
 

 

 

 

 

 
  

Zatrucia pokarmowe są to choroby wywołane spożyciem pokarmów zawierających chorobotwórcze 

bakterie i ich toksyny, pasożyty, wirusy lub zanieczyszczenia chemiczne. Zatrucia pokarmowe występują 

na całym świecie i o każdej porze roku. Ich przebieg jest zwykle gwałtowny i objawia się bólami brzucha, 

nudnościami, biegunką, wysoką temperaturą. Najczęściej spotykane są zatrucia bakteriami: salmonelli, 

gronkowca, campylobacter, Shigella, E.coli,  laseczki jadu kiełbasianego  i listeria (szczególnie groźna dla 

kobiet w ciąży oraz z powodu zagrożenia schorzeniem zapalenia opon mózgowych i posocznicą). 

 

Aby doszło do zatrucia pokarmowego, musi nastąpić zakażenie organizmu przez drobnoustroje 

chorobotwórcze, czyli ich wniknięcie do organizmu człowieka i przeniknięcie do tkanek i komórek. 

Największymi zagrożeniami są: 

Aminy biologicznie czynne - różne związki chemiczne powstające w organizmach człowieka, zwierząt                 

i roślin z rozkładu białek w obecności mikroflory bakteryjnej. 

Azotany i azotyny - stosowane w nadmiarze w postaci nawozów syntetycznych oraz dodawane do 

żywności jako środki konserwujące. 
 

Awidyna -  czai się w surowych białkach jaj. 

 

 

1. Zapobieganie zatruciom pokarmowym 

 
Zagrożenia pojawiają się wszędzie – od pola po kuchnię. Zapobieganie zatruciom pokarmowym, zwłaszcza 

wywołanym bakteriami Salmonella, które są najczęstszą przyczyną zatruć, nie wymaga szczególnych 

nakładów. 

Aby zapobiec zatruciom pokarmowym należy:  
 

 myć ręce po wyjściu z toalety, przed przygotowywaniem i spożywaniem posiłków,  

 utrzymywać w czystości naczynia, sprzęty kuchenne, często wymieniać gąbki i zmywaki,  

 przechowywać żywność w niskiej temperaturze (usunąć nadzienie z ugotowanego drobiu zanim 

wstawi się go do lodówki),  

 zapobiegać rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności,  

 zachować segregację produktów w urządzeniach chłodniczych (surowy drób, mięso i jaja 
przechowywać tak, aby nie stykały się z innymi produktami),  

 całkowicie rozmrażać drób, mięso, ryby i ich przetwory przed przystąpieniem do smażenia, 

pieczenia, gotowania,  

 poddawać żywność obróbce termicznej (gotowanie, pieczenie, duszenie, smażenie).  

Nie wolno trzymać ugotowanych potraw na małym ogniu, ponieważ w cieple bakterie 

gwałtownie się rozmnażają.,  

 myć jaja przed rozbiciem skorupki i parzyć we wrzątku przez 10 sekund jeśli używamy ich do 

wyrobu potraw i deserów nie poddawanych działaniu wysokiej temperatury,   

 unikać lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców i przygodnych sprzedawców,  
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 sprawdzać daty przydatności do spożycia wszystkich produktów, nie jeść żywności                             

az ,,wzdętych’’ puszek,  

 zwalczać muchy i gryzonie. 

 
 

2. Produkty szczególnie niebezpieczne 
 

 

         Są produkty, na które szczególną uwagę powinny zwrócić kobiety w ciąży, dzieci, ludzie starsi,                   

a także osoby przewlekle chore oraz te, które w wyniku chorób, na przykład AIDS lub raka, mają osłabiony 

system odpornościowy. Należą do nich: 

Jaja - główne źródło salmonelli, bakterii, która bardzo często wywołuje zatrucia pokarmowe.  

Drób - źródło bakterii z rodzaju Salmonella i Kampylobakter, które wywołują trwające do 5 dni bóle 

głowy, nudności, wymioty oraz biegunkę. 

Nadzienie (farsz) -  może być siedliskiem bakterii salmonelli lub innych. 

Tatar -  oprócz surowej wołowiny, wchodzi również surowe żółtko, może być siedliskiem salmonelli, 

E. Coli oraz innych bakterii. 

Ser dojrzewający, niepasteryzowane mleko i śmietana, surówka z kapusty, sałatki  - niedokładnie 

ugotowane mrożone produkty oraz pasztety mogą zawierać bakterię Listeria monocytogenes, która 

wywołuje listeriozę (wywołuje miejscowe zmiany chorobowe lub posocznicę). 

 

          Coraz częściej do naszych rąk trafia pięknie opakowana żywność z tajemniczymi oznaczeniami:               

E 150d, E 950 itd. Właśnie pod tymi symbolami kryją się substancje chemiczne celowo dodawane do 

żywności. Dobrze jest wiedzieć, czy to co mamy zjeść, zawiera substancje dopuszczone w naszym kraju 

jako dodatki do żywności, czy też nie. Nie każde „E” oznacza szkodliwy dodatek. Oto kilkanaście tego typu 

dodatków, które mogą wywoływać u niektórych osób różne dolegliwości: 

 

 E 100 – E 170 – sztuczne barwniki  - powszechne w przemyśle spożywczym  - ograniczać ich 

spożycie, zwłaszcza u dzieci, gdyż ich organizm jest szczególnie narażony na szkodliwe 

działanie sztucznych barwników (m.in. mogą być przyczyną zaburzeń koncentracji ). 

 E 173 - glin, aluminium (metaliczne) - biała mąka (zapobiega jej zbrylaniu się ) ,sery (ułatwia 

ich topienie się ) i niestety pasta do zębów (jako substancja ścierająca kamień nazębny) - może 

wywołać dolegliwości nerek, owrzodzenia jamy ustnej oraz schorzenia przewodu 

pokarmowego, 

 E 211 – kwas benzoesowy  - najpopularniejszy konserwant masowo stosowany przy produkcji 

dżemów, galaretek, margaryny i napojów orzeźwiających - może powodować alergie i różne 

dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, 

 E 221 – E 228 - siarczyny  - dodawane do win i wielu innych produktów spożywczych jako 

konserwanty - mogą wywołać u ludzi nadwrażliwych i astmatyków silne reakcje alergiczne. 

Niszczą witaminy z grupy B, 

 E 310 – gallusan propylu - dodawany do płatków ziemniaczanych, błyskawicznego „purée” 

ziemniaczanego i gumy do żucia - ma związek z uszkodzeniem nerek, wątroby i przewodu 

pokarmowego, 



 

 

 E 320 i E 321 - przeciwutleniacze otrzymywane syntetycznie BHA i BHT  - mogą uszkadzać 

nerki i wątrobę. U dzieci mogą wpłynąć na zaburzenia układu nerwowego i osłabienie 

odporności organizmu, 

 E 400 – kwas alginowy  - dodatek zagęszczający produkty jest powszechnie stosowany do 

lodów, powlekania serów oraz do przyprawiania sałatek - może powodować nieprawidłowy 

rozwój płodu, 

 E 407 – karagen zagęszczacz pochodzenia roślinnego  - stosowany między innymi do 

produkcji sosów – powoduje zapalenie okrężnicy. Przypuszcza się, że sprzyja wytwarzaniu 

substancji rakotwórczych, 

 E 414 – guma arabska – wykorzystywana jako zagęszczacz przy produkcji lukru do ciast, 

gumy do żucia i napojów orzeźwiających - może  wywoływać łagodny, a niekiedy ostry atak 

astmy oraz wysypkę, 

Więcej na temat substancji chemicznych dodawanych do żywności na poniższych stronach: 

1. http://pl.wikisource.org/wiki/Chemiczne_dodatki_do_%C5%BCywno%C5%9Bci_%22E%22#

E600.E2.80.93E699_.28wzmacniacze_smaku.29 

 

2. http://zdrowo.info.pl/e-dodatki.html 

 

3. http://www.eioba.pl/a78168/dodatki_do_zywnosci_czyli_o_tym_czym_sie_trujemy 

 

3. Przyczyny i objawy zatrucia 
 
 

Objawy zatrucia pokarmowego występują w czasie od kilku minut do kilku dni po spożyciu zatrutego 

produktu. Są to zazwyczaj nudności, ból żołądka, wymioty, biegunka, a czasami nawet gorączka.                      

W większości przypadków symptomy te są prawdziwie nieprzyjemne, ale nie zagrażają życiu. Zatrucie 

jadem kiełbasianym, rzadka forma zatrucia pokarmowego, jest wyjątkiem i wymaga natychmiastowej 

pomocy lekarskiej. 

 
Jeśli wystąpią objawy zatrucia, trzeba spróbować przypomnieć sobie, jakie produkty mogły być jego 

przyczyną, ponieważ może to pomóc lekarzowi w rozpoznaniu bakterii, a tym samym w leczeniu.  

 
Najczęściej występujące rodzaje bakterii powodujące masowe zatrucia: 

 
Bacillus Cereus 

 

Występuje w gotowanym ryżu przetrzymywanym w cieple lub nieodpowiednio odgrzewany. Gotowany ryż 

powinno się utrzymywać bardzo gorący lub szybko schłodzić po ugotowaniu i trzymać w lodówce. 

 

OBJAWY: dokuczliwe wymioty w ciągu godziny od spożycia ryżu albo biegunka występująca później. 

Powrót do zdrowia następuje szybko. 

 

Campylobacter Jejuni 

 

Zakażenie następuje zazwyczaj, gdy kropla krwi z surowego drobiu przedostanie się do ugotowanej 

potrawy lub sałatki.  

 

http://pl.wikisource.org/wiki/Chemiczne_dodatki_do_%C5%BCywno%C5%9Bci_%22E%22#E600.E2.80.93E699_.28wzmacniacze_smaku.29
http://pl.wikisource.org/wiki/Chemiczne_dodatki_do_%C5%BCywno%C5%9Bci_%22E%22#E600.E2.80.93E699_.28wzmacniacze_smaku.29
http://zdrowo.info.pl/e-dodatki.html


 

 

 

 

OBJAWY: gorączka, ból brzucha oraz nudności, po których następuje krwawa biegunka. Objawy 

występują w ciągu 2-6 dni od spożycia potrawy i trwają 1-10 dni. 

 

Clostridium Botulinum (Botulism) 

 

Bardzo rzadki, śmiertelny rodzaj zatrucia. Bakterie powstają w niedokładnie wysterylizowanych konserwach 

warzywnych w słoikach oraz puszkach z mięsem lub rybami.  

 

OBJAWY: pojawiają się w ciągu 18-36 godzin od spożycia potrawy. Występują zaburzenia mowy, 

trudności w przełykaniu, niewyraźne widzenie, paraliż oraz niewydolność oddychania. 

 

Clostridium Perfringens 

 

Ten rodzaj bakterii pojawia się w ciepłym mięsie, sosach od pieczeni oraz farszu. Najczęściej występuje            

w niewłaściwie przechowywanym siekanym mięsie. 

 

OBJAWY: bóle brzucha, głowy i biegunka. Czasami wymioty i gorączka. Czas wylęgania 6-12 godzin. 

Pełne dojście do zdrowia możliwe jest po 24 godzinach. 

 

Escherichia Coli (E. Coli) 

 

Poważne zatrucie pokarmowe, którego przyczyną jest brak higieny przy przyrządzaniu potraw mięsnych. 

Szczególnie narażone na nie są osoby, które korzystają z ulicznych punktów sprzedaży typu fast-food. 

 

OBJAWY: wymioty oraz bolesna, często krwawa biegunka. Objawy występują po 12-72 godzinach od 

spożycia potrawy i utrzymują się do 10 dni. Pacjenci często wymagają hospitalizacji. 

 

Listeria Monocytogenes 

 

Żyje w jelitach wielu ludzi i zwierząt, na ogół nie przysparza kłopotów. Znajduje się głównie w miękkich 

serach. Rozwija sie także w temperaturze panującej w lodówce. 

 

OBJAWY: tylko nagłe objawy grypowe od 4 godzin do kilku dni po spożyciu zakażonego pokarmu. Może 

spowodować uszkodzenie płodu. Jest także groźna dla niemowląt, osób starszych i chorych. 

 

Salmonella 

 

Zazwyczaj jej źródłem są surowe lub niedogotowane jaja, niedogotowany drób, a także gotowane potrawy              

i sałatki, które przez kilka godzin nie były wstawiane do lodówki. 

 

OBJAWY: nudności, ból brzucha, gorączka, wymioty i biegunka występują po 8-36 godzinach po spożyciu 

potrawy. Dość często spotykana infekcja przenoszona za pośrednictwem produktów żywnościowych. 

Większe epidemie mogą objąć tysiące osób. 

 

Staphylococcus Aureus 

 

Nosicielami tej bakterii są ludzie, z łatwością więc może być przeniesiona na żywność, przede wszystkim 

na szynkę, drób, śmietanę lub pieczone produkty z nadzieniem. 



 

 

 

 

OBJAWY: ból brzucha, nudności, wymioty i biegunka, które występują od kilku minut do 6 godzin po 

spożyciu pokarmu. Czasami towarzyszą im dreszcze, słabnięcie i zawroty głowy. 

 
 

 

3. Co robić w przypadku zatrucia pokarmowego 
 
 

Wymioty są naturalnym sposobem na wydalenie z organizmu szkodliwego produktu, nie trzeba więc 

im zapobiegać. Głównym niebezpieczeństwem przy tego typu zatruciu, zwłaszcza w przypadku dzieci lub 

osób chorych, jest biegunka i związane z tym odwodnienie oraz utrata niezbędnych składników 

mineralnych z organizmu. Decydujące znaczenie ma odzyskanie utraconego płynu, soli i cukru. Krytyczny 

niedobór elektrolitów wywołany przewlekłą biegunką może spowodować nawet zgon. Należy popijać 

małymi łykami rozcieńczony roztwór z cukru, glukozy lub miodu, a jeśli utrata płynów była duża i objawy 

utrzymują się przez kilka dni, także niewielką ilość soli rozpuszczonej w przegotowanej wodzie. Herbata 

rumiankowa działa łagodząco na żołądek oraz ma właściwości uspakajające.  

WZYWAMY LEKARZA ! 

Wzywamy bezzwłocznie lekarza w przypadku poniższych objawów świadczącym o silnym zatruciu 

pokarmowym i gwałtownym przebiegu biegunki:  

 duże nasilenie biegunki (kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt wypróżnień na dobę) 

 stolec jest luźny, wodnisty, często zawiera śluz, niekiedy krew (czerwonka, posocznica) 

 silne kurczowe bóle brzucha  

 wymioty  

 choroba może przebiegać z gorączką lub bez, toteż brak gorączki nie musi świadczyć o lekkim 

przebiegu biegunki.  

Wzywamy bezzwłocznie lekarza w biegunce u niemowląt i małych dzieci, jeżeli stwierdza się któryś 

z następujących objawów:  

 wybitnie wzmożone pragnienie,  

 sucha, wiotka skóra i zapadnięte gałki oczne,  

 płacz bez łez,  

 rzadkie i skąpe oddawanie moczu,  

 liczne wolne i tryskające stolce,  

 intensywne wymioty,  

 wysoka gorączka,  

 niechęć do picia,  

 stolce z krwią,  

 brak poprawy.  
 

Szczególnie ważne są cztery pierwsze objawy, wskazujące na odwodnienie. Konieczna będzie 

wówczas pomoc lekarza i zastosowanie nawadniania dożylnego, gdyż nawadnianie doustne jest w takiej 

sytuacji niewystarczające. 

 



 

 

 

Ponieważ skutkiem zatrucia pokarmowego jest brak apetytu, trzeba by żołądek mógł rozpocząć 

normalną pracę. Spróbować na początek zjeść banana lub trochę jogurtu z żywymi kulturami bakterii, żeby 

odzyskać bakterie chroniące jelita. Należy stosować odpowiednia dietę, aby odzyskać siły. Niektórzy 

dietetycy polecają po ostrych zatruciach pokarmowych zastosowanie przez pierwsze 24-48 godzin diety 

BRAT, w skład której wchodzą banany, jabłka, sucharki i ryż. 


