Ohrožuje nás HEPATITIDA typu E?
Podle oficiálních informací z odborných orgánů EU je v EU syrové vepřové maso hlavním
zdrojem onemocnění hepatitidou typu E.
Zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz/hepatitida-typu-e-syrove-veprove-maso-je-hlavnimzdrojem-onemocneni-v-eu.aspx, zveřejněno: 14. 7. 2017
Dle zprávy úřadu EFSA je nejčastější příčinou onemocnění hepatitidou typu E v Evropské unii
konzumace syrového nebo nedopečeného vepřového masa a jater. Za posledních 10 let bylo
nahlášeno více než 21 000 případů výskytu onemocnění hepatitidou typu E u lidí, což je 10 násobný
nárůst případů za toto období.
Zdroj uvádí, že i když hepatitida typu E není tak rozšířené alimentární onemocnění v porovnání
s jinými, musí být z důvodu citované statistiky této problematice věnována stále častější pozornost.
V minulosti si lidé mysleli, že hlavním zdrojem infekce je pití kontaminované vody při cestování
mimo EU nebo také transplantace orgánů. Nyní však víme, že hlavním zdrojem přenosu
onemocnění v Evropě jsou potraviny.
Je potvrzeno, že v EU jsou hlavními zdroji onemocnění hepatitidou typu E domácí prasata. Prase
divoké může také virus přenášet, ale maso těchto zvířat je konzumováno méně často.
Odborníci Vědeckého panelu EFSA pro biologická rizika (BIOHAZ) doporučují proto
členským státům
-

zvýšit povědomí široké veřejnosti o zdravotních rizicích spojených s konzumací syrového a
nedopečeného vepřového masa;

-

apelovat na důkladnou tepelnou úpravu vepřového masa konzumovaného konečným
spotřebitelem (doma, veřejné stavování);

-

vyvinutí vhodných metod detekce hepatitidy typu E v potravinách.

Hlavní fakta o hepatitidě typu E
•

Hepatitida typu E je onemocnění jater způsobené virem hepatitidy typu E (HEV).

•

U většiny lidí, kteří se nakazí hepatitidou typu E, se neprojeví žádné příznaky nebo se objeví
příznaky jen mírné. V některých případech, zejména u pacientů s poškozením jater nebo u
pacientů s oslabeným imunitním systémem, může onemocnění vést až k selhání jater - což pak
může být fatální.

Podle uvedeného zdroje připravil LID.
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR,
přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí
v řadě oblastí - pokrývají odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a
standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.
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spotřebitelů. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné
zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad
trhem), včetně uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu.
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