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Ботулізм (від лат. Botulos – ков-
баса) – це важка токсикоінфек-
ційна хвороба, яка виникає при 
отруєнні людини токсинами 
бактерій ботулізму та харак-
теризується ураженням цент-
ральної і вегетативної нервової 
систем.  
Збудник захворювання – 
Clostridium botulinum. Він пос-
тійно існує в грунті і утворює 
надзвичайно стійкі до хімічних і 
фізичних факторів спори, які 
витримують кип'ятіння впро-
довж 5 годин і гинуть лише при 
температурі + 120°. 
Бактерії містять одну з найсиль-

ніших у природі отрут – ботуло-

токсин. Його смертельна доза 

для людини складає усього ли-

ше 0,3 мкг. Зараження людини 

ботулізмом відбувається під час 

вживання продуктів тваринного 

і рослинного походження: заб-

руднених клостридіями (бакте-

ріями) фруктів і овочів, неп-

равильно консервованих про-

дуктів, через ковбаси, шинку, 

копчену рибу. 

Нерідко спалах хвороби трап-

ляється після сімейних свят-

кових урочистостей. Цілком 

доброякісні за своїм зовнішнім 

виглядом продукти можуть 

сприяти розвитку цього важкого 

захворювання.  

Впродовж 2021 року в Україні 

було зареєстровано 88 осе-

редків захворювання на боту-

лізм, унаслідок яких захворіли 

98 людей, з них три дитини. 

Десять випадків стали леталь-

ними.  

 

Хвороба ботулізм рідкісна, але 
вкрай важка, і, як правило, вини-
кає несподівано. Щоб уникнути 
хвороби треба дотримуватись 
деяких рекомендацій: 
• не купуйте в’ялену, копчену, 

солону рибу, а також інші про-
дукти домашнього виготов-
лення на стихійних ринках; 

• купуючи в’ялену рибу та кон-
серви промислового вироб-
ництва у закладах торгівлі, 
завжди звертайте увагу на їх 
зовнішній вигляд, умови збе-
рігання, наявність маркуван-
ня із зазначенням дати виго-
товлення та терміну при-
датності; 

• не вживайте їжу з ємностей, 
які можуть нести ризик боту-
лізму: роздуті бляшанки; бан-
ки зі здутими кришками, з 
яких щось витікає і з яких від-
чувається неприємний запах; 

• не вживайте консервовані в 
домашніх умовах продукти, 
які зберігаються понад рік, 
або термін зберігання яких 
сплив; 

• не вживайте продукти, якщо 
сумніваєтесь у їх якості та 
якщо не впевнені, що вони 
зберігали або транспорту-
вали належним чином; 

• у разі консервування у до-
машніх умовах використо-
вуйте лише свіжі, доброякісні 
продукти; овочі та фрукти 
ретельно мийте; добре стери-
лізуйте банки і кришки, дода-
вайте за рецептурою оцтову 
або лимонну кислоту, тому 
що збудник ботулізму не лю-
бить кисле середовище. 

 

Не допустити виникнення зах-
ворювання на ботулізм значно 
легше, чим лікувати. При най-
меншій підозрі на ботулізм не-
гайно зверніться до лікаря. 
Госпіталізація обов’язкова неза-
лежно від тяжкості хвороби. 

Симптоми ботулізму Профілактичні заходи 
щодо виникнення 

ботулізму 
Через військову агресію росіян 
на території України багато ук-
раїнців опинилися в умовах, 
коли доступ до питної води та 
якісної їжі обмежений або зовсім 
відсутній. За таких обставин ви-
никає загроза здоров’ю та навіть 
життю людини через харчові 
отруєння. 
Особливу небезпеку становить 
гостре токсико-інфекційне зах-
ворювання — ботулізм.  
Симптоми ботулізму: 
 порушення близького зору — 

ви не можете читати текст, 
але добре бачите предмети; 

 сильно виражена сухість у 
роті; 

 важко говорити (голос стає 
тихим або пропадає); 

 підвищена стомлюваність, 
м’язова слабкість; 

 запаморочення; 
 короткочасні ознаки уражен-

ня травної системи (нудота, 
блювання, послаблення ви-
порожнень), а потім — стадія 
парезу кишківника (здуття 
живота, закреп); 

 ураження м’язів шиї та 
кінцівок. 

В очікуванні швидкої допомоги, 
необхідно почати боротися з 
отруєнням самотужки. 
В домашніх умовах  промийте 
постраждалому шлунок, при 
цьому підтримуйте хворого в 
свідомості, інакше блювотні ма-
си потраплять у дихальні шля-
хи. Дайте випити хворому 
близько літра чистої води і поп-
росіть його самостійно викли-
кати блювоту. Таку процедуру 
повторіть декілька разів допоки 
не з’являться чисті промивні 
води. Через 30 хвилин після 
промивання шлунку постраж-
далий повинен прийняти акти-
воване вугілля. Орієнтовно його 
доза становить 1 пігулка на 10 кг 
ваги. 
Чим раніше це буде зроблено, 
тим більше шансів у потерпілого 
залишитися в живих. 


