CZYM JEST BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI ?
Każdego

roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy
obszar ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego, jako temat
przewodni Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na dzień
7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO.
W 2015 r. tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będzie
bezpieczeństwo żywności,, które jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi
zamieszkujących naszą planetę i wielu interesariuszy, w tym rządów,
społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i agencji
międzyrządowych.

Bezpieczeństwo żywności to obszar działań mających na celu zapewnienie konsumentom
ochrony przed ryzykiem zatrucia żywności i chorobami przenoszonymi drogą pokarmową (…) lub inaczej zapewnienie, że żywność nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu konsumenta, jeśli jest
przygotowywana i spożywana zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
Polskie prawo
rawo definiuje bezpieczeństwo żywności jako ogół warunków, które muszą być spełniane,
dotyczących w szczególności:
a) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
aromatów
b) poziomów substancji zanieczyszczających,
zanieczyszczających
c) pozostałości pestycydów,
d) warunków napromieniania żywności,
e) cech organoleptycznych,
i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością – w celu
zapewnienia zdrowia i życia człowieka.
człowieka

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, konieczne jest uwzględnienie

wszystkich aspektów łańcucha produkcji żywności począwszy od produkcji podstawowej i produkcji
pasz, aż do sprzedaży lub dostawy żywności do konsumenta,
konsumenta, ponieważ każdy element może mieć
mi
wpływ na bezpieczeństwo żywności.

WHO „Bezpieczeństwo żywności”
„Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”

Od pola do stołu.
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Niebezpieczna żywność może prowadzić do wielu problemów ze zdrowiem, takich jak:
•
•
•
•
•

biegunki,
problemy z płodnością,
zaburzenia rozwoju,
nowotwory,
choroby wirusowe. *
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3. CDR - http://slideplayer.pl/slide/431592/
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* (pierwsze przypadki zakażenia wirusem Ebola związane były ze skażonym mięsem pozyskiwanym z dzikich zwierząt).
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