
OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE

Nákazy a otravy z     potravin  

Nákazy a otravy z potravin tvoří  rozsáhlou skupinu onemocnění způsobeným
různými  příčinami-  od  bakterií  přes  viry  až  k prvokům  a  červům.  Vstupní
branou původců onemocnění je trávicí ústrojí, jsou vylučovány stolicí a močí.

Zdrojem infekce je  člověk  (nemocný,  bacilonosič),  zvíře  i  vnější  prostředí,
v němž původce nákazy žije. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka nazýváme
zoonózy.

Cesta  nákazy může  být  přímá-  znečištěnýma  rukama,  nebo  nepřímá-
kontaminovanýma rukama, vodou atd. 

DRUHY NÁKAZ

Břišní tyfus a paratyfus- rozšiřuje se zárodky tyfu a paratyfu, které se dostávají
do  potravin  od  nemocných  lidí  nebo  bacilonosičů,  velmi  často  se  přenášejí
mlékem a mléčnými výrobky i vodou

Salmonelóza je  skupina  chorob  způsobených  bakteriemi  rodu  Samonella.
Onemocnění  je  často  rychlé  a  většinou  jej  způsobují  potraviny  živočišného
původu (maso,  mléko, kachní  vejce),  které  pocházejí  od nemocných zvířat  a
zvířat bacilonosičů

Botulismus je velmi nebezpečné onemocnění, je vyvoláno mikroorganismem,
který produkuje nebezpečný toxin (jed), jehož působením je těžce poškozován
nervový  systém,  botulismus  nastává  nejčastěji  po  použití  nesprávně
konzervovaných potravin



Virová hepatitida typu A (žloutenka , nemoc špinavých rukou)- původcem je
virus  ,  který  způsobuje  zánět  jater,  přenáší  se  při  nedostatečné  hygieně,  při
tělesném  kontaktu  osob  především  v dětském  kolektivu.  Přenos  je  možný  i
s kontaminovanou osobou, potravinami včetně mléka 

Roup dětský je nepříjemné onemocnění, které se projevuje svěděním v oblasti
konečníku, přenášet se může kontaminovanými hračkami a potravinami

Tasemnice (bezbranná,  dětská,)  žije  v tenkém  střevě,  nákaza  se  přenáší  při
požití nedostatečně tepelně zpracovaného masa, přenáší se přímým i nepřímým
kontaktem,  z vajíček  se  líhnou  bobule,  které  se  v tenkém  střevu  vyvinou
v dospělou tasemnici

Psitakóza je zoonóza přenosná z ptáků na člověka, je to závažné onemocnění
s vysokými  teplotami  a  zápalem plic,  přenos  probíhá  přímou  cestou  stykem
s nemocným  nebo  uhynulým  zvířetem  i  po  požití  masa  z nemocných  ptáků
(kuře, kachna, husa)

Tularémie je zoonóza s přírodní ohniskovostí,  vyskytuje se u divoce žijících
zvířat  (zajíc,  hraboš),  u ptáků (bažant,  koroptev) i  u domácích zvířat  (kráva,
prase, ovce, kočka), přenos způsobuje hmyz nebo je možný nedostatečně tepelně
zpracovaného masa  i  požitím kontaminované vody výkaly  či  těly  uhynulých
zvířat 


