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Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - Σύνοψη

Διαδικασίες που
βασίζονται σε
HACCP
Ανάλυση Κινδύνων
Σχέδια HACCP

Προαπαιτούμενα
Προγράμματα- PRP
Ορθές Πρακτικές Υγιεινής
Ορθές Παρασκευαστικές Πρακτικές

Άλλες πρακτικές
διαχείρισης
• Ιχνηλασιμότητα
•. Σχέδια
Αυτόελέγχου
•. Διαχείριση μη
συμμόρφωσης
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Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - Σύνοψη

Διαδικασίες που
βασίζονται σε
HACCP
Ανάλυση Κινδύνων
Σχέδια που στηρίζονται
σε HACCP

Προαπαιτούμενα
Προγράμματα- PRP
Ορθές Πρακτικές Υγιεινής
Ορθές Παρασκευαστικές Πρακτικές

Άλλες πρακτικές
διαχείρισης
Ιχνηλασιμότητα
. Σχέδια Αυτόελέγχου
. Διαχείριση μη
συμμόρφωσης

Τα σχέδια αυτοελέγχου
αποτελούν μέρος των
πολιτικών διαχείρισης
που διαδραματίζουν
ουσιαστικό ρόλο σε
ένα ΣΔΑΤ
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Έλεγχοι κινδύνου με μέτρα αυτοελέγχου σε όλα τα
στάδια:
• ΟΠΥ
• ΟΠΥ
•
•
•
•
•
•

Σχέδια HACCP
Εκπαίδευση προσωπικού
Αναλύσεις κατά την παραγωγική διαδικασία
Αναλύσεις των προϊόντων για να τεκμηριωθεί το ΣΔΑΤ
Ιχνηλασιμότητα
Διαχείριση μη συμμορφώσεων

5

Παράδειγμα: μέτρα αυτοελέχου για τον έλεγχο της
Λιστέρια Listeria monocytogenes
•
•
•
•

ΟΠΥ -> τακτική επιθεώρηση και συντήρηση της αρμεκτικής μηχανής
ΟΠΠ -> ανάπτυξη οξύτητας του προϊόντος
Σχέδια HACCP -> παρακολούθηση της ανάπτυξης της οξύτητας
Εκπαίδευση προσωπικού -> εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με το

άρμεγμα

• Ανάλυση κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας -> εξέταση των

επιχρισμάτων νερού, αναλύσεις στις επιφάνειες επεξεργασίας και στον
εξοπλισμό για L. monocytogenes, ανάλυση προϊόντος με n = 1
• Ανάλυση προϊόντων για την επαλήθευση του ΣΔΑΤ -> ανάλυση προϊόντος με n = 5
• Ιχνηλασιμότητα-> συστήματα καταγραφής που επιτρέπουν τον εντοπισμό
πίσω (προμηθευτές) και εμπρός ( τελικά σημεία πώλησης)
• Διαχείριση μη συμμόρφωσης -> αναστολή της διανομής και απόσυρση ή
ανάκληση προϊόντος
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Παράδειγμα: μέτρα αυτοελέχου για τον έλεγχο της
Λιστέρια Listeria monocytogenes
•
•
•
•
•

ΟΠΥ -> τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του μηχανήματος αρμέγματος
ΟΠΠ -> ανάπτυξη οξύτητας στο προϊόν
Σχέδια HACCP -> παρακολούθηση της εξέλιξης ανάπτυξης οξύτητας
Εκπαίδευση προσωπικού -> εκπαίδευση προσωπικού που αρμέγει
Ανάλυση κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας -> έλεγχος των
επιχρισμάτων νερού, εξετάσεις στις επιφάνειες επεξεργασίας και στον
εξοπλισμό για L. monocytogenes, εξετάσεις στον προϊόν με n = 1
• Ανάλυση προϊόντων για την επαλήθευση του ΣΔΑΤ -> εξέταση προϊόντος με
n=5
• Ιχνηλασιμότητα-> συστήματα καταγραφής αρχείων που επιτρέπει τον
εντοπισμό πίσω (προμηθευτές) και εμπρός (πελάτες - καταναλωτές)
• Διαχείριση μη συμμόρφωσης -> αναστολή της διανομής και απόσυρση ή
ανάκληση προϊόντος

2.5

3.2

5.2

6.2

7.2
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Έλεγχοι κινδύνων με μέτρα αυτοελέγχου σε όλα τα
στάδια:
•
•
•
•
•

ΟΠΥ
ΟΠΥ
Σχέδια HACCP
Εκπαίδευση προσωπικού
Αναλύσεις κατά την παραγωγική
διαδικασία
• Αναλύσεις των προϊόντων για να
τεκμηριωθεί το ΣΔΑΤ
• Ιχνηλασιμότητα
• Διαχείριση μη συμμορφώσεων

Όλα τα μέτρα του
ΣΔΑΤ εξασφαλίζουν
από κοινού ότι οι
κίνδυνοι για την
ασφάλεια των
τροφίμων
εξαλείφονται,
αποτρέπονται ή
μειώνονται σε
αποδεκτό επίπεδο.
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Τι παίρνουμε υπόψη για ένα σχέδιο δειγματοληψίας
• Τον σκοπό της συλλογής ενός δείγματος

• Την αποτελεσματικότητα της δειγματοληψίας
• Τη διαχείριση κωλυμάτων

7.4
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Στόχος δειγματοληψίας - 1
• Ποιος είναι ο στόχος της ανάλυσης;
• Να αποδείξει την αποδοτικότητα και την
αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ (επικύρωση και
επαλήθευση)
• Να διαπιστωθεί η καταλληλότητα μιας συγκεκριμένης
παρτίδας ή μιας διαδικασίας
• Εξέταση προϊόντων (n = 5) σύμφωνα με τα μικροβιολογικά
κριτήρια στο παράρτημα Ι του κανονισμού 2073/2005.
• Η συχνότητα δεν ορίζεται από τον κανονισμό: εναπόκειται
στην ευθύνη του παραγωγού

7.1
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Στόχος δειγματοληψίας- 2
• Ποιος είναι ο στόχος της ανάλυσης;
• O έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας
7.1

Το πλάνο δειγματοληψίας (συχνότητα και αριθμός
δειγμάτων (n)) θα πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση
του παραγωγού.
Εκτός από μερικούς τύπους προϊόντων για τους οποίους η ελάχιστη
συχνότητα αναλύσεων ορίζεται από τον Κανονισμό (π.χ. γάλα ως
πρωτεύον συστατικό).
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Αποτελεσματικότητα της δειγματοληψίας- ο σωστός τόπος και
χρόνος
• Η δειγματοληψία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας, όχι μόνο στο τελικό προϊόν
• Η μέθοδος εξαρτάται από το τι θέλει να ελέγξει ο παραγωγός,
π.χ .:
• Αποτελεσματικότητα μιας αλλαγής στην απολύμανση ελέγξτε τον συνολικό αριθμό των βακτηρίων στο
απολυμασμένο υλικό / επιφάνεια
• Απουσία της Listeria στην επιφάνεια τυριού με πλυμένη
επιδερμίδα– ελέγξτε το υγρό επιχρίσματος
• Αποτελεσματικότητα της παστερίωσης - ελέγξτε το
παστεριωμένο γάλα για αλκαλική φωσφατάση ή
Enterobacteriaceae

5.6

7.4
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Αποτελεσματικότητα δειγματοληψίας- κάνε το σωστά
Σημαντικό:
•Χρησιμοποιήστε μια μέθοδο που ανιχνεύει τους
κατάλληλους μικροοργανισμούς ανάλογα με την
διεργασία ή το προϊόν
•Χρησιμοποιήστε διαδικασίες άσηπτης δειγματοληψίας
για να αποφύγετε τις επιμολύνσεις
•Βεβαιωθείτε ότι το δείγμα φτάνει στο εργαστήριο σε
άθικτη κατάσταση και στη σωστή θερμοκρασία
•Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στα εμπορικά
κιτ δειγματοληψίας
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Αποτελεσματικότητα της δειγματοληψίας – Κάνε το έξυπνα
Μείωση του αριθμού των δειγμάτων και του κόστους με τη
χρήση άλλων διαδικασιών δειγματοληψίας και αναλύσεων
όπως η ενοποίηση δειγμάτων, η χρήση εναλλακτικών
σημείων δειγματοληψίας και η χρήση της μεθόδου ανάλυσης
τάσεων – εφόσον συμφωνεί η αρμόδια αρχή.
7.5
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Διαχείρηση σημείου συμφόρησης (bottleneck)
Κάθε κίνδυνος έχει μια κύρια πηγή μόλυνσης . Μπορεί η
παρακολούθηση αυτών των πηγών μέσω ελέγχων των
διαδικασιών ή στο περιβάλλον να είναι πιο αποτελεσματική
από αναλύσεις στο τελικό προϊόν.
7.5
8.2
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Σημαντικό!
Πριν τη δειγματοληψία βεβαιωθείτε ότι:

8.2

• Μπορείτε να ερμηνεύσετε σωστά το αποτέλεσμα της
ανάλυσης
- τύπος δείγματος (προϊόν, περιβάλλον, μέθοδος, ...)
- όρια (νομικές απαιτήσεις, τιμή που έχει οριστεί ως στόχος
από τον παραγωγό ...)
• Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε όταν υπάρχει θετικό εύρημα:
- διαχείριση μη συμμόρφωσης
- διορθωτικές ενέργειες
- προληπτικές ενέργειες
7.4
7.1
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Εργαλεία που είναι διαθέσιμα για το τμήμα αυτά
7.1 Παρουσίαση Η διαφορά μεταξύ της "δειγματοληψίας κατά τη διάρκεια της
παραγωγικής διαδικασίας και για λόγους επικύρωσης"
7.2 Ενημερωτικό φύλλο Στατιστικά στοιχεία της μικροβιολογικής
δειγματοληψίας
7.3 Ασκήσεις Στατιστική της μικροβιολογικής δειγματοληψίας
7.4 Εκπαίδευση Πώς να δημιουργήσετε ένα σχέδιο δειγματοληψίας
7.5 Ενημερωτικό φύλλο Στρατηγικές δειγματοληψίας
7.6 Σχέδιο πρόληψης κινδύνων
7.7 Οδηγίες για Ομάδα εργασία ς για τις εξετάσεις στο γάλα
9.2 Κατάλογος μελετών σχετικά με τη διάρκεια ζωής στο ράφι

