Věcně příslušný útvar:

hlavní hygienik ČR Odbor ochrany veřejného zdraví
oddělení epidemiologie

Zajištění nepřetržité pohotovosti v oblasti komunikace:

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
operační a 
informační
středisko
(24/7)
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Způsob řešení chybějících laboratorních 
kapacit 

� Národní referenční laboratoře v ČR pokrývají diagnostiku 
všech původců VNN kromě viru:
• varioly

• Eboly 

• Marbug

• Lassa 

• Nipah a Hedra

� V roce 2013 uzavřel Státní zdravotní ústav smlouvu         
s Institutem Roberta Kocha v Berlíně o zajištění 
diagnostiky agens, pro jejichž detekci nejsou v ČR 
dostatečné kapacity

Navazující kroky implementace MZP  

I. Implementace do podmínek krajů 
� konkrétní úkoly stanovil hlavní hygienik ČR ředitelům 

KHS
� pro řešení praktických otázek ustanovena pracovní 

skupina složená z ředitelů KHS
II. Vzdělávání

� ve spolupráci s IPVZ zajištěny kurzy pro pracovníky 
OOVZ a praktické lékaře

� ve spolupráci s 2. LF začleněna problematika MZP do 
výuky studentů medicíny 4. ročníků

III. Tréning a cvičení
� tréning ve spolupráci s CBO Těchonín (OOPP)
� cvičení organizovaná na úrovni krajů
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� Převoz pacienta z NNB do CBO Těchonín při obsazení
1 intenzivního lůžka NNB nemocným s Ebolou

� Aktivace systém pro zajištění převozu na základě 
rozhodnutí hlavního hygienika ČR.

� Systém zatím není formálně nastaven. 

Začlenění CBO Těchonín do systému 
jednotné reakce na výskyt VNN

Usnesení vlády ČR ze dne 20. srpna 2015 č. 665 k dalšímu využití 
Centra biologické ochrany Těchonín, kterým je mimo jiné uloženo:

� MZ a MO uzavřít nejpozději do 30. června 2016 dohodu pro 
stanovení podmínek k plnění úkolů pro zajištění 
karantény, izolace a léčby osob s vysoce nakažlivou nemocí nebo 
podezřením na ni ….  

� MZ aktualizovat úkoly MO a AČR, které jsou obsaženy ve 
směrnicích přijatých na základě usnesení vlády ze dne 9. ledna 
2013 č. 14 a č. 15 do 31. prosince 2018.
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Rozhodnutí EP a Rady č. 1082/2013/EU 
o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách

upravuje systém EU řešící všechny vážné přeshraniční 
zdravotní hrozby kromě těch, které jsou vyvolány 
radioaktivním zářením, a to především v oblastech:
� monitoring 
� hodnocení rizik
� včasné varování
� systematickou i ad-hoc komunikaci
� plánování multisektorální připravenosti a reakce
� společné zadávání veřejných zakázek na nákup 

lékařských protiopatření
� výbor pro zdravotní bezpečnost
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http://www.healthmap.org/en/


