TLAČOVÁ SPRÁVA
Aktuálna situácia epidémie salmonely zasahujúcej viacero krajín: výrazné
zníženie počtu nahlásených prípadov
Vďaka kontrolným opatreniam na farmách s nosnicami a distribučných miestach
uskutočnených minulú jeseň má európska epidémia spôsobená baktériou Salmonella
Enteritidis výrazne ustupujúci charakter.
Epidémia vyvrcholila počas posledného septembrového týždňa v roku 2016, v ktorom bolo
okolo 60 nahlásených prípadov. V krátkom čase boli následne zapracované kontrolné
opatrenia, ktorých účinnosť sa prejavila plynulým poklesom počtu prípadov až na dva novo
nahlásené prípady za týždeň počas januára a februára 2017.
Všetky dáta sú obsiahnuté v aktualizovanom rýchlom hodnotení epidémie (rapid outbreak
assesment) uverejnenom úradom EFSA a Európskym centrom pre kontrolu a prevenciu
chorôb (ECDC).
Nové prípady boli nahlásené v Belgicku, Maďarsku, Holandsku, Nórsku, Švédsku
a Anglicku. Od prepuknutia epidémie v máji 2016 bolo zasiahnutých štrnásť krajín. Okrem
krajín spomenutých vyššie boli hlásené prípady aj v Chorvátsku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku,
Grécku, Taliansku, Luxembursku a Slovinsku. Chorvátsko a Maďarsko nahlásili po jednom
úmrtí.
Výsledky celogenómového sekvenovania (WGS), epidemiologického a environmentálneho
šetrenia a analýzy príčin naznačujú, že motorom infekcie sú vajcia pôvodom z Poľska.
Nasledujúce vyšetrovania identifikovali ako zdroj nákazy S. Enteritidis poľské farmy
s nosnicami.
Z dôvodu možného rozšírenia S. Enteritidis aj do iných úrovní produkcie vajec je pre Poľsko
odporúčané pokračovať v kontrole stavu liahní a chovných staníc a to hlavne tých, ktoré boli
spájané s pozitívnymi nálezmi.
Zasiahnuté krajiny by mali pokračovať v zdieľaním informácii o epidemiologických,
mikrobiologických a environmentálnych šetreniach vrátane uvádzaní relevantných notifikácií
cez rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) a systém skorého varovania
a odozvy (EWRS). Prvý spomínaný systém reprezentuje oficiálny kanál na oznamovanie
vážnych medzištátnych ohrození zdravia.
Na podporu monitoringu tejto epidémie by mali byť nové prípady hlásené aj do
epidemiologického informačného systému pre ochorenia z potravín a vody (EPIS-FWD).
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