EFSA vysvětluje zoonotická onemocnění
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EFSA během své činnosti v oblasti zoonóz alimentárního
původu využívá pomoci:
•

•

Sítě pro sběr údajů o zoonózách: panevropské sítě
národních zástupců členských států EU a dalších zemí
podávajících hlášení, do níž je zapojena i Světová
zdravotnická organizace (WHO) a Světová organizace pro
zdraví zvířat (OIE). Členové sítě napomáhají úřadu EFSA
se sběrem a sdílením informací o zoonózách ve svých
příslušných zemích.

EFSA využívá údaje získané od jednotlivých členských států
ke sledování a analyzování situace s ohledem na zoonózy,
antimikrobiální rezistenci a ohniska alimentárních nákaz v celé
Evropě. Výsledky jsou prezentovány ve výročních Souhrnných
zprávách EU o zoonózách, ohniscích alimentárních nákaz
a antimikrobiální rezistenci a v dalších zprávách o specifických
otázkách souvisejících se zoonózami. Výroční Souhrnné zprávy
EU jsou vypracovávány ve spolupráci s ECDC.

6. Společné zprávy o antimikrobiální rezistenci
Antimikrobiální rezistence znamená schopnost
mikroorganizmů odolávat antimikrobiální léčbě. Nadměrné
a nesprávné užívání antibiotik je spojeno s objevením se
a šířením mikroorganizmů rezistentních vůči antibiotikům,
což způsobuje neúčinnost léčby a vyvolává vážné riziko
pro veřejné zdraví. Rezistentní bakterie se mohou šířit
mnoha různými cestami. Pokud se antimikrobiální rezistence
vyskytne u zoonotických bakterií přítomných v těle živočichů
a v potravinách, může rovněž ohrozit účinnou léčbu infekčních
onemocnění u lidí a zvířat.
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Tyto zprávy významně přispívají k činnosti
realizované na evropské úrovni a napomáhají
Evropské komisi při navrhování opatření v boji
proti antimikrobiální rezistenci.
Vědecký panel EFSA pro biologická rizika využívá těchto údajů
spolu s dalšími informacemi při poskytování vědeckých doporučení
v oblasti antimikrobiální rezistence. Tato komise provedla
hodnocení rizik souvisejících s úlohou potravin jako prostředku
přenosu bakterií s antimikrobiální rezistencí na člověka.
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1. Co jsou zoonózy?
Zoonózy jsou infekce nebo onemocnění, k jejichž přenosu
může dojít přímo nebo nepřímo mezi zvířaty a lidmi, například
konzumací kontaminovaných potravin nebo prostřednictvím
kontaktu s nakaženými zvířaty.
Přibližně 75% nových onemocnění, která v průběhu posledních
10 let postihují člověka (např. virus západonilské horečky),
pochází ze zvířat nebo z výrobků živočišného původu.
Zoonózy alimentárního původu jsou významnou a široce rozšířenou
hrozbou pro veřejné zdraví. V Evropské unii je každoročně potvrzeno
zhruba 315 000 případů u člověka, jejich skutečný počet je však
pravděpodobně mnohem vyšší.

Vědecký panel pro biologická rizika a Vědecký panel pro
zdraví a pohodu zvířat, tvořené nezávislými odborníky,
kteří provádějí hodnocení rizik a poskytují vědecká
doporučení ohledně zoonóz pro manažery rizik v EU.

Od roku 2011 EFSA a ECDC sestavují společné výroční zprávy
o antimikrobiální rezistenci zoonotických bakterií napadajících
člověka, zvířata a potraviny.

3. Jaká je úloha EFSA v boji proti
zoonózám alimentárního
původu v rámci EU?

Výzkumy naznačují, že jedna třetina až jedna
polovina všech infekčních onemocnění člověka
je zoonotického původu, tedy je způsobena
přenosem ze zvířat.
Nezávislá vědecká podpora a doporučení Evropského úřadu
pro bezpečnost potravin (EFSA) týkající se aspektů bezpečnosti
potravin a zdraví zvířat v kontextu zoonotických onemocnění,
vycházející z údajů shromážděných členskými státy, pomáhá
subjektům s rozhodovací pravomocí v Evropě při formulování
politik a při přijímání rozhodnutí na ochranu spotřebitelů před
touto hrozbou veřejného zdraví.

2. Co jsou zoonózy alimentárního původu?
Zoonotická onemocnění alimentárního původu jsou způsobena
konzumací potravin nebo pitné vody kontaminované
patogenními (onemocnění způsobujícími) mikroorganizmy,
např. bakteriemi a jejich toxiny, viry a parazity.
Nejběžnějšími mikroorganizmy v Evropské unii (EU)
způsobujícími alimentární onemocnění jsou Campylobacter,
Salmonella a Escherichia Coli.
Mnohé z těchto mikroorganizmů se běžně vyskytují
ve střevech zdravých zvířat určených k produkci potravin.
Rizika kontaminace jsou přítomna od zemědělské produkce
až po spotřebu („z farmy až po vidličku“) a vyžadují prevenci
a tlumení v rámci celého potravinového řetězce.

Závažnost těchto onemocnění u člověka
je různá, od mírných symptomů
až po život ohrožující stavy.
Bezpečná manipulace se syrovým masem a dalšími syrovými
potravinovými složkami, správná tepelná úprava a správná
hygiena v kuchyni mohou zabránit riziku, které představují tyto
mikroorganizmy, nebo mohou toto riziko snížit.

4. Boj s bakterií Salmonella – spolupráce v rámci EU
Na ochranu spotřebitelů před zoonotickými onemocněními
alimentárního původu EU přijala integrovaný přístup
k bezpečnosti potravin od zemědělské produkce až po spotřebu
(„z farmy až po vidličku“). Tento přístup sestává z hodnocení
rizik a opatření k řízení rizik zahrnujících všechny klíčové aktéry:
členské státy EU, Evropskou komisi, Evropský parlament, EFSA
a ECDC. Tento přístup je podporován včasnými a účinnými
aktivitami v oblasti komunikace rizik.
Hygienické předpisy EU stanovují hygienické požadavky pro
výrobce potravin a provozovatele potravinářských podniků
a poskytují pravidla pro úřední kontroly čerstvého masa, mléka
a dalších potravin. Tím vytvářejí důležitý právní základ pro
minimalizaci prevalence alimentárních onemocnění v rámci
celého potravinového řetězce.
V roce 2003 zavedla EU rozšířený program tlumení zoonóz,
v němž byla salmonela jednou z priorit. Rozšířené programy
tlumení salmonely u drůbeže byly realizovány ve všech
členských státech EU.
Byly stanoveny cíle pro snížení výskytu salmonely v drůbežích
hejnech (např.nosnic, brojlerů, krůt) a u prasat. Rovněž byla
uvalena omezení na obchod s produkty z nakažených hejn.

3. J aká je úloha EFSA v boji proti zoonózám
alimentárního původu v rámci EU?
Zoonotická onemocnění alimentárního původu jsou významnou
a široce rozšířenou globální hrozbou pro veřejné zdraví. V EU je
každoročně ohlášeno 315 000 případů výskytu u člověka, jejich
skutečný počet je však pravděpodobně mnohem vyšší.
Vědecká činnost a doporučení EFSA v oblasti zoonóz napomáhají
Evropské komisi, Evropskému parlamentu a členským státům
EU přijímat účinná rozhodnutí v oblasti řízení rizik a poskytují
zdravý základ pro politiku a legislativu na ochranu spotřebitelů
v Evropské unii.

Hlavní úlohou EFSA je posuzovat rizika
spojená s potravinovým řetězcem v EU, a tím
zajišťovat vysokou míru ochrany spotřebitele
a zdraví zvířat.

Činnost EFSA zahrnuje:
•

•

Každoroční sledování: Výskyt zoonóz alimentárního
původu v EU je sledován a analyzován v rámci výročních
Souhrnných zpráv EU vypracovaných úřadem EFSA
a Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí
(ECDC). Sledování je založeno na srovnatelných údajích
shromažďovaných členskými státy EU o prevalenci bakterií
Salmonella, Campylobacter a dalších mikroorganizmů
u člověka, zvířat a v potravinách. Tyto výroční zprávy
poskytují Komisi a členským státům aktuální informace
o současné situaci.
Analýza rizikových faktorů: EFSA a jeho Vědecké panely
(komise) identifikují rizikové faktory, které přispívají
k prevalenci zoonotických mikroorganizmů v populaci
zvířat a v potravinách, na základě údajů poskytovaných
členskými státy a dalších relevantních informací.

•

Hodnocení rizik: Vědecké panely EFSA provádějí hodnocení
rizik plynoucích z nakažených zvířat pro veřejné zdraví
a poskytují informace o tom, jaký dopad budou mít nové
možnosti zmírnění a tlumení na tyto bakterie.

•

Doporučení a informace o opatřeních ke snížení výskytu:
Vědecká doporučení EFSA pomáhají subjektům s rozhodovací
pravomocí v EU pochopit předpokládané dopady různých
opatření k tlumení na veřejné zdraví.
Údaje shromažďované členskými státy EU slouží jako
východisko pro EU při stanovení cílů pro snížení výskytu
těchto mikroorganizmů u zvířat určených k produkci potravin
a v potravinách. Dopad programů na snížení současné
prevalence zoonóz u zvířat a v potravinách a související
případy jejich výskytu u člověka jsou poté sledovány
a analyzovány ve výročních Souhrnných zprávách EU.

Úloha EFSA při ochraně spotřebitelů před touto hrozbou pro
veřejné zdraví spočívá v tom, že poskytuje nezávislou vědeckou
podporu a doporučení ohledně aspektů lidského zdraví
a bezpečnosti potravin souvisejících se salmonelami a sleduje
dopad cílů snížení a dalších možností tlumení.
V Souhrnné zprávě EU o zoonózách a ohniscích nákaz
alimentárního původu ECDC a EFSA poskytují každoročně
aktuální informace o pokroku dosaženém při plnění cílů snížení
výskytu salmonel. Tyto zprávy analyzují údaje ze sledování
salmonel u zvířat, v potravinách a u člověka shromážděné
členskými státy. V letech 2004 až 2012 tyto zprávy naznačily
zřetelný klesající trend ve výskytu salmonel u člověka, vzniku
ohnisek u člověka a jejich prevalence v drůbežích hejnech.

Koordinovaný přístup EU a členských států
pomohl snížit počet případů salmonel
u člověka o téměř polovinu za období
pěti let (2004 ‑2009).
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