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độc?
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Phần thứ hai
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triệu chứng?
Câu hỏi 40. Cho biết bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes gây 
nên?



Trả lời:
  Ngộ độc thực phẩm là tình trạng bệnh lý do hấp thụ thực 
phẩm bị ô nhiễm hoặc có chứa chất độc.

Trả lời:
  Có 4 nguyên nhân nhân gây ngộ độc thực phẩm thường gặp 
đó là:
1.  Ngộ độc thực phẩm do sinh vật. 
2.  Ngộ độc thực phẩm do hóa  chất độc hại.
3.  Ngộ đôc do thực phẩm có chứa các độc tố tự nhiên. 
4.  Ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn bị biến chất.

  Tình trạng mất an toàn thực phẩm ở Việt Nam ngày càng trở nên 
nghiêm trọng. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra tại nhiều 
địa phương nhất là tại nhiều bếp ăn tập thể, đã gây ngộ độc cho 
hàng chục, thậm chí hàng trăm người, đó là chưa kể đến những 
vụ ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ ở gia đình đã không thể liệt kê hết 
được.
  Bên cạnh các vụ ngộ độc cấp tính nói trên, việc sử dụng thực 
phẩm có chứa một số phụ gia, phẩm màu, hương liệu nhân tạo, 
chất bảo quản, chất tăng trọng, chất tạo nạc không được phép sử 
dụng, thực phẩm có dư lượng kháng sinh, tuy không gây ngộ độc 
cấp tính, nhưng do tích lũy dần trong cơ thể sẽ  gây ung thư và 
các bệnh nguy hiểm khác. 
  Sử dụng thực phẩm, cũng cần nhận diện và quan tâm đến việc 
lây truyền các bệnh từ thực phẩm. Những bệnh lây truyền do thực 
phẩm gây ra chủ yếu là những bệnh sau: bệnh tả, bệnh thương 
hàn, bệnh lỵ trực khuẩn, bệnh nhiễm độc thức ăn, bệnh giun đũa, 
giun tóc, giun xoắn, bệnh sán lá gan, bệnh sán lá phổi…
  Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) và Dự án Bảo vệ 
Người tiêu dùng ASEAN (PROTECT), do Tổ chức Hợp tác Phát triển 
Đức (GIZ) thực thi với sự tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát 
triển Liên bang Đức (BMZ) biên soạn cuốn “Hỏi đáp về ngộ độc 
thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm”, nêu rõ các 
nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các 
bệnh truyền qua thực phẩm thường gặp và cách phòng tránh.
  Với mong muốn qua cuốn hỏi đáp ngắn gọn này sẽ đáp ứng 
được phần nào nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng 
chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm 
góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

LỜI GIỚI THIỆU

CÂU HỎI 1
Thế nào là ngộ độc thực phẩm

CÂU HỎI 2
Xin cho biết những nguyên nhân nào gây  ngộ độc thực 
phẩm?

MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN GÂY NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

PHẦN THỨ NHẤT



-  Quá trình giết mổ, vận chuyển, bảo quản thịt gia súc, gia cầm 
không bảo đảm vệ sinh, mặc dù gia súc, gia cầm trước khi giết 
mổ  khỏe mạnh, không có bệnh tật.
-  Không đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến và không 
tuân thủ quy định vệ sinh cá nhân (tay người chế biến không 
sạch, người lành mang trùng…).
-  Thức ăn nấu không kỹ, ăn thức ăn sống (ăn gỏi, lẩu…).
-  Bảo quản thực phẩm không đúng cách, không che đậy để côn 
trùng, vật nuôi… tiếp xúc vào thức ăn, làm lây nhiễm vi sinh vật 
gây bệnh.

Trả lời:
   Sinh vật gây ngộ độc thực phẩm  bao gồm: Vi khuẩn, virut,  ký 
sinh trùng, nấm mốc.

Trả lời:
  Sinh vật gây bệnh lây nhiễm vào thực phẩm từ:
-  Môi trường bị ô nhiễm: Từ đất, nước, không khí, dụng cụ và 
các vật dụng khác.
-   Vật nuôi bị bệnh: Gia súc, gia cầm đã bị bệnh trước khi giết 
mổ.

CÂU HỎI 4
Sinh vật gây bệnh lây nhiễm vào thực phẩm bằng 
con đường nào?

I. NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO SINH VẬT

CÂU HỎI 3
Những sinh vật nào thường gây ngộ độc thực phẩm?
CÂU HỎI 3

Nấm mốc Vi rút

Vi khuẩn



CÂU HỎI 6
Cơ thể có những biểu hiện gì khi bị  ngộ độc do nhiễm 
vi sinh vật?

Trả lời:
  Khi ăn phải thực phẩm nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc, cơ thể 
thường có biểu hiện ngộ độc từ 30 phút đến vài ngày sau khi ăn 
thức ăn bị ô nhiễm.
  Triệu chứng: Đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày, đau 
bụng, buồn nôn hoặc nôn mửa liên tục, mệt mỏi, khó chịu, đau 
đầu, hoa mắt, chóng mặt…

 

Trả lời:
  Khi ăn  phải thức ăn bị nhiễm vi khuẩn Salmonella (thịt gia súc, 
gia cầm mắc bệnh, trứng, thủy sản bị ô nhiễm).
  Người bệnh buồn nôn, nhức đầu, choáng váng sau đó sốt, nôn, 
ỉa chảy nhiều lần, phân nhiều nước, đôi khi có lẫn máu. 
  Biện pháp phòng tránh:
- Không ăn thịt súc vật ốm, chết, thủy sản bị ươn.
- Bảo đảm điều kiện vệ sinh nơi giết mổ gia súc, gia cầm, nơi chế 
biến thực phẩm.
- Thức ăn phải nấu chín kỹ.

 Trả lời:
  Phần lớn các thực phẩm nguồn gốc động vật có giá trị dinh 
dưỡng dễ nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc như:
-  Các loại thịt, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm.
-  Thủy sản và sản phẩm thủy sản.
-  Sữa, chế phẩm của sữa.
-  Trứng, chế phẩm từ trứng.

Các thực phẩm  nào dễ nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc?
CÂU HỎI 5

Ngộ độc do vi khuẩn Salmonella xảy ra như thế nào?
CÂU HỎI 7



Trả lời:
  Khác với các loại vi khuẩn, virut Hepatitis A (HAV) nhiễm và ký 
sinh ở các loại nhuyễn thể rất khó làm sạch. Thực phẩm trung 
gian truyền HAV là nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống ở vùng nước 
cửa sông bị ô nhiễm. Khi ăn nhuyễn thể không được nấu chín 
hoặc ăn sống có khả năng bị nhiễm vi rút, gây ra các bệnh viêm 
gan ở người.

 Trả lời:
  Thực phẩm gây ngộ độc  do vi khuẩn Clostridium botulinum 
bao gồm: thịt, cá, rau đóng hộp hoặc hút chân không bị ô 
nhiễm trong quá trình chế biến.
  Các triệu chứng chính: Chủ yếu là các triệu chứng giảm trương 
lực cơ như liệt mắt, vòm họng, lưỡi, hầu; liệt dạ dày, ruột, gây táo 
bón, trướng bụng, giảm trương lực cơ hô hấp gây khó thở, giảm 
tiết dịch, tiểu tiện khó; 
  Biện pháp phòng tránh:
-  Làm tốt khâu bảo quản  nhất là thức ăn chế biến sẵn từ thịt, cá 
muối và xông khói. 
-  Không sử dụng các sản phẩm thịt, cá có dấu hiệu ôi thiu làm 
thức ăn nguội hoặc đóng hộp.
-  Không sử dụng các đồ hộp có dấu hiệu phồng.

Ngộ độc thực phẩm do vi rút là như thế nào?
CÂU HỎI 9CÂU HỎI 8

Ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum từ những 
thực phẩm nào?



CÂU HỎI 10
Thực phẩm biến đổi gen là gì?

Trả lời:
  Triệu chứng bệnh sán thường  không rõ rệt, chỉ phát hiện rõ khi 
nhiễm số lượng đủ lớn. Người bệnh bị rối loại tiêu hóa, chán ăn, 
đi lỏng xen kẽ táo bón, có thể mẩn ngứa, bạch cầu tăng, đau 
bụng, vàng da, gan to, cứng, đau, có dấu hiệu viêm đường mật 
và xơ gan.
  Biện pháp phòng tránh:
  Tuyệt đối không ăn gỏi cá, cá nướng chưa chín hoặc nấu chưa 
kỹ, ốc nấu chưa chín.
  Quản lý phân, đờm của người bệnh, không dùng phân tươi 
nuôi cá, khi xác định đúng bệnh cần điều trị bằng thuốc tẩy sán 
theo hướng dẫn của bác sỹ.

Trả lời:
  Một số loại ký sinh trùng gây bệnh như sau:
-  Bệnh giun xoắn mắc phải do ăn thịt tái, nem thịt sống, tiết 
canh có ấu trùng. Khi bị nhiễm độc, cơ thể bị dị ứng, sốt cao, liệt 
cơ hô hấp có thể gây tử vong; 
-  Bệnh sán dây bò, lợn gạo do ăn thịt bò, lợn sống/tái gây rối 
loạn tiêu hóa;
-  Bệnh sán lá gan nhỏ do ăn gỏi cá sống (như cá diếc, cá rô, cá 
chép, cá trôi) gây tổn thương gan mật;
-  Bệnh sán lá phổi (do ăn tôm cua sống/tái hoặc thực phẩm bị ô 
nhiễm bởi nước mang trùng) gây viêm phế quản, đau ngực, 
khạc ra máu rất nguy hiểm. 

Triệu chứng và cách phòng tránh bệnh sán như thế nào?
CÂU HỎI 11CÂU HỎI 10

Ký sinh trùng là những loại nào, hậu quả của bệnh nhiễm 
ký sinh trùng ?



II. NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

Trả lời:
  Ngộ độc hóa chất bảo vệ thực vật thường có 5 hội chứng: Tổn 
thương hệ thần kinh (nhức đầu, mất ngủ, giảm trí nhớ, ra mồ 
hôi, nặng bị liệt do tổn thương thần kinh ngoại biên và não), tim 
mạch (co thắt mạch ngoại vi, loạn nhịp tim), hô hấp (viêm 
đường hô hấp trên, viêm phổi, nặng gây suy hô hấp, ngừng 
thở), tiêu hóa (viêm dạ dày, gan mật, co thắt đường mật), hội 
chứng thiếu máu, giảm bạch cầu, xuất huyết, thay đổi hoạt tính 
của một số men. Ngoài ra, nhiễm độc  hóa chất bảo vệ thực vật 
còn có thể có biểu hiện tổn thương cả hệ tiết niệu, nội tiết và 
tuyến giáp.
Biện pháp phòng tránh:
-  Đối với người sản xuất: Thực hiện 4 đúng (đúng chủng loại, 
đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng thời gian cách ly). 
-  Đối với người tiêu dùng: Chọn rau, củ, quả có màu sắc tự 
nhiên, không có mùi lạ, rửa sạch, gọt vỏ trước khi sử dụng, rửa 
sạch, ngâm nước đối với rau ăn lá…

Trả lời:
  Tỷ lệ ô nhiễm mầm bệnh 
giun sán chung trên rau 
khoảng 10%. Ví dụ:  Rau 
xà lách và rau cải cúc có tỷ 
lệ nhiễm khoảng 20%; rau 
cải xanh có tỷ lệ nhiễm 
khoảng 10%; rau muống, 
rau ngổ và rau cần có tỷ lệ  
nhiễm khoảng 5%.
Cách phòng tránh:
  Tuyệt đối không dùng phân tươi của người và động vật để tưới 
cho rau củ quả.
  Nếu ăn rau sống cần phải rửa dưới vòi nước chảy. Sau đó ngâm 
nước muối dưới 10 phút để diệt trứng giun sán.

Trả lời:
  Các loại ngũ cốc đặc biệt là ngô, đậu, 
lạc khi bị mốc sinh ra độc tố a�atoxin là 
tiền chất gây ung thư. Vì vậy người tiêu 
dùng không nên ăn các loại ngũ cốc bị 
mốc.

Tỷ lệ nhiễm giun sán trong rau xanh là bao nhiêu?
CÂU HỎI 12

Những thực phẩm nào có nguy cơ bị nấm mốc?
CÂU HỎI 13

CÂU HỎI 14
Ngộ độc do hóa chất bảo vệ thực vật biểu hiện như thế 
nào và cách phòng tránh?



Trả lời:
  Các loại thực phẩm sau có nguy cơ gây ngộ độc:
-  Rau quả nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật.
-  Các loại thủy sản nhiễm kim loại nặng.
-  Bánh đúc, bún, giò, chả, su sê... do dùng các chất làm dai, giòn  
bị cấm (hàn the, foocmon).
-  Nước  giải khát, bánh kẹo dùng phẩm màu công nghiệp.
-  Hoa chuối, bún dùng chất tẩy trắng.
-  Thịt, cá dùng chất bảo quản để kéo dài thời gian sử dụng.
-  Giá đỗ dùng chất kích thích nảy mầm.

Trả lời:
  Trong quá trình chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, thủy sản có 
sử dụng kháng sinh, hóc môn tăng trưởng nhưng không đảm 
bảo thời gian cách ly trước khi giết mổ nên còn tồn dư các chất 
đó. 
-  Nếu ăn phải thực phẩm tồn dư thuốc kháng sinh  sẽ dẫn dến 
hiện tượng nhờn kháng sinh sau này.
-  Nếu ăn phải thực phẩm tồn dư hóc môn tùy từng loại có thể  
ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của trẻ em và phụ 
nữ có thai, gây ngộ độc  với các triệu chứng khác nhau.

Chất kích thích tăng trưởng

CÂU HỎI 15
Tại sao không sử dụng thịt gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi 
có tồn dư kháng sinh, hóc môn ?

CÂU HỎI 16
Những loại  thực phẩm nào thường bị nhiễm hóa chất 
gây ngộ độc?

Cấu trúc phân tử của Salbutamol

Salbutamol và Chlebutarol
có gốc B-agonist thuộc nhóm chất độc hại
đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Chất tạo nạc 
Salbutamol

Pha vào thức ăn
cho lợn

Máu ở thịt
dồn lên phần mỡ

Mỡ chuyển màu đỏ
như thịt nạc

Thoái hóa và chết

Xuất chuồng

Tiếp tục nuôi

Salbutamol

15-40 ngày

Nhức đầu

Chất tạo nạc Salbutamol hay Chlebutarol
có thể khiến cơ thể con người bị nhiễm độc, 
gây rối loạn tiêu hóa, tuần hoàn, 
thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Buồn nôn

Nhịp tim 
nhanh

Huyết áp tăng
hoặc hạ

Rối loạn
tiêu hóa

Sự nguy hiểm của 
CHẤT TẠO NẠC
trong thịt lợn

Run tay chân



Trả lời:
  Để phòng ngừa ngộ độc rượu:
-  Không uống cồn công nghiệp và rượu có hàm lượng metha-
nol > 0,05% vì có thể gây mù mắt và tử vong.
- Không uống rượu nồng độ từ 30 độ trở lên vượt quá 
30ml/người/ngày.
-  Không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật 
không rõ độc tính, hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân.
-  Không uống rượu khi: Không nguồn gốc, không công bố tiêu 
chuẩn chất lượng, đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị 
bệnh.

 Trả lời:
-  Nguyên nhân gây ngộ độc rượu:
   Uống rượu vượt quá mức chấp nhận của cơ thể.
  Uống phải rượu pha cồn công nghiệp (chứa nhiều methanol 
hoặc ethylene glycol).
  Uống rượu ngâm với thảo mộc (lá, rễ, hạt cây…) động vật (mật, 
phủ tạng, bộ phận khác…) có chất độc.
-  Hậu quả của ngộ độc rượu:
  Mức độ nhẹ: Không kiềm chế được cảm xúc, dễ tức giận, nổi 
nóng, đi đứng xiêu vẹo.
  Mức độ nặng: Nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, mạch nhanh, thở 
nông, hạ huyết áp; có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp 
thời.
  Uống rượu lâu ngày dẫn đến nghiện rượu, mắc các bệnh tâm 
thần, xơ gan, nhồi máu cơ tim, mất trí nhớ.
  Phụ nữ mang thai uống nhiều rượu có thể gây sinh non, ảnh 
hưởng đến phát triển thể chất, tinh thần trí tuệ của đứa trẻ, gây 
ngộ độc cho thai nhi.

Ngộ độc rượu do chất gì và hậu quả?
CÂU HỎI 17

Phòng ngừa ngộ độc rượu như thế nào?
CÂU HỎI 18

TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA

Kích thích thần kinh,
gây ảo giác,
không điều khiển được
nhận thức và hành vi

Tăng nhịp tim và 
sức ép lên tim

Tăng áp lực lên thận

Làm giảm đi sự lưu
thông của mạch máu 

Gây nôn mửa

Tổn thương gan



ngày thường chết vì suy thận.
- Ngộ độc thạch tín (Asen): Nôn, mửa, đau bụng, ỉa chảy, khát dữ 
dội, mạch đập yếu, mặt nhợt nhạt rồi thâm tím, bí đái và tử vong 
nhanh. 
- Ngộ độc chì: Cổ có vị ngọt rồi chát, tiếp theo là nghẹn cổ, cháy 
miệng, cháy thực quản, dạ dày, nôn ra chất trắng (chì clorua), 
đau bụng dữ dội, ỉa chảy, phân đen, mạch yếu, tê tay chân, co 
giật và tử vong.

 Trả lời:
  Các kim loại nặng như asen, chì, thủy ngân và selen gây kích 
động hệ thống thần kinh trung ương và nếu nồng độ cao, có 
ngộ độc cấp tính gây chết người. 
  Cá và hải sản có thể nhiễm thủy ngân, chì và cadmium khi sinh 
sống ở vùng nước bị ô nhiễm chất thải công nghiệp.
  Rau quả có thể bị nhiễm asen, cadimi, chì do đất hoặc nước có 
chứa các kim loại nặng này.

Trả lời:
  Ngộ độc cấp tính do kim loại nặng gây ra:
- Ngộ độc thủy ngân: Đau bụng, nôn, xuất hiện những chấm 
đen trên lợi, bệnh nhân bị kích động, tăng huyết áp, sau 2-3 

Kim loại nặng gây ngộ độc thực phẩm có từ đâu?
CÂU HỎI 19

Hậu quả của ngộ độc kim loại nặng là gì?
CÂU HỎI 20



Trả lời:
  Cá Nóc chứa chất độc có tên là Tetrodotoxin, độc chất này  tập 
trung cao ở da,  trứng và gan (đối với cá thể cái) hoặc gan và tinh 
sào (đối với cá thể đực). Các 
triệu chứng thường xảy ra 
10-45 phút sau khi ăn cá nóc có 
độc tố.
  Người ăn ban đầu sẽ có cảm 
giác tê và ngứa ran quanh 
miệng, tăng tiết nước bọt (chảy 
nước dãi), buồn nôn và nôn. 
  Các triệu chứng khi ngộ độc cá nóc có thể tiến triển nặng hơn 
trong vòng 4-6 giờ dẫn đến đến tê liệt, mất ý thức và suy hô hấp. 
Tình huống nặng nhất là gây tử vong.

Trả lời:
  Ngộ độc sắn thường được gọi là say sắn do ăn phải sắn có một 
loại glucozid, khi vào cơ thể bị thủy phân sinh ra chất độc là axit 
xyanhydric (HCN). Ngộ độc nhẹ chỉ có biểu hiện nhức đầu, 
chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, khô mũi họng; Ngộ độc nặng 
gây rối loạn thần kinh, sợ hãi, co giật, co cứng cơ giống bị uốn 
ván, giãn đồng tử, nhịp thở chậm dần, tím tái, có thể chết sau 

Trả lời:
  Bản thân một số thực phẩm trong tự nhiên  đã có chứa sẵn chất 
độc, điển hình là những loại sau:
-  Cá nóc, bạch tuộc xanh có chất độc Tetradotoxin.  
-  Khoai tây mọc mầm có chất độc Solamin. 
-  Nấm độc có chất độc Muscarin, Ciguatera.
-  Trai, sò lạ có chất độc Mytilotoxin.
-  Sắn đắng có chứa chất độc Axit xyanhydric.

Những loại thực phẩm trong tự nhiên  nào có chứa chất độc?
CÂU HỎI 21

Những dấu hiệu và triệu chứng của ngộ độc cá nóc là gì?
CÂU HỎI 22

Ngộ độc sắn biểu hiện thế nào, biện pháp phòng tránh?
CÂU HỎI 23

III. NGỘ ĐỘC  DO THỰC PHẨM CÓ  CÁC CHẤT ĐỘC TỰ NHIÊN



không xác định được rõ loài.
-  Khi bị ngộ độc nấm thì cần phải xử 
trí cho người bị ngộ độc và cả người 
cùng ăn nấm dù chưa có biểu hiện 
triệu chứng.

Trả lời:
Thức ăn bị biến chất do:
-  Trong quá trình bảo quản, cất giữ thực 
phẩm, nếu không đảm bảo quy trình vệ 
sinh, các chất dinh dưỡng trong thực 
phẩm sẽ bị các vi sinh vật, các men phân 
giải, làm cho thức ăn bị biến chất, có thể 
chứa các chất gây độc.
-  Dưới tác động của ánh sáng, nhiệt độ, 
oxy, các vết kim loại...  cũng làm cho thực 
phẩm bị hư hỏng, biến chất, làm thay 
đổi mùi vị, màu sắc, cấu trúc, có thể chứa các chất trung gian 
chuyển hóa gây ngộ độc.

nửa giờ nếu không can thiệp kịp 
thời.
Biện pháp phòng tránh.
  Khi ăn sắn tươi luộc: Bóc sạch vỏ 
sắn, bỏ hai đầu, ngâm kỹ đến 10 
giờ, rửa sạch, luộc kỹ.

Trả lời:
  Một số loại nấm chứa chất độc Muscarin gây ngộ độc.
Các triệu chứng:
-  Buồn nôn và nôn, có thể nôn ra thức ăn có lẫn máu.
-  Đau bụng dữ dội thành từng cơn, đi ngoài ra nước tanh, dính 
máu.
-  Toàn thân mệt mỏi, lạnh toát, bí tiểu, khát nước.
-  Trụy tim mạch rõ rệt, huyết áp thấp, mạch chậm, co mạch, 
người tái xanh.  
-  Tức thở, co thắt phế quản, ứ máu ở phổi.
  Phòng chống ngộ độc do nấm:
-  Kiểm tra, nhận dạng nấm thật kỹ trước khi nấu; phải kiên 
quyết loại bỏ nấm lạ.
-  Không nên hái nấm quá non,  khi chưa xòe mũ nấm (đối với 
nấm tán) vì chưa thấy hết đặc điểm cấu tạo của chúng nên 

Ngộ độc nấm, triệu chứng, cách phòng tránh?
CÂU HỎI 24

Nguyên nhân nào làm cho  thức ăn bị biến chất?
CÂU HỎI 25

IV. NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO THỨC ĂN BỊ BIẾN CHẤT



Trả lời:
-  Triệu chứng lâm sàng chủ yếu 
là hội chứng tiêu hóa (đau bụng, 
buồn nôn, nôn từng cơn), ho đi 
kèm triệu chứng tiết nước bọt, 
ngứa cổ họng, choáng váng, 
đau đầu, co giật, nổi mề đay.
-  Tỷ lệ tử vong thấp nhưng nguy 
hiểm là tích lũy chất độc và làm 
cho thức ăn mất hết chất dinh dưỡng (gây thiếu máu, thiếu 
vitamin) do một số chất phá hủy các vitamin A, D, E.

Trả lời: 
  Khi có trường hợp ngộ độc thực phẩm hoặc nghi ngờ ngộ độc 
thực phẩm xảy ra trong gia đình hoặc tập thể phải đình chỉ ngay 
việc sử dụng thức ăn/đồ uống đó và giữ toàn bộ thức ăn/đồ 
uống còn lại, chất nôn, phân, nước tiểu để lấy mẫu xét nghiệm 
tìm nguyên nhân; đồng thời báo ngay cho cơ quan y tế gần 

Trả lời:
  Các chất độc hại được tạo ra khi thức ăn bị biến chất bao gồm:
-  Các axit hữu cơ, amoniac, indol, scatol  thường do các thức ăn 
có chất đạm bị biến chất tạo ra.
-  Các glyxerin, axit béo tự do, peroxyt, aldehyt, xeton...thường 
do các thức ăn là chất béo bị biến chất tạo ra.
-  Các độc tố vi nấm sinh ra do ngũ cốc bị hư hỏng, mốc.

Trả lời:
  Một số loại thực phẩm dễ bị biến chất gây ngộ độc như sau:
-  Các thực phẩm có nguồn gốc từ thịt.
-  Các thực phẩm có nguồn gốc từ thủy sản.
-  Các thực phẩm chế biến với dầu mỡ, đặc biệt dầu mỡ rán lại 
nhiều lần.

Các chất độc hại gì tạo ra khi thức ăn bị biến chất?
CÂU HỎI 26

Những thực phẩm nào dễ gây ngộ độc do bị biến chất?
CÂU HỎI 27

CÂU HỎI 28
Triệu chứng của ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn bị biến
chất như thế nào?

CÂU HỎI 29
Cách xử trí  bị ngộ độc thực phẩm khi chất độc chưa kịp 
hấp thu như thế nào?

V. XỬ TRÍ CẤP CỨU NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM CẤP TÍNH

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

BUỒN NÔN ĐAU ĐẦU

TIÊU CHẢY SỐT

ĐAU BỤNG CHÓNG MẶT



Trả lời:
Cần phải giải độc cho bệnh nhân bằng cách:
-  Dùng chất trung hòa: Nếu ngộ độc acid nên dùng các chất 
kiềm nhẹ như nước xà phòng, magie oxyt 4% cứ 5 phút 15ml. 
Tuyệt đối không dùng thuốc muối bicarbnat vì sẽ hình thành 
CO2 gây thủng dạ dày. Nếu ngộ độc chất kiềm cho bệnh nhân 
uống dấm hoặc nước quả chua.
-  Dùng phương pháp hấp thụ chất độc: Cho uống 5-10 gam 
than hoạt tính hoặc 35-40 gam bột đất sét. 
-  Dùng chất bảo vệ niêm mạc dạ dày và ngăn cản hấp thu chất 
độc: Cho bệnh nhân uống bột mì, bột gạo, sữa, lòng trắng 
trứng, nước cháo,...
-  Dùng chất kết tủa nếu bị ngộ độc kim loại nặng (như thủy 
ngân, chì...) hoặc lòng trắng trứng, sữa, hoặc natri sulfat (10g). 
Nếu ngộ độc kiềm có thể cho uống nước chè đặc hoặc cồn iod 
(15 giọt hòa với 1 cốc nước).
-  Dùng chất giải độc: Trong ngộ độc glucozid, kim loại nặng và 
acid, có thể cho uống than bột, 
magie oxyt, axit tartaric và nước tỷ lệ 
là 2:1:1:100 để kết hợp với chất độc 
tạo thành chất không độc.

nhất đến để điều tra ngộ độc thực phẩm và kịp xử trí cấp cứu 
trước tiên là phải loại trừ các chất độc ra khỏi cơ thể, ngăn cản 
sự hấp thu chất độc của ruột, sau đó mới tiến hành một số biện 
pháp giải độc, phá huỷ độc tính, bảo vệ niêm mạc dạ dày, cụ thể 
là:
- Gây nôn bằng cách cho ngón tay vào ngoáy họng hoặc cho 
uống nước xà phòng, nước muối (2 thìa canh pha với 1 cốc 
nước), hoặc đồng sulfat (nửa gam pha với 1 cốc nước) hoặc kẽm 
sulfat (2 gam + 1 cốc nước). Nếu bệnh nhân quá mệt có thể tiêm 
apomorphin 0,005 dưới da. 
- Rửa dạ dày bằng nước ấm, nước muối sinh lý càng sớm càng 
tốt, chậm nhất là trước 6 giờ.  
- Tẩy ruột: Nếu thời gian ngộ độc lâu trên 6 giờ thì có thể cho 
uống magie sulphat hoặc natri sulphat để tẩy ruột.
- Có điều kiện nên gây bài niệu bằng cách truyền dịch. 

CÂU HỎI 30
Cách xử trí  bị ngộ độc thực phẩm khi chất độc bị hấp thụ 
một phần như thế nào?



Trả lời:
  Nguyên nhân gây bệnh do ăn thức 
ăn bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng 
Staphylococcus aureus như: Thịt, cá, 
trứng, sữa,...
  Vi khuẩn này có nhiều trên da, họng 
khi bị viêm nhiễm và có trong không 
khí, nước... 
  Bệnh thường biểu hiện từ 3 - 4 giờ 
sau khi ăn.
Triệu chứng: Buồn nôn, đi ngoài nhiều lần phân toàn nước, mệt 
mỏi, có thể đau đầu, hôn mê .
  Nếu không được điều trị kịp thời dễ tử vong do mất nước và 
điện giải.
Biện pháp phòng tránh:
  Kiểm tra sức khỏe người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đặc 
biệt những người bị viêm da có mủ, nhiễm trùng đường hô hấp 
cấp tính phải cách ly khỏi dây chuyền sản xuất thực phẩm nhất 
là thức ăn đã nấu chín.
  Các loại sữa tươi, bánh ngọt có kem sữa, đồ hộp cá có dầu phải 
thực hiện nghiêm quy chế vệ sinh nơi sản xuất và nơi bán hàng.

Trả lời:
  Bệnh truyền qua thực phẩm là bệnh do ăn, uống thực phẩm bị 
nhiễm các tác nhân gây bệnh.

Trả lời:
  Các loại bệnh từ thực phẩm có nguyên nhân liên quan đến 
thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh, nhiễm độc từ các 
vùng nuôi, trồng hoặc đánh bắt; từ điều kiện bảo quản, chế 
biến, vận chuyển  không hợp vệ sinh. 
  Tác nhân gây bệnh truyền qua thực phẩm có thể gây nên bệnh 
tiêu chảy nguy hiểm hay làm suy nhược cơ thể, trong đó có 
bệnh viêm màng não. Nhiễm độc hoá học có thể gây ngộ độc 
cấp tính hay các bệnh mãn tính, như ung thư. Bệnh truyền qua 
thực phẩm nghiêm trọng có thể gây tàn tật suốt đời hay tử 
vong.

Trả lời:
Nguyên nhân gây bệnh:
  Do  vi khuẩn E.coli có nhiều trong phân người và gia súc. 
   Thức ăn nấu chưa chín, nguồn nước ô nhiễm  và từ những con 
vật đang nhiễm bệnh.
  Quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm thiếu vệ sinh, các loại 
côn trùng xâm nhập mang theo vi khuẩn E.coli từ phân, rác vào 
thức ăn. 
Biểu hiện ngộ độc: Thường sau 4 - 48 giờ
Triệu chứng: Đau bụng, đi ngoài phân có máu hay nhiều nước 
(tùy theo từng chủng E.coli).
Có thể tử vong do nhiễm độc hay mất nước nếu nhiễm E.coli 
O.157 hay các chủng E.coli khác.
Cách phòng tránh: 
  Thực hiện vệ sinh môi trường sạch sẽ, rửa tay ngay sau khi đi vệ 
sinh. Sử dụng nguồn nước sạch để ăn uống. phải ăn chín, uống 
sôi.

Cho biết các nguyên nhân gây bệnh qua thực phẩm?
CÂU HỎI 32

CÂU HỎI 33
Cho biết bệnh do vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus 
aureus) như thế nào?CÂU HỎI 31

Thế nào là bệnh truyền qua thực phẩm?

CÁC BỆNH TRUYỀN QUA THỰC PHẨM 

 
Trả lời:
  Nguyên nhân do vi rút viên gan A, B có trong phân người bệnh,  
trong môi trường đất và nước bị ô nhiễm. Nếu thực hành sản 
xuất không bảo đảm vệ sinh, chúng sẽ nhiễm vào thực phẩm 
khi:
  Sử dụng thức ăn nấu không chín kỹ, nước uống có nhiễm vi rút.
  Rau sống bón bằng phân tươi.
Biểu hiện nhiễm vi rút: Xuất hiện sau 15 - 45 ngày sau khi ăn.
Triệu chứng: Mệt mỏi, sốt nhẹ, vàng da, vàng mắt, chán ăn,…
vi rút được thải trừ ra ngoài theo phân trước khi có triệu chứng 
vàng da từ 10 – 15 ngày.
Bệnh thường gây thành dịch.
Cách phòng tránh: 
  Viêm gan A có thể được ngăn ngừa bằng cách vệ sinh cá nhân 
tốt và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, viêm gan A hoàn toàn có thể 
phòng ngừa bằng vắc xin.

Trả lời:
  Bệnh bại liệt là một bệnh nhiễm vi rút cấp tính lây truyền theo 
đường tiêu hóa do vi rút Polio gây nên, thường từ phân – miệng, 
có thể lây lan thành dịch. Bệnh được nhận biết qua biểu hiện 
của hội chứng liệt mềm cấp. Từ sốt, buồn nôn, táo bón,… bệnh 
có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, mất nước, viêm phổi, teo cơ, tê 
liệt, cơ thể trở nên mệt mỏi và kiệt sức, khó thở,…liệt cơ hô hấp 
rồi tử vong. 
Biểu hiện: Tổn thương gây liệt ở người bệnh, không phục hồi 
sau khi chữa bệnh.
Cách phòng tránh: 
  Thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng, đồ chơi, dụng cụ 
học tập, bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa.
  Đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng nguồn nước sạch, nhà 
tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế ra môi trường. Phân của trẻ 
em cũng phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.



Trả lời:
Nguyên nhân gây bệnh:
  Do  vi khuẩn E.coli có nhiều trong phân người và gia súc. 
   Thức ăn nấu chưa chín, nguồn nước ô nhiễm  và từ những con 
vật đang nhiễm bệnh.
  Quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm thiếu vệ sinh, các loại 
côn trùng xâm nhập mang theo vi khuẩn E.coli từ phân, rác vào 
thức ăn. 
Biểu hiện ngộ độc: Thường sau 4 - 48 giờ
Triệu chứng: Đau bụng, đi ngoài phân có máu hay nhiều nước 
(tùy theo từng chủng E.coli).
Có thể tử vong do nhiễm độc hay mất nước nếu nhiễm E.coli 
O.157 hay các chủng E.coli khác.
Cách phòng tránh: 
  Thực hiện vệ sinh môi trường sạch sẽ, rửa tay ngay sau khi đi vệ 
sinh. Sử dụng nguồn nước sạch để ăn uống. phải ăn chín, uống 
sôi.

Vi khuẩn E.coli gây bệnh gì? 
CÂU HỎI 34 CÂU HỎI 35

Bệnh viêm gan A do vi rút, nguyên nhân và cách phòng 
tránh?

 
Trả lời:
  Nguyên nhân do vi rút viên gan A, B có trong phân người bệnh,  
trong môi trường đất và nước bị ô nhiễm. Nếu thực hành sản 
xuất không bảo đảm vệ sinh, chúng sẽ nhiễm vào thực phẩm 
khi:
  Sử dụng thức ăn nấu không chín kỹ, nước uống có nhiễm vi rút.
  Rau sống bón bằng phân tươi.
Biểu hiện nhiễm vi rút: Xuất hiện sau 15 - 45 ngày sau khi ăn.
Triệu chứng: Mệt mỏi, sốt nhẹ, vàng da, vàng mắt, chán ăn,…
vi rút được thải trừ ra ngoài theo phân trước khi có triệu chứng 
vàng da từ 10 – 15 ngày.
Bệnh thường gây thành dịch.
Cách phòng tránh: 
  Viêm gan A có thể được ngăn ngừa bằng cách vệ sinh cá nhân 
tốt và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, viêm gan A hoàn toàn có thể 
phòng ngừa bằng vắc xin.

Trả lời:
  Bệnh bại liệt là một bệnh nhiễm vi rút cấp tính lây truyền theo 
đường tiêu hóa do vi rút Polio gây nên, thường từ phân – miệng, 
có thể lây lan thành dịch. Bệnh được nhận biết qua biểu hiện 
của hội chứng liệt mềm cấp. Từ sốt, buồn nôn, táo bón,… bệnh 
có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, mất nước, viêm phổi, teo cơ, tê 
liệt, cơ thể trở nên mệt mỏi và kiệt sức, khó thở,…liệt cơ hô hấp 
rồi tử vong. 
Biểu hiện: Tổn thương gây liệt ở người bệnh, không phục hồi 
sau khi chữa bệnh.
Cách phòng tránh: 
  Thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng, đồ chơi, dụng cụ 
học tập, bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa.
  Đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng nguồn nước sạch, nhà 
tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế ra môi trường. Phân của trẻ 
em cũng phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.



Trả lời:
Nguyên nhân gây bệnh:
  Do  vi khuẩn E.coli có nhiều trong phân người và gia súc. 
   Thức ăn nấu chưa chín, nguồn nước ô nhiễm  và từ những con 
vật đang nhiễm bệnh.
  Quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm thiếu vệ sinh, các loại 
côn trùng xâm nhập mang theo vi khuẩn E.coli từ phân, rác vào 
thức ăn. 
Biểu hiện ngộ độc: Thường sau 4 - 48 giờ
Triệu chứng: Đau bụng, đi ngoài phân có máu hay nhiều nước 
(tùy theo từng chủng E.coli).
Có thể tử vong do nhiễm độc hay mất nước nếu nhiễm E.coli 
O.157 hay các chủng E.coli khác.
Cách phòng tránh: 
  Thực hiện vệ sinh môi trường sạch sẽ, rửa tay ngay sau khi đi vệ 
sinh. Sử dụng nguồn nước sạch để ăn uống. phải ăn chín, uống 
sôi.

Trả lời:
  Bệnh do loại - gây viêm gan, dạ dày, ruột cho trẻ em.
  Triệu chứng xuất hiện sau khi ăn, uống thực phẩm có nhiễm vi 
rút từ 1- 4 ngày. 
  Biểu hiện: Sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài nhiều lần trong ngày.
  Nếu không điều trị kịp thời trẻ dễ bị tử vong do mất nước và 
điện giải.
  Vi rút được thải ra ngoài theo phân.
  Biện pháp phòng ngừa:
-  Không ăn các loại thịt tái, chưa nấu chín. 
-  Rửa tay sạch trước khi ăn.
-  Quản lý phân, xử lý phân thật tốt không dùng phân tươi bón 
cây cối, rau quả.
-  Cách ly tốt người bệnh, quản lý tốt phân của người bị bệnh.
-  Cho trẻ em từ 2 tháng trở lên uống đủ 2 liều vắc xin Sabin để 
phòng bệnh bại liệt.

Bệnh bại liệt do vi rút là thế nào?
CÂU HỎI 36

Cho biết bệnh tiêu chảy do loại  vi rút Rota gây nên?
CÂU HỎI 37

 
Trả lời:
  Nguyên nhân do vi rút viên gan A, B có trong phân người bệnh,  
trong môi trường đất và nước bị ô nhiễm. Nếu thực hành sản 
xuất không bảo đảm vệ sinh, chúng sẽ nhiễm vào thực phẩm 
khi:
  Sử dụng thức ăn nấu không chín kỹ, nước uống có nhiễm vi rút.
  Rau sống bón bằng phân tươi.
Biểu hiện nhiễm vi rút: Xuất hiện sau 15 - 45 ngày sau khi ăn.
Triệu chứng: Mệt mỏi, sốt nhẹ, vàng da, vàng mắt, chán ăn,…
vi rút được thải trừ ra ngoài theo phân trước khi có triệu chứng 
vàng da từ 10 – 15 ngày.
Bệnh thường gây thành dịch.
Cách phòng tránh: 
  Viêm gan A có thể được ngăn ngừa bằng cách vệ sinh cá nhân 
tốt và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, viêm gan A hoàn toàn có thể 
phòng ngừa bằng vắc xin.

Trả lời:
  Bệnh bại liệt là một bệnh nhiễm vi rút cấp tính lây truyền theo 
đường tiêu hóa do vi rút Polio gây nên, thường từ phân – miệng, 
có thể lây lan thành dịch. Bệnh được nhận biết qua biểu hiện 
của hội chứng liệt mềm cấp. Từ sốt, buồn nôn, táo bón,… bệnh 
có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, mất nước, viêm phổi, teo cơ, tê 
liệt, cơ thể trở nên mệt mỏi và kiệt sức, khó thở,…liệt cơ hô hấp 
rồi tử vong. 
Biểu hiện: Tổn thương gây liệt ở người bệnh, không phục hồi 
sau khi chữa bệnh.
Cách phòng tránh: 
  Thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng, đồ chơi, dụng cụ 
học tập, bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa.
  Đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng nguồn nước sạch, nhà 
tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế ra môi trường. Phân của trẻ 
em cũng phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.



Trả lời:
Nguyên nhân gây bệnh:
  Do  vi khuẩn E.coli có nhiều trong phân người và gia súc. 
   Thức ăn nấu chưa chín, nguồn nước ô nhiễm  và từ những con 
vật đang nhiễm bệnh.
  Quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm thiếu vệ sinh, các loại 
côn trùng xâm nhập mang theo vi khuẩn E.coli từ phân, rác vào 
thức ăn. 
Biểu hiện ngộ độc: Thường sau 4 - 48 giờ
Triệu chứng: Đau bụng, đi ngoài phân có máu hay nhiều nước 
(tùy theo từng chủng E.coli).
Có thể tử vong do nhiễm độc hay mất nước nếu nhiễm E.coli 
O.157 hay các chủng E.coli khác.
Cách phòng tránh: 
  Thực hiện vệ sinh môi trường sạch sẽ, rửa tay ngay sau khi đi vệ 
sinh. Sử dụng nguồn nước sạch để ăn uống. phải ăn chín, uống 
sôi.

 
Trả lời:
  Nguyên nhân do vi rút viên gan A, B có trong phân người bệnh,  
trong môi trường đất và nước bị ô nhiễm. Nếu thực hành sản 
xuất không bảo đảm vệ sinh, chúng sẽ nhiễm vào thực phẩm 
khi:
  Sử dụng thức ăn nấu không chín kỹ, nước uống có nhiễm vi rút.
  Rau sống bón bằng phân tươi.
Biểu hiện nhiễm vi rút: Xuất hiện sau 15 - 45 ngày sau khi ăn.
Triệu chứng: Mệt mỏi, sốt nhẹ, vàng da, vàng mắt, chán ăn,…
vi rút được thải trừ ra ngoài theo phân trước khi có triệu chứng 
vàng da từ 10 – 15 ngày.
Bệnh thường gây thành dịch.
Cách phòng tránh: 
  Viêm gan A có thể được ngăn ngừa bằng cách vệ sinh cá nhân 
tốt và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, viêm gan A hoàn toàn có thể 
phòng ngừa bằng vắc xin.

Trả lời:
  Bệnh bại liệt là một bệnh nhiễm vi rút cấp tính lây truyền theo 
đường tiêu hóa do vi rút Polio gây nên, thường từ phân – miệng, 
có thể lây lan thành dịch. Bệnh được nhận biết qua biểu hiện 
của hội chứng liệt mềm cấp. Từ sốt, buồn nôn, táo bón,… bệnh 
có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, mất nước, viêm phổi, teo cơ, tê 
liệt, cơ thể trở nên mệt mỏi và kiệt sức, khó thở,…liệt cơ hô hấp 
rồi tử vong. 
Biểu hiện: Tổn thương gây liệt ở người bệnh, không phục hồi 
sau khi chữa bệnh.
Cách phòng tránh: 
  Thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng, đồ chơi, dụng cụ 
học tập, bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa.
  Đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng nguồn nước sạch, nhà 
tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế ra môi trường. Phân của trẻ 
em cũng phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

Trả lời:
  Nguyên nhân: Do dùng nước, thực phẩm bị ô nhiễm (ví dụ 
nước bể bơi, ao, hồ), thực phẩm nấu chưa chín kỹ hoặc bị ô 
nhiễm, đất, nước và các bề mặt bị ô nhiễm.
  Biểu hiện: Tiêu chảy, mất nước, sút cân, đau bụng, buồn nôn và 
nôn.
  Triệu chứng có thể xuất hiện 7 đến 10 ngày sau khi nhiễm 
khuẩn và có thể khỏi sau 2 đến 14 ngày. Đối với những người có 
hệ miễn dịch kém, người già, các triệu chứng đó có thể hết tạm 
thời nhưng sẽ quay lại sau vài tuần hoặc vài tháng.
Cách phòng tránh: 
  Rửa tay sạch, rửa kỹ bằng nước sạch tất cả các loại trái cây và 
rau quả ăn sống, tránh ăn thực phẩm nghi ngờ có thể nhiễm 
bẩn. Ăn chín uống sôi.

CÂU HỎI 39
Vi khuẩn Cryptosporidium có trong thực phẩm nào, các 
triệu chứng?

Trả lời:
  Nguyên nhân là do sử dụng thực phẩm: Nước uống không qua 
xử lý hoặc nước bị ô nhiễm; sữa tươi chưa thanh trùng, thịt gia 
súc, gia cầm, cá sống hoặc nấu chưa chín.
  Biểu hiện: Sốt, đau đầu, đau cơ, tiêu chảy (có thể kèm theo 
máu), đau bụng, buồn nôn. Các triệu chứng xuất hiện 2 đến 5 
ngày sau khi ăn và có thể hết sau 2 đến 10 ngày. Vi khuẩn có thể 
nhiễm vào máu và gây nhiễm khuẩn toàn thân.
Cách phòng tránh: 
  Cần chú ý vệ sinh môi trường, vệ sinh ăn uống (ăn chín uống 
sôi).

Cho biết về bệnh do vi khuẩn Campylobacter gây nên?
CÂU HỎI 38



Trả lời:
  Nguyên nhân: Do sử dụng các loại thực phẩm từ thịt và sản 
phẩm chế biến như xúc xích, sữa và các sản phẩm từ sữa chưa 
thanh trùng, các loại salad và hải sản hun khói, salad  thịt gà, rau 
tươi.
  Biểu hiện: Sốt, lạnh, đau đầu, đau bụng, đôi khi khó chịu ở dạ 
dày, tiêu chảy. Có thể ủ bệnh tới 2 tháng.
-  Các triệu chứng đường ruột có thể xuất hiện trong vòng vài 
giờ đến vài ngày, và bệnh có thể xuất hiện 2 đến 6 tuần sau khi 
ăn.
- Những người có nguy cơ cao 
(người có miễn dịch kém, người 
già) có thể tiến triển thành những 
bệnh nặng hơn, thậm chí gây tử 
vong.
- Có thể gây những biến chứng 
nặng ở phụ nữ mang thai như gây 
ra sẩy thai, chết thai, gây bệnh nặng hoặc gây chết ở trẻ sơ sinh.
Biện pháp dự phòng:
-  Ăn thịt đã nấu chín kỹ.
-  Tiệt trùng tất cả sản phẩm sữa.
-  Không bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh quá lâu, luôn giữ tủ 
lạnh bên trong sạch sẽ (do vi khuẩn có thể phát triển từ từ trong 
nhiệt độ tủ lạnh).
-  Tránh sử dụng phân chưa xử lý để bón rau.
-  Rau sống phải rửa thật sạch trước khi ăn.

Cho biết bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes gây nên?
CÂU HỎI 40

Salat hải sản
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