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Například tímto způsobem !!!

Typický případ ohrožení nákazou,
před kterým chráníme
Epidemie stafylokokové enterotoxikózy
• Jihočeský kraj, zařízení společného stravování
• Exponováno 153 osob, nemocných 54, hospitalizovaných 15
• Příznaky: nausea, zvracení, křeče v břiše, u části postižených
zvýšená teplota, u části průjem
• Šetření na místě ihned po ohlášení na OOVZ
• Odběr biolog. materiálu z krku, rektální výtěry a stěry z rukou
kuchyňského personálu
• Odběr vzorku těstovinového salátu
• Ve vzorku těstovinového salátu prokázán St. aureus
• U jedné z kuchařek ze stěru z puchýře na ruce prokázán
enterotoxin produkující St. aureus stejného typu jako v salátu

Stafylokoková intoxikace přenesená potravinami (A05.0),
ČR, 1982–2015
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Kontrola stravovacích provozoven
tzv. otevřeného typu služeb – nyní

KHS
epidemie
SZPI,KHS
běžný
dozor

SVS – kontrola ve všech PSS jen v zákoně
stanovených oblasti potravinového práva
SZPI – kontrola požadavků potravinového
práva ve všech PSS včetně provozní
a osobní hygieny
KHS – kontrola požadavků potravinového
práva ve všech PSS včetně provozní
a osobní hygieny, kontrola požadavků dle
zákona o ochraně veřejného zdraví (voda,
pracovní podmínky) aplikace hodnocení
rizika
KHS – kontroly ve všech PSS v případě
šetření alimentárních onemocnění nebo otrav
z potravin,

SVS
Provozovatelé stravovacích služeb –
aplikace různých kontrolních postupů,
v případě SVS a SZPI jen technický dozor
dodržování požadavků potravinového práva
bez aplikace hodnocení rizika

Osobní hygiena a zdravotní způsobilost
Požadavky zákona o potravinách a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin:
„Žádná osoba, která trpí chorobou nebo je přenašečem choroby, která může být
přenášena potravinami, nebo je postižena například infikovanými poraněními,
kožními infekcemi, vředy nebo průjmy, obecně nesmí manipulovat s potravinami
nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde se manipuluje s potravinami, pokud
existuje jakákoli možnost přímé nebo nepřímé kontaminace“.
Kontrola hygienické služby zahrnuje v rámci kontroly osobní hygieny
zaměstnanců právě i zdravotní způsobilost zaměstnanců.
Ročně je v důsledku porušení tohoto požadavku vyřazeno z pracovní činnosti ve
stravovacích službách kolem 2.000 osob.
Hygienici mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace, mohou a také provádí
vyšetřování na místě, např. mikrobiologické stěry z rukou, krku či rekta, mají
informace o tom, zda dotyčný byl či nebyl ve styku s nákazou atd.
Tímto způsobem preventivně zabráníme vzniku stovek a tisíců onemocnění jako
jsou stafylokoková enterotoxikóza, úplavice, žloutenka typu A a ostatní nákazy.
Inspektoři SZPI se nesmějí seznamovat se zdravotním stavem personálu ani
nesmějí nahlížet do zdravotnické dokumentace – ani novela zákona jim tuto
pravomoc nedá, protože nemají zdravotnické vzdělání!

Novela zákona o potravinách
Návrh nového znění § 16 odst. 1 zákona o potravinách:
a) orgány ochrany veřejného zdraví
1. Vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených
tímto zákonem a zákonem o ochraně veřejného zdraví pro
poskytování stravovacích služeb vykonávají státní dozor při
poskytování stravovacích služeb v rámci poskytování zdravotních
služeb a sociálních služeb, v zařízeních školního stravování
a v zařízeních Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra
a Ministerstva spravedlnosti v rozsahu stanoveném jinými
právními předpisy, tj. prevence omezená,
2. vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených
tímto zákonem a zákonem o ochraně veřejného zdraví ke zjištění
příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření
infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin,
tj. až pozdní represe

V případě přijetí novely
zákona o potravinách hrozí,
že vám budou
připravovat pokrm
případně vás obsluhovat
takto postižení lidé

Děkuji za pozornost!

