
EFSA vysvětluje zoonotická onemocnění
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•	 Salmonella	je bakterie, která může u člověka způsobit onemocnění zvané 
salmonelóza. V Evropské unii je každoročně hlášeno více než 90 000 případů 
salmonelózy. Podle odhadů EFSA by celková ekonomická zátěž způsobená 
salmonelózou u člověka mohla dosahovat až 3 miliard EUR ročně.

•	 Salmonella se obvykle vyskytuje ve střevech zdravých ptáků a savců.

•	 Riziko infekce u člověka je spojeno s konzumací kontaminovaných potravin, 
především vajec a vepřového masa a v menší míře také kuřecího masa.

•	 Obvyklé symptomy zahrnují horečku, průjem a křeče v břiše.

Hodnocení rizik a doporučení 
EFSA vyhodnocuje rizika pro bezpečnost potravin, která představují nakažená  
zvířata, a poskytuje doporučení ohledně opatření pro tlumení a snížení výskytu.  
EFSA například poskytla doporučení pro cíle snížení výskytu bakterie Salmonella  
u drůbeže a drůbežího masa a k využívání vakcín a antimikrobiálních látek  
k tlumení výskytu bakterie Salmonella.

Celoevropská šetření o prevalenci bakterie Salmonella 
EFSA analyzuje výsledky celoevropských základních průzkumů o prevalenci  
bakterie Salmonella v potravinách a zvířatech určených k produkci potravin,  
včetně rizikových faktorů, přispívajících k její prevalenci u zvířecích populací  
a v potravinách.

Riziko nákazy u člověka je spojeno s konzumací 
kontaminovaných potravin, především vajec a vepřového 
masa a v menší míře také drůbežího masa.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin poskytuje nezávislou vědeckou podporu 
a doporučení prostřednictvím sběru a analýzy údajů o prevalenci bakterie Salmonella	
u zvířat a v potravinách, hodnocení rizik bezpečnosti potravin, která tato bakterie 
představuje pro lidské zdraví, a doporučení o případných možnostech tlumení 
a zmírňování výskytu. Zjištění EFSA jsou používána manažery rizik v EU a v členských 
státech při jejich rozhodování a napomáhají při stanovení cílů snížení výskytu bakterie 
Salmonella	v potravinovém řetězci.

•	 Každoroční sledování výskytu bakterie Salmonella u zvířat  
a v potravinách za účelem měření dosaženého pokroku 
Výskyt bakterie Salmonella u člověka, zvířat a v potravinách je každoročně 
sledován a analyzován v rámci Souhrnných zpráv EU vypracovávaných úřadem 
EFSA a Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) s cílem 
poskytnout aktuální informace o současné situaci v Evropě.
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3. Společné úsilí významně snížilo výskyt 
salmonelózy u člověka

4. Vědecká spolupráce

•	 Salmonella je nejčastěji hlášenou příčinou ohnisek alimentárních nákaz  
se známým původem v EU.

•	 Většina členských států plní své cíle snížení výskytu bakterie Salmonella  
u drůbežích hejn.

Věděli jste?
•	 Spotřebitelé mohou snížit riziko onemocnění z potenciálně kontaminovaných 

potravin dodržováním správné hygieny rukou a postupů manipulace 
s potravinami. K nim patří okamžité chlazení potravin; pravidelné mytí rukou 
a povrchů, např. kuchyňských prkének a nádobí; uchovávání syrového masa 
odděleně od jiných potravin; zpracování potravin při správné teplotě.
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Graf: Aktéři EU zabývající se zoonózami

K potírání salmonelózy u člověka je důležité snížit výskyt bakterie Salmonella u zvířat 
a výrobcích z nich tak, aby potraviny byly bezpečnější pro spotřebitele. 
EU zavedla komplexní opatření pro tlumení zoonóz, mezi nimiž je	Salmonella 
považována za prioritu. Intenzivní programy na potírání bakterie Salmonella  
u drůbeže byly implementovány ve všech členských státech EU a byly stanoveny  
cíle ke snížení výskytu bakterie v drůbežích hejnech (nosnic, brojlerů a krůt).

EFSA sehrává důležitou úlohu při ochraně spotřebitelů před touto hrozbou  
pro veřejné zdraví tím, že poskytuje nezávislou vědeckou podporu a doporučení  
pro ty aspekty bakterie Salmonella, které se týkají lidského zdraví a bezpečnosti 
potravin, a monitoruje dosažený pokrok.

Koordinovaný přístup všech aktérů v rámci EU přinesl významné výsledky: 
V průběhu pěti let (2004-2009) počet případů u výskytu bakterie Salmonella  
u člověka poklesl o téměř 50% v rámci EU. Od té doby počet případů výskytu  
bakterie Salmonella neustále klesá.

Tato síť zahrnuje zástupce členských států, dalších zemí podávajících hlášení,  
jakož i Evropské komise, Světové zdravotnické organizace a Světové organizace  
pro zdraví zvířat.

•	 Vědecký panel EFSA pro biologická rizika poskytuje nezávislá vědecká  
doporučení ohledně biologických nebezpečí v souvislosti s bezpečností potravin  
a alimentárními nákazami. Tato komise vypracovala řadu hodnocení rizik 
v souvislosti s bakterií Salmonella.

•	 EFSA a ECDC využívají údaje shromážděné od jednotlivých členských států  
ke sledování a analýze situace s ohledem na zoonózy, antimikrobiální rezistenci 
a ohniska alimentárních nákaz v Evropě. 
Výsledky jsou prezentovány ve výročních Souhrnných zprávách EU o zoonózách, 
ohniscích alimentárních nákaz a antimikrobiální rezistenci.

•	 EFSA a jeho síť pro sběr údajů o zoonózách fungují otevřeně a transparentně 
s cílem poskytovat včasné vědecké údaje a analýzy nejvyšší kvality na podporu 
hodnotitelů rizik a manažerů rizik při koncipování politik a přijímání rozhodnutí. 


