
5.3.3  

Došlo ke snížení výskytu alimentárních onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy)? 

 

Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2003-2013). Hlášené případy salmonelózy v daném roce na 

100 000 obyvatel podle trvalého bydliště. 
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Incidence onemocnění působených salmonelami má klesající tendenci v ČR i v území 

ORP Chrudim. V posledních dvou sledovaných letech (2012, 2013) došlo v ORP Chrudim ke 

zvýšenému výskytu onemocnění nad průměrné hodnoty v ČR. 

Chrudim ORP - 167,8/100 tis. obyv. (2013) 

ČR- 97,8 /100 tis. obyv. (2013) 
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Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2007-2013). Hlášené případy kampylobakterióz v daném 

roce na 100 000 obyvatel podle trvalého bydliště. 

 

Incidence onemocnění způsobených kampylobateriemi má klesající tendenci v ČR, zatím 

co v ORP Chrudim dochází dlouhodobě k růstu incidence kampylobakteriózami. Výskyt 

onemocnění v jednotlivých letech kolísá nad i pod průněrné hodnoty ČR. 

Chrudim ORP - 184,7/100 tis. obyv. (2013) 

ČR- 175 /100 tis. obyv. (2013) 

Hodnota indikátorů:  

Absolutní počty - okres Chrudim: 

Salmonelózy – okres Chrudim – absolutní počty: 

2013 - 177 

2014 - 248 

2015 – 216 



Kampylobakterióza – okres Chrudim: 

2013 - 210 

2014 - 271 

2015 - 267 

Sebehodnocení města: 

Trend výskytu salmonelóz je v ORP Chrudim klesající, trend výskytu kampylobakterióz 

naopak mírně stoupá, přestože incidence kampylobakterióz byla dlouhodobě pod průměrem 

ČR. 

Výskyt obou onem. je do značné míry závislý na dobré tepelné opracovanosti masa a na 

úrovni dozoru v oblasti veřejného stravování (uplatňuje se státní správa - orgány OPVZ). V 

případě onemocnění salmonelami se často uplatňují též nesprávné hygienické návyky při 

zpracování potravin a tzv. fekálně-orální přenos, např. z vodních zdrojů (kamplyobakteriózy 

nevyjímaje). 

Incidence alimentárních onemocnění je ukazatel obtížněji ovlivnitelný obcí, přesto osvěta a 

vzdělávání veřejnosti k dodržování hygienických pravidel ve vlastních domácnostech je v 

prevenci alimentárních onemocnění pro město vhodnou příležitostí. 


