
Тема 8. Основи профілактики харчових захворювань мікробної і немікробної 

природи в закладах ресторанного господарства 
Тема лекції 8. Основи профілактики харчових захворювань мікробної і немікробної 

природи в закладах ресторанного господарства 

План 

1. Харчові інфекції (черевний тиф, паратиф, дифтерія, холера). Джерела та шляхи 

передавання. Заходи попередження. 

2. Поняття про захворювання, що передаються від хворих тварин до людини (зоонози). 

Заходи профілактики. 

3. Харчові отруєння мікробного походження. 

4. Харчові токсикоінфекції: причини виникнення та заходи профілактики. 

5. Харчові інтоксикації: причини виникнення та заходи профілактики. 

6. Харчові мікотоксикози: причини виникнення та заходи профілактики. Харчові отруєння 

немікробного походження: причини виникнення та заходи профілактики. 

7. Поняття про гельмінти і гельмінтози 

8. Шляхи зараження людини гельмінтами, їх види, заходи попередження.  
9. Захворювання та бактеріоносіння, що перешкоджають допуску до роботи у закладах 

ресторанного господарства. 

 

 

1. Харчові інфекції (черевний тиф, паратиф, дифтерія, холера). Джерела та 

шляхи передавання. Заходи попередження. 

 

Інфекція - це взаємодія патогенних мікроорганізмів з макроорганізмом (людиною , 

тваринам, рослиною) в певних умовах, в результаті чого може виникнути інфекційне 

захворювання. 

Мікроорганізми, що викликають захворювання людини, називаються 

хвороботворними або патогенними. 

Інфекційної хворобою називається процес, що відбувається в організмі людини при 

проникненні в нього патогенних мікроорганізмів. 

Інфекційні захворювання - це захворювання, що характеризуються особливими 

ознаками, вони є заразними, тобто здатними передаватися від хворих до здорових. 

Джерела інфекцій: 

- хвора людина і тварина, виділення яких (кал, сеча, харкотиння та ін) містять 

хвороботворні мікроби. 

- бактеріоносій, тобто людина в організмі якого є хвороботворні мікроби, але сам 

він залишається практично здоровим. 

Патогенні мікроорганізми передаються здоровій людині через грунт, повітря, воду, 

предмети, їжу, комах і гризунів. 

Від моменту проникнення мікробів в організм людини до прояву хвороби 

проходить певний період часу, званий прихованим або інкубаційним періодом. Тривалість 

цього періоду в різних мікробів різна. У прихований період мікроорганізми розвиваються 

з утворенням отруйних речовин - токсинів, які виділяються мікробами і розносяться по 

організму людини. 

Імунітет - це несприйнятливість організму до впливу патогенних мікробів. 

Організм здатний перешкоджати розмноженню в ньому мікробів і знешкоджувати 

токсини. 

Буває природним (вроджений чи набутий після хвороби) або штучним 

(створюваний щепленнями). 

Штучний імунітет може бути активним (виникає після введення вакцини) і 

пасивним (з'являється після введення сироваток). 

Для профілактики інфекційних захворювань - грипу, ящуру, шлунково - кишкових 



- створені спеціальні вакцини. Є імунні сироватки, що знешкоджують токсини бактерій - 

протиправцева, протівостафілококковий та ін. 

Харчові інфекції - захворювання, що виникають у людини від мікробів, що 

потрапили в організм з їжею (або водою). 

До харчових інфекційних захворювань відносять гострі кишкові інфекції (черевний 

тиф, дизентерію, холеру, сальмонельоз та ін), які хворіють тільки люди. Деякі 

захворювання передаються людині від хворих тварин (туберкульоз, бруцельоз, ящур, 

сибірська виразка та ін.) Називаються вони зоонозами. 

Черевний тиф — гострий антропоноз з групи кишкових інфекцій, характеризується 

ушкодженням лімфатичних утворів кишок і супроводжується загальною інтоксикацією з 

гарячкою, висипкою, збільшенням селезінки. Паратифи А та В мають подібні патогенез, 

патологічну анатомію і клініку. 

Епідеміологія. Єдиним джерелом зараження при черевному тифі та паратифі А є 

хвора людина або бактеріоносій. При паратифі В джерелом зараження може бути також 

сільськогосподарська тварина (велика рогата худоба, свині, коні). Особливе значення 

мають хронічні носії, які в минулому перенесли черевний тиф. Хворі на черевний тиф 

заразні в останні 2 дні інкубації. Хвороби поширюються водним, харчовим і контактним 

шляхами. При паратифі В переважає харчовий шлях передачі. Частіше хворіють діти. 

Простежується літньо-осіння сезонність. Можливі епідемічні спалахи (водні, харчові). 

Черевний тиф зустрічається частіше, ніж паратифи А та В, паратиф А — найрідше. Після 

перенесеної хвороби найчастіше залишається стійкий імунітет. 

Клініка. Інкубаційний період коливається від 7 до 21–25 діб (частіше 2 тиж). При 

класичній формі черевного тифу температура тіла підвищується з дня на день 

східцеподібно, досягаючи 39–40 °C наприкінці 1-го тижня, і надалі протягом 10–14 днів 

тримається приблизно на цьому рівні, а потім поступово знижуючись, приходить до 

норми.  

При огляді хворого виявляють кволість, сповільнені відповіді на запитання, 

блідість обличчя і слизових оболонок. Хворий часто лежить із заплющеними очима, ніби 

дрімає. Герпетичних висипань на губах, як правило, не буває. Шкіра суха, гаряча. З боку 

серцево-судинної системи — брадикардія. В легенях вислуховуються сухі розсіяні хрипи. 

Живіт здутий.  

Черевнотифозна висипка  має такі особливості:  з'являється на 7–10-й день 

хвороби; спостерігається у половини хворих; розташована переважно на животі і бокових 

поверхнях тулуба. 

На 3-му тижні хвороби можуть виникнути такі грізні ускладнення, як кишкова 

кровотеча, перфорація кишки внаслідок утворення глибоких виразок в стінках клубової 

кишки, інфекційно-токсичний шок. До неспецифічних ускладнень належать пневмонія, 

тромбофлебіт, інфекційно-алергічний міокардит, цистит, артрит, неврит тощо. 

Клінічний перебіг черевного тифу за останні десятиріччя зазнав змін, що 

пояснюється змінами умов життя і широким застосуванням антибіотиків. Частіше 

спостерігається гострий початок захворювання з швидким зростанням температури і 

критичним її падінням, коротший гарячковий період, симптоми інтоксикації виражені 

слабо, відсутній тифоїдний стан, швидше з'являється висипка, розеол дуже мало і вони 

бліді, частіше зустрічаються легкі форми хвороби. 

Клінічна картина паратифів А та В подібна до черевного тифу, але інкубаційний 

період дещо коротший (2–14 діб). Обидві хвороби мають легший, порівняно з черевним 

тифом, перебіг, без тифоїдного стану. Гарячка частіше ремітуючого, рідше — 

хвилеподібного або неправильного тилу. На відміну від черевного тифу, хворі часто 

пітніють. Паратиф В може починатись з явищ гострого гастроентериту. 

Висипка з'являється рано — на 4–7-й день, інколи — в перші дні хвороби. З 

клінічних ознак підозрілими є тривала гарячка, висипка. Методом, що остаточно 

підтверджує діагноз черевного тифу і паратифу, є виділення гемокультури.  



Профілактика черевного тифу і паратифів ґрунтується на проведенні загальних для 

кишкових інфекцій санітарних, дезінфекційних і дезінсекційних заходів, спрямованих на 

попередження водного та харчового шляхів передачі інфекції. 

Для попередження водного фактору передачі інфекції особлива увага приділяється 

контролю забезпечення людей доброякісною водою для пиття і господарсько-побутових 

потреб. Не рідше одного разу на місяць здійснюється лабораторний контроль якості води 

на її відповідність держстандарту. 

Запобігання харчового шляху передачі досягається проведенням медичного 

контролю за станом здоров’я працівників харчування і підтримкою в належному 

санітарному стані об’єктів харчування, дотриманням санітарних норм і правил під час 

доставки, збереження харчових продуктів і технології приготування їжі, проведенням 

профілактичної дезінфекції і протимушиних заходів. 

Усі особи, які перехворіли на черевний тиф і паратифи, беруться на облік і за ними 

встановлюється диспансерний нагляд. 

З появою хворого проводяться протиепідемічні заходи: раннє активне виявлення 

хворих, їх ізоляція та госпіталізація; лабораторне обстеження працівників харчування, 

водопостачання та осіб, що підпали під ризик зараження; поточна і заключна дезінфекція; 

вакцинація (ревакцинація) проти черевного тифу; екстрена профілактика сухим 

полівалентним черевнотифозним бактеріофагом по 2таблетки на прийом через кожні 3 дні 

3–4 рази. 

 

Дифтерія - це інфекційне захворювання, що провокується впливом специфічної 

бактерії, передача якої (зараження) здійснюється повітряно-крапельним шляхом. 

Дифтерія, симптоми якої полягають в активації запального процесу переважно в області 

носоглотки і ротоглотки, характеризується також супутніми проявами у вигляді загальної 

інтоксикації і низкою поразок, безпосереднім чином зачіпають видільну, нервову та 

серцево-судинну системи. 

Тривалість інкубаційного періоду (тобто того періоду, який триває з моменту 

зараження до моменту прояву першої симптоматики, актуальною для захворювання) 

становить близько 2-10 днів. За ці дні в області вхідних воріт інфекції (дихальні шляхи, 

статеві органи, ротоглотка, шкіра або очі) відбувається проникнення в організм збудника 

дифтерії. Одночасно з цим при попаданні на клітини епітелію бактерії дифтерії починають 

провокувати роз'єднання клітин в тканинах, що забезпечується за рахунок пригнічення 

процесу синтезу в їх білкових фракціях (так звана «лінія першої захисту», саме вона 

піддається ураженню). 

Основним заходом щодо профілактики дифтерії є правильно організовані і вчасно 

проведені щеплення дифтерійним анатоксином. 

З появою хворого на дифтерію в осередку проводиться весь комплекс 

протиепідемічних заходів: активне виявлення, ізоляція і госпіталізація хворих; 

бактеріологічне обстеження і санація виявлених носіїв; поточна і заключна дезінфекція.  

 

Холера – гостра, особливо небезпечна інфекційна хвороба, що спричиніються 

холерними вібріонами, характеризується епідемічним поширенням та клінічною картиною 

тяжкого гастроентериту з різким зневодненням організму.  

Механізм зараження холерою фекально-оральний, збудник потрапляє в організм 

найчастіше через воду, рідше через продукти харчування чи контактно-побутовим 

шляхом. 

Клініка: інкубаційний період триває від кількох годин до п’яти днів (найчастіше 1-

3 дні). Починається захворювання гостро з проносу, з несподіваними позивами до 

дефекації без болю у животі. Кал швидко стає водянистим і далі нагадує рисовий відвар. 

Через кілька годин до проносу приєднується багаторазове блювання. Ці симптоми швидко 

призводять до зневоднення організму. 

http://emed.org.ua/pediatrija/579-difterija


Щоб запобігти появі захворювання на холеру необхідно: 

- ізолювати хворого. 

- негайно звернутися до лікаря, не вдаючись до самолікування! 

- додержуватись правил особистої гігієни, включаючи регулярне миття рук, 

руки необхідно мити перед їдою, приготуванням їжі, після кожного відвідування туалету.  

- необхідно додержуватися санітарних правил приготування й зберігання їжі: 

використовувати окремі дошки для обробки сирого м’яса  та риби, сирих овочів, для 

вареного м’яса та риби, для хліба. Кухонне приладдя і посуд слід мити гарячою водою 

після кожного приготування їжі, зберігати посуд у недоступному для мух місці. Продукти, 

які не підлягають термічній обробці, упаковувати окремо від сирого м’яса, риби, 

напівфабрикатів. Овочі, фрукти, ягоди слід мити в проточній воді. 

- Пити тільки кип’ячену воду; 

- Купатися тільки в місцях передбачених для купання, під час купання у 

відкритих водоймах намагатися не ковтати воду. 

 

 
3.Харчові отруєння мікробного походження.  

 
        Харчові отруєння - гострі захворювання, що виникають під час вживання їжі, яка 

містить отруйні для організму речовини мікробної чи немікробної природи. На відміну від 

харчових інфекцій харчові отруєння тривають кілька днів, але інколи можуть набувати 

тяжкої форми і закінчуватися летально. 

Харчові отруєння не передаються від однієї людини до іншої. Цим вони відрізняються від 

харчових інфекцій. Особливо чутливі до харчових отруєнь діти, люди похилого віку й 

особи з хворобами шлунково-кишкового каналу. 

Харчові отруєння мікробного походження можна поділити на три групи: 

1. Бактеріальні токсикоінфекції (колібактеріальні токсикоінфекції та хвороби спричинені 

такими мікроорганізмами, як протей, цереус, клостридії, ентерококи і парагемолітичні 

вібріони). 

2. Бактеріальні інтоксикації (ботулізм, стафілококове отруєння). 

3. Мікотоксикози (ерготизм, фузаріотоксикози, афлатоксикоз). 

Патогенні мікроби виробляють токсини двох видів: екзотоксини й ендотоксини. 

Екзотоксини легко переходять із мікробної клітини в довкілля. Вони вражають певні 

органи і тканини, мають специфічну дію. 

Ендотоксини не виділяються з мікробної клітини під час її життєдіяльності, а 

вивільняються тільки після її загибелі. Ендотоксини не характеризуються специфічністю 

діл в організмі викликають загальні ознаки отруєння. 

 
4.Харчові токсикоінфекції: причини виникнення та заходи профілактики 

 

Бактеріальні токсикоінфекції - захворювання, в патогенезі яких беруть участь живі 

збудники та їхні токсини. Характеризуються раптовим початком, бурхливим розвитком, 

інтоксикацією, порушенням діяльності шлунково-кишкового каналу. Передаються лише 

аліментарним способом. Забруднюються харчові продукти мікроорганізмами в процесі 

виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації готової продукції, в також за 

відсутності належного санітарного контролю та нагляду за особами, які працюють на 

харчових підприємствах. Можливе ендогенне забруднення м'яса під час забою та 

оброблення туш хворих тварин. Харчові токсикоінфекцї завжди пов'язані із вживанням 

інфікованих продуктів, які не піддавалися достатньому термічному обробленню, або 

готових страв, інфікованих після приготування під час зберігання поза холодильником або 

надані для споживання без повторного термічного оброблення. 

Колібактеріальні токсикоінфекції - отруєння умовно-патогенними серотипами 



кишкової палички. Основне джерело ентеропатогенних кишкових паличок - хворі люди, 

рідше - бактеріоносії, а також хворі тварини. Обсіменіння бактеріями групи кишкової 

палички відбувається за порушення санітарного режиму на підприємствах громадського 

харчування і торгівлі, за недотримання правил особистої гігієни, коли готова продукція 

забруднюється через руки персоналу, інструменти, тару та ін. За недостатнього теплового 

оброблення продукції та зберігання за температури понад 10°С бактерії групи кишкової 

палички швидко ростуть і розмножуються. 

Джерела обсіменіння харчових продуктів бактеріями роду протея аналогічні іншим 

токсикоінфекціям. Навіть за великої контамінації протеєм продукти не мають виражених 

ознак псування. 

Токсикоінфекції, спричинені паличкою цереус. Харчові отруєння, зумовлені 

бактерією Bacilluscereus, відомі в усіх країнах світу. Найчастіше спостерігаються влітку та 

восени. Переважно хвороба перебігає в легкій формі, за винятком дітей, людей похилого 

віку і ослаблених. 

Стрептококові (ентерококові) токсикоінфекції. Стрептококи є на шкірі, слизовій 

оболонці, в кишечнику (ентерококи) людини і теплокровних тварин, у воді, ґрунті, повітрі 

приміщень. Окремі види кокових мікроорганізмів за масового обсіменіння харчових 

продуктів (десятки мільярдів в 1 г продукту) можуть спричиняти харчове отруєння. 

Найчастіше токсикоінфекція виникає під час вживання зараженого молока і молочних 

продуктів, виробів із подрібненого м'яса (ліверна та кров'яна ковбаси, сосиски, котлети, 

фрикадельки), фаршированої птиці, заливної риби, картопляного пюре, різних кремів.  

Зараження харчових продуктів в основному відбувається від людей, хворих на 

стрептококову інфекцію, або носіїв цього захворювання, а також від хворих тварин.  

 

 

 

 

 

5. Харчові інтоксикації: причини виникнення та заходи профілактики 

 

Харчові інтоксикації пов’язані із вживанням в їжу продуктів, в яких в результаті 

життєдіяльності токсиноутворюючих мікроорганізмів накопичився екзотоксин. При 

цьому живих токсиноутворюючих мікроорганізмів може в продукті уже й не бути. Після 

вживання таких продуктів токсин всмоктується через шлунково-кишковий тракт у кров і 

розноситься по всьому організму. Токсин, у першу чергу, вражає серцево-судинну та 

центральну нервову системи. 

Інкубаційний період при токсикозах коротший, ніж при харчових токсикоінфекціях 

і складає кілька годин. Збудниками харчових токсикозів є патогенні стафілококи, 

стрептококи, збудники ботулізму та токсигенні гриби. 

Ботулізм. Термін ”ботулізм” походить від латинського слова botulus – ковбаса. 

Таку назву захворювання отримало, оскільки збудник ботулізму Clostridium botulinum 

вперше був виділений із ковбаси. 

Збудник ботулізму синтезує два головних типи екзотоксинів: нейротоксин та 

гемолізи. Нейротоксин є простим білком. Це найсильніша отрута з усіх відомих у світі 

отрут. Саме він створює клінічну картину інтоксикації при ботулізмі. Цей токсин не 

руйнується протеолітичними ферментами шлунково-кишкового тракту. 

Ботулінічний токсин повністю ін активується в харчових продуктах при нагріванні 

до 80 ºС протягом 30 хвилин, а при 100 ºС – за декілько хвилин. Тому звичайна кулінарна 

обробка продукту повністю цого ін активує. 

Зовнішні ознаки зараження консервів збудником ботулізму – бомбаж, зміна 

структури продукту, неприємний запах – спостерігається не завжди. 



Інтоксикації грибкової природи називають мікотоксикозами, а метаболіти грибів, 

які мають токсичні властивості, називають мікотоксинами. Відомо більш двохсот 

індивідуальних мікотоксинів. Найбільш повно вивчена хімічна природа афлатоксинів, 

зеараленону, трихотеценів, охратоксинів, стеригматоцистину. 

Більшість мікотоксинів термостійкі, канцерогенні, мають кумулятивні властивості. 

Мікотоксини можуть зберігатися в продуктах навіть при стерилізації. 

Для запобігання ураження плісеневими грибами загальноприйняті технології 

зберігання сировини доповняють обробкою спеціальними хімічними препаратами – 

плісеневими інгібіторами, які містять органічні кислоти та їх солі. 

Небезпечними симптомами токсикоінфекції є: 

 Безперервні блювання та діарея. 

 Різке підвищення температури до 39-40 градусів. 

 Падіння артеріального тиску. 

 Припинення сечовиведення або темна сеча. 

 Офтальмологічні розлади (подвоєння у очах, туман). 

 Діарея з кров'ю. 

 Підвищення виділення слини, піна із роту. 

 Порушення координації рухів, непритомність. 

 Параліч, судоми. 

 Асфіксія. 

Симптоми харчового отруєння — основна та, іноді, єдина інформація, що 

дозволяє своєчасно поставити діагноз та допомогти справитись з інтоксикацією. Особливо 

уважним до проявів захворювання потрібно бути у випадку, якщо постраждала дитина. 

Маленькі діти не здатні точно охарактеризувати свої відчуття, тому візуальні ознаки та 

фізіологічні прояви отруєння (блювання, діарея, їх частота інтенсивність) повинні бути 

під контролем дорослих. Динаміка зміни симптомів — це показник або одужання, або 

прямий вказівник необхідності медичної допомоги. 

Ознаки харчового отруєння проявляються раптово та гостро. 

До типових симптомів отруєння їжею належать блювання та діарея. Сиптоми 

захворювання напряму пов'язані із видом збудника: 

 Сальмонельоз проявляється частим блюванням, сильними болями у животі. 

Інкубаційний період становить від декількох годин до доби, тому ознаки харчового 

отруєння можуть розвиватись поступово. Для сальмонельозу характерна висока 

температура, іноді до 40 градусів. У калі може спостерігатись слиз та сліди крові. 

 Ботулізм проявляється сильним головним болем, слабкістю, розладами 

діяльності центральної нервової системи, спазмами гортані, паралічами. 

 Стафілокок проявляється частіше всього через 30-40 хвилин після 

споживання зараженої їжі. Блювання одразу стає практично безперервним, температура 

тіла підвищується різко. Характерними є слабкість, падіння артеріального тиску та 

відсутність діареї (зустрічається усього у 35-40% такої токсикоінфекції). 

 Ознаки харчового отруєння протеями характеризуються діареєю та 

коліками, часто підвищується температура тіла. Симптоми розвиваються швидко, проте, 

так само швидко і стихають (1-2 дні). 

Прояви харчової токсикоінфекції, харчового токсикозу є основою діагностичної 

інформації для лікаря, оскільки бактеріологічні дослідження не завжди дозволяють 

виявити істину причину — збудник. Це пояснюється специфікою бактеріологічного 

матеріалу — блювання або калу, адже у них, окрім шуканого мікроорганізму, міститься 

маса “рідних” для організму умовно-патогенних бактерій, серед яких і ховається 

провокатор отруєння. 

Профілактичні заходи, завдяки яким можна уникнути харчового отруєння, є 

досить простими та потребують тільки регулярності та відповідального відношення до 

власного здоров'я. Мінімізувати ризик харчових отруєнь, знизити тяжкість і небезпеку 

http://harchi.info/articles/symptomy-harchovyh-otruyen


наслідків захворювання допоможуть дотримання правил особистої та загальної санітарної 

гігієни. 

Попередження харчових отруєнь полягає у наступному: 

 Регулярно мити руки, після кожного відвідування громадських місць (ринки, 

магазини, офіси, транспорт, тощо). Про те, що необхідно мити руки після кожного 

відвідування туалету, навіть, нагадувати не потрібно. 

 Руки варто мити не лише після відвідування громадських місць, але і перед 

та після приготування їжі, особливо, якщо готувались сирі м'ясо та риба. 

 Систематично забезпечувати чистоту у місцях приготування їжі. Не стільки 

важлива красота на кухні, скільки її чистота. Мити потрібно усі столові прибори, посуд, 

частіше міняти кухонні рушники та губки. 

 Дотримуватись чистоти у жилому приміщенні, оскільки деякі види бактерій 

чудово уживаються із побутовим пилом. 

 При покупці продуктів харчування потрібно звертати увагу на умови їх 

зберігання, терміни реалізації, зовнішній вигляд. 

 Не купувати продукти на стихійних ринках, у місцях, непридатних для 

торгівлі, не обладнаних холодильними установками, тощо. 

 Дотримуватись у домашніх умовах правил зберігання продуктів. 

 Без вагань викидати навіть злегка зіпсовану їжу. Не допускати її повторної 

переробки. 

 Дотримуватись правил термічної обробки продуктів — молоко кип'ятити, 

яйця варити або смажити, так само м'ясо та рибу. 

 Зберігати приготовану їжу не більше 1,5-2 годин у відкритому вигляді при 

кімнатній температурі. 

 Зберігати напівфабрикати, сирі продукти окремо від готових страв, бажано у 

закритому вигляді. 

 Не споживати у їжу гриби сумнівного виду, гриби, які ростуть біля трас, 

промислових об'єктів, куповані на стихійних ринках у незнайомих продавців. 

 Сміттєві корзини, відра тримати закритими та очищувати якомога частіше. 

 Овочі, фрукти, ягоди повинні піддаватись обробки водою. Якщо 

консистенція продукту дозволяє, краще обдати його кип'ятком. 

 Продукти варто зберігати відповідним способом — у закритому вигляді, у 

холоді, тощо. 

 Готові продукти повинні зберігатись окремо від сирих. 

 Покупка продуктів на стихійних ринках загрожує харчовим отруєнням. 

 Практично усі продукти потрібно піддавати тепловій обробці — смаженню, 

варінню, запіканню. 

Профілактика — це основний захід, що допоможе убезпечити себе та своїх 

близьких від харчової токсикоінфекції. Харчове отруєння — це на 90% неуважність, 

недотримання санітарії самою людиною. 

 
7. Поняття про гельмінти і гельмінтози 

Гельмі́нти (— паразитний черв/черв'як, глист, хробак; по-простому — глисти,) — 

загальна назва паразитичних червів, що паразитують в організмі тварин, людини 

(наприклад, укишечнику або порожнині тіла, чи в інших тканинах) і 

спричинюютьгельмінтози. Вивченням гельмінтів займається гельмінтологія, проблемами 

зараження гельмінтами людей, хворобами, які вони спричинюють, займається 

медична паразитологія. 

Способи зараження гельмінтами 

Людина може заразитися гельмінтозом наступними шляхами: 

- оральним шляхом, при споживанні невимитих овочів і фруктів, оскільки 

личинкова стадія геогельмінтів починається в ґрунті, при вживанні заражених м'ясних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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продуктів. Термообробка м'ясних продуктів не завжди знищує повністю личинки 

гельмінтів. 

- Через шкірний покрив здатні проникати гельмінти, що мешкають у водному 

середовищі. 

- Через інвазованих комах, проміжними господарями личинок, що є. 

- Контактним шляхом, коли яйця гельмінтів виділяються з калом; дозрівання 

личинок продовжується на шкірі або одязі зараженої гельмінтами людини. 

При інвазуванні людини гельмінтами тварин, як правило, розвиток яєць до статевої 

зрілості не настає. 

При зараженні гельмінтозом велику роль грає стан імунної системи. Імунітет 

людини бореться з інвазіями, а також перешкоджає розвитку гельмінтозу в організмі. 

Відмічено, що імунітет людини, яка проживає в певному регіоні постійно, краще 

захищається від зараження гельмінтами, що мешкають в тому ж регіоні. Але при переїзді 

в регіон з іншим кліматом, імунітет людини часто буває слабкий в боротьбі з новим 

виглядом гельмінтів. Тому людям, що переїжджають в регіони з незвичними 

кліматичними умовами, варто дотримуватися особливої обережності. 

Загальні способи захисту від зараження: 

1. Як можна частіше мити руки з милом. 

2. Добре промивати споживані фрукти і овочі. 

3. Не торкатися ґрунту в тих місцях, де вірогідне знаходження людського калу. 

4. Не купатися у водоймищах із стоячою водою. 

 

Гельмінтози – це захворювання, які виникають унаслідок перебування в 

людському організмі паразитичних червів у статевозрілій або личинковій формі. Залежно 

від цього розрізняють лярвальні та імагінальні гельмінтозні захворювання. Серед 

гельмінтів, залежно від біологічного циклу їх розвитку розрізняють геогельмінтів та 

біогельмінтів. 

Геогельмінти – це ті паразити, статевозріла форма яких перебуває в організмі 

людини, а личинкова – розвивається у ґрунті. 

Біогельмінти – це паразити, усі стадії розвитку яких проходять у живих організмах, 

вони мають остаточного господаря – людину й одного або декілька проміжних господарів. 

Остаточний господар – організм у якому розвивається статевозрілий паразит, а проміжний 

господар є місцем розвитку личинкової стадії. На відміну від біогельмінтів геогельмінти 

мають лише одного остаточного господаря. 

До геогельмінтів відносять аскариду людську, гострицю, карликового ціп’яка та 

власоглава. 

Аскаридоз – захворювання, яке викликають статевозрілі аскариди, що знаходяться 

у тонкому відділі шлунково-кишкового тракту людини (ШКТ). Самки відкладають яйця, 

разом з фекаліями вони потрапляють до навколишнього середовища. У ґрунті в яйцях 

формуються інвазійні личинки. Інвазійні яйця разом з забрудненою їжею потрапляють до 

ШКТ людини і розвиваються у статевозрілу форму. 

Гостриця за біологічним циклом розвитку відрізняється від аскариди тим, що 

самка відкладає вже інвазивні яйця. 

До біогельмінтів відносять – ціп’яка великої рогатої худоби, ціп’яка свиней, 

трихінелу, стрічника широкого, кошачу або сибірську двовустку, ехінокок. Трихінельоз — 

захворювання, що перебігає гостро або хронічно. Збудниками трихінельозу є нематоди 

Trichinella spiralis і Trichinella pseudospiralis. Збудник активно циркулює між свинями, 

домашніми собаками, кішками, кабанами, ведмедями, дрібними хижаками й гризунами. 

Зараження людини відбувається при вживанні м’яса свиней, не просоленого 

шпику, м’яса диких кабанів і ведмедів, у яких є присутньою лічинкова форма гельмінта. У 

кишечнику людини лічинки вивільняються й протягом 2-х днів перетворюються в 

статевозрілі форми. Уже через 5 днів після споживання трихінелезного м’яса запліднені 



самки народжують лічинок безпосередньо в лімфатичні судини слизової оболонки 

кишечнику, звідки вони через грудну протоку попадають у кров і далі в м’язи. 

Впровадившись у м’язове волокно, лічинки трихінели залишаються тут назавжди у 

вигляді згорнутої в спіраль спочиваючої лічиночної форми. М’язове волокно, у яке 

впровадилася лічинка трихінели, реагує на це втратою поперечної смугастості й 

утворенням навколо зсілої трихінели капсули, що через 6 міс. просочується солями вапна. 

Тривалість виживання трихінел у вапняних капсулах різна; більшість їх гине швидко, 

однак деякі зберігають життєздатність протягом декількох років. 

Важкість захворювання залежить від кількості трихінел, що впровадилися. Є дані, 

що для виникнення важкого трихінельозу потрібне введення до складу їжі не менш 

100000 трихінел. 

Для профілактики трихінельозу проводиться обов’язкова три-хінелоскопія на 

м’ясокомбінатах, ринках й ін. Для дослідження м’яса беруть 2 проби по 60 г з ніжок 

діафрагми, а при відсутності їх - з м’язової реберної частини діафрагми, міжреберних або 

шийних м’язів. Від кожної проби роблять по 12 зрізів завбільшки з вівсяне зерно. Зрізи 

поміщають між двома пластинами компресоріуму. Пластини компресоріуму розділені на 

24 квадрати. На кожен квадрат наносять по 1 шматочку досліджуваного м’яса, 

загвинчують гвинти, розплющують зрізи так, щоб через них був видний газетний текст. 

Зрізи мікроскопіюють при збільшенні в 50-70 разів по ходу м’язових волокон. Трихінели 

видні у вигляді згорнутих у спіраль або вигнутих хробаків. 

У випадку виявлення при трихінелоскопії хоча б 1 трихінели м’ясо бракується й 

передається на технічну утилізацію. 

Теніоз викликається свинячим ціп’яком –Taenia solium. Характеризується поразкою 

переважно верхнього відділу шлунково-кишкового тракту, пасивним отхождением 

члеників паразита з фекаліями. Проміжним хазяїном є свійська свиня й дикий кабан, у 

міжм’язовій сполучній тканині яких формується інвазійна лічинка, називана цистицерком 

або фіною (Cysticercus cellulosae). При цьому заселення м’язової тканини у свиней і 

кабанів зветься фіноза (цистицеркоза), а м’ясо, отримане від таких тварин, називається 

фінозним. 

При вживанні в їжу фінозного м’яса в кишечнику людини з фіни розвивається 

статевозріла форма стрічкового гельмінта, що досягає значних розмірів і може тривалий 

час паразитувати в кишечнику, нерідко викликаючи важкі розлади (у т.ч. анемію). 

Можливі ускладнення кишкової форми інвазії у вигляді цистицеркоза головного мозку й 

очей. 

Теніоз розповсюджений у місцях, де існують звичаї вживання блюд із сирої й 

недостатньо термічно обробленої свинини, як правило, домашнього приготування. 

На наявність фін свинячого ціп’яка й бичачого ціп’яка (Taenia rhynchus saginatus) 

м’ясо досліджується шляхом огляду надрізів м’язів: жувальних, шиї, діафрагми, 

поперекових і кінцівок, а у великої рогатої худоби й м’яза серця. При наявності фін вони 

видні у вигляді дрібних білих включень завбільшки з горошину або зерно сочевиці. При 

виявленні більше 3-х фін на площі 40 см2 м’язів, узятих з місць найбільшого 

зосередження фін, туша й субпродукти підлягають технічній утилізації; при кількості фін 

менше 3-х на площі м’язів 40 см2 м’ясо вважається умовно придатним і допускається до 

вживання після попереднього знешкодження проварюванням, заморожуванням або 

посолом. 

Теніаринхоз викликається бичачим ціп’яком (Taeniarhynchus saginatus). Як і у 

випадку з теніозом теніаринхоз характеризується поразкою переважно верхнього відділу 

шлунково-кишкового тракту, але активним виходженням члеників збудника з анального 

отвору людини. Проміжним хазяїном цього ціп’яка є велика рогата худоба, у м’язовій 

тканині якої також формується інвазійні лічинка (фіна) - Cysticercus bovis. Теніаринхоз 

зустрічається повсюдно, але частіше в районах розвиненого тваринництва. На наявність 

фін ціп’яка м’ясо досліджується точно також, як і м’ясо на наявність фін свинячого 



ціп’яка. 

Ехінококоз людини — важкий гельмінтоз, що хронічно протікає (нерідко 

приводить до інвалідності), викликаний однокамерним ехінококом (Echinococcus 

granulosus). Остаточними господарями ехінокока є: собака, вовк, рідше лисиця, а 

проміжними - різні травоїдні й всеїдні копитні тварини (вівці, кози, велика рогата худоба, 

свині, коні, осли, мули, олені, лосі й ін.). Людина для ехінокока служить проміжним 

хазяїном. 

Незважаючи на те, що основну роль у зараженні людини цим гельмінтозом грає 

спілкування із хворими собаками, на вовні і язиці яких можуть перебувати яйця й членики 

ехинококу, можливі зараження й при вживанні немитих овочів, ягід, фруктів й інших 

продуктів, забруднених фекаліями собак, які містять онкосфери й членики ехинококу. З 

кишечнику яйця надходять у печінку, рідше в легені, де й розвивається лічиночна форма 

цього гельмінта у вигляді однокамерного міхура, наповненого рідиною. Ехінококоз 

вимагає складного й дорогого лікування. Тільки в Північній Африці це захворювання 

завдає шкоди на суму більше 60 млн. доларів. 

Лічинкова форма (пузирна) для людини безпечна. Тому при санітарно-

ветеринарній експертизі м’яса й субпродуктів тварин, уражених пузирною формою 

ехінококу, обмежуються рекомендаціями з видалення міхурів і дозволяють використати в 

харчуванні іншу здорову частину. У випадку суцільної поразки й наявності великої 

кількості міхурів печінка або легеня бракуються повністю.  

У рибі й інших гідробіонтах зустрічаються небезпечні для людини лічинки 

гельмінтів: цестод, трематод, нематод і скребнів. На території України до найбільше 

соціально значимих й широко розповсюджених хвороб людини, збудники яких 

передаються людині через рибу, ракоподібних, молюсків і продукти їхньої переробки, 

належать опісторхоз, діфілоботріози, псевдофістомотоз. 

Опісторхоз. Викликається котячою двуусткою - Opisthorchis felineus, що паразитує 

в жовчних протоках печінки, жовчному міхурі й підшлунковій залозі людини й багатьох 

видів м’ясоїдних тварин і гризунів (кішка, собака, свиня, вовк, лисиця, соболь, ведмідь й 

ін.). При тривалому плині опісторхоз веде до хронічного захворювання печінки, 

підшлункової залози, жовчного міхура, сприяє виникненню раку печінки й жовчних 

проток. 

Людина заражається в результаті вживання в їжу коропових риб і продуктів їхньої 

переробки, що містять живих лічинок (метацеркарій) паразита. 

Діфілоботрціози. Викликаються Diphyllobothrium latum, рідше D. dendriticum, D. 

luxi. Паразитують у тонкому кишечнику людини й бага-тьох м’ясоїдних тварин і птахів. 

Псевдофістомотоз. Викликається Pseudamphistomum truncatum. Остаточними 

хазяями паразита служать численні види ссавців (ті ж, що й для збудника опісторхоза), у 

т.ч. людина. Проміжні хазяї молюски роду Bithynia. Додаткові (другі проміжні) хазяї 

численні види риб сімейства коропових. 

Вимоги до заходів щодо профілактики біогельмінтозів: 

1. Заходи профілактики гельмінтозів, що передаються через м’ясо й м’ясні 

продукти, включають: 

– забезпечення якості й безпеки м’яса й м’ясної продукції в процесі її виробництва 

й реалізації; 

– організацію й підвищення якості технологічного (виробничого), у т.ч. 

лабораторного, контролю м’ясної продукції у встановленому порядку; 

– попередження вживання в їжу м’яса й м’ясної продукції, що містить збудників 

паразитарних хвороб: фіни (цистицерки) і личинки трихінел. 

2. Керівники організацій, що виявили в м’ясній продукції лічинок гельмінтів, 

небезпечних для здоров’я людини, сповіщають про це власника продукції, інформують 

територіальні установи Державної санітарно-епідеміологічної служби й Державної 

ветеринарної служби у встановленому порядку. 



3. У розряд «умовно придатні» переводять м’ясо й м’ясопродукти, у яких хоча б на 

одному з розрізів площею 40 см2 виявлено до трьох фін (цистицерків). 

4 У розряд «непридатні» переводять м’ясо й м’ясопродукти, у яких виявлена хоча б 

одна личинка трихінел (незалежно від методу дослідження м’ясопродукції) або більше 

трьох фін (хоча б на одному з розрізів площею 40 см2). 

5. «Умовно придатна» й «непридатна» м’ясна продукція на період, необхідний для 

прийняття й виконання рішення у встановленому порядку про подальше її використання, 

знешкодження, утилізацію або знищення, підлягає зберіганню в окремому приміщенні на 

складі, у холодильнику (ізольованій камері) з дотриманням умов, що виключають до неї 

доступ. 

6. М’ясна продукція, небезпечна за паразитологічними показниками, що поміщена 

на тимчасове зберігання, підлягає строгому обліку. 

7. Відповідальним за зберігання такої м’ясної продукції є її власник. 

8. Утилізацію (знищення) «непридатної» м’ясної продукції проводять у 

встановленому порядку відповідно до діючих нормативних актів. 

Вимоги до методів знезаражування «умовно придатної» м’ясної продукції.  

1. Вимоги до заморожування м’яса: 

– туші великої рогатої худоби заморожують до досягнення в товщі м’яса 

температури мінус 12оС (температуру вимірюють у товщі тазостегнових м’язів на глибині 

7–10 см). При цьому наступного витримування не потрібно. За температури в товщі м’яса 

– 6–9°С тушу витримують у холодильній камері не менш 24 год; 

– свинячі туші заморожують до досягнення в товщі м’яса температури мінус 10°С и 

витримують за температури повітря в камері мінус 12°С протягом 10 діб. За температури 

в товщі м’яса мінус 12оС тушу витримують за температури повітря в холодильній камері 

мінус 13°С 4 доби. Температуру вимірюють у товщі тазостегнових м’язів на глибині 7–10 

см спеціальним термометром. 

2. Вимоги до прогрівання м’яса: частини туші великої рогатої худоби або свинячі 

туші ділять на шматки масою до 2 кг і товщиною до 8 см і варять протягом 3 годин у 

відкритих або 2,5 години у закритих казанах при надлишковому тиску пари 0,5 МПа. 

3. Вимоги до засолу м’яса: частини туші великої рогатої худоби або свинячі туші 

ділять на шматки масою не більше 2,5 кг, натирають і засипають повареною сіллю з 

розрахунку 10% відносно маси м’яса, потім заливають розсолом концентрацією не менш 

24% повареної солі й витримують 20 днів. 

Знезаражена «умовно придатна» м’ясна продукція допускається до використання 

як продовольча сировина у встановленому порядку відповідно до нормативних 

документів після лабораторних випробувань (досліджень) на паразитарну чистоту від 

живих цистицерків, бичачого й свинячого ціп’яків. Наявність висновків органів й установ 

державного санітарного й ветеринарного наглядав і документів, що вказують на спосіб й 

організацію, у якій проводилося знезаражування, обов’язкова. 

«Умовно придатні» м’ясо й продукти його переробки, отримані від забою 

приватної худоби, в організаціях м’ясної промисловості й в індивідуальних підприємців, 

видавати (повертати) власникові в незнезараженому виді не допускається. 

Заходи профілактики гельмінтозів, що передаються людині через рибу, 

ракоподібних, молюсків, земноводних, плазуючих і продукти їхні переробки, включають: 

– забезпечення якості й безпеки рибної продукції в процесі її виробництва й 

реалізації; 

– організацію й підвищення якості технологічного (виробничого), у т.ч. 

лабораторного, контролю рибної продукції відповідно до технічних-нормативно-

технічних документів, погоджених з органами й установами Державної санітарно-

епідеміологічної служби; 

– попередження вживання в їжу рибної продукції, зараженої живими личинками 

гельмінтів, небезпечних для здоров’я людини. 



Керівники організацій, що виявили в рибній продукції личинок гельмінтів, 

небезпечних для здоров’я людини, сповіщають про це власника продукції й інформують 

територіальні установи Державної санітарно-епідеміологічної служби у встановленому 

порядку. 

У розряд «умовно придатна» переводять рибну продукцію, у пробі якої виявлена 

хоча б одна жива личинка гельмінтів, небезпечних для здоров’я людини. 

Відповідальним за передачу «умовно придатної» рибної продукції для 

знезаражування є власник продукції, що в 3-денний термін після передачі її для 

знезаражування зобов’язаний представити установі держсанепідслужби, що приняла 

рішення про знезаражування, документ або його копію, завірену в нотаріуса, що 

підтверджує факт прийому «умовно придатної» продукції організацією, яка здійснює 

знезаражування. 

Вимоги до методів знезаражування й режимів обробки «умовно придатної» рибної 

продукції, що гарантує її знезаражування. 

1. Вимоги до заморожування риби: 

– рибу знезаражують від личинок лентеців заморожуванням з дотриманням 

наступних режимів: за температури -12оС – 72 год., за температури -30оС – 12 год.; 

– від личинок опісторхід й інших трематод рибу знезаражують при наступних 

режимах заморожування: при температурі -28оС – 32 год., при -4оС – 7 год.; 

– морську рибу, ракоподібних, молюски, земноводних й плазунів, що містять 

живих лічинок анізакід й інших небезпечних для людини й тварини гельмінтів, 

знезаражують заморожуванням при наступних показниках температури в тілі риби 

(ракоподібних, молюсків, земноводних, плазунів), часу дії цієї температури й наступних 

умов зберігання: за температури – 18оС – 11 діб. За температури -20оС із наступним 

зберіганням при температурі -18оС у плині 7 діб, при -30оС – 10 хв. з наступним 

зберіганням за температури не вище -12оС у плині 7 діб; 

– личинки анізакід гинуть у кальмарах за температури в тілі молюска: мінус 40°С 

— за 40 хв; мінус 32°С — за 60-90 хв; мінус 20оС — за 24 год. 

При неможливості забезпечити режими заморожування, що гарантують 

знезаражування рибної продукції, її варто використати для харчових цілей тільки після 

гарячої термічної обробки або стерилізації (консерви) відповідно до діючих технологічних 

інструкцій. 

2. Вимоги до засолу риби: 

– при зараженні риби лічинками лентеця широкого її знезаражують засолом у 

режимах, зазначених у табл. 8.1; 

 

Таблиця 1.   Знезаражування риби від личинок лентеця засолом у  різних режимах 

 

Посол 
Щільність 

тузлуку 
Температура, оС Тривалість засолу, діб 

Масова частка 

в м’ясі NaCl,% 

Міцний 1,2 2-4 14 Вище 14 

Середній 1,18 2-4 14 10-14 

Слабкий 1,16 2-4 16 8 

 

– знезаражування далекосхідних лососів від лічинок D. lux (D. klebanovskii) 

здійснюють всіма способами промислового засолу відповідно до інструкцій при 

досягненні масової частки в м’ясі спинки риби солі 5%; 

– знезаражування сигових, лососевих і харіусових риб від лічинок лінтеця 

широкого здійснюють змішаним слабким засолом (щільність тузлуку 1,18- 1,19) протягом 

10 діб при досягненні масової частки солі в м’ясі риби 8-9%; 

– знезаражування риби від лічинок опісторход й інших трематод здійснюють 

застосуванням змішаного міцного й середнього засолу (щільність тузлуку з першого дня 



засолу 1,20 за температури1-2°С) при досягненні масової частки солі в м’ясі риби 14%. 

Допускається більш слабкий або менш тривалий посол «умовно придатної» риби 

тільки після попереднього її заморожування в режимах, зазначених раніше. 

3. Вимоги до засолу ікри риби - при засолі ікри риб як самостійного продукту 

знезаражування від личинок лентеця широкого здійснюють такими способами: 

– теплий посол (температура 15—16°С) проводять при кількості солі (у відсотках 

до ваги ікри): 12 % — 30 хв; 10 % — 1год.; 8 % – 2год.; 6 % - 6год.; 

– охолоджений посол (температура 5–6°С) при тих же спів-відношеннях солі й ікри 

проводять удвічі довше; 

– охолоджений посол ікри сигових й інших риб, заражених личинками лентеця 

широкого, проводять при кількості солі 5% до ваги ікри протягом 12 год. 

Посол ікри прохідних лососевих й осетрових проводять після видалення личинок 

анізакід відповідно до технологічних інструкцій. 

«Умовно придатну» морську рибу, призначену для холодного й гарячого копчення, 

виробництва солоної й маринованої рибної продукції, виготовлення пресервів способами, 

що не гарантують загибель гельмінтів, небезпечних для людини, необхідно використати 

як сировину (рибу), попередньо замороженою в режимах п. 1. 

4. Вимоги до гарячої термічної обробки риби: 

– гаряче й холодне копчення, в’ялення, сушіння, а також виготовлення консервів, 

які здійснюються відповідно до технологічних інструкцій, знезаражують рибу від личинок 

лентеців й опісторхисів, за винятком язя. Язь охолоджений не може використовуватися 

для виробництва рибної продукції в’яленої і холодного копчення, тому що при цьому не 

відбувається його знезаражування від личинок опісторхисів. Виробництво в’яленої і 

холодного копчення рибопродукції з язя допускається тільки із сировини, попередньо 

замороженої в режимах п. 1; 

– варити рибу треба порціонними шматками не менш 20 хв із моменту закипання, 

рибні пельмені - не менш 5 хв із моменту закипання, ракоподібних і молюсків протягом 15 

хв; 

– рибу (рибні котлети) необхідно жарити порціонними шматками в жирі 15 хв. 

Великі шматки риби вагою до 100 г варто жарити в розпластаному виді не менш 20 хв. 

Дрібну рибу можна жарити цілком протягом 15-20 хв; 

– смаження пеляді в кулінарних цехах рибообробних організацій знезаражує її від 

личинок лентецю чайчиного. 

Допускається поховання «умовно придатної», «непридатної» рибної продукції, а 

також відходів переробки рибної продукції в біотермальних ямах. 

Не допускається скидати у водойми й на сміттєві звалища відходи переробки 

рибної продукції, а також згодовувати тваринам без попереднього знезаражування. 

Знезаражування (утилізація, знищення) «умовно придатної» й «непридатної» 

рибної продукції здійснюють будь-яким технічно доступним способом з дотриманням 

обов’язкових вимог нормативних і технічних документів. 

Місце, порядок й умови знезаражування або утилізації рибної продукції, що 

містить живих гельмінтів, небезпечних для здоров’я людини, визначає власник продукції 

за узгодженням з установами Державної санітарно-епідеміологічної служби. 

Відповідальним за виконання правил знезаражування (утилізації) рибної продукції 

є юридична особа, незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, 

індивідуальний підприємець, що займаються виловом (видобутком), закупівлями, 

зберіганням, переробкою й реалізацією риби, ракоподібних, молюсків і продуктів їхньої 

переробки. Знезаражування (утилізацію) проводять під контролем територіальних установ 

Державної санітарно-епідеміологічної служби. Утилізацію (знищення) «непридатної» 

рибної продукції проводять у встановленому порядку відповідно до діючих нормативних 

актів. 

 



 

9.Захворювання та бактеріоносіння, що перешкоджають допуску до роботи у 

ЗРГ 

Допуску до роботи перешкоджають інфекційні захворюваня, що відносяться до 

гострих кишкових інфекцій, включає такі захворювання, як дизентерія, сальмонельоз, 

гострий гастроентерит, гострий ентероколіт, харчові токсикоінфекції, стафілококові 

отруєння. 

Медичними протипоказаннями  є захворювання шкіри, хронічні захворювання 

опорно-рухового апарату, епілепсія, різко виражені неврози, хронічні інфекції, 

бактеріоносіння, серйозні порушення зору та слуху, туберкульоз легенів. 

 


