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Чому оцінка ризиків важлива?

Вона допомагає: 

 Створити усвідомлення небезпек та ризиків.

 Визначити, хто може піддаватися ризику (наприклад, тварини, фермери, 

працівники ферм, відвідувачі, ветеринари, громадськість тощо). 

 Визначити, чи потрібна програма контролю за певним видом небезпеки.

 Визначити, чи існуючі заходи безпеки достатні, чи треба зробити ще щось.

 Визначити пріоритетність небезпек і заходів контролю. 

 Відповідати юридичним нормам у відповідних випадках.



Чому у ветеринарній медицині потрібне оцінювання ризиків?

 Питання серійного виробництва харчових продуктів HACCP (система аналізу

ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок)

 Імпорт – експорт, міжнародна торгівля тваринами, тощо.

 Неконтрольоване переміщення тварин

 Неконтрольована торгівля харчовими продуктами та кормами 

 Зниження біозагроз (сибірська виразка, туляремія, африканська чума свиней та 

багато інших інфекційних захворювань)
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Визначення

• Ризик
Ситуація, у якій хтось перебуває у небезпеці.

Піддавати (когось, або щось цінне) небезпеці, загрозі пошкодження або втрати.

Епідеміологія – ймовірність розвитку захворювання у особи у певний проміжок 

часу.

Визначається як поєднання двох чинників, а саме, отримання небажаного 

результату і наслідків або втрат від цієї події (Міжнародний Кодекс здоров’я 

тварин). 

Ризик

Можливість того, що люди, 

тварини чи харчові продукти 

будуть піддані небезпеці

Серйозність наслідків, якщо це 

трапиться 



Визначення

• Небезпека
 Будь-яка біологічна, хімічна чи фізична речовина у харчовому продукті, чи його 

стан, що можуть спричинити умови небезпечні для здоров’я (Кодекс якості їжі)

Стан або фізична ситуація з потенційною можливістю небажаних наслідків

(Товариство аналізу ризиків)

Небезпека - це будь-яке джерело можливого пошкодження, травмування чи 

негативного впливу на щось або на чиєсь здоров’я.



Визначення

• Аналіз ризиків
 Процедура, яка складається з трьох частин:

• оцінка ризику
• управління ризиками
• інформування про ризик

З: Що потрібно робити в першу чергу?
В: У більшості випадків ми визначаємо потребу в оцінці ризику і формуємо
команду для його оцінки.



Визначення

• Оцінка ризику – науково обґрунтований процес, що включає такі кроки:

• виявлення небезпеки

• характеристика небезпеки

• оцінка впливу

• характеристика ризику

Мета оцінки ризику полягає у визначенні рівня захворювання /інфекції, який 

можна очікувати у цільових групах населення від якогось продукту чи групи 

продуктів.



• Оцінка ризиків
• виявлення небезпеки

Це перший етап оцінки ризику, процес перевірки, яка проводиться, щоб
переконатися, що небезпека дійсно існує в конкретному товарі, фермі, середовищі
тощо.
Наприклад, ботулізм досить часто виявляють як небезпеку в консервованих,
копчених та вакуумованих продуктах, але навряд чи він може становити загрозу для
будь-яких інших продуктів харчування. Виявлення небезпеки є основним засобом
перевірки, який дозволяє менеджерам з ризику вилучити продукт: патогенні пари,
які не викликають занепокоєння.

• характеристика небезпеки
Якісна та / або кількісна оцінка характеру шкідливих речовин, які можуть бути
присутніми у продуктах. З метою оцінки мікробіологічного ризику контролюються
мікроорганізми та/або їх токсини.

Характеристика небезпеки складається з двох частин:
 опис впливу загрози (інфекційної речовини чи токсину)
 співвідношення доза-реакція (якщо воно існує).



• Оцінка ризиків
• оцінка рівня впливу

Якісна і кількісна оцінка можливого потрапляння в організм біологічних, хімічних і
фізичних речовин переважно разом з продуктами харчування, кормами, тощо. Не
можна також виключати їх потрапляння іншими шляхами, такими як дихання,
ковтання або навіть через шкіру.

Для проведення оцінки впливу нам потрібні дані по двох параметрах:
• Кількість порцій спожитої потенційно небезпечної їжі;
• Рівень її забруднення мікроорганізмами та токсинами на час споживання.

Щоб отримати такі дані, ми повинні простежити шлях мікроорганізмів чи токсинів
через ланцюг переробки продуктів харчування та оцінити зміни, що становлять
небезпеку, протягом всього ланцюга виробництва продуктів харчування.

• характеристика ризику
Процес визначення якісної та/або кількісної оцінки, включаючи неточності песоналу,
ймовірністі виникнення та ступеня тяжкості відомих або потенційних несприятливих
впливів на здоров'я у даній популяції на основі виявлення небезпеки,
характеристики ризику та оцінки впливу.



Підходи до оцінки ризиків

• Системи оцінки ризиків: 

МЕБ порівняно з Кодексом Аліментаріус

(кодекс якості їжі)

Міжнародний кодекс здоров’я тварин МЕБ 

• Оцінка ризиків включає такі кроки: 

- Оцінка надходження: опис біологічних шляхів надходження небезпеки та 

оцінка її ймовірності.

- Оцінка впливу: опис біологічних шляхів, необхідних для впливу

небезпечних факторів на людей / тварин та оцінку його ймовірності. –

- Оцінка наслідків: опис взаємозв'язків між впливом небезпечних факторів

та наслідками такого впливу (біологічними та економічними).

- Оцінка ризиків: об’єднання результатів попередніх 3-х кроків з метою 

отримання загальних показників ризику, пов'язаного з небезпекою



• Інформування про ризики
Інтерактивний обмін інформацією та думками в процесі аналізу ризиків щодо загроз

та небезпек, факторів ризику та сприйняття ризику експертами, менеджерами з

ризику, споживачами, промисловістю, науковцями та іншими зацікавленими

групами, включаючи пояснення результатів оцінки ризику.

Інформування про ризики є дуже складним завданням, тому що воно включає

повний спектр зацікавлених сторін. Головною проблемою є інформування

споживачів, що немає жодного харчового продукту, який би не ніс загрози і, як

наслідок, вони повинні бути готові до певної кількості смертей і/або хвороб кожного

року від цього конкретного продукту.

Інформування про ризики треба розпочинати якнайраніше для того, щоб всі

зацікавлені групи, чи ті, хто піддається впливу (фермери, виробники харчових

продуктів, споживачі, ветеринари, лікарі…) знали про стан справ з першого дня

спалаху хвороби, отруєння, тощо.

Неприпустимо (і навіть є великою помилкою) приховувати інформацію від

громадськості – навіть якщо люди й погодяться з оцінкою вони будуть незадоволені,

що їх виключили з процесу.



Дякую за увагу


