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Tisková zpráva: EVROPSKÁ MIKROBIOLOGICKÁ AKADEMIE ZDŮRAZŇUJE HLAVNÍ BODY
PRO ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍCH VAKCÍN V DOBĚ PANDEMIE COVID-19
Přední experti1 z Evropské mikrobiologické akademie (EAM) představili klíčové body vývoje vakcín, které
by měly být řešeny během pandemie. Očkování se stalo hlavním pokrokem v péči o lidské zdraví a umožnilo
eradikaci nebo redukci různých druhů infekčních chorob. Zatímco současné vakcíny jsou zlepšovány a
distribuovány, hlavní patogeni jako HIV, původce malárie a nemoci SARS-CoV-2 představují významné
vědecké výzvy, které vyžadují rozvoj nových vakcinačních strategií. Univerzální očkování se stalo dostupné
díky koordinovanému úsilí WHO Expanded Programme on Immunization (EPI), vládám jednotlivých států,
farmaceutickému průmyslu a filantropních nadacím, takže jsou vakcíny dostupné všem nezávisle na
prostředcích. Odpor k očkování není nový fenomén, ale změnily se důvody, proč se část veřejnosti staví
negativně k očkování. Proto je třeba v tomto oboru zavést lepší vzdělávání, komunikaci a přitáhnout
pozoronost jak veřejnosti tak odborníků.
Eliora Z. Ronová, profesorka mikrobiologie, Univerzita v Tel Avivu, jedna z autorů publikace vysvětluje:

“v momentě, kdy se podaří vyvinout vakcínu proti SARS-CoV-2 následují
další kroky, které by měly zajistit, že tato vakcína bude efektivní. Bude
potřeba ji produkovat v dostatečných množstvích, extenzivně
distribuovat po celém světě a bude muset být aplikována velké části
populace. To jsou výzvy, které budou řešit vlády stejně jako vědci.”
Hlavní výzvy zdůrazněné v publikaci jsou uvedeny níže. Plná verze publikace je volně dostupná v časopise microLife:
https://academic.oup.com/microlife/article/1/1/uqaa001/5840567
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Design a vývoj efektivní vakcíny proti SARS-CoV-2 je výzva, která je založená na dobré znalosti struktury, funkce
a imunobiologii souvisejících patogenů a společné široké znalosti vývoje vakcín.
Hlavní výzvou bude rychlá produkce extrémně vysokého počtu dávek tak, aby se proočkovala světová populace,
dokonce i jedinci v rizikových kategoriích.
Kdo bude vakcínu vlastnit? Jak se dostane k těm, co jí budou potřebovat nejvíce? Bezpečnost vakcíny je stejně
důležitá jako její efektivita. Zdůrazňujeme intenzivní bezpečnostní studie ve fázi vývoje, prodeje a poté v
kontextu užití širokou populací.
V mnoha zemích je proočkování sníženo díky limitované dostupnosti vakcín. To je relevantní nejen pro rozvojové
země s nedostatečnou medicínskou infrastrukturou ale i pro vyspělé státy. Věříme, že přístup k vakcíně bude
férový.
Je třeba znovu získat důvěru společnosti ve vakcíny. Hlavní výzvou je přesvědčit mladé rodiče o důležitosti
očkování, v tomto ohledu mají velký význam pediatři a obvodní doktoři.
V momentě, kdy budou dávky dostupné, jejich distribuce vyžaduje promyšlený management a mezinárodní
podporu založenou na efektivní a spolupracující globální politice. Kromě logistických aspektů má hlavní prioritu
rovnocenný přístup k vakcíně.
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Vlády a zdravotnická zařízení musí reagovat rychle na falešné nebo zavádějící informace skrze sociální media a
další komunikační prostředky.
Je důležité, aby studie ve fázi IV byly prováděny transparentně a informovaly veřejnost o úspěšnosti vakcíny v
jednotlivých rizikových skupinách, vedlejších účincích a rizicích při upuštění od očkování.
Zatímco je velký zájem o vakcínu proti Covid-19 je také důležité nezanedbat rutinní imunizační programy, které
chrání populaci proti dalším chorobám.
Vakcíny jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů jak lze bojovat s infekčními nemocemi, další důležité součásti
prevence a kontroly chorob (čistá voda, hygienické zásady, specifické kontroly proti infekci, antimikrobiální
terapie) by neměly být zapomenuty nebo ignorovány.

O Evropské mikrobiologické akademii
Evropská mikrobiologická akademie byla založena v roce 2009 s cílem propagovat a podporovat excelenci v
mikrobiologii napříč Evropou. Cílem Akademie je také představovat mikrobiologickou autoritu v Evropě a propagovat
potenciál mikrobiologie a mikrobiologů ve světě. Akademie se snaží být poradenským orgánem pro vlády a další
subjekty rozhodující o společenských tématech.
Členové Evropské mikrobiologické akademie jsou experti napříč spektrem mikrobiologických oborů s výraznou
publikační činností, patenty, vynálezy a příspěvky do komunity mikrobiologů. Přijímací proces je vysoce selektivní a
je založen na peer-review hodnocení od současných členů. Zakládajícím prezidentem Akademie byl profesor Jörg
Hacker a současným je Philippe J. Sansonetti, profesor na Institutu Pasteur. Seznam členů je dostupný na stránkách
EAM (https://europeanacademyofmicrobiology.org).
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Media pack obsahující EAM logo: https://fems-microbiology.org/about_fems/branding/
Veškeré mediální žádosti by měly být zaslány na: Matthew Harvey, Managing Director, Federace evropských
mikrobiologických společností (FEMS) matthew.harvey@fems-microbiology.org
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