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Motto:

„Stojíme na pokraji celosvětové krize způsobené infekčními 
chorobami. Žádná země před nimi není bezpečná, žádná země si 
nemůže dovolit tyto choroby ignorovat. Optimistické předpoklady 
několika předešlých let, že je možné dostat bez problémů tato 
onemocnění pod kontrolu, vedly k fatálnímu uspokojení 
mezinárodního společenství. Spokojenost si nyní vybírá daň v podobě 
milionů životů.“

(Hiroši Nakadžima, generální ředitel WHO, květen 1996)
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• Obavy z antimikrobiální 
rezistence je globální téma 
zahrnující lidské zdraví i zdraví 
zvířat. 

• Nutnost podpory zodpovědného 
a uvážlivého používání 
antimikrobiálních látek, tak aby 
se zachovala jejich terapeutické 
účinnosti u zvířat i u lidí.

• Nutná mezinárodní                      
a interdisciplinární spolupráce.
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SVĚTOVÁ ORGANIZACE PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT (OIE)
90 VÝROČÍ ZALOŽENÍ

NEJZÁVAŽNĚJŠÍ TÉMATA DNEŠKA:
• AVIÁRNÍ INFLUENZA
• VZTEKLINA
• ANTIMIKROBIÁLNÍ REZISTENCE

• Podpora odpovědného a uvážlivého používání antimikrobiálních látek 
ve veterinární medicíně;

• Znalost a monitorování množství antimikrobiálních látek používaných               
v chovech zvířat;

• Harmonizace programů pro sledování antimikrobiální rezistence;
• Realizace dozoru nad používáním antibiotik a posuzování rizik.

6. středoevropský veterinární kongres, Brno 1. 

4. 20145



SYSTÉM SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ REZISTENCE V EU 

• Cílem tohoto systému je snaha o efektivní sběr dat, jejich zpracování      
a vyhodnocení na úrovni EU. Tyto informace následně slouží                     
k vyhodnocení rizik pro zdraví lidí a zvířat a přijímání cílených                   
a efektivních opatření k jejich ochraně.

• Systém zahrnuje informace z celého potravního řetězce (od stájí              
po vidličku)

• Systém zahrnuje tyto oblasti
• zdraví lidí – ECDC (SZÚ)
• zdraví zvířat a bezpečnosti potravin – EFSA (SVS)
• Spotřeba a používání antimikrobik – ESVAC (ÚSKVBL)
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STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Činnost stanovena zákonem č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči       
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

 Ochrana zdraví zvířat a péče o zdravotní nezávadnosti živočišných produktů

 Kontrola dodržování právních předpisů, které se týkají zdraví zvířat                
a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a krmiv

 Plány sledování některých látek a jejich reziduí
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Činnost SVS ve vztahu k používání ATB a sledování reziduí

1. Kontrolní činnost 

- Kontroly chovatelů v souvislosti s používáním ATB

- Kontrola soukromých veterinárních lékařů

- Dozor v potravinářských podnicích

2. Monitoring reziduí a rezistencí

- Směrnice Rady 96/23, kterou se stanovují zásady sledování některých látek a jejich 
reziduí u  živých zvířat a ve výrobcích živočišného původu

- Směrnice EP a Rady 2003/99/ES o sledování zoonóz a jejich původců

3. Zpracování dat a hlášení

- výsledky monitoringu rezistencí – EFSA (SVS)

- informace o spotřebě antimikrobik – ESVAC (ÚSKVBL)

- výsledky národního plánu monitoringu reziduí a kontaminantů – EFSA (SVS)
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Národní plán monitoringu reziduí a kontaminantů

 V souladu se směrnicí Rady 96/23 realizuje SVS + ÚSKVBL

 Celkový rozsah vyšetření představuje 67 farmakologicky aktivních 
látek ze skupiny antimikrobik

 Ročně analýza 1650 vzorků krmiva a vody k napájení, maso a orgány, 
moč, mléko, med, vejce a v rybách

Cíl monitoringu:

 Použití nepovolených látek nebo přípravků

 Nedovolené ošetření

 Dodržování ochranných lhůt

 Dodržování maximálních limitů reziduí (MRL) 
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Monitoring rezistencí k ATB dle směrnice EP a Rady 2003/99/ES 
o sledování zoonóz a jejich původců

 Jediný harmonizovaný monitoring rezistencí k antibiotikům v EU prováděný                  
u původců zoonóz izolovaných v průběhu celého potravního řetězce 

 V ČR jsou využívány izoláty získané při monitoringu zoonóz prováděného SVS a při 
provádění národního programu tlumení salmonel v chovech drůbeže, to znamená    
že jsou na citlivost k ATB vyšetřovány bakteriální kmeny získané od zvířat i z potravin 
živočišného původu.

 Od ledna 2014 je provádění tohoto monitoringu nově upraveno RK 2013/652/EU 

 Mandatorní zástupci rodů a druhů Salmonella a Campylobacter.

 Nově sledovaná citlivost u indikátorové E. coli včetně sledování specifické 
rezistence (ESBL, karbapenemázy, AmpC).

 Nastavena přesná pravidla pro druhy a počty izolátů, cílových kategorií zvířat. 

 Program je ko-financován EK
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Minimalizace rizika vzniku rezistencí při používání 
antibiotik u zvířat

 Cílené a efektivní používání antibiotik je nejúčinnější prevence vzniku 
rezistencí, proto by naším cílem mělo být zavedení systému, který 
zamezí nadužívání, nebo zneužívání  antibiotik

 O použití antibiotik rozhoduje veterinární lékař, jehož rozhodnutí by 
mělo být učiněno na základě výsledků vyšetření a odborného uvážení

 Rozhodnutí je limitováno i ekonomickými možnostmi chovatele

 Nutná úzká spolupráce chovatelů, veterinárních lékařů a dozorových 
orgánů při používání antibiotik v chovech zvířat

 Cílem optimalizace používání antibiotik je ochrana zdraví lidí i zdraví 
zvířat, nikoli bránění v podnikání 

 Pro cílené použití antibiotik je nutná znalost citlivosti bakteriálních 
původců k antibiotikům, proto SVS navrhuje systém „Sledování 
antimikrobiální rezistence u původců onemocnění hospodářských 
zvířat“
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Sledování antimikrobiální rezistence u původců onemocnění 
hospodářských zvířat

 V současnosti neexistuje v Evropě harmonizované, standardizované sledování 
veterinárních patogenů ve vztahu k účinnosti používaných veterinárních 
antibiotik

 Legislativně nejsou stanoveny požadavky na toto sledování. V současné době 
existují různá doporučení, nicméně zavedení tohoto systému musí být 
provedeno na národní úrovni

 Proto byl SVS v rámci činnosti koordinační pracovní skupiny MZe zpracován      
a předložen k diskuzi návrh sledování antimikrobiální rezistence u původců 
onemocnění hospodářských zvířat

 Cílem tohoto návrhu je zavedení sledování citlivosti k antibiotikům u hlavních 
patogenů hospodářských zvířat. Na základě výsledků těchto sledování by pak 
měly být přijímaná opatření k optimalizaci a minimalizaci používání ATB            
v chovech zvířat jak na úrovni jednotlivých chovů, tak i na celonárodní úrovni
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Sledování antimikrobiální rezistence u původců onemocnění 
hospodářských zvířat – sledované mikroorganismy

Návrh sledování je zaměřen na základní druhy hospodářských zvířat            
a jednotlivé produkční kategorie.

Prasata:

 selata/předvýkrm/výkrm/plemenná:

 Actinobacillus pleuropneumoniae, Pateurella multocida, E. coli, Streptococcus
suis, Staphylococcus hyicus

Skot:

 Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, E. coli 

 mastitidy: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., E. coli, Klebsiella spp.

Drůbež hrabavá:

 Kuřice/nosnice/výkrm

 E. coli, Pasteurella multocida, Enterobacter spp., Staphylococcus spp.
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Sledování antimikrobiální rezistence u původců onemocnění 
hospodářských zvířat

Frekvence a četnost vyšetření:

 Bakteriální kmeny získané z klinických onemocnění

 Četnost vyšetření: 1 kmen/1epizootologická jednotka / 1x za ½ roku

 Pro vyhodnocení na národní úrovni potřeba vyšetřit 50–100 izolátů       
od každého bakteriálního druhu

Metoda vyšetření:

Kvantitativní vyšetření citlivosti diluční mikrotitrační metodou a stanovení 
Minimální Inhibiční koncentrace (MIC)

 Harmonizovaná interpretace a srovnatelnost výsledků

 Laboratoře provádějící vyšetření zahrnuty do externího hodnocení kvality 
tzv. kruhové testy
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Sledování antimikrobiální rezistence u původců onemocnění 
hospodářských zvířat 

Na pracovní skupině MZe pro antibiotika předložen návrh plánu včetně 
časového harmonogramu :

VI-XII 2014 pilotní survey (současná SVÚ)

I-XII 2015  první zkušební rok sledování

I-II 2015 sběr a validace dat

III-IV 2015 zpracování a analýza dat

V – VI 2015 projednání a zveřejnění zprávy

IX – X      2015 vyhodnocení systému, revize

XI 2015 stanovení účastníků a rozsahu 
sledování pro rok 2016

Rok 2016 – první rok - standardní průběh sledování
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Výsledný rámec sledování antimikrobiální rezistence (AMR) v ČR

Cílem sledování AMR je poskytnout komplexní informaci a mělo by ve svém 
výsledku zahrnovat tyto oblasti:

 Výsledky sledování citlivosti k ATB u původců onemocnění zvířat
 Výsledky monitoringu rezistence k ATB prováděného v rámci monitoringu 

zoonóz a rezistencí k ATB dle směrnice 99/2003 (Salmonella, Campylobacter, 
E. coli)

 Výsledky monitoringu rezistence k ATB u vybraných humánních patogenů
 Spotřeba ATB v daném období

Využití výsledků:

 Chovatelům a veterinárním lékařům poskytnout informace k efektivnímu 
používání antibiotik při léčbě onemocnění zvířat

 Státní správě poskytnout informace k provádění analýzy rizik a provádění 
cílených kontrol

 Informace pro spotřebitele o používání antibiotik v českých chovech                   
a o bezpečnosti a kvalitě potravin
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Závěr:

Je potřebné:

 Sledovat vývoj v oblasti boje s AMR v mezinárodním kontextu 

 Implementovat komplexní rámec sledování AMR v ČR

 Vzdělávání odborné i laické veřejnosti s cílem zajistit efektivní a cílené 
používání antibiotik, což by v budoucnu měla být konkurenční výhoda 
pro naše chovy a potraviny

 Udržet stávající vysokou úroveň programů monitoringu reziduí              
a monitoringu AMR u zoonotických a indikátorových mikroorganizmů

 Zahájit sledování ATB citlivosti u cílových patogenů hospodářských 
zvířat a dosáhnout optimalizaci používání ATB v chovech zvířat

 Nastavit fungující systém sítě laboratoří s standardizovaným způsobem 
vyšetřování, interpretace a hlášení citlivosti
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Děkuji za pozornost!
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