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Tisková zpráva 

ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY – SALMONELÓZA, KAMPYLOBAKTERIÓZA – RIZIKA, PREVENCE  

Alimentární nákazy (infekce vstupující do organismu trávicím ústrojím, obvykle infikovanou potravou) 
jsou hlášeny celoročně, vyšší nemocnost je obvykle registrována v období od dubna do října. Zvýšený 
výskyt těchto onemocnění souvisí se skutečností, že v teplém počasí se bakterie množí rychleji a rychleji 
tak vznikne v potravině množství, které je schopné vyvolat onemocnění u  člověka. Nejčastěji hlášené 
alimentární nákazy jsou salmonelózy a kampylobakteriózy. Bakterie Salmonella patří k nejvýznamnějším 
původcům alimentárních onemocnění s epidemickým výskytem. 

K rizikovým potravinám patří zejména - drůbež (slepice, kuřata, kachny, krůty) i mražená, výrobky 
z drůbežího masa, vejce – zejména povrch skořápek, syrové vaječné produkty, mleté 
maso, ryby. V souvislosti s infekcemi salmonelóz je nejčastěji udávána konzumace 
drůbežího nebo vepřového masa a slepičích vajec. 

Právě NA SLEDOVÁNÍ  ZNAČENÍ A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI KONZUMNÍCH SLEPIČÍCH VAJEC A ZDRAVOTNÍ 
NEZÁVADNOSTI VÝROBKŮ OBSAHUJÍCÍ VEJCE byl zaměřen cílený státní zdravotní dozor 
prováděný z pokynu Hlavního hygienika ČR na přelomu měsíců dubna a května. Jeho 
předmětem  byla kontrola povinnosti týkající se manipulace se syrovými vejci v zařízeních 
poskytujících stravovací služby, zejména: značení a dodržení skladovacích podmínek vajec, dodržování 
provozní a osobní hygieny, ochrana potravin před kontaminací, dodržování teplotního režimu, další 
možná rizika kontaminace prostředí a ohrožení bezpečnosti pokrmů. Součástí SZD byl dále odběr vzorků 
pokrmů určených k přímé spotřebě s obsahem vajec (cukrářské výrobky, zapékané pokrmy, vaječné 

omelety, míchaná vejce apod.), současně s odběrem hotového pokrmu byl proveden odběr 
suroviny – čerstvých vajec (pro samostatné vyšetření skořápek a vaječných obsahů) a též stěry 
z prostředí v místě vytloukání vajec, stěry z rukou zaměstnanců manipulující s vejci.  

V Libereckém kraji byl takto cíleně zaměřený SZD proveden v celkem 20 provozovnách (v každém 
okrese v 5) a bylo odebráno celkem 20 vzorků. Laboratorní analýzy neprokázaly nález bakterií rodu 
Salmonella a všechny vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující. šetření bylo zaměřeno na ověření 
důkazu, že jsou na provozovně zavedeny a používány postupy na zásadách HACCP – tj. vytvoření 
systémů vnitřní kontroly a ovládání nebezpečí a existující míry rizika    

V roce 2007 bylo v ČR hlášeno celkem 18 205 případů onemocnění salmonelózou, v Libereckém kraji 
pak celkem 502 případů onemocnění salmonelózou. (V roce 2006 - 912 případů.) Nejvyšší nemocnost 
měl okres Semily. Nejpočetněji zastoupenou zasaženou věkovou skupinou byly děti ve věku 0 – 4 roky. 
Z konzumovaných potravin nemocní nejčastěji udávali vejce a drůbeží maso. V letošním roce bylo ke dni  
6.6.2008  ohlášeno 81 případů onemocnění (dle okresů ČL – 12, JBC - 14, LBC – 38, SM - 17).  

Onemocnění kampylobakteriózou – celkem za rok 2007 v ČR bylo hlášeno 24 263 onemocnění, 
v Libereckém kraji pak 557 onemocnění (v roce 2006 – 535 onemocnění). Nejvíce nemocných bylo 
v okrese Česká Lípa a dle věkové skupiny pak mezi dětmi od 1 – 4 let. V anamnéze byla nejčastěji 
uváděna konzumace drůbežího masa.  V letošním roce bylo ke dni 6.6.2008 ohlášeno 139 případů 
onemocnění (dle okresů ČL - 39, JBC - 16, LBC - 50, SM - 34).  

Obecně se onemocnění projevují nevolností, zvracením, průjmy, zvýšenou teplotou. Příznaky se obvykle 
nedostaví bezprostředně po konzumaci jídla, ale podle přijaté dávky a odolnosti pacienta za několik hodin 
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až 3 dny. Průběh onemocnění se zhoršuje v případě vyčerpání nebo oslabení organismu z jakékoli jiné 
příčiny. Jsme-li těmito příznaky postiženi, je čas vyhledat lékaře, který určí optimální způsob léčby, 
jejímž základem je vždy dieta a zejména doplňování tekutin do organismu. Riziku onemocnění jsme 
vystaveni všichni stejně, přesto největší nemocnost bývá u malých dětí, starších lidí s jiným základním 
onemocněním a lidí s oslabenou imunitou. 

V rámci preventivních opatření je vhodné dodržovat tzv.  

10 zlatých pravidel k zabezpečení nezávadnosti potravin: 
 

 

 

 VYBÍRAT PŘI NÁKUPECH TAKOVÉ POTRAVINY, KTERÉ JSOU ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ 

Při nákupu dbát, aby rizikové potraviny byly chráněny vodotěsnými obaly a důsledně je oddělujeme od ostatních 
potravin. Nebezpečný je přenos na jiné potraviny, které se tepelně nezpracovávají.Dodržujeme výrobcem 

stanovené teploty ke skladování. 

 ZABEZPEČIT DOKONALÉ PROVAŘENÍ A PROPEČENÍ POTRAVIN 

 DŮKLADNĚ OHŘÍVAT JIŽ JEDNOU UVAŘENÉ POTRAVINY PŘED OPĚTOVNOU KONZUMACÍ 

Důkladné vaření, při dosažení teploty 70°C uvnitř celého pokrmu po dobu 10 min., zabíjí téměř všechny 
nebezpečné mikroby . 

 ZKONZUMOVAT STRAVU BEZPROSTŘEDNĚ PO UVAŘENÍ 

 UCHOVAT POTRAVINY BUĎ V TEPLÉM STAVU NAD 60°C NEBO STUDENÉM PŘI TEPLOTĚ NIŽŠÍ NEŽ 10°C 

Je-li pokrm uchováván při pokojové teplotě, mikroby se mohou velmi rychle rozmnožovat. Jednou rozmražené 
potraviny znovu nezmrazovat. 

 ZABRÁNIT STYKU MEZI SYROVÝMI A JIŽ UVAŘENÝMI POTRAVINAMI 

 UMÝVAT SI OPAKOVANĚ RUCE PŘED ZAČÁTKEM PŘÍPRAVY POTRAVIN A PO JAKÉMKOLI PŘERUŠENÍ, 
ZVLÁŠTĚ PO POUŽITÍ WC 

Rukama, kterýma se dotýkáme syrového masa nebo skořápek vajec nesahat bez důkladného omytí na jiné 
potraviny. 

 UDRŽOVAT VŠECHNO KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ V BEZVADNÉ ČISTOTĚ 

Mj. nepoužívat nádoby, v nichž bylo uskladněno syrové maso na maso tepelně opracované, aniž 
bychom je mezi tím důkladně omyli. Zamezit potřísnění pracovních ploch a jiných potravin šťávou z masa. 

 OCHRAŇOVAT POTRAVINY PŘED HMYZEM, HLODAVCI A JINÝMI ZVÍŘATY 

 POUŽÍVAT K PŘÍPRAVĚ POTRAVIN PITNOU VODU 

 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK     

_____________________________________________________________________________________________________ 
Tel:  485 253 111 Fax: 485 105 864 Email: sekretariat@khslbc.cz  IČ: 71009302 

Strana 2 (celkem 2) 

 


