Rosselchoznadzor / Nowości
15 czerwca 2011 r.
Stanowisko Rosselchoznadzoru w związku z wybuchem infekcji enterokrwotocznym szczepem
Escherichia coli w krajach Unii Europejskiej

„Zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się w Unii Europejskiej niebezpiecznego
szczepu pałeczki okrężnicy (Escherichia coli, E. coli), budzą poważne obawy
Rosselchoznadzoru. W tym przypadku Rosselchoznadzor uznaje za właściwe
przypomnieć, że pałeczka okrężnicy jest głównym składnikiem normalnej flory
bakteryjnej ludzi i zwierząt, i że znaczne ilości wydostają się z jelit w wyniku
normalnych procesów życiowych. Znane są również patogenne rodzaje szczepów E.
coli, które powodują objawy występujące przy zatruciu: gorączkę, uszkodzenia
przewodu pokarmowego, dróg moczowych, dróg żółciowych lub rozwój sepsy. Znane
są enteropatogenne, enterotoksyczne, enterokrwotoczne
i enteroinwazyjne
patogenne szczepy pałeczki Escherichia coli.
Występujący obecnie w Niemczech oraz w kilku innych krajach w Europie
Środkowej i Północnej enterokrwotoczny szczep bakterii Escherichia coli O104: H4.
Należy zaznaczyć, że ludzie i zwierzęta, które wydalają ten szczep pałeczki okrężnicy
oraz inne szczepy, mogą być nosicielami bezobjawowymi i nie mieć objawów
klinicznych choroby.
Zakażenie pałeczką okrężnicy produktów roślinnych może mieć wyłącznie charakter
wtórny. Innymi słowy, produkcja roślinna nie może być pierwotnym źródłem
zakażenia dla produktów w łańcuchu żywnościowym. Produkty pochodzenia
zwierzęcego, w związku z większym prawdopodobieństwem zanieczyszczenia
mikrobiologicznego podczas uboju i rozbioru zwierząt, są produktami o
podwyższonym ryzyku.
Rosselchoznadzor przeprowadza rutynowe kontrole laboratoryjne wskaźników
bezpieczeństwa, w tym mikrobiologicznych, w surowcach pochodzenia zwierzęcego
pochodzących z importu, w tym z Unii Europejskiej. W wyniku tej kontroli, w 2010
r. zidentyfikowano 86 zanieczyszczonych bakterią E. coli dostaw mięsa i produktów
mięsnych, które przybyły do Rosji z różnych krajów. W związku z tym wzmocniono
kontrolę 207 firm z 38 krajów świata, w tym 69 firm z 15 krajów Unii Europejskiej.
Ograniczenia czasowe nałożono na dostawy produktów z wielu zakładów
przetwórstwa mięsnego z 19 krajów świata, w tym z 10 krajów UE. Zakazano
w szczególności dostawy z 29 firm niemieckich, 6 belgijskich, jednej brytyjskiej, 4
duńskich, 5 hiszpańskich, 2 włoskich, 5 holenderskich, 3 polskich, 1 słowackiej,
1 fińskiej i 5 francuskich.
Zgodnie z wynikami monitoringu laboratoryjnego w I połowie 2011 roku
wzmocniono kontrole 64 zakładów z 21 krajów świata, w tym 19 firm z 5 krajów UE.
Wprowadzono tymczasowe ograniczenia na dostawy produktów będących pod
kontrolą państwowej służby weterynaryjnej dla zakładów w 14 krajach, w tym
pięciu krajów UE. W szczególności, w tym roku czasowy zakaz eksportu do Rosji
wprowadzono w stosunku do 10 zakładów niemieckich, 5 belgijskich, 2
hiszpańskich, 1 holenderskiego i 1 szwedzkiego.
Szczególny niepokój Rosselchoznadzoru wzbudza fakt, że właściwe służby
niemieckie i UE do chwili obecnej nie określiły prawdziwego źródła skażenia
produktów spożywczych przez wysoce patogenny szczep bakterii E.coli.
Rosselchoznadzor uważnie monitoruje rozwój sytuacji oraz zastrzega sobie prawo
do zastosowania dodatkowych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa
produktów
spożywczych, będących
pod nadzorem państwowych służb
weterynaryjnych i importowanych do Rosji z krajów UE.
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