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•	 Antimikrobiální látky, např. antibiotika, jsou 
nepostradatelné v humánní a veterinární medicíně 
k léčbě infekčních onemocnění způsobených bakteriemi. 
Antimikrobiální rezistence (AMR) je rezistence (odolnost) 
bakterií vůči antimikrobiálním látkám, k nimž byly dříve 
citlivé.

EFSA poskytuje nezávislou vědeckou podporu a doporučení 
manažerům rizik v oblasti potenciálního výskytu, šíření 
a přenosu AMR na člověka a zvířata prostřednictvím 
potravinového řetězce. EFSA v rámci své činnosti úzce 
spolupracuje s dalšími příslušnými agenturami EU, např. 
s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí  
(ECDC) a s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

•	 Sledování a analýza antimikrobiální rezistence 
v potravinovém řetězci 
EFSA sleduje a analyzuje situaci v oblasti AMR u potravin 
a zvířat v rámci celé Evropy. V tomto úsilí mu pomáhá 
síť EFSA pro sběr údajů o zoonózách: panevropská síť 
národních zástupců členských států EU, dalších zemí 
podávajících hlášení, Světové zdravotnické organizace 
(WHO) a Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

•	 Nadměrné a nesprávné užívání antibiotik je spojeno  
s objevením se a šířením mikroorganizmů rezistentních  
vůči antibiotikům, což způsobuje neúčinnost léčby  
a představuje vážné riziko pro veřejné zdraví. 
Antimikrobiální rezistence zoonotických bakterií  
přítomných v těle živočichů a v potravinách může  
ohrozit účinnou léčbu infekčních onemocnění u lidí  
a zvířat.

Na základě údajů shromážděných členskými státy EU, EFSA  
a ECDC vypracovávají výroční Souhrnné zprávy o zoonózách,  
o ohniscích alimentárních nákaz a antimikrobiální rezistenci 
v Evropě. EFSA rovněž vydává zprávy ze základního průzkumu 
o prevalenci AMR v EU u konkrétních zvířecích populací  
a poskytuje vnitrostátním úřadům doporučení ohledně toho,  
jak provádět sledování a hlášení.

•	 Hodnocení rizik a doporučení 
Vědecké panely EFSA provádějí přezkum výročních zpráv 
a formulují doporučení pro opatření prevence a snížení 
rizika. Tato činnost zahrnuje hodnocení rizik antimikrobiální 
rezistence v potravinovém a krmivovém řetězci a výskytu 
methicillin rezistentní bakterie Staphylococcus aureus  
(MRSA) u zvířat a v potravinách.



3.  EFSA pracuje s klíčovými aktéry EU s cílem 
snížit antimikrobiální rezistenci

•	 2001 – Evropská komise spouští strategii Společenství pro boj s hrozbou 
antimikrobiální rezistence pro lidské zdraví, zdraví zvířat a rostlin. Ta zahrnuje 
ukončení používání antibiotik pro jiné než léčebné účely u zvířat.

•	 2006 – právní předpisy EU o výživě zvířat zakazují použití antibiotik na podporu 
růstu v krmivech pro zvířata.

•	 2007 – EFSA zveřejňuje specifikace pro harmonizované sledování AMR u dvou 
významných zoonotických bakterií – Salmonella a Campylobacter – vyskytujících 
se u zvířat a v potravinách.

•	 2008 – EFSA zkoumá, jak se potraviny mohou stát prostředkem pro přenos 
antimikrobiálně rezistentních bakterií na člověka. Formuluje doporučení pro 
prevenci a tlumení přenosu, s důrazem na správné hygienické postupy ve 
všech stádiích potravinového řetězce jako zásadní faktor prevence a tlumení. 
EFSA zveřejňuje další specifikace pro harmonizované sledování antimikrobiální 
rezistence u bakterie Escherichia coli a kmenů Enterococcus u zvířat  
a v potravinách.

•	 2009 – EFSA posuzuje význam methicillin rezistentní bakterie Staphylococcus 
aureus (MRSA) u zvířat a v potravinách pro veřejné zdraví. Dochází k závěru, že 
MRSA spojená s hospodářskými zvířaty představuje pouze malé procento všech 
hlášených infekcí MRSA v EU, přičemž mezi jednotlivými státy existují velké 
rozdíly. EFSA rovněž zveřejňuje výsledky základního průzkumu MRSA u prasat 
prováděného v rámci celé EU. Společné stanovisko EFSA, ECDC, EMA a Vědeckého 
výboru pro nově se objevující a nově identifikovaná zdravotní rizika dochází 
k závěru, že AMR se celosvětově zvyšuje a vyvolává konkrétní obavy v humánním 
lékařství související s bakteriální rezistencí vůči antibiotikům používaným k léčbě 
infekcí způsobených bakteriemi rodu Salmonella a Campylobacter – dvěma 
nejčastěji hlášenými zoonózami v Evropě.

•	 2010 – EFSA vydává první Souhrnnou zprávu EU o AMR u zoonotických 
bakteriích zjištěných u zvířat a v potravinách, zahrnující roky 2004-2008.

•	 2011 – EFSA a ECDC zveřejňují svou první společnou zprávu o AMR zoonotických 
bakterií napadajících člověka, zvířata a potraviny. Tato zpráva významně přispívá 
k činnosti prováděné na evropské úrovni a pomáhá Evropské komisi při navrhování 
opatření proti antimikrobiální rezistenci.

•	 2012 – EFSA zveřejňuje konkrétní informace o tom, jak provádět sledování  
a hlášení AMR u bakterií rodu Salmonella, Campylobacter, indikátoru Escherichia 
coli a bakterií rodu Enterococcus přítomných v potravinách a sledování a hlášení 
AMR u MRSA zjištěných u zvířat a v potravinách.

•	 2014 – EFSA zveřejňuje konkrétní informace o tom, jak provádět odběr vzorků  
ke sledování AMR zoonotických a indikátorových bakterií u zvířat a v mase.

•	 Bakterie nejčastěji způsobující alimentární nákazy, např. Salmonella 
a Campylobacter, vykazují významnou rezistenci k běžným antimikrobiálním 
látkám používaným u člověka.

•	 Kombinovaná rezistence (korezistence) ke kriticky důležitým antimikrobiálním 
látkám je nízká. Třebaže jsou dosud ve většině případů k dispozici různé možnosti 
léčby vážných nákaz způsobených těmito zoonotickými bakteriemi, skutečnost,  
že běžně dochází k výskytu antimikrobiální rezistence, je důvodem k obavám.

Věděli jste?
•	 Pokud se bakterie stanou klinicky rezistentními k několika antimikrobiálním 

látkám (mnohočetná léková rezistence), léčba infekčních onemocnění, která 
způsobují, se může zkomplikovat či není možná.

•	 Vývoj AMR bakterií vyskytujících se ve zvířatech a v potravinách může rovněž 
ohrozit účinnou léčbu infekčních onemocnění u člověka, jelikož může dojít 
k přenosu rezistentních bakterií a rezistentních genů na člověka ze zvířat  
a z potravin.
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