
Światowy Dzień Zdrowia 2015: 
Bezpieczeństwo żywności



Światowy Dzień Zdrowia

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar 
ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego, jako temat przewodni 

Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na dzień 7 kwietnia, w rocznicę 
powstania WHO.



Światowy Dzień Zdrowia 2015

W 2015 roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będzie 
bezpieczeństwo żywności, które jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi 

zamieszkujących naszą planetę i wielu interesariuszy, w tym rządów, 
społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i agencji 

międzyrządowych



Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności leży u podstaw bezpieczeństwa żywnościowego, jednak 
pomiędzy jednym a drugim występują różnice. Bezpieczeństwo żywności to obszar 

działań związanych ze zdrowiem publicznym mających na celu zapewnienie 
konsumentom ochrony przed ryzykiem zatrucia żywności i chorobami przenoszonymi 

drogą pokarmową o przebiegu ostrym i przewlekłym. 

Niebezpieczna żywność może prowadzić do wielu problemów ze zdrowiem, takich jak 
biegunki, choroby wirusowe (pierwsze przypadki zakażenia wirusem Ebola związane 
były ze skażonym mięsem pozyskiwanym z dzikich zwierząt), problemy z płodnością, 

zaburzenia rozwoju i nowotwory. Bezpieczeństwo żywności jest więc warunkiem 
koniecznym bezpieczeństwa żywnościowego.



Bezpieczeństwo żywności

Stale pojawiają się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. 
Zmiany w produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności (intensywne 

rolnictwo, globalizacja handlu żywnością, działalność zakładów 
zbiorowego żywienia i posiłki sprzedawane na ulicy), zmiany 

środowiskowe, pojawianie się nowych bakterii i toksyn, oporność na 
leki przeciwdrobnoustrojowe – wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko 

skażenia żywności. Większa intensywność podróżowania i rozwój 
handlu zwiększają prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się 

skażenia.



Główne choroby przenoszone drogą pokarmową 
i ich przyczyny

Przenoszone drogą pokarmową choroby są zazwyczaj 
chorobami zakaźnymi.

Wywoływane są przez: 
• bakterie, 
• wirusy, 
• pasożyty 
• priony‚
• substancje chemiczne (występujące naturalnie i wytwarzane 

przez człowieka)

Dostają się do organizmu wraz ze skażoną żywnością lub 
wodą.



Główne choroby przenoszone drogą pokarmową 
i ich przyczyny

Występujące w żywności patogeny mogą powodować silną biegunkę lub 
wyniszczające infekcje, takie jak zapalenie opon mózgowych. 

Skażenie substancjami chemicznymi może prowadzić do ostrych zatruć lub         
długotrwałych chorób,  takich jak nowotwory. 



Główne choroby przenoszone drogą pokarmową 
i ich przyczyny

Przenoszone drogą pokarmową choroby mogą być przyczyną 
długotrwałej niesprawności, a nawet śmierci. Wśród przykładów 

niebezpiecznej żywności należy wymienić 
niedopieczone/niedogotowane produkty spożywcze pochodzenia 

zwierzęcego, owoce i warzywa zanieczyszczone odchodami oraz surowe 
małże zawierające biotoksyny morskie.



Bakterie
• Salmonella, Campylobacter i enterokrwotoczny szczep Escherichia coli (EHEC)to jedne 

z najczęściej spotykanych patogenów obecnych w żywności, które każdego roku 
wywołują u milionów ludzi choroby i zakażenia, czasami o bardzo ciężkim przebiegu a 
nawet kończące się zgonem. 

• Objawy zakażenia: gorączka, ból głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha i biegunka. 

• Pokarmowe źródła zakażenia 

 Salmonella: jaja, drób i inne produkty pochodzenia zwierzęcego. 

 Campylobacter: surowe mleko, surowe lub niedopieczony/niedogotowany drób i 
zanieczyszczona woda pitna. 

 EHEC: niepasteryzowane mleko, niedopieczone/niedogotowane mięso oraz świeże 
owoce i warzywa. 



Bakterie

Enterokrwotoczny szczep
Escherichia coli

CampylobacterSalmonella



Bakterie

• Zakażenie bakteriami Listeria może być przyczyną poronień u kobiet i zgonów 
noworodków. Chociaż wywoływana nimi choroba występuje stosunkowo rzadko, z uwagi 
na poważne, a czasami śmiertelne skutki, szczególnie w przypadku niemowląt, dzieci i 
osób starszych.

• Bakterie Listeria uznawane są za powodujące jedne z najcięższych zakażeń 
pokarmowych. 

• Pokarmowe źródła zakażenia bakteriami Listeria : 

niepasteryzowane produkty mleczne i różne dania gotowe do spożycia. 

• Rozwijają się także w warunkach chłodniczych !



Listeria



Bakterie

• Bakterie Vibrio cholerae dostają się do organizmu człowieka wraz z zanieczyszczoną 
wodą lub żywnością. 

• Objawy zakażenia: bóle brzucha, wymioty i silna wodnista biegunka, która może 
prowadzić do ciężkiego odwodnienia, a nawet śmierci. 

• Pokarmowe źródła zakażenia bakterią Vibrio cholerae: Wybuchy epidemii cholery 
łączone są ze spożyciem ryżu, warzyw, kleiku jaglanego i różnych rodzajów owoców 
morza.



Vibrio cholerae



Leczenie zakażeń bakteryjnych

Kluczową rolę w leczeniu zakażeń bakteryjnych odgrywają leki przeciwbakteryjne, 
takie jak antybiotyki. Jednak ich nadużywanie i niewłaściwe stosowanie w leczeniu 
zwierząt i ludzi doprowadziło do rozwoju i rozprzestrzeniania się opornych bakterii, 
które sprawiają, że leczenie chorób zakaźnych jest nieskuteczne. Oporne bakterie 

trafiają do łańcucha żywnościowego za pośrednictwem zwierząt (np. bakterie 
Salmonella za pośrednictwem kurczaków). Lekooporność mikroorganizmów to 

jedno z głównych zagrożeń dla współczesnej medycyny.



Wirusy 

• Objawy zakażenia norowirusami: nudności, chlustające wymioty, wodnista biegunka 
i bóle brzucha. 

• Objawy zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A: może powodować 
długotrwałą chorobę wątroby. 

Pokarmowe źródła zakażenia wirusem zapalenia wątroby typy A: 
surowe lub niedogotowane owoców morza i skażone surowe produkty. 
Źródłem skażenia produktów spożywczych jest często zainfekowany personel  
pracujący w kontakcie z żywnością.



Norowirus Wirus zapalenia wątroby typu A



Pasożyty

• Niektóre pasożyty, takie jak przywry występujące w organizmach ryb, 
trafiają do organizmu człowieka wyłącznie po spożyciu skażonej żywności.

• Inne, np. Echinococcus spp. (tasiemiec bąblowcowy), mogą dostawać się 
tam za pośrednictwem żywności (spożywanie źle umytych owoców leśnych 
– na przykład jagód, warzyw z grządek, do których mają dostęp i załatwiają 
się psy) lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami.

• Jeszcze inne, takie jak Ascaris (np. glista ludzka), Cryptosporidium, 
Entamoeba histolytica (pełzak czerwonki) i Giardia, trafiają do łańcucha 
żywnościowego za pośrednictwem wody i mogą powodować skażenie 
świeżych produktów



Przywra Tasiemiec bąblowcowy Giardia 



Glista ludzka



Priony

Priony, mniejsze od wirusów, czynniki zakaźne zbudowane z białka 
(brak w nich cząsteczek kwasu nukleinowego, jako nośnika informacji 

genetycznej), powodują niektóre choroby neurodegeneracyjne. 

Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE, choroba szalonych krów) to 
atakująca zwierzęta choroba prionowa uznawana za odpowiedzialną za 

wywoływanie wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) u ludzi. 

Najbardziej prawdopodobną drogą dostawania się prionów do 
organizmu człowieka jest spożycie produktów z wołowiny zawierających 

tkanki stanowiące szczególne zagrożenie (np. tkankę mózgu).





Substancje chemiczne

Największe zagrożenie dla zdrowia stanowią naturalnie występujące 
toksyny i zanieczyszczenia obecne w środowisku.



Substancje chemiczne – toksyny naturalne

Do naturalnie występujących toksyn należą:

• mikotoksyny, 

• biotoksyny morskie, 

• glikozydy cyjanogenne 

• toksyny w trujących grzybach. 

Rośliny wykorzystywane do produkcji podstawowych artykułów spożywczych, 
takie jak kukurydza i zboża, mogą zawierać duże ilości mikotoksyn (np. aflatoksyny 
i ochratoksyny). Długotrwałe narażenie na ich działanie może negatywnie 
wpływać na układ odpornościowy i normalny rozwój, a także powodować 
nowotwory.



Substancje chemiczne – trwałe zanieczyszczenia 
organiczne 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) to związki, które gromadzą się w 
środowisku i organizmie człowieka. 

Znanymi przykładami tych zanieczyszczeń są dioksyny i polichlorowane 
bifenyle (PCB) będące niepożądanymi produktami ubocznymi procesów 
przemysłowych i spalania odpadów. Występują w środowisku na całym 

świecie i gromadzą się w łańcuchach dostaw żywności pochodzenia 
zwierzęcego. 

Dioksyny to związki bardzo toksyczne. Mogą mieć szkodliwe działanie na 
układ rozrodczy, powodować zaburzenia rozwoju, uszkadzać układ 

odpornościowy, zakłócać pracę hormonów i powodować nowotwory.



Substancje chemiczne – metale ciężkie

Metale ciężkie, takie jak ołów, kadm i rtęć, powodują zaburzenia 
neurologiczne i uszkodzenia nerek. 

Do skażenia żywności metalami ciężkimi dochodzi głównie poprzez 
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.



5 kroków 
do bezpieczniejszej żywności 

(opracowanych przez WHO)



1. Utrzymuj czystość

myj ręce przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowywania

myj ręce po wyjściu z toalety

myj i odkażaj wszystkie powierzchnie i sprzęty wykorzystywane

podczas przygotowywania żywności

chroń kuchnię i żywność przed owadami i innymi zwierzętami

Dlaczego ?

Większość mikroorganizmów bytujących wokół nas nie wywołuje chorób. Jednakże część 
z nich, znajdująca się w płynach, wodzie, na ciele zwierząt i ludzi może być niebezpieczna 
i może stać się przyczyną choroby. Są one przenoszone na rękach, ubraniach i sprzęcie, 
np. deskach do krojenia. Nawet niewielki kontakt z nimi może spowodować przeniesienie 
ich na żywność i doprowadzić do wystąpienia zakażeń pokarmowych.



2. Oddzielaj żywność surową od ugotowanej

oddzielaj surowe mięso, drób, owoce morza od innej żywności,

do przygotowywania surowej żywności używaj oddzielnego sprzętu i przedmiotów, np. 
noży i desek do krojenia

magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach, tak aby nie dopuścić do kontaktu 
między żywnością surową z już ugotowaną

Dlaczego ?
Surowa żywność, przede wszystkim mięso, drób, owoce morza (i odpady pochodzące z 
tych produktów) mogą zawierać niebezpieczne mikroorganizmy. 
Zawsze istnieje niebezpieczeństwo przeniesienia drobnoustrojów 

na inną żywność podczas jej przygotowywania i magazynowania.



3. Gotuj dokładnie

gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja i owoce morza,

żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, aby zyskać pewność, że osiągnęła 
ona temperaturę 70°C. Co do mięsa i drobiu, musisz mieć pewność, że soki z wnętrza 
tych produktów są czyste – nie różowe,

odgrzewaną żywność przed spożyciem również odgrzej do temperatury powyżej 70° C.

Dlaczego ?
Właściwa obróbka termiczna żywności prowadzi do zabicia prawie wszystkich 
niebezpiecznych mikroorganizmów. Badania pokazują, że podgrzanie żywności 
do temperatury 70°C, pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów. 

Szczególną uwagę zwróć na mięso mielone, duże partie mięsa i cały drób.



4. Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze

nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej przez okres dłuższy niż dwie 
godziny,

wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty przechowuj w lodówce (najlepiej w 
temperaturze poniżej 5°C)

utrzymuj wysoką temperaturę (ponad 60°C) gotowanych potraw tuż przed podaniem

nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli przechowujesz ją w lodówce

 nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej (zanurz produkt w ciepłej 
wodzie lub użyj urządzeń grzejnych).

Dlaczego ?

• Mikroorganizmy mogą namnażać się bardzo szybko jeśli żywność przetrzymywana jest w 
temperaturze pokojowej. Podczas przechowywania żywności w temperaturze poniżej 5°C lub 
powyżej 60°C, wzrost mikroorganizmów jest wolniejszy lub nawet powstrzymany. Pamiętaj 
jednak, że niektóre niebezpieczne mikroorganizmy namnażają się w temperaturze poniżej 5° C.



5. Używaj bezpiecznej wody i żywności

używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, aby stała się ona bezpieczna 

do spożycia wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność

wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby była bezpieczna, 

np. pasteryzowane mleko 

myj owoce i warzywa, szczególnie jeśli jesz je na surowo

nie jedz żywności, która utraciła już datę przydatności do spożycia

Dlaczego ?

• Surowe produkty, w tym woda i lód mogą być zanieczyszczone niebezpiecznymi 
mikroorganizmami i substancjami chemicznymi. Toksyczne substancje mogą powstawać w 
uszkodzonej lub spleśniałej żywności. Uważnie wybieraj surowe produkty i stosuj proste 
metody (tj. mycie i obieranie), które mogą obniżyć ryzyko zakażenia i zachorowania.



Bezpieczeństwo żywności: sprawa priorytetowa w 
zakresie zdrowia publicznego



Kluczowe fakty

• Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod względem 
wartości odżywczych żywności ma kluczowe znaczenie dla naszego życia i 
dobrego stanu zdrowia.

• Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub 
substancje chemiczne jest przyczyną ponad 200 chorób, od biegunki do 
nowotworów.

• Wywoływane obecnymi w żywności i wodzie bakteriami i szkodliwymi 
substancjami biegunki każdego roku zabijają około 2 mln osób, w tym wiele 
dzieci.



Kluczowe fakty

• Bezpieczeństwo żywności, żywienie i bezpieczeństwo żywnościowe są ze sobą 
nierozerwalnie związane. Niebezpieczna żywność powoduje powstanie błędnego koła 
niedożywienia i chorób dotykających w szczególności niemowlęta i małe dzieci, a 
także osoby starsze i chore.

• Choroby przenoszone drogą pokarmową utrudniają rozwój społeczno-gospodarczy, 
ponieważ obciążają systemy opieki zdrowotnej i narażają na straty gospodarki 
krajowe, turystykę i handel.

• Żywność transportowana z miejsca, w którym jest wytwarzana, do miejsca, w którym 
jest konsumowana, przekracza granice wielu państw. Dobra współpraca pomiędzy 
rządami, producentami i konsumentami sprzyja zapewnianiu jej bezpieczeństwa.



Wiedza = Zapobieganie


