
Харчове отруєння

Харчове отруєння – явище досить поширене в сучасному житті. Як би всім не 

хотілося, але уникнути його не вдається. При дотриманні правил гігієни, правильному 

виборі та технології приготування продуктів можна тільки знизити ймовірність

виникнення харчового отруєння. 

Харчове отруєння — це розлад травлення,яке викликане споживанням

недоброякісних продуктів.Стафілококи викликають харчові токсикоінфекції, які в 

літній період особливо активно розмножуються в тортах,кремах.

Основною причиною виникнення харчових отруєнь є мікроби і бактерії, що

потрапляють в організм людини з їжею.

Отруєння можуть викликати отруйні хімічні сполуки, що знаходяться в продуктах. 

Причиною дизентерії можуть стати немиті фрукти,ягоди,сира вода або некип’ячене

молоко,а влітку можна заразитись через воду – на річці…Збудники сальмонельзу

живуть в м’ясі,яйцях,погано вимитих овочах,зелені.А захворіти иерсиниозом можна 

через гризунів,які переносять збудників хвороби.Харчове отруєння ешеріхіоз виникає 

через неякісні кисломолочні продукти поганої якості - кефір, йогурт, а також

недотримання термінів придатності і технології виготовлення страв. 



Мийте руки перед їжею!

Причиною нездужання може бути недотримання правил гігієни при

приготуванні та споживанні продуктів. Бактерії з рук дуже швидко потраплять у 

наш організм.



Основною причиною виникнення харчових отруєнь є мікроби і бактерії, що

потрапляють в організм людини з їжею.









Отруєння грибами небезпечне для життя!



Ознаки харчового отруєння.

Найчастіше перші ознаки харчового отруєння можна виявити через пару годин після

потрапляння в організм збудника. Цей час залежить від того, які мікроби проникли і в якій

кількості. Серед безлічі симптомів харчового отруєння можна виділити найпоширеніші.

До них відносяться:



Профілактика харчових отруєнь.

Профілактика харчових отруєнь є невід'ємною складовою боротьби з цією неприємністю.

У першу чергу слід звернути увагу на ті місця, де Ви зазвичай купуєте продукти.

Дотримуйтеся правил зберігання і приготування продуктів. Мийте їх перед приготуванням.

При подачі на стіл або сервіруванні, продукти повинні бути повністю готові до вживання, тобто

досить проварені, просмажені, пропечені.

Перша допомога при харчовому отруєнні. 

Якщо отруєння серйозне, то слід негайно викликати швидку допомогу. Зволікання в цьому

питанні недоречно. Перша допомога при харчовому отруєнні повинна бути кваліфікованою і

своєчасною. Зазвичай медики радять робити промивання шлунка. Багато від такої процедури

відмовляються. Сучасні препарати здатні надати допомогу і без промивання. Але, в будь-якому

випадку, шлунок слід звільнити від зіпсованої їжі. Якщо ні проносу, то слід прийняти проносне.

Якщо є, то допоможе доза активованого вугілля.



Циганенко О. І.

Основи загальної, екологічної та харчової токсикології [Текст] : Посібник для

студ. вищ. навч. закл. / О. І. Циганенко,І.Т.Матасар,В.Ф. Торбін. - К. :

Чорнобильінтерінформ, 1998. – 174 с. - ISBN 5-7707-9216-7

В посібнику розглянуті основні положення токсикології,як загальної,так і

спеціальної. Основний наголос зроблено на аспекти загальної,екологічної та харчової

токсикології.

Посібник може бути використаний студентами вищих навчальних закладів в

курсах ―Основи токсикології‖,‖Основи фізіології та гігієни харчування‖,‖Основи

екології‖,а також фахівцями різних галузей народного господарства для розширення

знань з основ токсикології.

Єренков В.А. 

Батькам про дитяче харчування. - К.: Здоров’я, 1992. -240 с. - ISBN 5-311-02509-3

В ілюстрованому виданні, що є фактично енциклопедією дитячого харчування, 

подано сучасні відомості,які стосуються практичних питань харчування здорових та 

хворих дітей у домашніх умовах. Для кожного віку наведено спроби вигодовування дітей 

кисло-молочними продуктами,сумішами,вітамінними напоями,соками. Містяться 

рекомендації щодо побудови режиму харчування дітей,складання меню на день і на 

тиждень. Розроблено рецепти приготування перших і других страв 

(борщі,супи,бульйони,юшки,страви з риби,м’яса,картоплі,овочів,яєць,домашнього 

сиру,вінегрети,кисілі тощо), які здавна споживають на території України.

У книжці у популярній формі розповідається про технологію і гігієну приготування 

їжі, зберігання і обробку продуктів і страв, етику та естетику прийому їжі. Окремі розділи 

присвячено питанням лікувального харчування дітей при алергії, гастритах, ожирінні, 

цукровому діабеті, анемії, рахіті, серцево-судинних та інших захворюваннях.

Для широкого кола читачів.



Смоляр,В.И.

Рациональное питание [Текст] / В.И. Смоляр. – К.: Наукова думка, 1991 – 366 с.: 

ил. – ISBN 5-12-001892-0

Изложены сведения о пищевой и биологической ценности продуктов питания, их

сбалансированности в пищевом рационе, энергетических потребностях различных

возрастных и профессиональных групп населения, а также о наиболее часто встречающихся

нарушениях в питании и их влиянии на состояние здоров’я. В приложении приведены

примерные меню для работников умственного и физического труда.

Для врачей, биологов, специалистов пищевой промышленности, а также широкого 

круга читателей.

Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник / За ред. В.І.Ципріяна. – К.: 

Здоров’я, 1999. – 568 с. - ISBN 5-311-01159-9

Виходячи з сучасної теорії харчування і вчення про функції їжі та її біологічну дію на організм, у 

підручнику висвітлено гігієнічні принципи раціонального харчування окремих груп 

населення,описано основи лікувально-профілактичного та дієтичного харчування.

Викладено гігієнічну характеристику основних продуктів харчування та принципи поточного та 

запобіжного санітарного нагляду за технологіями їх виробництва.

Розглянуто широкий спектр елементарно зумовленої патології і наведено теоретичні та практичні 

аспекти їх профілактики, в тому числі досвід ВООЗ.

Вперше висвітлені теоретичні і методичні питання аліментарної токсикології, а також критерії 

безпеки їжі. Питання державного санітарного нагляду в галузі гігієни харчування подано з 

урахуванням нового законодавства України.

Підручник відповідає програмам перед- та післядипломної підготовки фахівців медико -

профілактичної справи по розділу  ―Гігієна харчування‖ та ―Нутриціологія‖.

Видання розраховано на студентів та інтернів вищих медичних навчальних закладів освіти III-IV

рівнів акредетації.




