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CO JSOU ONEMOCNĚNÍ PŘENÁŠENÁ VEKTORY?

Vektoři

flebotomové klíšťata

muchničky komáři

 lidé

Vektoři mohou přenášet onemocnění postihující zvířata i člověka. 
 Taková onemocnění se nazývají onemocnění přenášená vektory.

GLOBALNÍ PERSPEKTIVA

Některé faktory, které přispívají k šíření vektorů  
a onemocnění, jež přenáší, z tropických oblastí  
do zón mírnějšího klimatu, např. do Evropy

Cestování

Moderní
zemědělské postupy

Pohyb zvířat

Globální obchodZměna klimatu

ČINNOST ÚŘADU EFSA

Monitorování možné přítomnosti vektorů v EU

KOMÁR PISKLAVÝ
je v Evropě velmi rozšířený druh komára, 
který saje krev.

Zaznamenaná přítomnost komára 
pisklavého v členských státech EU

Zaznamenaná přítomnost  

v18
z 28

členských států EU

Za účelem vytváření predikcí pravděpodobného
výskytu komára pisklavého EFSA analyzuje:

TEPLOTU

VYŠŠÍ NÁKLADY  
NA ZDRAVOTNÍ PÉČI

REDUKOVÁNÍ 
PŘEMNOŽENÉ POPULACE

UZAVÍRÁNÍ 
FAREM

ZÁKAZY  
V OBLASTI OBCHODU

VLHKOST A SRÁŽKY

MÍSTO VÝSKYTU ZAZNAMENANÁ PŘÍTOMNOST 
v členských státech EU

Monitorování vektorů a onemocnění přenášených vektory může pomoci při přijímání informovaných rozhodnutí  
pro předcházení šíření těchto onemocnění a omezení jejich dopadu na veřejné zdraví a ekonomiku EU.

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE
Činnost EFSA v oblasti onemocnění přenášených vektory ve spolupráci s dalšími partnery přispívá k lepšímu porozumění 
těmto onemocněním a ke zlepšování schopnosti EU reagovat na nové výskyty.

EFSA a ECDC (Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) společně shromažďují data o vektorech  
a o onemocněních přenášených vektory a analyzují jejich šíření v rámci Evropské unie.

volně žijící zvířata

volně žijící zvířata
hospodářská zvířata

hospodářská zvířata

domácí mazlíčci

domácí mazlíčci

EFSA je základním kamenem pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv v EU. 
V úzké spolupráci s národními úřady a prostřednictvím otevřených konzultací se zainteresovanými stranami
EFSA poskytuje nezávislá vědecká doporučení a jasná sdělení o stávajících a vznikajících rizicích.

NEJEDNÁ SE O OFICIÁLNÍ PŘEKLAD EFSA
www.efsa.europa.eu

www.bezpecnostpotravin.cz

This document is an unofficial translation of the original document provided by the European Food Safety Authority (EFSA) in English, entitled Vector-borne Diseases and located at https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/efsavbd14print.pdf,  
© European Food Safety Authority 2015. The translation of the original document has been carried out exclusively by Ministry of Agriculture (CZ). EFSA does not accept any liability for mistakes or inaccuracies resulting from the translation process. 

© Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2016. Kopírování povoleno, s výjimkou využití pro komerční účely, za předpokladu uvedení zdroje.
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Opasnost Rizik

GROM

MORSKI PAS

www.efsa.europa.eu

Opasnost je nešto što ima potencijal 
uzrokovati štetni učinak

Rizik je vjerojatnost da će opasnost 
uzrokovati štetni učinak

Morski pas u moru je 
opasnost

Grom je opasnost Stajati ispod stabla za vrijeme olujnog 
nevremena je rizik

Plivati s morskim psom je 
rizik

EFSA je okosnica procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u EU. U bliskoj suradnji s nacionalnim 
tijelima i u otvorenom dijalogu sa svojim dionicima, EFSA pruža neovisne znanstvene savjete i jasno komunicira o 
postojećim rizicima i rizicima u nastajanju. 

This document is an uno�cial translation of the original document provided by the European Food Safety Authority (EFSA) in English, entitled Hazard vs. Risk and located at http://www.efsa.europa.eu/sites/default/f les/images/infographics/hazard-vs-risk-2016.pdf , © European Food Safety Authority 2016. 
ISBN 978-92-9199-962-0 | DOI: 10.2805/651611 | TM-04-17-335-HR-NThe translation of the original document has been carried out exclusively by the Croatian Food Agency. EFSA does not accept any liability for mistakes or inaccuracies resulting from the translation process.
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