Počet zpráv: 90, 30.11.2020
Genová terapie na prahu nové éry URL
WEB , Datum: 24.01.2020 , Zdroj: ceskatelevize.cz , Strana: 0 , Autor: Česká televize

... léčebných postupů využívá vlastní obranyschopnosti organismu, především monoklonálních protilátek a
takzvanou buněčnou terapii. My na Ústavu hematologie a krevní transfuze se snažíme tuto formu imunoterapie
rozvíjet. -Pojem léčivých přípravků genové terapie je poměrně...

Kvůli koronaviru některé nemocnice v Praze odmítají dárce krve URL
WEB , Datum: 26.02.2020 , Zdroj: denik.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Regiony

... světa s nejvyšším výskytem nakažených po Číně a Jižní Koreji, nemocných je přes 300."Podle Martina
Písačky, přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), zatím žádné
obecné doporučení není. „Obecně jsou na měsíc vyloučení lidé, kteří cestovali mimo...

Kvůli koronaviru některé nemocnice v Praze odmítají dárce krve URL
WEB , Datum: 26.02.2020 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Praha

... světa s nejvyšším výskytem nakažených po Číně a Jižní Koreji, nemocných je přes 300."Podle Martina
Písačky, přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), zatím žádné
obecné doporučení není. „Obecně jsou na měsíc vyloučení lidé, kteří cestovali mimo...

Imunitní trombocytopenická purpura URL
WEB , Datum: 03.03.2020 , Zdroj: medicina.cz , Strana: 0

... onemocnění je pro úspěšné zvládnutí choroby nutný aktivní přístup pacienta, který by měl navštíví lékaře
včas. Dle TZ www.havas.com Zdroje: ÚHKT. Dárci krve. (online). Dostupné z: https://www.uhkt.cz/darci/darovanikrve/sub_article_16 TROMBOCYTOPENIE. Bylo vám diagnostikováno onemocnění...

Péče o pacienta URL
WEB , Datum: 11.03.2020 , Zdroj: linkos.cz , Strana: 0

... ptát se v rámci webináře na zvládání bolesti a paliativní léčbu. Hostem psychologa PhDr., Ing. Martina
Pospíchala byl lékař MUDr. Michal Kouba z Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Mluvilo se o bolesti
jako prožitku z pohledu psychologie a také o možnosti jejího ovlivnění z...

Další nedostatkové zboží: krev. Lidé ji kvůli koronaviru přestali dávat URL
WEB , Datum: 21.03.2020 , Zdroj: boleslavsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Veronika Rodriguez , Rubrika: Zdraví

... jestli jsou vůbec transfuzní oddělení v provozu a jestli do nich lidé mohou chodit,“ popisuje situaci ve své
nemocnici primář transfuzního oddělení Petr Turek.Zanedlouho tak podle něj může nastat problém: krev se
stane spolu s rouškami dalším nedostatkovým zbožím. „Protože krev se stále...

„O epidemii by měli informovat odborníci, nikoli politici.“
TISK , Datum: 23.03.2020 , Zdroj: Zdravotnictví medicína , Strana: 6 , Autor: Pavlína Perlíková, , Rubrika: Rozhovor

... následky. Pokud existují účinné vakcíny, nevidí důvod, aby jim lidé nedůvěřovali. Ve své vědecké i
akademické práci na Přírodovědecké fakultě UK, v Ústavu hematologie a krevní transfuze a v institutu Biocev
doktorka Tachezy stále vidí velký smysl a její výsledky to také jasně dokládají – jen by...

Hala 22. Pražská tržnice umožní prodej přes okno. Farmáři: Vláda nemá koncepci URL
WEB , Datum: 08.04.2020 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Bereň , Rubrika: Praha

... spolek organizuje tržiště v metropoli.Tržiště bez nápojů a bez posezeníSedláček argumentuje tím, že farmáři
mají posudek ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) i Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) o tom, že
venkovní prodej je z hlediska šíření nákazy bezpečnější než v uzavřených...

Hala 22. Pražská tržnice umožní prodej přes okno. Farmáři: Vláda nemá koncepci URL
WEB , Datum: 08.04.2020 , Zdroj: denik.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Bereň , Rubrika: Regiony

... spolek organizuje tržiště v metropoli.Tržiště bez nápojů a bez posezeníSedláček argumentuje tím, že farmáři
mají posudek ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) i Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) o tom, že
venkovní prodej je z hlediska šíření nákazy bezpečnější než v uzavřených...

Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: hradcany.cz , Strana: 0

... v pražské Krči začala léčit infekční onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru plazmou od
dárců se specifickými protilátkami. Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní
transuze (ÚHKT). Jejich plazma totiž může zachránit život dalším nakaženým.

Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
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Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: podoli.cz , Strana: 0

... v pražské Krči začala léčit infekční onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru plazmou od
dárců se specifickými protilátkami. Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní
transuze (ÚHKT). Jejich plazma totiž může zachránit život dalším nakaženým.

Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: nusle.cz , Strana: 0

... v pražské Krči začala léčit infekční onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru plazmou od
dárců se specifickými protilátkami. Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní
transuze (ÚHKT). Jejich plazma totiž může zachránit život dalším nakaženým.

Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: michle.cz , Strana: 0

... v pražské Krči začala léčit infekční onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru plazmou od
dárců se specifickými protilátkami. Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní
transuze (ÚHKT). Jejich plazma totiž může zachránit život dalším nakaženým.

Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: denik.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Bereň , Rubrika: Regiony

... onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru plazmou od dárců se specifickými protilátkami.
Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní transuze (ÚHKT). Jejich plazma totiž
může zachránit život dalším nakaženým."ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete...

Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Bereň , Rubrika: Praha

... onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru plazmou od dárců se specifickými protilátkami.
Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní transuze (ÚHKT). Jejich plazma totiž
může zachránit život dalším nakaženým."ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete...

Rodím SI PO SVÉM!
TISK , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: Blesk pro ženy , Strana: 22 , Rubrika: Téma

... rodit. V posledních letech není nic neobvyklého, když chce žena rodit doma nebo s pomocí duly. Domácí
porod DRUHÉ DÍTĚ JSEM RODILA V KOUPELNĚ PETRA ( 46), PRAHA, 2 DĚTI: dcery Anežka ( 28), Valentina (
13) Petra se už od roku 2004 věnuje józe pro těhotné, kterou před-cvičuje ve dvou...

Rozhovor s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem
RÁDIO , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1

... řekněme, mimořádná, takto se ty vakcíny tvoří, a dělají to lidé, kteří mají s tím zkušenost, práci s viry, jako je právě například
Státní zdravotní ústav nebo IKEM nebo ÚHKT, což jsou vlastně ty 3 organizace, které na tomto pracují.Jiří CHUM, moderátor-------------------Podle pana Prymulu...

Češi hledají svou vakcínu proti koronaviru. Mohla by být za více měsíců URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Karolína Novotná, ČTK , Rubrika: Domácí

... týmů, z nichž se asi desítka dostala do stadia testů na lidech.Na společném projektu se podílejí ministerstvo
zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfúze a Institut klinické a experimentální
medicíny.„Pracují na tom pod vedením prof. (Věry) Adámkové...

V Česku je několik nových případů covid-19. Dva lidé zemřeli URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: globe24.cz , Strana: 0 , Autor: Pavel Navrátil

... u lidí ve věku 65 až 74 let. Nejvíc případů úmrtí lidí s koronavirem je Praze, 87. Druhý je Moravskoslezský kraj
s 34 mrtvými. Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a
experimentální medicíny (IKEM) začaly společně vyvíjet vakcínu...

Kvůli koronaviru vyvstal další problém. Středisko pro kontrolu nemocí varuje URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: globe24.cz , Strana: 0 , Autor: Petr Nový

... ní přinejmenším v některých státech šířil například norovirus, který v tomto období jinak velmi běžně
způsobuje trávicí obtíže. Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM) začaly společně vyvíjet vakcínu...

ČR vyvíjí vakcínu proti nemoci COVID-19 URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: halonoviny.cz , Strana: 0

... se zařadila mezi země, které pracují na vývoji vakcíny proti nemoci COVID-19. O vývoj vakcíny se snaží tým
odborníků ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu
klinické a experimentální medicíny (IKEM).»Celá řada zemí usiluje o...

Čeští vědci začali vyvíjet vakcínu proti koronaviru, zatím jsou v první fázi URL
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Čeští vědci začali vyvíjet vakcínu proti koronaviru, zatím jsou v první fázi URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: aktualne.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Domácí

Podle šéfky výzkumného týmu Věry Adámkové bude vývoj trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun. Státní
zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní"Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá nebo třetí vlna.
Je lepší být připraven," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO)...

Vakcína na covid-19. Česko se vrhlo do závodu, který už teď prohrává URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Daniela Brodcová , Rubrika: Léčba, Život v Česku, Stalo se

... pelotonu zařadí. V očkování vidíme účinnou ochranu před možnou druhou nebo třetí vlnou nákazy,“ uvedl.
Přípravu dostaly za úkol Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vývoj očkování proti covid-19 v...

Ošetřovné pro OSVČ vzroste, pracovní povinnost mediků skončí, rozhodla vláda URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: dolejsim , Rubrika: Domácí

... ministerstvo vnitra dorazila do Česka v neděli.Vědci v Česku začali vyvíjet vakcínu proti nemoci covid-19. Na
vývoji spolupracuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické
a experimentální medicíny (IKEM).Ošetřovné pro živnostníky se...

Česko se pokusí o vývoj vakcíny proti koronaviru URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: tribune.cz , Strana: 0

... zdravotnictví Adama Vojtěcha zajistit již ochranu před případnou druhou či třetí vlnou onemocnění. Na jejím
vývoji se podílí Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a IKEM. Dostupná by mohla být v řádu více
měsíců. V současné době se výzkum inaktivované vakcíny nachází v první,...

Česko se pokouší vyvinout vlastní vakcínu proti covid-19. Je to i otázka soběstačnosti, říká Vojtěch URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: Lidovky.cz, ČTK , Rubrika: Domov

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální
medicíny (IKEM) začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další
dvě.Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky...

Vakcína na covid-19 by Česku dala světovou prestiž, vyjde ale na miliardy URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Seznam Zprávy , Rubrika: Léčba, Život v Česku, Stalo se

... vyvinout vakcínu proti covid-19. V jeho čele stojí kardioložka a poslankyně za ANO Věra Adámková.Přípravu
vakcíny dostaly za úkol Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Ministr Adam Vojtěch zdůraznil...

Česko chce mít vlastní vakcínu proti covid-19, výzkum je v první fázi URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: globe24.cz , Strana: 0 , Autor: Petr Nový

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální
medicíny (IKEM) začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další
dvě. Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky...

Vědci v Česku začali vyvíjet vakcínu proti nemoci covid-19 URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: frekvence1.cz , Strana: 0 , Autor: Barbora Pisingerová

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální
medicíny (IKEM) začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19.Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další
dvě. Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky...

Čeští vědci začali vyvíjet vakcínu proti nemoci covid-19, vývoj bude trvat několik měsíců URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: iHNed.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální
medicíny (IKEM) začaly společně vyvíjet vakcínu proti covid-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další
dvě. Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky...

Čeští vědci začali vyvíjet vakcínu proti covid-19 URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: medipool.cz , Strana: 0

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální
medicíny (IKEM) začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další
dvě. Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky...

Vakcína proti nemoci covid-19 se začala vyvíjet i v Česku URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: tyden.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Zdraví

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální
medicíny (IKEM) začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další
dvě. Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky...

Česko zahájilo cestu k přípravě vakcíny proti COVID-19 URL
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Česko zahájilo cestu k přípravě vakcíny proti COVID-19 URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: stabruntalsko.cz , Strana: 0 , Autor: Redakce Sta

ČR / Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny
společně zahájily spolupráci v přípravě vakcíny proti COVID 19. Příprava inaktivované (tzv. neživé) vakcíny jde
rychlým tempem. V současné době se výzkum nachází v první, laboratorn...

Česko zahájí vývoj vakcíny proti covid-19 URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: prahadnes.info , Strana: 0 , Autor: Mz Čr

Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny
společně zahájily spolupráci v přípravě vakcíny proti covid-19. Příprava inaktivované (tzv. neživé) vakcíny jde
rychlým tempem. V současné době se výzkum nachází v první, laboratorní...

Česko zahájilo cestu k přípravě vakcíny proti covid-19 URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Redakce Seznam / Ministerstvo zdravotnictví ČR , Rubrika:
*StopCovidCZ

Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny
společně zahájily spolupráci v přípravě vakcíny proti covid-19.Příprava inaktivované (tzv. neživé) vakcíny jde
rychlým tempem. V současné době se výzkum nachází v první, laboratorní...

Odborníky zaskočila zpráva o vývoji české vakcíny. Podle nich nelze navrhovat řešení za ‚směšně malé‘ peníze
URL
WEB , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Věda

... vědeckých poznatků.Podle pondělního oznámení začaly vakcínu proti nemoci covid-19, kterou koronavirus
způsobuje, společně vyvíjet Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM).Evropská komise vybrala za den...

Česko vyvíjí vlastní vakcínu proti koronaviru
TISK , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: — Karolína Novotná , Rubrika: Z domova

... stovka týmů. Z nich se asi desítka dostala do stadia testů na lidech. Na společném projektu se podílejí
ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a
experimentální medicíny. „Pracují na tom pod vedením profesorky Věry Adámkové...

Koronavirus v Česku: 7819 nakažených, počet nových případů klesá URL
WEB , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: globe24.cz , Strana: 0 , Autor: Petr Nový

... na 3786. Dva pacienti s koronavirem zemřeli, čímž celkový počet úmrtí stoupl na 251. Nově byla nemoc
odhalena v 18 případech. Od… Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) začaly společně vyvíjet vakcínu...

ČR vyvíjí vakcínu proti nemoci COVID-19
TISK , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: Haló noviny , Strana: 1 , Autor: (jad) , Rubrika: Titulní strana

... se zařadila mezi země, které pracují na vývoji vakcíny proti nemoci COVID-19. O vývoj vakcíny se snaží tým
odborníků ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu
klinické a experimentální medicíny (IKEM). »Celá řada zemí usiluje o...

Češi začali vývoj nové vakcíny proti covid-19
TISK , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 3 , Autor: VERONIKA KREJČÍ , Rubrika: Domov

... chce být v boji s nákazou covid-19 soběstačná, a zahájila proto vývoj vlastní vakcíny. Pracovat na ní začal
tým desítek vědců ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Institutu klinické a
experimentální medicíny (IKEM). Podle ministra zdravotnictví Adama...

Česko se chce pokusit o vývoj vlastní vakcíny proti covid-19. Kvůli soběstačnosti URL
WEB , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: ekonomicky-denik.cz , Strana: 0 , Autor: Covid Coronavirus, Gerd Altmann

... zdravotnictví iniciativu snahou o soběstačnost. Na výzkumu vakcíny založené na inaktivovaném viru by se
zatím měly podílet Státní zdravotní ústav, IKEM a Ústav hematologie a krevní transfúze.Vývoj vakcíny připravené
z chemicky usmrceného viru neschopného množení, který bude probíhat...

Česko se chce pokusit o vývoj vlastní vakcíny proti covid-19. Kvůli soběstačnosti URL
WEB , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: zdravotnickydenik.cz , Strana: 0 , Rubrika: Farmacie

... zdravotnictví iniciativu snahou o soběstačnost. Na výzkumu vakcíny založené na inaktivovaném viru by se
zatím měly podílet Státní zdravotní ústav, IKEM a Ústav hematologie a krevní transfúze. […]Česká republika se
chce zařadit mezi státy, které usilují o vývoj vakcíny proti...

Radio Prague International - 6.5.2020
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: Radio Prague International , Strana: 0

... kterému v pondělí zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská komise. Podle Adámkové dopis nedostala ona ani nikdo z
ředitelů Státního zdravotního ústavu, IKEM a Ústavu hematologie a krevní transfuze, kteří se na projektu podílejí. Pomoc jim
podle Adámkové nikdo nenabídl. "Situace je...

Denní souhrn zpráv URL
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Denní souhrn zpráv URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: radio.cz , Strana: 0 , Autor: Zdeňka Kuchyňová

... kterému v pondělí zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská komise. Podle Adámkové dopis nedostala
ona ani nikdo z ředitelů Státního zdravotního ústavu, IKEM a Ústavu hematologie a krevní transfuze, kteří se na
projektu podílejí. Pomoc jim podle Adámkové nikdo nenabídl. "Situace je...

Vede výzkum nové vakcíny. „Média už toho stihla zase tolik zkreslit,“ zlobí se lékařka a poslankyně za ANO URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Renata Kalenská , Rubrika: Česko

... na svém materiálu.Kolikačlenný tým bude na výzkumu pracovat?Takhle to není, to není žádný tým. Tam jsou
tři organizace – IKEM, Státní zdravotní ústav a Ústav hematologie a krevní transfuze – a týmy tří organizací a
bude na tom pracovat každý, kdo k tomu bude potřeba. A bude to mnoho,...

Vědec: Chybí peníze i plán. Vývoj vakcíny proti covid-19 je mimo realitu URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Daniela Brodcová , Rubrika: Léčba, Stalo se

... Takto ministr projekt představil v pondělí společně s kardioložkou a poslankyní za ANO Věrou Adámkovou.
Přípravu dostaly za úkol Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Náklady, které se podle...

ČR a vývoj vlastní vakcíny proti covid-19? Raději se zapojme do evropské kampaně, vyzývá Učená společnost
URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: euractiv.cz , Strana: 0 , Autor: Katerina Zichova , Rubrika: ČR v Evropské unii

... pondělního oznámení začaly vakcínu proti nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, společně vyvíjet
Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální
medicíny (IKEM). Vývoj je zatím v první,...

Platí svoboda bádání, vzkázal kritikům vývoje české vakcíny na koronavirus ministr Vojtěch URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Zprávy z domova

... pomoc nenabídl.Podle pondělního oznámení začaly vakcínu proti nemoci covid-19, kterou koronavirus
způsobuje, společně vyvíjet Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM).Vývoj je zatím v první,...

Mikrobiolog: Příprava inaktivované vakcíny je poměrně nenáročná. Většinou uspěje jedna z pěti vyvíjených URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Věda

... ke kritice vývoje vakcíny: Platí svoboda bádání, institucím nikdo pomoc nenabídlNa české vakcíně začali
pracovat odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Tým vede tamní lékařka a poslankyn...

Příprava inaktivované vakcíny je poměrně nenáročná, tvrdí mikrobiolog URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Autor: EuroZprávy.cz

... 750.000 eur (asi 20 milionů korun) z celkem 7,5 miliardy, které dají země EU. Na české vakcíně začali
pracovat odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Tým vede tamní lékařka a poslankyně...

Členové Učené společnosti ČR radí podpořit snahy EU o vakcínu URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Strana: 0 , Autor: čtk

... vědeckých poznatků. Podle pondělního oznámení začaly vakcínu proti nemoci covid-19, kterou koronavirus
způsobuje, společně vyvíjet Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vývoj je zatím v první,...

Zaskočení členové Učené společnosti ČR kritizují zprávu o vývoji české vakcíny a radí podpořit snahy EU URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: zdravotnickydenik.cz , Strana: 0 , Rubrika: Praxe

... vědeckých poznatků. Podle pondělního oznámení začaly vakcínu proti nemoci covid-19, kterou koronavirus
způsobuje, společně vyvíjet Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vývoj je zatím v první,...

Mikrobiolog: Příprava inaktivované vakcíny je poměrně nenáročná URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: mednews.cz , Strana: 0 , Autor: Lucie Fílová

... 750.000 eur (asi 20 milionů korun) z celkem 7,5 miliardy, které dají země EU.Na české vakcíně začali pracovat
odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a
experimentální medicíny (IKEM). Tým vede tamní lékařka a poslankyně...

Italové prý mají vakcínu, která zabíjí koronavirus. Testování na lidech může začít URL
WEB , Datum: 07.05.2020 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0 , Rubrika: Koronavirus

... podílet asi 20 miliony korun z celkem 7,5 miliardy, které dohromady slíbily poslat země EU.Na vývoji české
vakcíny spolupracujíStátní zdravotní ústav(SZÚ),Ústav hematologie a krevní transfuze(ÚHKT) aInstitut klinické a
experimentální medicíny(IKEM).Vakcína bude nejdřív za...

Italové prý mají vakcínu, která zabíjí koronavirus. WHO vyzývá ke společnému výzkumu URL
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Italové prý mají vakcínu, která zabíjí koronavirus. WHO vyzývá ke společnému výzkumu URL
WEB , Datum: 07.05.2020 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK,dj , Rubrika: Koronavirus

... podílet asi 20 miliony korun z celkem 7,5 miliardy, které dohromady slíbily poslat země EU.Na vývoji české
vakcíny spolupracují Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM).Vakcína bude nejdřív za rok a...

‚Šleháme mrtvého koně‘. Vývoj české vakcíny proti covid-19 provází kritika lékařů a vědců URL
WEB , Datum: 07.05.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: Veronika Krejčí , Rubrika: Domov

... v pondělí představen a ‚směšně malé peníze‘, jež chce stát na vakcínu poskytnout. Na vývoji se podílí tři
renomované instituce: Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚKHT) a IKEM. Šli by jinou
cestou„Jsou tam lidé, kteří tomu rozumí. Ale vyčítám tomu dvě věci:...

Česko chce vyvinout vakcínu proti koronaviru rychle a levně. Nevědí, o čem mluví, kritizuje imunoložka Říhová
URL
WEB , Datum: 07.05.2020 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Strana: 0 , Rubrika: Domácí

... se rozhodlo zařadit mezi země, které se snaží vyvinout vakcínu proti nemoci covid-19. Ministerstvo
zdravotnictví vývojem pověřilo Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM).Na vakcíně už ale po celém...

Příprava inaktivované vakcíny je poměrně nenáročná, tvrdí mikrobiolog URL
WEB , Datum: 07.05.2020 , Zdroj: tyden.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Zdraví

... 750 tisíc eur (asi 20 milionů korun) z celkem 7,5 miliardy, které dají země EU.Na české vakcíně začali pracovat
odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a
experimentální medicíny (IKEM). Tým vede tamní lékařka a poslankyně...

WHO vyzvala, aby se na vakcíně proti koronaviru pracovalo mezinárodně URL
WEB , Datum: 07.05.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Autor: EuroZprávy.cz

... eur (asi 20 milionů korun) z celkem 7,5 miliardy, které dohromady slíbily poslat země EU. Na vývoji české
vakcíny spolupracují Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Podle Smallwoodové z evropské...

Adam Vojtěch: Z kontrol nákupů nemám naprosto žádné obavy URL
WEB , Datum: 16.05.2020 , Zdroj: ceskolipsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Kateřina Perknerová , Rubrika: Zprávy z Česka

... zjednodušení, nikoli předražení. Dnes už se trh stabilizoval a není důvod nakupovat za vyšší ceny kvůli
akutnímu nedostatku pomůcek.Poslanec STAN Petr Gazdík upozornil, že vláda dává přednost zahraničním
dodavatelům před českými, kteří už jsou nyní schopni zabezpečit milionové dodávky. Jak to...

Svoboda navrhoval opatření proti druhé vlně koronaviru. Hřib byl proti URL
WEB , Datum: 22.05.2020 , Zdroj: forum24.cz , Strana: 0 , Rubrika: Zprávy

... mé varování opět ignoruje a opoziční návrh odmítla. Takové rozhodnutí považuji za krajně nezodpovědné,“
uzavírá.Aktuálně začal Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM) pracovat na vývoji vakcíny přímo...

I výzkum vývoje vakcíny s sebou nese riziko neúspěchu, říká pro EZ Povolná z ministerstva URL
WEB , Datum: 03.06.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Autor: EuroZprávy.cz

... poslankyni za hnutí ANO, do čela týmu dosadilo ministerstvo zdravotnictví, které vývoj výzkumu inicializovalo a
podílí se na něm společně i vědci Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Státního zdravotního ústavu
(SZÚ) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Kritici...

Evropská komise chce pružnější pravidla pro schvalování koronavirové vakcíny URL
WEB , Datum: 17.06.2020 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: draked , Rubrika: Svět

... ochotné poskytnout peníze na společný nákup budoucích vakcín od společností.FaktaKdo všechno vyvíjí
vakcíny proti koronaviruStátní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM) oznámily společný projekt. Zatím...

Na světě se podle WHO zkouší 11 očkovacích látek proti koronaviru URL
WEB , Datum: 17.06.2020 , Zdroj: moneymag.cz , Strana: 0 , Autor: MoneyMAG.cz

... Za projekt vývoje vakcíny ponese prý sám odpovědnost. 4. května - Projekt společného vývoje vakcíny proti
covidu-19 oznámily český Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Zatím je v první, laboratorní...

Na světě se podle WHO zkouší 11 očkovacích látek proti koronaviru URL
WEB , Datum: 17.06.2020 , Zdroj: mednews.cz , Strana: 0 , Autor: Lucie Fílová

... Za projekt vývoje vakcíny ponese prý sám odpovědnost. 4. května – Projekt společného vývoje vakcíny proti
covidu-19 oznámily český Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Zatím je v první, laboratorní...

TRÁPÍ NÁS POSTCOVIDOVÁ KOCOVINA
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TRÁPÍ NÁS POSTCOVIDOVÁ KOCOVINA
TISK , Datum: 29.06.2020 , Zdroj: HROT , Strana: 38 , Autor: Pavel Páral , Rubrika: Rozhovor

... Zjednodušeně řečeno, jedny jsou takzvaní mimoni, bez urážky samozřejmě. Jde o specializovaná zařízení
stojící mimo systémy, například IKEM či ÚHKT, které nelze s jinými zařízeními srovnávat. Pak jsou velké
nemocnice fakultní a krajské, které poskytují zhruba stejnou péčí a mají podobné...

Trápí nás postcovidová kocovina URL
WEB , Datum: 03.07.2020 , Zdroj: tydenikhrot.cz , Strana: 0 , Autor: Pavel Páral , Rubrika: Rozhovory

... řečeno, jedni jsou takzvaní Mimoni, bez urážky samozřejmě. Jde o specializovaná zařízení stojící mimo systémy, například
Masarykův onkologický ústav, IKEM či ÚHKT, které nelze s jinými zařízeními srovnávat. Pak jsou velké nemocnice fakultní a
krajské – třeba Liberec, České Budějovice, Zlín...

Kulatý stůl ZD: do úhrad dle CZ-DRG teď nebudeme pouštět nic, co by poškodilo specializované ústavy, říká
náměstkyně Rögnerová URL
WEB , Datum: 09.07.2020 , Zdroj: zdravotnickydenik.cz , Strana: 0 , Rubrika: Kulaté stoly ZDPolitika a Ekonomika

... s nemocnicemi, u nichž se ukáže problém s udržitelností a nebudou pro systém nenahraditelné. Absence
odpovědí na tyto otázky trápí i specializované ústavy, u nichž simulace úhrad dle nového DRG ukazují na velký
finanční propad (problematice se již věnoval jeden Kulatý stůl ZD, více zde)....

Musíme pracovat ve skafandru a dělat jen plynulé pohyby, říká hematolog URL
WEB , Datum: 10.07.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Alžběta Šimková , Rubrika: Domácí

V rámci Ústavu hematologie a krevní transfuze vznikl speciální tým lékaře Petra Lesného, který vyvíjí léky
budoucnosti pro své pacienty. Z buněk.Pražský Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) je největším
hematologickým centrem v Česku. Kromě jiného se tam specializují i na...

S buňkami musíme pracovat ve skafandru
TISK , Datum: 10.07.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 11 , Autor: Alžběta Šimková , Rubrika: Rozhovor

V rámci Ústavu hematologie a krevní transfuze vznikl speciální tým lékaře Petra Lesného, který vyvíjí léky
budoucnosti pro své pacienty. Z buněk. Pražský Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) je největším
hematologickým centrem v Česku. Kromě jiného se tam specializují i na...

Americká experimentální vakcína na COVID-19 je bezpečná a vytváří imunitní odpověď URL
WEB , Datum: 16.07.2020 , Zdroj: osel.cz , Strana: 0 , Autor: Josef Pazdera

... zdravotnictví Vojtěch Adam veřejnosti oznámil, že Česko bude vyvíjet vlastní vakcínu proti koronaviru.
Přípravu dostaly za úkol Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Nejspíš jsme jediný stát na...

Americká experimentální vakcína na COVID-19 je bezpečná a vytváří imunitní odpověď URL
WEB , Datum: 16.07.2020 , Zdroj: enviweb.cz , Strana: 0

... zdravotnictví Vojtěch Adam veřejnosti oznámil, že Česko bude vyvíjet vlastní vakcínu proti koronaviru.
Přípravu dostaly za úkol Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Nejspíš jsme jediný stát na...

Ruth Tachezy: Virus je náš společný nepřítel URL
WEB , Datum: 23.07.2020 , Zdroj: iforum.cuni.cz , Strana: 0

... Od sportu do práce. Jak koronavirus SARS-CoV-2 proměnil vaše pracovní dny? Nejdříve jsme s kolegyněmi
několik týdnů připravovaly testování v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT). Když se chod laboratoře
podařilo dobře rozběhnout, přešla jsem k zařizování testování vzorků v...

Některým nemocnicím chybí zásoby krve
TV , Datum: 26.07.2020 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 33 , Pořad: Události 19:00

... především čestným prohlášením. Krev se na koronavirus netestuje, a to ani žádné z krajských
nemocnic.Zdenka GAŠOVÁ, vedoucí aferetického oddělení ÚHKT--------------------Co se týká přenosu koronaviru
krví a transfuzními přípravky, tak se nepředpokládá, že přenos touto cestou je možný.Tereza...

Některým pražským nemocnicím chybí dostatek dárců krve URL
WEB , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: tyden.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Domácí

... FN Motol na facebooku.VFN informovala, že potřebuje zejména dárce skupiny A a nula, méně časté Rh
negativní i pozitivní, kterých zhruba 85 procent. Ústav hematologie a krevní transfuze podle barometru
uvedeného na webu k požadovaným krevním skupinám přidává i B s Rh negativním. Ústřední...

Řada pražských nemocnic se potýká s nedostatkem dárců krve URL
WEB , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: barrandov.tv , Strana: 0 , Autor: TV Barrandov, www.barrandov.tv, e-mail:
webmaster@barrandov.tv

... Motol na facebooku. VFN informovala, že potřebuje zejména dárce skupiny A a nula, méně časté Rh negativní
i pozitivní, kterých zhruba 85 procent. Ústav hematologie a krevní transfuze podle barometru uvedeného na
webu k požadovaným krevním skupinám přidává i B s Rh negativním. Ústřední...

Koronavirus v ústavu hematologie: Nakazila se sanitářka, dárci krve mají chodit do sousední VFN URL
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Koronavirus v ústavu hematologie: Nakazila se sanitářka, dárci krve mají chodit do sousední VFN URL
WEB , Datum: 13.08.2020 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Koronavirus

Kvůli sanitářce nakažené novým typem koronaviru je uzavřeno transfuzní oddělení Ústavu hematologie a krevní
transfuze (ÚHKT) v Praze. Testy u ostatních členů personálu jsou negativní, dárci krve nebyli nákazou ohroženi,
uvedla tajemnice ředitele ÚHKT Andrea Daňková. Praha patří mezi regiony...

Kvůli nákaze je uzavřeno oddělení krevní transfuze
TISK , Datum: 14.08.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (ČTK) , Rubrika: Praha

PrahaKvůli sanitářce nakažené novým typem koronaviru je uzavřeno transfuzní oddělení Ústavu hematologie a
krevní transfuze (ÚHKT) v Praze. Testy u ostatních členů personálu jsou negativní. „Testy byly provedeny všem
zaměstnancům, kteří se s nakaženou sanitářkou dostali do přímého kontaktu. ...

Čím se kvůli DVB-T2 vybavily nemocnice? Často vybraly značky Sencor a Philips URL
WEB , Datum: 17.08.2020 , Zdroj: lupa.cz , Strana: 0 , Autor: Filip Rožánek

... zájemce. Celková částka je 307 749 korun včetně daně, nákup však zahrnuje i další příslušenství, například
propojovací kabely SCART a HDMI.Pražský Ústav hematologie a krevní transfuze se rovněž rozhodl
upřednostnit ve svých lůžkových zařízeních set-top boxy, ve zveřejněné objednávce však není...

Hazard jménem Sputnik 5: Rusko ohlásilo, že má vakcínu proti covid-19. Je důvod k oslavě? URL
WEB , Datum: 18.08.2020 , Zdroj: reflex.cz , Strana: 0 , Autor: Tereza Koudelová , Rubrika: Rozhovory

... také Evropská komise zajistila 400 miliónů dávek vakcíny.Česká vakcína?Vývoj vakcíny oznámila i Česká
republika. Na vývoji pracuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM) pod vedením kardioložky Věry...

HAZARD JMÉNEM SPUTNIK 5
TISK , Datum: 20.08.2020 , Zdroj: Reflex , Strana: 8 , Autor: TEREZA KOUDELOVÁ , Rubrika: Aktuálně

... Evropská komise zajistila 400 miliónů dávek vakcíny. ČESKÁ VAKCÍNA? Vývoj vakcíny oznámila i Česká
republika. Na vývoji pracuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM) pod vedením kardioložky Věry...

Premiér Babiš navštívil centrum UK a Akademie věd Biocev URL
WEB , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: iDNES.cz, ČTK , Rubrika: Domácí

... Biocev zavedl metody umožňující rozpoznání viru ve spolupráci s Katolickou univerzitou v belgické Lovani,
Národní referenční laboratoří pro chřipku a Ústavem hematologie a krevní transfuze. Ověřovali také postupy
detekce, které nebudou závislé na dodávkách komerčních chemikálií pro diagnostiku ...

Vývoj české vakcíny na covid-19, další ostuda ministra Vojtěcha
TISK , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: Ze Zdravotnictví , Strana: 1 , Autor: Jan Štoll , Rubrika: Titulní strana

... dostaly pod garancí ministerstva zdravotnictví za úkol tři přímořízené organizace ministerstva,“ dodal Vojtěch.
Konkrétně se jedná o Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM). „Začali jsme pracovat na tomt...

Vývoj české vakcíny na covid-19, další ostuda ministra Vojtěcha URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: zezdravotnictvi.cz , Strana: 0 , Autor: Jan Štoll

... dostaly pod garancí ministerstva zdravotnictví za úkol tři přímořízené organizace ministerstva,“ dodal Vojtěch.
Konkrétně se jedná o Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM). „Začali jsme pracovat na tom...

Česko má prototyp nouzové vakcíny proti koronaviru URL
WEB , Datum: 22.09.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Petr Holub , Rubrika: Léčba, Život v Česku, Rozhovory, Stalo
se

... Adam Vojtěch zprávu, že také Česko dokáže vyrobit vakcínu proti koronaviru. Výzkumný úkol splnil tým
sestavený z expertů Státního zdravotního ústavu a specializovaných klinik IKEM a ÚHKT. Vedoucí týmu Petr
Lesný v rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje, že preparát nejde použít pro...

Smysl bude mít i funkční prototyp vakcíny, říká lékařka Adámková. Koordinuje vývoj české ‚zbraně‘ na covid URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: István Léko , Rubrika: Domov

... pro použití v Evropě, přesněji v EU? Musí to být evropská autorita, nebo stačí schválení některé autority
členského státu EU, jakou je český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)? A co schválení US FDA? Stačilo by
nám?V současnosti v Evropě, respektive v zemích EU, jen povolení FDA nestačí. S...

Česká vakcína proti covid-19 pokročila, vědci mají připravený prototyp URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: globe24.cz , Strana: 0

... Prototyp testovaný na hlodavcích je bezpečný a vyvolal imunitní reakci, píší dnešní Lidové noviny (LN). Na
vakcíně spolupracuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) s Ústavem hematologie a krevní transfuze a Institutem
klinické a experimentální medicíny (IKEM).Další postup při vývoji bude...

Vyléčili jste se z covidu? Vše o tom, jak dalším pomoct svou plazmou URL
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Vyléčili jste se z covidu? Vše o tom, jak dalším pomoct svou plazmou URL
WEB , Datum: 22.10.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Daniela Přádová , Rubrika: Léčba, Život v Česku, Stalo se

... příznaků u středně těžkých nebo těžkých forem nemoci je rychlejší,“ popsal účinky minulý týden pro Seznam
Zprávy lékař Miloš Bohoněk, primář oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN. Plazmu vyléčených podávají
lékaři také v dalších nemocnicích v Česku, shodně však upozorňují na to, že množstv...

Prodělali jste covid-19? Vaše plazma může někomu zachránit život URL
WEB , Datum: 22.10.2020 , Zdroj: pribram.cz , Strana: 0 , Autor: Jana Fedorová

... dobře a splňujete předešlé podmínky, odběrová centra už jsou na vás připravena (Ústřední vojenská
nemocnice Praha, Thomayerova nemocnice Praha, ÚHKT Praha, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, FN
Královské Vinohrady Praha, Nemocnice Liberec, Masarykova nemocnice Ústí n. L., Fakultní nemocnice...

Hledáme dárce anti-covidové rekonvalescentní plazmy pro možnou léčbu pacientů s covid-19 URL
WEB , Datum: 23.10.2020 , Zdroj: kurzy.cz , Strana: 0 , Rubrika: Investice

... Krajská nemocnice Liberec, a.s. Krajská zdravotní, a.s. – Ústí nad Labem Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
ÚVN PrahaKrajská nemocnice T. Bati, a.s, Zlín VFN v Praze Nemocnice České Budějovice, a.s. Fakultní
nemocnice Brno FN Královské Vinohrady ÚHKT
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Genová terapie na prahu nové éry URL
WEB , Datum: 24.01.2020 , Zdroj: ceskatelevize.cz , Strana: 0 , Autor: Česká televize

Blíží se revoluční léčba leukémií. Přehrávač videa Příběhy moderní medicíny – genová terapie na prahu nové éry
GENOVÁ TERAPIE
-Začalo to tak,
že jsem zjistila,
že jsem strašně unavená,
že přijdu do práce
a po dvou hodinách
usínám za počítačem,
a tak jsem šla k lékařce.
Když jsem v sedm ráno
šla na odběr krve,
odjela jsem, tak mi v deset hodin
volala paní primářka,
ať se okamžitě vrátím,
že je něco hodně špatně
a že musím okamžitě
přijet zpátky.
-Léčba akutních leukemií
v minulosti spočívala
pouze v podávání cytostatik.
Naštěstí pokroky v poslední době
vedly k tomu,
že se objevily nové, účinné léky,
ať cílené chytré malé molekuly
nebo produkty
takzvané imunoterapie.
-Imunitní systém nás chrání
jednak proti infekcím,
ale chrání nás i proti rozvoji
nádorového onemocnění.
Jednou z věcí,
které nádor musí udělat,
než v těle vznikne,
je vyhnout se právě tomuto dohledu
imunitního systému.
Imunoterapie
je široká skupina metod,
kdy se v podstatě lékaři snaží
zacílit imunitní systém
člověka proti nádorům.
Jedním ze způsobů,
jak toho docílit,
je udělat to pomocí
genetické manipulace.
-Imunoterapie na rozdíl
od jiných léčebných postupů
využívá vlastní obranyschopnosti
organismu,
především
monoklonálních protilátek
a takzvanou buněčnou terapii.
My na Ústavu hematologie
a krevní transfuze
se snažíme tuto formu
imunoterapie rozvíjet.
-Pojem léčivých přípravků
genové terapie je poměrně nový.
V roce 2012 byla na konferenci
Mezinárodní hematologické asociace
prezentována první léčba,
která využívala přípravek
genové terapie pro léčbu leukemie.
První komerčně vyráběný
léčivý přípravek genové terapie
je v České republice dostupný
od roku 2018.
To, že Ústav hematologie
a krevní transfuze
má vlastní výzkumný program
v oboru genové terapie,
zjednodušuje přístup pacientů
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v České republice
právě k těmto novým
a perspektivním léčebným metodám.
-Přišla paní primářka
a sdělila mi,
že mám akutní myeloidní leukemii
a že se musím okamžitě
dostavit do Prahy.
V momentě,
kdy jsem přijela na ÚHKT,
vyděšená jsem se ocitla na pokoji,
už byla připravena chemoterapie.
Už se všechno rozjelo.
-Jeden ze způsobů,
jak docílit toho,
aby se imunitní systém právě
zaměřil na nádorové buňky,
je udělat to
pomocí genetické manipulace.
-Jak to vlastně funguje?
Principem je,
že T-lymfocyt,
tedy určitý druh bílé krvinky,
je modifikován tím,
že se do něj
velice sofistikovaným způsobem
vnese
takzvaný
chimerický antigenní receptor,
tedy umělý protein,
který tento do té doby
neaktivní lymfocyt,
tuto neaktivní bílou krvinku
přesměruje v zabijáka,
který zničí buňky
akutní lymfoplastické leukemie.
-Pojďme si říci, jak buňky
pro léčbu pacientů vyrábíme.
Ten způsob je založen na tom,
že pacientské buňky
přeprogramujeme pomocí vnesení
krátké sekvence DNA.
Tento kroužek znázorňuje
DNA plazmid,
což je krátký úsek DNA.
Tato červená část
je ten vlastní gen,
který přeprogramuje
pacientské buňky.
Dochází k tomu tak,
že my tento plazmid vneseme
do buněk od pacienta.
Plazmid v buňkách přeprogramuje
fungování té buňky tak,
že začne rozpoznávat rakovinné
buňky a začne je zabíjet.
Dělá se to v podstatě
v běžné laboratoři, jako je tato,
pomocí tohoto přístroje,
který se jmenuje elektroporátor.
Já bych vám krátce ukázal,
jak se to dělá.
Vezmeme takovou speciální pipetu
ze zlata.
Do té pipety nabereme buňky.
Ty se vloží do této větší kyvety
a pak do buněk pustíme
2 300 voltů.
Teď chvíli počkáme.
A hotovo.
V podstatě vezmeme
pacientské buňky
a ty podrobíme výboji
elektrického napětí,
který v buňkách vyrobí
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malinkaté dírky.
Těmito dírkami do buněk vteče
naše DNA s novým genetickým kódem
a malinkaté dírky
se zase rychle uzavřou
a ta buňka
tento elektrický výboj přežije.
-Tyto lymfocyty
se potom namnoží v laboratoři
a pacientovi se podají.
Tím,
že to jsou jeho vlastní buňky,
tak jsou schopné v něm žít
a účinně likvidovat
nádorové buňky.
-Jestli si dobře pamatuju,
tak jsem dostala
asi sedm chemoterapií.
Samozřejmě člověk je velmi unaven,
není mu dobře po těle ani po duši.
Natékají mu nohy,
chce se vám pořád spát.
Léčba probíhala
zhruba sedm měsíců
a po sedmi měsících
mně bylo sděleno,
že jsme úspěšně zvládli terapii
a že budu chodit na kontroly.
Uvidí se,
jak se to bude vyvíjet dál,
že sice není vyhráno,
ale je to v této chvíli
na dobré cestě.
-V roce 2015
se na Ústavu hematologie
a krevní transfuze rozhodlo,
že perspektivní
pro pacienty u HKT
je rozvoj imunoterapie
v České republice.
V rámci tohoto rozhodnutí
byly rekonstruovány čisté prostory
a uvedeny do stavu,
který odpovídá
dnešním zákonným normám.
Byla zahájena příprava
prvních produktů
buněčné terapie
pro pacienty u HKT.
Výroba v čistých prostorech
je dneska naprostým základem
pro přípravky buněčné terapie.
Představme si,
že v metru krychlovém vzduchu
tady před námi je
deset milionů malých částic.
Každá jedna z nich
může být bacil.
V čistých prostorech
ve stejném metru krychlovém
může být maximálně pět částic
a z toho žádná z nich
nesmí být živá.
-Jedná se o nový léčebný postup,
který v dnešní době
se provádí hlavně
ve Spojených státech.
Protože se jedná o použití
geneticky modifikovaných buněk,
tak tento postup je velmi drahý.
My se tady snažíme
tuto metodu zavést tak,
aby byla dostupná
i pro naše pacienty
a samozřejmě
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za podstatně nižší cenu.
-Výhodou Ústavu hematologie je,
že všechny tyto postupy
máme dostupné.
To znamená jak laboratorní část,
kdy jsme schopni provádět
genové manipulace u nás,
tak odběrovou část,
kdy jsme schopni odebrat
pacientovi jeho krvinky
a odseparovat je,
tak jednotku intenzivní péče,
kde jsme schopni
takový typ léčby podat
a poskytnout
i adekvátní podpůrnou péči tak,
aby to období kritické
ten pacient dobře překonal.
-Uplynulo asi tři čtvrtě roku,
jela jsem na běžnou kontrolu
a tam mi paní doktorka řekla,
že se nemoc vrátila,
že se mě jen tak nechce pustit
a že jediná možnost je,
pokud budu pokračovat v léčbě,
transplantace kostní dřeně.
Zeptala jsem se hned,
zdali je jiná možnost.
Bylo mi řečeno, že ne,
že mám jenom dvě možnosti.
Buď umřít, nebo podstoupit
transplantaci kostní dřeně.
V mém příběhu jsem měla
neuvěřitelné štěstí.
Do měsíce se našel dárce
a sedím tady.
-Na oddělení buněčné terapie
se zabýváme
především přípravou buněk
k transplantacím.
Transplantace od zdravého dárce
jsou takovou nejstarší metodou
imunoterapie,
za jejíž rozvoj dostal
pan profesor Thomas Nobelovu cenu.
Podstatou je,
že imunitní systém pacienta
nahradíme jiným imunitním systémem
zdravého dárce,
který je schopen rozeznat
a ničit
zbytky nádorových buněk
v těle pacienta.
-Bylo mi řečeno,
že transplantace kostní dřeně
je padesát na padesát.
Že buď padesát procent výhra,
nebo padesát procent prohra.
Já jsem si řekla,
že mně moje rodina za to stojí,
abych podstoupila toto riziko.
Já nemám na výběr.
Prošla jsem si
velmi silnou chemoterapií,
která opravdu byla mnohem
složitější než ty předcházející.
Přinesli ohromný pytel krve
a 24 hodin do mě kapala kapka
po kapce krev někoho,
který byl ochoten ji darovat
jedné anonymní ženě,
aby mohla dál žít.
-Tady máme kryokazety,
do kterých se dávají
vaky s buněčnými přípravky
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určenými k zamražení
v tekutém dusíku.
Uchovávat se mohou desítky let
bez podstatné ztráty kvality.
Nedávno jsme transplantovali
pacientku
se šestnáct let starým štěpem.
Všechno fungovalo normálně tak,
jak má.
-Transplantace se povedla.
Pravda je,
že tělo štěp stále odmítá,
takže jsem pod stálou medikací.
Bolí mě svaly,
špatně se mi chodí do schodů.
Motá se mi hlava.
Ale s tím se dá žít.
Vlasy dorostly,
na světě je krásně
a člověk by to rozhodně vzdávat
nikdy neměl.
-Transplantace krvetvorných buněk
je taková hrubá metoda,
která má celou řadu
nežádoucích účinků.
Virová onemocnění po transplantaci
se léčí protivirovými léky.
Ovšem ne na každý virus
máme účinnou léčbu.
My dokážeme připravit
v takových případech buňky,
které jsou schopné zastavit
i onemocnění,
které nezabírá
na protivirovou léčbu.
Protivirové lymfocyty získáváme
od zdravých dárců,
kteří mají
dostatečnou protivirovou imunitu.
Buňky jsou aktivovány
protivirovými bílkovinami
v této kultivační komůrce,
kde zůstávají několik hodin
přes noc,
a druhý den jsou odděleny
od ostatních krvinek
na této magnetické koloně.
Výsledkem našeho snažení
je několik mililitrů
takovéhoto buněčného koncentrátu,
který je potom aplikován
pacientovi běžně injekcí do žíly.
-V roce 2017 jsme získali
povolení k výrobě
prvního léčivého přípravku
moderní terapie
založeného
na lidských NK buňkách.
Tyto NK buňky, kterým se česky
říká přirození zabíječi,
jsou buňky v krvi každého z nás,
které bojují
jako pořádková policie
proti jiným, cizím a neznámým
buňkám v našem organismu.
Příkladem pro experimentální
použití NK buněk
je právě léčba některých leukemií.
V roce 2019 je situace taková,
že Ústav hematologie
a krevní transfuze
již má tři výrobní pracoviště,
tři produkty připravené
pro klinická hodnocení
a velmi silný tým lékařů,
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který zajišťuje práci s pacienty.
Dokončení vývoje
léčivých přípravků moderní terapie
a zavedení
nových diagnostických metod
v rámci Ústavu hematologie
a krevní transfuze
by nebylo možné bez podpory
Technologické agentury
České republiky,
zejména programu GAMA.
-My máme za sebou
úspěšnou přípravu
několika takovýchto výrobků.
Máme zažádáno
o povolení k výrobě
na Státním ústavu
pro kontrolu léčiv.
V budoucnu bychom rádi
tuto léčbu zpřístupnili
co možná největšímu množství
pacientů,
kteří mají obtížně léčitelnou
virovou infekci
po transplantaci
krvetvorných buněk.
-Nebojíme se říci,
že tento objev
naprosto dramaticky změnil
osud pacientů
zatím pouze
s akutní lymfoblastickou leukemií,
kdy i pacienti, u kterých se nemoc
vracela po transplantaci
a po různých
monoklonálních protilátkách,
tak s použitím těchto specificky
upravených buněk
nejenže dlouhodobě přežívají,
ale velká část z nich
je navždy vyléčena.
-Hematologie nebo hematoonkologie
je relativně úzký obor.
Pacientů s leukemií a s lymfomy
není zas až tolik.
Ale daleko více je pacientů
s jinými
onkologickými onemocněními.
Samozřejmě probíhá vývoj
a řada pracovišť se snaží
vyvinout tento typ léčby
i pro jiná nádorová onemocnění.
V okamžiku,
kdy se to někomu podaří,
tak to skutečně může způsobit
převrat v celé medicíně.
Můžeme si představit situaci,
kdy se nádory nebudou operovat,
ale kdy se v zásadě
budou léčit tím,
že se rozpustí pod vlivem
těchto geneticky
modifikovaných lymfocytů.
To je hudba, dejme tomu,
budoucnosti,
ale já to vnímám tak,
že teď jsme
asi tak ve stejné situaci,
jako když se objevily první
velikánské mobilní telefony
a byla to věc
pro úzkou skupinu lidí,
která působila bizarně,
nikdo nevěděl co s tím,
a dneska má každý svůj smartphone,
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na kterém má v podstatě
celý kapesní počítač.
Trvalo to
několik málo desítek let,
než jsme se do takové situace
dostali, ale myslím si,
že s tímto typem léčby
to bude podobné
a že za dvacet nebo třicet let
to bude něco,
co bude naprosto běžné,
a bude to součástí boje
nejenom v hematologii,
ale i v jiných typech oborů.
-Člověk když slyší slovo leukemie,
tak přestává dýchat.
Když člověka něco takového potká,
může poslouchat rady.
Můžete vidět kolem sebe soucit,
ale tu základní bitvu
ve své hlavě musí
stejně vybojovat sám.
Tam vám nikdo nepomůže,
ale pevně věřím tomu,
že díky rychlému pokroku
v medicíně
už leukemie nebude takový strašák.
-Je před námi
ještě dlouhá cesta.
Imunoterapeutické preparáty,
které začínáme vyrábět,
fungují zatím pouze proti akutní
lymfoblastické leukemii.
A proto se snažíme vyvíjet
další typy této léčby,
které by fungovaly
i proti jiným diagnózám.
Každá generace vědců
posune vývoj medicíny
vždycky jenom o malý kousek.
Mám-li parafrázovat známý výrok,
pak je to jenom malý krůček
pro medicínu,
ale velký krok pro naše nemocné.
Skryté titulky: Věra Kotlínová
Česká televize, 2019
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Kvůli koronaviru některé nemocnice v Praze odmítají dárce krve URL
WEB , Datum: 26.02.2020 , Zdroj: denik.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Regiony

Některé pražské nemocnice kvůli novému typu koronaviru odmítají dárce krve, kteří vycestovali mimo Česko. Měsíc po návratu
si musí ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) počkat turisté, kteří se vrátili z kterékoliv evropské země mimo Slovenska. Ve
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) platí omezení jen na Itálii. Vyplývá to z informací pro dárce krve na webech
nemocnic. Itálie je třetí zemí světa s nejvyšším výskytem nakažených po Číně a Jižní Koreji, nemocných je přes 300.
"Podle Martina Písačky, přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), zatím žádné
obecné doporučení není. „Obecně jsou na měsíc vyloučení lidé, kteří cestovali mimo Evropu,“ řekl ČTK. Ostatní v dotazníku
před odběrem vyplňují, zda někde cestovali. „Lékař to s nimi probere a pokud by byli v oblasti, kde se nákaza vyskytla nebo
měli příznaky, darovat nemohou,“ dodal.
VFN na webu uvedla, že preventivně nepřijímá dárce, kteří se před méně než měsícem vrátili ze zahraničí. Výjimku tvoří jen
Slovensko. Dále je v platnosti delší omezení pro některé mimoevropské země, například po návratu z Číny nesmí cestovatel
darovat krev šest měsíců.
Ve FNKV podle tabulky na webu nemůže týden darovat každý, kdo cestoval po Evropě a měsíc po návratu z Itálie nebo
Kanárských ostrovů. Šestiměsíční omezení nemocnice zavádějí po návratu z oblastí, kde je výskyt malárie. Po užívání léků
antimalarik je až jeden rok.
Lidé by měli každopádně lékaře transfuzní stanice o tom, kde cestovali v uplynulých měsících, informovat. Žádnou možnost, jak
ověřit, jestli dárce v dotazníku uvádí pravdivé informace, transfuzní stanice nemají.
Novým typem koronaviru, který se šíří z čínské provincie Chu-pej, se nakazilo celosvětově přes 81 000 lidí, přes 78 000 v
pevninské Číně. V Evropě je zhruba 360 případů, v Česku bylo uděláno 98 testů, všechny vyšly negativně.
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Kvůli koronaviru některé nemocnice v Praze odmítají dárce krve URL
WEB , Datum: 26.02.2020 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Praha

Některé pražské nemocnice kvůli novému typu koronaviru odmítají dárce krve, kteří vycestovali mimo Česko. Měsíc po návratu
si musí ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) počkat turisté, kteří se vrátili z kterékoliv evropské země mimo Slovenska. Ve
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) platí omezení jen na Itálii. Vyplývá to z informací pro dárce krve na webech
nemocnic. Itálie je třetí zemí světa s nejvyšším výskytem nakažených po Číně a Jižní Koreji, nemocných je přes 300.
"Podle Martina Písačky, přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), zatím žádné
obecné doporučení není. „Obecně jsou na měsíc vyloučení lidé, kteří cestovali mimo Evropu,“ řekl ČTK. Ostatní v dotazníku
před odběrem vyplňují, zda někde cestovali. „Lékař to s nimi probere a pokud by byli v oblasti, kde se nákaza vyskytla nebo
měli příznaky, darovat nemohou,“ dodal.
VFN na webu uvedla, že preventivně nepřijímá dárce, kteří se před méně než měsícem vrátili ze zahraničí. Výjimku tvoří jen
Slovensko. Dále je v platnosti delší omezení pro některé mimoevropské země, například po návratu z Číny nesmí cestovatel
darovat krev šest měsíců.
Ve FNKV podle tabulky na webu nemůže týden darovat každý, kdo cestoval po Evropě a měsíc po návratu z Itálie nebo
Kanárských ostrovů. Šestiměsíční omezení nemocnice zavádějí po návratu z oblastí, kde je výskyt malárie. Po užívání léků
antimalarik je až jeden rok.
Lidé by měli každopádně lékaře transfuzní stanice o tom, kde cestovali v uplynulých měsících, informovat. Žádnou možnost, jak
ověřit, jestli dárce v dotazníku uvádí pravdivé informace, transfuzní stanice nemají.
Novým typem koronaviru, který se šíří z čínské provincie Chu-pej, se nakazilo celosvětově přes 81 000 lidí, přes 78 000 v
pevninské Číně. V Evropě je zhruba 360 případů, v Česku bylo uděláno 98 testů, všechny vyšly negativně.
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Imunitní trombocytopenická purpura URL
WEB , Datum: 03.03.2020 , Zdroj: medicina.cz , Strana: 0

Imunitní trombocytopenická purpura, pro niž je také často používán výraz imunitní trombocytopenie, je autoimunitní
onemocnění, které lékaři ročně diagnostikují asi 70 až 100 novým pacientům na jeden milion obyvatel. Z toho polovina jsou děti
mladší 15 let. U dospělých je nejčastější ve věku 18–40 let, zhruba třikrát častější je pak u žen než u mužů. Jedná se o
onemocnění, jež bývá v 80% primární, kdy příčiny jsou různorodé. Často může propuknout po běžných (nespecifických)
virózách dýchacího či zažívacího traktu nebo ve spojení s jinými nemocemi, například mononukleózou. Ve 20% případů může
být jeho vznik spojen například s užíváním některých léků, očkováním, nádorovým onemocněním, infekcí, jako je například HIV
nebo hepatitida B, jiným imunitním onemocněním nebo poruchami funkce sleziny.
Imunitní trombocytopenická purpura je v podstatě porucha imunity, kdy vlastní imunitní systém poškozuje synchronizovaný
proces zdraví. Organismus začne komplexně ničit vlastní krevní destičky neboli trombocyty. Rovněž pak tlumí tvorbu
zárodečných buněk krevních destiček. Pro přesnější vysvětlení: imunitní systém v kostní dřeni napadá zárodečné buňky
krevních destiček ještě dříve, než stihnou dozrát a dostat se do krevního oběhu. Dopad této poruchy na zdraví člověka je
významný, neboť krevní destičky plní v naší krvi nepostradatelnou úlohu. Díky své schopnosti přilnout k poraněné cévě,
shlukovat se a měnit tvar dokáží ve spolupráci s dalšími látkami v krevní plazmě vytvořit krevní sraženinu, která ucpe
poškozenou stěnu cévy, čímž zastaví krvácení. Ač si to málokdo uvědomuje, mají funkci nejideálnějších náplastí.
Stejně tak jako u velké řady jiných onemocnění krve mají specialisté možnosti léčby i v případě této nemoci. Pokud pacient trpí
podezřelými projevy, (například právě modřinami, větším krvácením z nosu, silnější menstruací u žen) je nutné laboratorní
vyšetření krevního obrazu, které určí mimo jiné i počet krevních destiček. V případě, že se prokáže snížení počtu destiček,
zahajuje se okamžitá léčba.
Následující terapie má několik linií. V první může lékař nasadit kortikosteroidy nebo imunoglobuliny. Druhá linie se týká
podávání léků, které podporují tvorbu krevních destiček v kostní dřeni nebo imunosupresiv neboli léků potlačujících imunitu.
Pouze v nejnutnějších případech se provádí odstranění sleziny. V současnosti jsou další nové léčebné možnosti, které vždy
posuzuje odborník přímo dle stavu pacienta tak, aby léčba byla pro něj maximálně efektivní.
Krev je tekutinou našeho života. Krevní elementy, které jsou její nezbytnou součástí, nesmí chybět, ale ani přebývat. Jedině tak
může krev téct správným tempem, tak jak má – ani příliš rychle, ani pomalu – a plnit všechny své důležité funkce. Stejně tak
jako u řady jiných onemocnění je pro úspěšné zvládnutí choroby nutný aktivní přístup pacienta, který by měl navštíví lékaře
včas. Dle TZ www.havas.com
Zdroje:
ÚHKT. Dárci krve. (online). Dostupné z: https://www.uhkt.cz/darci/darovani-krve/sub_article_16
TROMBOCYTOPENIE. Bylo vám diagnostikováno onemocnění zvané ITP? (online). Dostupné z:
http://www.trombocytopenie.cz/bylo-vam-diagnostikovano-onemocneni-zvane-itp/
KOZÁK Tomáš. Primární imunitní trombocytopenie (ITP). Informace pro pacienty a jejich blízké. (online). Dostupné z:
http://trombocytopenie.cz/wp-content/uploads/2016/01/ITP_brozura.pdf
KOZÁK Tomáš. Imunitní trombocytopenická purpura u dospělých. (online). Dostupné z:
http://www.trombocytopenie.cz/imunitni-trombocytopenicka-purpura-itp-u-dospelych/
TROMBOCYTOPENIE. Nebezpečí spočívá v přehlížení příznaků. (online). Dostupné z:
http://www.trombocytopenie.cz/trombocytopenie-nebezpeci-spociva-v-prehlizeni-priznaku/
Doporučení ČHS pro diagnostiku a léčbu imunitní trombocytopenie (ITP). Kozák T., Čermák J., Červinek L. a kol. Transfuze a
hematologie dnes 2017
TROMBOCYTOPENIE. Nebezpečná porucha srážlivosti krve: Trombocytopenie. (online). Dostupné z:
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Péče o pacienta URL
WEB , Datum: 11.03.2020 , Zdroj: linkos.cz , Strana: 0

Léčba zhoubného nádoru nespočívá pouze v operaci, ozařování a podávání léčiva, je třeba o pacienta během léčby pečovat,
řešit nežádoucí účinky léčby, jeho nutriční stav a v pokročilé fázi nemoci léčit bolest. Samostatnou a velmi důležitou kapitolou v
onkologické léčbě je tak zvaná paliativní péče.
11. 3. 2020 prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. Sekce podpůrné léčby ČOS a Dialog Jessenius připravil Desatero bezpečnosti
pro onkologické pacienty pro současné období.
5. 12. 2019 PhDr. Ing. Martin Pospíchal Po letní přestávce se znovu rozběhl projekt #MysliProtiRakovině. 4. listopadu měli
diváci možnost ptát se v rámci webináře na zvládání bolesti a paliativní léčbu. Hostem psychologa PhDr., Ing. Martina
Pospíchala byl lékař MUDr. Michal Kouba z Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Mluvilo se o bolesti jako prožitku z
pohledu psychologie a také o možnosti jejího ovlivnění z pohledu medicíny. Řekli jsme si, co můžeme pacientům nabídnout,
když už život samotný zachránit nelze. A zkusili jsme také vyvrátit některé mýty v této oblasti.
1. 6. 2019 Mgr. Vojtěch Ondra Zeptali jsme se na Brněnských onkologických dnech proč by měli onkologičtí pacienti dávat
pozor při užívání přírodních preparátů a nebo při přípravě jídla. Bylinné přípravky mají velkou schopnost ovlivňovat
metabolismus a účinek dalších léků. Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, které bylinné preparáty jsou pro vás vhodné a
jakým se určitě vyhnout, protože by mohly dokonce nepříznivě ovlivnit průběh a výsledky léčby!
8. 5. 2019 plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., Vědecký sekretář České vakcinologické společnosti prof. MUDr. Roman
Chlíbek, Ph.D. hovoří o benefitech a rizicích očkování chronicky nemocných pacientů, včetně onkologických pacientů. Každý
onkologický pacient je ve vyšším riziku vzniku infekčních onemocnění a díky očkování jsme schopni předcházet výskytu těchto
infekčních onemocnění a zvýšit tak kvalitu života onkologických pacientů. Poslechněte si, proti čemu a kdy lze očkovat
onkologické pacienty.
8. 5. 2019 Již tradičně jsme na Brněnských onkologických dnech s kamerou navštívili seminář pro praktické lékaře s názvem
Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře. Letos bylo součástí semináře i téma dispenzarizace pacientů v
remisi. Před každou přednáškou jsme přednášejícímu odborníkovi položili jednu otázku blízkou tématu jeho přednášky a
požádali, aby téma přiblížil také onkologickým pacientům. Poslechněte si, co odpověděli a co je nového v jejich oborech.
Odpovědi jsou určeny onkologickým pacientům a jejich blízkým.
13. 3. 2019 V části Péče o pacienta - nežádoucí účinky byl doplněn text o nežádoucích účincích biologické léčby a to
proteinových kináz a monoklonálních protilátek. Dočtete se zde také o nežádoucích účincích chemoterapie, radioterapie a
imunoterapie.
22. 1. 2019 Masarykův onkologický ústav vydal brožuru o šetřící dietě při onkologickém onemocnění, která je vhodná při
nutnosti zabezpečit stravu lehce stravitelnou, nedráždivou, nenadýmavou a plnohodnotnou. Brožurka obsahuje také seznam
doporučených i nevhodných potravin a popis vhodné technologické úpravy pokrmů. Nechybí ani příklad jídelního lístku s
recepty.
15. 1. 2019 Mgr. Tomáš Vyhlídal Pohybová aktivita se považuje za jeden z nejdůležitějších pilířů zdraví. Málokdo ví, že fyzická
nečinnost je dnes považována za rizikový faktor mnoha zhoubných nádorů, a proto je alespoň minimální „dávka“ pohybu pro
naše zdraví nezbytně nutná. První prosincovou středu jste se ptali na pohyb a sport v prevenci zhoubných nádorů i na pohyb u
onkologicky nemocných nebo po ukončení úspěšné onkologické léčby. Na Vaše otázky odpovídal Mgr. Tomáš Vyhlídal z
Katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
25. 6. 2018 prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. Úspěch onkologické léčby často závisí nejen na správné protinádorové léčbě,
ale v nemalé míře i na včasném tlumení nežádoucích účinků této léčby a na zachování dobré kvality života. O pacienta je třeba
během léčby pečovat, řešit nežádoucí účinky léčby, jeho nutriční stav a poskytnout mu dostatečnou ošetřovatelskou péči.
Podpůrná léčba v onkologii je samostatný obor, jehož cílem je zajistit maximální kvalitu života během onkologické léčby a to jak
kurativní, tak i paliativní.
Jste-li onkologicky nemocný, nebo o nemocného pečujete, podívejte se na záznam červnového dílu našeho živého vysílání, ve
kterém 6. června odpovídal na Vaše dotazy na téma prevence onkologických komplikací podpůrnou léčbou a péčí Doc. MUDr.
Samuel Vokurka, Ph.D.
16. 6. 2018 MUDr. Jiří Vyskočil MUDr. Jiří Vyskočil z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Masarykova onkologického
ústavu vám vysvětluje, co to jsou paraneoplastické syndromy a který pacient se s nimi může setkat?
8. 6. 2018 MUDr. Petr Jelínek, Ph.D. MUDr. Petr Jelínek, Ph.D. se svými kolegy z Oddělení anesteziologie a intenzivní péče
Masarykova onkologického ústavu v Brně přednášel v rámci Brněnských onkologických dnů v roce 2018 na semináři pro
praktické lékaře na téma komplikace onkologické léčby vyžadující intenzivní péči. Před přednáškou jsme se ho zeptali, jaké to
jsou a co má pacient dělat, když se objeví nežádoucí účinky léčby nebo změna zdravotního stavu.
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Další nedostatkové zboží: krev. Lidé ji kvůli koronaviru přestali dávat URL
WEB , Datum: 21.03.2020 , Zdroj: boleslavsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Veronika Rodriguez , Rubrika: Zdraví

Počty dárců klesly během týdne o polovinu. Ty, kteří přijdou, navíc musejí lékaři dva týdny po odběru sledovat. Do té doby jsou
jejich červené krvinky v karanténě.
"Než celý svět ochromila pandemie koronaviru, mířily sem desítky lidí týdně. Dnes je ale transfuzní oddělení při Všeobecné
fakultní nemocnici prázdné.
On-line ke koronaviru můžete zhlédnout zde.
Přestože mají dárci krve udělenou výjimku a mohou opustit své domovy, většina z nich se nyní do nemocnice nevydá. Zásoby
krve se proto rychle tenčí.
Rakovinu neodložíte
„Skutečně zaznamenáváme obrovský propad dárců. Od minulého týdne nám jich ubylo zhruba o polovinu. Mnozí si totiž nejsou
jisti, jestli jsou vůbec transfuzní oddělení v provozu a jestli do nich lidé mohou chodit,“ popisuje situaci ve své nemocnici primář
transfuzního oddělení Petr Turek.
Zanedlouho tak podle něj může nastat problém: krev se stane spolu s rouškami dalším nedostatkovým zbožím. „Protože krev se
stále spotřebovává. Plánované operace se sice postupně odkládají, některé výkony ale odložit nemůžete. Lidé třeba stále mají
rakovinu nebo si stále způsobují zranění,“ podotýká lékař.
Podobně to vidí i šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík. „My tady máme největší chirurgické pracoviště v Evropě, které
denně řeší obrovské množství případů. Nemůžeme ho jen tak zavřít kvůli koronaviru,“ říká.
Krev navíc nelze skladovat donekonečna. „Má nějakou expirační dobu,“ připomíná i viceprezident České lékařské komory
Zdeněk Mrozek. Například červené krvinky vydrží jen asi šest týdnů, krevní destičky dokonce pouhých pět dní.
Nemocnice proto vyzývají dárce, aby i v těchto dnech na odběry chodili. Tedy pokud nemají zvýšenou teplotu nebo netrpí
dalšími příznaky respiračního onemocnění.
Sledujte dárce
Před odběrem samozřejmě budou ještě vyslechnuti, jestli nebyli někde v zahraničí nebo jestli se necítí nemocní,“ podotýká
profesor hematologie Pavel Klener. Na obličeji by samozřejmě měli mít také roušku.
„Jinak je to riziko ale malé, protože podle dosavadních poznatků se Covid-19 krví nepřenáší. Rutinně se proto na něj dárci ani
netestují,“ doplnil profesor Klener.
Společnost pro transfuzní lékařství jen pro jistotu vydala návod, jak by měly transfuzní stanice s odebranou krví nakládat. „V
případě plošné epidemie je možné ukládat červené krvinky do dvoutýdenní karantény a zavést režim poodběrového sledování
dárců,“ uvádí.
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„O epidemii by měli informovat odborníci, nikoli politici.“
TISK , Datum: 23.03.2020 , Zdroj: Zdravotnictví medicína , Strana: 6 , Autor: Pavlína Perlíková, , Rubrika: Rozhovor

Ruth Tachezy
S viroložkou Ruth Tachezy jsme si povídaly v době, kdy se začala zpřísňovat bezpečnostní opatření proti šíření koronaviru
COVID-19. Usměvavá dáma, která se celoživotně věnuje zejména papilomavirům, připomíná, že je potřeba si zvyknout a že
takové epidemie mohou mít daleko horší následky. Pokud existují účinné vakcíny, nevidí důvod, aby jim lidé nedůvěřovali. Ve
své vědecké i akademické práci na Přírodovědecké fakultě UK, v Ústavu hematologie a krevní transfuze a v institutu Biocev
doktorka Tachezy stále vidí velký smysl a její výsledky to také jasně dokládají – jen by ocenila menší byrokratickou zátěž a
flexibilitu ve financování ze strany grantových agentur.
* Co převratného přinesla virologie v době vašich začátků? Když jsem na konci osmdesátých let končila vysokou školu, byla
molekulární biologie v plenkách a milníkem byla v té době metoda polymerázové řetězové reakce díky objevu termostabilního
enzymu, který umožňoval namnožit specificky vybrané úseky genomu do velkých množství, což vedlo ke změnám nejen v
diagnostice. Bylo možné detekovat agens, o které jsme před tím nevěděli. Šlo o první krok pro rozvoj molekulární
epidemiologie, která umožnila nejen přesnější definici agens, ale i dohledávání kontaktů a dalších souvislostí, které se dříve
zjišťovaly na úrovni hostitele. To umožnilo prudký rozvoj molekulární epidemiologie. Za mých začátků byla laboratorní analýza
sekvence genomu poměrně náročná. Když jsem byla v Americe, tak jsem tuto metodu ručně sama dělala. Chtěli jsme třeba
sekvenovat krátkou část genomu (4 tisíce páru bází), což už dnes může působit úsměvně. Ale museli jsme vše stihnout v
krátkém čase 14 dní, abychom byli dobrým partnerem jiné laboratoři a stihli s ní výsledky publikovat, což znamenalo
24hodinové směny. Po návratu domů se objevila možnost automatického sekvenování, což značně zjednodušilo analýzu vzorku
a výstup byl digitální. Dnes už máme metody sekvenace nové generace, které pomáhají v diagnostice, což můžeme vidět i při
současné pandemii. Velice rychle můžeme komplexně charakterizovat izoláty. Kompletní genom viru, který vedl k epidemii v
Číně, byl známý už 10. ledna, přičemž první případy byly nahlášeny koncem prosince. Vývoj je zázračný. V současné době mezi
průlomy patří některé léčebné postupy, jako je imunoterapie nebo vývoj vakcín. Jaká byla vaše vědecká cesta? Považuji se za
průkopníka, protože jsem nastoupila do vůbec prvního ročníku oboru molekulární biologie a genetiky, který byl na
Přírodovědecké fakultě v Praze otevřen. Od třetího ročníku jsem začala pracovat na své diplomové práci. Sice šlo o
molekulárně-biologické téma, ale na katedře parazitologie. Po skončení magisterského studia jsem chtěla zůstat na fakultě, ale
nebyla jsem politicky angažovaná, takže jsem si doktorát nakonec musela udělat jinde – u profesora Václava Vonky, vedoucího
oddělení experimentální virologie v Ústavu sér a očkovacích látek v Praze na Vinohradech. Jsem tam stále, i když oddělení
dnes sídlí v ÚHKT. V roce 2015 jsem se vrátila na svou almu mater, kde jsem jako externistka před tím několik let přednášela a
vedla studenty. Svou vědeckou skupinu jsem přivedla do detašovaného pracovište Přírodovědecké fakulty v
Biotechnologickém ústavu (Biocev), společeném projektu AV ČR a UK ve Vestci, kde pracuji jako vedoucí skupiny Identifikace
cílů pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění asociovaných lidskými viry. Jak jste se dostala k papilomavirům? Bylo to
právě u profesora Vonky, který spolu s profesorem Jiřím Kaňkou prováděl v době mého nástupu velkou prospektivní studii,
která měla potvrdit hypotézu o herpetickém viru typu 2 jako původci karcinomu děložního hrdla. Do studie bylo zahrnuto více
než 10 tisíc žen, které byly vyšetřeny na přítomnost tohoto viru. Během deseti let se sledovalo, jestli se u žen, které mají
protilátky proti viru, vyvine onemocnění častěji než u těch, které protilátky neměly. Studie nakonec prokázala, že herpetický
virus není příčinou karcinomu děložního hrdla. A právě v té době izoloval Harald zur Hausen, pozdější nositel Nobelovy ceny, z
karcinomu děložního hrdla papilomavirus. Byla tedy objevena příčina a zároveň velmi brzy vyvinuta i preventivní vakcína. Když
jsem se začala věnovat papilomavirům, odjela jsem na stáž do Finska učit se novou progresivní metodu, a pak i do New Yorku,
kde jsme metodu již zmíněné řetězové polymerázové reakce aplikovali na danou problematiku. Prokázali jsme, že pro rozvoj
karcinomu děložního hrdla je zapotřebí setrvalé HPV infekce. Jako vedlejší projekt jsme se tam s kolegy zabývali i identifikací
zvířecích papilomavirů. Papilomavirů existuje kolem 200 typů. Jsou všechny probádané? Typů papilomavirů může být teoreticky
ještě více, ale nový typ musí vždy „požehnat“ referenční laboratoř ve Švédsku v Institutu Karolinska. Musí být plně
charakterizovaný, aby mohl být i taxonomicky zařazen. Potenciálních sekvencí, které nejsou takto zkontrolovány, je velké
množství. Kromě maligních typů existují nízkorizikové typy, které jsou schopny vyvolávat onemocnění s velkou morbiditou. Dále
existuje velké množství kožních typů papilomavirů, z nichž u dvou je známa asociace s maligním onemocněním. U virů, které
jsou plošně přítomné v populaci, se může někdy v budoucnu ukázat, že se vztahují třeba k vzácnému onemocnění. Do té doby
jsou označované za tzv. sirotčí viry. Příkladem takové asociace je epidermodysplasia verruciformis, což je vzácné hereditární
onemocnění, které se projevuje červenými lézemi na kůži. U 30 procent pacientů, kteří se nedostatečně chrání proti UV záření,
pak může dojít k nádorovým změnám na kůži. Ví se, že papilomaviry nepůsobí jako přímý agens tohoto onemocnění, ale jako
kofaktor. Papilomaviry, které jsou na kůži, dávají selekční výhodu buňkám, které jsou poškozeny UV zářením, a které by
organismus normálně vyhodnotil jako defektní a zahubil je. Papilomaviry dávají i takovým poškozeným buňkám možnost přežít,
takže na kůži zůstávají a s množstvím zásahů UV záření se u nich zvyšuje pravděpodobnost, že se stanou buňkami nádorovými.
Vy sama se věnujete papilomavirům, které se manifestují na kůži? Máme několik menších projektů, dostáváme do referenční
laboratoře i vzorky určené pro diferenciální diagnostiku, lékaře zajímají jako případové studie. Jsme schopni viry vyšetřovat,
sledujeme literaturu a na základě nových studií se třeba ozývají patologové s konkrétními případy, jež teoreticky mohou být
asociovány s papilomaviry. Provádíme studie s dermatology, kteří se zabývají léčbou psoriázy, kde hodnotíme rizikovost
výskytu papilomavirů a polyomavirů. Jestli tyto viry při nasazení biologické léčby u imunokompromitovaných pacientů nezvyšují
riziko vzniku lézí.
* Co přinesl vašemu oboru povinný screening? Screening u nás existuje od té doby, co byl vyvinut cytologický test (Pap podle
prof. Papanicolaua), který určí změny v buňkách. Jde o velmi specifický test, ale zároveň velmi subjektivní. Záleží na tom, kdo
ho hodnotí a jak je cytolog trénován. Cytoscreeneři se musejí pravidelně školit, jejich trénink v podstatě nikdy nekončí. U
testování musí být také velmi dobře nastavený systém kontrol. U nás se sice cytologický screening zavedl velmi brzy,
celosvětově jeho zavedení vedlo k významnému poklesu incidence nádorů o 80 procent, ale přece jen se postupně ukázaly
také jeho limity. Svoji roli hrála citlivost testu, lidské chyby, ať už v hodnocení screeningu nebo samotných odběrech od
gynekologů. Kvalitu do určité míry řeší systém laboratoří akreditovaných ministerstvem zdravotnictví, kde jsou jasně daná
kritéria personální nebo přístrojová. V zájmu laboratoře je nyní odebírat pouze validní vzorky. Organizovaný screening byl
zaveden v roce 2008 a nahradil oportunní screening, který podle Zákona o zdraví lidu (1966) mohly ženy absolvovat v rámci
preventivní gynekologické prohlídky. Screening se u nás nyní provádí jednou ročně, ale domnívám se, že by se interval měl již
prodloužit na tříletý, jak je běžné v řadě jiných zemí. Pokud máte kvalitní laboratoř, máte i záruku, že riziková žena nepropadne
sítem. Za určitých podmínek by odstup mohl být i pětiletý. Pokud by se u žen prováděly testy na přítomnost papilomaviru, měli
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bychom šanci zachytit mnohem více rizikových žen. Mohlo by to fungovat podobně jako třeba u dárců krve, u nichž se v první
linii povinně detekuje hepatitida A, B, C, syfilis a HIV co nejcitlivějšími testy. V případě pozitivity se test opakuje a následně
posílá do referenčních laboratoří, kde pozitivitu potvrzují velmi specifickými testy. Kdybychom primárně testovali na
papilomaviry, vybrali bychom asi 10 procent žen jako rizikových a následně by se výsledky konfirmovaly například cytologickými
testy, které by ukázaly, jaká další vyšetření by žena měla absolvovat. Testů na konfirmaci HPV se doporučuje celá řada.
Některé země, které neměly kvalitní cytologický screening, zaváděly primárně test na HPV, protože test je jednodušší na
provedení a právě implementaci. Vložíte vzorek do stroje a máte výsledek. Je to vhodný test na automatické zavádění, tedy
pokrytí velké části populace. Věřím, že se plošného testování na papilomavirus u nás také dočkáme, ale zatím to není úplně
prosaditelné. HPV se u nás testuje až v druhé linii v případě pozitivity prvotního cytologického testu nebo po operacích lézí. V
současnosti se testuje i možnost samoodběrů, které mají nepopiratelnou výhodu v zemích, kde lidé bydlí daleko od lékařské
péče. Vzorky se do laboratoří posílají poštou. Jste ráda, že jste se podílela a stále se podílíte na tak pozitivním výzkumu? Jsem
určitě ráda, že jsem spolu s profesorem Lukášem Robem, přednostou gynekologickoporodnické kliniky v Nemocnici Na
Vinohradech a s řadou dalších kolegů mohli přispět ke zdraví českých žen. Jako laboratoř jsme v rámci různých grantových
projektů prováděli screening jednotlivých typů papilomavirů u zdravé populace, screenovali jsme i zastoupení typů virů u
jednotlivých malignit a také protilátky. Na ně neexistuje žádný komerční test. Jsme jedinou laboratoří v České republice, která
dokáže prokázat, jaká je hladina protilátek u vakcinálních typů v populaci, aby bylo možné stanovit optimální čas pro její
vakcinaci. Podle zvedající se křivky výskytu protilátek jsme kdysi došli k jednoznačnému závěru, že jde o věkovou kohortu do
14 let věku. Dnes se přesně tato kohorta očkuje.
* V současnosti vakcinologové a onkologové propagují i vakcínu proti HPV infekci u chlapců. Je dostatečně prokázaný efekt?
Jsme třetí stát na světě, kde se vakcinace proti HPV od roku 2018 hradí z veřejného zdravotního pojištění, a to pro obě
pohlaví. Ve chvíli, kdy vakcína dostane registraci, můžete si být jistá, že je účinná a má v klinické praxi význam. Nádory hlavy a
krku mají vyšší zastoupení u mužů než u žen a rozhodně jich není málo. My jsme se na výzkumu podíleli a s profesorem Janem
Klozarem z motolské kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku jsme jako jedni z prvních jsme prokázali etiologii a řadu dalších
poznatků, které vedly recentně k zařazení detekce markerů HPV infekce do patologické rutinní praxe. Díky imunoterapii
budeme umět určit individuální léčbu pacientů. Je proto důležité znát imunologické parametry. V současnosti se testuje
zastoupení imunitních buněk v nádorech kolorekta, což slouží jako prognostický faktor pro pacienty. Podobná je studie u
pacientů s nádory hlavy a krku, která sleduje, jak imunitní systém reaguje a jak se liší u pacientů, kteří mají virově indukované
nádory, nebo ty, které vyvolává nadměrné kouření a pití alkoholu. Kromě toho, že výzkum může být užitečný pro terapeutické
léčebné cíle, můžeme najít i vzorec, který by byl využitelný imunoterapeutickými postupy před léčbou. Incidence virově
indukovaných nádorů hlavy a krku narůstá a já věřím, že díky vakcinaci jejich počet poklesne, ale bude to chvíli trvat. Pokles
ale neuvidíme, pokud hoši nebudou vakcinováni. Obecně z modelů, které předpokládají genderově neutrální vakcinaci,
vyplývá, že při zařazení vakcinace obou pohlaví dojde k dalšímu snížení počtu malignit o dalších 40 procent ve srovnání s
vakcinací pouze dívek. Kromě zhoubných nádorů je vakcína účinná i proti nezhoubným nádorům, jako jsou genitální bradavice,
které se často vracejí a jsou psychicky velmi zatěžujícím onemocněním. V našem výzkumu, který provádíme spolu s Lékařskou
fakultou v Plzni a s Nemocnicí Na Bulovce, se odráží měnící se sexuální chování populace. Přibyli muži mající sex s muži a také
ženy, které měly v anamnéze nemaligní léze, které u nich znamenají zvýšené riziko análních karcinomů. Také tato skupina je
vhodná pro screenování.
* Jak si laik může vytvořit zdravý názor na vakcinaci? Když pomineme plošné očkování, o němž není pochyb?
Třeba vakcína proti pneumokokovi má smysl nejen u dětí, kde chrání mimo jiné i proti zánětu středního ucha, ale velký význam
má u chronicky nemocných a starších lidí, kde může zmírnit průběh pneumonie. Ukázalo se, že řada lidí v Číně nebo v Itálii
nakažených koronavirem zemřela na bakteriální pneumonii, která nasedla na virovou. Určitě má také smysl očkovat proti
chřipce, kde se úspěšnost vakcinace pohybuje kolem 40– 60 procent. Když se očkujete pravidelně třeba po dobu osmi let,
máte určité protilátky, které vás mohou ochránit i při cirkulaci jiného kmene nebo alespoň zmírnit průběh onemocnění. Jde o
mitigaci infekce. Aby její dopady byly co nejnižší ve chvíli, kdy přijde pandemická chřipka. Proočkovanost u chřipky má význam
nejen individuální, ale také populační. Také u meningokoků nevidím důvod, proč neočkovat. Nástup onemocnění je tak rychlý,
že můžete zemřít během 24 hodin nebo můžete mít velmi závažné následky. Neočkovala jsem své děti proti rotavirům, protože
průběh onemocnění nebývá u nás závažný a také lékařská péče je dobře dostupná, na rozdíl od rozvojových zemí, kde mnoho
dětí na tuto infekcí umírá. Co se týče klíšťové encefalitidy, považuji za nerozumné, když se někdo nedá očkovat. Dnes už jsou
infikovaná klíšťata i v parcích a ve vyšších nadmořských výškách, což dříve nebylo. A onemocnění může mít, zejména u
dospělých, velmi závažný průběh a následky. Samostatnou kapitolou jsou očkování při cestování. Vždy je nutné sledovat, jaká
vakcinace se pro danou zemi doporučuje.
* Testování vakcín je asi zdlouhavý proces. Dá se očekávat rychlejší postup v případě testování vakcíny na koronavirus?
Pro virus Ebola se dneska testují vakcíny přímo v místě probíhající epidemie a já věřím, že i pro onemocnění jako je
koronavirus budeme mít také brzy vakcínu, která bude velmi potřebná. Vývoj vakcín běžně prochází několika fázemi klinického
vývoje. Když pominu preklinický výzkum testování na zvířatech, jsou čtyři fáze klinických zkoušek. První dvě fáze se provádějí
na malých počtech dobrovolníků a dále na větších počtech dobrovolníků, kteří svými parametry odpovídají plánované cílové
populaci. Pro další fáze se už očkuje velké množství jedinců, u nichž se sleduje, jestli je vakcína imunogenní a bezpečná. Máte
vakcíny, které úspěšně dojdou až do této fáze a stejně nakonec nemohou být registrovány. Třeba u prvních vakcín rotavirů se
až ve čtvrté klinické zkoušce začaly ukazovat případy intususcepce střeva (teleskopické zasunutí proximálního segmentu
střeva) a několik vakcinovaných dětí na to zemřelo. Vakcína byla okamžitě stažena z trhu a další vakcíny byly již testovány na
daleko větších počtech. Což samozřejmě prodlužuje a prodražuje klinické testování, takže jej mohou provádět jen velké firmy.
Ale u testování na koronavirus se vzhledem k populačnímu benefitu dá očekávat velmi dynamické testování vakcíny a nejspíš i
zkrácená doba registrace.
* Jak se orientovat v záplavě zpráv o epidemii a zachovat si zdravý rozum?
Vadí mi, když se situace politicky zneužívá. O epidemii by měli informovat odborníci, nikoli politici. Na druhou stranu je dobře, že
se přijímají striktní opatření. Lidé, kteří nepatří k příznivcům vládnoucí garnitury, tato opatření často bagatelizují, ale měli by
sledovat důvěryhodné zdroje a relevantní informace. Stránky ministerstva, Státního zdravotního ústavu a renomovaných
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serverů jako je WHO nebo CDC (Centers for Desease Control and Prevention). Měli by pochopit, že nejde jen o ně samotné.
Jeden infikovaný může nakazit obrovské množství lidí. Je třeba chránit imunitně suprimované. Myslím, že nikoho nezabije, když
bude měsíc sedět doma. Lidi by se měli připravit na to, že mohou přijít pandemické chřipky s daleko větší smrtností.
Koronavirus ji má 3,4 procenta, ale může být hůř, MERS má 35 procent. Proto je zapotřebí dodržovat bezpečnostní opatření a
doporučení a chovat se zodpovědně. Grafy jasně ukazují země, které situaci nezvládly, a země, jimž se epidemie zatím vyhýbá.
I když zde může hrát svoji roli také štěstí v tom, jestli do země zrovna nepřijel někdo, kdo je bezpříznakový, ale chrlí velké
množství viru. Řada lidí může mít virus, ale nemusí být infekční. Také záleží na tom, v jaké fázi infekce člověka testujete.
Některé studie dokládají, že virus už sice nemusí být přítomen na sliznicích, ale může se šířit aerosolem ze stolice. Takže
hygiena rukou je zásadním opatřením. Situace je nepřehledná, přenašeč není ještě identifikován a lidé to musejí pochopit.
* Další oblastí, které se věnujete, jsou polyomaviry. Můžete mi tuto problematiku přiblížit?
Polyomaviry jsou především výzkumným projektem mé kolegyně Martiny Salákové. Tyto viry původně patřily do stejné skupiny
jako papilomaviry. Odborníky vystrašily po zavedení vakcíny proti obrně. Po nějaké době se zjistilo, že kultury, na kterých se
vakcína připravuje, jsou infikovány polyomavirem a u zvířecích modelů se prokázalo, že vyvolává malignity. Takže panovala
velká obava, že vakcína může být tumorogenní také u lidí, což se ale nikdy nepotvrdilo. Postupem mnoha let se objevilo deset
dalších typů polyomavirů. Boom byl hlavně v posledních letech, ale už dlouho se ví o viru JC a BKV, které způsobují komplikace
u imunosuprimovaných osob. Virus BKV například u lidí po transplantacích ledvin způsobuje nefropatie a u hematopoetických
transplantací pak hemoragické cystitidy. U JC viru se ví, že biologická léčba u pacientů s Crohnovou chorobou nebo
roztroušenou sklerózou způsobuje reaktivaci viru, který může vyvolat neurologické poškození mozku. Části problematiky se
věnujeme v ÚHKT, kde máme referenční laboratoř. Není mnoho laboratoří, které by detekovaly polyomaviry. Kromě toho, v
laboratoři v Biocevu se věnujeme i výzkumu, kde hledáme terapeutické a diagnostické cíle nádorů, které jsou spojovány s
těmito viry. Věnujeme se i dalším vědeckým projektům. Nově teď začínáme projekty zaměřené na studium viromů, například
studujeme různorodost virů u včel. Jejich přítomnost se často projeví až ve chvíli, kdy se setkají s dalšími patogeny.
* Jak se žije vědcům v České republice?
Máme vybavené laboratoře, přístup k literatuře, můžete objednat jakoukoli chemikálii, vyjet na konference, to všechno je
samozřejmě skvělé. Když jsem se v 90. letech vracela z Ameriky, začínal grantový systém, který mi ze začátku připadal dobrý,
protože se dalo soustředit na jeden projekt a získat na něj úvazky pro pět lidí na tři roky. Dneska neexistuje, abyste na projekt
dostala větší počet úvazků, takže vědeckých projektů musíte mít několik. Tato roztříštěnost má velké nároky na vedoucího,
který všechno musí koordinovat. Pokud máte skupinu pěti lidí, je velký problém udržet je na grantech. Trvá nějakou dobu, než
lidi vychováte. Studenti a doktorandi se mohou měnit, ale vždy potřebujete stabilní základ týmu, jemuž musíte absolutně
důvěřovat, aby všechno fungovalo, i když tam nejste. Problém je, že jen málo projektů je dlouhodobých, do nichž lze zapojit
větší počet lidí. Jedním z dalších problémů s tím spojených je vyžadování výhradní dedikace publikací. Abyste splnila grant,
musíte mít alespoň jeden článek, kde nebude jiné poděkování než tomu danému grantu. Což je nemožné, protože potřebujete
například drahé přístroje, které pořizujete zase z jiných grantů. Vysokoškolský zákon stále neumožňuje, abyste manipulovala s
finančními prostředky dle reálné potřeby, takže na konci roku je vždy musíte vyčerpat, ať se děje, co se děje. U grantů
ministerstva školství jsou velmi obtěžující také výběrová řízení na všechno, co z grantu kupujete. Jednak jde o zdlouhavý
proces, a také můžete nakonec vysoutěžit i to, co úplně nechcete. Problém u grantů OPVVV (Operační program Výzkum, vývoj
a vzdělávání) jsou i velmi striktní lhůty, do kdy musíte grant podat. Přitom výsledky se mohou vyhlašovat s několika měsíčním
zpožděním, což vám komplikuje situaci. Peníze vám přijdou za rok, ale vy nemůžete rok držet člověka na čtyřicetiprocentním
úvazku, což bylo jednou z podmínek získaného grantu. Každá agentura má různé požadavky, jimž není jednoduché dostát.
Celé to vede k tomu, že potřebujete často firmu, aby vám grant podala a řídila. Také je škoda, že spousta studentů nejde na
postgraduální studium u nás, ale do zahraničí, anebo už vůbec nechodí, protože je odrazuje náročnost práce a složité
podmínky pro existenci. My jsme kdysi nevěděli, do čeho jdeme, tak jsme se ještě uměli do všeho vrhat po hlavě.
***
Plošného testování na papilomavirus se snad dočkáme. Je to vhodný test pro pokrytí velké části populace. Proočkovanost u
chřipky má význam nejen individuální, ale také populační. Dopady u pandemické chřipky nemusejí být pak v řadě případů
fatální.
RNDr. Ruth Tachezy, Ph. D.
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK), obor molekulární biologie a genetika
? Pracovala v Ústavu sér a očkovacích látek na oddělení experimentální virologie.
Od roku 1998 vede Národní referenční laboratoř pro papilomaviry
V letech 2012–2015 byla vedoucí laboratoře Molekulární epidemiologie virů, ÚHKT, Praha.
Je zástupcem UHKT v neziskové mezinárodní organizaci ECCA, která se zabývá prosazováním správné preventivní strategie
předcházející karcinomu děložního hrdla.
Od roku 2014 je zaměstnaná na Přírodovědecké fakultě UK Praha jako výzkumný pracovník.
? V současnosti vede katedru genetiky a mikrobiologie na PřF UK
? Vede výzkumnou skupinu v Biotechnologickém a biomedicínském centru AV ČR a UK (Biocev) ve Vestci u Prahy.
? Přednáší a publikuje v zahraničních i domácích odborných a populárně naučných časopisech. Recenzuje články pro řadu
časopisů a je členkou několika odborných společností.
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Hala 22. Pražská tržnice umožní prodej přes okno. Farmáři: Vláda nemá koncepci URL
WEB , Datum: 08.04.2020 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Bereň , Rubrika: Praha

Od začátku pandemie infekce COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, trpí také drobní pěstitelé a malí soukromí
farmáři. Vládní opatření totiž během nouzového stavu zakazuje prodej jejich výrobků na trzích. Některým zástupcům farem hrozí
bankrot. Po Velikonocích by se snad mohli dočkat, byť zatím chybí oficiální vyjádření ministerstva zdravotnictví. Pražská tržnice
však hlásí: „Hala 22 žije!“
"ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.
Právě tady v areálu bývalých městských jatek v Holešovicích totiž probíhal v „předkoronavirové“ době prodej ovoce a zeleniny i
dalších domácích produktů. Je možná ironií osudu, že označení haly nápadně připomíná název slavného díla Hlava XXII od
amerického spisovatele Josepha Hellera z roku 1961, v němž líčí především každodenní boj s vojenskou byrokracií, absurditou
a nelogickými předpisy.
Také čeští farmáři si stěžují, že ve „válce“ s koronavirem od představitelů státu přicházejí často dost podobná nařízení.
Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) skoro každý den oznamuje nové výjimky vyhlášených zákazů a opatrně otevírá některé
provozovny. Venkovní tržiště však stále patří mezi nepovolenou formu obchodní činnosti. V úterý v televizním vysílání ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) neurčitě prohlásil, že by mohlo dojít k určitému „rozvolnění“ po velikonočních svátcích.
Jiří Sedláček, předseda Asociace farmářských tržišť ČR, však Pražskému deníku řekl, že vůbec nezná podmínky. „Vládní
představitelé ani úředníci s námi nekomunikují, mlčí. Chybí jim koncepce. Podle mě je to znak amatérismu – vždyť v každé krizi i
ve válce musíte mít alespoň nějakou koncepci nebo plán,“ zlobí se Sedláček, jehož spolek organizuje tržiště v metropoli.
Tržiště bez nápojů a bez posezení
Sedláček argumentuje tím, že farmáři mají posudek ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) i Ústavu hematologie a krevní
transfuze (ÚHKT) o tom, že venkovní prodej je z hlediska šíření nákazy bezpečnější než v uzavřených prostorách kamenných
prodejen. „Součástí trhů by nebyl prodej občerstvení, nápojů ani možnost posezení,“ upřesnil Sedláček s tím, že prodejci jsou
připraveni dodržet veškerá hygienická opatření.
„Naše zabezpečení by bylo na vysoké úrovni, a to jsme soukromníci. Byl jsem zrovna na pobočce České pošty, což je státní
podnik, a lidé od sebe stáli na půl metru, holýma rukama mačkali displej,“ nechápal Sedláček.
Pokud by se skutečně měly po Velikonocích rozjet oblíbené trhy na Náplavce, počítá předseda asociace farmářských tržišť, že
by místo obvyklých zhruba 90 stánků bylo třeba jen dvacet.
Holešovické trhy se rozběhnou rovněž regulovanou formou. Zástupcům magistrátu se po jednáních s Hygienickou stanicí hl. m.
Prahy a ministerstvem zdravotnictví povedlo získat souhlas se zahájením prodeje zboží alespoň přes vstupy do haly 22 – tedy
takzvanými výdejovými okénky.
Objednávky přes telefon, výdej u vstupu do haly
Na webu Pražské tržnice si budou moci zákazníci vyhledat kontakt na jednotlivé prodejce a si objednat zboží, které si pak
vyzvednou u jednoho z dvou vstupů do haly. Výdej bude podle informací Pražského deníku zahájen už příští úterý v době od 8
do 13 hodin a budou rozděleny malé a velké objednávky.
Pan Doskočil, který pěstuje zeleninu a sazenice, prodává v holešovické tržnici už bezmála třicet let. „Nic podobného jsme od
povodní nezažili. Holt se k tomu musíme nějak postavit… Snad toho moc nepůjde na kompost,” doufá jeden z prodejců Haly 22.
„Jsem rád, že se podařilo alespoň něco domluvit. Je to dobrý systém, protože přivezu jen tolik zboží, kolik si ode mě lidé předem
objednají. Může to fungovat,” věří farmář a dodává, že situace je pro něj i jeho kolegy skličující, protože hrozí, že budou muset
kvůli koronaviru část úrody vyhodit.
„Bude to vyžadovat určitou dávku trpělivosti ze strany prodejců i nakupujících, ale společnými silami to určitě dokážeme,“ uvedl
na facebookovém profilu primátorův náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě), do jehož gesce patří právě i Pražská
tržnice v Holešovicích.
„A samozřejmě i nadále vyzývám vládu, ať zruší zákaz konání trhů. Pěstitelská sezóna začíná a drobní zemědělci potřebují
plody své práce prodávat, aby udrželi svoji pěstitelskou činnost v běhu. Jde o ně, jde o nás, ale i o českou přírodu a krajinu!“
dodal Vyhnánek.
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Hala 22. Pražská tržnice umožní prodej přes okno. Farmáři: Vláda nemá koncepci URL
WEB , Datum: 08.04.2020 , Zdroj: denik.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Bereň , Rubrika: Regiony

Od začátku pandemie infekce COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, trpí také drobní pěstitelé a malí soukromí
farmáři. Vládní opatření totiž během nouzového stavu zakazuje prodej jejich výrobků na trzích. Některým zástupcům farem hrozí
bankrot. Po Velikonocích by se snad mohli dočkat, byť zatím chybí oficiální vyjádření ministerstva zdravotnictví. Pražská tržnice
však hlásí: „Hala 22 žije!“
"ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.
Právě tady v areálu bývalých městských jatek v Holešovicích totiž probíhal v „předkoronavirové“ době prodej ovoce a zeleniny i
dalších domácích produktů. Je možná ironií osudu, že označení haly nápadně připomíná název slavného díla Hlava XXII od
amerického spisovatele Josepha Hellera z roku 1961, v němž líčí především každodenní boj s vojenskou byrokracií, absurditou
a nelogickými předpisy.
Také čeští farmáři si stěžují, že ve „válce“ s koronavirem od představitelů státu přicházejí často dost podobná nařízení.
Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) skoro každý den oznamuje nové výjimky vyhlášených zákazů a opatrně otevírá některé
provozovny. Venkovní tržiště však stále patří mezi nepovolenou formu obchodní činnosti. V úterý v televizním vysílání ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) neurčitě prohlásil, že by mohlo dojít k určitému „rozvolnění“ po velikonočních svátcích.
Jiří Sedláček, předseda Asociace farmářských tržišť ČR, však Pražskému deníku řekl, že vůbec nezná podmínky. „Vládní
představitelé ani úředníci s námi nekomunikují, mlčí. Chybí jim koncepce. Podle mě je to znak amatérismu – vždyť v každé krizi i
ve válce musíte mít alespoň nějakou koncepci nebo plán,“ zlobí se Sedláček, jehož spolek organizuje tržiště v metropoli.
Tržiště bez nápojů a bez posezení
Sedláček argumentuje tím, že farmáři mají posudek ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) i Ústavu hematologie a krevní
transfuze (ÚHKT) o tom, že venkovní prodej je z hlediska šíření nákazy bezpečnější než v uzavřených prostorách kamenných
prodejen. „Součástí trhů by nebyl prodej občerstvení, nápojů ani možnost posezení,“ upřesnil Sedláček s tím, že prodejci jsou
připraveni dodržet veškerá hygienická opatření.
„Naše zabezpečení by bylo na vysoké úrovni, a to jsme soukromníci. Byl jsem zrovna na pobočce České pošty, což je státní
podnik, a lidé od sebe stáli na půl metru, holýma rukama mačkali displej,“ nechápal Sedláček.
Pokud by se skutečně měly po Velikonocích rozjet oblíbené trhy na Náplavce, počítá předseda asociace farmářských tržišť, že
by místo obvyklých zhruba 90 stánků bylo třeba jen dvacet.
Holešovické trhy se rozběhnou rovněž regulovanou formou. Zástupcům magistrátu se po jednáních s Hygienickou stanicí hl. m.
Prahy a ministerstvem zdravotnictví povedlo získat souhlas se zahájením prodeje zboží alespoň přes vstupy do haly 22 – tedy
takzvanými výdejovými okénky.
Objednávky přes telefon, výdej u vstupu do haly
Na webu Pražské tržnice si budou moci zákazníci vyhledat kontakt na jednotlivé prodejce a si objednat zboží, které si pak
vyzvednou u jednoho z dvou vstupů do haly. Výdej bude podle informací Pražského deníku zahájen už příští úterý v době od 8
do 13 hodin a budou rozděleny malé a velké objednávky.
Pan Doskočil, který pěstuje zeleninu a sazenice, prodává v holešovické tržnici už bezmála třicet let. „Nic podobného jsme od
povodní nezažili. Holt se k tomu musíme nějak postavit… Snad toho moc nepůjde na kompost,” doufá jeden z prodejců Haly 22.
„Jsem rád, že se podařilo alespoň něco domluvit. Je to dobrý systém, protože přivezu jen tolik zboží, kolik si ode mě lidé předem
objednají. Může to fungovat,” věří farmář a dodává, že situace je pro něj i jeho kolegy skličující, protože hrozí, že budou muset
kvůli koronaviru část úrody vyhodit.
„Bude to vyžadovat určitou dávku trpělivosti ze strany prodejců i nakupujících, ale společnými silami to určitě dokážeme,“ uvedl
na facebookovém profilu primátorův náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě), do jehož gesce patří právě i Pražská
tržnice v Holešovicích.
„A samozřejmě i nadále vyzývám vládu, ať zruší zákaz konání trhů. Pěstitelská sezóna začíná a drobní zemědělci potřebují
plody své práce prodávat, aby udrželi svoji pěstitelskou činnost v běhu. Jde o ně, jde o nás, ale i o českou přírodu a krajinu!“
dodal Vyhnánek.
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Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: hradcany.cz , Strana: 0

Thomayerova nemocnice v pražské Krči začala léčit infekční onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru
plazmou od dárců se specifickými protilátkami. Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní transuze
(ÚHKT). Jejich plazma totiž může zachránit život dalším nakaženým.
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Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: podoli.cz , Strana: 0

Thomayerova nemocnice v pražské Krči začala léčit infekční onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru
plazmou od dárců se specifickými protilátkami. Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní transuze
(ÚHKT). Jejich plazma totiž může zachránit život dalším nakaženým.
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Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: nusle.cz , Strana: 0

Thomayerova nemocnice v pražské Krči začala léčit infekční onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru
plazmou od dárců se specifickými protilátkami. Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní transuze
(ÚHKT). Jejich plazma totiž může zachránit život dalším nakaženým.

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

44 / 234

Zpět

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

45 / 234

Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: michle.cz , Strana: 0

Thomayerova nemocnice v pražské Krči začala léčit infekční onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru
plazmou od dárců se specifickými protilátkami. Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní transuze
(ÚHKT). Jejich plazma totiž může zachránit život dalším nakaženým.
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Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: denik.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Bereň , Rubrika: Regiony

Thomayerova nemocnice v pražské Krči začala léčit infekční onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru
plazmou od dárců se specifickými protilátkami. Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní transuze
(ÚHKT). Jejich plazma totiž může zachránit život dalším nakaženým.
"ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.
„Při koronavirové infekci se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru , který je původcem nemoci (SARS-CoV2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají ještě dlouho. Podání plazmy odebrané osobě, která prodělala uvedené
onemocnění, je jednou z možností, jak nemocné s koronavirem můžeme léčit. Je to nová experimentální léčebná metoda, která
by mohla pomoci,“ píše Thomayerova nemocnice na webu.
Její transfuzní oddělení se proto obrací s prosbou darování plazmy na veřejnost – přednostně na muže z Prahy a okolí, u nichž
proběhlo onemocnění COVID-19 „pod obrazem chřipky“. Předpokladem je věk od 18 do 60 let, váha vyšší než 60 kilogramů,
čtrnátctidenní odstup od posledního negativního vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 a pochopitelně celkově dobrý
zdravotní stav.
Stejné podmínky darování plazmy má ve své výzvě také ÚHKT s konstatováním, že plazma vyléčených pacientů může pomoci k
zachráně života dalších: „Pokud jste onemocněli a měli teplotu vyšší než 37,5 stupňů, suchý kašel nebo dušnost,
pravděpodobně jste si vytvořili protilátky proti koronaviru.“
Pacienti jsou ve vážném stavu
V Thomayerově nemocnici už lékaři plazmu od dárců (zatím byla odebrána od šesti lidí, další zájemci se hlásí) použili u dvou
pacientů s těžkým průběhem covid-19. „Oba pacienti jsou ve velmi vážném stavu a jsou hospitalizováni na anesteziologickoresuscitační klinice. Léčebné podání plazmy bylo provedeno podle schváleného protokolu, který je v souladu s evropskými
doporučeními,“ uvedl mluvčí nemocnice Petr Sulek.
Zdravotníci z dosavadních odběrů vyrobili osm jednotek plazmy, které jsou určeny pro čtyři léčebné dávky. „Jakmile budeme
mít k dispozici první data, budeme moci analyzovat účinek léčby,“ dodal mluvčí „Thomayerky“. Totu experimentální metodu už
použili, nebo o ní uvažují, lékaři v nejzasaženějších oblastech – tedy v Číně, severní Itálii a USA.
Podle informací zpravodajského protálu iDNES.cz se v Česku už druhý pacient dočkal podání experimentální léku Remdesivir,
který je určen pro nakažené koronavirem v kritickém stavu. Jako první ho dostal taxikář ve Všeobecné fakultní nemocnici v
Praze (VFN), jeho stav se postupně zlepšil a muž poděkoval v emotivním videu z lůžka zdravotníkům.
Remdesivir použili teď i ve Fakultní nemocnici v Motole. „V minulých dnech byl tento přípravek podán jednomu z našich CoVID+
pacientů ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci,“ uvedl Tomáš Vymazal, přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol. „V tuto
chvíli není žádný další pacient pro podání remdesiviru indikován,“ řekl motolský lékař.
Právě FN Motol má být podle dřívějšího vyjádření náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly jedním ze
tří zdravotnických zařízení, kde by mohla probíhat klinická studie léku. Společnost Gilead jakožto výrobce Remdesiviru už
začala podle všeho jednat s Nemocnicí Na Bulovce, kde klinická studie už běží. Smlouvu už podepsala brněnská nemocnice. V
Motole zatím čekají. Další dodávky přípravku, který by mohl pomoci v boji s koronavirem, očekává i VFN.
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Vyléčili jste se? Pomozte zachránit životy dalším. V Praze léčí covid-19 plazmou URL
WEB , Datum: 23.04.2020 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Bereň , Rubrika: Praha

Thomayerova nemocnice v pražské Krči začala léčit infekční onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru
plazmou od dárců se specifickými protilátkami. Pacienty, kteří nemoc překonali, hledá také Ústav hematologie a krevní transuze
(ÚHKT). Jejich plazma totiž může zachránit život dalším nakaženým.
"ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.
„Při koronavirové infekci se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru , který je původcem nemoci (SARS-CoV2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají ještě dlouho. Podání plazmy odebrané osobě, která prodělala uvedené
onemocnění, je jednou z možností, jak nemocné s koronavirem můžeme léčit. Je to nová experimentální léčebná metoda, která
by mohla pomoci,“ píše Thomayerova nemocnice na webu.
Její transfuzní oddělení se proto obrací s prosbou darování plazmy na veřejnost – přednostně na muže z Prahy a okolí, u nichž
proběhlo onemocnění COVID-19 „pod obrazem chřipky“. Předpokladem je věk od 18 do 60 let, váha vyšší než 60 kilogramů,
čtrnátctidenní odstup od posledního negativního vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 a pochopitelně celkově dobrý
zdravotní stav.
Stejné podmínky darování plazmy má ve své výzvě také ÚHKT s konstatováním, že plazma vyléčených pacientů může pomoci k
zachráně života dalších: „Pokud jste onemocněli a měli teplotu vyšší než 37,5 stupňů, suchý kašel nebo dušnost,
pravděpodobně jste si vytvořili protilátky proti koronaviru.“
Pacienti jsou ve vážném stavu
V Thomayerově nemocnici už lékaři plazmu od dárců (zatím byla odebrána od šesti lidí, další zájemci se hlásí) použili u dvou
pacientů s těžkým průběhem covid-19. „Oba pacienti jsou ve velmi vážném stavu a jsou hospitalizováni na anesteziologickoresuscitační klinice. Léčebné podání plazmy bylo provedeno podle schváleného protokolu, který je v souladu s evropskými
doporučeními,“ uvedl mluvčí nemocnice Petr Sulek.
Zdravotníci z dosavadních odběrů vyrobili osm jednotek plazmy, které jsou určeny pro čtyři léčebné dávky. „Jakmile budeme
mít k dispozici první data, budeme moci analyzovat účinek léčby,“ dodal mluvčí „Thomayerky“. Totu experimentální metodu už
použili, nebo o ní uvažují, lékaři v nejzasaženějších oblastech – tedy v Číně, severní Itálii a USA.
Podle informací zpravodajského protálu iDNES.cz se v Česku už druhý pacient dočkal podání experimentální léku Remdesivir,
který je určen pro nakažené koronavirem v kritickém stavu. Jako první ho dostal taxikář ve Všeobecné fakultní nemocnici v
Praze (VFN), jeho stav se postupně zlepšil a muž poděkoval v emotivním videu z lůžka zdravotníkům.
Remdesivir použili teď i ve Fakultní nemocnici v Motole. „V minulých dnech byl tento přípravek podán jednomu z našich CoVID+
pacientů ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci,“ uvedl Tomáš Vymazal, přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol. „V tuto
chvíli není žádný další pacient pro podání remdesiviru indikován,“ řekl motolský lékař.
Právě FN Motol má být podle dřívějšího vyjádření náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly jedním ze
tří zdravotnických zařízení, kde by mohla probíhat klinická studie léku. Společnost Gilead jakožto výrobce Remdesiviru už
začala podle všeho jednat s Nemocnicí Na Bulovce, kde klinická studie už běží. Smlouvu už podepsala brněnská nemocnice. V
Motole zatím čekají. Další dodávky přípravku, který by mohl pomoci v boji s koronavirem, očekává i VFN.
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Rodím SI PO SVÉM!
TISK , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: Blesk pro ženy , Strana: 22 , Rubrika: Téma

Porod je okamžik v životě ženy, na který nikdy nezapomene. Oslovily jsme tři maminky, kdy každá rodila jinak. Vše má svá
pozitiva, ale i negativa.
TŘI ŽENY, TŘI POHLEDY
Pokud je žena i plod fyziologicky v pořádku a těhotenství probíhá bez komplikací, může se žena rozhodnout, kde chce rodit. V
posledních letech není nic neobvyklého, když chce žena rodit doma nebo s pomocí duly. Domácí porod
DRUHÉ DÍTĚ JSEM RODILA V KOUPELNĚ
PETRA ( 46), PRAHA, 2 DĚTI: dcery Anežka ( 28), Valentina ( 13)
Petra se už od roku 2004 věnuje józe pro těhotné, kterou před-cvičuje ve dvou centrech v Praze. Zaměřuje se také na techniky
polohování pánve, aby ženy rodily přirozeně. Na stránkách Gravidjoga.cz nabízí svým klientkám cvičební videa.
* V čem byl první porod o tolik odlišný?
Tehdy ještě nebylo možné, aby žena rodila doma, o porodech jsem toho moc nevěděla ani od maminky. Bydleli jsme dvě stě
metrů od porodnice a já si říkala, proč ta porodní asistentka nemůže přijít za mnou domů, když bydlela kousek. Neměla jsem na
výběr, ve které pozici chci rodit, udělali mi nástřih, o kterém jsem ani nevěděla, že něco takového existuje. Nemohla jsem potom
pořádně chodit nebo si dojít na záchod.
* Druhé dítě jste chtěla bezpodmínečně rodit doma?
Spíše ano. Mám respekt z lékařů, ale nechtěla jsem se podruhé při tak intimní záležitosti, jako je narození dítěte, nechat
„odrodit“ cizím lékařem, který jako muž vlastně neví, co to je porod, a bude mi říkat, co mám dělat. Porod je vlastně sexuální
záležitost, a měly by se během něho vyplavovat hormony lásky včetně oxytocinu pro stimulaci dělohy. Aby se vyplavoval, je
potřeba intimita a pocit bezpečí. V nemocnici pod reflektory a s cizími lidmi to necítím. Nejsem ten typ, který by „dosáhl
orgasmu“ na veřejnosti. Žena nesmí být rušena.
* Jak jste vybírala asistentku?
Když jsem otěhotněla podruhé, tak jsem na jógovém retreetu najednou měla jasnou vizi, že rodím doma vestoje v koupelně. Na
základě toho jsem si našla porodní asistentku a pro každý případ i záskok za ni. Snažím se vždy řídit přítomnou intuicí, a kdyby
to bylo nutné, do porodnice bych jela. Základní vyšetření jsem absolvovala u lékaře. K porodní asistentce jsem potom chodila
na pravidelné kontroly a vše probíhalo v pohodě a bez komplikací.
Porod s dulou
VEDLE MĚ BYL MANŽEL I DULA
SAŠA BURYÁNKOVÁ ( 27), ROZTOKY, 1 DÍTĚ: syn Tonda (2 měsíce)
Saša je čerstvou maminkou. Předtím, než jí odstartovala mateřská dovolená, pracovala ve školství jako vychovatelka a ke své
profesi se chce v budoucnu vrátit. Také zpívá ve sboru Marika Singers.
* Co vás vedlo k tomu rodit s dulou?
Mám dvě starší sestry, z nichž každá má tři děti, a vím od nich, že to nemusí tak strašně bolet a je možné si to nějakým
způsobem zpříjemnit. A tak jsem hledala jak, až jsem narazila na stránku kurzu Jemného Zrození, Hypnoporodu. S manželem
jsme tam víkendový kurz absolvovali, a hovořilo se i o tom, kdo je to dula, jaká je její práce a jaký je rozdíl mezi ní a porodní
asistentkou. Kurz vedla úžasná dula Anna Vršník, já si ale vybrala dulu Táňu Roncovou, protože mě zná odmalička a byla
právě u porodů mé sestry.
* Jak těhotenství a porod probíhaly?
Ve třicátém sedmém týdnu mi začaly kontrakce.. Vyrazili jsme do Neratovic, kam za námi přijela i dula. Porodnice i porodní
asistentky byly super. Druhý den ráno, kdy už jsem neměla energii, se porod zastavil. Týden nato mi v pět hodin ráno praskla
plodová voda. Volala jsem dule a ta říkala, že už vážně rodím. Přijela „rychlá“ a lékaři v nemocnici byli nervózní, já jsem i přes
nějaké zásahy byla v klidu. Vedle mě byl manžel i dula. Prcek se pak narodil v 7.44 a já už dvacet minut potom v pohodě
vtipkovala o druhém miminku.
* Chtěla byste druhé miminko a stejnou cestou?
Určitě chceme s manželem ještě druhé dítě. Pokud by těhotenství bylo v pořádku, druhý porod bych už zvažovala ideálně v
porodním domě za přítomnosti porodní asistentky s dulou a vědomím, že za dveřmi jsou lékaři. I když na Bulovce bylo vše
profesionální, přála bych si podruhé rodit v Neratovicích, protože na ten první „falešný“ porod mám vlastně moc hezké
vzpomínky. Další porod si chci užít, vždyť formuje vztah maminky a dítěte.
Klasický porod
VYBRALA JSEM SI NEMOCNICI
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IVETA MALÁ (28), TŘEBESTOVICE, 1 DÍTĚ: syn Filip ( 9 měsíců)
Také Iveta je mladou maminkou a jako prvorodička přivedla loni v srpnu na svět chlapečka Filípka. Před porodem se Iveta
věnovala administrativní činnosti. Miluje čas strávený v přírodě a jak říká, s kočárkem denně nachodí až patnáct kilometrů!
* Porod v nemocnici byl chtěný, nebo nutný?
Obojí. Já totiž trpím poruchou srážlivosti krve, takže ta porodnice byla vlastně i daná, protože rodit doma by mohl být velký risk.
Mohly by nastat komplikace, a tak mi lékař sdělil, že je jasný předpoklad, že budu rodit v porodnici. I kdyby se mi ale krev
srážela tak, jak má, zvolila bych standardní porod v nemocničním prostředí pod dohledem zkušených doktorů. Jsou ženy,
kterým tohle vadí, ale u mě to naopak vyvolává pocit bezpečí a jistoty. Vědomí, že mám kolem sebe profesionály, lékaře, mě
dělá klidnou.
* Měla jste během těhotenství nebo porodu nějaké problémy?
Moje těhotenství probíhalo naprosto bez komplikací. Na hematologii mě nutili zaregistrovat se v Motole, bála jsem se ale, že
bych tam nedojela. Zařídila jsem si, že budu rodit v kolínské porodnici, kterou mám blízko. Den před porodem jsem byla na
procházce v lese a ještě pracovala. Druhý den ráno mě lechtalo v břiše, kolegyně z práce mi po telefonu říkala, že už rodím.
Přijel manžel a po cestě v autě mi praskla plodová voda, dojeli jsme do Kolína, kde mi řekli, že mám pozitivního streptokoka,
takže mi dali kapačku. Porod byl ale nakonec rychlý.
* Šla byste do toho znovu?
Jednoznačně. Chceme s manželem ještě druhé miminko, až Filip trochu odroste, ale určitě bych chtěla rodit zase standardně v
porodnici. Možná je to i tím, že moje těhotenství i porod přes nějaké počáteční obavy proběhly naprosto v pořádku. Takže bych
to zopakovala tak, jak jsem to měla, v nemocnici.
***
INSPIRACE Vše, co se týká těhotenství a mateřství, najdete v časopise Maminka, který koupíte v novinových stáncích nebo na
ikiosek.cz
Jak to vidí odborníci:
BC. LENKA KOCÍKOVÁ
NEMOCNIČNÍ PORODNÍ ASISTENTKA
„Co se samotného porodu týče, sepisujeme anamnézu obou rodičů, vyšetřujeme ženy v průběhu porodu a vedeme porod
nelékařským způsobem, tedy bez použití léčiv. Domácí porody jsou velmi ošemetné téma. Chápu obě strany společnosti. Po mé
několikaleté zkušenosti jsem se ale nesetkala se ženou, se kterou by se nedalo domluvit a přizpůsobit prostředí tak, aby se v
něm cítila jako doma.“
TÁŇA RONCOVÁ
DULATANA. CZ
Je členkou České asociace dul, laktační poradkyní a účinkovala v pořadu Malé lásky v TV NOVA. „Úkolem profesionální duly je
psychická podpora ženy i jejího partnera během těhotenství i porodu. Například nepoužíváme jako lékaři výraz,porod se
zastavil‘, ale,miminko odpočívá‘. Polohujeme pánev ženy, masírujeme jí bříško. Ve stresu se dítě nenarodí, žena musí být v
klidu. Čím více má rodička informací o přirozeném porodu, tím logičtější jí přijde rodit přirozeně.“
MUDR. RADKA GREGOROVÁ
GYNEKOLOŽKA Z LÉKAŘSKÉHO DOMU
V PRAZE 7 „S porody doma zásadně nesouhlasím, a to za žádných podmínek. Pro ženu i pro dítě domácí porod představuje
obrovské riziko a mohou na to doplatit svým životem. A to platí i u vícerodiček. Úskalí domácích porodů vidím zejména v tom, že
v porodnictví existuje řada akutních stavů, které musejí být vyřešeny velmi rychle, což v domácích podmínkách nelze. Každá
rodička má ale právo na přítomnost osoby, které důvěřuje. Pokud jde o porodní asistentku, tak ta v případě nekomplikovaného
průběhu porodu může vést v podstatě celý porod sama, myšleno v nemocničním prostředí. U duly, která nemá potřebné
vzdělání, bych očekávala zejména podporu psychickou.“
Foto popis: Mladší dceru Valentinu rodila Petra doma s porodní asistentkou.
Foto popis: Saša s malým Toníkem v bříšku absolvovala kurz Hypnoporodu.
Foto popis: Ivetin manžel byl na sále během porodu naprosto úžasný.
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Rozhovor s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem
RÁDIO , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1

Jiří CHUM, moderátor
Ministr zdravotnictví by mohl v budoucnu sám rozhodovat o uzavření obchodu nebo omezení veřejné dopravy. Počítá s tím
návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Dnes ho posoudí vláda a už zítra by o něm ve stavu legislativní nouze měla
rozhodovat sněmovna. Návrh ale kritizují zástupci opozice. Podle nich je nebezpečné, aby takové kroky měl v rukou jen jeden
člen vlády. Ostatně soud před časem rozhodl, že o zásadním omezování svobody by měl rozhodovat celý vládní kabinet.
Hostem Ranního interview je teď ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Vítám vás, pane ministře, dobrý den.
Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
Dobré ráno.
Jiří CHUM, moderátor
Proč s tou změnou přichází vláda právě teď? Je to reakce na rozhodnutí soudu, který na konci dubna řekl, že vláda při
omezování podnikání nebo pohybu musí postupovat podle krizového zákona?
Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
Já si to úplně nemyslím, my samozřejmě tento zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví vlastně plně aplikujeme až nyní při této
pandemii, je třeba si uvědomit, že skutečně nikdy jsme tady podobné věci nečelili a je jasné, že vidíme jsou tam některé
nedomykavosti, například v tom směru, že zákon sice vydefinovává například epidemiologicky závažné provozy a činnosti, ale
nedává již ministerstvu možnost ji regulovat. Týká se to třeba právě kadeřnictví, týká se to bazénů a podobně, a to jsou věci,
které si myslím, že by v tom zákoně měly být a že by mě ministerstvo mělo mít možnost je regulovat právě s mimořádným
opatřením. A v tomto směru si myslím, že to je právě nějaký zásah zásadní do základních lidských práv a svobod, to už
skutečně nechystáme, ale chceme zkrátka vydefinovat přesněji kompetence ministerstva v této věci.
Jiří CHUM, moderátor
Podle toho návrhu byste jako šéf resortu zdravotnictví v budoucnu mohl rozhodovat třeba o uzavření obchodů nebo zákazů
hromadných akcí. Tak čím byste obhájil, že o takto klíčových otázkách by rozhodoval jen jediný člen vlády, potažmo vy?
Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
Ale ono už dnes v tom zákoně je celá řada kompetencí, že můžeme i podle současného znění zákona zakazovat a omezovat
nějaká divadelní představení, sportovní akce, shromáždění a podobně, takže ono to není úplně nic nového, my spíše
zpřesňujeme ty pravomoce, ne že bychom je nějakým způsobem zásadně rozšiřovali. A skutečně se to týká těch
epidemiologicky závažných provozů. Nikdo nechce omezovat pohyb osob nebo zakazovat pohyb osob, nebo něco podobného,
ale chceme skutečně vydefinovat provozy a činnosti, které jsou epidemiologicky závažné, kde se koncentruje větší počet lidí,
kde se ta epidemie může šířit a ty mít možnost nějakým způsobem regulovat.
Jiří CHUM, moderátor
Když premiér Andrej Babiš včera ve vysílání Radiožurnálu řekl, že bude navrhovat, aby o zmiňovaných opatřeních dál
spolurozhodovala celá vláda. K čemu to tedy je?
Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
Tak je třeba si říci, že ony i ty mimořádná opatření, která byla přijata ministerstvem v minulosti, tak vždy šla na vládu a vždy je
vláda brala na vědomí a byla projednávána s vládou, takže v tomto směru se úplně nic nemění ale samozřejmě, pokud si vláda
vymíní, že chce o těch mimořádných opatřeních rozhodovat, chce o nich vědět, tak v tomto směru není žádný problém, ale
spíše je otázka skutečně těch kompetencí a do čeho, do jakých oblastí tedy ministerstvo zdravotnictví může zasahovat. A z
našeho pohledu by to měly být právě ty provozy, které mají potenciál, že mohou být rizikové z hlediska epidemiologického
šíření té nemoci, nikoliv z hlediska zamezování nějakých základních lidských práv a svobod.
Jiří CHUM, moderátor
Ministerstvo zdravotnictví a další instituce dnes dopoledne představí jednu českou vakcínu na nemoc COVID-19, potvrdil nám
to náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula. Jak je ten vývoj daleko, pane ministře?
Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
My budeme to prezentovat se třemi institucemi, v zásadě jsme na začátku, jsme ve fázi laboratorního vývoje, to znamená, nyní
probíhá tedy výzkum v laboratořích a pak budou následovat další fáze testování na zvířatech. A pokud se dobře půjde, tak pak
další krajské hodnocení na konkrétních pacientech, ale samozřejmě jsme na začátku a ještě nás čeká cesta, ale myslím si, že
je dobře, že se Česká republika zapojuje do toho pelotonu zemí, které usilují o vývoj vlastně vakcíny a v tomto směru tedy dnes
budeme ten projekt představovat.
Jiří CHUM, moderátor
Na čem je ta vakcína založena?
Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
Ta vakcína je takzvaná inaktivovaná vakcína. Je to věc, která není úplně nikterak, řekněme, mimořádná, takto se ty vakcíny
tvoří, a dělají to lidé, kteří mají s tím zkušenost, práci s viry, jako je právě například Státní zdravotní ústav nebo IKEM nebo
ÚHKT, což jsou vlastně ty 3 organizace, které na tomto pracují.
Jiří CHUM, moderátor
Podle pana Prymulu je ve světě vyvíjených přes 80 typů vakcíny a některé by se mohly testovat tady u nás. Jsou už uzavřené
nějaké konkrétní dohody na tomto testování?
Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
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Zatím nikoliv. Je pravdou, že my samozřejmě sledujeme tu situaci, je celá řada výzkumných týmů, ale v tuto chvíli nemáme nic
úplně konkrétního, žádný konkrétní projekt, ale samozřejmě je jasné, že tak, jak se vývoj bude vyvíjet třeba z hlediska
klinického hodnocení, tak podobně jako jsme využili lék Remdesivir, který také je vlastně ve fázi nějakého klinického
hodnocení, je to experimentální léčba, tak podobně budeme usilovat o například nějaké vakcíny, které budou takto hodnoceny
v rámci vlastně zkoušení na konkrétních pacientech.
Jiří CHUM, moderátor
Hostem Ranního interview Radiožurnálu byl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Děkuju vám.
Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
Díky. Na shledanou.
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Češi hledají svou vakcínu proti koronaviru. Mohla by být za více měsíců URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Karolína Novotná, ČTK , Rubrika: Domácí

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se Česká republika připojila k několika málo zemím světa, které se pokoušejí o
vývoj vakcíny proti covid-19. Na vývoji vhodných protilátek proti novému koronaviru nyní pracuje po celém světě zhruba stovka
týmů, z nichž se asi desítka dostala do stadia testů na lidech.
Na společném projektu se podílejí ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfúze a
Institut klinické a experimentální medicíny.
„Pracují na tom pod vedením prof. (Věry) Adámkové odborníci SZÚ, ÚHKT a IKEM,“ uvedl Vojtěch. Výzkum je nyní podle něj v
první, laboratorní fázi.
„Ministerstvo zdravotnictví je připraveno se podílet na nákladech spojených s vývojem vakcíny,“ řekl Vojtěch. „Vývoj nemoci
může být takový, že nás čeká druhá, třetí vlna,“ dodal. Cílem podle něj je zajistit co nejrychleji ochranu občanů, důležitá je i
soběstačnost České republiky.
„Nový typ koronaviru zkoumáme už nějaký čas a díky tomu již máme dostatečné informace, abychom se mohli pustit do
takovéto ambiciózní práce,“ řekl dále Vojtěch.
Tým povede lékařka a poslankyně ANO Věra Adámková. Ta je zároveň nositelkou anticeny Bludný balvan za svůj výrok o
homeopatii. „Začali jsme pracovat na tomto projektu od konce února, nejprve na základě rešeršních znalostí. Proběhla studie
proveditelnosti a já říkám rovnou, že je všichni zapojení prováděli ve svém volném čase a zdarma,“ řekla přednostka
kardiologie v IKEM Adámková.
Podle Adámkové nelze slíbit, že bude snaha úspěšná. Upozornila, že dosud neexistuje vakcína ani na jiné typy koronaviru, jako
je SARS a MERS. Ví se toho tedy málo a je podle ní potřeba „hledat vlastní cestu“. Adámková dodala, že na vakcínu z jiné
země se nelze spoléhat.
Kdyby však byla dříve k dispozici vakcína ze zahraničí, tým by byl schopný přejít na její výrobu. Nelze však na to spoléhat,
protože poptávka po vakcíně je nyní obrovská a potřeby České republiky by pro zahraniční firmu nebyly prioritou.Nyní se daří
koronavirus pěstovat
„Vše se dělá v laboratoři, která je speciálně zabezpečená. Tam se vyšetřoval MERS, tam se vyšetřují život ohrožující látky,“
popsal situaci ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský. Odborníci podle něj postupují po několika buněčných
liniích. Nyní se jim daří koronavirus úspěšně pěstovat a vytvářet zásoby pro další zkoumání.
Ve Státním zdravotním ústavu se věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní referenční laboratoř pro chřipku.
„Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do České republiky. Měří 200
nanometrů,“ uvedl. SZÚ také vytvořil jednu ze 30 dosud známých sekvencí genu, kterou zapsal do knihy genomu tohoto
koronaviru při Světové zdravotnické organizací.
„IKEM se zapojí ve dvou oblastech. První je logistická podpora testování buněčných kultur,“ řekl jeho ředitel Michal Stiborek.
Druhá fáze je experimentální, kde se výzkumníci budou zabývat testováním vakcíny na hlodavcích. Testy budou probíhat na
potkanech a myších. Ujistil, že vše bude v souladu s etickými zásadami testování na zvířatech.
Koronavirus v Česku
Na nákladech se bude podílet ministerstvo zdravotnictví. „Zatím se pohybujeme v odhadu několika málo desítek milionů,“ řekla
Adámková. Vakcína by podle ní mohla být dostupná „v řádu více měsíců“. Zpráva o současné fázi studie bude k dispozici za
dva měsíce.
Podle expertů hrozí bez vakcíny návrat nákazy v dalších vlnách. Ministr vnitra Jan Hamáček zase označil dobu před vyvinutím
vakcíny za čas „života s tygrem v kleci“.
Jak si vedou v zahraničí?
Účinnost svých preparátů zkouší vědci v Číně, ve Spojených státech, v Británii a jejich němečtí kolegové. Podle expertů by ale
v běžné praxi klinické testy zaručující bezpečnost a účinnost vakcíny měly trvat 12 až 18 měsíců.
Podle odborníků hrozí, že dokud nebude vakcína proti koronaviru, bude svět čelit dalším vlnám covidu-19. Varoval před tím
například šéf regionální pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu Hans Kluge.
Italský premiér Giuseppe Conte dokonce avizoval, že dokud nebude dostupná vakcína, zůstane v zemi v platnosti řada
omezení zejména v oblasti společenského života.
V České republice je aktuálně 3 940 nakažených. Od počátku pandemie se nakazilo již 7 781 lidí, z nich 3 592 se již vyléčilo. S
nákazou zemřelo 249 pacientů.Nejméně rok čekání?
Světová zdravotnická organizace (WHO) letos v únoru prohlásila, že vakcína nebude dostupná dříve než za 18 měsíců. Podle
dubnového prohlášení CEPI, přední světové organizace ve výzkumu a vývoji vakcín, by vakcína k pohotovostnímu použití
mohla být dostupná za 12 měsíců nebo na začátku roku 2021. Tato organizace už na začátku března ohlásila projekt globální
spolupráce mezi veřejnými, soukromými a občanskými subjekty na urychlení vývoje vakcíny, financovaný částkou dvou miliard
dolarů.
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Spojené státy, které jsou nemocí covid-19 nejvíce postiženy, nyní chtějí podle prezidenta Donalda Trumpa vývoj vakcíny co
nejvíce urychlit. Do projektu, který má kódové označení Operace rychlost světla, se podle americké agentury Bloomberg zapojí
privátní farmaceutické firmy, vládní agentury a armáda. Doba potřebná k vývoji vakcíny by se mohla zkrátit až o osm měsíců.
„Doufám, že budeme mít vakcínu a půjde to tak rychle, jak to svět ještě neviděl,“ uvedl Trump na konci dubna. Bílý dům chce
mít do konce roku připraveno 100 milionů dávek vakcíny. Podle expertů je ale třeba klinického testování v délce 12 až 18
měsíců.
Koronavirus ve světě
V Británii začali vědci z Oxfordské univerzity testovat vakcínu proti koronaviru na lidech koncem dubna. Doufají, že by látka
mohla být dostupná veřejnosti letos na podzim. Podle týmu profesorky Sarah Filbertové je 80procentní šance, že bude vakcína
fungovat. Pokud se ukáže, že skutečně proti koronaviru zabírá, chtěli by vědci vyrobit do září milion dávek a od podzimu zajistit
její všeobecnou dostupnost.
Britská vláda kromě látky vyvíjené vědci z Oxfordské univerzity podporuje snahy vědců z univerzity Imperial College, jejichž
vakcína, založená na jiném principu než u kolegů z Oxfordu, by měla do testovací fáze na lidech vstoupit v červnu.
Dávek vakcíny proti covid-19 budou příští rok miliony, říká český vědec
V Číně podle agentury AFP vyvíjejí vakcínu v laboratoři Sinovac Biotech v Pekingu. Po testech na opicích nyní testují látku na
144 dobrovolnících. Nedokážou ale určit datum, kdy by mohla být jejich vakcína dostupná na trhu. První výsledky, zaručující, že
tato látka není člověku nebezpečná, by mohli mít na konci června.
WHO zahájila 24. dubna globální iniciativu, která má urychlit vývoj, výrobu a spravedlivou distribuci vakcín a léků pro zvládnutí
pandemie koronaviru. Plán podporují Německo a Francie, naopak USA se jej zúčastnit nehodlají. Do společného fondu pro
výzkum vhodných léků proti koronaviru mají podle agentury DPA finančně přispívat vlády, nadace i soukromé firmy.
Vyvinutí vakcíny proti covidu-19 je podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese jedinou cestou na návrat do
normálního života. Před pandemií se dá jinak bránit jen společenskými omezeními, která však silně narušují ekonomický život.
Foto:
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při tiskové konferenci k představení projektu zaměřeného na vývoj vakcíny proti
onemocnění covid-19. (4. května 2020)
Jan Zátorský, MAFRA
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V Česku je několik nových případů covid-19. Dva lidé zemřeli URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: globe24.cz , Strana: 0 , Autor: Pavel Navrátil

Počet lidí vyléčených z nemoci covid-19 stoupl od dnešního rána o 194 na 3786. Dva pacienti s koronavirem zemřeli, čímž
celkový počet úmrtí stoupl na 251. Nově byla nemoc odhalena v 18 případech. Od začátku epidemie tak v Česku testy
prokázaly nákazu u 7799 lidí. Údaje aktualizované k dnešním 17:30 zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na svém webu.
Nejvíce nemocných je v Praze, 1764. Více než tisícovka nemocných, přesně 1084, je ještě v Moravskoslezském kraji. Naopak
nejméně případů evidují hygienici na jihu Čech a na Vysočině.
Při zohlednění počtu obyvatel je situace nejhorší v Karlovarském kraji, kde na 100.000 lidí připadá přes 130 nemocných. Druhá
je s těsným odstupem Praha s téměř 130 případy na 100.000 obyvatel. Na opačném konci tabulky je Jihočeský kraj s 27
nakaženými na 100.000 obyvatel.
U většiny nakažených v Česku má nemoc covid-19 mírný průběh. Hospitalizováno je podle statistik z dnešního rána 299 lidí, z
toho 58 je ve vážném stavu.
Počet úmrtí v souvislosti s novým koronavirem se už třetí den v řadě drží na dvou případech denně. Z celkové počtu 251 úmrtí
od začátku epidemie jich téměř 70 procent připadá na seniory ve věku nad 75 let. Další pětinu úmrtí evidují statistiky u lidí ve
věku 65 až 74 let.
Nejvíc případů úmrtí lidí s koronavirem je Praze, 87. Druhý je Moravskoslezský kraj s 34 mrtvými.
Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první,…
V Česku v neděli přibylo 26 nových případů nákazy nemocí covid-19 na celkových 7781. Denní přírůstek byl o osm vyšší než v
sobotu, ve srovnání s uplynulými dny ale zůstává velmi nízký a je na úrovni…
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Kvůli koronaviru vyvstal další problém. Středisko pro kontrolu nemocí varuje URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: globe24.cz , Strana: 0 , Autor: Petr Nový

Kvůli obavám z koronaviru se v některých členských zemích Evropské unie zcela zastavilo nebo omezilo očkování proti dalším
nemocem. Unijní země by jej měly plně obnovit a doočkovat zvláště skupiny dětí, které již měly vakcínu dostat.
Prohlásila to dnes ředitelka Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Andrea Ammonová, která
odpovídala na dotazy europoslanců okolo vývoje pandemie nemoci covid-19.
Podle Ammonové je sice velmi málo zemí, které zcela přerušily očkování, a větší skupina států alespoň částečně ve vakcinaci
pokračuje, nicméně "je jisté, že vznikají mezery" ve skupinách populace, které měly vakcíny dostat.
"Hned, jak tato pandemie skončí, musí být věnována zvláštní pozornost vakcinaci, jinak budeme mít vážný problém," řekla
Ammonová, aniž se vyjádřila ke konkrétním zemím.
Šéfka ECDC mimo jiné také potvrdila, že ve většině zemí EU v posledních dnech trvale klesají počty nově nakažených či obětí
covidu-19. Jediná země, kde míří křivky opačným směrem, je Bulharsko a bez výraznějších změn je situace v Polsku,
Rumunsku a Švédsku.
Omezení, která zavedly evropské země, mají podle ní příznivý vliv nejen na šíření koronavirové nákazy, ale i na další snadno
přenosné choroby. Výrazně méně se podle ní přinejmenším v některých státech šířil například norovirus, který v tomto období
jinak velmi běžně způsobuje trávicí obtíže.
Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první,…
Jediným příznakem onemocnění covid-19 mohou být podle lékařů Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady (FNKV) a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy tzv. covidové prsty.…
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ČR vyvíjí vakcínu proti nemoci COVID-19 URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: halonoviny.cz , Strana: 0

Česká republika se zařadila mezi země, které pracují na vývoji vakcíny proti nemoci COVID-19. O vývoj vakcíny se snaží tým
odborníků ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a
experimentální medicíny (IKEM).
»Celá řada zemí usiluje o vývoj vakcíny a jsem rád, že Česká republika se zařadí do pelotonu těchto zemí,«řekl novinářům
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zdůraznil, že je potřeba co nejrychleji zajistit ochranu obyvatel před další vlnou
onemocnění.»Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá, třetí vlna. Je lepší být připraven, očkování je klíčové,«uvedl
ministr. Důležitá je podle něj také soběstačnost ČR.»Je v zájmu celé společnosti, abychom byli soběstační. Pokud bude někde
vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a jakým zemím. Vzhledem k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka
obrovská,«zdůraznil Vojtěch. Čeští vědci podle něj nový typ koronaviru zkoumají už nějaký čas.»Díky tomu již máme dostatečné
informace, abychom se mohli pustit do takovéto ambiciózní práce,«uvedl Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví je podle něj
připraveno se finančně podílet na nákladech spojených s vývojem, které se odhadují na nižší desítky milionů korun.
Vývoj vakcíny je zatím v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a
přednostky oddělení preventivní kardiologie IKEM Věry Adámkové, bude vývoj trvat měsíce. Zhruba za dva měsíce budou
informace o úspěšnosti první fáze.
»Na viry se velmi těžko hledají léky, viry si s námi dělají, co chtějí, a my se s nimi snažíme bojovat,«uvedla Adámková.
Připomněla, že bývalé Československo a poté krátkou dobu i Česká republika měly svůj vlastní výzkum vakcín, takže je na co
navazovat.
»Účinná antivirotika jsou velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování,«zdůraznila Adámková.
Nejprve se bude testovat na myších a potkanech
Ve Státním zdravotním ústavu se podle jeho ředitele Pavla Březovského věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní
referenční laboratoř pro chřipku. »Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do
České republiky. Měří 200 nanometrů,«uvedl. SZÚ také vytvořil jednu ze 30 dosud známých sekvencí genu, kterou zapsal do
knihy genomu tohoto koronaviru při Světové zdravotnické organizací. Zároveň se podle něj daří vir pěstovat a vytvářet ho
určité zásoby pro další zkoumání.
»Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení,«řekl ředitel
ÚHKT Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech.»Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její
bezpečnost,«doplnil ředitel IKEM Michal Stiborek. Vakcína by měla být takzvaně inaktivní neboli připravená z usmrcených virů,
které si lidský organismus zapamatuje a v budoucnu umí s jejich živými formami bojovat.
O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích. Na nemoc COVID-19 zatím neexistuje prověřený lék, hlavní zbraní v boji proti ní je
tak důsledná izolace lidí nakažených koronavirem, případně omezení kontaktů napříč celými populacemi.
Vyrážka jako příznak COVID-19
Lékaři Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady a 3. LF Univerzity Karlovy upozornili, že jediným příznakem
onemocnění COVID-19 mohou být tzv. covidové prsty. Je to vyrážka, která se objevuje zvláště u dětí a mladistvých pacientů
jako první příznak onemocnění. » Chceme na to upozornit rodiče i zdravotnickou veřejnost zvlášť v dnešní době, kdy se
rozvolňují protiepidemická opatření a menší děti se vracejí do škol, «
uvedla mluvčí FNKV Tereza Romanová.
Jako tzv. covidové prsty označují lékaři červené hrboly na prstech zejména dolních končetin, které jsou bolestivé na dotek a
mohou svědit. Podle ředitele FNKV Petra Arenbergera se u některých pacientů objevily jako jediný příznak onemocnění
COVID-19. » Covidové prsty jsou pro dermatology něco nového, «uvedl. Pacienti s takovými příznaky by podle něj měli být
vyšetřeni na nový koronavir.
Kožní příznaky covidové infekce se podle Romanové vyskytují asi u 20 procent pacientů. Objevují se obvykle třetí až pátý den
onemocnění a posléze samy odeznějí. Mezi další kožní příznaky nového koronaviru patří například kopřivka, mramorovaná
kůže a drobné krevní výrony na dolních končetinách. Mezi obvyklé příznaky nemoci patří teploty, suchý kašel a dušnost.
Objevuje se i náhlá ztráta čichu nebo chuti u nakažených.
(jad)
Ilustrační FOTO - Pixabay.
Ilustrační FOTO - Pixabay.
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Čeští vědci začali vyvíjet vakcínu proti koronaviru, zatím jsou v první fázi URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: aktualne.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Domácí

Podle šéfky výzkumného týmu Věry Adámkové bude vývoj trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun. Státní zdravotní
ústav, Ústav hematologie a krevní
"Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá nebo třetí vlna. Je lepší být připraven," řekl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO). Česko se tak podle něj díky svému špičkovému odbornému zázemí řadí do pelotonu několika málo států,
které se o vývoj vakcíny pokoušejí.
Je to podle něj i otázka soběstačnosti. "Pokud bude někde vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a jakým zemím.
Vzhledem k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka obrovská," uvedl Vojtěch.
Ministerstvo zdravotnictví je podle něj připraveno se finančně podílet na nákladech spojených s vývojem, které se odhadují na
nižší desítky milionů. "Všichni účastníci na tom zatím pracují ve svém volném čase a zdarma, takže zatím to nestálo nic," řekla
Adámková. Vývoj vakcíny podle ní bude trvat "více měsíců", zhruba za dva měsíce budou informace o úspěšnosti první fáze.
"Účinná antivirotika jsou velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování," doplnila Adámková.
Ve Státním zdravotním ústavu se podle jeho ředitele Pavla Březovského věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní
referenční laboratoř pro chřipku. "Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do
České republiky. Měří 200 nanometrů," uvedl. Státní zdravotnický ústav také vytvořil jednu ze 30 dosud známých sekvencí
genu, kterou zapsal do knihy genomu tohoto koronaviru při Světové zdravotnické organizací. Zároveň se podle něj daří vir
pěstovat a vytvářet ho určité zásoby pro další zkoumání.
Testovat se začne na myších a potkanech
"Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení," řekl ředitel
Ústavu hematologie a krevní transfuze Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech. "Cílem bude ověřit
nejen účinnost vakcíny, ale i její bezpečnost," doplnil ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny Michal Stiborek.
Vakcína by měla být takzvaně inaktivní neboli připravená z usmrcených virů, které si lidský organismus zapamatuje a v
budoucnu umí s jejich živými formami bojovat.
Na vývoji vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2 aktuálně pracují týmy vědců v Evropě, Asii i ve Spojených státech. Na nemoc
covid-19 zatím neexistuje ani prověřený lék, hlavní zbraní v boji proti ní je tak důsledná izolace lidí nakažených koronavirem,
případně omezení kontaktů napříč celými populacemi. Například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
doufá, že vakcínu by mohli vědci vyvinout do konce roku. Světová zdravotnická organizace ovšem počítá s tím, že očkovací
kampaň bude moci začít nejdříve za rok.
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Vakcína na covid-19. Česko se vrhlo do závodu, který už teď prohrává URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Daniela Brodcová , Rubrika: Léčba, Život v Česku, Stalo se

Česko se rozhodlo zařadit mezi země, které vyvíjí celosvětově očekávanou vakcínu proti covid-19. Vybraní hráči, načasování i
široká konkurence ale nadšení kolem vývoje mírní.
Zpráva o českém vývoji vakcíny na první dojem budí optimismus - boj proti pandemii stále není u konce, zcela vyloučit nelze ani
návrat nákazy v opakovaných vlnách a spolehnutí se na vlastní zdroj očkování může být klíčové.
Potřebnou roli soběstačnosti v pondělí zmínil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „O vývoj vakcíny usiluje řada zemí
a jsem rád, že se Česká republika do tohoto pelotonu zařadí. V očkování vidíme účinnou ochranu před možnou druhou nebo
třetí vlnou nákazy,“ uvedl.
Přípravu dostaly za úkol Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a
experimentální medicíny (IKEM).
Vývoj očkování proti covid-19 v zahraničí běží už několik měsíců - zúčastní se ho přes 90 kandidátních látek, některé už
postoupily k testování na lidech. Český výzkum je ale zatím v první, tedy laboratorní fázi, které budou dohromady tři.
Vědci už také provedli takzvanou studii proveditelnosti - podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a kardioložky Věry
Adámkové (za ANO), ji vypracovali zdarma a ve volném čase. Přibývající náklady spojené s výzkumem chce pokrýt samotné
ministerstvo, vyšplhat se můžou k desítkám milionů.
„Začali jsme pracovat od konce února - nejprve na bázi rešerší znalostí mezi zmíněnými organizacemi, s vědou a výzkumem
mají velké zkušenosti,“ dodala Adámková.
Sama ale zatím nechce předvídat, zda bude výzkum úspěšný a kdy by mohl mít hmatatelné výsledky. Zprávu o aktuálně
probíhajících procesech podle Adámkové bude možné podat nejdříve za dva měsíce. „Potom uvidíme, ale je to otázka více
měsíců,“ řekla k vývoji.
„V případě, že by mezitím někdo dal na trh vakcínu, která by byla pro ČR zaplatitelná v náležitém množství, nebo poskytl licenci,
tak je samozřejmě tento tým flexibilní a je schopen ji začít vyrábět,“ dodala s tím, že české výzkumy v tomto ohledu mají na co
navazovat a nehodlají nic podcenit.
Dožene outsider svět?Informace o vývoji české vakcíny podle daného scénáře a se zvolenými hráči ale některé odborníky
zaskočily a nesouhlasí ani s tím, že je v tomto ohledu na co navazovat. Čekání na očkování navíc může trvat i desítky let a
nejen proklamovaných „více měsíců“.
„Vývoj a výzkum vakcín v České republice je na bodě nula. Ve vakcínách jsme outsider a svět nám dávno utekl. IKEM nikdy
žádnou vakcínu nevyvinul, stejně tak SZÚ žádnou nevyvinul ani nezkoumal. Mohou zkoumat koronavirus, ale jen obtížně
vakcínu,“ uvedl pro Seznam Zprávy místopředseda České vakcinologické společnosti a epidemiolog Roman Chlíbek.
Ředitel SZÚ Pavel Březovský uvedl, že k získání dostatečného množství zkušeností a poznatků výzkumníkům stačily dva
měsíce intenzivního testování a zkoumání chování koronaviru. Ředitel ÚHKT Petr Cekovský dodal, že k hlubšímu poznání
imunologických reakcí napomůže i spolupráce s mezinárodními partnery.
Tým se navíc chce zaměřit na takzvanou inaktivovanou vakcínu, která obsahuje usmrcené viry - má jít o bezpečnou a
osvědčenou metodu. Podle profesora Chlíbka ale ani to nemusí být cesta k úspěchu. „Jsem pesimista. Chtějí vyvíjet
celobuněčnou vakcínu, inaktivovanou z celého viru. Touto cestou moc výzkumných týmu nejde. Výsledek je nejistý,“ uvedl.
Zmínil také rozpaky nad tím, že týmu vyvíjejícímu očkování velí lékařka s úplně jinou specializací - profesorka Věra Adámková
je přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM. „Aby pracovník kardiologie vedl výzkum vakcíny, to je český unikát,“
dodal.
Odstartovaný závodMinisterstvo se brání tím, že vývoj vakcíny může čerpat ze silných stránek zmíněných institucí - například
SZÚ se podle něj opírá o výzkum ve svých referenčních laboratořích. „Jeho výzkumné týmy detailně znají postupy pro práci s
viry a mají zkušenosti v oblasti vývoje,“ uvádí resort.
Ústav hematologie má mít zkušenost s výrobou imunoterapeutických léčiv a IKEM by měl přispět experimentálním zázemím a
zkušenostmi s epidemiologickými a výzkumnými úkoly.
Ani s nejlepším vybavením se ale před výzkumníky nerýsuje snadná cesta k jistému výsledku. Ještě v únoru odhadovala
Světová zdravotnická organizace (WHO) dobu potřebnou pro vývoj očkování na nejméně 18 měsíců, spíše roky. Tak dlouhou
dobu zaberou všechny fáze testování a aplikace v terénu. Obvykle takové procesy trvají mnoho let.
Do závodu o vakcínu proti novému koronaviru se podle přehledové zprávy WHO dostalo k minulému týdnu téměř 90
takzvaných kandidátních látek. U osmi z nich odstartovalo klinické testování. V této etapě už můžou být podány lidem, a to v
několika dalších fázích. Začíná se u nízkých dávek přípravku, jež se postupně navyšují - zvětšují se i skupiny pozorovaných
pacientů.
Mezi nové adepty testované na lidech se minulý týden zařadila i látka vědců z Oxfordské univerzity. Podají ji 1 112
dobrovolníkům, z nichž polovina dostane placebo, tedy látku bez účinku.
Deset účastníků potom dostane dvě dávky vakcíny v rozestupu čtyř týdnů.
Rozruch vyvolala zejména sebevědomá prohlášení šéfky výzkumného týmu Sarah Gilbertové, podle které je možné vyrobit do
září milion dávek a od podzimu zajistit všeobecnou dostupnost vakcíny.
Prohlášení oxfordského týmu ale mírnil například hlavní zdravotnický poradce vlády Chris Whitty. Ten uvedl, že šance na
dostupnost účinné vakcíny ještě letos je „neuvěřitelně slabá“.
Na vytvoření vakcíny se nicméně soustředí skoro stovka týmů po celém světě.
Do druhé fáze klinického testování se podle nejnovějšího reportu WHO posunula látka s nenápadným názvem Ad5-nCoV, která
je výsledkem společné práce firmy CanSino Biologics a Pekingského biotechnologického institutu. Vědci se při vývoji mohli
opřít o své poznatky z dřívějších výzkumů a práci na vakcíně proti ebole.
Klinické testování začalo v provincii Chu-pej na více než stovce dobrovolníků. Dosavadní výsledky vypadají dobře a vědci
předpokládají, že testování bezpečnosti látky bude probíhat do prosince 2020. Další testovací fáze budou následovat a měly
by být kompletní v roce 2022.
Slibně vypadá i vývoj látky mRNA-1273, kterou připravila biotechnologická firma Moderna společně s americkým Národním
institutem alergií a infekčních nemocí (NIAID).
Vědci staví na specifickém proteinu, kterým si nový koronavirus otvírá cestu do lidských buněk. První fáze klinického testování
proběhla v Seattlu a zúčastnilo se jí 45 dospělých dobrovolníků. Také u nich se dávky postupně zvyšují a monitorují se reakce
organismu.
Společnost doufá, že by vakcínu mohla mít hotovou k případnému užití na obzvlášť ohrožených skupinách obyvatel už letos na
podzim. Bezpečnostní studie fáze 1 by ale měly být hotové až v květnu 2021.
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Ošetřovné pro OSVČ vzroste, pracovní povinnost mediků skončí, rozhodla vláda URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: dolejsim , Rubrika: Domácí

Ošetřovné pro živnostníky kvůli uzavřeným školám či sociálním službám se zvýší ze 424 na 500 korun na den, a to od dubna.
Vyšší částka se bude vyplácet nejdéle do konce června. Vláda schválila také obnovení mezinárodní železniční a autobusové
dopravy od 11. května. Kabinet v pondělí odsouhlasil také odklad celé elektronické evidence tržeb (EET) až do konce letošního
roku, v úterý by se tím měla zabývat sněmovna. Od května budou cizinci moci do Česka za prací.
Fakta
Přehled hlavních událostí v souvislosti s koronavirem v Česku 4. května 2020
Vláda schválila obnovení vlakových a autobusových spojů do zahraničí od 11. května. Zákaz platí od 14. března.
Kabinet odsouhlasil odklad celé EET do konce letošního roku, v úterý se tím bude zabývat sněmovna.
Vláda přerušila jednání o zákonu o veřejném zdraví. Ministerstvo vnitra připraví návrh dalšího postupu přes novelu ústavního
zákona o bezpečnosti, řekl šéf resortu Jan Hamáček (ČSSD).
Na letišti v Mošnově v pondělí přistálo poslední letadlo s dodávkou ochranných pomůcek z Číny pro ministerstvo zdravotnictví.
Poslední dodávka pro ministerstvo vnitra dorazila do Česka v neděli.
Vědci v Česku začali vyvíjet vakcínu proti nemoci covid-19. Na vývoji spolupracuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav
hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM).
Ošetřovné pro živnostníky se kvůli uzavřeným školám či sociálním službám zvýší od dubna ze 424 na 500 korun na den. Vyšší
částka se bude vyplácet nejdéle do konce června.
Ošetřovné ve výši 500 korun na den budou moci získat rodiče dětí do třinácti let i starších školáků s postižením či lidé, kteří se
po zastavení provozu sociálních služeb starají o starší či handicapované členy domácnosti.
Ošetřovné se živnostníkům vyplácí jako dotace. Ty se zatím měly poskytovat za období od vyhlášení nouzového stavu 12.
března do konce dubna. Vláda podmínky upravila podle pravidel pro zaměstnance. Těm se ošetřovné už zvýšilo od dubna ze
60 na 80 procent základu příjmu. Vyplácet se má nejdéle do konce školního roku.
Vláda už odsouhlasila odklad EET do konce roku. Sněmovna zatím schválila její pozastavení na dobu nouzového stavu a
následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Nouzový
stav je prozatím schválen do 17. května. Od 1. května měla být EET spuštěna v další vlně pro ty, kteří dosud neevidovali tržby.
Jde například o řemeslníky nebo lékaře.
přehrát
video
Brífink po jednání vlády 4. května
Zdroj: ČT24
Kabinet v pondělí přerušil jednání o zákonu o veřejném zdraví. Vnitro připraví návrh dalšího postupu přes novelu ústavního
zákona o bezpečnosti, řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Novela zákona by ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za
ANO) umožnila vyhlásit některá opatření, která nyní vyhlašuje vláda podle krizového zákona. Vojtěch ale řekl, že pravomoci
resortu by jenom zpřesnila.
„Zákon o veřejném zdraví nikdy nebyl plošně aplikován, snad jen v době metanolové aféry. Zákon například definuje
epidemiologicky závažné činnosti, ale neumožňuje je nijak regulovat,“ upozornil Vojtěch.
Odkaz
Nouzový stav potrvá do 17. května. Poslanci schválili jeho prodloužení
Vlaky a autobusy vyjedou za hranice příští týden
Kabinet schválil taky obnovení železniční a autobusové dopravy do zahraničí od 11. května, řekl ministr dopravy Karel Havlíček
(za ANO). Nyní platí zákaz mezinárodní dopravy pro všechny osobní dopravce v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní
dopravě. Vztahuje se na přepravu cestujících, nákladní doprava může do zahraničí i teď. Vlaky a autobusy nejezdí do zahraničí
od 14. března.
Havlíček zatím nespecifikoval, za jakých podmínek by doprava do zahraničí měla fungovat. Vláda od předminulého týdne
umožnila cesty do ciziny, při návratu do Česka se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít
do dvoutýdenní karantény.
Na území Česka budou moci od 11. května vstoupit (s negativním testem na koronavirus) taky občané zemí mimo Evropskou
unii, a to kvůli sezonním pracím. O uvolnění pravidel zavedených kvůli epidemii koronaviru rozhodla vláda, informovalo
ministerstvo vnitra.„Jedná se například o sezonní zaměstnance v zemědělství či pracovníky ve zdravotnictví a sociálních
službách,“ uvedlo.
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Uvolňujeme restrikce i v dopravě. Navrhnu vládě od 11. května zrušit zákaz provozování mezinárodní drážní a autobusové
dopravy. Pro překročení hranice tak bude možné využívat také autobusy nebo vlaky, které dopravci vypraví.
— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 4, 2020
Letecky opět do Amsterdamu i Düsseldorfu
Ožívá opět i Letiště Václava Havla. Dva západoevropští dopravci obnovují své linky do Prahy. Každý den opět bude přistávat
modro-bílé letadlo KLM na lince z Amsterdamu. „Druhým dopravcem je Eurowings do Düsseldorfu, nicméně to je linka, která
bude v provozu dvakrát týdně, zatímco Amsterdam by měl létat každý den,“ uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.
Připomněl, že bez přerušení létají do Prahy linky ze Sofie a Minsku. Cestující musí očekávat, že i na letišti budou muset
dodržovat zpřísněná pravidla, povinné jsou roušky i dvoumetrové odstupy.
Návrat dětí do školek je nejasný
Po více než měsíci se na některých místech Česka v pondělí ráno plošně otevřely mateřské školy, jinde ale zůstávají stále
zavřené. Školky totiž nesvazuje žádné nařízení vlády. Ty, které fungují, jsou často poloprázdné a například z šesti největších
měst v Ústeckém kraji plošně fungují jen ve dvou z nich.
Pokud školka otevře a rodič tam své dítě nedá, automaticky ztrácí nárok na ošetřovné. Ministři se snaží dohodnout na změně.
„Pokud rodič nemůže své dítě do školky nebo školy umístit, protože tam reálně hrozí rizika, tak by nárok na ošetřovné měl trvat
a já pro to udělám maximum,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
Řada mateřinek plánuje otevřít v průběhu května, nejpozději do 25., kdy se částečně otevírají i první stupně základních škol.
přehrát
video
Návrat dětí do školek je nejasný
Zdroj: ČT24
Kabinet ruší pracovní povinnost studentů medicíny
Vláda s účinností od 11. května zrušila pracovní povinnost, kterou měli uloženou studenti závěrečných ročníků zdravotnických
oborů. Studenti podle ministra zdravotnictví mohou v zařízeních, kde dosud působili, zůstat nadále na dobrovolném základě či
na základě pracovních dohod.
Opatření podle něj navazuje na to, že kabinet rozvolňuje svá omezení v případě různých typů škol. Zrušení dosavadního
opatření se podle Vojtěcha týká i sociálních služeb.
Pracovní povinnost uložila vláda studentům v polovině března. Doprovázel ji mimo jiné zákaz, aby pracovníci ve zdravotnictví
čerpali dovolenou. O zrušení zákazu dovolené rozhodl kabinet 9. dubna. V případě studentů tehdy povinnost ponechal a dal k
dispozici hejtmanům seznam studentů, aby měly regiony o studentech lepší přehled a mohly je umisťovat tam, kde jsou
potřeba. Do té doby se studenty zabývaly centrální orgány a ministerstvo.
Poslední dodávka zdravotnického materiálu z Číny dorazila do Ostravy
Na letišti v Mošnově v pondělí přistálo poslední letadlo s dodávkou ochranných pomůcek z Číny, dohromady do země deset
letadel dopravilo 300 tun zdravotnického materiálu určeného pro ministerstvo zdravotnictví.
Z Číny však létala i další letadla s ochrannými pomůckami, která si ale zaplatily soukromé firmy. Šlo zhruba o dva letouny týdně.
„Komerční lety se zdravotnickým materiálem budou fungovat i nadále. Letadla už ale nepřepravují jen ochranné pomůcky.
Zdravotnický materiál tvoří asi 60 procent nákladu, zbytek jsou různé jiné komodity,“ řekl Petr Mikel z logistické společnosti EGT
Express.
Už v neděli v Praze přistálo poslední letadlo se zdravotnickým materiálem pro ministerstvo vnitra. Od 20. března, kdy lety
začaly, přepravilo pět desítek strojů kolem dvou tisíc tun roušek, respirátorů a dalšího materiálu. Vnitro dosud za objednávky
zaplatilo skoro čtyři miliardy korun.
Začaly práce na české vakcíně
Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, následovat budou další dvě.
„Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá nebo třetí vlna. Je lepší být připraven,“ řekl na tiskové konferenci ministr
zdravotnictví. Podle něj má Česko špičkové odborné zázemí a odborníci mají dost zkušeností. Na vývoji by se mohlo podílet i
ministerstvo zdravotnictví.
Všichni účastníci výzkumu na vakcíně údajně pracují ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. „Účinná antivirotika jsou
velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování,“ řekla přednostka pracoviště preventivní kardiologie
IKEMu, šéfka výzkumného projektu a poslankyně ANO Věra Adámková.
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Ředitel ÚHKT Petr Cetkovský na tiskové konferenci uvedl, že pokud bude první fáze výzkumu úspěšná, zahájí tým odborníků
proces preklinického a klinického hodnocení.
Odkaz
Čeští vědci začali vyvíjet vakcínu proti nemoci covid-19. Výzkum je zatím v první fázi
Otevírá Národní knihovna, studovna ale zatím zůstane prázdná
Knihovny sice mohou mít otevřeno již od posledního dubnového pondělí, ale hlavně ty větší to vesměs nestihly s odkazem na
přísné hygienické podmínky, které musely splnit. Mezi prvními otevřela minulou středu Moravská zemská knihovna, naopak
Národní knihovna v Praze obnovuje provoz až nyní, a to jen částečně. Zatím bude nabízet pouze absenční výpůjčky a je možné
začít vracet vypůjčené tituly. Studovna se otevře až od příštího pondělí, bude ale potřeba předem si v ní rezervovat návštěvu.
Otevírá také Městská knihovna v Praze, nikoli však její centrální pobočka na Mariánském náměstí a pobočky na Lužinách a
Skalce, které zůstanou uzavřené ještě týden. Ostatní mají kromě služeb omezenou i provozní dobu.
Odkaz
Na doplnění a prohloubení vzdělanosti. Před sto lety nařídil stát vznik knihoven
Knihovníci ale zdůraznili, že není potřeba do knihoven spěchat kvůli vrácení knih, které jsou nyní v domácnostech třeba i čtvrt
roku. „Jedná se o velký počet nejen knih, ale také osob, které musí Klementinum navštívit. Rozhodli jsme se pro automatické
prodloužení výpůjčních lhůt u nyní vypůjčených titulů do 1. června bez jakýchkoliv sankcí,“ uvedl ředitel Národní knihovny
Martin Kocanda. Shodně prodloužila výpůjční lhůtu pražská městská knihovna.
Ke 4. květnu ale nepřichází žádná nová vlna rozvolňování opatření zavedených v březnu kvůli šíření koronaviru v ČR. Další
krok naplánovala vláda až na 11. květen, kdy otevřou muzea, divadla, velké obchody, restaurační zahrádky či kadeřnictví.
Provoz budou moci obnovit také nákupní centra. Koordinátor týmu epidemiologů ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar
připustil, že experti z toho nejsou nadšeni.
„Obchodní centra jsou designována a chtějí, aby tam zákazníci trávili co nejvíce času. My jako epidemiologové jsme se smířili s
tím, že obchodní centra otevírají 11. května, pokud vydrží epidemiologická situace, ale musí se naprosto změnit přístup
provozovatelů i vedení obchodních center i zákazníků. Musí tam trávit co nejméně času, budou tam vymezené zóny, kudy se
budou pohybovat, budou uzavřené odpočinkové zóny,“ upozornil.
Podle Karoliny Šustrové z firmy Unibail-Rodamco-Westfield bude v nákupních centrech také bezpečnostní koordinátor. „Bude
mít na starost zbytek personálu,“ uvedla. Dodržování dvoumetrových odstupů mezi lidmi potom budou nákupní střediska
zajišťovat především pomocí infografiky, plakátů, bude na ně ale dohlížet i bezpečnostní služba.
Ministerstvo rozdělí peníze na výrobu pomůcek
Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo přijímat žádosti o dotace z 300milionového programu Technologie COVID-19. Podpoří
výrobce zdravotnických prostředků, ochranných pomůcek či přístrojů na likvidaci infekčního odpadu. Budou moci žádat o
podporu od 250 tisíc do 20 milionů korun.
Podporu bude možné získat i zpětně na výdaje vzniklé od 1. února, ministerstvo přitom nevyloučilo, že by mohlo do programu
přidat více peněz. „V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů lze očekávat adekvátní navýšení alokace na tuto výzvu,“
uvedl úřad.
Resort předložené projekty podpoří z 50 procent z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP
PIK). Projekty budou muset být uskutečněny do půl roku od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Odkaz
OTÁZKY A ODPOVĚDI: Omezení obchodů, služeb či škol. Co jak funguje v Česku v době koronaviru?
V neděli přibylo 26 nemocných
Počet lidí s pozitivními testy na koronavirus se v Česku v neděli zvýšil o 26 na celkových 7781, shodný počet dosud
nakažených uvádělo ministerstvo zdravotnictví i v pondělí ráno. Z nich 3940 bylo k půlnoci stále nemocných a 3592 pacientů se
vyléčilo. Nárůst počtu nemocných v neděli oproti sobotě s 18 novými případy zrychlil, stále ale šlo o velmi nízké číslo. Zároveň
však byl nízký i počet provedených testů – tak jako každý víkend.
V neděli klesl počet provedených testů na 3667, což bylo zhruba o dvě stovky méně než v sobotu a o několik stovek více než
minulou neděli. V pracovní dny se počty testů pohybují obvykle mezi sedmi a osmi tisíci, minulé úterý se počet provedených
testů blížil devíti tisícům.
„Varoval bych před přehnaným optimismem. Čekají nás velké uvolňovací vlny, kdy se snažíme karanténu postupně rušit.
Výsledkem může být, že dojde k nárůstu počtu případů. Nemůžeme dopustit, aby to bylo na takové úrovni a takovým směrem,
abychom museli zvažovat, že budeme brzdit to, co plánujeme v následujících týdnech,“ podotkl Rastislav Maďar.
Odkaz
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Babiš připustil, že EET může být odložena do konce roku

Zpět
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Představení projektu vývoje vakcíny na nový koronavirus. Foto: kol04.05.2020 18:43Zdroj: MTAutor: kol
Specifická kauzální léčba na covid-19 zatím neexistuje. I proto se Česká republika rozhodla vydat se cestou prevence a připojit
se k zemím, které se snaží o vývoj vakcíny. Stát výzkum podpoří desítkami milionů korun.
Vakcína by v případě úspěchu mohla podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zajistit již ochranu před případnou druhou či
třetí vlnou onemocnění. Na jejím vývoji se podílí Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a IKEM. Dostupná by mohla
být v řádu více měsíců.
V současné době se výzkum inaktivované vakcíny nachází v první, laboratorní fázi. Celkem proběhnou tři fáze vývoje ve třech
přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví, každá z institucí má jasně danou úlohu a jak uvádí ministerstvo, spojení
jejich úspěšných, osvědčených výzkumných týmů má urychlit přípravu i klinické testy. Podle prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc.,
vedoucí společného výzkumného týmu a přednostky Pracoviště preventivní kardiologie IKEM by Česko nemělo spoléhat na
svět, ale snažit se zajistit si vakcínu svojí cestou. „Spolupracujeme i s kolegy z jiných zemí, ale je tak velké embargo na sdílení
jakýchkoli znalostí, kromě již publikovaných, že je třeba hledat vlastní cestu. A my máme, na co navázat,“ dodala s tím, že sice
zatím nemáme výsledek, ale vstoupili jsme na hřiště, kde není mnoho zemí světa a v boji o vakcínu hraje ČR nejvyšší ligu.
„Podobnou celosvětovou pandemii infekční nemoci moderní svět nepamatuje. Specifická léčba dosud není známá, ochranu
před možnou další vlnou nemoci proto vidíme jednoznačně v očkování. Vývoj vakcíny tak dostaly za úkol tři české přímo řízené
organizace ministerstva zdravotnictví, abychom dosáhli možnosti ochrany českých pacientů v co nejkratší době,“ říká ministr
zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch podle něhož se MZ bude významně podílet na financování celého projektu. Odhady se
zatím pohybují v řádek několika desítek milionů korun a v žádném případě by výzkum neměl jít na úkor organizací.
Podle prof. Adámkové je zde několik kroků, které mohou výzkum zastavit, nebo naopak urychlit. Tyto kroky nelze predikovat.
Jednoznačně se ale pohybujeme v horizontu více měsíců. První zpráva o současné první fázi bude zveřejněna nejdříve za dva
měsíce. V případě, kdyby některá ze zahraničních firem mezi tím dala na trh vakcínu, je český tým připraven se okamžitě
přizpůsobit situaci, která bude pro ČR nejvýhodnější.
Podle ministra Vojtěcha je třeba počítat s tím, že poptávka po vakcíně bude obrovská, a pokud bude ČR soběstačná, může se
tento krok do budoucna ukázat jako správná cesta. Zatím ale MZ ČR neví o tom, že by se některá zahraniční firma chystala s
vakcínou na trh, přitom se počítá s tím, že každá zem bude chtít nejprve zasytit svůj trh.
Tři klíčoví hráči
Po ukončení každé etapy, bude provedená část studie hodnocena. „V první fázi byla domluva tří klíčových institucí, které
provedly studii proveditelnosti a jasně deklarovaly spolupráci a vymezení jednotlivých etap studie. Každá ze zúčastněných
institucí má nezastupitelnou úlohu v realizaci výzkum od analýz in vitro, in vivo až po klinické hodnocení,“ vysvětlila prof.
Adámková. Jak však dodala, výsledky projektu nelze slíbit, a to i proto, že světové laboratoře již dvacet let vyvíjejí vakcínu ať
proti SARS nebo MERS, dosud marně.
Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že jím schválený projekt vychází ze silných stránek tří státních institucí:
Státní zdravotní ústav má možnost provádět výzkumné činnosti v rámci svých referenčních laboratoří, jeho výzkumné týmy
detailně znají postupy pro práci s viry a mají zkušenosti v oblasti vývoje. Navíc disponují věcnými prostředky pro výzkum (např.
izoláty).
Ústav hematologie a krevní transfuze má zkušenosti s výzkumnými aktivitami na poli technologického transferu a výroby
imunoterapeutických léčivých přípravků určených pro hematoonkologické pacienty.
Institut klinické a experimentální medicíny je zdravotnickým zařízením se specifickým experimentálně-klinickým zaměřením, v
jehož statutu je ukotvena výzkumná, vědecká, vývojová a klinická činnost. Je pracovištěm s mnoholetou zkušeností s
epidemiologickými, klinickými i výzkumnými úkoly. Navíc disponuje velkým experimentálním zázemím, které bude studie pro
vývoj a klinický výzkum využívat.
„Po více než dvou měsících intenzivního testování a zkoumání chování koronaviru máme dostatečné množství zkušeností a
poznatků, abychom se mohli pustit do takové ambiciózní práce jako je vývoj vakcíny. Jde nám o to vyvinout ji rychle, ale musejí
být zároveň splněna přísná kritéria bezpečnosti, což zaručí právě spolupráce odborníků našeho ústavu, ÚHKT a IKEM, “ uvedl
ředitel Státního zdravotního ústavu MUDr. Pavel Březovský, MBA, podle něhož vše probíhá v laboratoři se speciálním
zabezpečením, kde se vyšetřoval MERS nebo jiné život ohrožující viry.
Naděje na úspěch je podle něho dána i tím, že se nám tento virus, který má celogenomovou sekvenaci, již podařilo zapsat do
knihy genomů při WHO. „K němu se bude celá Evropa a vlastně celý svět nějakým způsobem vracet a porovnávat svůj výrobek
s dalšími 30 celogenomovými sekvenacemi, které byly dosud provedeny,“ dodává. Výzkum probíhá v několika buněčných
liniích tak, aby byla vytvořena co největší obranyschopnost organismu vůči viru.
„V rámci projektu budeme spolupracovat s českými i mezinárodními partnery na získávání nových poznatků o imunologické
reakci na infekci koronaviru. Bude-li první fáze výzkumu úspěšná, zahájí náš tým ve spolupráci se SZÚ a IKEM proces přípravy
výroby, preklinického a klinického hodnocení potenciální vakcíny ke schválení státními autoritami,“ uvedl profesor MUDr. Petr
Cetkovský, ředitel ÚHKT.
Třetí instituce, tedy IKEM, se do projektu zapojí ve dvou oblastech. Tou první je logistická podpora testování buněčných kultur,
kdy kromě vlastní experimentální práce poskytne IKEM know-how z oblasti testování buněčných kultur používaných k
pomnožení viru na mikrobiální kontaminace. Druhou rovinou jsou in vivo animální experimenty. „ IKEM se bude podílet na
preklinickém testování vakcíny proti covid-19 na laboratorních hlodavcích. Testována bude vakcína připravená z chemicky
usmrceného viru neschopného množení či přenosu na člověka. Cílem experimentů je nejen zjistit schopnost vakcíny vyvolat
imunitní odpověď, ale i ověřit bezpečnost vakcinace z hlediska případných nežádoucích účinků,“vysvětlil Ing. Michal Stiborek,
MBA, ředitel IKEM s tím, že experimenty budou probíhat na myších a potkanech obojího pohlaví a různého stáří a při plánování
těchto experimentů budou plně dodržovány všechny zásady o ochraně experimentálních zvířat proti týrání.
Klinické hodnocení bude zahrnovat všechny stupně, tedy samozřejmě i testování imunitní odpovědi. Jak pro MT vysvětlila prof.
Adámková, pokud se zadaří a bude-li testování probíhat i na lidech, bude se postupovat podle kritérií klinického hodnocení.
„Vybraní jedinci tedy musí být zdraví, aby bylo možno zjistit imunitní odpověď, a samozřejmě půjde zejména o lidi v první linii,
protože tam jsou nejvíce ohroženi. I toto testování by bylo v gesci IKEM, přičemž by byl proveden statistický výběr tak, aby byl
podle zdravotnických statistiků dostatečný počet osob. Design studie určuje právě zdravotnický statistik, který nám i předepíše,
kolik osob musíme mít testovaných. To zatím neumím říci, protože nemáme ještě výrobek, o němž bychom jim řekli, co umí a co
neumí,“ uvedla prof. Adámková s tím, že v klinických studiích si počet probandů neurčuje ten, kdo studii dělá, ale určuje mu to
designér statistik, který někdy určí tisíc probandů, jindy sto. „Vzhledem k tomu, že máme náš vlastní genom, a víme, jak virus
vypadá, jsme trošku dále, ale říci, kolik osob by se testování zúčastnilo, je zatím předčasné,“ uzavřela.
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Vakcína, na které čeští vědci a lékaři pracují, má po vpravení do organismu zajistit navození jeho obranyschopnosti (imunity)
proti specifické chorobě covid-19. Výzkumný tým se rozhodl pro osvědčenou inaktivovanou vakcínu, která obsahuje usmrcené
viry. Lidský organismus je schopen si tyto neživé agens zapamatovat a v budoucnu s jejich živými formami bojovat. Toto
očkování je bezpečnější než živé vakcíny, ale musí probíhat ve více dávkách, aby bylo účinné, jako je tomu např. u očkování
proti hepatitidě typu A, dětské obrně, vzteklině a dalším.
Ve vývoji vakcíny je téměř stovka pokusů
Podle rámcového přehledu WHO je v současnosti osm pokusů o vývoj vakcíny na COVID-19 už v klinickém hodnocení fáze 1
nebo fáze 2. Z toho tři stojí na inaktivovaném viru, ostatní jen na jeho částech. Mezi vývojáři jsou Sinopharm, CanSino
Biotechnology, Pfizer, Inovio Pharmaceuticals, Univerzita Oxford nebo NIAID. Dalších 94 látek je v předklinické fázi vývoje. Mezi
nimi i sousední německý German Center for Infection Research.
V Číně je vývoj vakcíny státní priorita a ambice je uvést přípravek pro emergentní použití už v září. Světová média uvádějí, že
vedoucí jedné z výzkumných skupin, virolog Chen Wei, se stal v zemi celebritou. Oxfordská univerzita ve spolupráci s AstraZenecou spustila studii s 1100 účastníky. Výsledky očekávají v rozmezí „pár měsíců“ až půl roku. Záleží mimo jiné na tom, jak
prudce se v příštích týdnech bude ve Spojeném království šířit COVID-19. Nezbytné totiž je, aby se někteří účastníci studie
nakazili.
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Česko se pokouší vyvinout vlastní vakcínu proti covid-19. Je to i otázka soběstačnosti, říká Vojtěch URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: Lidovky.cz, ČTK , Rubrika: Domov

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další dvě.
Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky oddělení preventivní kardiologie IKEM Věry Adámkové bude
vývoj trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun. Informace v pondělí zazněly na tiskové konferenci ministerstva
zdravotnictví. O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi studií je i příprava léku.
On-line reportáž 22:42
Frankofonní provincie Québec, která je koronavirem
nejpostiženější oblastí Kanady, dnes začala s postupnou obnovou hospodářského života. Výjimkou je Montréal, druhé
nejlidnatější město Kanady, kde ze zdravotních důvodů všechna omezení nadále platí. V Kanadě, kde žije 38 milionů obyvatel,
se doposud nakazilo 59 844 lidí, z nichž 3766 komplikacím souvisejícím s nemocí covid-19 podlehlo. Za neděli v zemi přibylo
2696 nově nakažených a 160 případů úmrtí, uvedla dnes agentura Reuters.22:17 Po téměř dvou měsících omezení kvůli
koronaviru mohly dnes
ve Španělsku za přísných pravidel otevřít všechny obchody a provozovny s rozlohou menší než 400 metrů čtverečních.
Mnozí živnostníci to ale neudělali. Někteří proto, že se jim to kvůli novým hygienickým pravidlům nevyplatí, jiní kvůli zmatku,
který způsobilo pozdní zveřejnění pravidel pro otevření. Informoval o tom deník La Vanguardia.22:04 Elektrárna Dukovany je
osvětlená v rámci projektu „Světlem proti viru!“ skupinou VISUALOVE, která chce tímto způsobem poděkovat všem
zdravotníkům, hasičům, policistům a všem dalším lidem, kteří přispívají k zvládnutí pandemie.21:32 Hygienici na jihu Čech dnes
šestý den v řadě
nezaznamenali žádný nový případ koronaviru. Počet uzdravených stoupnul za 24 hodin o pět lidí na 119.21:14 Ve
Francii za posledních 24 hodin zemřelo s koronavirem
dalších 306 lidí. Je to více než dvakrát tolik než v neděli, kdy země zaznamenala 135 obětí. Celkový počet obětí v zemi s 67
miliony obyvateli
přesáhl hranici 25 000, uvedla dnes s odvoláním na zdravotnické úřady agentura Reuters. přejít na online
„Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá nebo třetí vlna. Je lepší být připraven,“ řekl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO). ČR se tak podle něj díky svému špičkovému odbornému zázemí řadí do pelotonu několika málo států světa,
které se o vývoj vakcíny pokoušejí. Díky intenzivnímu zkoumání a testování mají podle něj čeští odborníci dostatečné
zkušenosti.
Je to podle něj i otázka soběstačnosti. „Pokud bude někde vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a jakým zemím.
Vzhledem k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka obrovská,“ uvedl Vojtěch.
„Každá ze zúčastněných institucí má nezastupitelnou úlohu v realizaci výzkum od analýz in vitro, in vivo až po klinické
hodnocení,“ vysvětlila profesorka a vedoucí společného výzkumného týmu Věra Adámková , která je zároveň přednostkou na
pracovišti preventivní kardiologie IKEM.
Taxikář léčený remdesivirem je v dobrém stavu, v nejbližších dnech opustí nemocnici
Ministerstvo zdravotnictví je podle něj připraveno se finančně podílet na nákladech spojených s vývojem, které se odhadují na
nižší desítky milionů. „Všichni účastníci na tom zatím pracují ve svém volném čase a zdarma, takže zatím to nestálo nic,“ řekla
Adámková. Vývoj vakcíny podle ní bude trvat „více měsíců“, zhruba za dva měsíce budou informace o úspěšnosti první fáze.
„Účinná antivirotika jsou velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování,“ doplnila Adámková.
Ve Státním zdravotním ústavu se podle jeho ředitele Pavla Březovského věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní
referenční laboratoř pro chřipku. „Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do
České republiky. Měří 200 nanometrů,“ uvedl. SZÚ také vytvořil jednu ze 30 dosud známých sekvencí genu, kterou zapsal do
knihy genomu tohoto koronaviru při Světové zdravotnické organizací (WHO). Zároveň se podle něj daří vir pěstovat a vytvářet
ho určité zásoby pro další zkoumání.
Vakcína, na které čeští vědci a lékaři pracují, má po vpravení do organismu zajistit navození jeho obranyschopnosti (imunity)
proti specifické chorobě COVID 19. Výzkumný tým se rozhodl pro osvědčenou inaktivovanou vakcínu, která obsahuje
usmrcené viry.
Na dopis části lékařů Karlovy univerzity reagují odpůrci. Stát veřejné školy nezřídil k politické činnosti, volají
„Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení,“ řekl ředitel
ÚHKT Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech. „Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její
bezpečnost,“ doplnil ředitel IKEM Michal Stiborek. Vakcína by měla být takzvaně inaktivní neboli připravená z usmrcených virů,
které si lidský organismus zapamatuje a v budoucnu umí s jejich živými formami bojovat.
Covidové prsty: lékaři upozorňují na vyrážku jako příznak covid-19, objevují se hlavně u dětí a mladistvých
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Na vývoji vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2 aktuálně pracují týmy vědců v Evropě, Asii i ve Spojených státech. Na nemoc
covid-19 zatím neexistuje ani prověřený lék, hlavní zbraní v boji proti ní je tak důsledná izolace lidí nakažených koronavirem,
případně omezení kontaktů napříč celými populacemi. Například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
doufá, že vakcínu by mohli vědci vyvinout do konce roku. Světová zdravotnická organizace ovšem počítá s tím, že očkovací
kampaň bude moci začít nejdříve za rok.
Foto:
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Petr Topič, MAFRA
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Vakcína na covid-19 by Česku dala světovou prestiž, vyjde ale na miliardy URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Seznam Zprávy , Rubrika: Léčba, Život v Česku, Stalo se

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo tým, který má v Česku vyvinout vakcínu proti covid-19. V jeho čele stojí kardioložka a
poslankyně za ANO Věra Adámková.
Přípravu vakcíny dostaly za úkol Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a
experimentální medicíny (IKEM).
Ministr Adam Vojtěch zdůraznil potřebnou roli soběstačnosti, pokud jde o očkování proti covid-19, nákaza se může vracet v
sezonních vlnách a potvrzený specifický lék zatím neexistuje.
„O vývoj vakcíny usiluje řada zemí a jsem rád, že se Česká republika do tohoto pelotonu zařadí. V očkování vidíme účinnou
ochranu před možnou druhou nebo třetí vlnou nákazy,“ uvedl.
Informace o vývoji české vakcíny podle daného scénáře a se zvolenými hráči ale některé odborníky zaskočily. Překvapivé
podle nich je i to, že tým vede přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM a poslankyně za ANO Věra Adámková.
Ta mimo jiné minulý rok obdržela anticenu Bludný balvan udělovanou Českým klubem skeptiků Sisyfos. Ten se zaměřuje na
šíření poznatků kritického myšlení i boj s vědeckými mýty. Adámkové anticenu udělil za to, že na půdě Sněmovny uvedla, že je
„certifikovaný homeopat“ a právě proto je podle ní „naprosto špatně“, aby se tyto léky pustily do volného prodeje.
„Protože obsahují velmi závažné látky, byť tedy v malém ředění, které mohou lidské tělo poškodit,“ citoval poslankyni klub.
Za Adámkovou v čele vývojářského týmu se však v pondělí postavil ministr Vojtěch. „Pracuje na Institutu klinické a
experimentální medicíny, což je prestižní pracoviště. Byla iniciátorkou daného projektu a koordinuje tři zapojená pracoviště.
Myslím, že v tomto směru pracuje, jak má,“ uvedl.
Respektovaná odborniceO medicínské odbornosti Adámkové nepochybuje ani epidemiolog Rastislav Maďar, který je v čele
ministerské pracovní skupiny vytvořené pro sestavení plánu uvolňování protiepidemických opatření.
„Myslím, že je paní profesorka velmi respektovaný odborník a všechna moje jednání s ní byla na vědecké úrovni. Pan profesor
Prymula také v Hradci budoval centrum čínské medicíny a neznamená to, že uhnul a nevěnuje se evidence-based medicíně,“
řekl epidemiolog v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
Stejně tak epidemiolog podporuje český vývoj vakcíny.
„Těší mě, že se po období určitého klidu tyto snahy opět obnovují. Československo bývalo v případě mnoha vakcín
soběstačné, bohužel se potom vše zastavilo. Dnes de facto všechny vakcíny importujeme ze zahraničí. Kdyby znovu vypukla
nějaká velká epidemie nebo pandemie, tak opět každá země zakáže vývoz vlastního zdravotnického materiálu do zahraničí a
my bychom mohli zůstat bez vakcín nebo s absolutním minimem očkovacích látek. Takže je dobré mít kapacity, abychom to
letité know how obnovili a současně udržovali kapacity minimálně v nějaké spící podobě,“ přiblížil odborník.
Vyvinutou molekulu by podle něj nejspíš bylo nutné následně prodat společnosti s velkým kapitálem, která by mohla
pokračovat v dalších a vysoce nákladných fázích studie - třetí, předregistrační fáze může stát až miliardu amerických dolarů. A
to s nejistým výsledkem.
„Kdyby se ukázalo, že látka funguje, měli bychom velké plus, světovou prestiž i dostatek vakcín pro vlastní populaci. Ale k tomu
je ještě dlouhá cesta. A nedá se vůbec odhadovat, jestli bude úspěšná,“ dodal.
Do závodu o vakcínu proti novému koronaviru se podle přehledové zprávy WHO dostalo k minulému týdnu téměř 90
takzvaných kandidátních látek. U osmi z nich odstartovalo klinické testování. V této etapě už můžou být podány lidem, a to v
několika dalších fázích. Začíná se u nízkých dávek přípravku, jež se postupně navyšují - zvětšují se i skupiny pozorovaných
pacientů.
Český výzkum je ale zatím v první, tedy laboratorní fázi, které budou dohromady tři.
„Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení,“ řekl ředitel
ÚHKT Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech. „Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její
bezpečnost,“ doplnil ředitel IKEM Michal Stiborek.
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Česko chce mít vlastní vakcínu proti covid-19, výzkum je v první fázi URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: globe24.cz , Strana: 0 , Autor: Petr Nový

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Podle šéfky výzkumného
týmu, poslankyně za ANO a přednostky oddělení preventivní kardiologie IKEM Věry Adámkové bude vývoj trvat měsíce a stát
nižší desítky milionů korun.
Informace dnes zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi
studií je i příprava léku.
"Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá nebo třetí vlna. Je lepší být připraven," řekl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO). ČR se tak podle něj díky svému špičkovému odbornému zázemí řadí do pelotonu několika málo států, které
se o vývoj vakcíny pokoušejí.
Je to podle něj i otázka soběstačnosti. "Pokud bude někde vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a jakým zemím.
Vzhledem k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka obrovská," uvedl Vojtěch.
Ministerstvo zdravotnictví je podle něj připraveno se finančně podílet na nákladech spojených s vývojem, které se odhadují na
nižší desítky milionů. "Všichni účastníci na tom zatím pracují ve svém volném čase a zdarma, takže zatím to nestálo nic," řekla
Adámková. Vývoj vakcíny podle ní bude trvat "více měsíců", zhruba za dva měsíce budou informace o úspěšnosti první fáze.
"Účinná antivirotika jsou velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování," doplnila Adámková.
Ve Státním zdravotním ústavu se podle jeho ředitele Pavla Březovského věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní
referenční laboratoř pro chřipku. "Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do
České republiky. Měří 200 nanometrů," uvedl. SZÚ také vytvořil jednu ze 30 dosud známých sekvencí genu, kterou zapsal do
knihy genomu tohoto koronaviru při Světové zdravotnické organizací (WHO). Zároveň se podle něj daří vir pěstovat a vytvářet
ho určité zásoby pro další zkoumání.
"Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení," řekl ředitel
ÚHKT Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech. "Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její
bezpečnost," doplnil ředitel IKEM Michal Stiborek. Vakcína by měla být takzvaně inaktivní neboli připravená z usmrcených virů,
které si lidský organismus zapamatuje a v budoucnu umí s jejich živými formami bojovat.
Na vývoji vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2 aktuálně pracují týmy vědců v Evropě, Asii i ve Spojených státech. Na nemoc
covid-19 zatím neexistuje ani prověřený lék, hlavní zbraní v boji proti ní je tak důsledná izolace lidí nakažených koronavirem,
případně omezení kontaktů napříč celými populacemi. Například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
doufá, že vakcínu by mohli vědci vyvinout do konce roku. Světová zdravotnická organizace ovšem počítá s tím, že očkovací
kampaň bude moci začít nejdříve za rok.
Studie kolektivní imunity by měla podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ukázat výsledky na začátku května. Od
čtvrtka se bude testovat až 27.000 lidí z míst s různým podílem nakažených…
Počet vyléčených z nemoci covid-19 v Česku se přiblížil hranici 1600. Od pondělního večera jich přibylo 38 na 1597, vyplývá z
údajů ministerstva zdravotnictví. Úmrtí s onemocněním bylo k dnešním 08…
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Vědci v Česku začali vyvíjet vakcínu proti nemoci covid-19 URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: frekvence1.cz , Strana: 0 , Autor: Barbora Pisingerová

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19.
Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky oddělení
preventivní kardiologie IKEM Věry Adámkové bude vývoj trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun. Informace v pondělí
zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi studií je i příprava
léku.
“Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá nebo třetí vlna. Je lepší být připraven,” řekl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO). ČR se tak podle něj díky svému špičkovému odbornému zázemí řadí do pelotonu několika málo států, které
se o vývoj vakcíny pokoušejí.
Je to podle něj i otázka soběstačnosti. “Pokud bude někde vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a jakým zemím.
Vzhledem k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka obrovská,” uvedl Vojtěch.
Ministerstvo zdravotnictví je podle něj připraveno se finančně podílet na nákladech spojených s vývojem, které se odhadují na
nižší desítky milionů.
“Všichni účastníci na tom zatím pracují ve svém volném čase a zdarma, takže zatím to nestálo nic,” řekla Adámková.
Vývoj vakcíny podle ní bude trvat “více měsíců”, zhruba za dva měsíce budou informace o úspěšnosti první fáze. “Účinná
antivirotika jsou velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování,” doplnila Adámková.
Ve Státním zdravotním ústavu se podle jeho ředitele Pavla Březovského věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní
referenční laboratoř pro chřipku.
“Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do České republiky. Měří 200
nanometrů,” uvedl.
SZÚ také vytvořil jednu ze 30 dosud známých sekvencí genu, kterou zapsal do knihy genomu tohoto koronaviru při Světové
zdravotnické organizací (WHO). Zároveň se podle něj daří vir pěstovat a vytvářet ho určité zásoby pro další zkoumání.
“Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení,” řekl ředitel
ÚHKT Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech. “Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její
bezpečnost,” doplnil ředitel IKEM Michal Stiborek. Vakcína by měla být takzvaně inaktivní neboli připravená z usmrcených virů,
které si lidský organismus zapamatuje a v budoucnu umí s jejich živými formami bojovat.
Na vývoji vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2 aktuálně pracují týmy vědců v Evropě, Asii i ve Spojených státech. Na nemoc
covid-19 zatím neexistuje ani prověřený lék, hlavní zbraní v boji proti ní je tak důsledná izolace lidí nakažených koronavirem,
případně omezení kontaktů napříč celými populacemi.
Například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová doufá, že vakcínu by mohli vědci vyvinout do konce roku.
Světová zdravotnická organizace ovšem počítá s tím, že očkovací kampaň bude moci začít nejdříve za rok.
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Čeští vědci začali vyvíjet vakcínu proti nemoci covid-19, vývoj bude trvat několik měsíců URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: iHNed.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
začaly společně vyvíjet vakcínu proti covid-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další dvě.
Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky oddělení preventivní kardiologie IKEM Věry Adámkové bude
vývoj trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun. Informace v pondělí zazněly na tiskové konferenci ministerstva
zdravotnictví. O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi studií je i příprava léku.
"Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá nebo třetí vlna. Je lepší být připraven," řekl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO). Česko se tak podle něj díky svému špičkovému odbornému zázemí řadí do pelotonu několika málo států,
které se o vývoj vakcíny pokoušejí.
Je to podle něj i otázka soběstačnosti. "Pokud bude někde vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a jakým zemím.
Vzhledem k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka obrovská," uvedl Vojtěch.
Ministerstvo zdravotnictví je podle něj připraveno se finančně podílet na nákladech spojených s vývojem, které se odhadují na
nižší desítky milionů. "Všichni účastníci na tom zatím pracují ve svém volném čase a zdarma, takže zatím to nestálo nic," řekla
Adámková. Vývoj vakcíny podle ní bude trvat "více měsíců", zhruba za dva měsíce budou informace o úspěšnosti první fáze.
"Účinná antivirotika jsou velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování," doplnila Adámková.
Ve Státním zdravotním ústavu se podle jeho ředitele Pavla Březovského věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní
referenční laboratoř pro chřipku. "Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do
České republiky. Měří 200 nanometrů," uvedl. SZÚ také vytvořil jednu ze 30 dosud známých sekvencí genu, kterou zapsal do
knihy genomu tohoto koronaviru při Světové zdravotnické organizaci (WHO). Zároveň se podle něj daří vir pěstovat a vytvářet
ho určité zásoby pro další zkoumání.
"Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení," řekl ředitel
ÚHKT Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech. "Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její
bezpečnost," doplnil ředitel IKEM Michal Stiborek. Vakcína by měla být takzvaně inaktivní neboli připravená z usmrcených virů,
které si lidský organismus zapamatuje a v budoucnu umí s jejich živými formami bojovat.
Na vývoji vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2 aktuálně pracují týmy vědců v Evropě, Asii i ve Spojených státech. Na nemoc
covid-19 zatím neexistuje ani prověřený lék, hlavní zbraní v boji proti ní je tak důsledná izolace lidí nakažených koronavirem,
případně omezení kontaktů napříč celými populacemi. Například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
doufá, že vakcínu by mohli vědci vyvinout do konce roku. Světová zdravotnická organizace ovšem počítá s tím, že očkovací
kampaň bude moci začít nejdříve za rok.
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Čeští vědci začali vyvíjet vakcínu proti covid-19 URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: medipool.cz , Strana: 0

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Podle šéfky výzkumného
týmu, poslankyně za ANO a přednostky oddělení preventivní kardiologie IKEM Věry Adámkové bude vývoj trvat měsíce a stát
nižší desítky milionů korun.
Informace dnes zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi
studií je i příprava léku.
“Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá nebo třetí vlna. Je lepší být připraven,” řekl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO). ČR se tak podle něj díky svému špičkovému odbornému zázemí řadí do pelotonu několika málo států, které
se o vývoj vakcíny pokoušejí.
Je to podle něj i otázka soběstačnosti. “Pokud bude někde vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a jakým zemím.
Vzhledem k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka obrovská,” uvedl Vojtěch.
Ministerstvo zdravotnictví je podle něj připraveno se finančně podílet na nákladech spojených s vývojem, které se odhadují na
nižší desítky milionů. “Všichni účastníci na tom zatím pracují ve svém volném čase a zdarma, takže zatím to nestálo nic,” řekla
Adámková. Vývoj vakcíny podle ní bude trvat “více měsíců”, zhruba za dva měsíce budou informace o úspěšnosti první fáze.
“Účinná antivirotika jsou velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování,” doplnila Adámková.
Ve Státním zdravotním ústavu se podle jeho ředitele Pavla Březovského věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní
referenční laboratoř pro chřipku. “Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do
České republiky. Měří 200 nanometrů,” uvedl. SZÚ také vytvořil jednu ze 30 dosud známých sekvencí genu, kterou zapsal do
knihy genomu tohoto koronaviru při Světové zdravotnické organizací (WHO). Zároveň se podle něj daří vir pěstovat a vytvářet
ho určité zásoby pro další zkoumání.
“Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení,” řekl ředitel
ÚHKT Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech. “Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její
bezpečnost,” doplnil ředitel IKEM Michal Stiborek. Vakcína by měla být takzvaně inaktivní neboli připravená z usmrcených virů,
které si lidský organismus zapamatuje a v budoucnu umí s jejich živými formami bojovat.
Na vývoji vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2 aktuálně pracují týmy vědců v Evropě, Asii i ve Spojených státech. Na nemoc
covid-19 zatím neexistuje ani prověřený lék, hlavní zbraní v boji proti ní je tak důsledná izolace lidí nakažených koronavirem,
případně omezení kontaktů napříč celými populacemi. Například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
doufá, že vakcínu by mohli vědci vyvinout do konce roku. Světová zdravotnická organizace ovšem počítá s tím, že očkovací
kampaň bude moci začít nejdříve za rok.
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Vakcína proti nemoci covid-19 se začala vyvíjet i v Česku URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: tyden.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Zdraví

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Podle šéfky výzkumného
týmu, poslankyně za ANO a přednostky oddělení preventivní kardiologie IKEM Věry Adámkové bude vývoj trvat měsíce a stát
nižší desítky milionů korun. Informace v pondělí zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. O vývoj vakcíny se
snaží v mnoha zemích, ve fázi studií je i příprava léku.
"Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá nebo třetí vlna. Je lepší být připraven," řekl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (za ANO). ČR se tak podle něj díky svému špičkovému odbornému zázemí řadí do pelotonu několika málo států, které
se o vývoj vakcíny pokoušejí.
Je to podle něj i otázka soběstačnosti. "Pokud bude někde vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a kterým zemím.
Vzhledem k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka obrovská," uvedl Vojtěch.
Ministerstvo zdravotnictví je podle něj připraveno se finančně podílet na nákladech spojených s vývojem, které se odhadují na
nižší desítky milionů. "Všichni účastníci na tom zatím pracují ve svém volném čase a zdarma, takže zatím to nestálo nic," řekla
Adámková. Vývoj vakcíny podle ní bude trvat "více měsíců", zhruba za dva měsíce budou informace o úspěšnosti první fáze.
"Účinná antivirotika jsou velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování," doplnila Adámková.
Koronavirus měří 200 nanometrů
Ve Státním zdravotním ústavu se podle jeho ředitele Pavla Březovského věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní
referenční laboratoř pro chřipku. "Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do
České republiky. Měří 200 nanometrů," uvedl. SZÚ také vytvořil jednu ze 30 dosud známých sekvencí genu, kterou zapsal do
knihy genomu tohoto koronaviru při Světové zdravotnické organizací (WHO). Zároveň se podle něj daří vir pěstovat a vytvářet
ho určité zásoby pro další zkoumání.
"Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení," řekl ředitel
ÚHKT Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech. "Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její
bezpečnost," doplnil ředitel IKEM Michal Stiborek. Vakcína by měla být takzvaně inaktivní neboli připravená z usmrcených virů,
které si lidský organismus zapamatuje a v budoucnu umí s jejich živými formami bojovat.
Na vývoji vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2 aktuálně pracují týmy vědců v Evropě, Asii i ve Spojených státech. Na nemoc
covid-19 zatím neexistuje ani prověřený lék, hlavní zbraní v boji proti ní je tak důsledná izolace lidí nakažených koronavirem,
případně omezení kontaktů napříč celými populacemi. Například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
doufá, že vakcínu by mohli vědci vyvinout do konce roku. Světová zdravotnická organizace ovšem počítá s tím, že očkovací
kampaň bude moci začít nejdříve za rok.
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Česko zahájilo cestu k přípravě vakcíny proti COVID-19 URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: stabruntalsko.cz , Strana: 0 , Autor: Redakce Sta

ČR / Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny společně zahájily
spolupráci v přípravě vakcíny proti COVID 19. Příprava inaktivované (tzv. neživé) vakcíny jde rychlým tempem. V současné
době se výzkum nachází v první, laboratorní fázi. Česko se do vývoje vakcíny pouští stejně jako jiné státy světa, které chtějí
pro své občany zajistit ochranu proti novému typu koronaviru.
Celkem tři fáze vývoje ve třech přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví. Tak vypadá příprava vakcíny v Česku.
Každá z institucí má jasně danou úlohu a spojení jejich úspěšných, osvědčených výzkumných týmů má urychlit přípravu i
klinické testy. „Podobnou celosvětovou pandemii infekční nemoci moderní svět nepamatuje. Specifická léčba dosud není
známá, ochranu před možnou další vlnou nemoci proto vidíme jednoznačně v očkování. Vývoj vakcíny tak dostaly za úkol tři
české přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví, abychom dosáhli možnosti ochrany českých pacientů v co nejkratší
době,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Česká republika se díky svému špičkovému odbornému zázemí řadí do
pelotonu několika málo států světa, které se o vývoj vakcíny pokouší,“ doplnil ministr.
Vývoj bude rozdělen na tři etapy. Po ukončení každé z nich, bude provedená část studie velmi přísně hodnocena. „V první fázi
byla domluva těchto tří klíčových institucí, které provedly studii proveditelnosti a jasně deklarovaly spolupráci a vymezení
jednotlivých etap studie. Každá ze zúčastněných institucí má nezastupitelnou úlohu v realizaci výzkum od analýz in vitro, in vivo
až po klinické hodnocení,“ vysvětlila profesorka Věra Adámková, vedoucí společného výzkumného týmu a přednostka
Pracoviště preventivní kardiologie IKEM.
Projekt, který schválilo Ministerstvo zdravotnictví, tak vychází ze silných stránek tří státních institucí:
Státní zdravotní ústav má možnost provádět výzkumné činnosti v rámci svých referenčních laboratoří, jeho výzkumné týmy
detailně znají postupy pro práci s viry a mají zkušenosti v oblasti vývoje. Navíc disponují věcnými prostředky pro výzkum (např.
izoláty).
Ústav hematologie a krevní transfuze má zkušenosti s výzkumnými aktivitami na poli technologického transferu a výroby
imunoterapeutických léčivých přípravků určených pro hematoonkologické pacienty.
Institut klinické a experimentální medicíny je zdravotnickým zařízením se specifickým experimentálně-klinickým zaměřením, v
jehož statutu je ukotvena výzkumná, vědecká, vývojová a klinická činnost. Je pracovištěm s mnoholetou zkušeností s
epidemiologickými, klinickými i výzkumnými úkoly. Navíc disponuje velkým experimentálním zázemím, které bude studie pro
vývoj a klinický výzkum využívat.
„Po více než dvou měsících intenzivního testování a zkoumání chování koronaviru máme dostatečné množství zkušeností a
poznatků, abychom se mohli pustit do takové ambiciózní práce jako je vývoj vakcíny. Jde nám o to vyvinout ji rychle, ale musejí
být zároveň splněna přísná kritéria bezpečnosti, což zaručí právě spolupráce odborníků našeho ústavu, ÚHKT a IKEM,“ uvedl
ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský.
„V rámci projektu budeme spolupracovat s českými i mezinárodními partnery na získávání nových poznatků o imunologické
reakci na infekci koronaviru. Bude-li první fáze výzkumu úspěšná, zahájí náš tým ve spolupráci se SZÚ a IKEM proces přípravy
výroby, preklinického a klinického hodnocení potenciální vakcíny ke schválení státními autoritami,“ doplnil profesor Petr
Cetkovský, ředitel ÚHKT.
„IKEM se bude podílet na preklinickém (animální část výzkumu) i klinickém testování eventuální vakcíny proti COVID-19.
Testována bude vakcína připravená z chemicky usmrceného viru neschopného množení či přenosu na člověka. Cílem
experimentů je nejen zjistit schopnost vakcíny vyvolat imunitní odpověď, ale i ověřit bezpečnost vakcinace z hlediska
případných nežádoucích účinků,“ uzavřel Michal Stiborek, ředitel IKEM.
Vakcína, na které čeští vědci a lékaři pracují, má po vpravení do organismu zajistit navození jeho obranyschopnosti (imunity)
proti specifické chorobě COVID 19. Výzkumný tým se rozhodl pro osvědčenou inaktivovanou vakcínu, která obsahuje
usmrcené viry. Lidský organismus je schopen si tyto neživé agens zapamatovat a v budoucnu s jejich živými formami bojovat.
Toto očkování je bezpečnější než živé vakcíny, ale musí probíhat ve více dávkách, aby bylo účinné (jako je např. očkování
proti žloutence typu A, dětské obrně, vzteklině a dalším).
Zdroj: MZČR
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Česko zahájí vývoj vakcíny proti covid-19 URL
WEB , Datum: 04.05.2020 , Zdroj: prahadnes.info , Strana: 0 , Autor: Mz Čr

Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny společně zahájily
spolupráci v přípravě vakcíny proti covid-19. Příprava inaktivované (tzv. neživé) vakcíny jde rychlým tempem. V současné době
se výzkum nachází v první, laboratorní fázi. Česko se do vývoje vakcíny pouští stejně jako jiné státy světa, které chtějí pro své
občany zajistit ochranu proti novému typu koronaviru.
Ilustrační snímek / Foto: pixabay.com
Celkem tři fáze vývoje ve třech přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví. Tak vypadá příprava vakcíny v Česku.
Každá z institucí má jasně danou úlohu a spojení jejich úspěšných, osvědčených výzkumných týmů má urychlit přípravu i
klinické testy. "Podobnou celosvětovou pandemii infekční nemoci moderní svět nepamatuje. Specifická léčba dosud není
známá, ochranu před možnou další vlnou nemoci proto vidíme jednoznačně v očkování. Vývoj vakcíny tak dostaly za úkol tři
české přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví, abychom dosáhli možnosti ochrany českých pacientů v co nejkratší
době," říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "Česká republika se díky svému špičkovému odbornému zázemí řadí do
pelotonu několika málo států světa, které se o vývoj vakcíny pokouší," doplnil ministr.
Vývoj bude rozdělen na tři etapy. Po ukončení každé z nich, bude provedená část studie velmi přísně hodnocena. "V první fázi
byla domluva těchto tří klíčových institucí, které provedly studii proveditelnosti a jasně deklarovaly spolupráci a vymezení
jednotlivých etap studie. Každá ze zúčastněných institucí má nezastupitelnou úlohu v realizaci výzkum od analýz in vitro, in vivo
až po klinické hodnocení," vysvětlila profesorka Věra Adámková, vedoucí společného výzkumného týmu a přednostka
Pracoviště preventivní kardiologie IKEM.
Projekt, který schválilo Ministerstvo zdravotnictví, tak vychází ze silných stránek tří státních institucí: "Po více než dvou
měsících intenzivního testování a zkoumání chování koronaviru máme dostatečné množství zkušeností a poznatků, abychom
se mohli pustit do takové ambiciózní práce jako je vývoj vakcíny. Jde nám o to vyvinout ji rychle, ale musejí být zároveň splněna
přísná kritéria bezpečnosti, což zaručí právě spolupráce odborníků našeho ústavu, ÚHKT a IKEM," uvedl ředitel Státního
zdravotního ústavu Pavel Březovský.
"V rámci projektu budeme spolupracovat s českými i mezinárodními partnery na získávání nových poznatků o imunologické
reakci na infekci koronaviru. Bude-li první fáze výzkumu úspěšná, zahájí náš tým ve spolupráci se SZÚ a IKEM proces přípravy
výroby, preklinického a klinického hodnocení potenciální vakcíny ke schválení státními autoritami," doplnil profesor Petr
Cetkovský, ředitel ÚHKT.
"IKEM se bude podílet na preklinickém (animální část výzkumu) i klinickém testování eventuální vakcíny proti covid-19.
Testována bude vakcína připravená z chemicky usmrceného viru neschopného množení či přenosu na člověka. Cílem
experimentů je nejen zjistit schopnost vakcíny vyvolat imunitní odpověď, ale i ověřit bezpečnost vakcinace z hlediska
případných nežádoucích účinků," uzavřel Michal Stiborek, ředitel IKEM.
Vakcína, na které čeští vědci a lékaři pracují, má po vpravení do organismu zajistit navození jeho obranyschopnosti (imunity)
proti specifické chorobě covid-19. Výzkumný tým se rozhodl pro osvědčenou inaktivovanou vakcínu, která obsahuje usmrcené
viry. Lidský organismus je schopen si tyto neživé agens zapamatovat a v budoucnu s jejich živými formami bojovat. Toto
očkování je bezpečnější než živé vakcíny, ale musí probíhat ve více dávkách, aby bylo účinné (jako je např. očkování proti
žloutence typu A, dětské obrně, vzteklině a dalším).
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Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny společně zahájily
spolupráci v přípravě vakcíny proti covid-19.
Příprava inaktivované (tzv. neživé) vakcíny jde rychlým tempem. V současné době se výzkum nachází v první, laboratorní fázi.
Česko se do vývoje vakcíny pouští stejně jako jiné státy světa, které chtějí pro své občany zajistit ochranu proti novému typu
koronaviru.
Celkem tři fáze vývoje ve třech přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví. Tak vypadá příprava vakcíny v Česku.
Každá z institucí má jasně danou úlohu a spojení jejich úspěšných, osvědčených výzkumných týmů má urychlit přípravu i
klinické testy. „Podobnou celosvětovou pandemii infekční nemoci moderní svět nepamatuje. Specifická léčba dosud není
známá, ochranu před možnou další vlnou nemoci proto vidíme jednoznačně v očkování. Vývoj vakcíny tak dostaly za úkol tři
české přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví, abychom dosáhli možnosti ochrany českých pacientů v co nejkratší
době,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Česká republika se díky svému špičkovému odbornému zázemí řadí do
pelotonu několika málo států světa, které se o vývoj vakcíny pokouší,“ doplnil ministr.
Vývoj bude rozdělen na tři etapy. Po ukončení každé z nich bude provedená část studie velmi přísně hodnocena. „V první fázi
byla domluva těchto tří klíčových institucí, které provedly studii proveditelnosti a jasně deklarovaly spolupráci a vymezení
jednotlivých etap studie. Každá ze zúčastněných institucí má nezastupitelnou úlohu v realizaci výzkumu od analýz in vitro, in
vivo až po klinické hodnocení,“ vysvětlila profesorka Věra Adámková, vedoucí společného výzkumného týmu a přednostka
Pracoviště preventivní kardiologie IKEM.
Projekt, který schválilo Ministerstvo zdravotnictví, tak vychází ze silných stránek tří státních institucí:
„Po více než dvou měsících intenzivního testování a zkoumání chování koronaviru máme dostatečné množství zkušeností a
poznatků, abychom se mohli pustit do takové ambiciózní práce, jako je vývoj vakcíny. Jde nám o to vyvinout ji rychle, ale musejí
být zároveň splněna přísná kritéria bezpečnosti, což zaručí právě spolupráce odborníků našeho ústavu, ÚHKT a IKEM,“ uvedl
ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský.
„V rámci projektu budeme spolupracovat s českými i mezinárodními partnery na získávání nových poznatků o imunologické
reakci na infekci koronaviru. Bude-li první fáze výzkumu úspěšná, zahájí náš tým ve spolupráci se SZÚ a IKEM proces přípravy
výroby, preklinického a klinického hodnocení potenciální vakcíny ke schválení státními autoritami,“ doplnil profesor Petr
Cetkovský, ředitel ÚHKT.
„IKEM se bude podílet na preklinickém (animální část výzkumu) i klinickém testování eventuální vakcíny proti covid-19.
Testována bude vakcína připravená z chemicky usmrceného viru neschopného množení či přenosu na člověka. Cílem
experimentů je nejen zjistit schopnost vakcíny vyvolat imunitní odpověď, ale i ověřit bezpečnost vakcinace z hlediska
případných nežádoucích účinků,“ uzavřel Michal Stiborek, ředitel IKEM.
Vakcína, na které čeští vědci a lékaři pracují, má po vpravení do organismu zajistit navození jeho obranyschopnosti (imunity)
proti specifické chorobě covid-19. Výzkumný tým se rozhodl pro osvědčenou inaktivovanou vakcínu, která obsahuje usmrcené
viry. Lidský organismus je schopen si tyto neživé agens zapamatovat a v budoucnu s jejich živými formami bojovat. Toto
očkování je bezpečnější než živé vakcíny, ale musí probíhat ve více dávkách, aby bylo účinné (jako je např. očkování proti
žloutence typu A, dětské obrně, vzteklině a dalším).
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Odborníky zaskočila zpráva o vývoji české vakcíny. Podle nich nelze navrhovat řešení za ‚směšně malé‘ peníze
URL
WEB , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Věda

Plán na vývoj vakcíny proti novému koronaviru za desítky milionů korun v České republice budí podezření ohledně zkušeností
a kompetentnosti jeho iniciátorů, uvedlo sedm předních členů Učené společnosti ČR v otevřeném dopise ministru zdravotnictví
Adamu Vojtěchovi (za ANO).
Radí podpořit vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke kterému v pondělí zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská
komise. Dopis, zveřejněný i na facebooku, má ČTK k dispozici.
On-line reportáž 22:45
Narozeninový večírek, jehož se v době koronavirové karantény účastnila řada bosenských prominentů, vyvolal v zemi vlnu
nevole. Dnes byl kvůli němu odvolán hlavní oslavenec, přednosta chirurgické kliniky v Sarajevu. O místo může přijít i ministr
zahraničního obchodu, informovala televize N1.21:41
Plán vývoje vakcíny proti koronaviru v ČR budí podezření o kompetentnosti iniciátorů, uvedli členové Učené společnosti ČR.
Radí podpořit snahy EU.21:17
V Latinské Americe se koronavirus dosud potvrdil u téměř 272 000 lidí, z nichž jich na 14 400 zemřelo. Vyplývá to z údajů
americké Univerzity Johnse Hopkinse.
Zhruba polovina úmrtí připadá na největší zemi v oblasti, tedy na Brazílii, kde se koncem února potvrdil první případ nákazy v
regionu a která eviduje už téměř 10 .000 nakažených.21:08
Největší hvězda italské fotbalové ligy Cristiano Ronaldo je po dvou měsících strávených doma na Madeiře zpátky v Turíně.
Portugalský fotbalista přiletěl v pondělí v noci se zpožděním a nestihl sraz Juventusu,
po povinném testu na koronavirus ho čeká dvoutýdenní karanténa. Jeho spoluhráči už se můžou jednotlivě vrátit k
přípravě.20:52
V americkém státě New York nadále klesá počet nově nakažených koronavirem a počet hospitalizovaných, bilance mrtvých na
komplikace související s nemocí covid-19 po výrazném poklesu v předchozích dnech stagnuje.
Dnes to oznámil newyorský guvernér Andrew Cuomo. přejít na online
Zpráva o rozhodnutí investovat do vývoje české vakcíny proti koronaviru poněkud zaskočila odbornou veřejnost z virologie a
imunologie infekčních onemocnění, píše se v dopise podepsaném předsedkyní Učené společnosti Blankou Říhovou i prvním
místopředsedou Pavlem Jungwirthem. Zpráva podle dokumentu působila velmi nevěrohodně a do určité míry poškodila
úctyhodnou minulost vývoje a výroby vakcín proti závažným infekčním onemocněním člověka v bývalém Československu.
Hry za rok budou. Musí ale být vakcína na covid-19, shodují se virologové
„Koncept projektu na vývoj inaktivované vakcíny proti koronaviru za několik desítek milionů korun zcela zlehčuje závažnost celé
problematiky a vyvolává podezření, že u jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností nejenom z
oblasti výzkumu a výroby vakcín, velmi pravděpodobně však též z oblasti mechanismů imunitní odpovědi u virových infekcí,“
napsali signatáři dopisu. Jinak si nedovedou vysvětlit naivitu, s jakou byl projekt představen, dodali.
V dnešním světě podle nich nelze spoléhat na omezené lokální zkušenosti a navrhovat řešení podobně složité problematiky za
„směšně malé“ peníze. „Česká republika by se měla zapojit efektivně do evropské kampaně na přípravu účinné vakcíny,“ radí.
Vědecká centra vybudovaná v ČR v posledních letech z peněz EU splňují požadavky pro moderní biotechnologický výzkum
takové vakcíny, píše se v dopise. Učená společnost ČR sdružuje významné tuzemské vědce, jejím hlavním cílem je podpora
svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.
Podle pondělního oznámení začaly vakcínu proti nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, společně vyvíjet Státní
zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM).
Evropská komise vybrala za den 7,4 miliardy eur na vývoj vakcíny. EU věnuje 1,4 miliardy
Vývoj je zatím v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Šéfka výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostka oddělení
preventivní kardiologie IKEM Věra Adámková uvedla, že vývoj bude trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun. Adámkové
spolu s dalšími politiky udělil Český klub skeptiků Sisyfos za rok 2018 anticenu Bludný balvan „za blábolení a šíření pitomostí v
oblasti zdravotnictví a vědy“.
O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi studií je i příprava léku. Evropská komise v pondělí zahájila dárcovskou
konferenci a za první den získala na vývoj vakcíny a léků proti koronaviru téměř celou cílovou částku 7,5 miliardy eur (205
miliard korun).
Konference je součástí globální iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO). Třeba Německo přislíbilo 525 milionů eur,
Francie půl miliardy, Británie přes 400 milionů eur, Japonsko a Kanada v přepočtu shodně přes tři čtvrtě miliardy eur. Český
premiér Andrej Babiš (ANO) jménem zemí visegrádské skupiny slíbil dohromady tři miliony. Česko, Slovensko, Polsko a
Maďarsko věnují shodně po tři čtvrtě milionu eur.
Foto:
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Vědkyně hledá vakcínu proti koronaviru.
Reuters
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Česko vyvíjí vlastní vakcínu proti koronaviru
TISK , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 4 , Autor: — Karolína Novotná , Rubrika: Z domova

PRAHA Česká republika se připojila k několika málo zemím světa, které se pokoušejí o vývoj vakcíny proti covid-19. Na vývoji
vhodných protilátek proti novému koronaviru nyní pracuje po celém světě zhruba stovka týmů. Z nich se asi desítka dostala do
stadia testů na lidech.
Na společném projektu se podílejí ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a
Institut klinické a experimentální medicíny. „Pracují na tom pod vedením profesorky Věry Adámkové odborníci SZÚ, ÚHKT a
IKEM,“ uvedl včera ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Výzkum je nyní podle něj v první laboratorní fázi. „Ministerstvo zdravotnictví je připraveno se podílet na nákladech spojených s
vývojem vakcíny,“ řekl Vojtěch. „Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá, třetí vlna,“ dodal ministr.
Cílem podle něj je zajistit co nejrychleji ochranu občanů, důležitá je i soběstačnost České republiky. „Nový typ koronaviru
zkoumáme už nějaký čas a díky tomu již máme dostatečné informace, abychom se mohli pustit do takovéto práce,“ řekl dále
Vojtěch.
Tým povede lékařka Věra Adámková. „Začali jsme pracovat na tomto projektu od konce února, nejprve na základě rešeršních
znalostí. Proběhla studie proveditelnosti a já říkám rovnou, že ji všichni zapojení prováděli ve svém volném čase a zdarma,“
řekla přednostka kardiologie v IKEM Věra Adámková.
Podle Adámkové nelze slíbit, že bude snaha úspěšná. Upozornila, že dosud neexistuje vakcína ani na jiné typy koronaviru, jako
je SARS a MERS. Ví se toho tedy málo a je podle ní potřeba „hledat vlastní cestu“. Adámková dodala, že na vakcínu z jiné
země se nelze spoléhat.
Kdyby však byla dříve k dispozici vakcína ze zahraničí, tým by byl schopný přejít na její výrobu. Nelze však na to spoléhat,
protože poptávka po vakcíně je nyní obrovská a potřeby Česka by pro zahraniční firmy nebyly prioritou. „Vše se dělá v
laboratoři, která je speciálně zabezpečená. Tam se vyšetřoval MERS, tam se vyšetřují život ohrožující látky,“ popsal situaci
ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský. Odborníci podle něj postupují po několika buněčných liniích. Nyní se jim
daří koronavirus pěstovat.
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Koronavirus v Česku: 7819 nakažených, počet nových případů klesá URL
WEB , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: globe24.cz , Strana: 0 , Autor: Petr Nový

V pondělí přibylo v Česku 38 nových případů nákazy koronavirem, celkem jich je 7819. Denní přírůstek tak byl sice vyšší než o
víkendu, ale nižší než minulý týden ve všední dny. Počet provedených testů ministerstvo zdravotnictví zveřejní později.
S nemocí covid-19 dosud v zemi zemřelo 252 lidí, od pondělního večera přibylo jedno úmrtí. Počet uzdravených se zvýšil o 21
na 3807. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva k dnešním 00:30.
Nově potvrzený případ úmrtí připadá na neděli, kdy tak s nemocí zemřeli tři lidé. V sobotu byla dvě úmrtí, stejně jako v pondělí.
Tyto údaje se ale mohou zpětně měnit. "Vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a
uzavírání případů krajských hygienických stanic," uvedlo ministerstvo.
V Praze dosud s koronavirem zemřelo 87 lidí. V Moravskoslezském kraji bylo 34 úmrtí, v Karlovarském 24 a ve Středočeském
22. Naopak v šesti krajích zůstává počet obětí pod deseti, nejlépe je na tom Zlínský kraj s jedním úmrtím.
V Praze je rovněž nejvyšší počet potvrzených případů nákazy, a to 1767. Více než tisíc nakažených hlásí také Moravskoslezský
kraj. Při zohlednění počtu obyvatel je situace nejhorší v Karlovarském kraji, kde na 100.000 lidí připadá přes 130 nemocných.
Praha je s těsným odstupem druhá. Na opačném konci tabulky je Jihočeský kraj s 27 nakaženými na 100.000 obyvatel.
Počet aktuálně nemocných klesl v pondělí na 3760. Nové údaje o hospitalizovaných ministerstvo zveřejní rovněž dnes kolem
8:30.
Počet lidí vyléčených z nemoci covid-19 stoupl od dnešního rána o 194 na 3786. Dva pacienti s koronavirem zemřeli, čímž
celkový počet úmrtí stoupl na 251. Nově byla nemoc odhalena v 18 případech. Od…
Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první,…
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ČR vyvíjí vakcínu proti nemoci COVID-19
TISK , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: Haló noviny , Strana: 1 , Autor: (jad) , Rubrika: Titulní strana

Česká republika se zařadila mezi země, které pracují na vývoji vakcíny proti nemoci COVID-19. O vývoj vakcíny se snaží tým
odborníků ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a
experimentální medicíny (IKEM).
»Celá řada zemí usiluje o vývoj vakcíny a jsem rád, že Česká republika se zařadí do pelotonu těchto zemí,« řekl včera
novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zdůraznil, že je potřeba co nejrychleji zajistit ochranu obyvatel před
další vlnou onemocnění. »Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá, třetí vlna. Je lepší být připraven, očkování je
klíčové,« uvedl ministr. Důležitá je podle něj také soběstačnost ČR. »Je v zájmu celé společnosti,
abychom byli soběstační. Pokud bude někde vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a jakým zemím. Vzhledem
k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka obrovská,« zdůraznil Vojtěch. Čeští vědci podle něj nový typ koronaviru
zkoumají už nějaký čas. »Díky tomu již máme dostatečné informace, abychom se mohli pustit do takovéto ambiciózní práce,«
uvedl Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví je podle něj připraveno se finančně podílet na nákladech spojených s vývojem, které
se odhadují na nižší desítky milionů korun.
Vývoj vakcíny je zatím v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a
přednostky oddělení preventivní kardiologie IKEM Věry Adámkové, bude vývoj trvat měsíce. Zhruba za dva měsíce budou
informace o úspěšnosti první fáze.
»Na viry se velmi těžko hledají léky, viry si s námi dělají, co chtějí, a my se s nimi snažíme bojovat,« uvedla Adámková.
Připomněla, že bývalé Československo a poté krátkou dobu i Česká republika měly svůj vlastní výzkum vakcín, takže je na co
navazovat. »Účinná antivirotika jsou velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování,« zdůraznila
Adámková.
Nejprve se bude testovat na myších a potkanech
Ve Státním zdravotním ústavu se podle jeho ředitele Pavla Březovského věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní
referenční laboratoř pro chřipku. »Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho
z prvních pacientů, který se dostal do České republiky. Měří 200 nanometrů,« uvedl. SZÚ také vytvořil jednu ze 30 dosud
známých sekvencí genu, kterou zapsal do knihy genomu tohoto koronaviru při Světové zdravotnické organizací. Zároveň se
podle něj daří vir pěstovat a vytvářet ho určité zásoby pro další zkoumání.
»Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení,« řekl ředitel
ÚHKT Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech. »Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její
bezpečnost,
« doplnil ředitel IKEM Michal Stiborek. Vakcína by měla být takzvaně inaktivní neboli připravená z usmrcených virů, které si
lidský organismus zapamatuje a v budoucnu umí s jejich živými formami bojovat.
O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích. Na nemoc COVID-19 zatím neexistuje prověřený lék, hlavní zbraní v boji proti ní je
tak důsledná izolace lidí nakažených koronavirem, případně omezení kontaktů napříč celými populacemi.
Vyrážka jako příznak COVID-19
Lékaři Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady a 3. LF Univerzity Karlovy včera upozornili, že jediným příznakem
onemocnění COVID-19 mohou být tzv. covidové prsty. Je to vyrážka, která se objevuje zvláště u dětí a mladistvých pacientů
jako první příznak onemocnění. »Chceme na to upozornit rodiče i zdravotnickou veřejnost zvlášť v dnešní době, kdy se
rozvolňují protiepidemická
opatření a menší děti se vracejí do škol,« uvedla mluvčí FNKV Tereza Romanová.
Jako tzv. covidové prsty označují lékaři červené hrboly na prstech zejména dolních končetin, které jsou bolestivé na dotek a
mohou svědit. Podle ředitele FNKV Petra Arenbergera se u některých pacientů objevily jako jediný příznak onemocnění
COVID-19. »Covidové prsty jsou pro dermatology
něco nového,« uvedl. Pacienti s takovými příznaky by podle něj měli být vyšetřeni na nový koronavir.
Kožní příznaky covidové infekce se podle Romanové vyskytují asi u 20 procent pacientů. Objevují se obvykle třetí až pátý den
onemocnění a posléze samy odeznějí. Mezi další kožní příznaky nového koronaviru patří například kopřivka, mramorovaná
kůže a drobné krevní výrony na dolních končetinách. Mezi obvyklé příznaky nemoci patří teploty, suchý kašel a dušnost.
Objevuje se i náhlá ztráta čichu nebo chuti u nakažených.
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Češi začali vývoj nové vakcíny proti covid-19
TISK , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 3 , Autor: VERONIKA KREJČÍ , Rubrika: Domov

PRAHA Česká republika chce být v boji s nákazou covid-19 soběstačná, a zahájila proto vývoj vlastní vakcíny. Pracovat na ní
začal tým desítek vědců ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Institutu klinické a
experimentální medicíny (IKEM).
Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) může být vývoj nemoci takový, že přijde druhá nebo třetí vlna. „Je lepší
být připraven,“ řekl s tím, že jeho ministerstvo počítá se spolufinancováním nákladů na vývoj vakcíny, který je zatím v první fázi.
„Naše budoucnost v prevenci je očkování,“ zdůraznila šéfka výzkumného týmu a přednostka oddělení preventivní kardiologie
IKEM Věra Adámková. Náklady na vývoj vakcíny podle ní budou v řádu nízkých desítek milionů a vývoj bude trvat „dlouhé
měsíce“. Výsledky první fáze budou prý vědci schopni předat nejdříve za dva měsíce.
Adámková LN řekla, že cizí země si své znalosti hlídají a také je potřeba mít svá vlastní epidemiologická data, a proto je lepší
hledat vlastní cestu: vakcínu přímo pro českou populaci. Výhodou je podle ní fakt, že v českém výzkumu je na co navázat.
Novému typu koronaviru se totiž od února věnuje Národní referenční laboratoř, spadající pod Státní zdravotnický ústav (SZÚ).
„Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do České republiky. Měří 200
nanometrů,“ řekl novinářům ředitel ústavu Pavel Březovský s tím, že vytvořili i jednu ze 30 dosud známých sekvencí genu,
kterou zapsali do knihy genomu tohoto koronaviru při Světové zdravotnické organizaci (WHO).
‘
Napříč zeměmi se nyní živě diskutuje o tom, zda ve chvíli, kdy se nějakou vakcínu podaří vyvinout, bude očkování proti
koronaviru povinné. V Itálii to například navrhl náměstek ministra zdravotnictví Pierpaolo Sireli. V Česku zatím ale podobné
úvahy nepanují. „Šlo by pravděpodobně o nepovinné hrazené očkování pro vybrané skupiny, jako jsou senioři, zdravotníci či
sociální pracovníci,“ uvedl na dotaz LN Vojtěch. Vakcína by podle vědců měla být takzvaně inaktivní – z usmrcených virů, které
si lidský organismus zapamatuje a v budoucnu bude umět s jejich živými formami bojovat.
„Bude-li ta první fáze úspěšná, potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení,“ řekl ředitel Ústavu
hematologie a krevní transfuze Petr Cetkovský. Jako poslední se do vývoje vakcíny připojí IKEM. Nejprve budou vakcínu
testovat na myších a potkanech. „Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její bezpečnost,“ zdůraznil ředitel IKEM Michal
Stiborek.
Na vývoji vakcíny proti nákaze covid-19 aktuálně pracují desítky laboratoří napříč světem. Testování vakcíny podle expertů trvá
běžně 12 až 18 měsíců. Podle vedoucí výzkumné skupiny Biotechnologického ústavu Akademie věd Kláry Grantz Šaškové je
nyní ve světě 5 vakcín ve fázi klinických studií a kolem sedmi desítek ve fázi preklinické. Je toho ale mnoho, co o novém
koronaviru nevíme. „Chybějí i epidemiologická data. Zejména kvůli vývoji vakcíny budou dále důležité poznatky o tom, jak virus
ovlivňuje imunitní odpověď buňky a celého organismu a jak dlouho přetrvávají v těle pacientů protilátky,“ uvedla. Jmenování
Adámkové vzbudilo u části odborníků odpor, mimo jiné proto, že získala anticenu Bludný balvan od Českého klubu skeptiků
Sisyfos.
Šlo by pravděpodobně o nepovinné hrazené očkování pro vybrané skupiny
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Česko se chce pokusit o vývoj vlastní vakcíny proti covid-19. Kvůli soběstačnosti URL
WEB , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: ekonomicky-denik.cz , Strana: 0 , Autor: Covid Coronavirus, Gerd Altmann

COVID 19. Coronavirus. Foto: Fotka od Gerd Altmann z Pixabay
Česká republika se chce zařadit mezi státy, které usilují o vývoj vakcíny proti covid-19. Ačkoliv je mnoho jiných projektů
podstatně dále, než startující český vývoj, zdůvodňuje ministerstvo zdravotnictví iniciativu snahou o soběstačnost. Na výzkumu
vakcíny založené na inaktivovaném viru by se zatím měly podílet Státní zdravotní ústav, IKEM a Ústav hematologie a krevní
transfúze.
Vývoj vakcíny připravené z chemicky usmrceného viru neschopného množení, který bude probíhat pod garancí ministerstva
zdravotnictví, mají za úkol tři přímo řízené organizace: Státní zdravotní ústav, IKEM a Ústav hematologie a krevní transfúze. „V
první fázi byla domluva těchto tří klíčových institucí, které provedly studii proveditelnosti a jasně deklarovaly spolupráci a
vymezení jednotlivých etap studie. Každá ze zúčastněných institucí má nezastupitelnou úlohu v realizaci výzkumu od analýz in
vitro, in vivo až po klinické hodnocení,“ vysvětlila profesorka Věra Adámková, vedoucí společného výzkumného týmu a
přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM. „Na projektu jsme začali pracovat od konce února, nejprve na bázi
rešeršních znalostí mezi všemi třemi organizacemi. Všichni zúčastnění pracovali ve svém volném čase a zdarma, takže to zatím
Českou republiku nic nestálo. V první fázi se jedná o práci laboratorní, dále je připravován proces klinického hodnocení, kde
předpokládáme všechny fáze výzkumu,“ dodává Adámková.
„Česká republika zahájila přípravu vakcíny proti nemoci covid-19. Čelíme celosvětově bezprecedentní pandemii této infekční
nemoci, kterou moderní svět nepamatuje, a celá řada zemí usiluje o vývoj vakcíny. Jsem rád, že se Česká republika zařadí do
peletonu těchto zemí a na vakcíně pracuje. V současné době neexistuje kauzální, specifická léčba této nemoci, a proto se oči
všech upínají k vývoji vakcíny. Vývoj nemoci totiž může být takový, že nás čeká druhá, třetí vlna, a je nutné být připraven,“
uvádí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Na Státním zdravotním ústavu se přitom už od začátku věnovala koronaviru Národní referenční laboratoř pro chřipku a
nechřipková respirační virová onemocnění. V tuto chvíli se vychází z celogenomové sekvenace viru zachyceného u jednoho z
prvních pacientů, který se dostal do České republiky.
„Máme velkou šanci se dostat dál, protože u tohoto viru, který má celogenomovou sekvenaci, se podařilo zapsání do knihy
genomů covidu-19 při Světové zdravotnické organizaci. Evropa a v zásadě celý svět se k tomu bude vracet a porovnávat svůj
výrobek s třiceti celogenomovými sekvenacemi, které byly dosud provedeny,“ popisuje ředitel Státního zdravotního ústavu
Pavel Březovský.
Náklady v řádu desítek milionů
Výzkumný tým se rozhodl pro inaktivovanou vakcínu, která obsahuje usmrcené viry. Lidský organismus si je schopen tyto
neživé agens zapamatovat a v budoucnu s jejich živými formami bojovat. Výzkum nyní probíhá ve speciálně zabezpečené
laboratoři, kde se vyšetřují život ohrožující látky. Virus se zde daří pěstovat v několika buněčných liniích. Vytváří se tak zásoba
rozdělená na několik frakcí, které budou testovány, aby se vytvořila co největší obranyschopnost organizmu.
Na projektu se má podílet také ÚHKT, který má podle svého ředitele Petra Cetkovského letité zkušenosti na poli transferu a
výroby imunoterapeutických produktů u hematoonkologických pacientů. Nyní by tak měl zkoumat, jak organizmus imunologicky
reaguje na infekci koronavirem. „Bude-li první fáze úspěšná, pak náš tým spolu se Státním zdravotním ústavem a IKEM zahájí
proces výroby preklinického a klinického hodnocení potencionální vakcíny ke schválení státními autoritami,“ vysvětluje Petr
Cetkovský. Zprávu o tom, jak se první fáze vyvíjí, bude podle profesorky Adámkové možno podat nejdříve za dva měsíce.
IKEM by se pak měl podle svého ředitele Michala Stiborka zapojit ve dvou oblastech – v logistické podpoře testování
buněčných kultur a při in vivo experimentech na zvířatech. „Budeme se podílet na preklinickém testování vakcíny proti covid-19
na laboratorních hlodavcích. Cílem experimentů, které u nás budou probíhat, je nejen zjistit schopnost vakcíny vyvolat imunitní
odpověď, ale zároveň ověřit i bezpečnost vakcíny z hlediska případných nežádoucích účinků. V současné době v IKEM probíhá
příprava protokolu a zejména se zpracovává žádost o schválení pokusů, která bude následně zaslána ministerstvu
zdravotnictví,“ přibližuje Michal Stiborek.
„Díky intenzivnímu testování a zkoumání chování nového koronaviru máme již dostatečné informace a množství zkušeností,
abychom se mohli pustit do tak ambiciózní práce, jako je vývoj vakcíny proti danému onemocnění. V tuto chvíli se vývoj nachází
v první laboratorní fázi, která již byla zahájena, a celkem nás čekají tři fáze vývoje. Po každé z nich bude probíhat vyhodnocení
dané části studie, které bude velmi přísné, protože nám jde zejména o bezpečnost. Ministerstvo zdravotnictví je připraveno se
podílet na nákladech spjatých s vývojem. Ty jsou zatím minimální, ale je jasné, že jak bude projekt postupovat v jednotlivých
fázích, budou náklady stoupat. Nejde totiž jen o vývoj vakcíny, ale i o soběstačnost České republiky v tomto směru. Vidíme, jak
usilujeme o remdesivir, jak to bylo komplikované, a to byl jeden lék. Poptávka bude obrovská, nebude to otázka několika zemí,
ale celého světa,“ shrnuje ministr Vojtěch.
„Česká republika se musí starat o své občany sama. Představa, že by někdo měl jako prioritu jinou zemi, je naivní. V rámci
možností spolupracujeme i s kolegy z jiných zemí, ale je embargo na jakékoliv znalosti až do publikování v časopisech,“ dodává
Adámková, podle jejíhož odhadu by měl nyní vývoj přijít na několik desítek milionů korun. Ministr Vojtěch doplňuje, že může
daným přímo řízeným organizacím poskytnout na tento výzkum příspěvek.
Silná konkurence, která má velký náskok
Jak už jsme ale ve Zdravotnickém deníku několikrát informovali, jsou ve hře na účinnou vakcínu desítky kandidátů – a první z
nich už vstoupily do fáze klinických zkoušek probíhajících na lidských dobrovolnících (o dvou z nich jsme psali zde ). Podle
časopisu Nature zahrnovalo pole potenciálních vakcín proti onemocnění covid-19 k 8. dubnu celkem 115 kandidátů. Z běžících
výzkumných projektů je 73 ve fázi vývoje nebo preklinického testování. Vůbec nejpokročilejší kandidáti, kteří se posunuli do
první fáze klinického testování na lidech, jsou látky označované jako mRNA-1273 od společnosti Moderna, Ad5-nCoV od
CanSino Biologicals, INO-4800 od Inovio, LV-SMENP-DC a patogen-specifického aAPC z Shenzhen Geno-Immune Medical
Institute (podrobně jsme psali zde ).
Je také dobré připomenout, že, jak uvádí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, za standardních okolností trvá vývoj
vakcíny 12 až 15 let a je velmi nákladná. Ani u projektů, které už vstupují do fáze klinického testování, se v případě
nejoptimističtějších scénářů (a zdaleka není jisté, zda vůbec uspějí) vakcína zřejmě neobjeví na trhu dříve než v průběhu roku
2021 – a to hovoříme o kandidátech v podstatně pokročilejší fázi, než český vývoj, který se teprve začíná rodit.
Jak jsme také psali zde, úspěšným vývojem vakcíny proces rozhodně nekončí. Je totiž potřeba připravit se na její výrobu ve
velkém. „Zatím si nejsme jistí, jaké vakcíny budou těmi nejúčinnějšími. Každá z nich vyžaduje unikátní technologii pro svou
výrobu. To znamená, že jednotlivé země musí investovat do mnoha různých výrobních zařízení, přestože vědí, že některé z nich
vůbec nepoužijí. Jinak ztratíme měsíce poté, co v laboratoři vznikne očkovací látka, ale budeme muset čekat, než dojde ke
zvětšení výrobních kapacit,“ popsal situaci Bill Gates, spoluzakladatel nadace Bill & Melinda Gates Foundation, která se věnuje
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zajištění zdravotní péče včetně očkovacích programů.
Pokud by vývoj vakcíny zvládli v zahraničí rychleji než my v České republice (což je více než pravděpodobné, a i vzhledem k
tomu, že v Česku nemáme s vývojem vakcín moc zkušeností), mohl by český tým podle profesorky Adámkové pomoci s její
výrobou. „V případě, že by někdo dal na trh vakcínu, která by byla pro Českou republiku zaplatitelná, a byl by ji ochoten prodat
v množství, které je, nebo licenci, tak je tým schopen začít vakcínu vyrábět. Tým se bude připraven přizpůsobit situaci, která
bude pro Českou republiku nejvýhodnější,“ domnívá se Věra Adámková. Nezbývá si tak nic než přát, aby úsilí českých
odborníků nevyšlo nadarmo.
Michaela Koubová
Text je převzat z portálu Zdravotnický deník, který je součástí vydavatelství Media Network, stejně jako Ekonomický deník.
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Česko se chce pokusit o vývoj vlastní vakcíny proti covid-19. Kvůli soběstačnosti URL
WEB , Datum: 05.05.2020 , Zdroj: zdravotnickydenik.cz , Strana: 0 , Rubrika: Farmacie

Česká republika se chce zařadit mezi státy, které usilují o vývoj vakcíny proti covid-19. Ačkoliv je mnoho jiných projektů
podstatně dále, než startující český vývoj, zdůvodňuje ministerstvo zdravotnictví iniciativu snahou o soběstačnost. Na výzkumu
vakcíny založené na inaktivovaném viru by se zatím měly podílet Státní zdravotní ústav, IKEM a Ústav hematologie a krevní
transfúze. […]
Česká republika se chce zařadit mezi státy, které usilují o vývoj vakcíny proti covid-19. Ačkoliv je mnoho jiných projektů
podstatně dále, než startující český vývoj, zdůvodňuje ministerstvo zdravotnictví iniciativu snahou o soběstačnost. Na výzkumu
vakcíny založené na inaktivovaném viru by se zatím měly podílet Státní zdravotní ústav, IKEM a Ústav hematologie a krevní
transfúze.
„Česká republika zahájila přípravu vakcíny proti nemoci covid-19. Čelíme celosvětově bezprecedentní pandemii této infekční
nemoci, kterou moderní svět nepamatuje, a celá řada zemí usiluje o vývoj vakcíny. Jsem rád, že se Česká republika zařadí do
peletonu těchto zemí a na vakcíně pracuje. V současné době neexistuje kauzální, specifická léčba této nemoci, a proto se oči
všech upínají k vývoji vakcíny. Vývoj nemoci totiž může být takový, že nás čeká druhá, třetí vlna, a je nutné být připraven,“
uvádí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Vývoj vakcíny připravené z chemicky usmrceného viru neschopného množení, který bude probíhat pod garancí ministerstva
zdravotnictví, mají za úkol tři přímo řízené organizace: Státní zdravotní ústav, IKEM a Ústav hematologie a krevní transfúze. „V
první fázi byla domluva těchto tří klíčových institucí, které provedly studii proveditelnosti a jasně deklarovaly spolupráci a
vymezení jednotlivých etap studie. Každá ze zúčastněných institucí má nezastupitelnou úlohu v realizaci výzkumu od analýz in
vitro, in vivo až po klinické hodnocení,“ vysvětlila profesorka Věra Adámková, vedoucí společného výzkumného týmu a
přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM. „Na projektu jsme začali pracovat od konce února, nejprve na bázi
rešeršních znalostí mezi všemi třemi organizacemi. Všichni zúčastnění pracovali ve svém volném čase a zdarma, takže to zatím
Českou republiku nic nestálo. V první fázi se jedná o práci laboratorní, dále je připravován proces klinického hodnocení, kde
předpokládáme všechny fáze výzkumu,“ dodává Adámková.
Na Státním zdravotním ústavu se přitom už od začátku věnovala koronaviru Národní referenční laboratoř pro chřipku a
nechřipková respirační virová onemocnění. V tuto chvíli se vychází z celogenomové sekvenace viru zachyceného u jednoho z
prvních pacientů, který se dostal do České republiky.
„Máme velkou šanci se dostat dál, protože u tohoto viru, který má celogenomovou sekvenaci, se podařilo zapsání do knihy
genomů covidu-19 při Světové zdravotnické organizaci. Evropa a v zásadě celý svět se k tomu bude vracet a porovnávat svůj
výrobek s třiceti celogenomovými sekvenacemi, které byly dosud provedeny,“ popisuje ředitel Státního zdravotního ústavu
Pavel Březovský.
Náklady v řádu desítek milionů
Výzkumný tým se rozhodl pro inaktivovanou vakcínu, která obsahuje usmrcené viry. Lidský organismus si je schopen tyto
neživé agens zapamatovat a v budoucnu s jejich živými formami bojovat. Výzkum nyní probíhá ve speciálně zabezpečené
laboratoři, kde se vyšetřují život ohrožující látky. Virus se zde daří pěstovat v několika buněčných liniích. Vytváří se tak zásoba
rozdělená na několik frakcí, které budou testovány, aby se vytvořila co největší obranyschopnost organizmu.
Na projektu se má podílet také ÚHKT, který má podle svého ředitele Petra Cetkovského letité zkušenosti na poli transferu a
výroby imunoterapeutických produktů u hematoonkologických pacientů. Nyní by tak měl zkoumat, jak organizmus imunologicky
reaguje na infekci koronavirem. „Bude-li první fáze úspěšná, pak náš tým spolu se Státním zdravotním ústavem a IKEM zahájí
proces výroby preklinického a klinického hodnocení potencionální vakcíny ke schválení státními autoritami,“ vysvětluje Petr
Cetkovský. Zprávu o tom, jak se první fáze vyvíjí, bude podle profesorky Adámkové možno podat nejdříve za dva měsíce.
IKEM by se pak měl podle svého ředitele Michala Stiborka zapojit ve dvou oblastech – v logistické podpoře testování
buněčných kultur a při in vivo experimentech na zvířatech. „Budeme se podílet na preklinickém testování vakcíny proti covid-19
na laboratorních hlodavcích. Cílem experimentů, které u nás budou probíhat, je nejen zjistit schopnost vakcíny vyvolat imunitní
odpověď, ale zároveň ověřit i bezpečnost vakcíny z hlediska případných nežádoucích účinků. V současné době v IKEM probíhá
příprava protokolu a zejména se zpracovává žádost o schválení pokusů, která bude následně zaslána ministerstvu
zdravotnictví,“ přibližuje Michal Stiborek.
„Díky intenzivnímu testování a zkoumání chování nového koronaviru máme již dostatečné informace a množství zkušeností,
abychom se mohli pustit do tak ambiciózní práce, jako je vývoj vakcíny proti danému onemocnění. V tuto chvíli se vývoj nachází
v první laboratorní fázi, která již byla zahájena, a celkem nás čekají tři fáze vývoje. Po každé z nich bude probíhat vyhodnocení
dané části studie, které bude velmi přísné, protože nám jde zejména o bezpečnost. Ministerstvo zdravotnictví je připraveno se
podílet na nákladech spjatých s vývojem. Ty jsou zatím minimální, ale je jasné, že jak bude projekt postupovat v jednotlivých
fázích, budou náklady stoupat. Nejde totiž jen o vývoj vakcíny, ale i o soběstačnost České republiky v tomto směru. Vidíme, jak
usilujeme o remdesivir, jak to bylo komplikované, a to byl jeden lék. Poptávka bude obrovská, nebude to otázka několika zemí,
ale celého světa,“ shrnuje ministr Vojtěch.
„Česká republika se musí starat o své občany sama. Představa, že by někdo měl jako prioritu jinou zemi, je naivní. V rámci
možností spolupracujeme i s kolegy z jiných zemí, ale je embargo na jakékoliv znalosti až do publikování v časopisech,“ dodává
Adámková, podle jejíhož odhadu by měl nyní vývoj přijít na několik desítek milionů korun. Ministr Vojtěch doplňuje, že může
daným přímo řízeným organizacím poskytnout na tento výzkum příspěvek.
Silná konkurence, která má velký náskok
Jak už jsme ale ve Zdravotnickém deníku několikrát informovali, jsou ve hře na účinnou vakcínu desítky kandidátů – a první z
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nich už vstoupily do fáze klinických zkoušek probíhajících na lidských dobrovolnících (o dvou z nich jsme psali zde). Podle
časopisu Nature zahrnovalo pole potenciálních vakcín proti onemocnění covid-19 k 8. dubnu celkem 115 kandidátů. Z běžících
výzkumných projektů je 73 ve fázi vývoje nebo preklinického testování. Vůbec nejpokročilejší kandidáti, kteří se posunuli do
první fáze klinického testování na lidech, jsou látky označované jako mRNA-1273 od společnosti Moderna, Ad5-nCoV od
CanSino Biologicals, INO-4800 od Inovio, LV-SMENP-DC a patogen-specifického aAPC z Shenzhen Geno-Immune Medical
Institute (podrobně jsme psali zde).
Je také dobré připomenout, že, jak uvádí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, za standardních okolností trvá vývoj
vakcíny 12 až 15 let a je velmi nákladná. Ani u projektů, které už vstupují do fáze klinického testování, se v případě
nejoptimističtějších scénářů (a zdaleka není jisté, zda vůbec uspějí) vakcína zřejmě neobjeví na trhu dříve než v průběhu roku
2021 – a to hovoříme o kandidátech v podstatně pokročilejší fázi, než český vývoj, který se teprve začíná rodit.
Jak jsme také psali zde, úspěšným vývojem vakcíny proces rozhodně nekončí. Je totiž potřeba připravit se na její výrobu ve
velkém. „Zatím si nejsme jistí, jaké vakcíny budou těmi nejúčinnějšími. Každá z nich vyžaduje unikátní technologii pro svou
výrobu. To znamená, že jednotlivé země musí investovat do mnoha různých výrobních zařízení, přestože vědí, že některé z nich
vůbec nepoužijí. Jinak ztratíme měsíce poté, co v laboratoři vznikne očkovací látka, ale budeme muset čekat, než dojde ke
zvětšení výrobních kapacit,“ popsal situaci Bill Gates, spoluzakladatel nadace Bill & Melinda Gates Foundation, která se věnuje
zajištění zdravotní péče včetně očkovacích programů.
Pokud by vývoj vakcíny zvládli v zahraničí rychleji než my v České republice (což je více než pravděpodobné, a i vzhledem k
tomu, že v Česku v současnosti nemáme s vývojem vakcín moc zkušeností), mohl by český tým podle profesorky Adámkové
pomoci s její výrobou. „V případě, že by někdo dal na trh vakcínu, která by byla pro Českou republiku zaplatitelná, a byl by ji
ochoten prodat v množství, které je, nebo licenci, tak je tým schopen začít vakcínu vyrábět. Tým se bude připraven přizpůsobit
situaci, která bude pro Českou republiku nejvýhodnější,“ domnívá se Věra Adámková. Nezbývá si tak nic než přát, aby úsilí
českých odborníků nevyšlo nadarmo.
-mk-
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Radio Prague International - 6.5.2020
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: Radio Prague International , Strana: 0

V chebské nemocnici začalo testování zaměstnanců, zavřené oddělení geriatrie v Ostravě
U chebské nemocnice začalo testování všech jejích zaměstnanců Nemocnice je v současnosti jedním z největších lokálních
ohnisek nákazy koronavirem v České republice. Podle informací, kterézveřejnil náměstek ministra zdravotnictví Roman
Prymula, se zde nakazilo už 38 zaměstnanců nemocnice a také pacienti. Jen za úterý nemocnice ohlásila devět nově
nakažených zdravotníků a tři pacienty. Nemocnice proto pacienty, u nichž byly testy negativní, převeze do okolních nemocnic.
V Chebu zůstanou hospitalizováni pacienti s onemocněním covid-19.
V první vlně projdou testováním všichni zaměstnanci nemocnice. Pokud se u některého nákaza potvrdí, na řadu přijdou
členové jeho domácnosti. Chebská nemocnice má bezmála 500 zaměstnanců. Jak se nákaza do nemocnice dostala a proč se
tak rychle rozšířila, není jasné. Ředitel nemocnice Martin Krušina se domnívá, že za vysokým nárůstem počtu nakažených
zdravotníků je nákaza od konkrétní pacientky. Vychází z toho, že náhle onemocnělo více zdravotníků z jednoho týmu, který se
o pacientku staral. Chebsko patří mezi nejzasaženější okresy v zemi. V přepočtu na obyvatele má podle údajů ministerstva k 5.
květnu 267,7 nakažených na 100.000 obyvatel. To je více než má Praha. Svoji roli může hrát i fakt, že Cheb sousedí s
německými okresy, kde je nákaza také velmi rozšířená.
Městská nemocnice Ostrava musela zavřít oddělení geriatrie D s 28 lůžky. Důvodem je výskyt koronavirové nákazy v této části
nemocnice. Aktuálně je geriatrie bez 21 zaměstnanců, u 16 se nákaza covidem-19 potvrdila, dalších pět je v karanténě, protože
byli v kontaktu s kolegy na pracovišti, které muselo být uzavřeno. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. Nákaza se
na oddělení potvrdila poté, kdy byl jeden z původně negativních pacientů opětovně testován na covid-19, a to před chystaným
převozem do LDN. Jeho test byl pozitivní, a testováni tak byli zaměstnanci z tohoto pracoviště.
V úterý počet testů na covid-19 v ČR poprvé překonal 9000
Laboratoře v Česku provedly v úterý poprvé více než 9000 testů na koronavirus za den. Zjistily 77 pozitivních případů, nejvíce
za posledních pět dní. Poměr nakažených k celkovému množství testovaných stoupl na 0,85 procenta, v pondělí byl půl
procenta. Celkem eviduje ministerstvo zdravotnictví 7899 nakažených. Počet úmrtí s covidem-19 se od úterního podvečera
zvýšil o čtyři na 258. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva.
Lidí, kteří se z nákazy koronavirem v Česku vyléčili, je 4017. V úterý jich přibylo 190. Z nemoci se tak vyléčila už více než
polovina nakažených. Aktuálně je v zemi 3624 lidí s nákazou. Hospitalizováno je 295 z nich, těžký průběh nemoci má 51
pacientů.
EK odhaduje letošní propad české ekonomiky na 6,2 procenta
České hospodářství kvůli omezením spojeným s šířením koronaviru zaznamená letos propad o 6,2 procenta, což je více než za
finanční krize v roce 2009. Počítá s tím jarní makroekonomický odhad, který zveřejnila Evropská komise (EK). Podle ní se ani v
příštím roce česká ekonomika nedostane na loňskou úroveň, růst komise odhaduje na pět procent. Exportně zaměřené české
hospodářství doplatí podle analytiků komise kromě poklesu výroby také na menší poptávku v jiných zemích. Nezaměstnanost
by měla v příštím roce vzrůst přibližně na pět procent, mírně se naopak sníží inflace, zejména v souvislosti s poklesem cen ropy
a nižší poptávkou. Na konci loňského roku byla v Česku podle Úřadu práce ČR míra nezaměstnanosti 2,9 procenta.
Podle analytiků oslovených ČTK by letos česká ekonomiky mohla klesnout kvůli dopadům koronaviru o 6,5 až 11 procent. Na
příští rok většinou ekonomové očekávají poměrně silné oživení, ekonomika by tak mohla podle některých odhadů stoupnout až
o devět procent. Ještě na začátku roku před propuknutím pandemie analytici zpravidla očekávali na letošní rok vzestup
hrubého domácího produktu (HDP) asi o dvě procenta.
Ministr ke kritice vakcíny: Platí svoboda bádání, pomoc nenabídli
Šéfka týmu pro vývoj vakcíny proti nemoci covid-19 Věra Adámková a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se ohradili
proti kritice Učené společnosti ČR. Podle poslankyně za ANO a lékařky Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Adámkové nikdo institucím pomoc nenabídl. Učená společnost ČR označila informace o chystané vakcíně za nedůvěryhodné,
je podle ní podezření, že za ní stojí lidé bez potřebných znalostí o výzkumu a výrobě vakcín. Kritizuje také plánované náklady
jen v desítkách milionů korun. Na vývoj společné vakcíny organizovaný EU Česko poskytne zhruba 750.000 eur, Německo a
Francie přes půl miliardy.
"Platí svoboda bádání a v tomto směru asi není nutné kritizovat někoho, kdo má zájem pracovat na vývoji této vakcíny," řekl
ministr. Sedm členů Učené společnosti v čele s předsedkyní, mikrobioložkou Blankou Říhovou, uvádí, že plán na vývoj vakcíny
budí podezření ohledně zkušeností a kompetentnosti jeho iniciátorů. Radí podpořit vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke
kterému v pondělí zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská komise. Podle Adámkové dopis nedostala ona ani nikdo z
ředitelů Státního zdravotního ústavu, IKEM a Ústavu hematologie a krevní transfuze, kteří se na projektu podílejí. Pomoc jim
podle Adámkové nikdo nenabídl. "Situace je bezprecedentní. Domnívám se, že je povinností každého vědce, má-li možnosti,
dát je obyvatelům a vlasti," řekla Adámková. Lidé zapojení do projektu podle ní doteď odvedli zdarma práci za desítky milionů
korun.
Babiš požádal o kontrolu nákupu pomůcek v nouzovém stavu
Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal dopisem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, aby úřad prověřil
nákupy zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu. ČTK to sdělila mluvčí NKÚ Jana
Gabrielová. Kala premiéra v odpovědi ujistil, že NKÚ se tomuto tématu věnuje od samého počátku. Babiš o svém záměru
požádat o kontrolu informoval minulý týden ve Sněmovně, když před poslanci obhajoval žádost vlády o souhlas s prodloužením
nouzového stavu. Někteří opoziční poslanci vyjadřovali pochybnosti o tom, zda byly nákupy hospodárné a transparentní.
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Blesk.cz: Taxi s Petříčkem v noci havarovalo, řidič zemřel
Vozidlo taxi, které v noci vezlo ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), havarovalo v pražských Nuslích, kde šéf české
diplomacie bydlí. Server Blesk.cz uvedl, že ministr je podle dostupných informací v pořádku, řidiče se ale záchranářům
nepodařilo oživit. Za nehodu mohou podle serveru zřejmě zdravotní obtíže dvaašedesátiletého taxikáře. Černínský palác chystá
k incidentu oficiální vyjádření. Řidič při nehodě narazil podle Blesku v nízké rychlosti do zaparkovaného auta. Mluvčí pražské
záchranné služby Jana Poštová serveru řekla, že zdravotníci o život řidiče bojovali 30 minut, muž ale zemřel. Okolnosti dopravní
nehody policisté vyšetřují.
"Pan ministr měl v době dopravní nehody, na základě vlastního požadavku, přerušenou policejní ochranu. Je to jeho právo a je
to běžné. Chráněná osoba může kdykoliv policejní ochranu odmítnout či přerušit," uvedla na twitteru policie.
Klaus: Vývoj naznačuje, že covid-19 není tak velkou hrozbou
Dosavadní průběh epidemie nového koronaviru naznačuje, že covid-19 není svými zdravotními důsledky takovou hrozbou, jak
byl a je líčen, uvedl bývalý prezident Václav Klaus a lidé z jeho institutu v prohlášení, které poskytli ČTK. Epidemie podle nich
odchází bez jasných příčin a důvodem nejsou jen přijatá restriktivní opatření. Za nebezpečnější než samotnou pandemii
považují pro budoucnost sílu dnešního státu a snadnost mediální manipulace. Nový koronavirus považují autoři prohlášení
Institutu Václava Klause pouze za prvotního hybatele a za jednu složku události, která radikálně změnila obvyklý způsob života
lidské společnosti. "Ze společenského hlediska je daleko vážnější reakce států téměř celého světa na tuto zdravotní hrozbu, na
kterou u nás do konce dubna zemřelo 0,0022 procenta našich spoluobčanů," uvedli. Vlády mnoha zemí světa podle nich
omezily svobody občanů a paralyzovaly život na celém světě.
Další udržování plošných restrikcí přestalo podle Institutu Václava Klause být únosné kvůli velkým ekonomickým ztrátám,
rozpočtovým deficitům, výrazným poškozováním zdravotnictví samotného i frustraci lidí. "Tak vysoká cena za snadno
vyhlásitelné plošné karantény není přijatelná." Klaus a jeho institut varují přes rozsáhlými sociálními programy. "Může nastat
inflace pro dnešní generace neznámého rozsahu," uvedli. Obávají se obtížné obnovy ekonomiky. "Stejně tak nebude možné
rychle a snadno zrušit dnes zaváděné posilování pravomocí státu."
Analytici: Propad maloobchodu v březnu se čekal, duben bude horší
Propad maloobchodních tržeb v březnu se vzhledem k zavedení vládních restrikcí proti šíření koronaviru dal podle analytiků
čekat. Ještě horší výsledky podle nich přinese duben, kdy byla většina obchodů zavřená celý měsíc. Návrat k číslům před krizí
bude spíše dlouhodobou záležitostí, uvedli ekonomové v reakci na zveřejněné údaje o maloobchodních tržbách. Kvůli růstu
nezaměstnanosti analytici nepředpokládají, že budou lidé ochotni příliš utrácet. Maloobchodní tržby v březnu bez prodejů aut
meziročně klesly o 8,9 procenta, uvedl Český statistický úřad.
Tuzemský maloobchod vykázal v březnu svůj nejhlubší meziroční propad minimálně od začátku tohoto tisíciletí, tedy od ledna
2001, uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Nejméně se dařilo prodejcům oblečení a obuvi a také obchodům s
vybavením pro sport a volný čas. Naopak podle očekávání vzrostly tržby za prodej potravin, meziročně o téměř čtyři procenta.
Ekonom Michal Brožka z Komerční banky očekává, že za celý letošní rok klesnou maloobchodní tržby o 5,3 procenta, v příštím
roce vzrostou o 3,8 procenta.
Maturity letos budou od 1. do 3. června, přijímací zkoušky 8. a 9. června
Společná část maturitní zkoušky se letos uskuteční 1. a 2. června, didaktická část 3. června, harmonogram maturit zveřejnil
ministr školství Robert Plaga (ANO). Termín podle něj odpovídá lhůtám, jak je vláda přijala ve stavu legislativní nouze v
polovině dubna. K přípravě na maturity se studenti posledních ročníků budou moci vrátit do lavic ve skupinách po patnácti v
pondělí. Jednotná přijímací zkouška na střední školy bude letos delší než obvykle, protože žáci mají kvůli epidemii koronaviru a
zavřeným školám horší podmínky přípravy. Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. června, na víceletá gymnázia o
den později - 9. června.
Povinná maturita z matematiky od příštího roku zřejmě zavedena nebude. Sněmovna schválila požadavek ministra školství
Roberta Plagy (za ANO) v rámci novely školského zákona. Snahu části poslanců, aby se povinná maturita z matematiky pouze
odložila o dva roky, dolní komora nepřijala. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Vládní návrh počítá s tím, že studenti si
budou moci vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška se má
navíc omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků se mají přesunout zpět do škol. Plaga zrušení povinné
maturity z matematiky zdůvodnil tím, že žáci na ni nejsou připraveni, neboť výuku matematiky se zatím nepovedlo dostatečně
zlepšit.
Hanzlíkův nárok na odškodnění za Asanaci nebyl podle ÚS promlčený
Česká justice chybovala, když kvůli promlčení zamítla žalobu signatáře Charty 77 Petra Hanzlíka. Žádal odškodnění v
souvislosti s nucenou emigrací po nátlaku komunistické Státní bezpečnosti (StB). Námitku promlčení vznesenou státem nelze
akceptovat, plyne z nálezu, který Ústavní soud (ÚS) zveřejnil na svém webu. Žalobou se bude znovu zabývat Obvodní soud pro
Prahu 7. Ústavní soud ale nálezem nijak nepředjímá, zda jsou splněny ostatní předpoklady pro přiznání odškodnění, respektive
v jaké výši. Podle březnové zprávy na webu Blesk.cz Hanzlík letos v 75 letech zemřel. ÚS podle nálezu neměl o jeho úmrtí
povědomí. Obecně platí, že v případě úmrtí může nárok přejít na dědice, musí se ale počkat na vypořádání dědického řízení.
Hanzlík po nátlaku StB v roce 1982 odešel i s rodinou do Rakouska, do vlasti se vrátil po pádu totality. Žalobou podanou v roce
2007 se domáhal náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nátlaku příslušníků StB. Žádal
dorovnání rozdílu mezi cenou, za kterou musel před vystěhováním prodat dům i s vybavením, a jeho skutečnou hodnotou.
Také požadoval dorovnání rozdílu mezi starobním důchodem, který dostával, a jeho průměrnou výší, na kterou vzhledem k
životním okolnostem nedosáhl. Hanzlík v ústavní stížnosti uvedl, že žalobu podal záměrně teprve poté, co skončilo trestní řízení
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proti vykonavatelům akce Asanace. Celá akce, jejímž cílem bylo vypudit z Československa odpůrce totality, tak byla podle
Hanzlíka postavena mimo zákon.
DVTV: Čínský fond je ochotný prodat podíl ve Smartwings za korunu
Čínský fond CITIC je připraven prodat českému státu svůj bezmála poloviční podíl v letecké společnosti Smartwings za jednu
korunu, uvedl v rozhovoru na portálu DVTV generální ředitel a spolumajitel společnosti Roman Vik. Čínská strana tak je podle
něj ochotná učinit, pokud by tím odblokovala jednání o poskytnutí státních záruk za komerční úvěr. Ministryně financí Alena
Schillerová ani ministr průmyslu a hospodářství Karel Havlíček (oba za ANO) se jednání nebrání, uvedla Česká televize.
Smartwings se dostaly do problémů kvůli pandemii koronaviru, která prudce snížila zájem o leteckou přepravu.
Pokud stát poskytne firmě Smartwings záruku na komerční úvěr přibližně 100 milionů dolarů (zhruba 2,5 mld. Kč), má firma
podle Vika velké šance na to znovu rozjet své podnikání. Mministryně Schillerová zdůraznila, že nejsou známy podmínky
transakce, ani co by se stalo s podílem ve firmě, který patří soukromému vlastníkovi. Společnost Smartwings, kam kromě
stejnojmenné letecké společnosti patří i České aerolinie (ČSA), loni přepravila 8,2 milionu cestujících.
Zámek v Lešanech na Benešovsku má ve věži novou zvonkohru
Zámek v Lešanech na Benešovsku má ve věži novou zvonkohru, která umí zahrát libovolné melodie. Zařízení pochází z dílny
zvonaře Jana Šedy, v Česku jsou jen tři podobné instalace, řekl ČTK Martin Truhlář, který se o zámek již druhou sezonu stará.
Památku od obce koupil v 90. letech minulého století Truhlářův dědeček Ladislav a opravil ji. Práce na obnově areálu dosud
neskončily, letos majitelé rekonstruovali hospodářské budovy kolem zámku. V nabídce pro návštěvníky by časem mělo přibýt
muzeum bankovek používaných na území nynější republiky od roku 1900 do současnosti. "Některé bankovky bude možné i
zakoupit," uvedl Martin Truhlář.
Počasí
Oblačno až zataženo. V polohách nad 800 m srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 5
°C, na Šumavě kolem 9 °C.
Brutální policejní zásahy, fronty před obchody, vysoké pokuty – Krajané v pandemii II.
Ochota pomáhat, obavy z testování, scházející sociální kontakty - zkušenosti s bojem proti pandemii jsou v různých částech
světa rozdílné. Jak to vnímají naši krajané v Keni, Francii nebo Španělsku?
Franz Kafka: Proces
Jedním z autorů, jehož jméno je úzce spojeno s Prahou, je německy píšící právník a spisovatel Franz Kafka, který se narodil
zde, na Starém Městě v roce 1883. Dílo, které po sobě zanechal, sice není rozsáhlé co do objemu, přesto je Kafka považován
za jednoho z nejvýznamnějších světových autorů 20. století. O jeho zřejmě nejznámějším románu Proces mluvíme s
germanistkou Jindrou Broukalovou z Univerzity Karlovy.
Studie kolektivní imunity: počet nakažených je v české populaci velmi nízký
Počet nakažených nemocí covid-19 je v české populaci velmi nízký. Pohybuje se v jednotkách promile nebo v malých
procentech. Ukázala to studie kolektivní imunity. Testování se zúčastnilo víc než 26 a půl tisíce lidí.
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V chebské nemocnici začnou testovat všechny zaměstnance i rodiny
U chebské nemocnice by se mělo začít s testováním všech jejích zaměstnanců a případně jejich rodin. Nemocnice je v
současnosti jedním z největších lokálních ohnisek nákazy koronavirem v České republice. Podle informací, kterézveřejnil
náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, se zde nakazilo už 38 zaměstnanců nemocnice a také pacienti. Jen za úterý
nemocnice ohlásila devět nově nakažených zdravotníků a tři pacienty. Nemocnice proto pacienty, u nichž byly testy negativní,
převeze do okolních nemocnic. V Chebu zůstanou hospitalizováni pacienti s onemocněním covid-19.
V první vlně projdou testováním všichni zaměstnanci nemocnice. Pokud se u některého nákaza potvrdí, na řadu přijdou
členové jeho domácnosti. Chebská nemocnice má bezmála 500 zaměstnanců. Jak se nákaza do nemocnice dostala a proč se
tak rychle rozšířila, není jasné. Ředitel nemocnice Martin Krušina se domnívá, že za vysokým nárůstem počtu nakažených
zdravotníků je nákaza od konkrétní pacientky. Vychází z toho, že náhle onemocnělo více zdravotníků z jednoho týmu, který se
o pacientku staral. Chebsko patří mezi nejzasaženější okresy v zemi. V přepočtu na obyvatele má podle údajů ministerstva k 5.
květnu 267,7 nakažených na 100.000 obyvatel. To je více než má Praha. Svoji roli může hrát i fakt, že Cheb sousedí s
německými okresy, kde je nákaza také velmi rozšířená.
V úterý počet testů na covid-19 v ČR poprvé překonal 9000
Laboratoře v Česku provedly v úterý poprvé více než 9000 testů na koronavirus za den. Zjistily 77 pozitivních případů, nejvíce
za posledních pět dní. Poměr nakažených k celkovému množství testovaných stoupl na 0,85 procenta, v pondělí byl půl
procenta. Celkem eviduje ministerstvo zdravotnictví 7899 nakažených. Počet úmrtí s covidem-19 se od úterního podvečera
zvýšil o čtyři na 258. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva.
Lidí, kteří se z nákazy koronavirem v Česku vyléčili, je 4017. V úterý jich přibylo 190. Z nemoci se tak vyléčila už více než
polovina nakažených. Aktuálně je v zemi 3624 lidí s nákazou. Hospitalizováno je 295 z nich, těžký průběh nemoci má 51
pacientů.
EK odhaduje letošní propad české ekonomiky na 6,2 procenta
České hospodářství kvůli omezením spojeným s šířením koronaviru zaznamená letos propad o 6,2 procenta, což je více než za
finanční krize v roce 2009. Počítá s tím jarní makroekonomický odhad, který zveřejnila Evropská komise (EK). Podle ní se ani v
příštím roce česká ekonomika nedostane na loňskou úroveň, růst komise odhaduje na pět procent. Exportně zaměřené české
hospodářství doplatí podle analytiků komise kromě poklesu výroby také na menší poptávku v jiných zemích. Nezaměstnanost
by měla v příštím roce vzrůst přibližně na pět procent, mírně se naopak sníží inflace, zejména v souvislosti s poklesem cen ropy
a nižší poptávkou. Na konci loňského roku byla v Česku podle Úřadu práce ČR míra nezaměstnanosti 2,9 procenta.
Podle analytiků oslovených ČTK by letos česká ekonomiky mohla klesnout kvůli dopadům koronaviru o 6,5 až 11 procent. Na
příští rok většinou ekonomové očekávají poměrně silné oživení, ekonomika by tak mohla podle některých odhadů stoupnout až
o devět procent. Ještě na začátku roku před propuknutím pandemie analytici zpravidla očekávali na letošní rok vzestup
hrubého domácího produktu (HDP) asi o dvě procenta.
Ministr ke kritice vakcíny: Platí svoboda bádání, pomoc nenabídli
Šéfka týmu pro vývoj vakcíny proti nemoci covid-19 Věra Adámková a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se ohradili
proti kritice Učené společnosti ČR. Podle poslankyně za ANO a lékařky Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Adámkové nikdo institucím pomoc nenabídl. Učená společnost ČR označila informace o chystané vakcíně za nedůvěryhodné,
je podle ní podezření, že za ní stojí lidé bez potřebných znalostí o výzkumu a výrobě vakcín. Kritizuje také plánované náklady
jen v desítkách milionů korun. Na vývoj společné vakcíny organizovaný EU Česko poskytne zhruba 750.000 eur, Německo a
Francie přes půl miliardy.
"Platí svoboda bádání a v tomto směru asi není nutné kritizovat někoho, kdo má zájem pracovat na vývoji této vakcíny," řekl
ministr. Sedm členů Učené společnosti v čele s předsedkyní, mikrobioložkou Blankou Říhovou, uvádí, že plán na vývoj vakcíny
budí podezření ohledně zkušeností a kompetentnosti jeho iniciátorů. Radí podpořit vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke
kterému v pondělí zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská komise. Podle Adámkové dopis nedostala ona ani nikdo z
ředitelů Státního zdravotního ústavu, IKEM a Ústavu hematologie a krevní transfuze, kteří se na projektu podílejí. Pomoc jim
podle Adámkové nikdo nenabídl. "Situace je bezprecedentní. Domnívám se, že je povinností každého vědce, má-li možnosti,
dát je obyvatelům a vlasti," řekla Adámková. Lidé zapojení do projektu podle ní doteď odvedli zdarma práci za desítky milionů
korun.
Babiš požádal o kontrolu nákupu pomůcek v nouzovém stavu
Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal dopisem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, aby úřad prověřil
nákupy zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu. ČTK to sdělila mluvčí NKÚ Jana
Gabrielová. Kala premiéra v odpovědi ujistil, že NKÚ se tomuto tématu věnuje od samého počátku. Babiš o svém záměru
požádat o kontrolu informoval minulý týden ve Sněmovně, když před poslanci obhajoval žádost vlády o souhlas s prodloužením
nouzového stavu. Někteří opoziční poslanci vyjadřovali pochybnosti o tom, zda byly nákupy hospodárné a transparentní.
Blesk.cz: Taxi s Petříčkem v noci havarovalo, řidič zemřel
Vozidlo taxi, které v noci vezlo ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), havarovalo v pražských Nuslích, kde šéf české
diplomacie bydlí. Server Blesk.cz uvedl, že ministr je podle dostupných informací v pořádku, řidiče se ale záchranářům
nepodařilo oživit. Za nehodu mohou podle serveru zřejmě zdravotní obtíže dvaašedesátiletého taxikáře. Černínský palác chystá
k incidentu oficiální vyjádření. Řidič při nehodě narazil podle Blesku v nízké rychlosti do zaparkovaného auta. Mluvčí pražské
záchranné služby Jana Poštová serveru řekla, že zdravotníci o život řidiče bojovali 30 minut, muž ale zemřel. Okolnosti dopravní
nehody policisté vyšetřují.
Klaus: Vývoj naznačuje, že covid-19 není tak velkou hrozbou
Dosavadní průběh epidemie nového koronaviru naznačuje, že covid-19 není svými zdravotními důsledky takovou hrozbou, jak
byl a je líčen, uvedl bývalý prezident Václav Klaus a lidé z jeho institutu v prohlášení, které poskytli ČTK. Epidemie podle nich
odchází bez jasných příčin a důvodem nejsou jen přijatá restriktivní opatření. Za nebezpečnější než samotnou pandemii
považují pro budoucnost sílu dnešního státu a snadnost mediální manipulace. Nový koronavirus považují autoři prohlášení
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Institutu Václava Klause pouze za prvotního hybatele a za jednu složku události, která radikálně změnila obvyklý způsob života
lidské společnosti. "Ze společenského hlediska je daleko vážnější reakce států téměř celého světa na tuto zdravotní hrozbu, na
kterou u nás do konce dubna zemřelo 0,0022 procenta našich spoluobčanů," uvedli. Vlády mnoha zemí světa podle nich
omezily svobody občanů a paralyzovaly život na celém světě.
Další udržování plošných restrikcí přestalo podle Institutu Václava Klause být únosné kvůli velkým ekonomickým ztrátám,
rozpočtovým deficitům, výrazným poškozováním zdravotnictví samotného i frustraci lidí. "Tak vysoká cena za snadno
vyhlásitelné plošné karantény není přijatelná." Klaus a jeho institut varují přes rozsáhlými sociálními programy. "Může nastat
inflace pro dnešní generace neznámého rozsahu," uvedli. Obávají se obtížné obnovy ekonomiky. "Stejně tak nebude možné
rychle a snadno zrušit dnes zaváděné posilování pravomocí státu."
Analytici: Propad maloobchodu v březnu se čekal, duben bude horší
Propad maloobchodních tržeb v březnu se vzhledem k zavedení vládních restrikcí proti šíření koronaviru dal podle analytiků
čekat. Ještě horší výsledky podle nich přinese duben, kdy byla většina obchodů zavřená celý měsíc. Návrat k číslům před krizí
bude spíše dlouhodobou záležitostí, uvedli ekonomové v reakci na zveřejněné údaje o maloobchodních tržbách. Kvůli růstu
nezaměstnanosti analytici nepředpokládají, že budou lidé ochotni příliš utrácet. Maloobchodní tržby v březnu bez prodejů aut
meziročně klesly o 8,9 procenta, uvedl Český statistický úřad.
Tuzemský maloobchod vykázal v březnu svůj nejhlubší meziroční propad minimálně od začátku tohoto tisíciletí, tedy od ledna
2001, uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Nejméně se dařilo prodejcům oblečení a obuvi a také obchodům s
vybavením pro sport a volný čas. Naopak podle očekávání vzrostly tržby za prodej potravin, meziročně o téměř čtyři procenta.
Ekonom Michal Brožka z Komerční banky očekává, že za celý letošní rok klesnou maloobchodní tržby o 5,3 procenta, v příštím
roce vzrostou o 3,8 procenta.
Povinná maturita z matematiky od příštího roku zřejmě nebude
Povinná maturita z matematiky od příštího roku zřejmě zavedena nebude. Sněmovna schválila požadavek ministra školství
Roberta Plagy (za ANO) v rámci novely školského zákona. Snahu části poslanců, aby se povinná maturita z matematiky pouze
odložila o dva roky, dolní komora nepřijala. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Vládní návrh počítá s tím, že studenti si
budou moci vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška se má
navíc omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků se mají přesunout zpět do škol. Plaga zrušení povinné
maturity z matematiky zdůvodnil tím, že žáci na ni nejsou připraveni, neboť výuku matematiky se zatím nepovedlo dostatečně
zlepšit.
Hanzlíkův nárok na odškodnění za Asanaci nebyl podle ÚS promlčený
Česká justice chybovala, když kvůli promlčení zamítla žalobu signatáře Charty 77 Petra Hanzlíka. Žádal odškodnění v
souvislosti s nucenou emigrací po nátlaku komunistické Státní bezpečnosti (StB). Námitku promlčení vznesenou státem nelze
akceptovat, plyne z nálezu, který Ústavní soud (ÚS) zveřejnil na svém webu. Žalobou se bude znovu zabývat Obvodní soud pro
Prahu 7. Ústavní soud ale nálezem nijak nepředjímá, zda jsou splněny ostatní předpoklady pro přiznání odškodnění, respektive
v jaké výši. Podle březnové zprávy na webu Blesk.cz Hanzlík letos v 75 letech zemřel. ÚS podle nálezu neměl o jeho úmrtí
povědomí. Obecně platí, že v případě úmrtí může nárok přejít na dědice, musí se ale počkat na vypořádání dědického řízení.
Hanzlík po nátlaku StB v roce 1982 odešel i s rodinou do Rakouska, do vlasti se vrátil po pádu totality. Žalobou podanou v roce
2007 se domáhal náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nátlaku příslušníků StB. Žádal
dorovnání rozdílu mezi cenou, za kterou musel před vystěhováním prodat dům i s vybavením, a jeho skutečnou hodnotou.
Také požadoval dorovnání rozdílu mezi starobním důchodem, který dostával, a jeho průměrnou výší, na kterou vzhledem k
životním okolnostem nedosáhl. Hanzlík v ústavní stížnosti uvedl, že žalobu podal záměrně teprve poté, co skončilo trestní řízení
proti vykonavatelům akce Asanace. Celá akce, jejímž cílem bylo vypudit z Československa odpůrce totality, tak byla podle
Hanzlíka postavena mimo zákon.
DVTV: Čínský fond je ochotný prodat podíl ve Smartwings za korunu
Čínský fond CITIC je připraven prodat českému státu svůj bezmála poloviční podíl v letecké společnosti Smartwings za jednu
korunu, uvedl v rozhovoru na portálu DVTV generální ředitel a spolumajitel společnosti Roman Vik. Čínská strana tak je podle
něj ochotná učinit, pokud by tím odblokovala jednání o poskytnutí státních záruk za komerční úvěr. Ministryně financí Alena
Schillerová ani ministr průmyslu a hospodářství Karel Havlíček (oba za ANO) se jednání nebrání, uvedla Česká televize.
Smartwings se dostaly do problémů kvůli pandemii koronaviru, která prudce snížila zájem o leteckou přepravu.
Pokud stát poskytne firmě Smartwings záruku na komerční úvěr přibližně 100 milionů dolarů (zhruba 2,5 mld. Kč), má firma
podle Vika velké šance na to znovu rozjet své podnikání. Mministryně Schillerová zdůraznila, že nejsou známy podmínky
transakce, ani co by se stalo s podílem ve firmě, který patří soukromému vlastníkovi. Společnost Smartwings, kam kromě
stejnojmenné letecké společnosti patří i České aerolinie (ČSA), loni přepravila 8,2 milionu cestujících.
Zámek v Lešanech na Benešovsku má ve věži novou zvonkohru
Zámek v Lešanech na Benešovsku má ve věži novou zvonkohru, která umí zahrát libovolné melodie. Zařízení pochází z dílny
zvonaře Jana Šedy, v Česku jsou jen tři podobné instalace, řekl ČTK Martin Truhlář, který se o zámek již druhou sezonu stará.
Památku od obce koupil v 90. letech minulého století Truhlářův dědeček Ladislav a opravil ji. Práce na obnově areálu dosud
neskončily, letos majitelé rekonstruovali hospodářské budovy kolem zámku. V nabídce pro návštěvníky by časem mělo přibýt
muzeum bankovek používaných na území nynější republiky od roku 1900 do současnosti. "Některé bankovky bude možné i
zakoupit," uvedl Martin Truhlář.
Počasí
Oblačno až zataženo. V polohách nad 800 m srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 5
°C, na Šumavě kolem 9 °C.
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Vede výzkum nové vakcíny. „Média už toho stihla zase tolik zkreslit,“ zlobí se lékařka a poslankyně za ANO URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Renata Kalenská , Rubrika: Česko

Předsedkyně zdravotního výboru za hnutí ANO a přednostka preventivní kardiologie z pražského IKEM Věra Adámková povede
výzkum nové vakcíny na covid-19. V rozhovoru pro Deník N hovoří i o velké studii promořenosti, na níž se IKEM podílel tím, že
vyšetřoval rizikové pacienty. „Pro nás je skutečně velmi důležité, abychom měli data českých občanů. Abychom si odteď mohli
povídat sami o sobě a nemuseli přejímat cizí výsledky,“ říká.
Povedete tým vědců, kteří vyvíjejí vakcínu na covid-19. Proč zrovna vy?
Protože mám zkušenosti s vedením týmu a jsem profesorka epidemiologie. Navíc jsem tam za IKEM a ten má zkušenosti z
výzkumu, který tam probíhá desítky let.
Kdy jste se dozvěděla, že budete hlavou výzkumu?
Někdy na počátku března.
Takže se s vámi počítalo od začátku?
Nejspíš se se mnou počítalo.
Já jen, že jsme spolu minulý týden dlouze mluvily, mimo jiné i o vakcíně, a nic jste neřekla.
Nebyl k tomu důvod.
Přečtěte si takéNaivita a marná snaha. Nestačí miliony korun, ale miliardy dolarů, kritizují vědci projekt české vakcíny
Jak konkrétně se na výzkumu bude podílet IKEM?
IKEM bude provádět klinickou část výzkumu.
Věra Adámková je kardioložka. V pražském IKEM působí ve funkci přednostky Pracoviště preventivní kardiologie. V roce 2014
za hnutí ANO neúspěšně kandidovala do Senátu. Od roku 2017 je poslankyní a šéfuje výboru pro zdravotnictví. Loni spolu s
Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou obdržela bludný balvan za „blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy“.
Při vyhlašování anticeny zdůraznil Český klub skeptiků Sisyfos její výrok: „Právě proto, že jsem certifikovaný homeopat, musím
říct, že je naprosto špatně, kdyby se pustily tyto léky do prodeje, protože obsahují velmi závažné látky, byť tedy v malém
ředění, které mohou lidské tělo poškodit.“
Na tiskové konferenci jste zmiňovali, že IKEM poskytne pro výzkum laboratorní hlodavce. Bude výzkum probíhat i přímo v
laboratořích IKEM?
To je úplně jedno, kde bude probíhat, ale ten proces bude řídit IKEM.
Je snad na tom, kde bude výzkum probíhat, něco tajného?
To není tajné. Ale je to teprve v přípravě. Nejspíš to bude i na půdě IKEM. Proč ne? Ale nejenom tam.
Dnes jste měli jednat se zahraničními vědci…
To vůbec není pravda, se žádnými jsme nejednali. Jak jste na to přišla? Kde jste to slyšela? Média už toho stačila zase tolik
zkreslit!
Proto se vás doptávám. Politici si stěžují, že média zkreslují, ale když se média snaží informace získat, rozčilují se politici, že se
média ptají.
Je seriózní, abychom řekli, že na tom pracujeme. A pracujeme na svém materiálu.
Kolikačlenný tým bude na výzkumu pracovat?
Takhle to není, to není žádný tým. Tam jsou tři organizace – IKEM, Státní zdravotní ústav a Ústav hematologie a krevní
transfuze – a týmy tří organizací a bude na tom pracovat každý, kdo k tomu bude potřeba. A bude to mnoho, mnoho lidí.
Přečtěte si takéŽe jsme z nejhoršího venku a je čas zrušit většinu opatření, je velký a nebezpečný omyl, říká český imunolog v
USA
Bude se jednat o ryze český produkt a…
Ano, je to rozhodnuté.
Když nás někdo předběhne, tak…
To se může stát.
… je potom Česko nakloněno tomu, aby se pokusilo získat licenci a začalo si vakcínu vyrábět?
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To je věc státu a stát by se o to jistě snažil. Je to v gesci ministerstva zdravotnictví. Ale zatím nám nikdo nic nenabízí.
Chceme mít česká čísla
Ptám se i proto, že už v tu chvíli v tom budou peníze a…
Jaké peníze? Zatím to žádné peníze nestálo.
Ano, to jste říkali už na tiskové konferenci. Kromě toho minulý týden IKEM testoval lidi ohrožené koronavirem na protilátky. Co
si od toho slibujete?
To je projekt ministerstva zdravotnictví, který probíhá v celé České republice. Děláme ho, abychom měli informace. Probíhal v
IKEM, v severních Čechách a na jižní i severní Moravě. Bohužel se ukazuje, že v rámci této pandemie se úplně nedají přenášet
data z jiných zemí. Co je jinde, neplatí tady. A my potřebujeme velké množství dat, abychom pro naše občany mohli zavádět
třeba preventivní opatření. A k tomu potřebujeme mít oporu v jasných výsledcích.
Tedy ministerstvo zdravotnictví se při vyhlašování preventivních projektů bude opírat právě o vaše data. V případě testování v
IKEM se jedná o diabetiky…
Ano. Diabetici, transplantovaní pacienti, nemoci srdce a cév, imunopatie, tedy poruchy imunity, nemoci jater, ledvin a podobně.
Prostě celé spektrum IKEM. Naše skupina byla vybrána opravdu náhodně, tedy počítačovým systémem. A druhá skupina,
kterou testujeme, jsou dobrovolníci, které sledujeme v rámci jiných výzkumných úkolů, a to je IKEM a Akademie věd –
Sociologický ústav.
Zjistíte zároveň, nakolik jsou vlastně vážně nemocní pacienti ohroženi?
Zjistíme, kolik pacientů má nějaké protilátky zvýšené. Měli jsme tu několik záchytů. Tito dobrovolníci potom odcházeli na výtěr z
nosohltanu na přítomnost viru.
Jinak taky budeme vědět, jaké jsou české poměry, co se týče těch protilátek. Předpokládáme, že covid-19 má v určitém
procentu dlouhodobé protilátky. Celosvětově se ty názory trošku liší a my chceme mít česká čísla, protože těm můžeme věřit. A
to byl důvod, proč byl v průběhu sedmi dnů vyšetřen ten velký počet 27 tisíc lidí.
Přečtěte si takéVirus v buňce ožije a chová se tam jako despotický vládce. Drží i lidstvo odjakživa ve střehu, říká virolog
Protože je tam hodně proměnných.
Ano. A bylo to všechno děláno jedním typem testu, který vyšel jako velmi spolehlivý.
Byl z Číny?
Prosím vás, já nevím, kdo je výrobce, protože mě to nezajímá. Pro mě je důležité, že ti, kteří zodpovídají za laboratorní část,
říkají, že je spolehlivý. My ostatní jsme se do toho vůbec žádným způsobem nevměšovali, nic jsme neurčovali.
Máte už nějaké předběžné výsledky?
Ne. To se nedělá. Takhle probíhají všechny mezinárodní studie. Průběžné výsledky by mohly demotivovat dobrovolníky. Mohli
by se třeba bát na testy dorazit. Pro nás je skutečně velmi důležité, abychom měli data českých občanů. Abychom si odteď
mohli povídat sami o sobě a nemuseli přejímat cizí výsledky. Nákazu každého je potřeba vystopovat a potom s tím pracovat. A
tyto testy provedené takhle rychle na takovém velkém množství obyvatel mají velkou výpovědní hodnotu. Kdybychom je
roztahovali třeba do tří měsíců, během té doby se situace úplně změní.
Foto: Gabriel Kuchta, Deník N
Kdy budete znát výsledky?
Přesně nevím, ale předpokládám, že ve druhé polovině tohoto týdne bychom určitě měli první výsledky už znát. A určitě s tím
bude seznámena veřejnost, protože na to všichni čekáme (ministerstvo výsledky oznámí dnes na tiskové konferenci, pozn.
red.).
Naši pacienti nejsou jen mladí a krásní
Mluvila jsem s vaším kolegou z IKEM a ten mi řekl, že se neví, co covid-19 provede třeba s transplantovanými pacienty, protože
žádný takový pacient zatím nakažen nebyl.
To se opravdu neví. Je to pravda. Žádného takového pacienta neznáme. Jak říkám, ten virus je mladý. Je pravda, že naši
transplantovaní jezdí třeba lyžovat, i když samozřejmě nevím, kolik a kde jich bylo lyžovat v tomto roce. Ta čísla prostě
nemáme.
Je to pro vás, lékaře, velká bezmoc, když máte plný IKEM čerstvě transplantovaných lidí a netušíte, co by s nimi covid-19
udělal? Těsně po operaci mají imunitu opravdu sníženou na možné minimum.
IKEM to pojal dobře, protože my jsme tomu úplně uzpůsobili provoz. A to tak, abychom maximálně chránili pacienty po
transplantacích nebo po jiných výkonech. Naši pacienti nejsou jen mladí, zdraví, krásní, někteří jsou také starší. Tam už může
být ta obranyschopnost jednoznačně nižší. Těmto lidem se přizpůsobil celý IKEM.
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Přečtěte si takéMají jen powerpointové prezentace, data leží na hromadě a nikdo s nimi nic nedělá, říká ekonom vyhozený
Prymulou za dveře
Snížil se počet transplantací?
Počet transplantací se trochu snížil, ale je to proto, že transplantace můžeme provádět ze dvou zdrojů orgánů. Jsou to
příbuzenské transplantace a ti, kteří měli přijet, v době pandemie přijet nechtěli, případně byli v karanténách. Navíc vzhledem k
tomu, že se omezila doprava, a tím pádem i množství úrazů, což bývá nejčastější zdroj dárců, celý způsob zdravotnictví se
musel přeměnit.
Konkrétně transplantace orgánů od živých dárců se údajně teď úplně zastavily.
No ano, protože tam nebylo jisté, jak se ten virus bude chovat, nevíme to přesně dodnes. Navíc jak říkám, někteří dárci třeba
měli po lyžování karanténu. A tam bychom ani nebyli spokojeni s těmi dvěma týdny karantény, protože tohle je velmi závažná
věc. Proto se v rámci bezpečnosti pacientů tato záležitost odsunula celá.
Provádíte teď jen transplantace lidí, kterým jde o život?
Samozřejmě. Pokud by šlo třeba o transplantaci kvůli selhání jater, kde jde opravdu o hodiny, a měli-li bychom dárce, taková
transplantace se samozřejmě provede.
Nesrovnatelně víc pacientů máte mezi diabetiky. Jak může covid-19 ovlivnit diabetika?
Diabetik je samozřejmě více ohrožen, protože každý diabetik je více ohrožen jakýmkoli infektem. Tento koronavirus může
bohužel způsobit velmi těžký zápal plic a každý zápal plic je velmi vážné onemocnění. Toto jsou většinou oboustranné zápaly
plic, dokonce je už znám typický rentgenový obraz této nemoci – a ten vůbec nevypadá hezky. Každý diabetik nebo pacient s
jinou chronickou chorobou má samozřejmě větší množství komplikací.
Mohl by covid-19 přežít pacient s cystickou fibrózou?
To je velmi spekulativní otázka. Cystická fibróza je samo o sobě velmi těžké onemocnění. Ptáte se dobře, zda „by mohl“.
Teoreticky by mohl. Byla by to ale léčebně velmi složitá situace. Jistě by záviselo na tom, jak by ta nemoc covid-19 probíhala.
Jestliže by měla jen velmi mírný průběh, tak ano. V případě těžkého průběhu to nemohu říct ani u člověka, který nemá
cystickou fibrózu. Natož tady. Tady by komplikovaný průběh nemoci byl velmi, velmi pravděpodobný.
Ona celá ta situace je nová. Musíme si uvědomit, že upřesňujeme data, znalosti, učíme se. Některé věci jsou velmi spekulativní.
Předchozí pandemie, ať už to byl před dvaceti lety SARS nebo před deseti lety MERS, do Evropy zásadně nedošly. A my
neznáme odpověď na otázku, zda i tento virus ztrácí virulenci, nebo ne. My to prostě zatím nevíme.
Zleva ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze Petr Cetkovský, přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM a
šéfka výzkumného projektu Věra Adámková a ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský vystoupili 4. května 2020 v
Praze na tiskové konferenci k představení projektu zaměřeného na vývoj vakcíny proti covid-19. Foto: ČTK
Lékařka Soňa Peková v médiích zmínila, že podle ní to je uměle vytvořený vir, který nešťastnou náhodou unikl z laboratoře a
jako takový v přírodě dlouho nepřežije. Jakou hypotézu máte vy?
Já jsem tento rozhovor s paní doktorkou, kterou jinak neznám, četla. Určitě se tomu věnuje, jak ona říká, dlouho. Ale slyšela
jsem taky rozhovory renomovaných vědců, kteří jasně řekli, že ne, že to je virus přírodní. Já toto nemohu rozhodnout. Je to na
bázi domněnek a jak paní doktorka, tak světoví vědci si svá tvrzení podkládali vlastními názory. V současné době nikdo neumí
říct, jak dalece je která teze pravdivá. Čím zodpovědnější vědec, tím déle čeká na konkrétní výsledky.
To, jak zmatečná celá diskuse kolem koronaviru je, dokazuje třeba váš kolega z IKEM profesor Jan Pirk, který už vydal ke
koronaviru několik protichůdných tvrzení a názorů.
Je to názor pana profesora Pirka. Já nevím, z čeho vychází, a na toto téma jsem se s ním nebavila.
Kdybychom čekali, dopadneme jako v Itálii
Odbočily jsme. Co tedy říkáte svým těžce nemocným pacientům? Oni se přece ptají. Je nezodpovědné, když se rozhodnou
nebýt v úplné izolaci, protože roky takhle žít nemohou? Někteří mají třeba děti a v září je do té školy už budou muset dát…
Takovému pacientovi bych řekla, že u ohrožených lidí je samozřejmě potřeba větší prevence. Určitě se domnívám, že je nutné
mytí rukou, dezinfekce, nebo když někam jdou, ať si klidně vezmou i rukavice. Velmi dobře víme, že ta madla v městské
hromadné dopravě opravdu nejsou úplně čistá…
Přečtěte si také„Nezávidím vám a mám strašný strach.“ Statistik Dušek se na veřejnosti bránil věštění, před poslanci mluvil
upřímně
Tak daleko jsem tu otázku ani nemínila.
Tomu rozumím. Na druhou stranu lidé jsou zvyklí žít s určitým ohrožením, protože jsme takový druh, který také musel přežít, a
myslím si, že přiměřený návrat do těch aktivit třeba s určitým zvýšeným hygienickým dohledem bude namístě. To určitě.
Vy sama máte strach?
Ne. Takhle: mám strach ze všech nemocí, které neznám. Na druhou stranu jsem jich taky pár prožila. Upřímně, dívala jsem se
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na data, která dlouhodobě poskytovaly státy hodně postižené pandemií covid-19. Zajímají mě dlouhodobé křivky úmrtnosti. A
ta čísla se příliš nezvedla. I tam tedy musíme počkat na nějaké půlroční vyhodnocení a opravdu vědět, že tito lidé měli přímo
covid-19 jako příčinu úmrtí.
Jsem přesvědčená, že v České republice ke změně dlouhodobé přirozené křivky zatím nedošlo. A jak říkám, viděla jsem i ty
státy, které byly hodně postižené, a tam došlo k velmi malému výkyvu směrem nahoru. A to po trvání několika týdnů. U nás je
důležitý velmi zodpovědný přístup ze strany zdravotnictví a vlády. Opatření, která byla vyhlášena, byla dostatečně rázná,
plošná a včasná. Kdybychom čekali, dopadli bychom jako v Itálii. My jsme se ve zdravotnictví připravili na tu horší variantu a to
bylo lidsky zodpovědnější. Díky tomu dnes máme rezervu i v případě horšího průběhu, abychom nemocné pacienty mohli léčit.
Opravdu bych se nechtěla dočkat situace, kterou známe od kolegů z postižených zemí, že osoby staršího věku se prostě již
neléčily, protože pro ně nebyla lůžka a plicní ventilátory. To je špatně a opravdu bych to nechtěla. A my rezervu lůžek, která
mají ventilátory a mimotělní oběh a mimotělní oxygenaci krve, máme.
Vláda nemohla nic dělat, neměla data od WHO
Horší je to s rezervou ochranných prostředků.
To je samozřejmě něco jiného.
Jak jste hodnotila začátky, kdy vláda, respektive ministr Adam Vojtěch ještě na konci ledna tvrdil, že ochranných prostředků
máme dostatek?
Ministři neměli data od Světové zdravotnické organizace! WHO velmi dlouho nevyhlašovala pandemii, což by zafungovalo jako
jakési politické doporučení. Když už jste tedy zabrousila do politiky, od prosince jsme se na sněmovním výboru pro zdravotnictví
stále dotazovali ministerstva, jaká jsou data. To, že se něco děje ve Wu-chanu, bylo jasné. Jenže vláda data od WHO neměla!
Ptali jste se tehdy ministerstva i na to, zda máme dostatek ochranných prostředků?
On nebyl důvod, když nebyla vypsaná pandemie. Jak se vůbec ochranné prostředky octly v hmotných rezervách? To je velmi
zajímavé. Asi do roku 2004 nebyly žádné. Až s první pandemií SARS se říkalo: „Kdyby náhodou něco přišlo, abychom měli
nějakou rezervu.“ Ale prosím vás, stále se myslelo na to, aby byly jen pro zdravotníky, nikoli pro pacienty. A vzhledem k tomu,
že WHO se ještě v lednu tvářila, že se nic neděje, nebyl důvod, aby vláda začala sahat na peníze rozpočtu. Navíc přímo řízená
zdravotnická zařízení jsou velmi přísně vázána, jak postupovat v otázce nákupu. Ředitelé to mohou řešit pouze přes veřejné
zakázky. My jsme to dvakrát u různých ředitelů ověřovali a oni mi řekli, že kdyby v lednu nakoupili mimo veřejnou zakázku,
porušili by rozpočtovou kázeň. Takže se republika dostala do zajímavé situace – pokud ředitelé chtěli dodržet legislativu, museli
čekat na možnost vyvázání se z legislativních povinností, což tedy přineslo až vyhlášení nouzového stavu.
Taky proč by to ředitelé nemocnic řešili třeba už v lednu, když ministr Adam Vojtěch v té době ve Sněmovně tvrdil, že
ochranných prostředků máme dostatek…
Ano. Protože vycházel z přepočtů, které byly u té minulé pandemie. Tedy myslím si to. Já jsem u toho hovoru byla. My jsme se
ho ptali od prosince. Samozřejmě jsme se vždycky ptali, zda mají nějaké informace od WHO, jestli mají nějaká data. A oni nikdy
nic nedostávali.
Foto: Gabriel Kuchta, Deník N
Chcete tedy říct, že ze strany vlády žádný problém ohledně ochranných prostředků nebyl?
Ne. Já si myslím, že zpočátku čekali ministři na vyhlášení WHO, aby s tím mohli něco dělat. Ministr zdravotnictví vycházel z
předchozích epidemiologických zkušeností. A to nebyly ochranné prostředky potřeba žádné. Jak tedy můžete říct, kolik těch
ochranných prostředků mělo být? Řekněte mi, kolik to mělo být.
Já?
WHO nevyhlašuje, že se něco děje. Čili kolik toho mám dát?
Něco jiného je tvrdit „ochranných prostředků máme dostatek“, a něco jiného je říct „nevíme, kolik jich bude potřeba, chybí nám
informace od WHO“.
To je možné. Ano. Tam si myslím, že došlo k nějakému podcenění celé té situace. Ředitelé si nemohou nakupovat, kde chtějí,
když není vyhlášený nouzový stav. A v momentě, kdy už nakoupit mohli, nic nebylo.
Nevím, kdo to kupoval
Nakonec se vláda obracela na Čínu a nakupovala mimo jiné nekvalitní testy, špatné respirátory, teď k nám dorazila zásilka
ochranných oděvů asijské velikosti…
Média to psala. Já o tom nic jiného nevím.
Ptám se vás i jako předsedkyně sněmovního zdravotního výboru. Kdo je za toto zodpovědný?
Myslím, že ten, kdo to nakoupil. Kdo podepsal tu objednávku. A já nevím, kdo to byl. Oni se musí domluvit, co to vlastně kupují.
Přečtěte si takéJe to opravdu mazec, říká o přípravách studie promořenosti Česka její spoluautor a láká dobrovolníky
Takže ministerstvo vnitra, nebo ministerstvo zdravotnictví…
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Já nevím. Nevím, jestli to byli oni. Nevím, kdo to kupoval. Nevím, kdo objednával. Neznám to detailně.
Nevadilo vám jako lékařce i političce, že se ozývala spousta českých firem s nabídkou výroby ochranných prostředků, ale vláda
upřednostňovala Čínu?
Nám na výbor pro zdravotnictví přicházely různé podněty a nabídky. Všechny jsme je přeposílali na ministerstvo, protože já s
nikým žádnou smlouvu uzavřít nemůžu. S některými smlouva byla uzavřena, s některými ne. Někteří nesplňovali nutné
podmínky, ale všechny podněty jsme přeposlali dál. Těch firem byla řada.
A k té odpovědnosti vlády…
Já to opravdu nevím. Jistě to bude předmětem dalšího zkoumání. Já nejsem součástí žádného nákupního řetězce ani
výběrového řízení, takže vám nemohu říct, proč vybrali toho a ne někoho jiného.
Předpokládám, že důležitější je pro vás pozice lékařky než poslankyně. Nevadila vám zmatečnost vlády, co se týče informování
veřejnosti?
Já teď nevím přesně, co myslíte. Musíte mi to upřesnit.
Třeba to, že náměstek ministra zdravotnictví Prymula jeden den mluví o nutnosti začít veřejnost promořovat a ministr vnitra
Hamáček takovou možnost druhý den odmítá s tím, že se nic takového neplánuje.
No, tam šlo o to, že ta rozvolněnost musí nastat. My nemůžeme žít v uzavření, že. Víme toho o tomto viru velmi, velmi málo, ale
z toho, co známe, je evidentní, že téměř polovina lidí ho prodělá, ani o tom neví. Tak jako jiné virózy. Z těch, kteří to prodělají a
už vědí, že chorobu mají, tedy že proběhly nějaké obtíže, má osmdesát procent průběh nemoci lehký. Ale pět až osm procent
průběh lehký prostě nemá.
Já nekritizuji, co Prymula řekl. Jen se vás ptám, zda vás tato zmatenost nevyváděla z míry. Vláda by jistě působila na veřejnost
více uklidňujícím dojmem, kdyby o pandemii neposkytovala protichůdná prohlášení.
Prosím vás, já nevím, co přesně řekl druhý den pan Hamáček.
Popřel slova Prymuly.
Co popřel?
Že bude nutné začít veřejnost promořovat.
Prosím vás, já se k tomu nebudu vyjadřovat. Já jsem to opravdu neslyšela. Nevím kontext.
Foto: Gabriel Kuchta, Deník N
Radši vám ocituji biochemika a prorektora Univerzity Karlovy pro vědeckou činnost Jana Konvalinku: „Pohybují se v prostoru,
kde se situace neustále rychle mění. Informace a zprávy přibývají a zase se vyvracejí. Je to, jako kdybyste řídili auto v mlze a
potřebovali dojet z místa A na místo B. Trochu mám problém, že se tam perou o volant, ale musíme jim přiznat, že dupli na
brzdu ve správný okamžik a zastavili včas.“ Připadá vám metafora se rvačkou o volant trefná? Tedy jestli to vůbec jako
poslankyně hnutí ANO můžete říct.
Já nevím, jestli se prali o volant. Opravdu nevím. Já nejsem aktivní účastník. A to, co vím, vím z médií. Nejsem součást vlády.
A mohla jste být.
No ale já nechci. Opakovaně nechci. Myslím si, že jsem stále ještě užitečnější v terénu.
Necítila jste úlevu poté, co vypukla pandemie, že si při sestavování vlády Andrej Babiš mezi Adamem Vojtěchem, vámi a dalšími
kandidáty nevybral vás?
Já jsem to takhle vůbec neposuzovala. Je třeba přiznat, že po bitvě bude každý generálem a všichni budeme vědět, jak to mělo
být. Už z toho pohledu, že se situace zvládla – tedy zatím zvládla, abych byla korektní –, všichni máme nějaké představy, co se
mělo dělat jinak.
Chodí nám spousta dopisů, že rozvolňujeme moc a že to má být přísnější. A ve stejném množství nám lidé píší, že to vůbec
takhle být nemělo. Každý to samozřejmě vidí ze svého úhlu pohledu. Pro ty nemocné, kteří byli nakaženi, je to málo. Pro ty,
kteří nebyli nakaženi a mají část rodiny nebo kamarády v zahraničí, je to hodně. Určitě to ukáže až čas. Ale v každém případě
je vidět, že s tou první vlnou se pereme slušně. A já bych chtěla, abychom vždycky mohli říct, že pro naše těžce nemocné
zajištěnou péči máme.
Očekáváte na podzim druhou pandemickou vlnu?
Vycházíme z toho, že se tento virus bude chovat jako ostatní viry, a tam sezonní výskyt opravdu je. Takže je tam určitá
pravděpodobnost, že se to na podzim vrátí. Ale jisté to není.
Ještě vám ocituji prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu, který k tomu, jak vláda postupně otevírá
obchody a služby, říká: „Je to naprostý zmatek. Vypadá to, že vláda náhodně tahala z klobouku to, co je zrovna napadlo.
Možná nejhorší je, že vláda každý týden popírá sama sebe. Před Velikonocemi otevřela velké hobbymarkety a teď bude
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otevírat ty nejmenší obchody, čili dělá přesný opak…“ Připadá vám, že vláda se i v tomto chová konzistentně? Nejste z nich
zmatená?
Pokud vím, na ministerstvu zdravotnictví je řada doporučujících komisí a pracovních skupin, které vedou nevládní lidé. Tam
doufám, že podávají informace tak, jak oni to vidí nejlépe. A to samé se týká, doufám, i školství, průmyslu a podobně. Opakuji
znovu, že všichni mohou mít nějaký názor. Můj se utvrdil v tom, že asi bylo dobře rázně uzavřít velké obchody. Moji kolegové z
Itálie a posléze i z Londýna mi psali, že mi toto rozhodnutí naší vlády závidí.
Opravdu nemluvím o samotném rozhodnutí, ale o vystupování vlády.
Já vám rozumím. Já ta opatření chápu pouze z toho pragmatického pohledu doktora, abych měla zajištěnou péči pro svoje
pacienty. A upřímně, jestli v té vládě stojí ten nebo ten, je mi úplně jedno. Vůbec jako občan nevnímám, kdo tam stojí. Je
možné, že je to dáno určitým profesionálním vhledem, ale pro mě je důležité, aby pro pacienty bylo zajištěno co nejvíce
bezpečné léčby. Takhle: pro mě to, jestli tam stojí tři lidé, nebo pět a jestli je tam takový, nebo makový ministr, zas až takovou
váhu nemá. Vlastně až jak jste se teď zeptala, mi došlo, že to takhle cítím. Do té doby mi to ani nedošlo.
Vzpomněla jsem si na vás, když Andrej Babiš před pár týdny na tiskové konferenci veřejně plísnil ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha. On si to nechal líbit a v tu chvíli jsem si řekla: „Co by mu na to řekla Adámková?“
Myslím, že do takové situace bychom se ani nedostali.
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Zpět
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Vědec: Chybí peníze i plán. Vývoj vakcíny proti covid-19 je mimo realitu URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Daniela Brodcová , Rubrika: Léčba, Stalo se

Naivní plán, který poškozuje pověst české vědy. Tak zhodnotilo osm předních odborníků projekt vývoje české vakcíny proti
covid-19. Kde přesně vidí mezery a proč akci nedůvěřují?
Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vyvíjí Česko vlastní očkovací látku. Zejména proto, aby bylo v případě
potřeby soběstačné.
Takto ministr projekt představil v pondělí společně s kardioložkou a poslankyní za ANO Věrou Adámkovou. Přípravu dostaly za
úkol Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny
(IKEM). Náklady, které se podle poslankyně hnutí ANO Adámkové mohou vyšplhat na desítky milionů, má hradit ministerstvo.
Na zprávu však reagovali přední čeští vědci, kteří v celé věci vidí zásadní trhliny. Mimo realitu jsou podle nich například
představy o nákladech na podobný výzkum a výrobu látky.
„Záleží, co přesně chtějí dělat a kam snahy dotáhnout,“ řekl pro Seznam Zprávy Zdeněk Havlas - chemik a bývalý ředitel
Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, který se sám mnoho let věnoval vývoji nových léků.
„Schvalování vakcíny znamená několik stupňů a fází včetně klinických studií. Od ochrany duševního vlastnictví, klinické i
preklinické testování, přes výrobu a distribuci se dostáváme na miliardové částky. Vývoj nového léčiva dnes vyjde na tři
miliardy dolarů. U vakcíny by to mohlo být lehce lacinější, ale méně než miliardy korun to nebude,“ dodává.
Podle Havlase není možné za zmiňované peníze dotáhnout celý projekt do zdárného konce. Samotná preklinická studie je
přitom bez klinické téměř bezvýznamná. Vývoj vakcíny je proto zpravidla spojen s investováním velkého a zároveň rizikového
kapitálu. Farmaceutické firmy však mohou náklady na neúspěšné pokusy vykrýt těmi úspěšnými.
„Sami žádnou farmaceutickou firmu, která by vakcínu mohla vyrábět, nemáme. Ústav sér a očkovacích látek, který tady býval,
už není. Takováhle věc dnes nemůže zůstat lokální. Kdybychom měli štěstí a povedlo se, že vakcínu uděláme, tak ji potom musí
někdo vyrábět a prodávat. Největším nákladem jsou nicméně klinické testy,“ pokračuje vědec ve výčtu pochybností.
Na ministerském projektu mu chybí zejména ucelený plán. „Je třeba mít vše od začátku do konce naplánované, zajistit
financování a manažera, který má s takovou prací zkušenosti. Obávám se, že tady nikdo takový nebude,“ dodal.
Dalšími problematickými aspekty je podle Havlase stále nepříliš prozkoumaná tvorba protilátek po prodělání covid-19 a
mutování viru. „Pokud zásadně zmutuje dříve, než vznikne vakcína, může vyvinutá látka chránit proti něčemu, co už ani
neexistuje,“ dodal.
Ambiciózní projektInformace o české vakcíně zaskočily i místopředsedu České vakcinologické společnosti a epidemiologa
Romana Chlíbka. Podle něj je podobný výzkum v tuzemsku zatím na bodě nula.
„Ve vakcínách jsme outsider a svět nám dávno utekl. IKEM nikdy žádnou vakcínu nevyvinul, stejně tak SZÚ žádnou nevyvinul
ani nezkoumal. Mohou zkoumat koronavirus, ale jen obtížně vakcínu,“ uvedl už dříve Roman Chlíbek.
Projekt ministerstva a jeho ústavů zpochybňuje i Učená společnost České republiky. V dopise, který podepsalo několik
signatářů v čele s imunoložkou Blankou Říhovou, se uvádí, že informace o plánu pracovat na vakcíně by mohla dokonce do
určité míry poškodit úctyhodnou minulost vývoje a výroby vakcín proti závažným infekčním onemocněním v bývalém
Československu.
Ministerstvo se však brání tím, že vývoj může čerpat ze silných stránek zapojených institucí - například SZÚ se podle něj opírá
o výzkum ve svých referenčních laboratořích. „Jeho výzkumné týmy detailně znají postupy pro práci s viry a mají zkušenosti v
oblasti vývoje,“ uvádí resort.
Ústav hematologie má mít zkušenost s výrobou imunoterapeutických léčiv a IKEM by měl přispět experimentálním zázemím a
zkušenostmi s epidemiologickými a výzkumnými úkoly.
Sama Adámková kritiku odráží tím, že nikdo z protestujících pomoc v tomto ohledu nenabídl. „Situace je bezprecedentní.
Domnívám se, že je povinností každého vědce, má-li možnosti, dát je obyvatelům a vlasti,“ řekla Adámková. Lidé zapojení do
projektu podle ní doteď odvedli zdarma práci za desítky milionů korun.
„Platí svoboda bádání a v tomto směru asi není nutné kritizovat někoho, kdo má zájem pracovat na vývoji této vakcíny,“ dodal k
věci ministr.
Odstartovaný závodV zahraničí běží vývoj vakcíny proti covid-19 už několik měsíců - minulý týden se ho účastnilo přes 90 látek,
osm z nich už přistoupilo ke klinickým testům.
Vývoj organizuje i Evropská unie - na společný projekt Česko poskytne zhruba 750 000 eur, například Německo a Francie
dávají přes půl miliardy.
Ani s nejlepším vybavením se ale před výzkumníky nerýsuje snadná cesta k jistému výsledku. Ještě v únoru odhadovala
Světová zdravotnická organizace (WHO) dobu potřebnou pro vývoj očkování na nejméně 18 měsíců, spíše roky. Tak dlouhou
dobu zaberou všechny fáze testování a aplikace v terénu. Obvykle takové procesy trvají mnoho let.
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ČR a vývoj vlastní vakcíny proti covid-19? Raději se zapojme do evropské kampaně, vyzývá Učená společnost
URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: euractiv.cz , Strana: 0 , Autor: Katerina Zichova , Rubrika: ČR v Evropské unii

Plán na vývoj vakcíny proti novému koronaviru za desítky milionů korun v České republice budí podezření ohledně zkušeností
a kompetentnosti jeho iniciátorů, uvedlo sedm předních členů Učené společnosti ČR v otevřeném dopise ministru zdravotnictví
Adamu Vojtěchovi (za ANO).
Členové radí Česku v dopise zveřejněném na facebooku [1] podpořit vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke kterému v
pondělí zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská komise.
Zpráva o rozhodnutí investovat do vývoje české vakcíny proti koronaviru poněkud zaskočila odbornou veřejnost z virologie a
imunologie infekčních onemocnění, píše se v dopise podepsaném předsedkyní Učené společnosti Blankou Říhovou i prvním
místopředsedou Pavlem Jungwirthem. Zpráva podle dokumentu působila velmi nevěrohodně a do určité míry poškodila
úctyhodnou minulost vývoje a výroby vakcín proti závažným infekčním onemocněním člověka v bývalém Československu.
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/svet-se-sklada-na-vakcinu-proti-koronaviru-visegrad-prispel-3-miliony-eurnemecko-525-miliony/
„Koncept projektu na vývoj inaktivované vakcíny proti koronaviru za několik desítek milionů korun zcela zlehčuje závažnost celé
problematiky a vyvolává podezření, že u jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností nejenom z
oblasti výzkumu a výroby vakcín, velmi pravděpodobně však též z oblasti mechanismů imunitní odpovědi u virových infekcí,“
napsali signatáři dopisu. Jinak si nedovedou vysvětlit naivitu, s jakou byl projekt představen, dodali.
V dnešním světě podle nich nelze spoléhat na omezené lokální zkušenosti a navrhovat řešení podobně složité problematiky za
„směšně malé“ peníze. „Česká republika by se měla zapojit efektivně do evropské kampaně na přípravu účinné vakcíny,“ radí.
Vědecká centra vybudovaná v ČR v posledních letech z peněz EU splňují požadavky pro moderní biotechnologický výzkum
takové vakcíny, píše se v dopise. Učená společnost ČR sdružuje významné tuzemské vědce, jejím hlavním cílem je podpora
svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.
https://euractiv.cz/section/budoucnost-eu/interview/vakcina-proti-koronaviru-bude-na-trhu-za-12-az-18-mesicu-rika-reditelkaevropske-farmaceuticke-federace/
Podle pondělního oznámení začaly vakcínu proti nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, společně vyvíjet Státní
zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vývoj
je zatím v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Šéfka výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostka oddělení
preventivní kardiologie IKEM Věra Adámková uvedla, že vývoj bude trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun. Adámkové
spolu s dalšími politiky udělil Český klub skeptiků Sisyfos za rok 2018 anticenu Bludný balvan [2] „za blábolení a šíření
pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy“.
O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi studií je i příprava léku. Evropská komise v pondělí zahájila dárcovskou
konferenci a za první den získala na vývoj vakcíny a léků proti koronaviru téměř celou cílovou částku 7,5 miliardy eur (205
miliard korun). Konference je součástí globální iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO). Třeba Německo přislíbilo 525
milionů eur, Francie půl miliardy, Británie přes 400 milionů eur, Japonsko a Kanada v přepočtu shodně přes tři čtvrtě miliardy
eur. Český premiér Andrej Babiš (ANO) jménem zemí visegrádské skupiny slíbil dohromady tři miliony. Česko, Slovensko,
Polsko a Maďarsko věnují shodně po tři čtvrtě milionu eur.
https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/kvuli-koronaviru-se-mene-ockuje-sefka-evropskeho-strediska-pro-prevenci-akontrolu-nemoci-vola-po-naprave/
[1] https://www.facebook.com/ucenaspolecnost/posts/3827923087250313?__tn__=K-R
[2] https://www.sisyfos.cz/clanek/1319-zlaty-bludny-balvan-v-kategorii-druzstev-za-rok-2018-tomio-okamura-vera-adamkovaandrej-babis-a-dalsi-hvezdy-ceskeho-politickeho-nebe
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Platí svoboda bádání, vzkázal kritikům vývoje české vakcíny na koronavirus ministr Vojtěch URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Zprávy z domova

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a šéfka týmu pro vývoj vakcíny Věra Adámková se ohradili proti kritice Učené společnosti
ČR. Ta označila informace o chystané české vakcíně na koronavirus za nedůvěryhodné a má podezření, že za vývojem stojí
lidé bez potřebných znalostí o výzkumu a výrobě vakcín. Podle ministra zdravotnictví ale máme svobodu bádání a není nutné
kritizovat někoho, kdo má zájem na vývoji vakcíny pracovat.
Šéfka týmu pro vývoj vakcíny proti nemoci Covid-19 Věra Adámková a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se ohradili
proti kritice Učené společnosti ČR. Podle poslankyně za ANO a lékařky Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Adámkové nikdo institucím pomoc nenabídl.
Podle pondělního oznámení začaly vakcínu proti nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, společně vyvíjet Státní
zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM).
Vývoj je zatím v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Věra Adámková uvedla, že vývoj bude trvat měsíce a stát nižší desítky
milionů korun.
Učená společnost ČR označila informace o chystané vakcíně za nedůvěryhodné, je podle ní podezření, že za ní stojí lidé bez
potřebných znalostí o výzkumu a výrobě vakcín. Kritizuje také plánované náklady jen v desítkách milionů korun. Na vývoj
společné vakcíny organizovaný EU Česko poskytne zhruba 750 000 eur, Německo a Francie přes půl miliardy.
„Platí svoboda bádání a v tomto směru asi není nutné kritizovat někoho, kdo má zájem pracovat na vývoji této vakcíny,“ řekl
ministr.
Sedm členů Učené společnosti v čele s předsedkyní, mikrobioložkou Blankou Říhovou, uvádí, že plán na vývoj vakcíny budí
podezření ohledně zkušeností a kompetentnosti jeho iniciátorů. Radí podpořit vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke kterému
v pondělí zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská komise.
Dopis nedostali
Podle Adámkové dopis nedostala ona ani nikdo z ředitelů Státního zdravotního ústavu, IKEM a Ústavu hematologie a krevní
transfuze, kteří se na projektu podílejí. Pomoc jim podle Adámkové nikdo nenabídl. „Situace je bezprecedentní. Domnívám se,
že je povinností každého vědce, má-li možnosti, dát je obyvatelům a vlasti,“ řekla Adámková. Lidé zapojení do projektu podle ní
doteď odvedli zdarma práci za desítky milionů korun.
Zpráva o rozhodnutí investovat do vývoje české vakcíny proti koronaviru poněkud zaskočila odbornou veřejnost z virologie a
imunologie infekčních onemocnění, píše se v dopise podepsaném předsedkyní Učené společnosti Blankou Říhovou i prvním
místopředsedou Pavlem Jungwirthem.
Podle signatářů dopisu Učené společnosti mohla informace o plánu pracovat na vakcíně do určité míry poškodit úctyhodnou
minulost vývoje a výroby vakcín proti závažným infekčním onemocněním v bývalém Československu.
„Koncept projektu na vývoj inaktivované vakcíny proti koronaviru za několik desítek milionů korun zcela zlehčuje závažnost celé
problematiky a vyvolává podezření, že u jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností nejenom z
oblasti výzkumu a výroby vakcín, velmi pravděpodobně však též z oblasti mechanismů imunitní odpovědi u virových infekcí,“
napsali signatáři dopisu. Jinak si nedovedou vysvětlit naivitu, s jakou byl projekt představen, dodali.
Kritici plánu na vývoj české vakcíny už dřív připomněli, že Adámkové spolu s dalšími politiky udělil Český klub skeptiků Sisyfos
za rok 2018 anticenu Bludný balvan „za blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy“.
O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi studií je i příprava léku. Evropská komise v pondělí zahájila dárcovskou
konferenci a za první den získala na vývoj vakcíny a léků proti koronaviru téměř celou cílovou částku 7,5 miliardy eur (205
miliard korun).
Konference je součástí globální iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO). Třeba Německo přislíbilo 525 milionů eur,
Francie půl miliardy, Británie přes 400 milionů eur. Český premiér Andrej Babiš (ANO) jménem zemí visegrádské skupiny slíbil
dohromady tři miliony. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko věnují shodně po tři čtvrtě milionu eur.
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Mikrobiolog: Příprava inaktivované vakcíny je poměrně nenáročná. Většinou uspěje jedna z pěti vyvíjených URL
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Příprava vakcíny z inaktivovaného viru je podle mikrobiologa Ivo Vojtka, který působí ve výzkumném vakcinologickém centru v
belgickém Wavru, poměrně nenáročná. Uspěje statisticky jedna z pěti vyvíjených vakcín, u očkování na covid-19 to ale nejspíš
bude méně, protože nejsou známé všechny aspekty vzniku imunity, uvedl.
Výzkumu vakcíny se věnuje mnoho firem i zemí. V pondělí ohlásilo zapojení do vývoje s vlastní vakcínou také Česko. Na vývoji
společné, kterou iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO), se bude podílet 750 000 eur (asi 20 milionů korun) z
celkem 7,5 miliardy, které dají země EU.
Ministr ke kritice vývoje vakcíny: Platí svoboda bádání, institucím nikdo pomoc nenabídl
Na české vakcíně začali pracovat odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a
Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Tým vede tamní lékařka a poslankyně za ANO Věra Adámková.
Projekt kritizovala Učená společnost ČR v čele s mikrobioložkou Blankou Říhovou. Projekt tak, jak byl prezentován, podle ní
vzbuzuje pochybnosti, že jeho autoři mají dostatek zkušeností s vývojem vakcín a chováním virů. Zpochybnili i přímo osobnost
Adámkové, která je nositelkou anticeny Bludný balvan. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i Adámková se proti kritice
ohradili.
Učená společnost kritizovala také to, že se na českém projektu podílejí instituce z jiných oborů medicíny. „Ve světě vidíme
mnoho méně tradičních výzkumných koalicí. V dnešní době není neobvyklé, že se na vývoji vakcín podílejí konsorcia partnerů z
různých oblastí,“ uvedl Vojtek. Kvalita výzkumného projektu bude zastřešená etickou komisí a Státním ústavem pro kontrolu
léčiv, který má podle něj tradičně dobrý stadard.
„Velkou část z covid vakcín ve světě, které jsou momentálně už v klinické fázi vývoje, tvoří inaktivované vakcíny, což je
poměrně nenáročný způsob jejich přípravy,“ řekl. Očkování proti sezónní chřipce podle něj vzniká za šest měsíců. „Ale u ní
známe přesně antigen i technologii výroby,“ dodal. S použitím známé technologie může být vakcína hotová, pokud všechno
půjde dobře, za 12 až 18 měsíců. „Objevily se zprávy o vakcíně dostupné do konce roku, které lze považovat za velmi
optimistické,“ doplnil.
V první fázi, kterou chce tým podle Adámkové ukončit za dva měsíce, se obvykle hodnotí bezpečnost vakcíny a imunitní
odpověď na virus. „Za dva měsíce je možné rozpoznat hlavní krátkodobé nežádoucí účinky a imugenicitu, která by mohla
napovědět, jestli je vyvíjená vakcína ‚na správné stopě‘,“ uvedl. Vývoj může podle Vojtka urychlit i to, pokud se druhá a třetí
fáze vývoje časově překrývají.
Příliš nízké přišly Učené společnosti také plánované náklady v řádech jen desítek milionů korun. Také podle Vojtka jsou
obvykle výrazně vyšší. „Velkou součástí nákladů jsou klinické studie, které obvykle trvají déle a mají tisíce nebo desetitisíce
účastníků z celého světa,“ řekl.
Adámková v pondělí uvedla, že na začátku pracují odborníci ze zapojených institucí zdarma ve svém volném čase. „Je důležitá
otázka udržitelnosti takového vývoje v dalších stádiích. Pokud bude vakcína slibná, dají se očekávat příležitosti k dalším
partnerstvím a díky tomu další financování,“ sdělil Vojtek.
„Současné projekty berou v potaz riziko neúspěchu v hledání odpovědi na pandemii a je to pochopitelné, protože nezbývá čas
hledat tu nejspolehlivější cestu. Všichni se učíme za pochodu. Vývoj české vakcíny vítám jako žádoucí pro zajištění
soběstačnosti a další zvýšení naší mezinárodní odbornosti,“ dodal s tím, že zapojení ČR do projektu WHO se tím nevylučuje.
Foto:
Hledá se hlavní štít před virem. Pomůže sto let stará vakcína proti tuberkulóze?
Lidové noviny
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Příprava inaktivované vakcíny je poměrně nenáročná, tvrdí mikrobiolog URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Autor: EuroZprávy.cz

Příprava vakcíny z inaktivovaného viru je podle mikrobiologa Ivo Vojtka, který působí ve výzkumném vakcinologickém centru v
belgickém Wavru, poměrně nenáročná. Uspěje statisticky jedna z pěti vyvíjených vakcín, u očkování na covid-19 to ale nejspíš
bude méně, protože nejsou známé všechny aspekty vzniku imunity, řekl ČTK.
doporučujeme
Výzkumu vakcíny se věnuje mnoho firem i zemí. V pondělí ohlásilo zapojení do vývoje s vlastní vakcínou také Česko. Na vývoji
společné, kterou iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO), se bude podílet 750.000 eur (asi 20 milionů korun) z
celkem 7,5 miliardy, které dají země EU.
Na české vakcíně začali pracovat odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a
Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Tým vede tamní lékařka a poslankyně za ANO Věra Adámková.
Projekt kritizovala Učená společnost ČR v čele s mikrobioložkou Blankou Říhovou. Projekt tak, jak byl prezentován, podle ní
vzbuzuje pochybnosti, že jeho autoři mají dostatek zkušeností s vývojem vakcín a chováním virů. Zpochybnili i přímo osobnost
Adámkové, která je nositelkou anticeny Bludný balvan. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i Adámková se proti kritice
ohradili.
Učená společnost kritizovala také to, že se na českém projektu podílejí instituce z jiných oborů medicíny. "Ve světě vidíme
mnoho méně tradičních výzkumných koalicí. V dnešní době není neobvyklé, že se na vývoji vakcín podílejí konsorcia partnerů z
různých oblastí," uvedl Vojtek. Kvalita výzkumného projektu bude zastřešená etickou komisí a Státním ústavem pro kontrolu
léčiv, který má podle něj tradičně dobrý stadard.
"Velkou část z covid vakcín ve světě, které jsou momentálně už v klinické fázi vývoje, tvoří inaktivované vakcíny, což je
poměrně nenáročný způsob jejich přípravy," řekl. Očkování proti sezónní chřipce podle něj vzniká za šest měsíců. "Ale u ní
známe přesně antigen i technologii výroby," dodal. S použitím známé technologie může být vakcína hotová, pokud všechno
půjde dobře, za 12 až 18 měsíců. "Objevily se zprávy o vakcíně dostupné do konce roku, které lze považovat za velmi
optimistické," doplnil.
V první fázi, kterou chce tým podle Adámkové ukončit za dva měsíce, se obvykle hodnotí bezpečnost vakcíny a imunitní
odpověď na virus. "Za dva měsíce je možné rozpoznat hlavní krátkodobé nežádoucí účinky a imugenicitu, která by mohla
napovědět, jestli je vyvíjená vakcína 'na správné stopě'," uvedl. Vývoj může podle Vojtka urychlit i to, pokud se druhá a třetí
fáze vývoje časově překrývají.
Příliš nízké přišly Učené společnosti také plánované náklady v řádech jen desítek milionů korun. Také podle Vojtka jsou
obvykle výrazně vyšší. "Velkou součástí nákladů jsou klinické studie, které obvykle trvají déle a mají tisíce nebo desetitisíce
účastníků z celého světa," řekl.
Adámková v pondělí uvedla, že na začátku pracují odborníci ze zapojených institucí zdarma ve svém volném čase. "Je důležitá
otázka udržitelnosti takového vývoje v dalších stádiích. Pokud bude vakcína slibná, dají se očekávat příležitosti k dalším
partnerstvím a díky tomu další financování," sdělil Vojtek.
"Současné projekty berou v potaz riziko neúspěchu v hledání odpovědi na pandemii a je to pochopitelné, protože nezbývá čas
hledat tu nejspolehlivější cestu. Všichni se učíme za pochodu. Vývoj české vakcíny vítám jako žádoucí pro zajištění
soběstačnosti a další zvýšení naší mezinárodní odbornosti," dodal s tím, že zapojení ČR do projektu WHO se tím nevylučuje.
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Členové Učené společnosti ČR radí podpořit snahy EU o vakcínu URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Strana: 0 , Autor: čtk

Plán na vývoj vakcíny proti novému koronaviru za desítky milionů korun v České republice budí podezření ohledně zkušeností
a kompetentnosti jeho iniciátorů, uvedlo sedm předních členů Učené společnosti ČR v otevřeném dopise ministru zdravotnictví
Adamu Vojtěchovi (za ANO).
Radí podpořit vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke kterému v pondělí zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská
komise. Dopis, zveřejněný i na Facebooku, má ČTK k dispozici.
Zpráva o rozhodnutí investovat do vývoje české vakcíny proti koronaviru poněkud zaskočila odbornou veřejnost z virologie a
imunologie infekčních onemocnění, píše se v dopise podepsaném předsedkyní Učené společnosti Blankou Říhovou i prvním
místopředsedou Pavlem Jungwirthem. Zpráva podle dokumentu působila velmi nevěrohodně a do určité míry poškodila
úctyhodnou minulost vývoje a výroby vakcín proti závažným infekčním onemocněním člověka v bývalém Československu.
'Koncept projektu na vývoj inaktivované vakcíny proti koronaviru za několik desítek milionů korun zcela zlehčuje závažnost celé
problematiky a vyvolává podezření, že u jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností nejenom z
oblasti výzkumu a výroby vakcín, velmi pravděpodobně však též z oblasti mechanismů imunitní odpovědi u virových infekcí,“
napsali signatáři dopisu. Jinak si nedovedou vysvětlit naivitu, s jakou byl projekt představen, dodali.
V dnešním světě podle nich nelze spoléhat na omezené lokální zkušenosti a navrhovat řešení podobně složité problematiky za
'směšně malé' peníze. 'Česká republika by se měla zapojit efektivně do evropské kampaně na přípravu účinné vakcíny,“ radí.
Vědecká centra vybudovaná v ČR v posledních letech z peněz EU splňují požadavky pro moderní biotechnologický výzkum
takové vakcíny, píše se v dopise. Učená společnost ČR sdružuje významné tuzemské vědce, jejím hlavním cílem je podpora
svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.
Podle pondělního oznámení začaly vakcínu proti nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, společně vyvíjet Státní
zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vývoj
je zatím v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Šéfka výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostka oddělení
preventivní kardiologie IKEM Věra Adámková uvedla, že vývoj bude trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun. Adámkové
spolu s dalšími politiky udělil Český klub skeptiků Sisyfos za rok 2018 anticenu Bludný balvan 'za blábolení a šíření pitomostí v
oblasti zdravotnictví a vědy'.
O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi studií je i příprava léku. Evropská komise v pondělí zahájila dárcovskou
konferenci a za první den získala na vývoj vakcíny a léků proti koronaviru téměř celou cílovou částku 7,5 miliardy eur (205
miliard korun). Konference je součástí globální iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO). Třeba Německo přislíbilo 525
milionů eur, Francie půl miliardy, Británie přes 400 milionů eur, Japonsko a Kanada v přepočtu shodně přes tři čtvrtě miliardy
eur. Český premiér Andrej Babiš (ANO) jménem zemí visegrádské skupiny slíbil dohromady tři miliony. Česko, Slovensko,
Polsko a Maďarsko věnují shodně po tři čtvrtě milionu eur.
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Zaskočení členové Učené společnosti ČR kritizují zprávu o vývoji české vakcíny a radí podpořit snahy EU URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: zdravotnickydenik.cz , Strana: 0 , Rubrika: Praxe

Plán na vývoj vakcíny proti novému koronaviru za desítky milionů korun v České republice budí podezření ohledně zkušeností
a kompetentnosti jeho iniciátorů, uvedlo sedm předních členů Učené společnosti ČR v otevřeném dopise ministru zdravotnictví
Adamu Vojtěchovi (za ANO). Radí podpořit vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke kterému v pondělí zorganizovala
dárcovskou konferenci Evropská komise. […]
Plán na vývoj vakcíny proti novému koronaviru za desítky milionů korun v České republice budí podezření ohledně zkušeností
a kompetentnosti jeho iniciátorů, uvedlo sedm předních členů Učené společnosti ČR v otevřeném dopise ministru zdravotnictví
Adamu Vojtěchovi (za ANO). Radí podpořit vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke kterému v pondělí zorganizovala
dárcovskou konferenci Evropská komise. Dopis byl zveřejněn na facebooku.
Zpráva o rozhodnutí investovat do vývoje české vakcíny proti koronaviru poněkud zaskočila odbornou veřejnost z virologie a
imunologie infekčních onemocnění, píše se v dopise podepsaném předsedkyní Učené společnosti Blankou Říhovou i prvním
místopředsedou Pavlem Jungwirthem. Zpráva podle dokumentu působila velmi nevěrohodně a do určité míry poškodila
úctyhodnou minulost vývoje a výroby vakcín proti závažným infekčním onemocněním člověka v bývalém Československu.
„Koncept projektu na vývoj inaktivované vakcíny proti koronaviru za několik desítek milionů korun zcela zlehčuje závažnost celé
problematiky a vyvolává podezření, že u jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností nejenom z
oblasti výzkumu a výroby vakcín, velmi pravděpodobně však též z oblasti mechanismů imunitní odpovědi u virových infekcí,“
napsali signatáři dopisu. Jinak si nedovedou vysvětlit naivitu, s jakou byl projekt představen, dodali.
V dnešním světě podle nich nelze spoléhat na omezené lokální zkušenosti a navrhovat řešení podobně složité problematiky za
„směšně malé“ peníze. „Česká republika by se měla zapojit efektivně do evropské kampaně na přípravu účinné vakcíny,“ radí.
Vědecká centra vybudovaná v ČR v posledních letech z peněz EU splňují požadavky pro moderní biotechnologický výzkum
takové vakcíny, píše se v dopise. Učená společnost ČR sdružuje významné tuzemské vědce, jejím hlavním cílem je podpora
svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.
Podle pondělního oznámení začaly vakcínu proti nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, společně vyvíjet Státní
zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vývoj
je zatím v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Šéfka výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostka oddělení
preventivní kardiologie IKEM Věra Adámková uvedla, že vývoj bude trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun.
O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi studií je i příprava léku. Evropská komise v pondělí zahájila dárcovskou
konferenci a za první den získala na vývoj vakcíny a léků proti koronaviru téměř celou cílovou částku 7,5 miliardy eur (205
miliard korun). Konference je součástí globální iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO). Třeba Německo přislíbilo 525
milionů eur, Francie půl miliardy, Británie přes 400 milionů eur, Japonsko a Kanada v přepočtu shodně přes tři čtvrtě miliardy
eur. Český premiér Andrej Babiš (ANO) jménem zemí visegrádské skupiny slíbil dohromady tři miliony. Česko, Slovensko,
Polsko a Maďarsko věnují shodně po tři čtvrtě milionu eur.
-čtk-
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Mikrobiolog: Příprava inaktivované vakcíny je poměrně nenáročná URL
WEB , Datum: 06.05.2020 , Zdroj: mednews.cz , Strana: 0 , Autor: Lucie Fílová

Praha 6. května (ČTK) – Příprava vakcíny z inaktivovaného viru je podle mikrobiologa Ivo Vojtka, který působí ve výzkumném
vakcinologickém centru v belgickém Wavru, poměrně nenáročná. Uspěje statisticky jedna z pěti vyvíjených vakcín, u očkování
na covid-19 to ale nejspíš bude méně, protože nejsou známé všechny aspekty vzniku imunity, řekl ČTK. Výzkumu vakcíny se
věnuje mnoho firem i zemí. V pondělí ohlásilo zapojení do vývoje s vlastní vakcínou také Česko. Na vývoji společné, kterou
iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO), se bude podílet 750.000 eur (asi 20 milionů korun) z celkem 7,5 miliardy,
které dají země EU.
Na české vakcíně začali pracovat odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a
Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Tým vede tamní lékařka a poslankyně za ANO Věra Adámková.
Projekt kritizovala Učená společnost ČR v čele s mikrobioložkou Blankou Říhovou. Projekt tak, jak byl prezentován, podle ní
vzbuzuje pochybnosti, že jeho autoři mají dostatek zkušeností s vývojem vakcín a chováním virů. Zpochybnili i přímo osobnost
Adámkové, která je nositelkou anticeny Bludný balvan. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i Adámková se proti kritice
ohradili.
Učená společnost kritizovala také to, že se na českém projektu podílejí instituce z jiných oborů medicíny. „Ve světě vidíme
mnoho méně tradičních výzkumných koalicí. V dnešní době není neobvyklé, že se na vývoji vakcín podílejí konsorcia partnerů z
různých oblastí,“ uvedl Vojtek. Kvalita výzkumného projektu bude zastřešená etickou komisí a Státním ústavem pro kontrolu
léčiv, který má podle něj tradičně dobrý stadard.
„Velkou část z covid vakcín ve světě, které jsou momentálně už v klinické fázi vývoje, tvoří inaktivované vakcíny, což je
poměrně nenáročný způsob jejich přípravy,“ řekl. Očkování proti sezónní chřipce podle něj vzniká za šest měsíců. „Ale u ní
známe přesně antigen i technologii výroby,“ dodal. S použitím známé technologie může být vakcína hotová, pokud všechno
půjde dobře, za 12 až 18 měsíců. „Objevily se zprávy o vakcíně dostupné do konce roku, které lze považovat za velmi
optimistické,“ doplnil.
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Italové prý mají vakcínu, která zabíjí koronavirus. Testování na lidech může začít URL
WEB , Datum: 07.05.2020 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0 , Rubrika: Koronavirus

Italská biotechnologická společnost Takis Biotech oznámila, že se jejím vědcům podařilo jako prvním na světě objevit vakcínu,
která „zabíjí koronavirus“. Italové zatím provedli testy na myších, od kterých následně odebrali vyprodukované protilátky, ty se
ukázaly být účinné v boji s novým koronavirem způsobujícím nemoc covid-19. Po celém světě je více než 3,2 miliony
infikovaných osob, přes 263 tisíc lidí nákaze podlehlo. Na vývoji vakcíny se podílí všechny přední kapacity, britský ministr
zdravotnictví v posledních dnech ale zapochyboval, že se ji kdy podaří objevit, uvedl list Daily Mail.

Účinnost protilátek odebraných z oočkovaných myší testovali experti z Takis Biotech na lidských buňkách,
jejich výzkum ukázal, že jsou pak
buňky schopné nejen bojovat s koronavirem, ale dokonce ho neutralizovat.
Podle jejich tvrzení byly vyprodukované látky schopné zabít koronavirus a vakcína je prý připravena pro fázi testování na
lidech.
Šéf Takis Biotech Luigi Aurisicchio uvedl, že tato fáze začne na podzim.
Italové se chlubí: Jsme první
„Podle našich informací jsme první na světě, kdo přišel s vakcínou schopnou neutralizovat koronavirus,“
pochlubil se Aurisicchio. Tato zpráva vzbudila všeobecný rozruch, ne všichni odborníci jsou nadšení.
Podle Britů je prý radost z vakcíny předčasná, domnívají se, že úspěchu na myších dosáhly i jiné laboratoře, které se vývojem
účinné vakcíny zabývají.
Například tým z Univerzity v Oxfordu tvrdí, že
by protilátky měli mít připravené už v září. Ministr zdravotnictví Matt Hancock tento týden ale nad tímto tvrzením zapochyboval.
Podle něj neexistuje žádná garance toho, že se vědcům podaří objevit účinnou vakcínu a lidstvo se bude muset naučit žít se
smrtícím virem.
Italové pracovali s DNA vakcínou, tedy s metodou, kdy je testovací subjekt infikován malým množstvím klonovaného
genetického kódu viru. Buňky začnou reagovat, jako by se skutečně nakazily virem, a spustí reakci imunitního systému. Zdraví
testovaných ale není skutečně ohroženo, vysvětlili Italové.
Silné protilátky podle nich tělo vyprodukuje do 14 dnů. Takové jsou jejich závěry z fáze testů na myších, u testů na člověku
očekávají obdobné výsledky.
Britové: Takového úspěchu dosáhli všichni
Takis Biotech zatím nezveřejnil žádnou oficiální studii ze svého výzkumu.
Světoví experti se shodují na tom, že pokrok Italů v „honbě za vakcínou vypadá slibně“ , ale nabádají k opatrnosti. „ Je třeba si
uvědomit, že každá laboratoř, která se podílí na vývoji vakcíny, s největší pravděpodobností zaznamenala úspěch při testech
na myších,“
upozornil vůdčí mikrobiolog Andrew Preston z anglické Univerzity v Bath. „Je před námi ještě dlouhá cesta,“ dodal.
„Ano, Italové šli o krok dál a otestovali účinnost vytvořených protilátek.
Testovali ji ale na lidské buňce vytvořené v laboratoři,
navíc testovali reakci imunitního systému, ne vakcínu jako takovou,“
vysvětlil Preston.
„Mají dobře našlápnuto, ale pořád jsou dost daleko od vytvoření skutečné vakcíny.
Reálně je třeba říct, že jsou asi na stejném bodu jako ostatní laboratoře,“ okomentoval profesor Adam Finn z bristolského
očkovacího centra.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je v současnosti klinicky vyhodnocováno nejméně 8 vakcín, dalších 100 včetně
té italské je v předklinické fázi.
Preston zůstává pozitivní. „Pokud vakcína zvládne nemoc zastavit a zabránit úmrtí, je to v pořádku. Nemusí virus přímo zabít,“
domnívá se britský vědec.
WHO vyzývá ke spolupráci
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„Jistě podporujeme prohlubování mezinárodní spolupráce v tomto směru,“
odpověděla zástupkyně regionální pobočky WHO pro Evropu Catherine Smallwoodová na dotaz, zda WHO prosazuje hledání
vakcíny na národních úrovních nebo spíše mezinárodní kooperaci.
„Vyzýváme ty, kteří vyvíjí vakcíny, a další vědecké instituce, aby se zapojili do tohoto procesu, zapojili se do mezinárodních
skupin, které na (vakcínách) pracují, a získaly tak výhody plynoucí ze sdílení informací a důkazů,“
dodala Smallwoodová.
Výzkumu vakcíny proti nemoci, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2, se věnuje mnoho firem i zemí.
V pondělí ohlásilo zapojení do vývoje s vlastní vakcínou také Česko.
Na vývoji společné vakcíny, který iniciovala WHO, se země bude podílet asi 20 miliony korun z celkem 7,5 miliardy, které
dohromady slíbily poslat země EU.
Na vývoji české vakcíny spolupracují
Státní zdravotní ústav
(SZÚ),
Ústav hematologie a krevní transfuze
(ÚHKT) a
Institut klinické a experimentální medicíny
(IKEM).
Vakcína bude nejdřív za rok a půl
Podle Smallwoodové z evropské pobočky WHO je nyní po celém světě ve vývoji několik desítek vakcín, šest až osm jich už je
ve fázi klinických zkoušek.
„Musíme být nanejvýš realističtí a uvědomit si, že vývoj vakcíny zabere mnoho času a na cestě k ní je řada překážek,“
zdůraznila představitelka evropské odnože WHO pro krizové situace.
Proces hledání vakcíny proti covidu-19 by podle ní mohl zabrat asi rok a půl, běžně prý přitom vývoj vakcín trvá i několik let.
Evropská pobočka WHO čtvrteční tiskovou konferenci ale věnovala především n árůstu domácího násilí v době, kdy jsou
miliony lidí v Evropě kvůli karanténním opatřením v izolaci.
V karanténě sílí domácí násilí
Podle ředitele evropské pobočky WHO Hanse Klugeho členské státy hlásí za duben až 60procentní nárůst domácího násilí
oproti stejnému měsíci loňského roku. Telefonátů na linky bezpečí přibylo pětkrát.
„Pokud by karanténní opatření pokračovala dalších šest měsíců, přineslo by to na světě dalších 31 milionů případů násilí na
ženách či mužích,“
řekl Kluge. Zároveň vyzval vlády a veřejnost, aby domácí násilí nepovažovaly za soukromou záležitost, ale bránily mu.
„Násilí páchané na vás nikdy není vaše vina,“
vzkázal Kluge obětem.
Evropský region,
do nějž WHO počítá i Turecko, Rusko či středoasijské státy, podle Klugeho
zaznamenal už 1,6 milionu potvrzených případů nákazy a 150 tisíc úmrtí s covidem-19. To představuje 45 procent nakažených
na celém světě a 60 procent zemřelých.
V posledních čtyřech týdnech je podle Klugeho v regionu možné sledovat pokles nových případů. Neplatí to ale pro jeho
východní část, především pro Rusko, Bělorusko, Ukrajinu a Kazachstán, kde je situace nadále dramatická.
„Situace je velmi křehká a (pozitivní vývoj) se může opět zvrátit,“ z důraznil šéf WHO pro Evropu.
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Italové prý mají vakcínu, která zabíjí koronavirus. WHO vyzývá ke společnému výzkumu URL
WEB , Datum: 07.05.2020 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK,dj , Rubrika: Koronavirus

Italská biotechnologická společnost Takis Biotech oznámila, že se jejím vědcům podařilo jako prvním na světě objevit vakcínu,
která „zabíjí koronavirus“. Italové zatím provedli testy na myších, od kterých následně odebrali vyprodukované protilátky, ty se
ukázaly být účinné v boji s novým koronavirem způsobujícím nemoc covid-19. Po celém světě je více než 3,2 miliony
infikovaných osob, přes 263 tisíc lidí nákaze podlehlo. Na vývoji vakcíny se podílí všechny přední kapacity, britský ministr
zdravotnictví v posledních dnech ale zapochyboval, že se ji kdy podaří objevit, uvedl list Daily Mail. A vědci a výzkumníci, kteří
chtějí pracovat na vakcíně proti covidu-19, by se měli zapojit do mezinárodních skupin, které jim umožní sídlet poznatky. Pro
ČTK to uvedla řekla zástupkyně regionální pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu Catherine
Smallwoodová.
Účinnost protilátek odebraných z oočkovaných myší testovali experti z Takis Biotech na lidských buňkách, jejich výzkum ukázal,
že jsou pak buňky schopné nejen bojovat s koronavirem, ale dokonce ho neutralizovat.
Podle jejich tvrzení byly vyprodukované látky schopné zabít koronavirus a vakcína je prý připravena pro fázi testování na
lidech. Šéf Takis Biotech Luigi Aurisicchio uvedl, že tato fáze začne na podzim.
Italové se chlubí: Jsme první
„Podle našich informací jsme první na světě, kdo přišel s vakcínou schopnou neutralizovat koronavirus,“ pochlubil se
Aurisicchio. Tato zpráva vzbudila všeobecný rozruch, ne všichni odborníci jsou nadšení. Podle Britů je prý radost z vakcíny
předčasná, domnívají se, že úspěchu na myších dosáhly i jiné laboratoře, které se vývojem účinné vakcíny zabývají.
Například tým z Univerzity v Oxfordu tvrdí, že by protilátky měli mít připravené už v září. Ministr zdravotnictví Matt Hancock tento
týden ale nad tímto tvrzením zapochyboval. Podle něj neexistuje žádná garance toho, že se vědcům podaří objevit účinnou
vakcínu a lidstvo se bude muset naučit žít se smrtícím virem.
Italové pracovali s DNA vakcínou, tedy s metodou, kdy je testovací subjekt infikován malým množstvím klonovaného
genetického kódu viru. Buňky začnou reagovat, jako by se skutečně nakazily virem, a spustí reakci imunitního systému. Zdraví
testovaných ale není skutečně ohroženo, vysvětlili Italové. Silné protilátky podle nich tělo vyprodukuje do 14 dnů. Takové jsou
jejich závěry z fáze testů na myších, u testů na člověku očekávají obdobné výsledky.
Britové: Takového úspěchu dosáhli všichni
Takis Biotech zatím nezveřejnil žádnou oficiální studii ze svého výzkumu. Světoví experti se shodují na tom, že pokrok Italů v
„honbě za vakcínou vypadá slibně“, ale nabádají k opatrnosti. „Je třeba si uvědomit, že každá laboratoř, která se podílí na
vývoji vakcíny, s největší pravděpodobností zaznamenala úspěch při testech na myších,“ upozornil vůdčí mikrobiolog Andrew
Preston z anglické Univerzity v Bath. „Je před námi ještě dlouhá cesta,“ dodal.
„Ano, Italové šli o krok dál a otestovali účinnost vytvořených protilátek. Testovali ji ale na lidské buňce vytvořené v laboratoři,
navíc testovali reakci imunitního systému, ne vakcínu jako takovou,“ vysvětlil Preston.
„Mají dobře našlápnuto, ale pořád jsou dost daleko od vytvoření skutečné vakcíny. Reálně je třeba říct, že jsou asi na stejném
bodu jako ostatní laboratoře,“ okomentoval profesor Adam Finn z bristolského očkovacího centra.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je v současnosti klinicky vyhodnocováno nejméně 8 vakcín, dalších 100 včetně
té italské je v předklinické fázi. Preston zůstává pozitivní. „Pokud vakcína zvládne nemoc zastavit a zabránit úmrtí, je to v
pořádku. Nemusí virus přímo zabít,“ domnívá se britský vědec.
WHO vyzývá ke spolupráci
„Jistě podporujeme prohlubování mezinárodní spolupráce v tomto směru,“ odpověděla zástupkyně regionální pobočky WHO
pro Evropu Catherine Smallwoodová na dotaz, zda WHO prosazuje hledání vakcíny na národních úrovních nebo spíše
mezinárodní kooperaci. „Vyzýváme ty, kteří vyvíjí vakcíny, a další vědecké instituce, aby se zapojili do tohoto procesu, zapojili
se do mezinárodních skupin, které na (vakcínách) pracují, a získaly tak výhody plynoucí ze sdílení informací a důkazů,“ dodala
Smallwoodová.
Výzkumu vakcíny proti nemoci, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2, se věnuje mnoho firem i zemí. V pondělí ohlásilo zapojení
do vývoje s vlastní vakcínou také Česko. Na vývoji společné vakcíny, který iniciovala WHO, se země bude podílet asi 20 miliony
korun z celkem 7,5 miliardy, které dohromady slíbily poslat země EU.
Na vývoji české vakcíny spolupracují Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM).
Vakcína bude nejdřív za rok a půl
Podle Smallwoodové z evropské pobočky WHO je nyní po celém světě ve vývoji několik desítek vakcín, šest až osm jich už je
ve fázi klinických zkoušek. „Musíme být nanejvýš realističtí a uvědomit si, že vývoj vakcíny zabere mnoho času a na cestě k ní
je řada překážek,“ zdůraznila představitelka evropské odnože WHO pro krizové situace. Proces hledání vakcíny proti covidu-19
by podle ní mohl zabrat asi rok a půl, běžně prý přitom vývoj vakcín trvá i několik let.
Evropská pobočka WHO čtvrteční tiskovou konferenci ale věnovala především nárůstu domácího násilí v době, kdy jsou
miliony lidí v Evropě kvůli karanténním opatřením v izolaci.
V karanténě sílí domácí násilí
Podle ředitele evropské pobočky WHO Hanse Klugeho členské státy hlásí za duben až 60procentní nárůst domácího násilí
oproti stejnému měsíci loňského roku. Telefonátů na linky bezpečí přibylo pětkrát. „Pokud by karanténní opatření pokračovala
dalších šest měsíců, přineslo by to na světě dalších 31 milionů případů násilí na ženách či mužích,“ řekl Kluge. Zároveň vyzval
vlády a veřejnost, aby domácí násilí nepovažovaly za soukromou záležitost, ale bránily mu. „Násilí páchané na vás nikdy není
vaše vina,“ vzkázal Kluge obětem.
Evropský region, do nějž WHO počítá i Turecko, Rusko či středoasijské státy, podle Klugeho zaznamenal už 1,6 milionu
potvrzených případů nákazy a 150 tisíc úmrtí s covidem-19. To představuje 45 procent nakažených na celém světě a 60
procent zemřelých.
V posledních čtyřech týdnech je podle Klugeho v regionu možné sledovat pokles nových případů. Neplatí to ale pro jeho
východní část, především pro Rusko, Bělorusko, Ukrajinu a Kazachstán, kde je situace nadále dramatická. „Situace je velmi
křehká a (pozitivní vývoj) se může opět zvrátit,“ zdůraznil šéf WHO pro Evropu.
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‚Šleháme mrtvého koně‘. Vývoj české vakcíny proti covid-19 provází kritika lékařů a vědců URL
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Vývoj české vakcíny vyvolal mezi vědci pozdvižení. Reakce z řad virologů a imunologů na vakcínu na sebe nenechala dlouho
čekat. Někteří ji už teď považují za mrtvý projekt. Kritizují pak naivitu, načasování, ‚směšně malé peníze‘ i nenáročný postup a
neodbornost.
„Mluvili jsme o tom ve středu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a náměstkem Romanem Prymulou a shodli jsme se, že je
to nesmysl,“ řekl serveru Lidovky.cz biochemik a prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum Jan Konvalinka. Hned první
problém s českou vakcínou vidí v pozdním načasování. „115 vakcín bylo k úternímu ránu vedeno jako potenciálních, sedm je v
klinické fázi. To se nedá dohnat. Laboratoře, jako třeba izraelská, na tom pracují několik let, daleko je i oxfordská,“ uvedl
Konvalinka s tím, že Česku už v tomto ujel vlak.
Mikrobiolog: Příprava inaktivované vakcíny je poměrně nenáročná. Většinou uspěje jedna z pěti vyvíjených
Jan Konvalinka je zároveň členem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jedním ze signatářů dopisu, který ministru
zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) zaslali v úterý čeští vědci z Učené společnosti AV ČR v čele s mikrobioložkou Blankou
Říhovou.
Výzkumnému týmu, který pod vedením kardioložky a přednostky Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Věry
Adámkové vakcínu vyvíjí, vědci vytýkají naivitu, s jakou byl projekt české vakcíny v pondělí představen a ‚směšně malé peníze‘,
jež chce stát na vakcínu poskytnout. Na vývoji se podílí tři renomované instituce: Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a
krevní transfuze (ÚKHT) a IKEM. Šli by jinou cestou
„Jsou tam lidé, kteří tomu rozumí. Ale vyčítám tomu dvě věci: nemáme výrobní linku k tomu, abychom mohli vakcínu
vyprodukovat. Vyrobit vakcínu tady bude velmi těžké. Mít certifikát na výrobní linku pro jednu vakcínu je otázka dvou let a
mnoha milionů dolarů. A za druhé, protože se vývojem očkovacích látek zabývám třicet let, šel bych jinou cestou,“ řekl serveru
Lidovky.cz kupříkladu přední český vakcinolog Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny.
Ministr ke kritice vývoje vakcíny: Platí svoboda bádání, institucím nikdo pomoc nenabídl
Výzkumný tým pod taktovkou ministerstva zdravotnictví zvolil vakcínu formou usmrcených virů, které si lidský organismus
zapamatuje a bude pak umět bojovat s jejich živými formami. Podle Berana je to jednodušší cesta. „Ta, kterou používají, je
velmi podobná vývoji vakcín proti chřipce. Není podle mého tím nejlepším směrem. Já bych šel cestou vakcíny proti ebole,“
dodal Beran. Rafinovaněji by postupoval i Jan Konvalinka.
„Ono to bude fungovat. Dostanou protilátky, dostanou odezvu, ale je velmi nepravděpodobné, že by je právě tento virový
agens přivedl k dokonalé protilátkové odpovědi – to je nepravděpodobné, i když je živý. Máme desítky procent lidí, kteří si
nevytvoří protilátkovou neutralizující aktivitu. Že by to u mrtvého viru bylo lepší, se nedá předpokládat, bude to spíš horší,“
vysvětlil pro Lidovky.cz Konvalinka z Ústavu organické chemie a biochemie.
Zároveň ale vakcinolog Beran dodal, že ‚cvičení‘, které vědci při vývoji vakcíny absolvují, se neztratí, neboť představa, že
koronavirus je na dalších sto let virem posledním, je zcela naivní. „ A kdyby se, nedej bože, ukázalo, že je to dobrá cesta,
samozřejmě by to zvedlo prestiž a jeden z velkých výrobců vakcín by ji zřejmě odkoupil a produkoval,“ míní Beran.
Překvapení nad českou vakcínou vyjádřila i viroložka Ruth Tachezy z Ústavu hematologie a krevní transfuze. S kritickým
dopisem vědců Učené společnosti se plně ztotožňuje, byť není jejím členem. „Ti, kdo projektu velí, nejsou ani imunologové, ani
vakcinologové. Nikdo z nich dosud nevyvíjel vakcínu. Nepůsobí to na mě věrohodně,“ uvedla Tachezy pro Lidovky.cz. Podobně
o odbornících z jiných oborů hovoří i Jan Konvalinka. „Říkám to nerad. Nevidím tam lidi, kteří by měli zkušenost s vývojem
vakcíny,“ myslí si. Jak ale například pro ČTK uvedl mikrobiolog Ivo Vojtko, není dnes ve světě neobvyklé, že se na vývoji vakcín
podílejí konsorcia partnerů z různých oblastí. Bude to stát miliardy, ne desítky milionů
Dalším pochybným bodem jsou podle vědců finance. Nižší desítky milionů korun, jak avizovala Věra Adámková při
představování projektu české vakcíny, by podle Jana Konvalinky vystačily jen na preklinickou fázi. „Kdo pak bude platit klinické
testy, které musí začít letos, aby to vůbec mělo nějaký smysl? Mít je za rok je pozdě. To ale bude stát miliardy, ne desítky
milionů korun,“ uvedl.
Odborníky zaskočila zpráva o vývoji české vakcíny. Podle nich nelze navrhovat řešení za ‚směšně malé‘ peníze
Do výzkumu by v takovém případě musela vstoupit velká farmaceutická firma. Takových, které vyrábí vakcíny, jsou podle něj tři
nebo čtyři. „Představa, že do tohoto extrémně špatného projektu bude český stát investovat takové peníze, je podle mého
nesprávná,“ míní Konvalinka. „Šleháme mrtvého koně. Myslím, že se tady reálně nic nestane a splaskne to jako bublina,“
uzavřel.
Poslankyně za ANO a přednostka IKEM Věra Adámková ve středu v reakci na kritizující dopis znovu zdůraznila, že „se již
provedlo mnoho hodin práce, které kdyby se měly účtovat, je to již v řádu desítek milionu korun. Ale všichni zaměstnanci je
prováděli zdarma. Ta situace je bezprecedentní a nikdy jsme nebyli ohrožení takovouto pandemií, která by zasahovala všechny
země,“ řekla.Adámková zároveň připustila, že vývoj české vakcíny nemusí být úspěšný a autory kritického dopisu vyzvala, aby
svými vlastními výsledky přispěli k jejímu vývoji. Na mezinárodním kolbišti
V české soběstačnosti ale odborníci cestu nevidí: smysl jim dává spíše připojení se do již fungujících mezinárodních projektů.
„Neumím si představit, proč teď investovat do single české vakcíny, když celosvětově je aktivit celá řada. Viděla bych spíše
logiku v tom, že by se v rámci EU spojily projekty, které mohou přispět laboratorním nápadem právě jako součást konsorcia.
Nikoliv pouze jako česká aktivita nepodporovaná mezinárodní spoluprací,“ okomentovala viroložka Ruth Tachezy z ÚKHT.
Představa, že by se vyvíjení české vakcíny mohlo dostat dále než za laboratorní či zvířecí pokusy, je podle ní nereálná.
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Mezinárodní spolupráci nevylučuje ani šéfka výzkumného týmu pro vývoj vakcíny Adámková, ale jak zdůraznila na středeční
tiskové konferenci, „jestliže nevstoupíme na kolbiště a nebudeme jedním ze států, které se snaží, ani ty ostatní nás nebudou
brát vážně.“ Česká republika se bude zároveň finančně podílet i na vývoji společné vakcíny, kterou iniciovala Světová
zdravotnická organizace (WHO). Dá částku 750 tisíc eur (asi 20 milionů korun) z celkem 7,5 miliardy, které dají země EU.
Foto:
Lék, který bude nemoc potlačovat, nebo dokonce vakcína, která před ním bude chránit, se dříve či později objeví, tvrdí v
rozhovoru biochemik z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Jan Konvalinka.
Petr Kozlík, MAFRA
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Česko chce vyvinout vakcínu proti koronaviru rychle a levně. Nevědí, o čem mluví, kritizuje imunoložka Říhová
URL
WEB , Datum: 07.05.2020 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Strana: 0 , Rubrika: Domácí

Česko se rozhodlo zařadit mezi země, které se snaží vyvinout vakcínu proti nemoci covid-19. Ministerstvo zdravotnictví vývojem
pověřilo Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny
(IKEM).
Na vakcíně už ale po celém světě pracuje asi stovka vědeckých týmů, proč se do výzkumu teď zapojuje i Česko?
„Vzdorujeme pandemii, kterou moderní svět nezná. Je velmi nepravděpodobné, že by někdo měl jako prioritu zásobovat zrovna
český trh,“ uvádí ve vysílání Českého rozhlasu Plus šéfka výzkumného týmu a poslankyně Věra Adámková (ANO). Připomíná,
že historicky máme s vývojem vakcín velké zkušenosti.
Klasická vakcína to být nemůže
Cílem výzkumu je vyvinout vakcínu, která by obsahovala malou část mrtvého viru. Podle náměstka ministra zdravotnictví
Romana Prymuly ale tato „klasická“ vakcína nemusí být účinná a poukazuje na to, že v zahraničí se zaměřují na složitější
konstrukce vakcín.
„Vyvíjejí se vakcíny se složkami, které zvyšují imunitní odpověď, anebo se genetická informace vkládá do jiného nosiče,
například baculoviru, což dohromady více stimuluje imunitu,“ vysvětluje předseda České vakcinologické společnosti.
Imunitní odpověď po prodělání onemocnění covid-19 je totiž nízká, a u některých skupin dokonce prakticky nulová. Při použití
mrtvého viru by odpověď organismu mohla být ještě slabší.
Vláda chce vývoj podpořit desítkami milionů korun, to je ale podle Prymuly naprosto nedostatečné. Rozpočty na vývoj vakcín
se totiž pohybují v řádu stovek milionů až jednotek miliard. Navíc ne kroun, ale dolarů.
Proti tomu, aby se Česko samostatně pustilo do vývoje vakcíny, už vystoupila i Učená společnost České republiky. Podle její
předsedkyně Blanky Říhové nepůsobí záměr vyvinout vakcínu tak rychle a tak levně příliš promyšleně ani seriózně.
„V čele týmu stojí doktorka, která nemá absolutně žádnou zkušenost s vývojem vakcín. A z toho, jak to bylo prezentováno, se
nám zdá, že nevědí, o čem mluví,“ kritizuje imunoložka Říhová s tím, že peníze by se měly vynakládat na účelnější a lépe
připravené projekty.
Epidemiolog Rastislav Maďar proti tomu snahu o vývoj vakcíny oceňuje. Připomněl, že Československo v této oblasti bývalo
soběstačné – dnes už ale de facto všechny vakcíny importujeme ze zahraničí.
Máme tady přece tradici...
„To je pravda. Býval tu Ústav sér a očkovacích látek. Ale ten byl před 30 lety zrušený a veškeré znalosti se poztrácely. Bylo by
výtečné, aby se něco takového opět vytvořilo, ale pro to teď není situace,“ podotýká Říhová.
Podle ní by se české vědecké kapacity měly spíše zapojit do probíhajícího mezinárodního bádání v rámci Světové zdravotnické
organizace (WHO).
Na světě existuje několik nadějných látek, které už dokonce pokročily do první fáze testování na lidských dobrovolnících. Mezi
nimi je i zcela nové pojetí vakcíny, které je založené na molekule mRNA.
Její fungování přibližuje vědecký redaktor Českého rozhlasu Martin Srb: „Virus vstupuje do buňky pomocí povrchového
proteinu, který funguje jako paklíč. mRNA je potom něco jako popis nebo plánek tohoto paklíče – imunitní systém by si měl
podle něj v ideálním případě vytvořit protilátky, které by se navázaly na skutečné virové paklíče, aby nepasovaly do buněčných
zámků.“
Víc se dozvíte v audiozáznamu Speciálu Jana Bumby.

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

148 / 234

Zpět

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

149 / 234

Příprava inaktivované vakcíny je poměrně nenáročná, tvrdí mikrobiolog URL
WEB , Datum: 07.05.2020 , Zdroj: tyden.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Zdraví

Příprava vakcíny z inaktivovaného viru je podle mikrobiologa Ivo Vojtka, který působí ve výzkumném vakcinologickém centru v
belgickém Wavru, poměrně nenáročná. Uspěje statisticky jedna z pěti vyvíjených vakcín, u očkování na covid-19 to ale nejspíš
bude méně, protože nejsou známé všechny aspekty vzniku imunity, řekl. Výzkumu vakcíny se věnuje mnoho firem i zemí. V
pondělí ohlásilo zapojení do vývoje s vlastní vakcínou také Česko. Na vývoji společné, kterou iniciovala Světová zdravotnická
organizace (WHO), se bude podílet 750 tisíc eur (asi 20 milionů korun) z celkem 7,5 miliardy, které dají země EU.
Na české vakcíně začali pracovat odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a
Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Tým vede tamní lékařka a poslankyně za ANO Věra Adámková.
Projekt kritizovala Učená společnost ČR v čele s mikrobioložkou Blankou Říhovou. Projekt tak, jak byl prezentován, podle ní
vzbuzuje pochybnosti, že jeho autoři mají dostatek zkušeností s vývojem vakcín a chováním virů. Zpochybnili i přímo osobnost
Adámkové, která je nositelkou anticeny Bludný balvan. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i Adámková se proti kritice
ohradili.
Učená společnost kritizovala také to, že se na českém projektu podílejí instituce z jiných oborů medicíny. "Ve světě vidíme
mnoho méně tradičních výzkumných koalicí. V dnešní době není neobvyklé, že se na vývoji vakcín podílejí konsorcia partnerů z
různých oblastí," uvedl Vojtek. Kvalita výzkumného projektu bude zastřešená etickou komisí a Státním ústavem pro kontrolu
léčiv, který má podle něj tradičně dobrý standard.
"Velkou část z covid vakcín ve světě, které jsou momentálně už v klinické fázi vývoje, tvoří inaktivované vakcíny, což je
poměrně nenáročný způsob jejich přípravy," řekl. Očkování proti sezonní chřipce podle něj vzniká za šest měsíců. "Ale u ní
známe přesně antigen i technologii výroby," dodal. S použitím známé technologie může být vakcína hotová, pokud všechno
půjde dobře, za 12 až 18 měsíců. "Objevily se zprávy o vakcíně dostupné do konce roku, které lze považovat za velmi
optimistické," doplnil.
Výzkum bude dražší
V první fázi, kterou chce tým podle Adámkové ukončit za dva měsíce, se obvykle hodnotí bezpečnost vakcíny a imunitní
odpověď na virus. "Za dva měsíce je možné rozpoznat hlavní krátkodobé nežádoucí účinky a imugenicitu, která by mohla
napovědět, jestli je vyvíjená vakcína 'na správné stopě'," uvedl. Vývoj může podle Vojtka urychlit i to, pokud se druhá a třetí
fáze vývoje časově překrývají.
Příliš nízké přišly Učené společnosti také plánované náklady v řádech jen desítek milionů korun. Také podle Vojtka jsou
obvykle výrazně vyšší. "Velkou součástí nákladů jsou klinické studie, které obvykle trvají déle a mají tisíce nebo desetitisíce
účastníků z celého světa," řekl.
Adámková v pondělí uvedla, že na začátku pracují odborníci ze zapojených institucí zdarma ve svém volném čase. "Je důležitá
otázka udržitelnosti takového vývoje v dalších stádiích. Pokud bude vakcína slibná, dají se očekávat příležitosti k dalším
partnerstvím a díky tomu další financování," sdělil Vojtek.
"Současné projekty berou v potaz riziko neúspěchu v hledání odpovědi na pandemii a je to pochopitelné, protože nezbývá čas
hledat tu nejspolehlivější cestu. Všichni se učíme za pochodu. Vývoj české vakcíny vítám jako žádoucí pro zajištění
soběstačnosti a další zvýšení naší mezinárodní odbornosti," dodal s tím, že zapojení ČR do projektu WHO se tím nevylučuje.
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WHO vyzvala, aby se na vakcíně proti koronaviru pracovalo mezinárodně URL
WEB , Datum: 07.05.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Autor: EuroZprávy.cz

Vědci a výzkumníci, kteří chtějí pracovat na vakcíně proti covidu-19, by se měli zapojit do mezinárodních skupin, které jim
umožní sídlet poznatky. Na dotaz ČTK to dnes řekla zástupkyně regionální pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO)
pro Evropu Catherine Smallwoodová.
doporučujeme
Ve fázi klinických zkoušek je nyní podle ní pět až šest očkovacích látek. Hotová ale vakcína může být nejdříve za 18 měsíců.
"Jistě podporujeme prohlubování mezinárodní spolupráce v tomto směru," odpověděla Smallwoodová na dotaz, zda WHO
prosazuje hledání vakcíny na národních úrovních nebo spíše mezinárodní kooperaci. "Vyzýváme ty, kteří vyvíjí vakcíny, a další
vědecké instituce, aby se zapojili do tohoto procesu, zapojili se do mezinárodních skupin, které na (vakcínách) pracují, a
získaly tak výhody plynoucí ze sdílení informací a důkazů," dodala Smallwoodová.
Výzkumu vakcíny proti nemoci, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2, se věnuje mnoho firem i zemí. V pondělí ohlásilo zapojení
do vývoje s vlastní vakcínou také Česko. Na vývoji společné vakcíny, který iniciovala WHO se země bude podílet 750.000 eur
(asi 20 milionů korun) z celkem 7,5 miliardy, které dohromady slíbily poslat země EU.
Na vývoji české vakcíny spolupracují Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM).
Podle Smallwoodové z evropské pobočky WHO je nyní po celém světě ve vývoji několik desítek vakcín, šest až sedm jich už je
ve fázi klinických zkoušek. "Musíme být nanejvýš realističtí a uvědomit si, že vývoj vakcíny zabere mnoho času a na cestě k ní
je řada překážek," zdůraznila představitelka evropské odnože WHO pro krizové situace. Proces hledání vakcíny proti covidu-19
by podle ní mohl zabrat asi rok a půl, běžně prý přitom vývoj vakcín trvá i několik let.
Evropská pobočka WHO dnešní tiskovou konferenci ale věnovala především nárůstu domácího násilí v době, kdy jsou miliony
lidí v Evropě kvůli karanténním opatřením v izolaci.
Podle ředitele evropské pobočky WHO Hanse Klugeho členské státy hlásí za duben až 60procentní nárůst domácího násilí
oproti stejnému měsíci loňského roku. Telefonátů na linky bezpečí přibylo pětkrát. "Pokud by karanténní opatření pokračovala
dalších šest měsíců, přineslo by to na světě dalších 31 milionů případů násilí na ženách či mužích," řekl Kluge. Zároveň vyzval
vlády a veřejnost, aby domácí násilí nepovažovaly za soukromou záležitost, ale bránily mu. "Násilí páchané na vás nikdy není
vaše vina," vzkázal Kluge obětem.
Evropský region, do nějž WHO počítá i Turecko, Rusko či středoasijské státy, podle Klugeho zaznamenal už 1,6 milionu
potvrzených případů nákazy a 150.000 úmrtí s covidem-19. To představuje 45 procent nakažených na celém světě a 60
procent zemřelých. V posledních čtyřech týdnech je podle Klugeho v regionu možné sledovat pokles nových případů. Neplatí to
ale pro jeho východní část, především pro Rusko, Bělorusko, Ukrajinu a Kazachstán, kde je situace nadále dramatická.
"Situace je velmi křehká a (pozitivní vývoj) se může opět zvrátit," zdůraznil šéf WHO pro Evropu.
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Adam Vojtěch: Z kontrol nákupů nemám naprosto žádné obavy URL
WEB , Datum: 16.05.2020 , Zdroj: ceskolipsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Kateřina Perknerová , Rubrika: Zprávy z Česka

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) byl v posledních týdnech jedním z nejviditelnějších členů Babišovy vlády. A také
nejkritizovanějších. Za nedostatek pomůcek, rozporné výroky, špatnou komunikaci. Opozice žádala jeho odvolání. Před
ukončením stavu nouze se ale o jeho rezignaci už nemluví. Možná proto, že právě lidé spadající pod jeho resort - lékaři,
zdravotní sestry a nemocniční personál - zvládli pandemii vůbec nejlépe.
"Zítra končí v České republice nouzový stav. Co to pro váš resort znamená?Nic zásadního, protože jsme připraveni pokračovat
v opatřeních, která můžeme činit i po nouzovém stavu. Některé věci ale samozřejmě končí, například možnost ukládat pracovní
povinnost studentům zdravotnických škol. Klíčové omezení, jako je regulace volného pohybu nebo maloobchodu, už navíc byla
rozvolněna. Poslední vlna přijde 25. května, a pokud se nestane nic zásadního, budeme prakticky ve velmi podobné situaci,
jaká byla před krizí.
Znamená to, že od 17. do 25. května, respektive do přijetí speciálního epidemického zákona se budete řídit platnou normou o
ochraně veřejného zdraví?Ano, protože většinu toho, co bychom ještě eventuálně potřebovali omezit, můžeme regulovat podle
stávajícího zákona. Jde například o vnitřní prostory restaurací nebo ubytovací služby. Tyto kompetence jsou přímo
vyjmenovány v zákoně o ochraně veřejného zdraví a nepředstavují extenzivní zásah do základních lidských práv a svobod
občanů, což nám vyčítal první rozsudek Městského soudu v Praze. Období do 25. května tedy můžeme v případě potřeby
překlenout mimořádnými opatřeními ministra zdravotnictví a pak už zůstane v platnosti jen omezení hromadných akcí s účastí
několika tisíc lidí.
Proč tedy potřebujete přijímat speciální normu, když vám může dobře posloužit současná legislativa? Je její zpřesnění
například ohledně provozu bazénů, wellness center i kadeřnictví tak zásadní?Speciální zákon by měl být časově omezený do
konce letošního roku a řešil by jen pandemii covid-19. Navrhujeme v něm i pojistku v podobě souhlasu vlády s každým
opatřením ministra zdravotnictví. Potřebujeme ho proto, že nemůžeme vyloučit zhoršení epidemiologické situace a nutnost
lokálních restriktivních opatření. V tomto směru musíme zpřesnit některé kompetence. Kromě toho ministerstva vnitra a
zdravotnictví dostala úkol připravit komplexní revizi krizové legislativy, konkrétně ústavního zákona o bezpečnosti. Musíme být
připraveni na situace, jako byla pandemie koronaviru.
Zmíněný předpis ovšem musí schválit ústavní většina obou komor, což u speciálního epidemického zákona není třeba. Ten
budete chtít přijmout ještě ve stavu legislativní nouze?Ve sněmovně není vůle projednávat ho v legislativní nouzi. Většina klubů
se kloní k tomu, že by měl být projednán ve standardním režimu při maximálně možném zkrácení lhůt. Nemáme potřebu tlačit to
na sílu, u takové předlohy by měl být nějaký základní politický konsenzus. Myslím, že je reálné, aby byl schválen v řádu
několika týdnů a v červenci byl účinný.
Tuzemská čísla o vývoji pandemie jsou optimistická, denně přibývá jen několik nakažených lidí, ale ze zahraničí přicházejí
varovné signály. Nová ohniska se objevila v Jižní Koreji, ale i v sousedním Německu. Neobáváte se toho?Samozřejmě to
pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme. Pro nás je to jisté varování, že nemáme vyhráno, byť v ČR se situace v čase dramaticky
lepší nejen v počtech infikovaných pacientů, ale hlavně těch hospitalizovaných. Za největší úspěch ministerstva zdravotnictví i
svůj považuji, že se nám podařilo ochránit naše nemocnice, které nekolabovaly pod náporem pacientů jako v jiných zemích.
Situace v zahraničí je kolísavá, často stačí jeden infikovaný člověk, který může nákazu roznést, jako se to stalo v Soulu. Proto
musíme mít nástroje, kterými to můžeme potlačit, především chytrou karanténu. Díky moderním technologiím jsme schopni co
nejrychleji identifikovat potenciální rizikové kontakty infikovaného člověka a okamžitě je umisťovat do karantény, aby se nákaza
nešířila.
Má projekt chytré karantény už vychytané mouchy a jede naplno?Už je naplno spuštěn v rámci všech 14 krajských
hygienických stanic, byť díky tomu, že máme velmi malý počet nově nakažených pacientů, není nyní masivně využíván. Je ale
připraven pro případnou další vlnu, kdy se chceme vyhnout plošným opatřením a vypínání ekonomiky. Moderní technologie
nám umožní řešit lokální ohniska, jako je aktuálně Chebsko či před časem Domažlicko a Ostravsko.
Dávají vám lidé beze všeho souhlas ke sledování svých kontaktů pomocí mobilů či kreditních karet?Aktuálně je to kolem
padesáti procent lidí, kteří souhlasí s tím, aby jejich data byla využita. Věřím ale tomu, že až se projekt stabilizuje a občané se
přesvědčí, že k žádnému zneužívání osobních údajů nedochází a je to ve prospěch nás všech, počet souhlasů se zvýší.
Pandemie do určité míry také ukázala, jak lidé věří svým představitelům, protože bez toho by se řada opatření těžko naplnila.
Podle průzkumu akademiků z Karlovy a Masarykovy univerzity důvěra Čechů v systém zdravotní péče stoupla až na 80
procent, vládní kroky oceňuje 54 procent respondentů a vládě věří třetina občanů, zatímco před třemi roky jen pětina. Co tomu
říkáte?Myslím, že česká vláda situaci zvládla a na konci se vždy počítají hospitalizovaní pacienti. Objektivně jsme na tom z
tohoto hlediska dobře, země jako USA, Velká Británie nebo Itálie měly mnohem větší problémy především s přetíženými
nemocnicemi. Bezesporu i my jsme udělali několik chyb, došlo ke komunikačním šumům. Bylo by ale bláhové si myslet, že vše
proběhne zcela hladce v poměrech, v nichž se nikdo v moderní historii ještě neocitl. Vše pro nás bylo poprvé. Průběžná
pozitivní čísla jsou ale nezpochybnitelná.
Od 25. května se roušky budou muset nosit jen v hromadné dopravě a vnitřních společných prostorech. Rozhodli jste se k
tomuto kroku hlavně z politických důvodů, protože zakrývání obličejů na ulici byste v letních měsících neobhájili, byť podmínka
dvoumetrových rozestupů působí spíš komicky?Bezpochyby nejsme hluší a slepí k průběhu společenské diskuze. Chápeme, že
pro řadu lidí jsou roušky výrazně zatěžující. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že jejich okamžité zavedení bylo jedním z
opatření, jež výrazně přispělo k utlumení epidemie. Vzhledem k dobrému vývoji jsem nyní požádal epidemiology o vyjádření a
skupina pod vedením pana docenta Maďara došla k závěru, že toto opatření není nutné držet i v létě. Čili zdaleka nejen z
politických důvodů jsme venkovní odložení roušek zařadili do poslední vlny rozvolňování.
Jste právník, takže ve věcech odborně zdravotnických laik. Jak obtížné pro vás bylo čelit těžkým epidemiologickým vahám, jimiž
jsou profesor Prymula či docent Maďar, kteří byli vždy spíše zastánci přísných restrikcí a pomalého uvolňování?V ministerském
týmu je řada erudovaných epidemiologů, ale nejsou to lidé zaslepení. Určitě vnímají společenský kontext a nutnost vyvažování
zdravotních a ekonomických zájmů. Česká republika musí fungovat i za doby pandemie. Primárně jsme samozřejmě chránili
životy a zdraví občanů, bezproblémový chod nemocnic, ale zároveň jsme připravovali uvolňování, aby se země neocitla v
kleštích a nepřestala ekonomicky dýchat. Debata vždy byla racionální.
Nejsem si tím vnímáním kontextu úplně jistá. Všichni si pamatujeme na větu vašeho náměstka Romana Prymuly, že hranice
budou uzavřené dva roky. Mimochodem šlo o výrok protiprávní, neboť Ústavní soud posléze vydal verdikt, že vláda má právo
omezit pohyb občanů uvnitř státu, nikoli ho zavřít navenek.Situace se pochopitelně mění a na začátku března jsme netušili, jak
to bude vypadat v květnu, jestli tu nebudeme mít tisíce nových pacientů denně. I výroky se vyvíjejí v čase. Omezení na
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hranicích by určitě neměla platit příliš dlouhou dobu, ale zdůrazňuji, že úplně nepropustné nebyly nikdy. Teď už lidé mohou
volně cestovat, ale musejí se prokázat negativním testem na covid-19, případně jít po návratu do karantény. To je podle mě
pochopitelné pravidlo.
Pro letní dovolené ale nepředstavitelné.To je pravda. Tam musí jít o postupný proces. Nyní probíhají bilaterální jednání s
konkrétními zeměmi, kde je epidemiologická situace poměrně klidná. Jsou to Slovensko, Rakousko, Chorvatsko či Řecko. Nejde
přitom jen o nás, ale i o podmínky cílových zemí.
Nebudete jako ministr zdravotnictví spíše šlapat na brzdu, protože když se lidé masově rozcestují, mohou do republiky nákazu
opět zavléct?Právě proto mluvím o postupném rozvolňování a dvoustranných dohodách. Plošné zrušení testů na covid-19 při
příjezdu do republiky si nyní nedovedu představit. Bez jakýchkoli podmínek a omezení se letos v létě asi cestovat nebude.
Koronavirová krize bude mít pro vás i další dohry. Čekají vás soudní bitvy, ale také různé vyšetřovací komise či prověrky.
Chystá se na vás Nejvyšší kontrolní úřad, jehož prezident Miloslav Kala uvedl, že zatímco jedno ministerstvo (vnitra) nakoupilo
respirátor typu FFP2 za 34 korun, jiné (zdravotnictví) za 636 korun. „Děje se tu něco nesprávného,“ dodal. Čeho jste se
dopustili?Určitě ničeho nesprávného. Tento výrok mě mrzí, protože vychází z mediálních spekulací. Je třeba se podívat, kolik
ochranných prostředků a v jakém čase ministerstvo zdravotnictví nakoupilo. Celkově jsme pro naše zdravotníky pořídili kolem
70 milionů ochranných pomůcek. Slova pana Kaly se vztahují k úplně první dodávce, kdy v ČR nebyly prakticky žádné
respirátory, tedy před zahájením dovozů z Číny. Šlo o krizovou situaci, byli jsme pod obrovským tlakem nemocnic a hrozilo, že
by se nákaza mohla rozšířit po infekčních klinikách. Ceny respirátorů tehdy byly velmi vysoké, ale na to jsme nemohli brát
ohled. Šlo o životy.
Z kontrol a šetření tedy obavy nemáte?Naprosto žádné. Ministerstvo zdravotnictví prakticky přes noc vytvořilo nákupní tým a
plnilo úkoly z vlády. Jediný náš zájem byl ochránit životy a zdraví lékařů a sester, abychom nečelili situaci jako v Itálii. Tomu
jsme zabránili.
Když zmiňujete ochranu zdravotníků, tak právě v těchto dnech vyšla najevo kauza firmy LA Factory, od níž jste nakoupili
prostředky za půl miliardy korun. Její masky přitom prý nesplňovaly kvalitativní parametry. Jak to bylo?Bohužel média někdy
pracují s neověřenými informacemi a dělají nesprávné závěry. To je i tento případ. S certifikáty byly jisté problémy, ale na
základě doporučení Evropské komise se dají řešit tak, že dodavatelská firma dostane výjimku od České obchodní inspekce a
pak může legálně distribuovat daný materiál na území EU, tedy i v České republice. V tomto případě je tedy všechno v
pořádku. Celkem jsme zmíněné firmě zaplatili asi 431 milionů korun. A to jen za dodávky, které jsme si otestovali a kvalita vyšla
dobře, jednou jsme i zboží vraceli. Mrzí mě, že různí politici mají k nákupům příkré soudy, ale přitom se vyjadřují bez znalostí
věci. Já ty detaily znám, a proto se kontrol nebojím. Přeji si, aby Nejvyšší kontrolní úřad vše nezávisle prověřil, ale nemyslím si,
že je zapotřebí vytvářet nějakou sněmovní vyšetřovací komisi, kterou by opozice využívala jen pro předvolební kampaň. To by
věci neprospělo.
Není to jen opozice, kdo upozorňuje na podezřelé nákupy od firem v exekuci nebo s adresami na obecních úřadech a do té
doby nečinných. Transparency International varuje i před vládním návrhem novely zákona o veřejných zakázkách. Tu jste chtěli
sněmovnou protlačit v legislativní nouzi, abyste mohli jakékoli výrobky nakupovat od dodavatelů v likvidaci, v insolvenci,
pravomocně odsouzených a s nejasnou vlastnickou strukturou. Neotevíráte dveře korupci a neprůhledným nákupům?Nikoliv.
Novela pouze urychluje proces zadávání zakázky, nejde o navýšení ceny nebo snížení kvality. Jen připomínám, že ministerstvo
zdravotnictví centrální nákupy už ukončilo a dál to bude na nemocnicích a poskytovatelích.
Půjde o dodávky bez výběrového řízení, kdy nemusí být znám skutečný majitel ani jeho finanční situace.To ano, budou to
jednací řízení bez uveřejnění, ale to už dnes zákon umožňuje. Ten proces vždy musí být transparentní, ceny i dodavatelé
musejí být známi. Jde o jeho zjednodušení, nikoli předražení. Dnes už se trh stabilizoval a není důvod nakupovat za vyšší ceny
kvůli akutnímu nedostatku pomůcek.
Poslanec STAN Petr Gazdík upozornil, že vláda dává přednost zahraničním dodavatelům před českými, kteří už jsou nyní
schopni zabezpečit milionové dodávky. Jak to například vypadá s plicním ventilátorem CoroVent, na jehož vývoj a výrobu česká
firma od lidí vybrala 15 milionů korun? Už jí prý chybí jediné razítko z vašeho ministerstva, které měla získat 27. dubna. Dali jste
jí ho?Nejprve musím odmítnout kritiku pana poslance. My od začátku spolupracujeme s českými výrobci a vývojáři, je jich asi
dvacet, a také s distributory. Až na výjimky jsme zboží dováželi přes české firmy. Co se týče ventilátorů CoroVent, proces
certifikace stále probíhá. Nejde o to, že bychom tento český výrobek nechtěli podporovat, ale jde o sofistikovaný přístroj, kde
se musí obzvlášť dbát na bezpečnost. Pokud budou všechny zkoušky úspěšné, nevidím v tom posledním razítku problém.
Řekl jste, že vaše ministerstvo ukončilo centrální nákupy. Týká se to i objednávky ochranných prostředků do Správy státních
hmotných rezerv, kde bylo na začátku krize asi 10 tisíc respirátorů?Je třeba říct, že tento počet ochranných prostředků tam byl
od dob paní ministryně Emmerové, tedy zhruba patnáct let. Žádný ministr z jakékoliv politické strany ho nezměnil, protože větší
potřebě nic nenasvědčovalo. Jedno z ponaučení této krize je, že musíme navýšit rezervy. My budeme dávat požadavky, ale
nakupovat bude Správa státních hmotných rezerv. Bavíme se o milionech kusů ochranných prostředků.
Zmínil jste ponaučení. Bude po koronaviru české zdravotnictví, které krizi zvládlo bravurně, bohatší, modernější,
digitalizovanější?Bezesporu bude lépe připravené, ať už by šlo o druhou vlnu této pandemie, nebo o jiný typ viru. Určitě se
posune v oblasti elektronizace. V té jsme už první velký krok udělali. V minulosti vyvolávalo velké diskuse a kritiku ze strany
České lékařské komory zavedení e-receptu. Ukázalo se, že je to skvělý nástroj v situacích, kdy pacient nemůže osobně do
ordinace. Teď už ho máme na 100 procent léků, takže doufám, že bude využíván plošně. Možnost sdílet data na dálku a
obecně digitalizace se doufám promění v realitu.
Dalším hitem je virtuální ordinace. Díky telemedicíně by spousta pacientů nemusela osobně navštívit lékaře a promrhat hodiny
v čekárnách. Spatřujete v tom budoucnost?Takových projektů bude zajisté přibývat. V řadě případů skutečně není nutné
fyzicky navštívit lékaře, pro první kontakt stačí videokonzultace na dálku. Pro mnoho lidí to může být komfortní varianta řešení
zdravotních problémů. Telemedicína je určitě správnou cestou.
Premiér Babiš uvedl, že pandemie odhalila jasné priority pro správu země, jimiž jsou potraviny, voda a zdravotnictví. Do něj
chce podle svých slov dát tolik peněz, kolik bude třeba. O kolik si řeknete?Parlament už na můj návrh schválil zvýšení plateb za
státní pojištěnce o 500 korun od 1. června, což znamená 20 miliard korun navíc. Jde o historicky nejvyšší nárůst prostředků ze
státního rozpočtu. V příštím roce to bude dalších 50 miliard. Vláda tím ukazuje, že zdravotnictví je reálně nejvyšší prioritou, a
jsem přesvědčen, že tyto finance povedou k jeho větší stabilizaci.
Včetně rekonstrukce zastaralých budov fakultních nemocnic?Přesně tak. Investice jsou naprosto zásadní. Potřebujeme zlepšit
prostředí nemocnic, aby odpovídalo 21. století jak pro zaměstnance, tak pro pacienty. To vše připravujeme v rámci Národního
investičního plánu.
Bude třešinkou na dortu úspěšného zvládnutí pandemie celosvětový úspěch v podobě české vakcíny na covid-19?Musím říct,
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že mě mrzí vyhrocené debaty vědců na toto téma. Je-li tady tým lidí z těžko zpochybnitelných organizací, jako jsou IKEM, Ústav
hematologie a krevní transfuze nebo Státní zdravotní ústav, který se o vývoj vakcíny chce pokusit, nevidím důvod, proč mu v
tom a priori bránit. To ovšem nevylučuje širší spolupráci vědecké obce, myslím, že jde o národní zájem. Setkám se s odpůrci
tohoto projektu a budu se snažit najít společnou cestu. Nechápu, proč by se Česká republika nemohla pokusit o to, oč se snaží
90 týmů ve světě, které na vakcíně pracují, a být v tomto směru soběstačná.
Kdo je Adam Vojtěch* Narodil se 2. října 1986 v Českých Budějovicích.* Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a na
téže vysoké škole mediální studia na Fakultě sociálních věd.* V letech 2013 až 2014 působil jako právník společnosti MAFRA,
v červnu 2014 se stal tajemníkem na Ministerstvu financí ČR, jemuž šéfoval Andrej Babiš. V září 2016 ho vláda jmenovala
členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.* V letech 2012 až 2018 byl členem ODS. V roce 2017 úspěšně
kandidoval do sněmovny za hnutí ANO.* Ministrem zdravotnictví byl v první i druhé vládě Andreje Babiše, tedy od 13. prosince
2017.* Od dětství se věnuje hudbě a zpěvu. V roce 2005 se účastnil soutěže SuperStar. Několik let zpíval v českobudějovickém
swingovém orchestru Metroklub Big Band.
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Svoboda navrhoval opatření proti druhé vlně koronaviru. Hřib byl proti URL
WEB , Datum: 22.05.2020 , Zdroj: forum24.cz , Strana: 0 , Rubrika: Zprávy

Lékař a poslanec Bohuslav Svoboda (ODS) navrhl na čtvrtečním jednání zastupitelstva hlavního města bezplatné očkování pro
obyvatele Prahy. Opatření by podle něj mohlo zmírnit i případnou druhou vlnu epidemie nemoci COVID-19. Jak po jednání
uvedl, primátor Zdeněk Hřib (Piráti) spolu s užším vedením radnice se postavili proti, když návrh opatření de facto ignorovali.
„Již před začátkem koronavirové krize jsem upozorňoval vládu České republiky na nutnost přípravy krizového plánu před
možnou pandemií,“ uvedl Svoboda. Narážel na skutečnost, že jako poslanec navrhl na jednání Sněmovny zařazení
mimořádného bodu 'Informace vlády ČR k opatřením souvisejícím se šířením koronaviru', ale přes vládní většinu podpořenou
komunisty to neprošlo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) navíc následně argumentoval tím, že ochranných pomůcek je
dostatek. Jak se ale záhy ukázalo, realita byla zcela odlišná.
Ve stejném duchu podle svých slov žádal ve čtvrtek primátora Hřiba, aby se Praha připravila na případnou další vlnu epidemie
koronaviru. „Jedním z účinných a efektivních nástrojů, jak případnou druhou vlnu zmírnit, je jednoznačně proočkovanost
obyvatelstva. Tyto znalosti patří k základním vědomostem studenta prvního ročníku medicíny. Pražanům bychom tím vyslali
jasný signál, že se mají chovat zodpovědně a že mají v tomto zodpovědném chování naši podporu. Obyvatelé Prahy patří totiž z
hlediska možné nákazy k nejrizikovějším skupinám, neboť území Prahy mívá nejvyšší počet nakažených kvůli vysoké kumulaci
obyvatel,“ uvedl docent Svoboda v komentáři, který poskytl deníku FORUM 24.
Nikterak přitom nezastíral, že ho následná reakce zaskočila: „Primátor Hřib, i když vystudovaný lékař, a s ním i celá magistrátní
koalice toto mé varování opět ignoruje a opoziční návrh odmítla. Takové rozhodnutí považuji za krajně nezodpovědné,“
uzavírá.
Aktuálně začal Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální
medicíny (IKEM) pracovat na vývoji vakcíny přímo proti onemocnění COVID-19. Především ale vakcínu usilovně vyvíjejí týmy
vědců v Evropě, Asii i ve Spojených státech. Světová zdravotnická organizace (WHO) ovšem v současnosti počítá s tím, že
očkovací kampaň bude moci začít nejdříve za rok.
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I výzkum vývoje vakcíny s sebou nese riziko neúspěchu, říká pro EZ Povolná z ministerstva URL
WEB , Datum: 03.06.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Autor: EuroZprávy.cz

ROZHOVOR - Důrazně odmítá kritiku směřující na její odbornost. Vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata
Povolná hájí profesorku Věru Adámkovou, která stojí v čele společného týmu pro výzkum vývoje vakcíny proti novému typu
koronaviru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19. „Paní profesorka Adámková jako přednostka preventivní
kardiologie pražského IKEM má zkušenosti z výzkumů, které právě v IKEM probíhají desítky let, mimo jiné i v rámci imunologie,“
říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Renata Povolná, která připouští, že mise nemusí být úspěšná. „U každého výzkumu vždy
existuje určitá míra rizika výsledku.“
doporučujeme
U expertů nebudí respekt. Především předsedkyně Učené společnosti České republiky profesorka Blanka Říhová v nedávném
rozhovoru pro EuroZprávy.cz rozporovala, že by profesorka Věra Adámková byla kompetentní pro pozici šéfky týmu pro výzkum
vakcíny proti novému typu koronaviru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19. „Věra Adámková je jistě vynikající
kardioložkou, ale nemá ani základní zkušenosti s vývojem vakcín,“ uvedla tehdy Blanka Říhová s tím, že styl výzkumu je
zastaralý. Badatelé rovněž poukazují i na skutečnost, že Český klub skeptiků Sisyfos za rok 2018 udělil Věře Adámkové
anticenu Bludný balvan „za blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy,“ což zarazilo i laiky a u mnohých to
nebudí věrohodnost.
Adámkovou, poslankyni za hnutí ANO, do čela týmu dosadilo ministerstvo zdravotnictví, které vývoj výzkumu inicializovalo a
podílí se na něm společně i vědci Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a Institutu
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Kritici však upozorňují, že na výběr institucí údajně neproběhlo výběrové řízení.
„Platí svoboda vědeckého bádání. Vývoj vakcíny iniciovaly tři přímo řízené organizace ministerstva zdravotnictví, které mohou
pro potřeby vývoje zajistit odpovídající podmínky a uskutečnit jednotlivé fáze, kterými vývoj prochází,“ vysvětluje vedoucí
tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
Vědkyně Blanka Říhová rovněž poukazovala na hrubé podcenění nákladnosti ohledně vývoje preparátu. „Miliony desítek korun
na výzkum nestačí, na takový projekt je nutné uvolnit miliardu dolarů,“ tvrdila odbornice Říhová, která tehdy reagovala na
vyjádření Věry Adámkové, která před měsícem na tiskové konferenci prohlásila, že vývoj spolkne milion desítek korun.
„Rozpočet výzkumu je plně v gesci výzkumného týmu, který vede paní profesorka Adámková,“ pokračuje v její obhajobě
Povolná.
OCHRANA PŘED VIREM SPOČÍVÁ JEDINĚ V OČKOVÁNÍ
Paní Povolná, překvapila vás kritika uznávaných vědců z Učené společnosti České republiky, kteří označili připravovaný vývoj
vakcíny proti onemocnění covid-19 za naivní, což v otevřeném dopisu napsali i ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi?
Názor odborné společnosti plně respektujeme. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se s Učenou společností setkal a situaci
prodiskutoval.
Dobře, ale experti poukazují na skutečnost, že paní profesorka Věra Adámková nemá základní zkušenosti s vývojem vakcíny.
Jaký je na to váš názor a proč právě volba padla na kardioložku a nikoli třeba na imunologa, vakcionologa, mikrobiloga či
virologa? Navíc paní doktorce udělil Český klub skeptiků Sisyfos za rok 2018 anticenu Bludný balvan „za blábolení a šíření
pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy,“ což zarazilo i laiky.
Paní profesorka Adámková má mnohaleté zkušenosti s vedením multidisciplinárních týmů a řešením grantů, je profesorkou
epidemiologie. Jako přednostka preventivní kardiologie pražského IKEM má zkušenosti z výzkumů, které právě v IKEM probíhají
desítky let, mimo jiné i v rámci imunologie apod.
Výzkumný tým je složen z vědců Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a Institutu
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Proč právě z těchto institucí, když neproběhlo výběrové řízení? A proč neproběhlo?
Než odpovím na dotaz týkající se institucí, ráda bych zdůraznila, že podobnou celosvětovou pandemii infekční nemoci moderní
svět nepamatuje. Specifická léčba dosud není známá, ochranu před možnou další vlnou nemoci proto vidíme jednoznačně v
očkování. A protože platí svoboda vědeckého bádání, vývoj vakcíny iniciovaly tři přímo řízené organizace ministerstva
zdravotnictví, které mohou pro potřeby vývoje zajistit odpovídající podmínky a uskutečnit jednotlivé fáze, kterými vývoj prochází.
Ministerstvo zdravotnictví je v jejich aktivitě podpořilo.
Předsedkyně Učené společnosti a bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky Blanka Říhová
naznačuje, že chystaný způsob výzkumu vakcíny je zastaralý. V nedávném rozhovoru pro EuroZprávy.cz řekla: „Kdyby návrh
lékařky Adámkové byl postaven na originální přípravě antigenu molekulárně genetickými metodami, bylo by to také o něčem
jiném. Ale prostá inaktivace virové partikule formaldehydem či něčím podobným je technika stará desítky let a na trh se s tím jít
nedá.“ Co na její slova říkáte?
Metodologie výzkumu je plně v gesci výzkumného týmu, který vede paní prof. Adámková. (Více k tomuto tématu si můžete
přečíst pod rozhovorem, kde je uvěřejněn článek s tiskovou mluvčí IKEM Markétou Šenkýřovou – pozn. red.).
JE POTŘEBNÉ ZAJISTIT SOBĚSTAČNOST ZEMĚ
Překvapilo mě, že podobný názor jako někteří vědci má i bývalý náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula a od
pondělí vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví v rámci Úřadu vlády. Pan profesor totiž naznačil, že česká cesta
k vakcíně není kvůli odborným důvodům vhodná. Přitom výzkum bude financovat ministerstvo zdravotnictví a podporuje ho i
samotný šéf resortu Adam Vojtěch...
Opět je nutné se na vaši otázku podívat v hlubším kontextu. Česká republika podpoří i vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke
kterému zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská komise. Na vývoj společné vakcíny Česko poskytne zhruba 750 tisíc
eur, Německo a Francie přes půl miliardy. Co se týče českého výzkumu i názoru pana profesora Prymuly, opět musím
zopakovat, že platí svoboda bádání a v tomto směru vidíme smysl podpořit aktivity, které vedou k vývoji vakcíny proti covid. Je
třeba si uvědomit, že o vývoj vakcíny se snaží několik států, které chtějí však zcela pochopitelně primárně zabezpečit vakcínu
pro své občany. Z našeho pohledu je tedy potřeba zajistit soběstačnost České republiky, aby bylo možné při případném
úspěchu vývoje vakcíny uspokojit potřebu našich občanů na prvním místě.
Když se ještě vrátíme k paní profesorce Blance Říhové, pak se tato expertka pozastavuje nad skutečností, že Věra Adámková
hrubě podcenila nákladnost celého projektu. Tvrdí, že miliony desítek korun na výzkum nestačí, na takový projekt je nutné
uvolnit miliardu dolarů. Předpokládám, že váš názor je odlišný.
Rozpočet výzkumu je plně v gesci výzkumného týmu, který vede paní profesorka Adámková. Ministerstvo zdravotnictví je
připraveno výzkum finančně podpořit.
Když se bádajícímu týmu nepodaří vakcínu vynalézt, hrozí, že zbytečně vynaložené finanční prostředky zaplatí daňoví
poplatníci?
U každého výzkumu vždy existuje určitá míra rizika výsledku. Proto se u takovýchto projektů postupuje ve fázích a součástí
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každé z nich je detailní analýza výsledků a vyhodnocení dalšího postupu.
Je třeba si uvědomit, že Věra Adámková je poslankyní za hnutí Ano, přednostkou preventivní kardiologie pražského IKEM a
ještě má ambice být vedoucí týmu provádějící výzkum vakcíny. Je nutné zmínit, že má i další množství aktivit. Neobáváte se,
kde na náročný projekt vezme čas?
Vývoj vakcíny je zcela jistě časově náročný projekt, který vyžaduje plné zapojení zainteresovaných stran. Nepochybujeme, že
zástupci projektu před jeho zahájením zvážili i toto významné hledisko.
Milarda dolarů nebude nutná, tvrdí pro EZ mluvčí IKEM Šenkýřová
Ostrý nesouhlas, který nedávno vyslovila předsedkyně Učené společnosti České republiky profesorka Blanka Říhová rezonuje
i v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), jenž se rovněž podílí na výzkumu vývoje vakcíny proti onemocnění covid19 a vede jej právě Věra Adámková působící v tomto prestižním ústavu. Podle vědkyně je technika chystaného výzkumu stará
desítky let a na trh se s ní jít nedá. Proti tomu se ohradila vedoucí Odboru PR a marketingu a tisková mluvčí IKEM Markéta
Šenkýřová. „Metodologie výzkumu je plně v gesci výzkumného týmu, který se rozhodl pro výrobu tohoto druhu pohotovostní
vakcíny tak, aby bylo primárně možné rychleji uspokojit potřeby české společnosti, nikoliv, jak namítá paní Říhová, jít s tím
primárně takzvaně na trh,“ říká pro EuroZprávy.cz Markéta Šenkýřová.
Rozdílný pohled panuje v IKEM i v otázce ohledně finančních nákladů na výzkum. Profesorka Říhová je přesvědčená, že aby
bylo bádání kvalitní, pak na něj nestačí několik milionů korun, jak uvedla šéfka projektu profesorka Adámková, ale je nutné na
něj mít k dispozici přibližně miliardu dolarů. „Vývoj vakcíny je v Česku v rámci vědeckých týmů přímo v gesci řízených
organizací, proto doufáme, že náklady nebudou dosahovat částky zmiňované paní Říhovou. Rezort počítá s tím, že na
nákladech spojených s vývojem vakcíny se bude podílet. Finanční náročnost probrali ředitelé institucí s panem ministrem
Adamem Vojtěchem a jsou za své rozpočty také odpovědni,“ prozrazuje mluvčí.
Vedoucí odboru PR a marketingu Markéta Šenkýřová, která vše konzultuje se šéfkou projektu profesorkou Věrou Adámkovou,
nedokázala pro EuroZprávy.cz jasně odpovědět, zda první fáze výzkumu už konkrétně pokročila a jestli se Adámková nechystá
do týmu povolat bývalého náměstka ministra zdravotnictví profesora Romana Prymulu, který se stal od letošního 1. června
vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Prymula je rovněž uznávaným vakcionologem. „Paní profesorka je
sice vedoucí koordinátorkou, ale v týmu pracují zaměstnanci tří přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví (Ústav
hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), Státní zdravotní ústav (SZÚ) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM – pozn.
red.). Kdokoli tedy projeví seriózní zájem o přistoupení k výzkumu, musí být pověřen panem ministrem. Jinak pan profesor
Prymula byl přizván i k účasti na mezinárodní webové konferenci o možnostech v boji proti COVID19 pořádané 4.5.2020
rakouským premiérem (jedná se o spolkového kancléře Sebastina Kurze – pozn. red.), které se pan profesor zúčastnil a
představil tam projekt takzvané chytré karantény,“ uvádí EuroZprávy.cz doslovnou citaci tiskové mluvčí IKEM Markéty
Šenkýřové.
Šéfka týmu prý dovede vše časově skloubit
Největším problémem u profesorky Věry Adámkové ale bude, kde na výzkum ohledně vakcíny vezme čas, což zmiňuje i
předešlý rohovor s vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renatou Povolnou. Jak totiž zjistil web
SeznamZprávy.cz lékařka má velké množství aktivit, v nichž je osobně zainteresovaná. Kromě poslankyně za hnutí ANO,
předsedkyně výboru pro zdravotnictví, je přednostkou pracoviště preventivní kardiologie IKEM, vykonává pozici předsedkyně
správní rady VZP, vyučuje na 1. lékařské fakultě UK, klinika nefrologie a také na ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství,
figuruje i v Agentuře pro zdravotnický výzkum ČR, objevuje se v Nadaci Agrofert jako členka vědecké rady, její jméno se rovněž
pojí s Nadačním fondem Healthy Heart, jehož je zakladatelkou a předsedkyně správní rady, angažuje se i v Mysliveckém
sdružení Světice jako předsedkyně kontrolní komise a nyní se stala vedoucí společného výzkumného týmu pro přípravu
vakcíny proti nemoci covid-19.
Profesorka Blanka Říhová právě v nedávném rozhovoru pro EuroZprávy.cz vyjádřila nad pracovní zaneprázdněností Věry
Adámkové velké obavy, když řekla: „Je třeba si uvědomit, že je poslankyní, primářkou kardiologického centra IKEM (přesněji
přednostkou pracoviště preventivní kardiologie IKEM – pozn. red.) a ještě má ambice být vedoucí týmu provádějící výzkum
vakcíny, pak musí být i laikovi jasné, že se to nedá v žádném případně odpovědně stačit. Některá z těch funkcí musí být hodně
ošizená. Ale která? Všechny jsou velmi důležité a na čas neobyčejně náročné. Jen v případě vedení týmu pro vývoj vakcíny by
to jistě znamenalo dvanáct a více hodin denně, včetně sobot, nedělí, svátků i dovolených. Vím o tom své, mám s výzkumy
bohaté celoživotní zkušenosti,“ varovala profesorka Říhová, předsedkyně Učené společnosti České republiky.
Vedoucí Odboru PR a marketingu a tisková mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová je naopak přesvědčená, že Věra Adámková, která
je mimo jiné přednostkou pracoviště preventivní kardiologie IKEM, vše časově zvládne zkoordinovat. „Paní profesorka má
mnohaleté zkušenosti s vedením multidisciplinárních týmů i řešením vědecko-lékařských výzkumných projektů, a proto věříme,
že i při své vytíženosti dokáže skloubit čas, který vedení výzkumného týmu vyžaduje, se svými dalšími povinnostmi,“ uzavírá
optimisticky Markéta Šenkýřová.
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Evropská komise chce urychlit testování vakcín proti novému typu koronaviru, aby k nim mohli lidé získat přístup již příští rok.
Unijní exekutiva navrhla dočasné zmírnění přísných pravidel pro schvalování očkovacích látek obsahujících geneticky
modifikované organismy. Brusel také počítá s tím, že ze společného fondu pro všechny členské země předplatí již testované
očkovací látky u několika výrobců. Některé státy přitom chystají vlastní nákup vakcín.
Nemoc covid-19 zabila v Evropě desetitisíce lidí, ochromila hospodářství a epidemiologové varují před možnou druhou
podzimní vlnou. EU se proto snaží o co nejrychlejší vývoj léků a očkovacích látek. Unijní země však mají přísná pravidla pro
povolování geneticky upravených látek pro léčebné účely. Podle některých činitelů komise by schvalovací proces v dosavadní
podobě mohl dostupnost vakcíny oddálit o mnoho měsíců.
Odkaz
Státy by se měly připravit na možnost, že vakcína proti covidu-19 nebude, doporučují epidemiologové
Komise proto navrhla několik dočasných úlev, která mají postup zrychlit. Patří mezi ně například volnější pravidla pro
schvalování vakcín či pružnější postupy pro jejich označování a balení. Strategie má podle Bruselu otevřít cestu k získání
vakcíny do „12 až 18 měsíců, ne-li dříve“.
Návrh, který musí získat souhlas členských zemí a Evropského parlamentu, dočasně omezí možnost států uplatňovat při
testování očkovacích látek vlastní přísná pravidla. V některých unijních zemích, jako je Francie či Itálie, přitom v současnosti
schvaluje léčiva či vakcíny řada různých úřadů a proces mnohdy trvá řadu let.
Zmírnění pravidel má být pouze dočasné a týkat se výhradně krize spojené s covidem-19. EK přitom zdůrazňuje, že testování a
schvalování vakcín a léků bude i nadále „kvalitní“, aby byla zajištěna jejich nezávadnost.
Odkaz
Schengen se vrací k normálu. Většina unijních zemí otevírá hranice
Na konci června chystá Komise summit ohledně společného postupu
„Budeme pokračovat v poskytování finanční podpory a uzavírání politických závazků se zeměmi z celého světa. Připravujeme
summit, který se bude konat 27. června,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leynová. Německá politička
chce řešit otázku, zdali by země byly ochotné poskytnout peníze na společný nákup budoucích vakcín od společností.
Fakta
Kdo všechno vyvíjí vakcíny proti koronaviru
Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
oznámily společný projekt. Zatím je v laboratorní fázi.
Virologové Zdravotního ústavu v Ostravě vyvinuli vlastní metodu k testování protilátek proti koronaviru, která je přesnější než
komerční testy a rychlotesty.
Americká laboratoř Moderna oznámila, že úvodní fáze klinických testů jí vyvíjené vakcíny proti koronaviru přinesla „pozitivní
předběžné údaje“.
Britské univerzity v Oxfordu a Brightonu zahájily rozsáhlou studii, která má zjistit, zda mohou mít dva léky proti malárii
preventivní účinky proti onemocnění covidem-19. Jedním z testovaných léků je i hydroxychlorochin. Výsledky budou do konce
roku.
Do druhé fáze klinických testů vstoupily očkovací látky Ústavu biologických produktů ve Wu-chanu a v Pekingu. Čínská vakcína
proti koronaviru mohla být připravená pro trh už koncem letošního roku.
Britská společnost AstraZeneca začala s výrobou potenciální vakcíny také. Vakcínu s pracovním názvem AZD1222 vyvíjí ve
spolupráci s Oxfordskou univerzitou a v současnosti ji testuje deset tisíc dobrovolníků. Vlády Itálie, Francie, Nizozemí a Francie
si tutu vakcínu předplatily.
Firma CureVac dostala 17. června jako druhá v Německu (po firmě BioNTech) povolení k zahájení testů na lidech. Německá
vláda ve firmě získala dvacetřicet procent podílu.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se nyní na celém světě na lidech testuje 11 možných očkovacích látek proti
koronaviru.
„Vakcína nebude jen průlomem v boji s koronavirem. Bude také důkazem toho, jakých výsledků mohou partneři dosáhnout,
když společně přemýšlejí, propojí svůj výzkum a poskytnou své zdroje pro společné účely,“ prohlásila ke snaze o spojení
unijních zemí k vývoji a nákupu očkovacích látek.
Vyjádření von der Leynové komentoval ve vysílání zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský. „Apelovala především na
solidaritu. V zásadě přirovnávala tu současnou situaci k úplnému začátku koronavirové krize, kdy mluvila o tom, že také některé
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členské státy nebyly solidární. Nejenomže uzavíraly hranice, ale také zakazovaly vývoz zdravotnických prostředků do jiných
zemí,“ řekl.
Dolanský upozornil, že Evropská komise nemá právo členským státům nic podobného nařizovat, může jen apelovat. „Čtyři
členské státy (Německo, Francie, Itálie a Nizozemí) uzavřely smlouvu s britskou společností, která by v tuto chvíli měla vakcínu
vyrábět. Státy se dohodly na tom, že by si tuto vakcínu měly předplatit za v přepočtu dvacet miliard korun,“ připomněl Dolanský.
přehrát
video
Zpravodaj ČT v Bruselu: Vakcína v EU
Zdroj: ČT24
V boji s pandemií covidu-19 se objevují náznaky naděje, uvedl ve středu také šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal
nicméně, že země musí pokračovat v dodržování preventivních opatření, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy.
V celém světě se testují možné vakcíny, které by umožnily chránit populaci. Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila v
úterý, že už se jich testuje 11. V Německu jako druhá dostala povolení k zahájení testů na lidech firma CureVac, od dubna už
ho má firma BioNTech.
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Hlavní události posledních týdnů kolem vývoje vakcíny proti koronaviru (EK chce pružnější pravidla pro schvalování vakcíny).
30. dubna - Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy maximálně urychlí vývoj vakcíny proti koronaviru: "Co
jen člověk může udělat, bude uděláno. Doufám, že budeme mít vakcínu a půjde to tak rychle, jak to svět ještě neviděl," slíbil
novinářům v Bílém domě. Za projekt vývoje vakcíny ponese prý sám odpovědnost.
4. května - Projekt společného vývoje vakcíny proti covidu-19 oznámily český Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie
a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další
dvě. Vývoj bude podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky oddělení preventivní kardiologie IKEM Věry
Adámkové trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun.
- Na dárcovské konferenci svolané Evropskou komisí ve prospěch vývoje vakcíny a léků proti koronaviru se za den vybralo 7,4
miliardy eur. Český premiér Andrej Babiš jménem visegrádské skupiny slíbil tři miliony. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko
věnují shodně po tři čtvrtě milionu eur.
15. května - Virologové Zdravotního ústavu v Ostravě vyvinuli vlastní metodu k testování protilátek proti koronaviru, která je
přesnější než komerční testy a rychlotesty. Metoda bude přínosem hlavně u dárců plazmy, která se podává lidem s těžším
průběhem covidu-19.
- Americká laboratoř Moderna oznámila, že úvodní fáze klinických testů jí vyvíjené vakcíny proti koronaviru přinesla "pozitivní
předběžné údaje". Podle vyjádření firmy vzbudila vakcína pojmenovaná mRNA-1273 u osmi testovaných lidí podobně silnou
imunitní odezvu, jakou vědci pozorují u osob, kteří se virem přirozeně nakazili. Kompletní výsledky ze studie na všech 45
testovaných lidech zatím nejsou k dispozici.
21. května - Britské univerzity v Oxfordu a Brightonu zahájily rozsáhlou studii, která má zjistit, zda mohou mít dva léky proti
malárii preventivní účinky proti onemocnění covidem-19. Jedním z testovaných léků je i hydroxychlorochin, který podle svých
slov preventivně užívá americký prezident Donald Trump. Výsledek studie se očekává na konci tohoto roku.
30. května - Podle čínské komise pro dohled nad státním majetkem SASAC by v Číně vyrobená vakcína proti koronaviru mohla
být připravená pro trh už koncem letošního roku. Vakcíny vyvinuly Ústavy biologických produktů ve Wu-chanu a v Pekingu.
Očkovací látky obou ústavů už postoupily do druhé fáze klinických testů.
5. června - Britská farmaceutická společnost AstraZeneca oznámila, že začíná s výrobou potenciální vakcíny proti nemoci
covid-19. Vakcínu s pracovním názvem AZD1222 vyvíjí ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou a v současnosti ji testuje na
10.000 dobrovolnících. Ačkoli klinické testování není dosud u konce, chce firma mít k dispozici zásoby, jakmile budou známy
výsledky testování. AstraZeneca si zajistila kapacity pro dodávku celkem dvou miliard dávek testované vakcíny.
12. června - Podle eurokomisařky Stelly Kyriakidisové státy EU podporují plán Evropské komise na společný nákup několika
vyvíjených vakcín proti nemoci covid-19. Prohlásila to po videokonferenci unijních ministrů zdravotnictví. Brusel chce
"předplacením" očkovacích látek až u šestice výrobců zajistit, aby měly státy dostatek dávek ve chvíli, kdy bude vakcína
oficiálně dostupná.
13. června - Vlády Itálie, Německa, Francie a Nizozemska podepsaly smlouvu s firmou AstraZeneca o dodávce připravované
vakcíny proti covidu-19. Státy zaplatí 750 milionů eur (20 miliard korun) firmě AstraZeneca za 300 milionů dávek vakcíny.
Uvedené země budou také moci nakoupit dalších 100 milionů dávek. Itálie podle mluvčího z dohodnuté sumy zaplatí 185
milionů eur (pět miliard korun), což pokryje 75 milionů očkovacích dávek. Testování vakcíny by mělo být u konce na podzim a
před začátkem nadcházejícího roku by se mohly začít distribuovat první dávky.
15. června - Německá vláda oznámila, že vstoupí do německé společnosti CureVac, která vyvíjí vakcínu proti koronaviru. Do
firmy vloží 300 milionů eur (osm miliard Kč), a získá v ní tak 23procentní podíl. Firmu podle dřívějších zpráv lákal americký
prezident Donald Trump, aby se přesunula do Spojených států, nebo aby jim lék exkluzivně poskytla. Firma CureVac dostala
17. června jako druhá v Německu (po firmě BioNTech) povolení k zahájení testů na lidech.
16. června - Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se nyní na celém světě na lidech testuje 11 možných očkovacích
látek proti koronaviru.
17. června - Evropská komise chce urychlit testování vakcín proti koronaviru, aby k nim mohli lidé získat přístup již příští rok.
Unijní exekutiva navrhla dočasné zmírnění přísných pravidel pro schvalování očkovacích látek obsahujících geneticky
modifikované organismy.
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Brusel/Praha 17. června (ČTK) – Hlavní události posledních týdnů kolem vývoje vakcíny proti koronaviru (EK chce pružnější
pravidla pro schvalování vakcíny):
30. dubna – Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy maximálně urychlí vývoj vakcíny proti koronaviru: „Co
jen člověk může udělat, bude uděláno. Doufám, že budeme mít vakcínu a půjde to tak rychle, jak to svět ještě neviděl,“ slíbil
novinářům v Bílém domě. Za projekt vývoje vakcíny ponese prý sám odpovědnost.
4. května – Projekt společného vývoje vakcíny proti covidu-19 oznámily český Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie
a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další
dvě. Vývoj bude podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky oddělení preventivní kardiologie IKEM Věry
Adámkové trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun.
– Na dárcovské konferenci svolané Evropskou komisí ve prospěch vývoje vakcíny a léků proti koronaviru se za den vybralo 7,4
miliardy eur. Český premiér Andrej Babiš jménem visegrádské skupiny slíbil tři miliony. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko
věnují shodně po tři čtvrtě milionu eur.
15. května – Virologové Zdravotního ústavu v Ostravě vyvinuli vlastní metodu k testování protilátek proti koronaviru, která je
přesnější než komerční testy a rychlotesty. Metoda bude přínosem hlavně u dárců plazmy, která se podává lidem s těžším
průběhem covidu-19.
– Americká laboratoř Moderna oznámila, že úvodní fáze klinických testů jí vyvíjené vakcíny proti koronaviru přinesla „pozitivní
předběžné údaje“. Podle vyjádření firmy vzbudila vakcína pojmenovaná mRNA-1273 u osmi testovaných lidí podobně silnou
imunitní odezvu, jakou vědci pozorují u osob, kteří se virem přirozeně nakazili. Kompletní výsledky ze studie na všech 45
testovaných lidech zatím nejsou k dispozici.
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V Česku se vůbec neumíralo na covid. Lidé umírali s ním. Před dvěma lety byla mnohem horší chřipková epidemie, říká šéf
VFN David Feltl
Do čela pražské Všeobecné fakultní nemocnice nastoupil loni v únoru. Hned po roce ve funkci musel řešit situaci jeho
předchůdci dosud nepoznanou – omezení v souvislosti s epidemií čínské chřipky. „Museli jsme utlumit provoz nemocnice na
nezbytné minimum,“ říká David Feltl.
* Je po pandemii, která omezila fungování zdravotnických zařízení, což má dopad na jejich ekonomiku. Jak je na tom v
současnosti vaše nemocnice?
Je to stále velká neznámá. Dnes vám mohu něco říkat, ale za čtrnáct dní může být vše jinak. Běžně dostáváme zálohy na péči,
jejíž objem odhadneme na rok dopředu. Za rok náš odhad buď naplníme, nebo přeplníme, či nenaplníme. Zálohy se pak
vyúčtují s ohledem na daný výsledek a buď žádáme o další peníze, nebo vracíme. Hospodaření nemocnice má tím pádem
zpožděné cash flow. Dostáváme zálohy, platíme provozní náklady a na konci roku nám třeba vyjde, že chceme po pojišťovnách
250 milionů nebo i víc, což se nám stalo loni. Po konečném vyúčtování bychom tuto sumu měli letos dostat, a kdyby nebyl
covid, opravdu bychom mohli být spokojeni.
* Ale přišel covid…
Museli jsme utlumit provoz nemocnice na nezbytné minimum, asi na 35 procent oproti běžnému výkonu. Navíc zákoník práce
říká, že šlo o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci byli doma za sto procent platu. Nejvýznamnější náklady se
proto neměnily, ale tím, že jsme neposkytovali péči v potřebném rozsahu, jsme negenerovali budoucí příjem. Za normálních
okolností by přišel bankrot. Vznikla ale první dohoda, podle níž nám pojišťovny nebudou za dobu covidových omezení krátit již
vyplacené zálohy, přestože nebude naplněna naplánovaná péče.
* Takže máte vystaráno?
Zatím ano, ale nastává druhá fáze, což je taková postcovidová kocovina. Už žádný virus není, ale stále nosíme roušky a lidé
pořád nechodí do nemocnic, protože mají obavy, že se zde nakazí. Takže jsme v situaci, kdy máme péči v objemu 65 až 70
procent z nasmlouvaných výkonů a již se nelze odvolávat na vir. Aktuálně proto řešíme, jak letošní rok dopadne. Musíme platit
mzdy, i když péče je málo. Kdyby stejná situace panovala do konce roku, museli bychom pojišťovnám vracet třeba půl miliardy
a VFN zavřít. A aby se vše ještě trochu víc zkomplikovalo, tak se chystá takzvaná kompenzační vyhláška, která jakýmsi
koeficientem zohlední současnou situaci. Uvidíme, jak podle ní nakonec letos dopadneme.
* Jak to, že pacienti nechodí? Lékaři z terénu je k vám neposílají?
Za vším stojí nošení roušek. Jsem si tím jistý. Lidé mají prostě strach.
* Takže lidé, kteří mají plánované operace, třeba s kyčlí, tak nepřijdou?
Nepřijdou. A čím větší nemocnice, tím větší objem plánované péče. Nejsložitější zákroky se koncentrují ve velkých nemocnicích
a plánují se. Pacient, který má přijít na plánovaný zákrok, má ale často větší strach z nákazy virem, takže raději vydrží například
bolest kyčle.
* Vy jste onkolog, což není zrovna péče, kdy by si člověk mohl vybírat, jestli do nemocnice půjde, či počká.
Samozřejmě i v době pandemie lidé, kteří měli určitou diagnózu a naplánovaný zákrok, tak jej absolvovali. Ale pokud například
někdo kašlal krev a do nemocnice nešel, tak s tím nic nenaděláme. Prostě se o něm nedozvíme. Máme ukazatele, jak klesaly
počty vyšetření na mamografu nebo děložního čípku. Myslím, že tento fakt se ještě projeví.
* Takže když statistiky úmrtnosti nevykazovaly v době covidu žádný výkyv, tak si myslíte, že to může teprve přijít?
Tady se vůbec neumíralo na covid. Lidé umírali s covidem. Před dvěma lety byla mnohem horší chřipková epidemie. Loni zase
spalničky, což je mimořádně nakažlivá nemoc, a nikdo v žádných atomových oblecích nechodil. Nyní panuje nějaká zvláštní
globální panika. V Itálii v Lombardii ale byla situace úplně jiná než u nás, jiná byla i v Laziu nebo Apulii. Zda se začne umírat na
nemoci, které lidé v určité panice nyní zanedbali, uvidíme za půl roku, za rok, možná až za dva.
* Což se do stavu zdravotnictví nijak nepromítne.
Jistě. Ale ono se říká, že zdraví a zdravotnictví spolu až tak moc nesouvisejí. Uvádí se, že podíl zdravotnictví na zdraví
populace je tak čtvrtina.
* Model úhrad nemocniční péče se diskutuje už snad dvacet let. Dojde konečně ke změně?
Zdravotnictví je extrémně konzervativní odvětví a je to správně, protože jde o životy. Nemá podléhat výkřikům a provádět
prudké pohyby zleva doprava. Všechny vlády od roku 1990, ačkoli byly vůči sobě velmi konfliktní, což dokumentuje třeba vztah
Julínek–Rath, toho příliš neměnily. Zavedly se poplatky, pak zrušily, ale na běhu události se toho moc nezměnilo. Požadavky na
nějaké radikální změny nejsou z mého pohledu namístě. Když slyšíme diskuse, zda zdravotnictví kolabuje, či nekolabuje, tak
rozhodně nekolabuje. Je na tom velmi dobře a od toho bych odvodil debaty, jak moc potřebujeme nějakou fundamentální
změnu.
* Ale spor o to, že se v různých nemocnicích platí za stejné výkony různé částky, už dospěl k soudu, takže nějaký racionálnější
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způsob úhrady péče by neškodil.
Nyní se chystá DRG Restart (systém optimalizace úhrad lůžkové péče – pozn. red.), tak jsme se podrobně dívali a zjistili jsme,
že třeba za slepé střevo se platí všude stejně. Je ale fakt, že všechny průšvihy se vozí do velkých nemocnic, kde je režie a vše
okolo samozřejmě mnohem vyšší. Když jsme se dívali na strukturu výkonů a zkoušeli je seskupit do nějakých uniformních a
srovnatelných typů, ukázalo se, že existují tři skupiny nemocnic. Zjednodušeně řečeno, jedny jsou takzvaní mimoni, bez urážky
samozřejmě. Jde o specializovaná zařízení stojící mimo systémy, například IKEM či ÚHKT, které nelze s jinými zařízeními
srovnávat. Pak jsou velké nemocnice fakultní a krajské, které poskytují zhruba stejnou péčí a mají podobné náklady. Nakonec
je zde skupina menších nemocnic. V rámci DRG systému, který by měl fungovat příští rok, se daří výkony převádět na dva
společné jmenovatele. Vnáší se tak racio do věčné debaty, zda svatá Anna má míň a Motol víc. Je ale třeba říct i další věc, a
sice zda do tohoto nového spravedlivého systému započítáme investice a jakým způsobem. Má nemovitosti a jejich údržbu
hradit pojišťovna? Na chirurgii spravíme zlomenou nohu, to je jasné. Ale když na oddělení praskne žárovka, přestane téct voda,
je třeba opravit omítky, má se oprava také hradit z veřejného pojištění?
* Já si myslím, že má.
Dobře. To je jedna varianta. Druhou variantou je, že zřizovatel bude mít nějaký fond, z něhož bude opravy řešit. Na stejném
principu fungují všechny nemocnice mimo těch velkých státních. Kraj v nemocnici opraví, co je potřeba. Stát stejnou službu
neposkytuje. Když v krajské nebo okresní nemocnici potřebujete rekonstruovat pavilon, tak soutěž na dodavatele neorganizuje
daná nemocnice, ale kraj. My to máme jinak.
* Také ale máte svou kapitolu ve státním rozpočtu, z níž se financují investice.
Ano, ale s třicetiprocentní spoluúčastí, což samozřejmě bolí. Kde já ty peníze vezmu? Na placených službách, na marži lékárny
nebo ušetřím na slevách na léky, což mě zase obviní, že jsem okradl pojišťovnu. Nejde o triviální otázku. Naopak. Dalším
problémem je, že nemovitý majetek není nemocnice, ale státu. Když jej prodáme, peníze odvedeme do státního rozpočtu. Stát
řekne děkuju a já musím žebrat, aby mi příslušnou sumu vrátil přes dotace. Navíc si přičtěme, že kraje poskytují svým
nemocnicím provozní dotace. Máte 80 milionů ztrátu, tak hejtman schválí dotaci 90 milionů. Úhrady jsou nakonec jen malý
střípek z celého problému.
* Problémy vznikají i tím, že ministerstvo zdravotnictví vydává úhradovou vyhlášku, v níž používá ony bulharské konstanty, což
generuje pocity křivdy. Nebylo by lepší se dohodnout s pojišťovnami bez ministerstva?
Určitě bylo a my jsme takový krok loni udělali. Dohodli jsme se s pojišťovnami v podstatě na všem, protože jsme vyšli z toho, že
dvacet procent péče v této nemocnici je republikový unikát. Tak jsem řekl fajn, příběh této nemocnice nepostavíme na tom, že
zvládneme levněji slepé střevo než třeba Neratovice, ale na tom, co je zajímavé celostátně a co plátce chce, abychom mu pro
jeho pojištěnce zajistili. Dohodli jsme se, že plátce nám udělá benchmark na nákupy. Příklad: zaplatí nám kardiopéči, ale
defibrilátor nestojí dva miliony, ale průměrnou cenu v republice. Podobně jsme to udělali i u dalších věcí typu roztroušená
skleróza a mnoho dalších. A tento typ péče můžeme poskytovat bez limitu. Přišlo mi to jako velmi dobrý obchod, který navíc
dobře funguje. Nakonec jsem se ještě neoficiálně dozvěděl, že jsme jedni z nejlevnějších v nákupu drahého materiálu. ×
Zavedly se poplatky, pak zrušily, ale na běhu události se toho moc nezměnilo. David Feltl (50) • Vystudoval 1. lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze. Na The Nottingham Trent University získal v roce 2009 titul MBA. V roce 2018 dosáhl na titul
profesor v oboru onkologie. • Na post ředitele Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) nastoupil v únoru 2019. Předtím stál v čele
Onkologického centra VFN. • V letech 2014 až 2016 byl ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava. • Předtím pracoval jako vedoucí
radioterapie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a sekundární lékař v Nemocnici Na Bulovce.
Foto autor: Tomáš Novák
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Trápí nás postcovidová kocovina URL
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V Česku se vůbec neumíralo na covid. Lidé umírali s covidem. Před dvěma lety byla mnohem horší chřipková epidemie, říká
šéf VFN David Feltl.
Do čela pražské Všeobecné fakultní nemocnice nastoupil loni v únoru. Hned po roce ve funkci musel řešit situaci jeho
předchůdci dosud nepoznanou – omezení v souvislosti s epidemií čínské chřipky. „Museli jsme utlumit provoz nemocnice na
nezbytné minimum, zhruba na 35 procent oproti běžnému výkonu,“ říká David Feltl.
Je po pandemii, která omezila fungování zdravotnických zařízení, což má dopad na jejich ekonomiku. Jak je na tom v
současnosti vaše nemocnice po finanční stránce a co vás čeká?
Je to stále velká neznámá, situace se vyvíjí. Dnes vám mohu něco říkat, ale za čtrnáct dní může být vše jinak. Běžně
dostáváme zálohy na péči, jejíž objem odhadneme na rok dopředu. Za rok náš odhad buď naplníme, nebo přeplníme, či
nenaplníme. Zálohy se pak vyúčtují s ohledem na daný výsledek a buď žádáme o další peníze, nebo vracíme. Hospodaření
nemocnice má tím pádem zpožděné cash flow. Dostáváme zálohy, platíme provozní náklady a na konci roku nám třeba vyjde,
že chceme po pojišťovnách 250 milionů nebo i víc, což se nám stalo loni. Po konečném vyúčtování bychom tuto sumu měli letos
dostat, a kdyby nebyl covid, opravdu bychom mohli být spokojeni.
Ale přišel covid…
Museli jsme utlumit provoz nemocnice na nezbytné minimum, zhruba na 35 procent oproti běžnému výkonu. Navíc zákoník
práce říká, že šlo o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci byli doma za sto procent platu. Nejvýznamnější náklady
se proto neměnily, ale tím, že jsme neposkytovali péči v potřebném rozsahu, jsme negenerovali budoucí příjem. Za normálních
okolností by přišel bankrot. Vznikla ale první dohoda, podle níž nám pojišťovny nebudou za dobu covidových omezení krátit již
vyplacené zálohy, přestože nebude naplněna naplánovaná péče.
Takže máte vystaráno?
Zatím ano, ale nastává druhá fáze, což je taková postcovidová kocovina. Už žádný virus není, ale stále nosíme roušky a lidé
pořád nechodí do nemocnic, protože mají obavy, že se zde nakazí. Takže jsme v situaci, kdy máme péči v objemu 65 až 70
procent z nasmlouvaných výkonů a již se nelze odvolávat na vir. Aktuálně proto intenzivně řešíme, jak letošní rok dopadne.
Musíme platit mzdy, i když péče je málo. Kdyby stejná situace panovala do konce roku, museli bychom pojišťovnám vracet
třeba půl miliardy a VFN zavřít.
A aby se vše ještě trochu víc zkomplikovalo, tak se chystá takzvaná kompenzační vyhláška, která jakýmsi koeficientem zohlední
současnou situaci. Prozatím ještě není hotová a uvidíme, jak podle ní nakonec letos dopadneme.
Jak to, že pacienti nechodí? Lékaři z terénu je k vám neposílají?
Za vším stojí nošení roušek. Jsem si tím jistý. Lidé mají prostě strach.
Takže lidé, kteří mají plánované operace, třeba s kyčlí, tak nepřijdou?
Nepřijdou. A čím větší nemocnice, tím větší objem plánované péče. Nejsložitější zákroky se koncentrují ve velkých nemocnicích
a plánují se. Pacient, který má přijít na plánovaný zákrok, má ale často větší strach z nákazy virem, takže raději vydrží například
bolest kyčle.
Vy jste onkolog, což není zrovna péče, kdy by si člověk mohl vybírat, jestli do nemocnice půjde, nebo ještě počká.
Samozřejmě i v době pandemie lidé, kteří měli určitou diagnózu a naplánovaný zákrok, tak jej absolvovali. Ale pokud například
někdo kašlal krev a do nemocnice nešel, tak s tím nic nenaděláme. Prostě se o něm nedozvíme. Máme ukazatele, jak klesaly
počty screeningových vyšetření na mamografu nebo děložního čípku. Myslím, že tento fakt se ještě projeví. Uvidíme.
Takže když statistiky úmrtnosti nevykazovaly v době covidu žádný výkyv, tak si myslíte, že to může teprve přijít?
Tady se vůbec neumíralo na covid. Lidé umírali s covidem. Před dvěma lety byla mnohem horší chřipková epidemie. Loni zase
spalničky, což je mimořádně nakažlivá nemoc a nikdo v žádných atomových oblecích nechodil. Nyní panuje nějaká zvláštní
globální panika. V Itálii v Lombardii ale byla situace úplně jiná než u nás, jiná byla i v Laziu nebo Apulii. Zda se začne umírat na
nemoci, které lidé v určité panice nyní zanedbali, uvidíme za půl roku, za rok, možná až za dva.
Což se do stavu zdravotnictví nijak nepromítne.
Jistě. Ale ono se říká, že zdraví a zdravotnictví spolu až tak moc nesouvisejí. Uvádí se, že podíl zdravotnictví na zdraví
populace je tak čtvrtina.
Ale třeba v USA je vzhledem k jejich životnímu stylu a masové obezitě jeden z nejdelších věků dožití, tudíž to kvalitní
zdravotnictví asi přece jen pomáhá, nebo ne?
Ukazatele nejsou rozhodně jednoznačné. Vždy se vše odvíjí od řady různých faktorů. Například když si vezmete věk dožití v
různých čtvrtích Los Angeles, rozdíl bývá až čtvrtina.
Model úhrad nemocniční péče se diskutuje už snad dvacet let. Dojde konečně ke změně?
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Zdravotnictví je extrémně konzervativní odvětví a je to správně, protože jde o životy. Nemá podléhat výkřikům a provádět
prudké pohyby zleva doprava. Všechny vlády od roku 1990, ačkoli byly vůči sobě velmi konfliktní, což dokumentuje třeba vztah
Julínek–Rath, toho příliš neměnily. Zavedly se poplatky, pak zrušily, ale na běhu události se toho moc nezměnilo. Požadavky na
nějaké radikální změny nejsou z mého pohledu na místě. Když slyšíme diskuse, zda zdravotnictví kolabuje či nekolabuje, tak
rozhodně nekolabuje. Je na tom velmi dobře a od toho bych odvodil debaty, jak moc potřebujeme nějakou fundamentální
změnu.
Ale spor o to, že se v různých nemocnicích platí za stejné výkony různé částky, už dospěl k soudu, takže nějaký racionálnější
způsob úhrady péče by neškodil.
Mluvíte o jedné straně zhruba dvanáctiúhelníku. Máte pravdu, ale jenom z jedné dvanáctiny. Nyní se chystá DRG Restart
(systém optimalizace úhrad lůžkové péče – pozn. red), tak jsme se podrobně dívali a zjistili jsme, že třeba za slepé střevo se
platí všude stejně a je mýtus, že v Bruntále je oproti Karláku cena třetinová. Není to prostě pravda.
Na druhou stranu je ale fakt, že všechny průšvihy se vozí do velkých nemocnic, kde je režie a vše okolo samozřejmě mnohem
vyšší. Když jsme se dívali na strukturu výkonů a zkoušeli je seskupit do nějakých uniformních a srovnatelných typů, ukázalo se,
že existují tři skupiny nemocnic. Zjednodušeně řečeno, jedni jsou takzvaní Mimoni, bez urážky samozřejmě. Jde o
specializovaná zařízení stojící mimo systémy, například Masarykův onkologický ústav, IKEM či ÚHKT, které nelze s jinými
zařízeními srovnávat. Pak jsou velké nemocnice fakultní a krajské – třeba Liberec, České Budějovice, Zlín –, které poskytují
zhruba stejnou péčí a mají podobné náklady. Nakonec je zde skupina menších nemocnic. V rámci DRG systému, který by měl
fungovat příští rok, se daří výkony převádět na dva společné jmenovatele. Vnáší se tak racio do věčné debaty, zda svatá Anna
má míň a Motol víc.
Je ale třeba říct i další věc a sice, zda do tohoto nového spravedlivého systému započítáme investice a jakým způsobem. Má
nemovitosti a jejich údržbu hradit pojišťovna? Na chirurgii spravíme zlomenou nohu, to je jasné. Ale když na oddělení praskne
žárovka, přestane téct voda, je třeba opravit omítky, má se oprava také hradit z veřejného pojištění?
Já si myslím, že má.
Dobře. To je jedna varianta. Druhou variantou je, že zřizovatel bude mít nějaký fond, z něhož bude opravy řešit. Na stejném
principu fungují všechny nemocnice mimo těch velkých státních. Kraj v nemocnici opraví, co je potřeba. Stát stejnou službu
neposkytuje. Když v krajské nebo okresní nemocnici potřebujete rekonstruovat pavilon, tak soutěž na dodavatele neorganizuje
daná nemocnice, ale kraj. My to máme jinak.
Ano, ale také máte svou kapitolu ve státním rozpočtu, z níž se financují investice.
Ano, ale s třicetiprocentní spoluúčastí, což samozřejmě bolí. Kde já ty peníze vezmu? Na placených službách, na marži lékárny,
nebo ušetřím na slevách na léky, což mě zase obviní, že jsem okradl pojišťovnu. Nejde o triviální otázku. Naopak. Dalším
problémem je, že nemovitý majetek není nemocnice, ale státu. Když jej prodáme, peníze odvedeme do státního rozpočtu. Stát
řekne děkuju a já musím žebrat, aby mi příslušnou sumu vrátil přes dotace.
Navíc si přičtěme, že kraje poskytují svým nemocnicím provozní dotace. Máte 80 milionů ztrátu, tak hejtman schválí 90 milionů
dotaci. Úhrady jsou nakonec jen malý střípek z celého problému.
Problémy vznikají i tím, že ministerstvo zdravotnictví vydává úhradovou vyhlášku, v níž používá ony bulharské konstanty, což
generuje pocity křivdy. Nebylo by lepší se dohodnout s pojišťovnami bez ministerstva?
Určitě bylo a my jsme takový krok loni udělali. Dohodli jsme se s pojišťovnami v podstatě na všem, protože jsme vyšli z toho, že
dvacet procent péče v této nemocnici je republikový unikát.
Tak jsem řekl fajn, příběh této nemocnice nepostavíme na tom, že zvládneme levněji slepé střevo než třeba Neratovice, ale na
tom, co je zajímavé celostátně a co plátce chce, abychom mu pro jeho pojištěnce zajistili. Dohodli jsme se, že plátce nám udělá
benchmark na nákupy.
Příklad: zaplatí nám kardiopéči, ale defibrilátor nestojí dva miliony, ale průměrnou cenu v republice. Podobně jsme to udělali i u
dalších věcí typu roztroušená skleróza a mnoho dalších. A tento typ péče můžeme poskytovat bez limitu. Přišlo mi to jako velmi
dobrý obchod, který navíc dobře funguje. Nakonec jsem se ještě neoficiálně dozvěděl, že jsme jedni z nejlevnějších v nákupu
drahého materiálu.
David Feltl (50)
• Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na The Nottingham Trent University získal v roce 2009 titul MBA. V
roce 2018 dosáhl na titul profesor v oboru onkologie.
• Na post ředitele Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) nastoupil v únoru 2019. Před tím stál v čele Onkologického centra VFN.
• V letech 2014 až 2016 byl ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava.
• Předtím pracoval jako vedoucí radioterapie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a sekundární lékař v Nemocnici Na
Bulovce.
Článek vyšel v tištěném vydání týdeníku Hrot. Předplatit si ho můžete ZDE.
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Kulatý stůl ZD: do úhrad dle CZ-DRG teď nebudeme pouštět nic, co by poškodilo specializované ústavy, říká
náměstkyně Rögnerová URL
WEB , Datum: 09.07.2020 , Zdroj: zdravotnickydenik.cz , Strana: 0 , Rubrika: Kulaté stoly ZDPolitika a Ekonomika

Podle CZ-DRG se v letošním roce hradí první výkony a od příštího roku by podle tohoto systému měly všechny nemocnice
vykazovat péči. V tuto chvíli ovšem chybí jasná vize, jak dál – totiž jak velký objem nemocniční péče podle CZ-DRG hradit, zda
nějak zvlášť definovat a hradit superspecializovanou péči či jak naložit s nemocnicemi, u […]
Podle CZ-DRG se v letošním roce hradí první výkony a od příštího roku by podle tohoto systému měly všechny nemocnice
vykazovat péči. V tuto chvíli ovšem chybí jasná vize, jak dál – totiž jak velký objem nemocniční péče podle CZ-DRG hradit, zda
nějak zvlášť definovat a hradit superspecializovanou péči či jak naložit s nemocnicemi, u nichž se ukáže problém s udržitelností
a nebudou pro systém nenahraditelné. Absence odpovědí na tyto otázky trápí i specializované ústavy, u nichž simulace úhrad
dle nového DRG ukazují na velký finanční propad (problematice se již věnoval jeden Kulatý stůl ZD, více zde). Ministerstvo
ovšem v tomto směru uklidňuje: ústavy poskytující superspecializovanou péči považuje za svou vlajkovou loď a rozhodně
nechce dělat kroky, které by je finančně destabilizovaly. Problematice se věnoval Kulatý stůl Zdravotnického deníku s názvem
DRG a superspecializovaná péče, který se konal 24. června v pražském IKEM.
Nový systém DRG byl řadou lidí ve zdravotnictví netrpělivě očekáván. Jak ovšem opakovaně zdůrazňuje ředitel ÚZIS profesor
Ladislav Dušek, jde pouze o nástroj, jehož využité bude hlavně na pojišťovnách a poskytovatelích péče (více např. zde). To na
červnovém Kulatém stole ZD potvrdila také předsedkyně sněmovního Výboru pro zdravotnictví a přednostka Pracoviště
preventivní kardiologie IKEM profesorka Věra Adámková.
Předsedkyně sněmovního Výboru pro zdravotnictví a přednostka profesorka Věra Adámková
„DRG není věc samospasitelná. V žádném případě nám nevyřeší všechno. DRG by nám ale mohlo pomoci do jisté míry
spravedlivě vnést jasno do potřeby péče a pomoci rozdělit finance. Může se přitom stát, že pro některá zařízení zjištění nebude
radostné, zatímco pro jiné bude radostnější, protože se ukáže, že jejich péče je velmi strukturovaná a umějí ji poskytovat. DRG
by mělo zůstat jako metoda s velkou váhou, ale stále pomocná,“ podtrhává profesorka Adámková, podle které by se spolu se
zavedením CZ-DRG mělo ukázat rozvrstvení nemocnic. „Kvalitní péči není schopno poskytovat každé zdravotnické zařízení, i
když si myslí, že toho schopno je,“ dodává Adámková. I ona ale vyvrací mylnou domněnku, že by se díky novému DRG mohlo
všude všechno hradit stejně.
Ředitel VZP Zdeněk Kabátek
Podobně to vidí ředitel VZP Zdeněk Kabátek. „DRG není něco, co by spasilo české zdravotnictví a přineslo stoprocentní
rovnost a spravedlnost. Je to klasifikační systém, který nám umožní podívat se na náklady spojené s úhradou zdravotních
služeb pravdivě. Je to něco, co poskytne absolutní podporu partnerům u smluvního stolu, tedy pojišťovnám a nemocnicím o
úhradách. Ovšem nikdy jsem nebyl přítelem přesvědčení, že za stejnou péči je stejná úhrada a jednotná základní sazba,“
upozorňuje Zdeněk Kabátek.
V původní verzi systému přitom bylo rozlišeno pět typů nemocnic – fakultní a velké krajské nemocnice (celkem 18), zařízení
vysoce specializované péče (8), krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí (76), oblastní nemocnice s nižší komplexností
péče (30) a ostatní zdravotnická zařízení s úzkým zaměřením (33). Od této typologie ovšem musel ÚZIS kvůli ústavní stížnosti
ustoupit. „I my jsme ale využili svého ústavního práva a se svolením řídící rady jsme vyvěsili číselník DRG, který rozlišuje úplně
všechno. Informace, kolik co stojí v reálných nákladech v korunách a jejich struktuře, je na webu k dispozici podle typů
nemocnic. Jen primární řetězec typy nerozlišuje,“ vysvětluje Ladislav Dušek.
Ředitel ÚZIS profesor Ladislav Dušek
Připomeňme, že systém vznikl za pomoci dat sebraných v síti referenčních nemocnic, která dnes zahrnuje čtyři desítky zařízení
(včetně všech ústavů specializované péče) soustřeďujících 40 procent lůžkové péče v Česku. Z těchto zařízení dnes máme
validovaná data už za několik let. Některé DRG baze se přitom cenově napříč typy nemocnic z nějakého důvodu liší (což je
běžné i v zahraničních systémech), zatímco další jsou homogenní. Velká část bazí je ovšem nákladově a někdy i obsahově (tj.
že pacient má v některých zařízeních např. více extramurální péče nebo v ní leží déle) heterogenní. Nákladová heterogenita se
týká zhruba 30 procent bazí (velmi problematických je zhruba 20 procent), 30 až 40 procent bazí je naopak homogenních. I ve
světě je ovšem běžné, že se vytáhnou „bezproblémové“ baze, podle kterých se pak hradí péče – například NHS takto hradí 40
procent péče a německý G-DRG asi 30 procent. Žádný stát podle Ladislava Duška nehradí podle DRG péči kompletně
všechnu.
Do úhrad by se měly pouštět jen homogenní baze
Náměstkyně pro zdravotní pojištění MZ Helena Rögnerová
S tím, že by byla nyní přes CZ-DRG hrazena všechna péče, nepočítá ani ministerstvo. „Čím více toho víme, tím méně jsme
razantní v závěrech, kolik péče tak hradit. Sto procent vyvolává více otázek než jasných odpovědí,“ uvádí náměstkyně pro
zdravotní pojištění na MZ Helena Rögnerová.
V tuto chvíli už je ale schválený úhradový tarif, tedy, slovy profesora Duška, „skutečné DRG“. Poté, co bylo DRG naměřeno,
zaklasifikovaly a ocenily se hospitalizační případy, byla obhájena cena a plátce ji odsouhlasil s tím, že ji bude daným
poskytovatelům jednotně platit. Jako pilot úhrad byla vybrána onkogynekochirurgie a onkopneumochirurgie, kde již úhrady
běží. „Máme velmi dobrý feedback jak z pojišťoven, tak od nás,“ dodává profesor Dušek. Vedle toho se také od příštího roku
bude povinně napříč celým systémem kódovat v CZ-DRG, takže definitivně skončí používání starého systému IR-DRG.
Podle Duška je přitom potřeba udělat simulaci dopadů pro jednotlivé poskytovatele, protože nový klasifikační systém s sebou
žádné nové peníze nepřinese, ale povede ke změně jejich distribuce. Ta by měla být dopředu známa, aby bylo možné změny
pomoci vybalancovat například použitím individuálních složek úhrady nebo případového paušálu s bonusem pro zvláštní baze.
Ředitel VZP Kabátek potvrzuje, že existuje řada alternativních způsobů úhrady pro ty, kdo nějakým způsobem vybočují. Nyní by
pak bylo na místě vybrat obory a baze, u nichž je péči dle CZ-DRG možno nejen vykazovat, ale i hradit. O jak velkou část by
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mělo jít, záleží podle Kabátka na vzájemné dohodě pojišťoven a nemocnic. „Podle mě je reálných 10, 15, 20 procent,“ domnívá
se ředitel VZP. Kdyby náhodou přitom vznikl finanční prostor díky navýšení plateb za státní pojištěnce (o čemž ovšem Kabátek
pochybuje), měl by se využít k implementaci DRG v nejvyšším možném rozsahu. Zbytek plateb pak může zůstat v paušálu,
přičemž pro vysoce specializovaná centra mohou fungovat speciální úhradové mechanizmy.
Ředitel IKEM Michal Stiborek
To je potřeba i podle ředitelů těchto ústavů. Dopad při plném přechodu na úhrady dle CZ-DRG by na ně totiž měl zásadní
dopad. „S tím, co je navrhováno v rámci řídící rady DRG, máme dost velký ekonomický problém. Když to promítneme do
ekonomiky IKEM, znamená to minus sto milionů. To by nám chybělo na investice, údržbu, rozvoj a obnovu přístrojů,“ vysvětluje
ředitel IKEM Michal Stiborek. Podle něj přitom velmi záleží na tom, které baze se do úhrad podle CZ-DRG zvolí – například
ablace by totiž pro IKEM znamenaly minus 85 milionů.
Podobně to vidí ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Petr Němec. „Když porovnám náklady pracoviště a
průměrné náklady na bazi v rámci republiky, je rozdíl enormní. A to jsme pracoviště, které rozhodně nemůže být podezíráno z
nadbytku pracovníků a další produkce. Rozdíl je 20 procent, a to zejména v bazích, které jsou „obyčejné“, jako je náhrada
srdeční chlopně nebo revaskularizace myokardu. Z těchto bazí ale získáváme největší objem finančních prostředků,“ podtrhává
docent Němec. Důvodem je zejména to, že specializovaná centra mívají těžší pacienty, kteří se klinicky chovají jinak a
spotřebují tak více nákladů.
Zleva: ředitel ÚHKT profesor Petr Cetkovský, senátor a exředitel MOÚ profesor Jan Žaloudík a ředitel CKTCH docent Petr
Němec
Pokud se ale podle Stiborka vyberou skutečně homogenní baze, problém by nastat neměl. „Otázka jenom je, abychom si
nenastřelili příliš vysoký cíl a nezařadili baze, které reálné nejsou,“ dodává Stiborek.
Měly by mít specializované ústavy zvláštní postavení?
Cestou by podle Ladislava Duška mohlo být i to, že by péče poskytovaná superspecializovanými centry vyjmenovanými
zároveň zákonem mohla být strategickou objednávkou státu, která by byla hrazena dle speciálně spočítaných cen. Zbytek by
pak byl hrazen standardně dle mechanizmů domluvených v rámci dohodovacího řízení.
Poslanec profesor Vlastimil Válek
Podle náměstkyně Rögnerové ale tato cesta není příliš pravděpodobná. „Jsem skeptická, že by šlo ústavy postavit mimo
systém. Ostatní by přišli s námitkami,“ reaguje Helena Rögnerová. Podobného názoru je poslanec Vlastimil Válek, který je
zároveň přednostou Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN a LF Brno. „Kdyby tady seděl současný ředitel mé nemocnice
Jaroslav Štěrba, bude tvrdit, že jeho klinika dětské onkologie je extrémně specializovaná a že také musí být zvlášť zařazeni. A
kdyby tu byl Jiří Mayer (předseda České hematologické společnosti ČLS JEP a přednosta Interní hematologické a onkologické
kliniky LF MU a FN Brno, pozn. red.), tak bude hodinu mluvit o tom, že ta nejspecializovanější je hematoonkologie a že peníze
se musí dát hlavně tam. A kdyby tady seděli zástupci některých skupin vzácných chorob, budou říkat to samé,“ poukazuje
profesor Válek.
Celkový pohled na Kulatý stůl ZD, úvodu se zúčastnil také předseda senátního Výboru pro zdravotnictví a scoiální politiku
Lumír Kantor (v čele stolu vpravo)
Jak tedy vidí nejbližší budoucnost ministerstvo? Poté, co se pojišťovnám a nemocnicím nepovedlo nalézt dohodu na úhradách
pro další rok, bude hledat cestu, jak je vhodně nastavit v rámci úhradové vyhlášky. „Budeme na lékárnických vahách vážit, co
do DRG pustit, ale v této fázi nemáme určitě zájem někoho poškodit. Specializované ústavy jsou navíc naše vlajkové lodě, a
kdybychom se dopočítali, že to pro IKEM znamená minus sto, byli bychom blázni, abychom něco takového pustili. Určitě se tam
nebude pouštět nic, co by poškodilo specializovanou péči a specializované ústavy. Na druhou stranu se nějak musíme
posouvat a z jedné třetiny jsou baze homogenní. Nevím, jestli by mělo jít o celou třetinu, ale něco si dovolit můžeme,“ dodává
Helena Rögnerová.
Kulatý stůl vznikl za laskavé podpory společnosti CCA Group a.s.
Text: Michaela Koubová,
Foto: Radek Čepelák
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Musíme pracovat ve skafandru a dělat jen plynulé pohyby, říká hematolog URL
WEB , Datum: 10.07.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Alžběta Šimková , Rubrika: Domácí

V rámci Ústavu hematologie a krevní transfuze vznikl speciální tým lékaře Petra Lesného, který vyvíjí léky budoucnosti pro své
pacienty. Z buněk.
Pražský Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) je největším hematologickým centrem v Česku. Kromě jiného se tam
specializují i na vývoj léků moderní genové terapie, tedy léků z buněk. Právě proto vznikl pod vedením Petra Lesného
„neobvyklý“ imunoterapeutický tým, který zahrnuje klinické lékaře, vědce a další odborníky. „Vytvořili jsme ho proto, aby naši
doktoři mohli vyvíjet a využít nové léčivé přípravky,“ říká Lesný.
Jak se ÚHKT dostal k vývoji imunoterapie?
V roce 2012 se objevily první zajímavé výsledky léčby leukemie pomocí genové terapie. Šlo o přímé zlikvidování
rakovinotvorných buněk a zabránění jejich opětovnému vzniku. To bylo považováno v hematoonkologii za přelom. Začalo se
proto uvažovat, že by i v Česku mohlo vzniknout pracoviště, které by se věnovalo moderním imunoterapeutickým metodám. Zde
do toho významně zasáhl profesor Cetkovský, který byl ředitelem Ústavu hematologie a krevní transfuze. Začal nabírat
odborníky, kteří mohli něčím přispět, včetně mě. Tehdy jsem odcházel ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a měl jsem
praktické zkušenosti s farmaceutickou výrobou a klinickými studiemi, tedy s tím, jak splnit všechny podmínky, aby se geneticky
upravené buňky daly podat člověku.
Šance na vývoj vlastní české vakcíny jsou malé. Nemůžeme konkurovat světu
Je těžké je dostat k pacientům?
Celkemano. V řadě případů se věda zastaví těsně před touto fází, protože se musí dále hodně zainvestovat – nejen do
technologií, ale hlavně do lidí. Na otázku, proč do toho jít, si ale ÚHKT odpověděl, že to potřebuje pro své pacienty.
Kolik to stojí?
Nejméně nákladné na čas a investice jsou experimenty na buňkách ve zkumavce. Když přejdete k práci na zvířatech, stojí to
statisíce až miliony korun, a pokud chcete v klinické studii ověřit nový léčivý přípravek u lidí, stojí to desítky milionů a nejméně
dva roky času.
Jenom ta studie?
Nejen. Vše, co k tomu potřebujete udělat, protože musíte získat řadu povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Kvůli
čemu?
Hlavní důvod je bezpečnost. V moderních terapiích pracujete s živými buňkami, které máte pod kontrolou jen do určitě míry.
Dalo by se to trochu přirovnat k zahrádkaření. Od dárců máme potřebné buňky, které nám rostou, množí se, měníme jejich
vlastnosti, musíme je živit, přidáváme jim do té výživy různé chemikálie – takzvané cytokiny (menší signální proteiny
produkované buňkami imunitního systému – pozn. red.), které slouží k tomu, aby buňky trochu změnily vlastnosti. Pak je
sklidíme, vyčistíme a můžeme podat pacientovi. Podobně jako u rostlin na zahrádcese však může stát, že biologický materiál
zareaguje jinak, než bychom chtěli. To znamená, že je potřeba vše kontrolovat. Ani to, že testy na zvířatech proběhnou
stoprocentně a vším jsme si jisti, nemusí zabránit chybě.
Co přesně si mám představit pod pojmem moderní terapie?
Je to soubor technologií, který umožní pracovat s buňkami jako s léčivými přípravky. Jednoduše to znamená dělat léky z živých
buněk.
Jakým způsobem?
Buňky použijete buď tak, že jen měníte jejich vlastnosti, v takovém případě se jim říká léčivé přípravky moderní terapie. Anebo
změníte jejich genetickou podstatu a pak se jim říká léčivé přípravky genové terapie.
Petr LesnýLékař
Petr Lesný absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po postgraduálním studiu neurověd v Ústavu
experimentální medicíny se začal věnovat jako jeden z prvních lékařů v Česku moderním terapiím. Krátce působil ve Státním
ústavu pro kontrolu léčiv jako koordinátor pro moderní terapie. Od roku 2013 vede v Ústavu hematologie a krevní transfuze
oddělení imunoterapie, zajišťující výrobu imunoterapeutických léčivých přípravků pro hematoonkologické pacienty.
Jak jsou rozšířené ve světě?
Tyto přípravky byly pojmenovány v roce 2007 a mají už své kolonky v materiálech Evropské unie. Jsou standardizovanými typy
léčivých přípravků, které musí podstoupit centralizovanou registraci, což znamená, že budou schváleny pro rutinní použití u
pacientů. Momentálně jich je ve světě registrováno asi deset, z nichž zhruba šest patří do genové terapie. Takže je to celkem
mainstream.
A u nás?
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Dva z těchto přípravků, které se používají při léčbě leukemie, se v Česku objevily na trhu minulý rok a jedna dávka stojí okolo
15 milionů korun. Ceny jsou opravdu vysoké.
Proč?
Je to tím, že reflektují ohromné náklady na jejich výrobu.
Kdy používáte lidské buňky jako léčivé přípravky?
Většinou se snažíme bojovat proti nádorům, leukemiím, a to právě modifikací lidských imunitních buněk, které jsou v krvi nebo
v kostní dřeni.
Jak je modifikujete?
Vybereme z nich ty správné, které chceme použít, a pak je namnožíme nebo změníme jejich genetickou výbavu tak, aby cíleně
útočily na konkrétní typy nádorů. A ukazuje se, že to pro onkologickou léčbu funguje a že dává smysl do toho investovat.
„Buňky“ se tedy osvědčují hlavně v onkologii?
Ano. Onkologie nyní opravdu táhne moderní terapii dopředu. Souvisí to i s větší motivací. Vtéto oblasti pracujete s pacienty v
těžkém stavu, kde i malé zlepšení je významné.
Vraťme se k vývoji těchto terapií u vás v ústavu. Kdy jste s tím začali?
V roce 2012 jsem začal připravovat podmínky – zajišťovat povolení, budovat speciální prostory a nabírat lidi, kteří tomu rozumí.
A také je školit, aby uměli s buňkami pracovat v superčistých prostorách, což není běžná laboratoř, ale kontrolované prostředí
zcela bez bakterií. Musíte tam být ve skafandru a pracovat jen plynulými pohyby. Nesmíte tam nosit šperky, používat kosmetiku.
Tak vzniklo oddělení imunoterapie, které disponuje jak prostory, které jsou vhodné pro výrobu moderních imunoterapií, tak i
speciálním systémem pro výrobu léčivých přípravků genové terapie. Kolem toho se spontánně zorganizovala skupina vědců a
lékařů z ÚHKT, kteří začali rozvíjet myšlenku, jak tyto možnosti co nejlépe využívat a kam toto zázemí posunout dál.
Pacienty se žloutenkou jsme ukládali v klášteře, vzpomíná 99letý infektolog
K čemu jste došli?
Došli jsme k tomu, že chceme, aby naši doktoři nebyli nuceni léčit pouze zavedenými postupy, ale aby byli schopni uvažovat i o
tom, že by zkusili navrhnout nový experimentální lék, který by inspiroval výzkumníky, aby na něm začali pracovat, a pak by se
přímo podíleli na klinických zkouškách léku u svých pacientů. Nebo že by kliničtí lékaři řekli, jaký typ leukemie je v daný okamžik
považován za nejhůře léčitelný, a požádali výzkumníky, aby se na něj začaly hledat nové přípravky. To, co začalo jako
teoretický koncept v roce 2012, se podařilo loni a v tomto roce opravdu vytvořit.
Jak to dnes u vás funguje?
Vznikla kombinace tří oddělení, která mají zajišťovat aplikovaný výzkum, tedy vymýšlet nové produkty a vyvíjet nové léčivé
přípravky, na základě toho, co chtějí klinici. Pak jsme tu my v oddělení imunoterapie, kteří zajišťujeme, že z myšlenky nového
přípravku uděláme standardizovanou výrobu, kterou zkusíme nechat schválit pro použití v klinickém hodnocení. A ještě tu je
oddělení, které řídí klinické studie přípravků. V praxi to vypadá trochu tak, že levá polovina ÚHKT vyrábí léky pro pravou
polovinu. A naopak z pravé poloviny se následně vrací informace do levé části o tom, jak vyvinuté léky fungují.
Takže jste si uvnitř ÚHKT založili takovou malou farmaceutickou firmu.
Přesně. My samozřejmě nejsme schopni dělat ibuprofen pro střední Evropu, ale v oblasti moderních terapií a imunoterapie
jsme schopni vyvíjet a vyrábět vlastní léčivé přípravky.
Proč k jejich vývoji potřebujete ony superčisté prostory?
Když pracujete s lidskými buňkami, nesmíte je nijak kontaminovat. Proto jsou nutné ty skafandry, protože největším zdrojem
znečištění je člověk.
Co by kontaminace mohla způsobit?
I jedna bakterie dokáže svou rychlostí buňky přerůst tak, že je nezachráníte. Proto čisté prostory mají několikanásobný filtr,
přes který se vstupuje. Jakákoliv kontaminace se totiž projeví na výrobě, která pak nebude fungovat. Pro produkty genové
terapie jsme museli navíc vybudovat izolátor. Takovou krabici, do které se strčí ruce a pracuje se uvnitř. Čisté prostory chrání
vyráběný přípravek před kontaminací zvenku a izolátor brání přípravkům genové terapie, aby unikly do okolí.
Podléháte nějaké kontrole?
Ano, vše podléhá dohledu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který nás každé dva roky kontroluje.
Co jste v poslední době vyvinuli?
Poslední produkt byl založený na buňkách, kterým se říká přirození zabíječi. To jsou takoví vnitřní policisté, kteří fungují jako
takzvaná nespecifická imunita, což znamená, že neutočí na rozeznané viry, ale sledují, která buňka se chová divně. Buňky
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vysílají signály typu: jsem zdravá a jsem nemocná. A tito zabíječi hodnotí vybalancování tohoto signálu u každé z nich.
Hypotéza je, že když jejich počet u určitých typů rakoviny významně zvýšíte a aktivujete je, aby měly větší sílu, tak dojde k tomu,
že vypustíte do těla hromadu naštvaných policistů, kteří budou řešit, co se uvnitř děje.
Na jaký typ rakoviny je účinný?
Na akutní myeloidní leukemii, která je dnes považována za jeden z největších problémů pacientů ÚHKT.
Na čem dalším pracujete?
S panem doktorem Otáhalem vyrábíme přípravky genové terapie. Dále pracujeme na přípravku doktorky Němečkové, který
obsahuje multivirus specifické T-lymfocyty, což jsou namnožené imunitní buňky rozeznávající konkrétní viry. Mají potenciál léčit
virové infekce bez podání antivirotik. Funguje to tak, že do buněk naprogramujete předem vybrané viry, na které mají buňky
útočit. Zatím se to zkouší u základních virů, které toho u zdravého člověka moc nezpůsobí, ale u pacientů po transplantaci,
kteří mají poškozenou imunitu, mohou způsobit těžká multiorgánová selhání. Tyto léky nejsou určené pro běžnou populaci, ale
právě pro pacienty po transplantacích.
Foto:
Petr Lesný, Ústav hematologie a krevní transfúze
Dan Materna, MAFRA
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S buňkami musíme pracovat ve skafandru
TISK , Datum: 10.07.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 11 , Autor: Alžběta Šimková , Rubrika: Rozhovor

V rámci Ústavu hematologie a krevní transfuze vznikl speciální tým lékaře Petra Lesného, který vyvíjí léky budoucnosti pro své
pacienty. Z buněk.
Pražský Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) je největším hematologickým centrem v Česku. Kromě jiného se tam
specializují i na vývoj léků moderní genové terapie, tedy léků z buněk. Právě proto vznikl pod vedením Petra Lesného
„neobvyklý“ imunoterapeutický tým, který zahrnuje klinické lékaře, vědce a další odborníky. „Vytvořili jsme ho proto, aby naši
doktoři mohli vyvíjet a využít nové léčivé přípravky,“ říká Lesný.
* Jak se ÚHKT dostal k vývoji imunoterapie?
V roce 2012 se objevily první zajímavé výsledky léčby leukemie pomocí genové terapie. Šlo o přímé zlikvidování
rakovinotvorných buněk a zabránění jejich opětovnému vzniku. To bylo považováno v hematoonkologii za přelom. Začalo se
proto uvažovat, že by i v Česku mohlo vzniknout pracoviště, které by se věnovalo moderním imunoterapeutickým metodám. Zde
do toho významně zasáhl profesor Cetkovský, který byl ředitelem Ústavu hematologie a krevní transfuze. Začal nabírat
odborníky, kteří mohli něčím přispět, včetně mě. Tehdy jsem odcházel ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a měl jsem
praktické zkušenosti s farmaceutickou výrobou a klinickými studiemi, tedy s tím, jak splnit všechny podmínky, aby se geneticky
upravené buňky daly podat člověku.
* Je těžké je dostat k pacientům?
Celkem ano. V řadě případů se věda zastaví těsně před touto fází, protože se musí dále hodně zainvestovat – nejen do
technologií, ale hlavně do lidí. Na otázku, proč do toho jít, si ale ÚHKT odpověděl, že to potřebuje pro své pacienty.
* Kolik to stojí?
Nejméně nákladné na čas a investice jsou experimenty na buňkách ve zkumavce. Když přejdete k práci na zvířatech, stojí to
statisíce až miliony korun, a pokud chcete v klinické studii ověřit nový léčivý přípravek u lidí, stojí to desítky milionů a nejméně
dva roky času.
* Jenom ta studie?
Nejen. Vše, co k tomu potřebujete udělat, protože musíte získat řadu povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
* Kvůli čemu?
Hlavní důvod je bezpečnost. V moderních terapiích pracujete s živými buňkami, které máte pod kontrolou jen do určitě míry.
Dalo by se to trochu přirovnat k zahrádkaření. Od dárců máme potřebné buňky, které nám rostou, množí se, měníme jejich
vlastnosti, musíme je živit, přidáváme jim do té výživy různé chemikálie – takzvané cytokiny (menší signální proteiny
produkované buňkami imunitního systému – pozn. red.), které slouží k tomu, aby buňky trochu změnily vlastnosti. Pak je
sklidíme, vyčistíme a můžeme podat pacientovi. Podobně jako u rostlin na zahrádce se však může stát, že biologický materiál
zareaguje jinak, než bychom chtěli. To znamená, že je potřeba vše kontrolovat. Ani to, že testy na zvířatech proběhnou
stoprocentně a vším jsme si jisti, nemusí zabránit chybě.
* Co přesně si mám představit pod pojmem moderní terapie?
Je to soubor technologií, který umožní pracovat s buňkami jako s léčivými přípravky. Jednoduše to znamená dělat léky z živých
buněk.
* Jakým způsobem?
Buňky použijete buď tak, že jen měníte jejich vlastnosti, v takovém případě se jim říká léčivé přípravky moderní terapie. Anebo
změníte jejich genetickou podstatu a pak se jim říká léčivé přípravky genové terapie.
* Jak jsou rozšířené ve světě?
Tyto přípravky byly pojmenovány v roce 2007 a mají už své kolonky v materiálech Evropské unie. Jsou standardizovanými typy
léčivých přípravků, které musí podstoupit centralizovanou registraci, což znamená, že budou schváleny pro rutinní použití u
pacientů. Momentálně jich je ve světě registrováno asi deset, z nichž zhruba šest patří do genové terapie. Takže je to celkem
mainstream.
* A u nás?
Dva z těchto přípravků, které se používají při léčbě leukemie, se v Česku objevily na trhu minulý rok a jedna dávka stojí okolo
15 milionů korun. Ceny jsou opravdu vysoké.
* Proč?
Je to tím, že reflektují ohromné náklady na jejich výrobu.
* Kdy používáte lidské buňky jako léčivé přípravky?
Většinou se snažíme bojovat proti nádorům, leukemiím, a to právě modifikací lidských imunitních buněk, které jsou v krvi nebo
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v kostní dřeni.
* Jak je modifikujete?
Vybereme z nich ty správné, které chceme použít, a pak je namnožíme nebo změníme jejich genetickou výbavu tak, aby cíleně
útočily na konkrétní typy nádorů. A ukazuje se, že to pro onkologickou léčbu funguje a že dává smysl do toho investovat.
* „Buňky“ se tedy osvědčují hlavně v onkologii?
Ano. Onkologie nyní opravdu táhne moderní terapii dopředu. Souvisí to i s větší motivací. V této oblasti pracujete s pacienty v
těžkém stavu, kde i malé zlepšení je významné.
* Vraťme se k vývoji těchto terapií u vás v ústavu. Kdy jste s tím začali?
V roce 2012 jsem začal připravovat podmínky – zajišťovat povolení, budovat speciální prostory a nabírat lidi, kteří tomu rozumí.
A také je školit, aby uměli s buňkami pracovat v superčistých prostorách, což není běžná laboratoř, ale kontrolované prostředí
zcela bez bakterií. Musíte tam být ve skafandru a pracovat jen plynulými pohyby. Nesmíte tam nosit šperky, používat kosmetiku.
Tak vzniklo oddělení imunoterapie, které disponuje jak prostory, které jsou vhodné pro výrobu moderních imunoterapií, tak i
speciálním systémem pro výrobu léčivých přípravků genové terapie. Kolem toho se spontánně zorganizovala skupina vědců a
lékařů z ÚHKT, kteří začali rozvíjet myšlenku, jak tyto možnosti co nejlépe využívat a kam toto zázemí posunout dál.
* K čemu jste došli?
Došli jsme k tomu, že chceme, aby naši doktoři nebyli nuceni léčit pouze zavedenými postupy, ale aby byli schopni uvažovat i o
tom, že by zkusili navrhnout nový experimentální lék, který by inspiroval výzkumníky, aby na něm začali pracovat, a pak by se
přímo podíleli na klinických zkouškách léku u svých pacientů. Nebo že by kliničtí lékaři řekli, jaký typ leukemie je v daný okamžik
považován za nejhůře léčitelný, a požádali výzkumníky, aby se na něj začaly hledat nové přípravky. To, co začalo jako
teoretický koncept v roce 2012, se podařilo loni a v tomto roce opravdu vytvořit.
* Jak to dnes u vás funguje?
Vznikla kombinace tří oddělení, která mají zajišťovat aplikovaný výzkum, tedy vymýšlet nové produkty a vyvíjet nové léčivé
přípravky, na základě toho, co chtějí klinici. Pak jsme tu my v oddělení imunoterapie, kteří zajišťujeme, že z myšlenky nového
přípravku uděláme standardizovanou výrobu, kterou zkusíme nechat schválit pro použití v klinickém hodnocení. A ještě tu je
oddělení, které řídí klinické studie přípravků. V praxi to vypadá trochu tak, že levá polovina ÚHKT vyrábí léky pro pravou
polovinu. A naopak z pravé poloviny se následně vrací informace do levé části o tom, jak vyvinuté léky fungují.
* Takže jste si uvnitř ÚHKT založili takovou malou farmaceutickou firmu.
Přesně. My samozřejmě nejsme schopni dělat ibuprofen pro střední Evropu, ale v oblasti moderních terapií a imunoterapie
jsme schopni vyvíjet a vyrábět vlastní léčivé přípravky.
* Proč k jejich vývoji potřebujete ony superčisté prostory?
Když pracujete s lidskými buňkami, nesmíte je nijak kontaminovat. Proto jsou nutné ty skafandry, protože největším zdrojem
znečištění je člověk.
* Co by kontaminace mohla způsobit?
I jedna bakterie dokáže svou rychlostí buňky přerůst tak, že je nezachráníte. Proto čisté prostory mají několikanásobný filtr,
přes který se vstupuje. Jakákoliv kontaminace se totiž projeví na výrobě, která pak nebude fungovat. Pro produkty genové
terapie jsme museli navíc vybudovat izolátor. Takovou krabici, do které se strčí ruce a pracuje se uvnitř. Čisté prostory chrání
vyráběný přípravek před kontaminací zvenku a izolátor brání přípravkům genové terapie, aby unikly do okolí.
* Podléháte nějaké kontrole?
Ano, vše podléhá dohledu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který nás každé dva roky kontroluje.
* Co jste v poslední době vyvinuli?
Poslední produkt byl založený na buňkách, kterým se říká přirození zabíječi. To jsou takoví vnitřní policisté, kteří fungují jako
takzvaná nespecifická imunita, což znamená, že neutočí na rozeznané viry, ale sledují, která buňka se chová divně. Buňky
vysílají signály typu: jsem zdravá a jsem nemocná. A tito zabíječi hodnotí vybalancování tohoto signálu u každé z nich.
Hypotéza je, že když jejich počet u určitých typů rakoviny významně zvýšíte a aktivujete je, aby měly větší sílu, tak dojde k tomu,
že vypustíte do těla hromadu naštvaných policistů, kteří budou řešit, co se uvnitř děje.
* Na jaký typ rakoviny je účinný?
Na akutní myeloidní leukemii, která je dnes považována za jeden z největších problémů pacientů ÚHKT.
* Na čem dalším pracujete?
S panem doktorem Otáhalem vyrábíme přípravky genové terapie. Dále pracujeme na přípravku doktorky Němečkové, který
obsahuje multivirus specifické T-lymfocyty, což jsou namnožené imunitní buňky rozeznávající konkrétní viry. Mají potenciál léčit
virové infekce bez podání antivirotik. Funguje to tak, že do buněk naprogramujete předem vybrané viry, na které mají buňky
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útočit. Zatím se to zkouší u základních virů, které toho u zdravého člověka moc nezpůsobí, ale u pacientů po transplantaci,
kteří mají poškozenou imunitu, mohou způsobit těžká multiorgánová selhání. Tyto léky nejsou určené pro běžnou populaci, ale
právě pro pacienty po transplantacích.
***
Lékař
Petr Lesný absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po postgraduálním studiu neurověd v Ústavu
experimentální medicíny se začal věnovat jako jeden z prvních lékařů v Česku moderním terapiím. Krátce působil ve Státním
ústavu pro kontrolu léčiv jako koordinátor pro moderní terapie. Od roku 2013 vede v Ústavu hematologie a krevní transfuze
oddělení imunoterapie, zajišťující výrobu imunoterapeutických léčivých přípravků pro hematoonkologické pacienty.
: Alžběta Šimková, redaktorka MF DNES
Foto autor: Foto: Dan Materna, MAFRA
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Americká experimentální vakcína na COVID-19 je bezpečná a vytváří imunitní odpověď URL
WEB , Datum: 16.07.2020 , Zdroj: osel.cz , Strana: 0 , Autor: Josef Pazdera

Začátkem května náš ministr zdravotnictví Vojtěch Adam veřejnosti oznámil, že Česko bude vyvíjet vlastní vakcínu proti
koronaviru. Přípravu dostaly za úkol Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Nejspíš jsme jediný stát na světě, kde tým imunologů a genetiků vede kardiolog.
Protože to celé dělá dojem snahy dohnat a předehnat, nebude na škodu se podívat, jak daleko už je ve vývoji vakcíny
konkurence.
Literární zdroje uvádějí, že na SARS-CoV-2 je ve světě již v běhu příprava více než 120 vakcín. Jedna z nich nazvaná NVXCoV2373 by se měla dokonce vyrábět v továrně v Bohumili (mezi Prahou a Kolínem). Tu ale za „naší“ považovat nemůžeme,
protože jde o podnik americké společnosti Novavax. Na vývoj údajně měla k dispozici miliardy dolarů (naše vláda hodlá uvolnit
několik milionů, korun). Přesto Novavax asi nebude mezi prvními výrobci, kteří vakcínu budou schopni dodat na trh. Podle
dostupných údajů by nadnárodní společnost AstraZeneca měla být zhruba o půl roku rychlejší.
Zatímco v našem (českém případě) má jít o takzvanou inaktivovanou vakcínu, která obsahuje usmrcené viry (respektive jejich
části), konkurence většinou sází na vakcíny v nichž se využívá jen konkrétní imunogenní glykoproteinová molekula. Takové
vakcíny jsou považovány za „šetrnější“, neboť nezatěžují imunitní buňky tvořením protilátek proti něčemu, co není pro šíření
viru tak důležité a co lze považovat za zbytečné plýtvání schopnostmi imunitního systému k tvorbě kromě žádoucích substancí, i
jakéhosi „balastu“.
V květnu, kdy se náš výzkum nacházel v první (laboratorní fázi), u podobné vakcíny vyvíjené rovněž na bázi inaktivovaného
viru, již Čína hlásila zahájení klinických testů s vakcínou BBIBP-CorV vyvíjenou jejich domácí společností Sinopharm. Ze
zveřejněné zprávy vyplývá, že jejich vakcína chrání před nákazou jak hlodavce (myši, morčata, potkany), tak i primáty
(makaky). Pokusná zvířata neonemocněla ani když jim následně podali vysoké dávky infekčního viru. Kromě této zmíněné
vakcíny má Čína v klinických testech ještě další dvě želízka v ohni. Mnozí odborníci za světového lídra v závodech o první
místo vakcíny dodané na trh tipují čínskou společnost: CanSino Biologics. Ta vyvíjí rekombinantní vakcínu SARS-CoV-2 na
bázi adenoviru typu 5 (Ad5-nCoV).
Z včera zveřejněných informací v prestižním časopisu New England Journal of Medicine vyplývá, že s přípravou syntetické
vakcíny jsou přinejmenším stejně daleko jako v Číně, i v Americe u společnosti Moderna. Té se od americké vlády dostalo
podpory v podobě finanční injekce téměř pěti set milionů dolarů. V Americe vyvíjená vakcína s pracovním názvem mRNA-1273
se již koncem května dostala do druhé fáze klinických testů (na lidech) a tento měsíc podstupuje již třetí fázi testů. Mělo by jít o
takzvanou „messenger RNA vakcínu“. Protože u ní vše vychází velmi nadějně, nebude na škodu si trošku přiblížit, o co v jejím
případě jde.
Musíme zabrousit do počátku devadesátých let, kdy si vědci na myších vyzkoušeli do té doby teoretickou možnost přímé
injekce nukleových kyselin (RNA nebo DNA) do svalu za účelem tvorby proteinu, který dodaná nukleová kyselina kóduje.
Pokusy na myších tehdy ukázaly, že teorie funguje a že místo toho, aby se do svalu píchal inaktivovaný virus (nebo část jeho
proteinové obálky), stačí dodat pouze sekvenci, která kóduje protein patogenu. Jinými slovy, vpravuje se do svalu pouze pokyn
pro tvorbu proteinu, proti němuž chceme aby si imunitní systém vytvořil imunitu. Tento typ vakcinace lze provádět jak pomocí
DNA sekvence, tak i RNA kódu. Zvolená molekula (ať už DNA, nebo RNA) kódující protein patogenu, se vpravuje do buněk ve
formě krátké cirkulární molekuly – tzv. plazmidem. V případě firmy Moderna a jí připravovanou vakcíny, jde o pokyn zapsaný do
řetězce RNA. To je ta lepší volba z obou zmíněných variant. U DNA vakcíny přece jen existuje jisté riziko, že by se vkládaný
DNA řetězec mohl zabudovat do genomu pacienta na nějaké nevhodné místo, kde by pak dělal neplechu.U RNA vakcíny nic
takového nehrozí, neboť nukleová kyselina neproniká do jádra buňky. Vše potřebné, na čemž závisí tvorba provokujícího
proteinu, se odehrává v cytoplazmě.
Nutno dodat, že počáteční nadšení, že se novým způsobem začnou vyrábět vakcíny jak na běžícím pásu, zhatily klinické studie.
Většinou byly zklamáním. Na vině byla malá stabilita vkládaných krátkých RNA molekul. Teprve až v poslední době vědci
přicházejí na to, jak vylepšit stabilitu vkládané mRNA a čím se dá produkce zamýšlených proteinů zlepšit. Lze na to jít dvěma
cestami. Jedna využívá toho, že se nukleosidy modifikují, čímž se buňkám nedaří je tak tak snadno „rozebrat“ a odstranit.
Druhý způsob využívá navázání RNA molekul na nanočástice. Pokud se zvolí ten správný materiál (například vhodné lipidy),
rovněž dojde ke stabilizaci RNA molekuly a navíc se tím ještě zvýší ochota buněk nechat si RNA proniknout přes membránu do
svého nitra. Do třetice se dá nanočásticemi vylepšit i to, čemu se říká biologická dostupnost vkládané RNA. Tímto termínem se
označuje, když podvrženou informaci cytoplazmatický aparát ochotněji zpracovává a buňka produkuje požadovaného
patogenního proteinu víc. Že se to odrazí na vlivu na bílé krvinky a množství jimi produkovaných protilátek, je zbytečné
rozvádět.
Když se to vše pokusíme shrnout, tak v případě společnosti Moderna jde o navození imunity pomocí syntetické RNA vakcíny,
kdy se hostitelské buňky přinutí k replikaci a translaci exogenní RNA kódující vakcinační antigen. Dál už šermovat termíny
transfekce, amplifikace, translace, nebudeme a raději si povíme, jak daleko se s vakcínou už vědci dostali.
Publikované výsledky nasvědčují tomu, že kandidátní molekulou na vakcínu „mRNA-1273“ imunogenetici trefili do černého.
Jednak proto, že látka je lidmi obecně dobře tolerována. A co je důležitější, zajišťuje to, co se od ní očekává – navozuje u
pokusných osob tvorbu virus neutralizačních protilátek. V nejnovějším čísle časopisu The New England Journal of Medicine
vědci z Moderna, Inc. v Cambridge, Massachusetts a jejich kolegové z Národního institutu pro alergické a infekční choroby
(NIAID) odbornou mluvou popsali, jak se jim syntetickou molekulu kódující antigen z glykoproteinu transmembránové kotvy a
neporušeného štěpícího místa podařilo připravit. Laicky řečeno, injekcí RNA molekul navozují proces, který vyústí v tvorbu
protilátek namířených na část proteinu, kterou má koronavirus na svých výčnělcích a jimiž se na lidské buňky přichycuje (proto
si nemůže dovolit v něm moc experimentovat s mutacemi). Vyřazením této virové struktury protilátkou z něj dělá partikuli
neschopnou lézt nám do buněk. A to je to, o co nám u vakcinace jde.
V publikaci se uvádí, že první účastník pokusu obdržel zobanec s experimentální vakcínou už 16. března a že pokusy vede Lisa
A. Jacksonová z Kaiser Permanente Washington Health Research Institute v Seattlu. Krátce po prvním odvážlivci následovalo
dalších 44 dobrovolníků ve věku 18 až 55 let. Dostali dvě intramuskulární injekce (druhou 28 dnů po té první). Zkoušelo se
dávkování 25, 100 nebo 250 mikrogramů vakcíny. V dubnu probíhající pokusy rozšířily osoby starší 55 let a nyní je v pokusu již
120 osob. Vyhodnocena mohla být zatím ale jen věková skupina 18 až 55 let. Výsledky jsou následující: Zhruba u poloviny
osob vakcinace přivodila běžné vakcinační stavy, jako jsou únava, bolest hlavy, zimnice, nebo bolest v místě vpichu. Žádné
závažné vedlejší účinky nebyly pozorovány.
Nyní to nejdůležitější: Měření hladiny neutralizační aktivity navozené vakcínou (po druhé injekci) ukázaly, že dobrovolníkům v
krvi začaly kolovat virus neutralizující protilátky. Jejich množství (charakterizované titrem) se pohybovalo nad průměrem
pozorovaným v séru rekonvalescentů s potvrzenou chorobou COVID-19.
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Proč se hovoří o úspěchu, když korelace ochrany před infekcí SARS-CoV-2 ještě nebyly u vakcíny stanoveny? Dovoluje to
měření sérové neutralizační aktivity, která je uznávaným korelátem ochrany pro respirační viry, jako je chřipka, nebo respirační
syncytiální virus. Neutralizační aktivita je obecně přijímána jako funkční biomarker humorální odpovědi in vivo. Podle imunologů
vakcinovaným už COVID-19 nehrozí. Druhá fáze klinického hodnocení mRNA-1273 začala na konci května a nyní již by měly
být v běhu zkoušky účinnosti fáze 3. Ty se prakticky dělají už jen s cílem vyloučit nějaké případné vedlejší účinky. Včera
zveřejněné výsledky jsou natolik slibné, že z nich lze usoudit, že účinná vakcína, se objeví na trhu mnohem dříve, než se
předpokládalo.
Literatura
Lisa A. Jackson et al, An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2—Preliminary Report, New England Journal of Medicine (2020).
DOI: 10.1056/NEJMoa2022483
Elektronové mikroskopy neposkytují barevné snímky. Pro laiky se proto počítačově dobarvují. Na tomto snímku jsou
apoptotické buňky (rozuměj mrtvé, které spáchaly sebevraždu apoptózou) od pacienta strádajícího nemocí COVID-19. Je
patrné, jak buňky (zelené) jsou obklopeny infekčními partikulemi viru SARS-COV-2 (fialové), které se již z rozpadlých buněk
uvolnily. Kredit: NIAID, Integrated Research Facility (IRF) ve Fort Detrick stát Maryland..
SPUSTIT VIDEO Šéfová našeho týmu, který se má pokusit připravit vakcínu. Profesorka Věra Adámková je kardioložkou.
Kredit: IKEM, Youtube..
Lisa A. Jackson, šéfová amerického týmu již testuje kandidátní vakcínu v klinice. Kredit: KPWHRI..
Schema fungování vakcíny připravované společností Moderna. Nejdůležitější je připravit syntetický kód (řetězec RNA), aby byl
dostatečně stabilní a aby podle něj buňky svými ribozomy (uprostřed) ochotně produkovaly molekulu virového proteinu
(vpravo). Musí jít o takovou lokalitu virového proteinu, která je pro patogen něčím důležitá a zároveň je vysoce imunogenní burcuje imunitní aparát (bílé krvinky) k tvorbě protilátek stejně dobře, nebo ještě lépe, než když organismus napadnou
skutečné živé viry. Kredit: Moderna Inc., CC BY-SA..
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Americká experimentální vakcína na COVID-19 je bezpečná a vytváří imunitní odpověď URL
WEB , Datum: 16.07.2020 , Zdroj: enviweb.cz , Strana: 0

Začátkem května náš ministr zdravotnictví Vojtěch Adam veřejnosti oznámil, že Česko bude vyvíjet vlastní vakcínu proti
koronaviru. Přípravu dostaly za úkol Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Nejspíš jsme jediný stát na světě, kde tým imunologů a genetiků vede kardiolog.
Protože to celé dělá dojem snahy dohnat a předehnat, nebude na škodu se podívat, jak daleko už je ve vývoji vakcíny
konkurence.
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Ruth Tachezy: Virus je náš společný nepřítel URL
WEB , Datum: 23.07.2020 , Zdroj: iforum.cuni.cz , Strana: 0

Kdyby nepřišel covid-19, svůj čas by si rozložila mezi řešení grantů a projektů, vedení referenční laboratoře a psaní článků.
Vedle toho se na katedře genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK věnuje „svým“ studentům. Měla před sebou
konferenci, chystala se i do Vysokých Tater, kde již řadu let se svými horolezeckými kamarády čerpá nezbytný adrenalin. Místo
toho si pozornost Ruth Tachezy získal koronavirus.
Zkuste se vrátit na začátek, kdy se z Číny začaly šířit první zprávy o novém koronovaviru SARS-CoV-2. Co jste si tehdy říkala?
Víte, já jsem se to snažila vidět optimisticky. V rozhovorech pro média jsem veřejnost spíše uklidňovala. Přiznávám, že jsem si
nepřipouštěla, že se vše přehoupne do skutečné pandemie, že nepůjde o lokalizovanou epidemii ve dvou třech státech, jako
tomu bylo například se SARS, kterou dnes označují za „epidemii kapesní“, tedy rychle lokalizovanou a s rychlým vymizením…
Trochu mi to připomnělo situaci z 11. září 2001. Tehdy jsem čekala na benzínce ve frontě u pokladny, běžela tam televize a v ní
se promítaly záběry letadla narážejícího do newyorských dvojčat. Pomyslela jsem si, co je to zase za blbý film! Že nešlo o fikci,
jsme zjistili záhy. A podobně to mám se začátkem nynější situace. S dětmi, dcerou a synem, jsme diskutovali o dokumentu z
dílny BBC, který jsme společně zhlédli. Týkal se vzniku možné pandemie. A během týdne se ukázalo, že „v tom“ žijeme.
Asi to bude znít zvláštně, ale epidemie vás po profesní stránce možná „potěšila“.
Zní to divně, ale souhlasím. Najednou jsem se ocitla v situaci, o které jsem si říkala, že bych ji, v uvozovkách, chtěla zažít
odborně; jde o zajímavý stav. Ovšem rozhodně nemohu říci, že jsem ráda, že jsem to zažila. Člověk svým způsobem trochu
čekal, že něco takového může nastat, ale epidemie je samozřejmě pro nás všechny nesmírně náročná a znepokojivá.
Kdy vás současná epidemie zaskočila poprvé?
Těsně před krizí ve Wu-Chanu jsme se chystali s kamarády na každoroční výlet do Vysokých Tater. Jezdíme tam řadu let,
každou zimu – dnes už spíše kvůli zimním túrám – a lezení po skalách přenecháváme mladším. Dříve jsem tam jezdila sama za
odpočinkem, ale dnes jsem ráda, že se mnou začaly jezdit i moje děti, které mi pomůžou vynést batoh (směje se). Letošní
výpravu jsme samozřejmě zrušili – bylo to první v sérii omezení, jež mi epidemie přinesla.
Ano, jsme horolezecká rodina. Můj tatínek na začátku sedmdesátých let založil ve Vrchlabí, odkud pocházím, horolezecký oddíl.
Sám byl úspěšným reprezentačním horolezcem, zúčastnil se československých expedic do Himálaje, Hindúkuše a jiných
světových velehor a je dnes jedním z nejstarších žijících účastníků první výpravy do Afghánistánu (Jan Červinka je jeden z
nejvýznamnějších představitelů československého horolezectví dvacátého století, člen prvního Československého
reprezentačního týmu, jenž získal ocenění zasloužilý mistr sportu – pozn. red.). Protože oba rodiče jsou sportovci a jezdili do
hor často, asi jsme se díky tomu se sestrou naučily mít je rády. Moje horolezení bohužel skončilo před deseti lety těžkým
úrazem; na skále jsem se málem zabila. Ale děti jsem ještě stačila „nakazit“. Zatímco dcera leze od svých patnáctin, synovi jsme
se trochu snažili skály zakázat, a proto je orientačním běžcem. No a ten zase „nakazil“ během mě. Nicméně hory máme rádi
všichni včetně manžela, na běžkách nebo pěšky.
Vzpomenete si na svůj horský prvovýstup?
Ten ve velkých horách byl s tatínkem, když mě poprvé vzal na Kavkaz. Pamatuji si, že výstup byl šíleně těžký a dlouhý; doslova
jsem si tam sáhla na dno. Když mě pak v životě potkaly různé nepříjemnosti, věděla jsem, že když už si myslím, že jsem „dole“,
pořád ještě mohu. Hory mě zkrátka naučily pevné vůli, disciplíně, a když se ocitnu v hraniční situaci, umím se myslím
zodpovědně rozhodnout. K tomu vás vede každý sport. Léta jsem závodně lyžovala, na sportovní škole jsem se věnovala
sjezdovému lyžování, jezdila jsem ještě i vysokoškolskou ligu. Systematický trénink vám vštípí také organizování času. Ale pro
mé rodiče byly vždy na prvním místě studijní výsledky: kdybych ve škole „plavala“, sport by mi nejspíše zakázali.
Od sportu do práce. Jak koronavirus SARS-CoV-2 proměnil vaše pracovní dny?
Nejdříve jsme s kolegyněmi několik týdnů připravovaly testování v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT). Když se
chod laboratoře podařilo dobře rozběhnout, přešla jsem k zařizování testování vzorků v centru BIOCEV. Tam jsem trávila čas
mezi sedmou ranní a půlnocí a doma se ještě připravovala na následující den. Šlo o vskutku velmi intenzívní období. Teď se to
trošku mění; mám povinnosti na katedře. Sice jsem se svými studenty na dálku stále v kontaktu, přesto mám pocit, že jsem je
trošku zanedbávala, a to se teď snažím napravit. Chystám online přednášky a řeším s nimi individuální konzultace. Rovněž
jsem absolvovala řadu rozhovorů, pro které bylo zapotřebí nastudovat aktuální podklady. Stále se snažím sledovat vývoj nejen
epidemiologických informací, denně odpovídám na desítky e-mailů, řeším telefonáty. Každý den musíme takzvaně uvolňovat
výsledky BIOCEVu, kde zpracováváme stovky vzorků. K tomu je třeba řešit různé organizační problémy.
Jak jste se vůbec k mikrobiologii dostala? Co vás k ní přivedlo?
Medicína mě vždy přitahovala. Svůj podíl na tom jistě měli rodiče. Maminka, pediatrička, skončila svou lékařskou praxi v 86
letech! Ráda jsem za ní chodila do nemocnice. Zajímalo mě, koho tam léčí a jak. Máma měla ráda mikrobiologii a doporučila mi
knížky Lovci mikrobů a
Bojovníci se smrtí, které se staly brzy mými nejoblíbenějšími. Vliv měla i moje teta, sestra maminky, která pracovala ve Státním
zdravotním ústavu jako mikrobioložka. Toužila jsem stát se lékařkou, později se i účastnit záchranných misí po světě. Okolnosti
tomu nakonec chtěly, že jsem zůstala doma. Nejdříve to za mě rozhodl komunistický režim a pak rodina a děti, od nichž se mi
nechtělo odjíždět příliš daleko.
Jak se tvořil váš současný tým?
Myslím, že spoustu z nás ke společné práci přivedl entuziasmus. Zkrátka volá se SOS a my máme možnost poskytnout pomoc,
tak do toho jdeme! Víte, vědci jsou specifická komunita – nejraději se drží svého výzkumu a rivalita je značná. Ale entuziasmus
lidí, kteří se do této práce zapojili, byl úžasný. A také podpora, jíž se nám dostalo ať už od vedení centra BIOCEV, vedení
Přírodovědecké fakulty UK, či prorektora Jana Konvalinky. Jenom díky těmto všem faktorům jsme byli schopni rychle a
spolehlivě začít s testováním.
Stalo se vám už někdy, že by vás, spíše rivaly ve vědě, spojil „společný nepřítel“?
Určitě se tak dělo v době před listopadem 1989. Společný nepřítel byl politický. A to nás spojovalo nejen v laboratořích, ale i na
těch horách. Dokázali jsme si užít legraci, cítili jsme se spolu bezpečně, měli jsme stejné názory a rivalitu jsme v žádném
případě nepociťovali.
Máte z té doby nějaký zajímavý osobní příběh?
Ten jistě nejosobnější je spojen se svatbou. Můj tehdejší přítel, dnes manžel, je parazitolog. V roce 1986 odjel na dva roky na
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stáž do Číny. Je třeba připomenout, že v té době nebyly ani mobily, ani e-maily a kromě dopisů, které šly několik týdnů a byly
cenzurovány, neexistovalo žádné spojení. Já tu zůstala zamilovaná, on doslova zmizel. Chtěla jsem ho jet navštívit, ale to mi
úředníci nepovolili. Tak jsme se rozhodli, že se necháme podle platné helsinské dohody oddat na ambasádě, jenže to soudruzi
rovněž smetli ze stolu. Místo toho to dopadlo tak, že můj nastávající vyplnil v Číně potřebné dokumenty a já jsem se na
Národním výboru ve Vrchlabí vdala v zastoupení za jeho pověřeného kamaráda! Ale ani pak mě nechtěli za již mým manželem
do Číny pustit. Prý pro nedostatek financí na pobyt. Vše pomohl vyřešit můj tatínek, jenž byl zrovna v základním táboře pod
Mount Everestem. Když se o věci dozvěděl, napsal své sestře do Švýcarska, jestli by mohla složit potřebné peníze, tuším 300
dolarů, na můj účet v Praze, abych mohla vycestovat do Číny. S potvrzením, že mám „nezbytný kapitál“, jsem pak přišla na
ministerstvo. Získala jsem potřebné podpisy ministra zahraničí, financí a školství. A v Čedoku v Nekázance jsem po třech dnech
čekání a hysterickém záchvatu získala jízdenku na vlak z Ulánbátaru do Pekingu. Cesta za manželem do Číny byla otevřená…
.. a dnes jako uznávaná vědkyně řešíte, co s koronavirem z Číny.
Nevím, zda uznávaná. Snažím se dělat poctivě svou práci a ta mne baví. Ve vědě není nikdy hotovo, vždy zbývá spousta toho,
co jste ještě mohla udělat lépe nebo do větší hloubky. Rodiče nás ale nenaučili odpočívat, mohla bych uvést i příklady ze života
mé sestry… Se stejným entuziasmem jako dnes jsem na začátku devadesátých let šla do boje, aby byl u nás správně
nastartován screening pro karcinom děložního hrdla. Věnovala jsem se virům, jež toto onemocnění vyvolávaly. Velkou část
profesního života mi pak zabrala snaha prosadit, aby se proti papilomavirům začalo očkovat. V boji, který byl těžký a dlouhý,
sehrály roli finance. Zažívala jsem srovnatelné vypětí s tím současným, kdy jsme se snažili výzkum posunout díky grantům a
studiím, které jsme měli. Za sebe mi to přišlo smysluplné. A lidí, s nimiž jsem chtěla na úkolu pracovat, jsem se vždy ptala:
„Chcete se mnou jít do něčeho extra? Nebude to ani zaplacené, ani za to nedostanete metál.“ Nevím, co se jim honilo hlavou.
Možná mě chtěli v duchu zabít. To, že se rozhodli do toho jít, je bezva; člověk sám nic nezmůže.
Je konec koronavirové epidemie blízko, či stále daleko?
Mám trochu strach, že nejjednodušší řešení – tedy vyvinout vakcínu pro plošné očkování – se v dohledné době nepodaří
uskutečnit. Vakcína stimulující tvorbu ochranných protilátek je jistě první volbou. Její vývoj se však nemusí podařit. Možných
důvodů je řada. Variantou je ale i vakcinace stimulující T-buněčnou odpověď, která by měla být schopna likvidovat infikované
buňky. Nicméně i tohle bude cesta složitá a nejistá. Ale ráda bych zůstala optimistkou a věřila, že se vakcínu podaří vyvinout – i
když možná za delší čas.
A lék?
Ten má podle mě větší šanci. Desetitisíce molekul procházejí testy; třeba budou některé z nich fungovat na zamezení vážného
průběhu nemoci. Pokud by zamezily množení viru a tím potenciální infekci dalších buněk, pak by mohly být využity i
preventivně. Ale vyrobit jich tolik, aby „pokryly“ celý svět, je mnohem složitější než vymýtit lokální epidemii.
Můžete zhodnotit současný vývoj kolem covid-19?
Jak docent Ladislav Dušek, šéf zdravotnických statistiků, tak epidemiolog profesor Roman Prymula jsou lidé na svých místech a
rozhodnutí, která byla uskutečněna, jsou podle mě správná. Souhlasila jsem s uvolňováním, i když se malinko obávám, že se
občas něco zbytečně politizovalo. I prohlášení významných lékařů byla trochu nebezpečná a zavádějící. Zkušenosti lékařů, že
někdo umřel, protože ze strachu nešel do nemocnice, nebo případy, kdy lékař někoho odmítl ošetřit, lze považovat za osobní
selhání. Nejde o chybu systému. Pak, kdy se vše vracelo do normálnějších kolejí, se lidé ze dne na den začali chovat úplně
jinak: ve dvacetihlavém hloučku postávali u piva, scházeli se bez roušek, nedodržovali doporučení. Možná by to bylo jiné, kdyby
byl virus vidět. Chování každého jednotlivce ukáže, jak se bude pandemie vyvíjet.
A co bude dál, v delším horizontu?
Asi se nedá vyloučit, že úplně zmizí jakoby lusknutím prstů. Ale to je dost nepravděpodobné. Pokud zůstane, pak se asi bude
vracet jako chřipka, v epidemiích. Máme před sebou období, kdy bude závažných příznakových případů méně. Odhaduji, že
postupné uvolňování bude trvat zhruba jeden rok. Považuji to za jedinou možnost. Stále však bude třeba mít vše pod kontrolou,
aby se operativně dala pravidla uvolňovat anebo – v případě zhoršení situace – utahovat. Lidé si snad uvědomují, že opatření
byla nastolena proto, aby nedošlo k zahlcení zdravotnického systému. Je jasné, že to není snadná doba, zvláště pokud lidé
mají malé byty, jsou úplně sami nebo se musejí v omezených prostorách starat o malé děti.
Mluvíme spolu pro magazín Forum, povězte, jak svou úlohu v informování zvládají média?
Je skvělé, jak rychle se díky médiím informace k veřejnosti dostanou. Na druhou stranu se domnívám, že pro mnoho lidí je
„koronavirové zpravodajství“ matoucí. Od kolegů vím, že kupříkladu na Tchaj-wanu, tedy v oblasti s rizikem výskytu různých
nebezpečných virových infekcí, zhruba dvakrát denně vystoupí v televizi oficiální zástupci, premiér nebo ministr zdravotnictví, a
sdělí v daném čase aktuální informace. Zdá se mi to postačující i s ohledem na to, že v dnešní době, kdy se neověřené zprávy
šíří prostřednictvím sociálních sítí a médií, většina populace nemůže odlišit, co je hoax čili poplašná zpráva a co pravda.
Rozumnější je sledovat oficiální stránky Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Státního zdravotnického ústavu, pokud jde o
Českou republiku, nebo také Světové zdravotnické organizace, kde jsou podávány informace pro laiky ke všem různým
infekcím, nejen ke covidu, a vedle faktických údajů tam najdeme i mýty. Nedávno jsem se naučila i nové slovo infodemie. A to
vzniklo právě v souvislosti s informačním zmatkem kolem koronaviru SARS-CoV-2.
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Některým nemocnicím chybí zásoby krve
TV , Datum: 26.07.2020 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 33 , Pořad: Události 19:00

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
V nemocnicích ubývají zásoby krve. Někde evidují až dvoutřetinový pokles oproti normálnímu stavu. Třeba v Moravskoslezském
kraji, oblasti aktuálně nejvíc postižené koronavirem, který situaci zkomplikoval. Dárců chodilo méně. Teď je při tom krev potřeba
i kvůli odloženým zákrokům.
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, redaktorka
Dvaatřicetiletý Jakub Hromas to tady v transfuzním centru už zná, za 4 roky tu absolvoval 16 odběrů. Letos byl poprvé darovat
v dubnu, v době nouzového stavu, zopakoval to znovu teď po třech měsících.
Jakub HROMAS, dárce krve
Když jsem tady byl vlastně poprvý v té doby, kdy se to otevřelo, tak nás tady bylo asi jenom 5 jakoby obecně, teď je těch lidí
víc.
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, redaktorka
Stejně ale dárce shánějí, opatření proti případnému nakažení řeší především čestným prohlášením. Krev se na koronavirus
netestuje, a to ani žádné z krajských nemocnic.
Zdenka GAŠOVÁ, vedoucí aferetického oddělení ÚHKT
Co se týká přenosu koronaviru krví a transfuzními přípravky, tak se nepředpokládá, že přenos touto cestou je možný.
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, redaktorka
Využívají ale i ty, kteří už nemocí prošli. Jejich plazmu, která obsahuje protilátky proti koronaviru, totiž mohou dávat těm, kteří
jsou aktuálně nakažení. Nejdřív ale musí projít tímto přístrojem.
Zdenka GAŠOVÁ, vedoucí aferetického oddělení ÚHKT
Se zničí všechny případně přítomné mikroby, viry nebo prvoci, které by se do daného přípravku, do té plazmy, mohli dostat.
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, redaktorka
Nakažený tak může plazmu dostat skoro okamžitě, podobně to dělají třeba v nemocnici v Ostravě. A i tady akutně shání dárce
všech krevních skupin. V létě je nedostatek obvyklý, jenže s rostoucím počtem nakažených se problém ještě prohlubuje.
Zuzana ČERMÁKOVÁ, primářka, Krevní centrum FN Ostrava
Ti dárci, kteří jsou v těch postižených regionech, a necítí se úplně dobře nebo byli v kontaktu, tak prostě na transfuzní oddělení
darovat krev přít nemohou.
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, redaktorka
Na léto se přitom odložila i řada lékařských zákroků. I těch, u kterých je transfuze nezbytná. Denisa Kotková a Tereza
Řezníčková, Česká televize.
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Některým pražským nemocnicím chybí dostatek dárců krve URL
WEB , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: tyden.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Domácí

Některým pražským nemocnicím chybí akutně dárci krve, nejvíc skupina A a nula. Ve fakultní nemocnici v Motole, která nemá
vlastní odběrové místo, ale získává krev z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
(FNKV), jsou zásoby nejnižší za posledních několik let. Uvedla to na twitteru. O potřebě krve od dobrovolných dárců
informovaly i další pražské nemocnice. V Česku pravidelně daruje krev asi 230 000 lidí, podle odborníků je jich potřeba víc.
Optimálně asi o 150 000.
"V letním období se vždy potýkáme s výrazně menšími zásobami krve, než je tomu ve zbylé části roku. Bývá to především kvůli
tomu, že mnoho lidí cestuje o prázdninách do zahraničí a nesplňují pak nutné podmínky pro bezpečný odběr. Letos ale velká
část z nich tráví dovolenou v ČR, a může tedy potřebným kritériím vyhovět," uvedla FN Motol na facebooku.
VFN informovala, že potřebuje zejména dárce skupiny A a nula, méně časté Rh negativní i pozitivní, kterých zhruba 85 procent.
Ústav hematologie a krevní transfuze podle barometru uvedeného na webu k požadovaným krevním skupinám přidává i B s Rh
negativním. Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) poptává všechny kromě skupiny AB.
Covid-19 se krví nepřenáší
Krev dárců se na virus přenášející covid-19 netestuje. Podle webu Thomayerovy nemocnice v Krči se infekce krví nepřenáší.
"Infikovaný dárce by ale mohl nakazit ostatní dárce nebo personál, proto je odpovědný přístup dárců velmi důležitý," uvedla
nemocnice.
Lidé s příznaky, které mohou naznačovat nákazu koronavirem, by podle nemocnic proto neměli chodit krev darovat. U vstupu
většina měří dárcům teplotu, dalšími příznaky jsou dušnost, suchý kašel, únava, bolest v krku nebo svalů, závratě, zimnice,
zvracení, průjem nebo náhlá ztráta čichu a chuti. Lékaři ale připomínají, že darovat krev není možné s příznaky žádné nemoci.
Dárce se musí cítit zdráv.
Podmínky pro dárcovství
Darovat krev podle ÚVN nelze čtyři týdny po návratu ze zahraničí a stejnou dobu po kontaktu s nakaženým s covidem-19. Na
čtrnáct dní jsou z darování vyloučeny osoby, které byly v kontaktu s někým s nařízenou karanténou.
ÚHKT přijímá od července ihned po návratu ze zahraničí dárce, kteří byli v zemích s nízkým rizikem podle seznamu ministerstva
zahraničních věcí. U ostatních zemí je třeba počkat z darováním krve 28 dní po návratu. Kromě zemí s vyšším výskytem covidu19 není možné darovat ihned také po návratu se zemí, kde se šíří západonilská horečka.
Spotřeba transfuzních přípravků vyráběných z krve dárců v posledních měsících významně poklesla. Nemocnice omezily
plánované operace, takže problémem nebyl ani nižší počet dárců. Někteří lidé se totiž v době epidemie báli chodit do
nemocnice, obavy z nákazy ale podle lékařů nebyly na místě.
Už před prvním nakaženým v ČR transfuzní stanice odmítaly dárce, kteří se v poslední době vrátili z Itálie nebo Číny. Návštěva
exotické země, kde se vyskytují i jiné infekční nemoci, znamená odložení darování i běžně, ze zemí s malárií až o půl roku.
Dárce krve má ze zákona nárok v den odběru na volno z práce a za každý odběr si mohou o 3000 korun snížit základ daně. Za
jejich bezplatnou pomoc jim přispívají i všechny zdravotní pojišťovny.
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Řada pražských nemocnic se potýká s nedostatkem dárců krve URL
WEB , Datum: 05.08.2020 , Zdroj: barrandov.tv , Strana: 0 , Autor: TV Barrandov, www.barrandov.tv, e-mail: webmaster@barrandov.tv

Některým pražským nemocnicím chybí akutně dárci krve, nejvíc skupina A a nula. Ve fakultní nemocnici v Motole, která nemá
vlastní odběrové místo, ale získává krev z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
(FNKV), jsou zásoby nejnižší za posledních několik let. Uvedla to na twitteru. O potřebě krve od dobrovolných dárců
informovaly i další pražské nemocnice. V Česku pravidelně daruje krev asi 230.000 lidí, podle odborníků je jich potřeba víc.
Optimálně asi o 150.000.
"V letním období se vždy potýkáme s výrazně menšími zásobami krve, než je tomu ve zbylé části roku. Bývá to především kvůli
tomu, že mnoho lidí cestuje o prázdninách do zahraničí a nesplňují pak nutné podmínky pro bezpečný odběr. Letos ale velká
část z nich tráví dovolenou v ČR a může tedy potřebným kritériím vyhovět," uvedla FN Motol na facebooku.
VFN informovala, že potřebuje zejména dárce skupiny A a nula, méně časté Rh negativní i pozitivní, kterých zhruba 85 procent.
Ústav hematologie a krevní transfuze podle barometru uvedeného na webu k požadovaným krevním skupinám přidává i B s Rh
negativním. Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) poptává všechny kromě skupiny AB.
Krev dárců se na virus přenášející covid-19 netestuje. Podle webu Thomayerovy nemocnice v Krči se infekce krví nepřenáší.
"Infikovaný dárce by ale mohl nakazit ostatní dárce nebo personál, proto je odpovědný přístup dárců velmi důležitý," uvedla
nemocnice.
Lidé s příznaky, které mohou naznačovat nákazu koronavirem, by podle nemocnic proto neměli chodit krev darovat. U vstupu
většina měří dárcům teplotu, dalšími příznaky jsou dušnost, suchý kašel, únava, bolest v krku nebo svalů, závratě, zimnice,
zvracení, průjem nebo náhlá ztráta čichu a chuti. Lékaři ale připomínají, že darovat krev není možné s příznaky žádné nemoci.
Dárce se musí cítit zdráv.
Darovat krev podle ÚVN nelze čtyři týdny po návratu ze zahraničí a stejnou dobu po kontaktu s nakaženým s covidem-19. Na
čtrnáct dní jsou z darování vyloučeny osoby, které byly v kontaktu s někým s nařízenou karanténou.
ÚHKT přijímá od července ihned po návratu ze zahraničí dárce, kteří byli v zemích s nízkým rizikem podle seznamu ministerstva
zahraničních věcí. U ostatních zemí je třeba počkat z darováním krve 28 dní po návratu. Kromě zemí s vyšším výskytem covidu19 není možné darovat ihned také po návratu se zemí, kde se šíří západonilská horečka.
Spotřeba transfuzních přípravků vyráběných z krve dárců v posledních měsících významně poklesla. Nemocnice omezily
plánované operace, takže problémem nebyl ani nižší počet dárců. Někteří lidé se totiž v době epidemie báli chodit do
nemocnice, obavy z nákazy ale podle lékařů nebyly na místě.
Už před prvním nakaženým v ČR transfuzní stanice odmítaly dárce, kteří se v poslední době vrátili z Itálie nebo Číny. Návštěva
exotické země, kde se vyskytují i jiné infekční nemoci, znamená odložení darování i běžně, ze zemí s malárií až o půl roku.
Dárce krve má ze zákona nárok v den odběru na volno z práce a za každý odběr si mohou o 3000 korun snížit základ daně. Za
jejich bezplatnou pomoc jim přispívají i všechny zdravotní pojišťovny.
AUTOR: ČTK
FOTO: depositphoto/lightpoet
Sdílet článek
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Koronavirus v ústavu hematologie: Nakazila se sanitářka, dárci krve mají chodit do sousední VFN URL
WEB , Datum: 13.08.2020 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Koronavirus

Kvůli sanitářce nakažené novým typem koronaviru je uzavřeno transfuzní oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze
(ÚHKT) v Praze. Testy u ostatních členů personálu jsou negativní, dárci krve nebyli nákazou ohroženi, uvedla tajemnice
ředitele ÚHKT Andrea Daňková. Praha patří mezi regiony, které považují hygienici z hlediska šíření nákazy za rizikovější. Za 24
hodin od úterního podvečera se nemoc prokázala u 88 osob.
„Testy byly provedeny všem zaměstnancům, kteří se s nakaženou sanitářkou dostali do přímého kontaktu. U veškerého
personálu vyšly testy negativní,“ uvedla. Možnost nákazy například dárců krve z minulého týdne je podle ní téměř nulová.
ÚHKT žádá své pravidelné dárce, aby šli krev darovat do sousední Všeobecné fakultní nemocnice. Jim odebraná krev pak
bude vyhrazena pro pacienty ústavu.
Nákaza covidem-19 z krve infikovaného dárce podle odborníků není pravděpodobná, přesto transfuzní stanice nepřijímají po
určitou dobu krev lidí, kteří se vrátili z rizikových destinací. Lidé s příznaky respiračních chorob darovat krev nemohou, stejně
jako s příznaky jakékoliv nemoci.
Dárcům v době epidemie navíc ÚHKT měří teplotu, u vstupů jsou termokamery, dezinfekce a lidé musí nosit roušky. „Po
návratu z rizikových zemí si naši zaměstnanci musí udělat jako samoplátci test na covid-19 nebo musí jít do karantény,“ dodala.
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Kvůli nákaze je uzavřeno oddělení krevní transfuze
TISK , Datum: 14.08.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (ČTK) , Rubrika: Praha

Praha
Kvůli sanitářce nakažené novým typem koronaviru je uzavřeno transfuzní oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze
(ÚHKT) v Praze. Testy u ostatních členů personálu jsou negativní. „Testy byly provedeny všem zaměstnancům, kteří se s
nakaženou sanitářkou dostali do přímého kontaktu. U veškerého personálu vyšly testy negativní,“ uvedla tajemnice ředitele
ÚHKT Andrea Daňková. Možnost nákazy dárců krve z minulého týdne je podle ní téměř nulová.
V Praze přibylo od středečního do čtvrtečního podvečera 76 potvrzených případů nemoci covid-19.
Bylo to o 12 případů méně, než kolik hygienici zaznamenali za 24 hodin ke středečnímu večeru. Od začátku epidemie se v
hlavním městě nakazilo 3 827 lidí, více než 70 procent z nich se už uzdravilo. V souvislosti s koronavirem zemřelo v metropoli
dosud 105 lidí.
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Čím se kvůli DVB-T2 vybavily nemocnice? Často vybraly značky Sencor a Philips URL
WEB , Datum: 17.08.2020 , Zdroj: lupa.cz , Strana: 0 , Autor: Filip Rožánek

Přechod na DVB-T2 a související úpravy představují významné náklady pro zdravotnická zařízení. Největší nákup udělala
Fakultní nemocnice v Ostravě.
Pokud budete marodit v nemocnici a budete na pokoji s televizorem, jeho konkrétní model a schopnosti se budou dost lišit
podle toho, do jakého zařízení vás nemoc zavede. Nahlédnutím do smluv a objednávek zjistíte, že někde potřebovali přechod
na DVB-T2 vyřešit především co nejlevněji, zatímco jinde se rozhodli spíše výhodně pořídit přijímače, které budou i v dalších
letech slušným standardem.
Fakultní nemocnice Ostrava na konci července podepsala velkou smlouvu na dodávku televizorů. Kvůli přechodu na DVB-T2
jich do svých prostor potřebuje nakoupit víc než 500. Veřejnou zakázku vyhrála firma Alcaserv, která nemocnici nabídla
televizory Finlux. Ze srovnání dat uvedených v Hlídači smluv vyplývá, že žádná jiná nemocnice tak velkou samostatnou investici
do nových televizorů neudělala.
Celková hodnota zakázky dosáhla 1,77 milionu korun s DPH. Nákupní cena jednoho televizoru je 3230 korun s DPH, ke
každému bude ještě naklápěcí držák Ergosolid FN 502 za 163 korun včetně DPH. Podle technických parametrů ve smlouvě se
pacienti mohou těšit na 32" LED televizory s rozlišením 1366 × 768 pixelů a výstupem na sluchátka. Nemocnice ve veřejné
zakázce nepožadovala HD rozlišení.
Nabídka pražské firmy Alcaserv byla nejlevnější ze čtyř předložených. O dodávku televizorů se ucházely ještě ostravský
Autocont (1,89 milionu bez DPH), brněnský C System CZ (1,93 milionu bez DPH) a pražský Microshop (2,14 milionu bez DPH).
V zadání tendru sice nemocnice požadovala tuner i pro satelitní nebo kabelový příjem, později však zadávací dokumentaci
upřesnila. Zájemcům o veřejnou zakázku sdělila, že akceptuje přijímače se satelitním tunerem i bez něj. Vítězné televizory
satelitní příjem neumožňují, naladí buď pozemní signál (DVB-T2/HEVC), anebo kabelový (DVB-C).
O nějakých dvanáct kilometrů dál se nachází Městská nemocnice Ostrava. Ta pořídila nových televizorů méně, dohromady
181. Za více než milion korun s DPH ovšem dostane Full HD přijímače z kategorie chytrých televizorů s internetovými funkcemi.
Karvinská firma Exasoft jí dodává 88 přijímačů Philips 32PFS4132/12 (32" Full HD LED televizory). Jeden vyšel na 4477 korun
s DPH. Dále nemocnice nakoupila 89 kusů smart TV Sencor SLE 40FS600TCS (40" Full HD LED televizory), a to v ceně 5688
korun s DPH za kus. Vybavení doplňují čtyři Ultra HD televizory Toshiba 43UL5A63DG s úhlopříčkou 43" za 9490 korun s DPH
za kus, dále 111 pokojových antén, dva set-top boxy a 148 držáků na televizory.
V jiných nemocnicích často zahrnuli nákup televizorů a úpravu televizních rozvodů do širší zakázky. Například Oblastní
nemocnice v Příbrami takto v objednávce kancelářské techniky pro gynekologicko-porodnickou kliniku poptala 13 televizorů
Philips 32PFT4101, což jsou Full HD přijímače s úhlopříčkou 32".
Klatovská nemocnice nakupovala televizory letos v lednu, od firmy Elektro Efekt si jich koupila celkem 152 (včetně jejich
zprovoznění na místě). Všechny přijímače jsou z produkce značky Sencor, jde o model SLE 3226TCS s úhlopříčkou 32" a
rozlišením HD ready (1366 × 768 pixelů). Z uzavřené smlouvy vyplývá, že nákup jednoho přijímače včetně instalace vyšel na
3388 korun včetně DPH.
Stodská nemocnice si ve stejný měsíc objednala od plzeňského dodavatele prvních 40 kusů televizorů. Pacienti se v ní mohou
dívat na 32" LED televizory značky ECG, model H04T2S2. Nákup HD ready přijímačů s rozlišením 1366 × 768 vyšel na 135 960
korun včetně daně, tedy zhruba na 3400 korun za jeden.
V Psychiatrické nemocnici v Opavě kvůli přechodu na DVB-T2 pořídili pět televizorů JVC LT-43VF53A, jedná se o smart Full
HD LED přijímače s úhlopříčkou 43". Stálo je to lehce přes 54 tisíc korun s DPH.
Vojenská nemocnice Olomouc vybavila DVB-T2 televizory své dětské oddělení. V Alze nakoupila 40" televizory Philips
40PFT4101, tedy Full HD LED přijímače. Devět kusů vyšlo na 67 410 korun s daní. Kromě nich ještě nemocnice investovala do
malého 22" televizoru také od značky Philips, model 22PFT4000 stál na konci roku 2016, kdy nákup probíhal, celkem 3918
korun.
Fakultní nemocnice v Motole si objednala 84 DVB-T2 televizorů, a to hned několik rozdílných modelů. 35 kusů je od značky
Sencor, jde o 32" LED televizory s HD ready rozlišením. Dalších dvacet přijímačů je také od Sencoru, mají však úhlopříčku 24".
A stejná značka dodala i nejmenší televizory v rámci objednávky, 20" LED HD ready přijímače, jichž nemocnice pořídila deset.
19 kusů už je z kategorie Full HD zařízení: Sencor 40" (sedm přijímačů), Philips 43" (sedm přijímačů) a pětkrát Philips 49".
Smlouva nad rámec parametrů neuvádí konkrétní typová označení. Celková investice včetně daně obnášela lehce přes 468
tisíc korun.
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech se vzhledem k potřebnému množství přijímačů vydala levnější cestou. Místo televizorů
přes veřejnou zakázku nakoupila kvůli přechodu na DVB-T2 celkem 91 set-top boxů. Přijímače ji včetně dopravy a zaškolení
zaměstnanců vyšly na 77 352 korun včetně DPH. Smlouva uvádí, že jde o set-top boxy DVB-T2 Max.
Také v pražské Všeobecné fakultní nemocnici raději investovali do set-top boxů. Potřebovali jich celkem 541. Pořídili model
DVB-T2 EMOS EM180 HD HEVC H265, který bez DPH vyšel na 439 korun. Zakázku vyhrála společnost Maděra a Šípek, její
nabídka byla nejlevnější a porazila s ní dva další zájemce. Celková částka je 307 749 korun včetně daně, nákup však zahrnuje
i další příslušenství, například propojovací kabely SCART a HDMI.
Pražský Ústav hematologie a krevní transfuze se rovněž rozhodl upřednostnit ve svých lůžkových zařízeních set-top boxy, ve
zveřejněné objednávce však není ani jejich počet, ani konkrétní model. Nákup vyšel na 67 815 korun bez DPH.
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Při pročítání smluv povinně publikovaných ve veřejném registru je zjevné, že na výhodný poměr výkon/cena tlačili při přechodu
na DVB-T2 v Nemocnici Blansko. Ta si loni na konci roku objednala za cenu do 338 tisíc korun celou škálu služeb včetně
nových televizorů. Petru Mistrovi z Brna poslala v prosinci objednávku, kde za tuto sumu požaduje instalaci STA, demontáž
starých přijímačů, dodávku 76 kusů nových televizorů, jejich montáž a zprovoznění v hotelovém módu.
Nemocnice však už ve zveřejněných dokumentech nijak nespecifikovala, jaký model televizoru požadovala nebo obdržela.
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Hazard jménem Sputnik 5: Rusko ohlásilo, že má vakcínu proti covid-19. Je důvod k oslavě? URL
WEB , Datum: 18.08.2020 , Zdroj: reflex.cz , Strana: 0 , Autor: Tereza Koudelová , Rubrika: Rozhovory

Ruské ministerstvo zdravotnictví schválilo první očkovací látku proti onemocnění covid-19. Vakcína, kterou vypouští do světa
pod symbolickým názvem Sputnik 5, vzbuzuje vlnu skepse a obav. Jsou opodstatněné?
V současné době je celosvětově vyvíjeno přes 160 vakcín. Z toho 31 je v klinických fázích testování na lidech a osm vakcín je
blízko dokončení. Nejoptimističtější odhady očekávají opravdu spolehlivou, účinnou a efektivní vakcínu příští rok. Klíčové pro
očkování by mělo být naprosté minimum vedlejších účinků a co nejvyšší ochranný efekt látky.
Fáze testování
Vývoj očkování začíná preklinickou fází, kdy dochází k testování na zvířatech. Po něm následují tři klinické fáze, kdy je látka
podávána přímo lidem. První fáze probíhá na malém počtu lidí, aby se zkontrolovala bezpečnost, dávkování a zda vytváří
imunitní odpověď.
Ve druhé fázi probíhají testy u lidí v řádu stovek na různých věkových kategoriích a v závěrečné, 3. fázi je látka podána tisícům.
Probíhá kontrola, kolik lidí si vytvořilo protilátky nebo se nakazilo v porovnání s lidmi, jimž bylo podáno placebo. V této poslední
fázi bývá také vyhodnocováno, jaké vedlejší účinky se u vakcíny mohou vyskytovat. Na základě výsledků pak očkování může
být schváleno.
Mezi výrobce, kteří pracují již na 3. fázi klinického testování, patří například Moderna, německý BioNTech ve spolupráci s
Pfizerem a čínským výrobcem léků Fosun Pharma, čínské CanSino Biologics, AstraZeneca ve spolupráci s oxfordskou
univerzitou a také čínská státní firma Sinopharm či soukromý čínský Sinovac nebo také australský institut Murdoch Children’s
Research Institute. Jedním z největších favoritů je prozatím vakcína vyvíjená britsko-švédskou společností AstraZeneca. U té
také Evropská komise zajistila 400 miliónů dávek vakcíny.
Česká vakcína?
Vývoj vakcíny oznámila i Česká republika. Na vývoji pracuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfúze
(ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) pod vedením kardioložky Věry Adámkové (poslankyně za ANO). Jde
však spíše o populistický akt bez reálné šance na funkční vakcínu.
„Je to naivní projekt, který má patrně účelový důvod. Ten vidím v politickém záměru ukázat národu, že vládě záleží na tom, aby
se i naše země pokusila o vakcínu, kdyby na nás žádná nezbyla. Přitom vývoj a výroba vakcín jsou vrcholovou disciplínou
moderních biotechnologií a jsou mimořádně finančně nákladné. Je proto hloupost, aby se státní instituce malé země pustily v
dnešní konkurenci do tak náročného projektu. Nemáme absolutně šanci takový projekt dotáhnout až do třetí fáze klinického
testování kandidátní vakcíny,“ komentuje českou snahu o vývoj vakcíny profesor Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra
Akademie věd České republiky. Je autorem otevřeného kritického dopisu zaslaného Učenou společností ministru zdravotnictví
krátce po oznámení tohoto ambiciózního projektu.
Profesor Grubhoffer v rozhovoru pro Reflex také objasňuje, jaká úskalí přináší ruská vakcína, jejíž účinnosti nevěří ani tamní
lékaři. I přes mezinárodní kritiku však Rusko začalo vakcínu vyrábět a první várka by měla být údajně připravená koncem
srpna.

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

203 / 234

Zpět

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

204 / 234

HAZARD JMÉNEM SPUTNIK 5
TISK , Datum: 20.08.2020 , Zdroj: Reflex , Strana: 8 , Autor: TEREZA KOUDELOVÁ , Rubrika: Aktuálně

RUSKO OHLÁSILO, ŽE MÁ VAKCÍNU PROTI COVID-19. JE DŮVOD K OSLAVĚ?
Ruské ministerstvo zdravotnictví schválilo první očkovací látku proti onemocnění covid-19. Vakcína, kterou vypouští do světa
pod symbolickým názvem Sputnik 5, VZBUZUJE VLNU SKEPSE a obav. Jsou opodstatněné?
V SOUČASNÉ DOBĚ je celosvětově vyvíjeno přes 160 vakcín. Z toho 31 je v klinických fázích testování na lidech a osm vakcín
je blízko dokončení. Nejoptimističtější odhady očekávají opravdu spolehlivou, účinnou a efektivní vakcínu příští rok. Klíčové pro
očkování by mělo být naprosté minimum vedlejších účinků a co nejvyšší ochranný efekt látky.
FÁZE TESTOVÁNÍ
Vývoj očkování začíná preklinickou fází, kdy dochází k testování na zvířatech. Po něm následují tři klinické fáze, kdy je látka
podávána přímo lidem. První fáze probíhá na malém počtu lidí, aby se zkontrolovala bezpečnost, dávkování a zda vytváří
imunitní odpověď. Ve druhé fázi probíhají testy u lidí v řádu stovek na různých věkových kategoriích a v závěrečné, 3. fázi je
látka podána tisícům. Probíhá kontrola, kolik lidí si vytvořilo protilátky nebo se nakazilo v porovnání s lidmi, jimž bylo podáno
placebo. V této poslední fázi bývá také vyhodnocováno, jaké vedlejší účinky se u vakcíny mohou vyskytovat. Na základě
výsledků pak očkování může být schváleno.
Mezi výrobce, kteří pracují již na 3. fázi klinického testování, patří například Moderna, německý BioNTech ve spolupráci s
Pfizerem a čínským výrobcem léků Fosun Pharma, čínské CanSino Biologics, AstraZeneca ve spolupráci s oxfordskou
univerzitou a také čínská státní firma Sinopharm či soukromý čínský Sinovac nebo také australský institut Murdoch Children’s
Research Institute. Jedním z největších favoritů je prozatím vakcína vyvíjená britsko-švédskou společností AstraZeneca. U té
také Evropská komise zajistila 400 miliónů dávek vakcíny.
ČESKÁ VAKCÍNA?
Vývoj vakcíny oznámila i Česká republika. Na vývoji pracuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfúze
(ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) pod vedením kardioložky Věry Adámkové (poslankyně za ANO). Jde
však spíše o populistický akt bez reálné šance na funkční vakcínu.
„Je to naivní projekt, který má patrně účelový důvod. Ten vidím v politickém záměru ukázat národu, že vládě záleží na tom, aby
se i naše země pokusila o vakcínu, kdyby na nás žádná nezbyla. Přitom vývoj a výroba vakcín jsou vrcholovou disciplínou
moderních biotechnologií a jsou mimořádně finančně nákladné. Je proto hloupost, aby se státní instituce malé země pustily v
dnešní konkurenci do tak náročného projektu. Nemáme absolutně šanci takový projekt dotáhnout až do třetí fáze klinického
testování kandidátní vakcíny,“ komentuje českou snahu o vývoj vakcíny profesor Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra
Akademie věd České republiky. Je autorem otevřeného kritického dopisu zaslaného Učenou společností ministru zdravotnictví
krátce po oznámení tohoto ambiciózního projektu.
Profesor Grubhoffer v rozhovoru pro Refl ex také objasňuje, jaká úskalí přináší ruská vakcína, jejíž účinnosti nevěří ani tamní
lékaři. I přes mezinárodní kritiku však Rusko začalo vakcínu vyrábět a první várka by měla být údajně připravená koncem
srpna.
* V čem je ruská vakcína Sputnik 5 riskantní?
Obavy plynou zejména z historické zkušenosti s imunopreparáty podobného typu vyvíjenými a vyráběnými v bývalém
Sovětském svazu. Hlavním důvodem k obavám je úroveň technologického zajištění výroby vakcíny a též skutečnost, že Rusové
neměli potřebu tuto vakcínu, pokud vůbec reálně existuje, řádně otestovat. To znamená otestování ve třístupňovém klinickém
testování, které je samo o sobě velice náročné a představuje minimálně několikaměsíční proces. Není možné některé testy
pominout úplně a tady to vypadá, že si Rusové s testováním hlavu moc nelámali.
* Kolik je ideálně potřeba času k vyvinutí vakcíny?
Záleží na situaci a okolnostech. Pokud je vakcína vyvíjena v epidemiologicky „mírovém“ období, potom není vývoj nijak časově
limitován. Bývá to až deset let. Náš svět se ale momentálně nachází v situaci akutní potřeby mít účinné covidové vakcíny co
nejdříve, potom je třeba udělat vše pro zvýšení efektivity vývojových a přípravných prací a zkrátit dobu vývoje i přípravy. V
případě covidových vakcín jsme ale v mimořádně naléhavé situaci, a tak se farmaceutické společnosti snaží využít již
rozpracované technologické platformy, například vakcíny proti krvácivé horečce ebola, a upravit je na očkovací látku proti
covidu-19.
* Čeho se v souvislosti se Sputnikem 5 nejvíc obáváte?
První věcí je, nakolik je ona vakcína „čistá“, tedy jak moc má nežádoucích příměsí, například v podobě složek z produkčních
buněk. Klíčové je, jaké jsou vedlejší nežádoucí účinky, jaká je tedy reaktivita vakcíny. Druhým problémem je, že se v Rusku
chystají očkovat lidi vakcínou, o jejímž skutečném ochranném efektu či účinnosti vědí velmi málo, a to je mimořádně
nezodpovědné.
* Bezpečnostní testy Rusko prý obešlo tak, že si vakcínu údajně nechala aplikovat jedna z Putinových dcer.
Na to je jediná odpověď, že totiž v Rusku je možné úplně všechno. Z toho, co víme, si vakcínu nechal „hrdinsky“ píchnout i
ředitel Gamalejova ústavu Alexandr Ginsburg. To je pro někoho možná obdivuhodné, ale v každém případě neslučitelné s
etikou přípravy a kontroly imunopreparátů pro použití na lidech. Mimo to byly do „klinického testu“ pro kontrolu nezávadnosti a
účinnosti zařazeni vojáci, tuším, v počtu 76, a to je vše. I to, že pro tuto absolutně nedostatečnou kontrolu vakcíny byli vybráni
příslušníci ozbrojených složek, je proti zásadám správné klinické praxe.
* Údajně se u 38 testovaných projevilo 144 vedlejších účinků.
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To mluví samo za sebe. S tak vysokým rizikem nežádoucích vedlejších účinků vakcíny je absurdní, aby byl preparát použit jako
očkovací látka. Označil bych to za hazard s lidskými životy, a to i v zemi, kde lidský život nemá valnou cenu.
* Z čeho vychází vaše špatná zkušenost?
Rusové mají značnou tradici mimo jiné i v mikrobiologii a virologii, o tom nemůže být pochyb. V minulosti měli řadu vynikajících
virologů, za všechny můžeme jmenovat například profesory Gamaleju, Ivanovského či Čumakova. Sovětská a ruská věda byla
ale vždy z různých důvodů uzavřena a v konkrétních výstupech a realizacích trpěla nedostatečnou úrovní technologií včetně
technologií laboratorních výrob, kam vakcíny patří. To znamená, že připravené preparáty nemají potřebnou čistotu a kvalitu.
Přináší to velký problém právě v případě vakcín a dalších imunopreparátů pro lidskou medicínu. Nezbytná technologická kázeň
je Rusům z nějakého důvodu vzdálená. V polovině padesátých let minulého století byly u nás do výroby připraveny
inaktivovaná a živá vakcína proti dětské obrně (polio) podle americké technologie. Výroba obou těchto vysoce kvalitních vakcín
byla v Československu zahájena, ale krátce nato z rozhodnutí Moskvy převedena do nově vybudovaného ústavu v sovětské
metropoli.
* Proč k tomu došlo?
Spojené státy už měly díky dvěma vynikajícím lékařům, virologům Salkovi a Sabinovi, dokončen vývoj a připravenou výrobu
inaktivované i živé vakcíny. V Československu se tehdejší komunistická vláda rozhodla, že americké vakcíny proti poliu
připravíme také u nás, abychom mohli americkým imperialistům ukázat, jak nám zdraví našich dětí leží na srdci. Byla to doba
studené války s embargem prakticky na všechno zboží z USA pro země komunistického tábora. Tým mladých československých
virologů pod vedením MUDr. Dimitrije Slonima musel všechny technologické náležitosti vývoje a výroby poliovakcín zvládnout
od píky. Vakcína proti poliu se stala prioritou tehdejší vlády, která světu chtěla dokázat přednosti socialismu a začít plošně
očkovat děti proti obrně. Američané totiž delší dobu s plošným očkováním váhali, zvažovali pečlivě možná rizika. Obě
poliovakcíny se díky obrovskému nasazení mladých virologů a epidemiologů podařilo vyvinout a vyrobit, zkontrolovat jejich
bezpečnost, klinicky ověřit a začít plošně očkovat děti.
* Co bylo potom?
Krátce po dokončení poliovakcín a jejich aplikaci v populaci dětí bylo v Moskvě rozhodnuto o centrální výrobě vakcín pro země
sovětského bloku v sovětské metropoli v nově vybudovaném Ústavu encefalitid a poliomyelitid. Jeho šéfem byl již zmíněný
akademik Čumakov. Ten měl svůj tým a vakcína, jež u nás byla vyvinuta, i se vším know-how byla umístěna právě do Moskvy.
Znamenalo to konec práce na poliovirech a dalším vývoji a modernizaci vakcín v naší zemi. V Praze se potom už pouze s
vysokou pečlivostí kontrolovaly biologické vlastnosti nových šarží poliovakcíny dovážené z Moskvy.
* V osmdesátých letech se naopak očkovalo ruskou vakcínou proti klíšťové encefalitidě, o níž se říkalo, že je velmi špatná. V
čem byl problém?
Jde o ty nešťastné technologické koncovky, pro něž Rusové nemají smysl. Jako by jim nevadilo, že vydávají za finální produkt
něco, co není dostatečně vyčištěné, neboli je špinavé.
* Špinavé?
To znamená, že je kontaminováno složkami z produkčních buněk, ve kterých byl virus pomnožen. Sovětská vakcína proti viru
klíšťové encefalitidy bývala připravována v buňkách kuřecích embryí, respektive v embryích japonských křepelek, výsledný
preparát byl kontaminován množstvím buněčných složek a po aplikaci způsoboval horečky. Ještě větší problém to býval v
případě sovětské vakcíny proti vzteklině. Už sama vakcína mohla být život ohrožující. Je až zarážející, že se ani dnes ruská
vláda nijak netají zcela nedostatečným a trestuhodně podceněným klinickým testováním. Komplex velkého národa a současně
vlastnost nevážit si lidských životů jsou pro Rusko, bohužel, typické.
S VYSOKÝM RIZIKEM NEŽÁDOUCÍCH VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ VAKCÍNY JE ABSURDNÍ, ABY BYL PREPARÁT POUŽIT JAKO
OČKOVACÍ LÁTKA.
PROFESOR LIBOR GRUBHOFFER (63) je ředitelem Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, vedoucí Laboratoře
molekulární ekologie vektorů a patogenů Akademie věd a člen Učené společnosti ČR. Specializuje se na molekulární a
buněčné faktory podílející se na šíření patogenů prostřednictvím klíšťat. Je spoluzakladatelem a koordinátorem přeshraničního
studijního programu Biologická chemie mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Keplerovou univerzitou v Linci. Je
emeritním rektorem Jihočeské univerzity a děkan její přírodovědecké fakulty.
Foto autor: FOTOMONTÁŽ JAN IGNÁC ŘÍHA
Foto popis: Má opravdu prezident Putin účinnou vakcínu, nebo má jen vak cínu?
Foto autor: FOTO ARCHÍV BC AVČR
Foto popis: „S tak vysokým rizikem nežádoucích vedlejších účinků vakcíny je absurdní, aby byl preparát použit jako očkovací
látka,“ říká profesor Grubhoffer
Foto autor: FOTO YOUTUBE
Foto popis: Rusové jsou v něčem zase první, ale za jakou cenu?
Foto autor: FOTO ARCHÍV BC AVČR
Foto popis: Covid-19 si na svou vakcínu ještě počká
Foto autor: FOTO YOUTUBE
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Premiér Babiš navštívil centrum UK a Akademie věd Biocev URL
WEB , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: iDNES.cz, ČTK , Rubrika: Domácí

Premiér Andrej Babiš navštívil společné výzkumné centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd Biocev ve Vestci u Prahy.
Centrum se zaměřuje na biotechnologie a biomedicínu. Od března také testovalo vzorky na covid-19 z pražských nemocnic a
domovů s pečovatelskou službou. Tamní čtyři týmy jich otestovaly přes čtyři tisíce.
Tým vědců z Biocev zavedl metody umožňující rozpoznání viru ve spolupráci s Katolickou univerzitou v belgické Lovani,
Národní referenční laboratoří pro chřipku a Ústavem hematologie a krevní transfuze. Ověřovali také postupy detekce, které
nebudou závislé na dodávkách komerčních chemikálií pro diagnostiku a které vyvíjí Ústav organické chemie a biochemie spolu
s dalšími týmy.
„Zjišťování přítomnosti viru zahrnuje dvě fáze. Z pacientských vzorků nejprve získáváme genetickou informaci viru, nukleovou
kyselinu - RNA. Dalším krokem je hledání a namnožení určitých sekvencí genomu viru, které jsou specifické pouze pro SARSCoV-2 a nenachází se v jiných virech či v lidském organismu,“ uvedla v dubnu při zahájení testování hlavní koordinátorka
testování v Biocev Ruth Tachezy. Výhodou metody je její citlivost a nezávislost na komerčních diagnostikách a také možnost
vyšetření velkého počtu vzorků.
V současné době se také často hovoří o testování, kde by nebylo třeba zmnožení viru, a testy by tak byly rychlejší. Odebíraly
by se ze slin místo výtěru z krku a nosohltanu a byly by také výrazně levnější. Pracují na nich komerční firmy i akademická
pracoviště. Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum pro zdravotnictví v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce
řekl, že by mohly být dostupné od poloviny října.
Foto:
Předseda vlády Andrej Babiš navštívil laboratoř společnosti Biocev ve Vestci u Prahy. (15. září 2020)
Petr Topič, MAFRA
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Vývoj české vakcíny na covid-19, další ostuda ministra Vojtěcha
TISK , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: Ze Zdravotnictví , Strana: 1 , Autor: Jan Štoll , Rubrika: Titulní strana

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a profesorka Věra Adámková (oba Hnutí ANO) začátkem května slavnostně oznámili, že se
Česká republika pokusí o vývoj vlastní vakcíny proti koronaviru. Měla být základem soběstačnosti v potřebě očkování proti
nemoci covid19, kterou virus vyvolává. A vítanou změnou po několika trapných přehmatech ministra Vojtěcha. Vývoj vakcíny
ale na měsíce uvázl v první fázi a nezdá se, že by to mělo být jinak. Navíc Vojtěch ani nenaplnil slib, že na náklady přispěje,
ministerstvo zdravotnictví nedalo na výzkum ani korunu.
„Česká republika zahájila cestu k přípravě vakcíny proti nemoci co -vid-19. Celá řada zemí usiluje o vývoj vakcíny a jsem rád,
že Česká republika se zařadí do peletonu těchto zemí a pracuje na vakcíně proti nemoci covid19,“ slavnostně oznámil Adam
Vojtěch počátkem května tohoto roku na ministerské tiskové konferenci.
Mělo jít hlavně o co nejrychlejší ochranu lidí proti novému typu koronaviru a soběstačnost. „Vývoj vakcíny dostaly pod garancí
ministerstva zdravotnictví za úkol tři přímořízené organizace ministerstva,“ dodal Vojtěch. Konkrétně se jedná o Státní zdravotní
ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM).
„Začali jsme pracovat na tomto projektu, víceméně od konce února nejprve na bázi rešeršních znalostí. Protože je velmi obtížné
přijít s nějakým nápadem a nemít už něco vymyšleno. Proběhla studie proveditelnosti, jak řekl pan ministr,“ uvedla tehdy
profesorka Věra Adámková.
„První zprávu o této fázi, která teď probíhá budeme schopni podat nejdříve za dva měsíce, dříve to není možné. Pak uvidíme,“
dodala Adámková, s tím že je to otázka více měsíců.
„Ministerstvo zdravotnictví, vzhledem k tomu, že jde o naše přímo řízené organizace, a já jsem vydal pokyn těmto organizacím,
aby se věnovaly danému výzkumu, tak je připraveno se podílet na daných nákladech, to znamená, můžeme poskytnout
příspěvek na daný výzkum, takže určitě by to nemělo být na úkor organizací. Tak jak budou náklady stoupat, tak jsme
připraveni organizace podpořit,“ tvrdil Vojtěch.
Jenže po čtyřech měsících od květnového představení a vyřčené garanci ministerstva zdravotnictví se Votěchův úřad o projekt
nijak zvlášť nezajímá.
„V tuto chvíli jsou všechny práce na vývoji vakcíny realizovány v rámci zapojených přímo řízených organizací MZ a celý tento
projekt vede paní profesorka Věra Adámková, která má zároveň přehled o vývoji projektu a dalších krocích,“ uvedla za
ministerstvo Renata Povolná s tím, že prodrobnosti má IKEM.
Ačkoliv ministr Adam Vojtěch na tiskové konferenci několikrát potvrdil finanční podporu projektu, jeho úřad na něj nedal dosud
ani korunu.
„Do této doby na výzkum nebyly vynaloženy ze strany ministerstva žádné finanční prostředky, výzkum probíhá v rámci interních
kapacit zmíněných organizací,“ dodala Povolná.
„V souhrnné částce za všechny instituce se prozatím jedná o 4,3 milionu korun,“ uvedla mluvčí IKEM Markéta Šenký řová.
Podle informací Šenkýřové se v současné době práce týmu nachází před koncem první etapy vývoje, kterým by měl být
prototyp vakcíny odzkoušený na laboratorních animálních modelech.
Jestli bude výzkum vakcíny připuštěn do dalších fází, a v případě uspěchu zahájena její výroba, není zřejmé.
„To bude záležet na vyhodnocení ze strany ministerstva zdravotnictví, zda vývoj vakcíny pustí do dalších etap,“ dodala
Šenkýřová.
„Ministerstvo vyhodnotí první etapu výzkumu a na základě toho bude rozhodnuto o pokračování a podpoře další fáze vývoje,“
dodala Povolná.
Jenže prvotní nadšení Adama Vojtěcha už vyprchalo a projekt pravděpodobně skončí.
„Já neříkám, že tato česká vakcína dojde do té finální fáze. Mně úplně se nechtělo
Dokončení na straně 2
Vývoj české vakcíny na covid-19, další ostuda...
Dokončení ze strany 1
ze začátku tomu dávat červenou. Určitě je jasné, že nemohu souhlasit s tím, aby byly vynakládány nějaké extrémní prostředky,
pokud to nebude smysluplné. Pokud se ukáže, že to tak není, tak já určitě nebudu tady nic prodlužovat uměle jenom, aby ten
proces nějak pokračoval,“ uvedl Vojtěch pro pořad 168 hodnin České televize.
Výzkum vyvolával pochyby od ohlášení
Sedm členů Učené společnosti ČR v čele s předsedkyní, mikrobioložkou Blankou Říhovou vyjádřilo při uvedení záměru
ministerstva zdravotnictví vyvíjet vakcínu, pochybnosti o takovém výzkumu. Projekt tak, jak byl prezentován, podle nich
vzbuzuje pochybnosti, zda jeho autoři mají dostatek zkušeností s vývojem vakcín a chováním virů. „Vyvolává podezření, že u
jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností nejenom z oblasti výzkumu a výroby vakcín, velmi
pravděpodobně však též z oblasti mechanismů imunitní odpovědi u virových infekcí,“ napsali signatáři dopisu. Jinak si
nedovedou vysvětlit naivitu, s jakou byl projekt představen, dodali.
Pochybnosti se objevují také o profesorce a poslankyni Adámkové. Je držitelkou anticeny Bludný balvan z roku 2018, kterou jí
Český klub skeptiků Sisyfos udělil za „blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy“.
„Myslím si, že to je součást prostě takového určitého populismu, který v naší současné politice často jde až za hrany
snesitelnosti,“ uvedl virolog a ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer s tím, že odborníci v branži tomu vlastně
nevěnují vůbec žádnou pozornost.
Světová zdravotnická organizace registruje přes sto potenciálních vakcín z celého světa a desítky jsou už v klinické fázi
výzkumu, testují se na lidech.
„To znamená, jsou velmi blízko tomu, že budou skutečně schválené pro klinické užití. Takže v tuhle chvíli už já opravdu nevidím
žádný smysl věnovat úsilí ani finanční prostředky na vývoj české vakcíny,“ řekl virolog Daniel Růžek.
Ministerstvo se teď už spíše soustředí na nákupy v rámci EU.
„Ministerstvo je velmi aktivní, jsme zapojeni do iniciativy organizované Evropskou komisí, jejímž cílem je zajistit určitý počet
vakcín pro všechny státy EU tak, aby byla vakcína distribuována rovnoměrně. Členské státy, které se iniciativy účastní, mají
předkupní právo na poměrnou část vakcín, které daný výrobce bude moci v první dodávce dodat,“dodává Povolná.
Vláda už schválila příspěvek více než 305 milionů korun do evropského fondu, z něhož je financován vývoj a výzkum vakcíny
proti nemoci covid-19. Česká republika tak do fondu dá zhruba 1,5 procenta potřebných 20 miliard korun.
„Garantuje nám to, že budeme součástí hry, protože jsme součástí celého projektu pod Evropskou komisí, která vyjednává s
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jednotlivými výrobci vakcín. Takto máme předběžný zájem o vakcínu od společnosti AstraZeneca, to byla první
předobjednávka, a teď budou následovat další podle postupu vývoje. Díky tomu, že participujeme na tomto fondu, tak máme
možnost být součástí hry a případně se podílet na nákupu dalších vakcín,“ dodal Vojtěch.
Evropská komise minulý týden dokončila předběžná jednání o nákupu vyvíjených vakcín proti koronaviru již se šestým
výrobcem. Exekutiva Evropské unie tehdy oznámila, že je s farmaceutickým konsorciem BioNTech-Pfizer na cestě k dohodě o
koupi až 300 milionů dávek očkovací látky. Brusel na základě předchozích rozhovorů počítá s nákupem více než miliardy dávek
vakcíny.
***
„Vývoj vakcíny dostaly pod garancí ministerstva zdravotnictví za úkol tři přímořízené organizace ministerstva,“ Adam Vojtěch
„Já jsem vydal pokyn těmto organizacím, aby se věnovaly danému výzkumu,“ Adam Vojtěch
Foto autor: Foto: ÚV ČR
Foto popis: Ministr Adam Vojtěch vydal pokyn k vývoji české vakcíny, už ji ale nechce
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Ministr Adam Vojtěch vydal pokyn k vývoji české vakcíny, už ji ale nechce, FOTO: ÚV ČR
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a profesorka Věra Adámková (oba Hnutí ANO) začátkem května slavnostně oznámili, že se
Česká republika pokusí o vývoj vlastní vakcíny proti koronaviru. Měla být záklaladem soběstačnosti v potřebě očkování proti
nemoci covid 19, kterou virus vyvolává. A vítanou změnou po několika trapných přehmatech ministra Vojtěcha. Vývoj vakcíny
ale na měsíce uvázl v první fázi a nezdá se, že by to mělo být jinak. Navíc Vojtěch ani nenaplnil slib, že na náklady přispěje,
minisetrstvo zdravotnictví nedalo na výzkum ani korunu.
„Česká republika zahájila cestu k přípravě vakcíny proti nemoci covid-19. Celá řada zemí usiluje o vývoj vakcíny a jsem rád, že
Česká republika se zařadí do peletonu těchto zemí a pracuje na vakcíně proti nemoci covid-19,“ slavnostně oznámil Adam
Vojtěch počátkem května tohoto roku na ministerské tiskové konferenci.
Mělo jít hlavně o co nejrychlejší ochranu lidí proti novému typu koronaviru a soběstačnost.
„Vývoj vakcíny dostaly pod garancí ministerstva zdravotnictví za úkol tři přímořízené organizace ministerstva,“ dodal Vojtěch.
Konkrétně se jedná o Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut Klinické a
Experimentální Medicíny (IKEM).
„Začali jsme pracovat na tomto projektu, víceméně od konce února nejprve na bázi rešeršních znalostí. Protože je velmi obtížné
přijít s nějakým nápadem a nemít už něco vymyšleno. Proběhla studie proveditelnosti, jak řekl pan ministr,“ uvedla tehdy
profesorka Věra Adámková.
„První zprávu o této fázi, která teď probíhá budeme schopni podat nejdříve za dva měsíce, dřív to není možné. Pak uvidíme,“
dodala Adámková s tím že je to otázka více měsíců.
„Ministerstvo zdravotnictví, vzhledem k tomu, že jede o naše přímo řízené organizace, a já jsem vydal pokyn těmto organizacím
aby se věnovaly danému výzkumu, tak je připraveno se podílet na daných nákladech, to znamená, můžeme poskytnout
příspěvek na daný výzkum, takže určitě by to nemělo být na úkor organizací. Tak jak budou náklady stoupat, tak jsme
připraveni organizace podpořit,“ tvrdil Vojtěch.
Jenže po čtyřech měsících od květnového představení a vyřčené garanci ministerstva zdravotnictví se Votěchův úřad o projekt
nijak zvlášť nezajímá.
„V tuto chvíli jsou všechny práce na vývoji vakcíny realizovány v rámci zapojených přímo řízených organizací MZ a celý tento
projekt vede paní profesorka Věra Adámková, která má zároveň přehled o vývoji projektu a dalších krocích,“ uvedla za
ministerstvo Renata Povolná s tím, že podrobnosti má IKEM.
Ačkoliv ministr Adam Vojtěch na tiskové konferenci několikrát potvrdil finanční podporu projektu, jeho úřad na něj nedal dosud
ani korunu.
„Do této doby na výzkum nebyly vynaloženy ze strany ministerstva žádné finanční prostředky, výzkum probíhá v rámci interních
kapacit zmíněných organizací,“ dodala Povolná.
„V souhrnné částce za všechny instituce se prozatím jedná o 4,3 milionu korun,“ uvedla mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová.
Podle informací Šenkýřové se v současné době práce týmu nachází před koncem první etapy vývoje, kterým by měl být
prototyp vakcíny odzkoušený na laboratorních animálních modelech.
Jestli bude výzkum vakcíny připuštěn do dalších fází, a v případě uspěchu zahájena její výroba, není zřejmé.
„To bude záležet na vyhodnocení ze strany ministerstva zdravotnictví, zda vývoj vakcíny pustí do dalších etap,“ dodala
Šenkýřová.
„Ministerstvo vyhodnotí první etapu výzkumu a na základě toho bude rozhodnuto o pokračování a podpoře další fáze vývoje,“
dodala Povolná.
Jenže prvotní nadšení Adama Vojtěcha už vyprchalo a projekt pravděpodobně skončí.
„Já neříkám, že tato česká vakcína dojde do té finální fáze. Mně úplně se nechtělo ze začátku tomu dávat červenou. Určitě je
jasné, že nemohu souhlasit s tím, aby byly vynakládány nějaké extrémní prostředky, pokud to nebude smysluplné. Pokud se
ukáže, že to tak není, tak já určitě nebudu tady nic prodlužovat uměle jenom, aby ten proces nějak pokračoval,“ uvedl Vojtěch
pro pořad 168 hodin České televize.
Výzkum vyvolával pochyby od ohlášení
Sedm členů Učené společnosti ČR v čele s předsedkyní, mikrobioložkou Blankou Říhovou vyjádřilo při uvedení záměru
ministerstva zdravotnictví vyvíjet vakcínu, pochybnosti o takovém výzkumu. Projekt tak, jak byl prezentován, podle nich
vzbuzuje pochybnosti, zda jeho autoři mají dostatek zkušeností s vývojem vakcín a chováním virů.
„Vyvolává podezření, že u jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností nejenom z oblasti výzkumu
a výroby vakcín, velmi pravděpodobně však též z oblasti mechanismů imunitní odpovědi u virových infekcí,“ napsali signatáři
dopisu. Jinak si nedovedou vysvětlit naivitu, s jakou byl projekt představen, dodali.
Pochybnosti se objevují také o profesorce a poslankyni Adámkové. Je držitelkou anticeny Bludný balvan z roku 2018, kterou jí
Český klub skeptiků Sisyfos udělil za „blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy“.
„Myslím si, že to je součást prostě takového určitého populismu, který v naší současné politice často jde až za hrany
snesitelnosti,“ uvedl virolog a ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer s tím, že odborníci v branži tomu vlastně
nevěnují vůbec žádnou pozornost.
Světová zdravotnická organizace registruje přes sto potenciálních vakcín z celého světa a desítky jsou už v klinické fázi
výzkumu, testují se na lidech.
„To znamená, jsou velmi blízko tomu, že budou skutečně schválené pro klinické užití. Takže v tuhle chvíli už já opravdu nevidím
žádný smysl věnovat úsilí ani finanční prostředky na vývoj české vakcíny,“ řekl virolog Daniel Růžek.
Ministerstvo se teď už spíše soustředí na nákupy v rámci EU.
„Ministerstvo je velmi aktivní, jsme zapojeni do iniciativy organizované Evropskou komisí, jejímž cílem je zajistit určitý počet
vakcín pro všechny státy EU tak, aby byla vakcína distribuována rovnoměrně. Členské státy, které se iniciativy účastní, mají
předkupní právo na poměrnou část vakcín, které daný výrobce bude moci v první dodávce dodat,“ dodává Povolná.
Vláda už schválila příspěvek více než 305 milionů korun do evropského fondu, z něhož je financován vývoj a výzkum vakcíny
proti nemoci covid-19. Česká republika tak do fondu dá zhruba 1,5 procenta potřebných 20 miliard korun.
„Garantuje nám to, že budeme součástí hry, protože jsme součástí celého projektu pod Evropskou komisí, která vyjednává s
jednotlivými výrobci vakcín. Takto máme předběžný zájem o vakcínu od společnosti AstraZeneca, to byla první
předobjednávka, a teď budou následovat další podle postupu vývoje. Díky tomu, že participujeme na tomto fondu, tak máme
možnost být součástí hry a případně se podílet na nákupu dalších vakcín,“ dodal Vojtěch.
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Evropská komise minulý týden dokončila předběžná jednání o nákupu vyvíjených vakcín proti koronaviru již se šestým
výrobcem. Exekutiva Evropské unie tehdy oznámila, že je s farmaceutickým konsorciem BioNTech-Pfizer na cestě k dohodě o
koupi až 300 milionů dávek očkovací látky. Brusel na základě předchozích rozhovorů počítá s nákupem více než miliardy dávek
vakcíny.
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Výzkumný tým předal ministerstvu zdravotnictví výsledky své práce. Vedoucí týmu pro Seznam Zprávy vysvětluje, že preparát
nejde využít pro běžnou populaci a je předčasné mluvit o tom, že jde o vakcínu proti nemoci covid-19.
Minulý pátek dostal tehdy ještě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zprávu, že také Česko dokáže vyrobit vakcínu proti
koronaviru. Výzkumný úkol splnil tým sestavený z expertů Státního zdravotního ústavu a specializovaných klinik IKEM a ÚHKT.
Vedoucí týmu Petr Lesný v rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje, že preparát nejde použít pro běžnou populaci.
„Je trochu předčasné mluvit o tom, že vakcína je proti chorobě covid-19, dokud nemáte kompletní klinické zkoušky. V této chvíli
je správnější použít termín, že vakcína je proti koronaviru,“ vysvětluje expert.
Proč jste se rozhodli prověřit možnost, jestli v Česku dokážeme vyrobit vakcínu?
Kdysi dávno v České republice fungovala instituce, která se jmenovala Ústav sér a očkovacích látek. Neustále dělala nové a
nové vakcíny, nejenom takové, které byly podávány široké populaci, ale i takzvané nouzové, emergentní vakcíny, které byly
určeny k tomu, aby vyřešily konkrétní epidemiologickou situaci. Na to navázal náš projekt. My jsme se sešli na výzvu bývalého
ředitele výroby Ústavu sér a očkovacích látek Marka Petráše, který má na svém kontě také několik vakcín, jež mají někteří z
nás v organismu. Jedná se o velmi zkušeného vakcinologa, na zahájení vývoje emergentní vakcíny proti koronaviru se mu
podařilo oslovit řadu lidí. Samozřejmě relativně pozdě, ale nějakou dobu trvalo, než se ta informace předala.
Kdy jste se dohodli?
Mezi březnem a dubnem, a správně jsme měli začít v únoru. Role státních institucí je při epidemiích celkem jednoduchá. Když
přijde patogen na české území, zřídí Státní zdravotní ústav referenční laboratoře, izoluje vzorek viru, který genotypuje a uloží v
ledničce. Kdysi dávno existoval postup, že v této chvíli navázal Ústav sér a očkovacích látek a úplně automaticky z tohoto
vzorku viru zahájil výrobu vakcíny, která měla sloužit k vyřešení situace, kdyby se zhoršila. My jsme tento protokol v podstatě
reaktivovali, protože nás zajímalo, jak se to bude vyvíjet. U emergentní vakcíny nesoupeříte se zavedenými firmami,
nesoupeříte s komerčními produkty, které mimo jiné musí uspokojit odpírače vakcín, to znamená, že po jejich aplikaci nesmíte
mít žádnou postvakcinační reakci (ani zvýšenou teplotu) a musí být naprosto bezpečné pro podávání zdravým lidem. V případě
emergentní vakcíny mluvíme o vakcíně, která se podává při probíhající pandemii zejména příslušníkům integrovaného
záchranného systému. Kdyby měl koronavirus smrtnost větší, než kterou pozorujeme v této době.
Kdo je Petr LesnýMUDr. Petr Lesný, Ph.D. je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po postgraduálním
studiu neurověd v Ústavu experimentální medicíny se začal věnovat jako jeden z prvních lékařů v ČR moderním terapiím –
zakládání výrobních pracovišť, výrobě a kontrole kvality léčivých přípravků moderní terapie i problematice jejich regulací na
úrovni České republiky i Evropské unie. Krátce působil na Státním ústavu pro kontrolu léčiv jako Koordinátor pro moderní
terapie. Od roku 2013 vede v Ústavu hematologie a krevní transfúze Oddělení imunoterapie, zajišťující výrobu
imunoterapeutických léčivých přípravků pro hematoonkologické pacienty.
Kolik je smrtnost teď?
Podle čtvrtečních dat (17.9.) byla čtyři úmrtí za tři tisíce pozitivních lidí, ale je třeba dělat dlouhodobé průměry. Nejvyšší odhad
byl tři procenta nemocných, nejnižší odhad byl 0,2 procenta. Dobrá indikace je loď Diamond Princess, na které došlo k infekci a
kde pasažéři i posádka dýchali stejný vzduch. Bylo tam 3700 lidí, ze kterých většina neměla žádné příznaky, byť se s
koronavirem setkali v dávce, při které ostatní onemocněli. Sedm set bylo pozitivních, asi padesátka byla v těžším stavu, 13 jich
zemřelo. To jsou čísla, ke kterým podle mě postupně dorazíme. Teď se například hodně zkoumá spojitost těžkého průběhu
covidu-19 s vrozenou variantou imunitního systému.
Zatím tedy nenastal čas podávat emergentní vakcínu, přesto ji připravujete. Jaký je postup?
Když přijde nějaký virus na české území, platí, že o něm už něco víte, protože svou činnost zahájil dříve. Kdybychom začali v
únoru, už bychom věděli, že virus se dá množit na daném typu buněk. To jsme byli schopni zajistit a viděli jsme, že docela
dobře roste. Také jsme věděli, že už existují metody, jak ho diagnostikovat. Vědeckému řediteli projektu, panu doktoru
Petrášovi, který měl zkušenosti s historií předchozích koronavirových vakcín SARS a MERS, nedalo moc práce přesvědčit
odpovědné osoby, že i ve chvíli, kdy začneme o něco později, má smysl získat informaci, jestli je Česká republika ještě schopna
aktivovat emergentní vakcínu.
V čem se liší emergentní vakcína od té obvyklé, která je určena pro širokou populaci?
Vyrábí se v malé sérii, ale je klíčové, aby byla vyrobena rychle a aby rychle nastupovala imunitní odpověď, protože taková
vakcína se vyrábí uprostřed hrozivé pandemie, kdy se policisté bojí vyjít do ulic. Chtěli jsme takovou vakcínu připravit nejenom
z hlediska současné koronavirové pandemie, ale i z hlediska potenciální reakce České republiky na bezpečnostní hrozby
biologického charakteru. Tahle varianta koronaviru způsobila v Čechách menší problémy než v jiných zemích, zatím nevíme,
čím to mohlo být způsobeno, ale může se stát, že se během dvou let situace zopakuje. Přijde virus ze Sibiře, přijde něco
biotechnologicky vyrobeného, přijde multirezistentní bakterie a emergentní očkování bude jednou z nezbytných variant.
Smrtnost vám najednou vyroste tak, že budete mít problémy. V březnu jsme jenom věděli, že máme relativně závažný virus, že
stojí za to na něm pracovat a že je možné ho kultivovat. V takovém případě jsme se naučili od doktora Petráše, že je
standardním postupem vytvořit tzv. inaktivovanou vakcínu, to znamená, namnožit velké množství viru, inaktivovat ho, vyčistit ho
a podat ho lidem.
Pokud virus inaktivujete a potom ho někomu píchnete, nezačne v tom člověku zase běžně fungovat?
Inaktivace znamená, že ho zalepíte. Jako kdybyste ho polil vteřinovým lepidlem a nechal zaschnout. To znamená, že necháte
povrchové antigeny, ale nukleová kyselina toho viru už není schopna se replikovat a zajistit množení viru. Virus sám vytvoří
očkovací partikule, které obsahují všechny jeho antigeny, ale nemnoží se. Samozřejmě pokud byste udělal chybu a inaktivace
byla neúčinná, například by vám na čtyři hodiny vypadla lednička, pak by byla příslušná šarže viru nebezpečná, pokud ji
předem neotestujete. Ale mluvíme o výrobě léčiv, která je přísně střežená a na rozdíl od laboratorní práce k něčemu takovému
nedochází.
Z virologického hlediska není příprava emergentní vakcíny komplikovaná, ale od počátku je třeba myslet na to, že to jednou
půjde do výroby. Musíte si dělat přesnou evidenci, jaké materiály používáte, jaké testy navrhujete, pracovat na analýze rizik.
Tohle všechno musí dělat lidi, kteří už nějakou tu vakcínu pod opaskem mají. Není to možné dělat úplně z jedné vody načisto.
Spolupráce se kromě vašeho ústavu ÚHKT a Státního zdravotního ústavu účastnila ještě specializovaná nemocnice IKEM. Jak
se vůbec dohodly tři státní organizace?
Byl osloven ministr zdravotnictví a ten oslovil tři přímo řízené organizace. Řešily se dvě otázky. Jestli tři naprosto odlišné
organizace s vlastními pravidly a vlastními řediteli dokážou zahájit co nejrychleji efektivní spolupráci a jestli se někam dostanou.
V pátek jsme panu ministrovi potvrdili, že to půjde, mimo jiné i kvůli tomu, že garantem projektu byla paní profesorka Adámková,
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která celý tým zaštítila a poháněla kupředu.
Dokážete tedy vyrobit vakcínu a nabídnout světu ochranu před koronavirem?
Není to tak, že jsme se rozhodli zlepšit rozpočet České republiky tím, že za miliardu prodáme licenci k naší vakcíně. Emergentní
vakcíny mají jednu nevýhodu. Škálování procesu ze stovky na tisíc, na deset tisíc dávek je relativně laciné. Ale škálování
procesu z deseti tisíc dávek na miliardu je prakticky nemožné. Protože rukama pracujete s živým virem, kultivujete ho, a
kdybyste na to měl postavit továrnu, bude ta továrna strašně jednoúčelová. Takže pro velké firmy tahle cesta není vůbec
zajímavá.
Prvním krokem velkých firem tedy není inaktivovat virus?
Některé to dělají, ale jenom jako záložní vakcínu pro případ, že by jejich hlavní produkt selhal. Číňané mají, pokud vím, tři
inaktivované vakcíny.
Velké farmaceutické firmy tedy dělají nějaký výzkum, několik měsíců jim to trvá a pak už rozjedou výrobu ve velkém?
Nedělají výzkum, ony ho kupují. Ta firma už je příliš velká a je pro ni efektivnější stimulovat drobné výzkumné laboratoře po
světě a pak koupit případné výsledky.
V čem se liší moderní vakcíny od klasického postupu, který jste použili při své vakcíně?
Moderní technologie výroby vakcín jsou moderní zejména proto, že je možné vyrábět ve velkých kvantech. Není to tak, že by
klasické inaktivované vakcíny byly překonaný model, inaktivované jsou i dnes čtyři z vakcín, které považujete za normální,
konkrétně původní celobuněčná vakcína proti dávivému kašli, jeden typ vakcíny proti dětské přenosné obrně, klíšťové
encefalitidě, žloutence typu A.
Vakcíny od velkých výrobců v blízké době nebudou?
Tyto vakcíny už jsou v pokročilých fázích řady klinických hodnocení. Prokázaly svou bezpečnost v testech na zvířatech i na
malých skupinách pacientů. Nicméně k tomu, aby se vakcína dala registrovat, tedy fakticky prodávat, to ještě nestačí.
Potřebujete, aby byla bezpečná, efektivní a aby při porovnání rizika bylo výhodnější vakcinovat než nevakcinovat.
Zjednodušeně by se dalo říci, že my lékaři neumíme dělat pozitivní věci, ale balancujeme proti sobě špatné věci. Lékař by měl
rozhodnout, jestli pro konkrétního člověka vzniká větší riziko při podání nebo nepodání vakcíny. V případě vakcíny proti tetanu
to je jasné. Víme, že má minimální nežádoucí účinky a že v případě, že se píchnete o špinavý hřebík, vám zachrání život.
Nikoho nenapadne, že by mohl vakcínu odmítnout. V případě moderních vakcín se vakcína testuje na 20 tisících lidech a vy
máte data, že byla bezpečná. Ale nežádoucí účinek může být u jednoho člověka z milionu s narušenou imunitou a lékař zvažuje,
jestli vakcínu použít. Rozhodování je závislé od dat, které farmaceutické společnosti předají k registraci o tom, jak je vakcína
bezpečná a efektivní, pro jakou populaci je určena. Podle mě je vysoká pravděpodobnost, že do konce roku firmy vývoj vakcíny
na koronavirus dokončí. Už jsou vyrobeny, teď se jedná opravdu jen o dokončení testů. Do konce roku by mohla přijít první,
ale jestli bude určena pro širokou veřejnost, nebo jenom pro určité ohrožené skupiny obyvatel, to je vis maior.
To je opravdu expresní vývoj. Počítal s tím někdo před několika měsíci?
Vývoj je expresní, protože to je potřeba. A jakmile přijde hotová kvalitní vakcína, tak se emergentní vakcína stává minulostí. Je
to komplementární záležitost. Přijde pandemie, v ideálním případě rychle někdo začne vyvíjet emergentní vakcínu, aby byla k
dispozici pro vybranou skupinu obyvatelstva, kde její podání bude bezpečnější než její nepodání, to znamená třeba pro vojáky
hlídkující v ulicích v případě pandemie způsobené virem eboly nebo něčím podobným. Současně probíhá výzkum ve velké
škále na moderním typu vakcíny, kterou už bude možné použít na ochranu široké populace.
V této chvíli má Česko emergentní vakcínu?
Teď máme prototyp. Prototyp znamená, že máme zdokumentovaný postup přípravy vakcíny, o které víme, že je to možné
přenést do farmaceutické výroby, která je v kompetenci těch tří institucí. Neobsahuje nic, co by ty tři instituce neuměly zařídit,
vyrobit, vyzkoumat, otestovat. Víme, že imunizuje myši, to znamená, že u malé populace myší vytvořil protilátky a byl bezpečný.
Víme také, že výroba této vakcíny trvala v podstatě dva měsíce od okamžiku, kdy se nám podařilo překonat všechny počáteční
obtíže. Na okraj – nevěřil byste, ale v době pandemie je třeba nesmírně obtížné koupit látky používané při výrobě vakcín. Do
České republiky vám je nedodají, protože nejste důležití. Nakonec jsme museli najít firmu, která riskovala v době, kdy byly
málem uzavřené hranice, zajela přímo k výrobci, tam lahvičku vyzvedla a přímo nám ji doručila.
Jinými slovy, dokázali jste zopakovat postup z dřívějších let?
No, spíš jsme se inspirovali, dnes už je všechno jinak. Ty postupy byly z doby studené války, kdy se podle mě všichni báli, že
nás budou práškovat antraxem, nebudou stačit antibiotika a bude potřeba připravit rychlou vakcínu. Ale samozřejmě jsme
použili klasické virologické postupy a dnes jsme se dostali do etapy, kdy máme prototyp a kdy je možné tento prototyp přenést
do finální farmaceutické výroby. To znamená, že ho potřebujete obklopit takovou sítí řízení kvality, aby to prošlo přes regulační
agentury. To je primárně Evropská léková agentura a SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Dokážeme relativně přesně
odhadnout, kolik by ten transfer stál.
Nejsou to miliardy?
Ne, jsou to větší desítky milionů. Jsme schopni lacino vytvořit buněčnou banku, ale testy, ke kterým odešleme buňky z té
buněčné banky, abychom verifikovali, že neobsahují žádná cizorodá agens, tak stojí milion korun u zahraniční firmy. Když už
vakcínu vyrobíte, potřebujete preklinické testy v takzvaných „podmínkách správné laboratorní praxe“. Stojí miliony korun ve
speciálních smluvních zařízeních, která jsou v České republice velmi nedostatková. To jsou také věci, které ten náš projekt
odhalil.
K čemu je dobré mít takové informace?
Můžeme se podílet na diskuzích, jak by v případě příští pandemie mohly být tyhle překážky odstraněny. Ale není to na nás a
asi ani pouze na resortu zdravotnictví, tohle už je rozhodnutí, které se týká celé České republiky. Tady už mluvíme o
biotechnologické bezpečnosti státu.
Kromě toho jste ovšem vyrobili vakcínu, či její prototyp. Kdy ji bude možné použít?
Původní projekt byl navržen tak, že měl tři fáze: dostaneme se do fáze prototypu, vyrobíme vakcínu pro klinické hodnocení a
provedeme velké klinické hodnocení. Zatím jsme skončili první fázi, pro další fázi máme připravený tým, víme, co by to stálo.
Teď prostě čekáme.
Kdybych spěchal a chtěl dát vakcínu alespoň těm vojákům, bylo by to možné?
Na to se mě neptejte. V tom nemám pravomoc ani odpovědět na otázku.
Pokud byste postupoval podle plánu, kdy se dokončí všechny tři fáze?
Za rok, protože my nejsme velká farmaceutická firma. My jsme přímo řízené organizace.
Co je to potom za emergentní vakcínu, která se vyrábí pro stav nouze?
V případě, že pandemie trvá a není jiné řešení, tak je obvyklé vypracovat a průběžně aktualizovat analýzu, která hodnotí riziko
po podání vakcíny proti aktuální epidemiologické situaci. Použití vakcíny pak závisí na rozhodování v rámci nouzového stavu.
Bude váš projekt pokračovat?
Teď nevíme. Je možné, že půjde do šuplíku. Je možné, že se zjistí, že někde jsou peníze, třeba částka sto milionů korun na to,
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že projdeme druhou etapu. To znamená, že nastavíme výrobní zařízení, které bude schopné vyrobit deset tisíc dávek vakcíny.
A pak v době, kdy nebude pandemie, tam budeme vyrábět léčivé přípravky genové terapie pro hematoonkologické pacienty.
Když bude pandemie, zapomeneme na hematoonkologické pacienty a jdeme vařit vakcínu.
Proč se musely domluvit tři ústavy? Sam připouštíte, že spolupráci nebylo jednoduché domluvit.
Státní zdravotní ústav není možné pominout. On je tím, kdo reaguje na epidemii, kdo zřídí referenční laboratoř, jako první
izoluje vzorky viru a strčí je do ledničky. ÚHKT bylo vybráno proto, že v něm působí velmi silný tým pro vývoj a výrobu léčivých
přípravků imunoterapie, jedná se SÚKL, zná novinky v regulaci a má povolení vyrábět včetně povolení pro výrobu přípravků
genové terapie i povolení pro dovoz přípravků moderní terapie ze zemí mimo Evropskou unii. ÚHKT nejde obejít, protože
potřebujete někoho, kdo vakcínu vyrobí a kdo má zkušenosti. IKEM má mimořádnou výzkumnou základnu, která umožňuje
přenést tam testy na zvířatech, a samozřejmě je špičkové klinické pracoviště. Pokud by probíhalo klinické hodnocení
emergentní vakcíny, tj. nouzové vakcíny v nouzovém stavu, pak takové klinické pracoviště potřebujete.
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Smysl bude mít i funkční prototyp vakcíny, říká lékařka Adámková. Koordinuje vývoj české ‚zbraně‘ na covid URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: István Léko , Rubrika: Domov

Nikdo z kritiků nám žádnou nabídku k výzkumu nedal, říká v rozhovoru s LN Věra Adámková, vedoucí koordinátorka týmu
pracujícího na české vakcíně proti covid-19.
Česká vakcína proti covidu už čeká na první testy, v IKEM mají prototyp. Další vývoj je v rukou Prymuly
LN: Světová média uvádí skoro 150 vakcínových studií v preklinické fázi. Kolem asi 30 studií se dle různých zdrojů dostalo do
první, druhé, nebo dokonce třetí klinické fáze. Jak hodnotíte tento vývoj a kolik studií si myslíte, že projde celým procesem, tedy
až ke schválení?
Podle stávajících dostupných poznatků lze odhadovat 10 až 15 funkčních vakcín, které by mohly splnit aktuální požadavky na
přijatelnou bezpečnost a snášenlivost, včetně dostatečné stimulace protilátkové odpovědi. Výsledky klinických studií možná
vyselektují ty kandidátní vakcíny, které budou splňovat minimálně 50 procent protektivní účinnosti, tj. ochrání alespoň polovinu
očkovaných jedinců. Nicméně jedna otázka zůstane nezodpovězena. Jak dlouho takováto ochrana bude přetrvávat? Bude-li to
alespoň šest měsíců, stávající situaci by to mohlo jednoznačně zvrátit. Zda to bude znamenat opakovaná očkování podobně,
jako je tomu v případě chřipkového očkování, to se teprve uvidí.
LN: Jak odhadujete vývoj? Bude to tak, že ten, kdo bude první, bere všechno, nebo bude na trhu celá řada sobě konkurujících
vakcín? Například ruská, americká, čínská, japonská, německá, švýcarská a podobně?
Určitě lze předpokládat existenci hned několika vakcín od různých producentů. Potřebnost vysokého počtu dávek neumožní,
aby jen jeden producent byl schopen vyprodukovat stovky milionů dávek v krátké době. Ostatně příměrem je opět očkování
proti chřipce.
LN: Na jaké schválení se čeká s výrobou vakcín pro použití v Evropě, přesněji v EU? Musí to být evropská autorita, nebo stačí
schválení některé autority členského státu EU, jakou je český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)? A co schválení US FDA?
Stačilo by nám?
V současnosti v Evropě, respektive v zemích EU, jen povolení FDA nestačí. S vysokou pravděpodobností to bude Evropská
regulační autorita (EMA), která bude figurovat ve většině případů schvalovacího procesu vakcín. Alternativně mohou některé
členské státy EU využít i národní registraci.
Vývoj vakcíny proti covidu-19
LN: Vzhledem k tomu, že poslední fáze před schválením má trvat měsíce a informace jsou takové, že snad deset by jich v třetí
fázi mělo být, kdy myslíte, že vakcína schválená autoritou EU nebo příslušnými úřady ve Spojených státech přijde na trh?
Americký miliardář Bill Gates, jehož nadace finančně podporuje vývoj vakcíny, odhaduje, že to bude nejdříve v prvním pololetí
2021…
Odhad prvního pololetí roku 2021 je namístě, ale může se stát, že regulační autorita překvapí a udělí povolení třeba i na konci
letošního roku.
LN: V současné době mají schválení ruská a čínská vakcína. V britském prestižním lékařském časopisu Lancet vyšla první
publikace o ruské vakcíně v tom smyslu, že je nadějná. Co si o ní myslíte vy? Vidíte reálně její aplikaci třeba u nás?
Naše informace jsou ze světové odborné literatury, takže dle dostupných sdělení mají ruská a britská vakcína mnoho
společného – jsou konstruovány velmi podobně. A stávající publikované výsledky obou vakcín dávají nadějný příslib oběma.
Zda bude některá z nich i u nás k dispozici, to nevíme. Nezáleží jen na našem přání, ale kapacitě výroby a dalších okolnostech,
které výrobu a kontrolu vakcín doprovází.
LN: V květnu letošního roku jste byla představena ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem jako vedoucí týmu pro vývoj
covid-19 vakcíny v České republice. Jak a na čem pracuje tým odborníků ve vašem týmu?
Abychom opakovaně uvedli situaci správně. Jsem vedoucím koordinátorem tohoto úkolu, vedoucím vědeckým garantem úkolu
je RNDr. Marek Petráš, Ph.D., bývalý vedoucí odboru vakcín v Ústavu sér a očkovacích látek (později Sevapharma), který byl v
roce 2004 prodán developerovi Luďkovi Sekyrovi. Tento tým se rozhodl pro rychlý vývoj primární vakcíny, která se připravuje
cestou kultivace, inaktivace a purifikace – tedy, jak již bylo mnohokráte v médiích řečeno, inaktivované vakcíny.
Jsme stále více přesvědčeni o tom, že tento typ vakcín patří mezi nejověřenější. Ostatně upouští se od něho jen v případě,
pokud se nedaří vakcinační virus namnožit v dostatečném množství. V takovém případě se přechází na rekombinantní techniky
v podobě subjednotkových vakcín nebo živých chimérických vakcín, které uvedený nedostatek překonají. Přesto dílčí
nevýhodou těchto alternativních vakcín je absence kompletního antigenního složení. Čili může se stát, že vybraný
rekombinantní konstruovaný antigen nemusí být v ochraně dostatečný.
Svět znervózňuje vakcína na covid, skeptičtí k očkováním jsou i Češi. Farmaceutické firmy jsou téměř nežalovatelné
LN: Která pracoviště jsou do projektu zapojena a co přesně dělají?
V týmu jsou odborníci ze tří ministerstvem zdravotnictví přímo řízených organizací – IKEM, Státní zdravotní ústav (SZÚ) a Ústav
hematologie a krevní transfuze (ÚHKT). SZÚ plní svoji roli – bezprostředně po detekci patogenu na území České republiky
izoloval vzorky viru s potenciálem výroby vakcíny a uložil je pro další použití. Na pracovišti SZÚ určeném pro zvládání
nebezpečných patogenů probíhá práce s živými viry. Samozřejmě za podmínek maximální bezpečnosti.
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ÚHKT v předchozích pěti letech vybudoval velmi kvalitní tým pro výrobu imunoterapeutických léčivých přípravků pro klinická
hodnocení. Umí pracovat s viry, zajišťovat technologický transfer a jsou držiteli certifikátu Správné výrobní praxe, mimo jiné mají
jako jediní například povolení k výrobě léčivých přípravků genové terapie.
Nakonec IKEM v sobě kombinuje rozsáhlé a moderní léčebné zázemí a vysoce kvalifikované lékaře, které může poskytnout pro
případné klinické hodnocení, a současně disponuje rozsáhlým výzkumným zázemím pro práci s laboratorními zvířaty vhodným
pro preklinické testování neživé emergentní, tedy nouzové, vakcíny.
LN: Snesla se na vás celkem ostrá vlna kritiky v tradičním českém duchu „Máš na míň!“, že naše republika na to nemá, že se
jedná o populismus, a že bychom se měli raději zapojit do společné evropské iniciativy. Spolupracujete se zahraničními
odborníky? Od českého státu jste dostala veškerou finanční a morální podporu?
Nikdo z těch, kteří se vyjadřovali do médií, ač byli vyzváni, neposkytli ministerstvu zdravotnictví žádnou nabídku k výzkumu,
takže k tomu se dále vyjadřovat nebudu. Jinak je třeba říci, že cílem projektu je mimo jiné i ověřit možnost spolupráce přímo
řízených organizací v potenciální (zejména eventuálně možné budoucí) pandemické situaci, ve které jsou omezené zdroje a
uzavřené hranice. Úkol zadal resort zdravotnictví, což svědčí o tom, že ministr si plně uvědomoval složitou situaci, která na jaře
panovala. A v jeho gesci samozřejmě je uložit přímo řízeným organizacím úkol, což učinil. Nejedná se tedy o výzkumný grant
tak, jak jsme zvyklí. Všechny tři organizace tento úkol dostaly zadaný.
Náš projekt na výzkum možností výroby emergentní (nouzové) vakcíny je zcela komplementární k evropské iniciativě vývoje
společné vakcíny, do které se Česká republika samozřejmě plánuje zapojit, jak předpokládáme. Tato iniciativa však přichází již
v době, kdy je několik kandidátských vakcín v posledních fázích klinických zkoušek a nemohu odhadnout, kterým směrem se
bude vyvíjet a které týmy z ČR budou pozvány, aby se na ní podílely.
LN: Existuje několik možných typů vakcíny. Genetické, virální vektorové, proteinové. Na jakém typu vakcíny pracujete?
Případně o kterém si myslíte, že je nejvhodnější?
Na tuto otázku jsem již odpověděla, náš tým pracuje na inaktivované virové vakcíně. Když na něčem děláte, tak vždy věříte, že
to má svůj smysl. Kdyby vše skončilo funkčním prototypem vakcíny, pak to vůbec nebylo marné. Vždyť už jen to samé zadání,
že jsme schopni se spojit a v tak krátké době připravit prototyp, je přece něco mimořádného ukazujícího na to, že jsme neztratili
potenciál, který jsme v minulém století mívali.
LN: Je u některého typu vakcíny možné onemocnět nemocí, proti které se očkuje?
Ano a nejde o nic neobvyklého. Žádné očkování není stoprocentně ochranné. Proto také například v případě očkování proti
vzteklině se podává více dávek a častěji, je-li třeba jedince spolehlivě chránit. A přesto, že je očkován proti vzteklině, vždy se
po bezprostřední expozici (např. po napadení zvířetem, které patří do kategorie rizikových pro přenos vztekliny) provede postexpoziční očkování.
Rychlokvašená ruská vakcína míří k lidem. Zkoušky budou pokračovat už přímo na běžných pacientech
LN: I při očkování proti chřipce můžeme dostat trochu horečky. Chápete obavy, které s vakcínou proti viru covid-19 mohou být
spojené? A jak jim předejít?
Každé očkování nese s sebou rizika vzniku nežádoucích účinků. Jde o individuální odpověď jedince a jeho imunitní systém na
očkování reaguje zpravidla za vzniku fyziologických reakcí, tj. nejčastěji lokálních, jako jsou bolest, zarudnutí nebo zatvrdnutí v
místě vpichu, ale v určitém procentu očkovaných se objeví i zvýšená teplota nebo případně krátkodobá horečka. Tyto
fyziologické, případně hyper-fyziologické reakce považujeme za očekávatelné a nepředstavují bezprostřední ohrožení zdraví
očkovaného jedince.
Vzácnější alergické reakce případně velmi vzácné neuropatie nejasného původu bývají připisovány očkování jen v případě, že
se u očkovaného jedince naplní podmínky pro jejich vznik, tj. existují-li u něj některé specifické predispozice.
Těm nejběžnějším nežádoucím účinkům nelze vždy předejít, neboť jde vlastně o důkaz reakce imunitního systému na očkování.
Naopak lze však snižovat riziko vzniku těch hyper-fyziologických reakcí správným načasováním očkování, tj. očkovat v době
dobré zdravotní kondice.
LN: Proč se u některých vakcín mluví o živé, nebo mrtvé vakcíně?
Živé vakcíny jsou tvořeny živým oslabeným mikroorganismem ať už virového, nebo bakteriálního původu. Naopak neživé neboli
inaktivované vakcíny jsou tvořeny celky nebo částmi mikroorganismů, které ztratily svou aktivitu díky cílené inaktivaci.
LN: Jak by měla probíhat diskuse o aplikaci vakcíny v České republice. Zatím ta diskuse je chaotická a její aktéři se spíše
hádají a navzájem urážejí. Myslíte si, že by lidé měli být očkováni povinně? Nebo že by povinně měly být očkovány jen některé
osoby, třeba profesní skupiny jako například lékaři, zdravotní sestry a podobně?
I když je ještě toto předčasné, určitě by již dnes měl být vytvářen koncept priority očkování proti covidu-19. Domníváme se, že
je důležité umožnit očkování osobám v největším riziku, jako jsou zdravotníci, policisté, hasiči, vojáci, další složky státní správy,
ale také osoby starší 60 až 65 let nebo jinak rizikoví jedinci, mohou-li očkování absolvovat.
LN: Mělo by očkování být placené, nebo zdarma? Nebo částečně hrazené pojišťovnami? Či zdarma pro rizikové skupiny?
Očkování proti covidu-19 by mělo zůstat v položce dobrovolné hrazené zdravotní pojišťovnou.
LN: Česká vláda nedávno oznámila, že nakoupila vakcínu. Jak to máme chápat, když ještě nevíme, která vakcína bude

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

223 / 234

schválena. Údajně EU také nakoupila tyto vakcínové „produkční kapacity“. Podílí se Česká republika na této iniciativě?
Tuto otázku musíte položit kompetentním členům vlády.
LN: Zúčastnila byste se třetí fáze klinické studie?
Nejspíše ano, pokud by mi byla nabídnuta vakcína, která nebude zcela experimentální, jako je RNA nebo DNA vakcína, a u
které budu mít k dispozici výsledky klinického testování
LN: Necháte se naočkovat, jakmile bude vakcína na trhu?
Závisí na tom, jaká vakcína, jaké budou její výsledky.
Foto:
Lékařka Věra Adámková
Michal Sváček, MAFRA
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Česká vakcína proti covid-19 pokročila, vědci mají připravený prototyp URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: globe24.cz , Strana: 0

Čeští vědci úspěšně dokončili první fázi vývoje vakcíny proti novému typu koronaviru. Prototyp testovaný na hlodavcích je
bezpečný a vyvolal imunitní reakci, píší dnešní Lidové noviny (LN). Na vakcíně spolupracuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) s
Ústavem hematologie a krevní transfuze a Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM).
Další postup při vývoji bude záležet na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. O vývoj a výrobu očkování proti novému typu
koronaviru usiluje ve světě řada firem a institucí.
O zahájení vývoje vakcíny proti nemoci covid-19 informovalo ministerstvo zdravotnictví počátkem května. Oznámení o
úspěšném dokončení první etapy předali vědci resortu minulý týden v pátek. "Jedná se o prototyp vakcíny, připravený v
pilotním projektu - na hlodavcích. V rámci sledování bezpečný, s imunitní reakcí," řekl LN Věra Adámková, přednostka
pracoviště preventivní kardiologie IKEM, šéfka výzkumného projektu a poslankyně za hnutí ANO. Dodala, že jde o tazkvanou
inaktivovanou vakcínu.
Podle Adámková nejde o finální látku. "Je to prototyp, který je připraven k dalšímu procesu," řekla deníku. Případnou další fází
vývoje by byla klasická klinická studie látky.
O dalším postupu bude rozhodovat ministerstvo zdravotnictví, které vývoj vakcíny proti koronaviru vědcům zadalo. "Pan ministr
se nyní seznámí se závěry první fáze výzkumu, poté budou předloženy k posouzení expertům z odborné společnosti a až
následně bude rozhodnuto o dalším postupu," sdělilo LN ministerstvo.
Česko se pokouší vyrobit vlastní vakcínu proti covidu-19, ale finančně se podílí také na vývoji evropské vakcíny. V půlce září
tehdejší ministr zdravotnictví Aadam Vojtěch uvedl, že Česká republika přispěje více než 305 miliony korun do evropského
fondu, z něhož je financován vývoj a výzkum.
Vakcíny proti viru SARS-CoV-2, který lékaři zaregistrovali poprvé na přelomu roku, nyní vyvíjí a testuje řada zemí, včetně Indie,
Británie, Ruska a Číny.
Ruští vědci počátkem září v odborném časopise Lancet, že jejich vakcína nazvaná Sputnik V vytvořila po podání v počátečních
stadiích testů u všech testovaných protilátky.
Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
začaly společně vyvíjet vakcínu proti covidu-19. Zatím je v první,…
Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nechce pro zmírnění epidemie koronaviru zavádět opatření, která by
handicapovala ekonomiku, byť jsou jednodušší. Lidé si musí vzít za své, že mají v…

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

226 / 234

Zpět

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

227 / 234

Vyléčili jste se z covidu? Vše o tom, jak dalším pomoct svou plazmou URL
WEB , Datum: 22.10.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Daniela Přádová , Rubrika: Léčba, Život v Česku, Stalo se

Krevní plazmu lidí uzdravených z covidu-19 mohou lékaři využít k záchraně dalších pacientů. Dárců se ale nehlásí dost a
spotřeba plazmy roste. Týká se vás možnost darování také? A kam jít? Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.
Podání plazmy s protilátkami proti koronaviru patří mezi dostupné způsoby, jak mohou lékaři pomoci pacientům
hospitalizovaným s covidem-19. Od dubna ji v Česku podali víc než 200 lidem.
Dobré zkušenosti s rekonvalescentní plazmou mají například v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). „Skončení
příznaků u středně těžkých nebo těžkých forem nemoci je rychlejší,“ popsal účinky minulý týden pro Seznam Zprávy lékař Miloš
Bohoněk, primář oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN.
Plazmu vyléčených podávají lékaři také v dalších nemocnicích v Česku, shodně však upozorňují na to, že množství dárců není
velké. Ne každý, kdo byl na koronavirus pozitivně testován, je vhodným dárcem. Někteří naopak o možnosti plazmu darovat
nevědí, nebo si nejsou jisti, co je čeká.
Seznam Zprávy proto přináší odpovědi odborníků z ÚVN na nejčastější dotazy ohledně darování rekonvalescentní plazmy.
Kdo je vhodným dárcem?
Základní podmínkou je, že člověk prodělal infekci SARS-CoV-2 a nyní je nejméně dva týdny zdravý. Zároveň by mělo jít o
vyléčeného, který při covidu měl klinické příznaky – jako je teplota, kašel a další, a to včetně vážnějšího průběhu. Právě u
takových lidí se předpokládá vyšší hladina protilátek.
Kromě toho musí dárce splňovat obecné podmínky pro darování krve a jejích složek. Patří mezi ně věk 18 až 60 let, žádná
operace v posledních šesti měsících ani endoskopické vyšetření, tetování či pearcing. Dárce nesmí trpět závažným
onemocněním, neprodělal rakovinu, infekční žloutenku B nebo C a nepatří do rizikové skupiny z hlediska přenosu krevní
nákazy.
Jak dlouho po uzdravení přijít?
Darovat rekonvalescentní plazmu je možné nejdříve dva týdny po uzdravení. Optimální doba je zpravidla další maximálně tři
měsíce, poté hladina vytvořených protilátek klesá.
Mohou přijít i těhotné ženy, nebo ženy, které v minulosti rodily?
Nemohou, dárcovství krve či plazmy není v takovém případě možné. „Pro odběr plazmy pro klinické použití by žena neměla být
těhotná ani v minulosti – kvůli riziku výskytu takzvaných HLA protilátek, které by mohly ohrozit pacienta, tedy příjemce plazmy,“
vysvětlil primář Bohoněk z ÚVN.
Je darování plazmy nějak rizikové pro dárce?
Darování plazmy i krve není a nesmí být pro dárce v žádném případě rizikové. Vyloučit nelze pouze případné drobné
komplikace, jako je kolapsový stav nebo modřina po odběru. „Máme řadu mechanismů k zajištění bezpečného a –
odhlédneme-li od samotného procesu zavedení jehly – i komfortního dárcovství,“ dodává mluvčí nemocnice Jitka Zinke. Dárce
prochází před odběrem vyšetřením – měření tělesných hodnot, vyšetřením krevního obrazu – vyplňuje rozsáhlý dotazník k
odhalení možných zdravotních rizik a vše poté probere s lékařem, který po zvážení aktuálního zdravotního stavu a případných
možných rizik doporučí, anebo nedoporučí dárce k odběru.
Jak probíhá odběr?
Po předodběrovém vyšetření, jehož součástí je vyšetření krevního obrazu, teploty, tlaku, pulsu a posouzení stavu lékařem, se
dárce odebere k lůžku, je mu napíchnuta žíla a je připojen na přístroj, tzv. separátor, který procesem plazmaferézy odděluje
plazmu z krve. „Jeden odběr trvá zpravidla 40 až 50 minut. Odebrané vzorky se testují na krví přenosné infekce a zjišťuje se v
nich přítomnost léčebných, tzv. virus neutralizačních protilátek, a to ve speciální virologické laboratoři Vojenského zdravotního
ústavu v Těchoníně. Odebraná plazma se ošetří tzv. patogen inaktivací a následně zakonzervuje hlubokým zmražením,“ popsal
lékař Miloš Bohoněk.
Kolik tekutiny člověk daruje a je třeba před a po darování dodržovat nějaký speciální režim?
U rekonvalescentní plazmy se odebírá obvykle 660 ml plazmy, případně v rozmezí 600 až 700 ml, a z jednoho odběru se vyrobí
tři léčebné jednotky. Jednomu covid-19 nemocnému se obvykle podávají dvě jednotky – znamená to, že dvěma odběry se
vyrobí léčebná dávka pro tři pacienty. Speciální režim při odběru rekonvalescentní plazmy není, je to jako při každém jiném
dárcovství krve a jejích složek: večer zdravá večeře, bez nadměrného množství tučných jídel, jen mírná nebo žádná konzumace
alkoholu, ráno lehká snídaně, nedoporučují se mléčné výrobky, hlavně dostatek tekutin. Po odběru se doporučuje opět
doplňovat tekutiny a jíst vyváženou stravu. V den odběru se nedoporučuje žádná fyzicky příliš namáhavá aktivita.
Je možné darovat krevní plazmu opakovaně?
Ano, krevní plazmu je možné darovat opakovaně, vždy nejdříve dva týdny po předchozím odběru, u darování rekonvalescentní
plazmy se u prvních čtyř odběrů akceptuje minimální interval jeden týden. Před každým odběrem dárce prochází vyšetřením a
posouzením aktuálního stavu. K léčbě covidu-19 je plazma zpravidla využitelná zhruba dva až tři měsíce po uzdravení, využití
ale má krevní plazma i nadále, takže může dárce docházet k odběrům trvale.
Kdo je naopak naprosto nevhodný dárce?
Plazmu nemohou darovat osoby, které nesplňují obecná kritéria pro darování krve a jejích složek, které nemají dobré žíly, které
v minulosti dostaly krevní transfuzi, nebo ženy, které byly těhotné.
Jak dlouho je možné krevní plazmu využít?
Díky konzervaci je možné plazmu transportovat a dlouhodobě skladovat. Exspirace je až tři roky po odběru. „Toho jsme v ÚVN
využili na počátku druhé vlny epidemie, kdy jsme měli zásoby z první vlny, a mohli jsme tak prověřenou plazmu poskytnout
nejen našim pacientům, ale i dalším nemocnicím.“
Je nějaká skupina nejvíce vyhledávaná?
Podle primáře Bohoňka je třeba si uvědomit, že je léčba rekonvalescentní plazmou vázaná na krevní skupinu. To znamená, že
pacientovi může být aplikována pouze krevní plazma od dárce s odpovídající krevní skupinou. „Největší nedostatek je plazmy
krevní skupiny AB, protože tato skupina je v populaci nejméně zastoupená, a na druhou stranu se, z hlediska podání plazmy,
jedná o univerzální krevní skupinu, kterou je možné podat kterémukoliv pacientovi. Nedostatková bývá také krevní skupina B,
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která je druhá nejméně častá,“ dodává odborník.
Kam se mají lidé přesně vydat, pokud plazmu chtějí darovat? Mají se hlásit na nějaká speciální pracoviště nebo vyplňovat
předem jakékoliv formuláře?
Zájemce může kontaktovat transfuzní oddělení, kde rekonvalescentní plazmu odebírají – obvykle jde o fakultní nemocnice nebo
krajská transfuzní oddělení. Specializované pracoviště s ním probere vhodné termíny dárcovství a další podrobnosti. ÚVN
upozorňuje na možnost proplacení cestovného v případě mimopražských zájemců o darování plazmy. Potřebné kontakty
veřejnost najde na webu.
ÚVN se snaží i sama oslovovat ty, kdo byli u nich testováni na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem,
případně byli v nemocnici s onemocněním covid-19 léčeni.
Z dalších zařízení je nyní možné rekonvalescentní plazmu darovat také na těchto místech:
Thomayerova nemocnice Praha, VFN Praha, FN Královské Vinohrady Praha, ÚHKT Praha, Masarykova nemocnice Ústí n. L.,
Krajská nemocnice Liberec, FN Hradec Králové, Plasmaferetické centrum Plasmafera České Budějovice, FN Olomouc, Baťova
nemocnice Zlín, FN Olomouc, FN Ostrava a FN Brno.
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Prodělali jste covid-19? Vaše plazma může někomu zachránit život URL
WEB , Datum: 22.10.2020 , Zdroj: pribram.cz , Strana: 0 , Autor: Jana Fedorová

Letos je tomu již 20 let, kdy vznikl Nadační fond Kapka naděje. Za tu dobu zachránil už mnoho lidských životů.
Cílem nadačního fondu je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispět ke zlepšení psychické pohody pacientů a jejich
blízkých, a také velký důraz nadace klade na rozvoj vědeckých projektů.
V současnosti Kapka naděje pomáhá více než 45 nemocnicím po celé České republice. Dlouhodobě také spolupracuje s
Oblastní nemocnicí Příbram. Podtrženo, sečteno, Nadační fond pomohl částkou vyšší než 220 milionů korun nemocnicím a
pacientům po celé ČR.
Právě nyní Kapka naděje reaguje na současnou situaci s pandemií. Rozhodla se připravit informační kampaň s cílem posílit
povědomí o možnosti darování rekonvalescentní plazmy. Této plazmy je nyní akutní nedostatek po celé ČR.
Pokud jste za poslední tři měsíce nemocí prošli, můžete pomoci zachránit životy dalším. Ředitel Nadačního fondu Jan Fischer
sděluje: „Ani mně se nemoc nevyhnula. A když mohu, pomohu. I já se na odběr už připravuji.“
V tuto chvíli bohužel na onemocnění covid-19 není lék. Co ale opravdu může pacientům pomoci, je krevní plazma. Už mnoha
pacientům pomohla k uzdravení. Plazma s protilátkami je infuzí podávána pacientům s těžkým průběhem onemocnění. Už dříve
v historii byla tato metoda používána a pomohla i v jiných případech nemocí.
Odběru se není třeba bát, je téměř bezbolestný, bezpečný a může být prováděn opakovaně. Plazma je výhradně využívána pro
české pacienty (není nikam převážena a nevyužívá se ke komerčním účelům).
Kdo je vhodným dárcem krevní plazmy?
Darovat svou plazmu může člověk, který covid prodělal v posledních 3 měsících (doba odpovídá množství protilátek v plazmě,
které jsou po čtvrt roku vysoké, poté už je jejich množství zanedbatelné).
Další podmínkou darování je ukončení izolace (uzdravení), od které uběhlo minimálně 14 dní. Dárcem může být člověk ve věku
18-60 let s váhou alespoň 60 kg.
Pozor by si měly dávat již gravidní ženy (ty si mohou během těhotenství vytvořit takzvané anti-HLA protilátky, které ojediněle
způsobují velmi závažnou po-transfuzní plicní reakci. Proto je tato krevní plazma k léčbě nemoci covid nevhodná).
Jestli se cítíte dobře a splňujete předešlé podmínky, odběrová centra už jsou na vás připravena (Ústřední vojenská nemocnice
Praha, Thomayerova nemocnice Praha, ÚHKT Praha, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, FN Královské Vinohrady Praha,
Nemocnice Liberec, Masarykova nemocnice Ústí n. L., Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc,
Fakultní nemocnice Ostrava, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Fakultní nemocnice Brno, Plasmaferetické centrum Plasmafera
v Českých Budějovicích, Nemocnice České Budějovice, Slezská nemocnice Opava, Fakultní nemocnice Plzeň).
Už jste se rozhodli? Stačí zavolat do vámi vybrané transfúzní stanice. Všechny informace najdete na webových stránkách
nemocnic. Transfuzní oddělení pak s vámi na základě dodaných informací rozhodnou o dalším postupu a termínu odběru.
Samotný proces odběru trvá zhruba 45 minut a je odebíráno 660 ml krevní plazmy.
Kapka naděje pomohla nesčetně lidem v celé naší zemi, pokud můžete a splňujete podmínky dárcovství, připojte se k ní.
Pomůžete tak doktorům, pacientům, rodinám, zkrátka všem. V této době je zapotřebí držet pospolu.
„Vaše plazma může zachránit život. Je tedy víc, než symbolickou kapkou naděje na uzdravení,“ děkuje všem dárcům Jan
Fischer.
Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24
hodin denně v obraze.
zdroj: pribram.cz foto: pixabay.com
Nadační fond Kapka naděje přišel s kampaní na podporu darování krevní plazmy osobami, které prodělaly covid. Této plazmy,
která se podává pacientům ve vážném stavu, je akutní nedostatek..
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Hledáme dárce anti-covidové rekonvalescentní plazmy pro možnou léčbu pacientů s covid-19 URL
WEB , Datum: 23.10.2020 , Zdroj: kurzy.cz , Strana: 0 , Rubrika: Investice

V průběhu infekce covid-19 se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARSCoV-2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají delší dobu po uzdravení. Podání […]
V průběhu infekce covid-19 se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARSCoV-2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají delší dobu po uzdravení. Podání plazmy odebrané osobě, která
onemocnění prodělala (tzv. rekonvalescentní plazmy), je jednou z možností, jak nemocné s infekcí covid-19 léčit.
Kdo může darovat?
osoba po prodělání onemocnění covid-19 kvůli vytvoření protilátek v jeho krvi (nejlépe muž či žena, která dosud nerodila)
plazmu či krev je možné darovat nejdříve za 14 dní po uzdravení dárce musí být v dobrém zdravotním stavu a splňovat
podmínky dárcovství Odběry rekonvalescentní plazmy provádějí vybraná zařízení transfuzní služby. Jako dárci jsou přednostně
vhodní muži, kteří v minulosti nedostali transfuzi, a ženy, které nebyly těhotné a také v minulosti nedostaly transfuzi. U žen,
které byly v minulosti těhotné, a u osob s transfuzí v minulosti je případně třeba doplňkové laboratorní vyšetření. Průběh
onemocnění covid-19 by u potenciálních dárců měl být optimálně s příznaky „běžné respirační infekce“ (tj. zvýšená teplota,
kašel apod.).
Některá zařízení transfuzní služby před odběrem plazmy odebírají zájemcům vzorek krve na vyšetření hladiny protilátek, tento
vzorek lze odebrat bezprostředně po vyléčení. Bližší informace poskytnou zařízení transfuzní služby, které může zájemce o
darování kontaktovat.
Ministerstvo zdravotnictví děkuje všem, kteří se rozhodnou pomoci dalším pacientům.
Seznam zařízení transfuzní služby, která rekonvalescentní plazmu aktuálně odebírají:
Thomayerova nemocnice, Praha
FN Ostrava
FN Olomouc
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krajská zdravotní, a.s. – Ústí nad Labem
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
ÚVN Praha
Krajská nemocnice T. Bati, a.s, Zlín
VFN v Praze
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Fakultní nemocnice Brno
FN Královské Vinohrady
ÚHKT
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