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Obrázek 2: „Haplotype network analysis“ českých celogenomových sekvencí, včetně záchytu „Brigity“ 20I/501Y.V1 (černé plné ohraničení),
delece 69-70/substituce N439K znázorněna čerchovaným ohraničením

variantu 20E.EU1 – A222V), deset WGS bylo zařazeno do
VUI 202012/01 (20I.YV1) tedy tzv. „britskou variantu“,
kterou nadále budeme pojmenovávat jako „Brigita“. Zatím
žádné další sledované varianty nebyly zachyceny.
Na základě retrospektivní analýzy lze konstatovat,
že přinejmenším od počátku prosince loňského roku (712-2020) cirkuluje na území ČR rovněž mutace „Brigita“
– VUI 202012/01 aneb 20I/501Y.V1. Zatím byly nahlášeny

případy z Prahy, Středočeského kraje, Jihlavy, Pardubic,
Královehradeckého kraje, Brna, Ostravy a okolí.
NRL/Ch eviduje více než 200 detekcí, přičemž detekce
z Prahy, Středočeského kraje a Královehradeckého kraje
byly potvrzeny celogenomovým sekvenováním.
Zpracovala: RNDr. Helena Jiřincová,
NRL pro chřipku a nechřipková
respirační virová onemocnění
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Tisková konference ke Světovému dni boje proti AIDS (2020)
Press conference on the World AIDS Day (2020)
Petr Petráš
Státní zdravotní ústav uspořádal dne 1. prosince 2020 za účasti náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu
veřejného zdraví a hlavní hygieničky tiskovou konferenci ke Světovému dni boje proti AIDS.
Tiskové konference se zúčastnili ředitel Státního zdravotního ústavu MUDr. Pavel Březovský, MBA, MUDr. Jarmila
Rážová, PhD., náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička, MUDr. Hana
Zákoucká, vedoucí oddělení sexuálně přenosných nemocí, RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční
laboratoře pro HIV/AIDS, RNDr. Marek Malý, CSc., vedoucí oddělení biostatistiky a MUDr. Anna Kubátová, Manažerka
Národního programu HIV/AIDS v České republice, všichni SZÚ.
Jako host se konference zúčastnil MUDr. David Jilich, zástupce vedoucího HIV centra Nemocnice Na Bulovce.
Přetiskujeme plné znění zprávy z tiskové konference. Prezentace z tiskové konference včetně tiskové zprávy jsou
dostupné na webových stránkách SZÚ.
http://www.szu.cz/tema/prevence/tiskova-konference-ke-svetovemu-dni-boje-proti-aids-2020
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