
Тема 8. Основи профілактики харчових захворювань мікробної і немікробної 

природи в закладах ресторанного господарства 

Практичне заняття 8 

Тема. Вирішення ситуаційних завдань. 

Мета заняття: формування навичок та умінь аналізу та виявлення причин отруєння 

людей недоброякісними продуктами, напоями, стравами, виробами. 

Матеріально-технічне забезпечення: інструкція про порядок розслідування й обліку 

харчових отруєнь, Акт розслідування харчових отруєнь, одержаний з органів санітарної 

служби. 

Література: 1; 7–9. 

Зміст ситуаційних завдань 

1. Група студентів, відпочиваючи біля лісу та озера, наловила вранці в озері свіжих 

карасиків. Рибу вони випатрали, помили, посолили і подали у свіжому вигляді цього ж дня до 

столу під час обіду. Указати, поширенню яких біогельмінтозів, токсикоінфекцій та токсикозів 

сприяє свіжа риба, що вживається у сирому вигляді. 

2. Працівники фірми відзначали на пікніку професійне свято. Вживання копчених раків 

і слабосолоних оселедців деякими працівниками призвело до тяжкого ентериту. Необхідно  

вказати вид гельмінтозу, паразитів, які спричиняють це захворювання. Відповідь 

обґрунтувати. 

3. У ресторані було замовлено бенкет з приводу дня народження на 35 осіб. Після 

бенкету було госпіталізовано 10 осіб внаслідок отруєння ботулотоксином. Необхідно вказати, 

внаслідок вживання яких продуктів, страв та виробів могли отруїтися відвідувачі ресторану. 

Відповідь обґрунтувати,  вказати профілактичні заходи попередження отруєнь. 

4. Відвідувач кафе замовив біфштекс з кров'ю. Необхідно вказати, які захворювання 

може викликати вживання недосмаженого та недовареного м'яса. Відповідь обґрунтувати. 

5. Кухар кафе приготував для салатів майонез із качиних яєць, які було закуплено у 

підсобному господарстві. Необхідно вказати, спалах якого захворювання може викликати 

приготовлений майонез і яку відповідальність повинен нести кухар та  завідувач виробництва? 

6. Для приготування коктейлів у барі бармен використав курячі яйця з 

неблагополучного за інфекційними захворюваннями птиці господарства. До яких наслідків це 

може призвести? Відповідь обґрунтувати. 

7. У чоловіка через декілька годин після вживання хліба, який він купив у приватному 

кіоску, з'явився гіркий смак у роті, здерев’яніння язика, жар у порожнині рота, дертя у зіві та 

глотці, біль під час ковтання, а також слабкість, нездужання, ломота у тілі, пітливість. 

Необхідно вказати вид харчового токсикозу, його збудника і профілактичні заходи 

попередження захворювання. 

8. Жінка зібрала весною гриби сморжі і повісила їх на сонці сушитися. Вказати, чи 

може бути безпечним вживання сушених сморжів. Відповідь обґрунтувати. 

9. Діти збирали у лісі гриби і, як з'ясувалося, серед них були, окрім опеньок літніх, 

сироїжок, підберезників, і хибні опеньки, сатанинський гриб. Необхідно вказати, які гриби 

можна використовувати для приготування та правила їх приготування. 

10. У приватному господарстві корова захворіла на ящур.  Знаючи про це, господарка 

приготувала ряжанку та вершкове масло, а молоко прокип’ятила 10 хв. Цю продукцію вона 

продала у місті на неконтрольованому санітарною службою місці. Необхідно проаналізувати 

ситуацію і зробити висновок. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

При вирішенні ситуаційних завдань необхідно знати гігієнічну оцінку м'яса та умови 

його використання, гігієнічну характеристику птиці, яєць і яєчних продуктів, овочів, фруктів; 

гігієнічну характеристику риби та морепродуктів; санітарну доброякісність і епідемічну 

безпеку гідробіонтів. Необхідно ознайомитись із "Санітарними правилами по заготівлі, 

переробці і продажу грибів". 

 



Сальмонели належать до паратифозної групи бактерій. Вони є факультативними 

аеробами, не утворюють спор і відносно стійкі до фізичних і хімічних агентів навколишнього 

середовища. У бульйоні вони втрачають здатність до росту під час нагрівання до 60 С 

протягом 1 години, до 70 С – 25 хв., а температуру –10…–20 С переносять протягом кількох 

місяців. Сальмонели знайдено у виділеннях великої рогатої худоби, свиней, коней, гризунів, 

птахів і риб, що свідчить про значне поширення їх у навколишньому середовищі. Людина 

також може бути носієм сальмонел. У людини захворювання, що спричинюються 

сальмонелами, можуть перебігати у вигляді гастроентеритичної, тифоподібной та 

грипоподібної форм. Захворювання починається через 6–12 годин після споживання 

недоброякісної їжі. Хвороба починається гостро, температура підвищується до 38–40 С. До 

цих явищ приєднуються симптоми інтоксикації: біль у м'язах, ослаблення серцевої діяльності 

тощо. Тривалість захворювання 2–4 доби. Максимальний синтез токсинів спостерігається у 

субстратах, багатих на крохмаль (пшениця, ячмінь, жито, овес, рис, кукурудза), якщо їх 

вологість перевищує 18%; у субстратах із високим вмістом ліпідів (арахіс, соняшник, насіння 

бавовнику, горіхів), якщо їх вологість перевищує 9–10%, а вологість повітря становить 95–

97%. Синтез афлатоксинів припиняється у разі відносної вологості повітря нижчої за 85%. 

Варіння їжі знижує вміст афлатоксинів лише на 15–50%. Заходи профілактики полягають у не 

допущенні підвищення вологості рослинної сировини і продуктів на будь-якій стадії. 

Граничнодопустимий вміст запліснявілих зерен і бобів – від 2 до 15%, а афлотоксину А – 5 

мкг/кг. Трихотецени продукуються мікроскопічними грибами роду Fusarium. 

Фузаріотоксикози – це аліментарно-токсична алейкія, отруєння "п’яним" хлібом. Оптимальна 

температура для біосинтезу більшості трихотеценів становить +24…+30 С. Накопичення 

токсину спостерігається у разі високої вологості зерна, що перезимувало під снігом, і 

зниженої температури повітря. Цьому сприяють дощова осінь і тепла, але сніжна зима. 

Аліментарно-токсична алейкія розвивається у разі вживання хлібу із злакових культур, які 

перезимували в полі. Розрізняють 4 стадії алейкії: 1) відразу після вживання хліба або через 

кілька годин відчувається гіркий смак у роті, здерев’яніння язика, жар у порожнині рота, дертя 

у зіві та глотці, біль під час ковтання. Загальні симптоми: слабкість, нездужання, ломота у тілі, 

пітливість; 2) лейкопенічна стадія (зміни у крові) під час якої розвивається лейкопенія, 

нейтропенія, лімфоцитом; 3) виражені клінічні явища (висипка, кровотеча, некротична ангіна, 

висока температура, тахікардія); 4) відновлення і можливі ускладнення (гепатит, 

гостроентерит). Профілактика полягає у забороні використання зерна, що перезимувало у 

полі, вилучення його і забезпечення населення доброякісним зерном. Якщо понад 1% зерна – 

запліснявіле, то його перевіряють на токсичність. Якщо до 3% виявилось фузаріозним 

(рожевого забарвлення) – відсортовують. Отруєння "п’яним" хлібом виникає, якщо зерно було 

уражено Fusarium graminearum. Своєчасне проведення жнив та додержання правил зберігання 

зерна – запорука від отруєння. Способи зараження гельмінтозами. Зараження людини 

гельмінтами відбувається оральним шляхом, через шкіру, інвазованими комахами і 

контактним шляхом. Оральним шляхом можна заразитися: вживаючи в їжу погано промиті 

овочі та фрукти, тому що розвиток личинок гельмінтів відбувається у ґрунті; вживаючи в їжу 

інвазоване (заражене) м'ясо ссавців, риб, ракоподібних, а також земноводних плазунів і 

молюсків. Термічна обробка м'ясних продуктів часто буває недостатньою для повного 

знищення гельмінтів. Джерелом зараження гіменолепідозом є хвора людина, гризуни. 

Основний механізм передачі – фекально-оральний. Одним із чинників передачі можуть бути 

мухи. Чинником передачі ентеробіозу є руки хворого (джерела інвазії), які забруднюються 

яйцями гостриків. Захворювання трихінельозом може бути викликано вживанням у їжу 

недостатньо термічно обробленого м'яса тварин, інвазованим трихінелами (окіст, бекон, 

грудинка, ковбаса, сало-шпик). При вживанні в їжу сирого чи недостатньо термічно 

обробленого м'яса свинини людина може заразитися теніозом. При контакті з собакою, 

інвазованою ехінококом, а також при вживанні овочів та фруктів, забруднених фекаліями 

хворого собаки, людина може заразитися ехінококозом. При вживанні сирої, малосольної, 

свіжопров'яленої або недостатньо термічно обробленої риби людина може заразитись 



опісторхозом. При вживанні сирої, слабопросоленої, слабкомороженої риби (струганини), 

недостатньо просоленої ікри людина може заразитись дифілоботріозом. Профілактика 

зараження людини гельмінтами: овочі та фрукти слід старанно мити й обдавати окропом; 

завчасне виявлення хворих, їх лікування, боротьба з гризунами, мухами, тарганами; особиста 

гігієна; очищення територій від сміття та фекальних забруднень, знезараження фекалій, які 

використовуються у якості добрив для садів та городів; запобігання зараження великої рогатої 

худоби; недопущення потрапляння фекалій у водойми; засолювання ікри 3% розчином солі на 

три доби, 5% розчином солі на 6 годин, 10% розчином солі на 30 хв.; повноцінна ветеринарно-

санітарна експертиза м'яса та риби, вживання в їжу достатньо термічно оброблених або 

просолених м'ясних та рибних продуктів. 

 

 

 

 

Контрольні запитання 

1. Які чинники впливають на кількість мікроорганізмів у рибі та їх вид? 

2. Які умови та термін зберігання свіжої риби? 

3. Які токсикоінфекції розвиваються у людини після вживання недоброякісної риби та 

морепродуктів? 

4. Які гельмінтози передаються через прісноводну рибу і ракоподібних? 

5. Які причини виникнення отруєнь токсином ботулізму? 

6. Які причини виникнення стафілококових токсинів? 

7. Які збудники викликають харчові токсикоінфекції? 

8. Які природні джерела збудників сальмонельозу? 

9. Які заходи попередження розмноження сальмонел? 

10. Який строк зберігання свіжих грибів? 


