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Streszczenie

Wprowadzenie. Według aktualnych danych (badanie ECAP) częstość 
alergii pokarmowej w Polsce wynosi odpowiednio 13% w grupie wie-
kowej 6-7 lat, 11% u dzieci w wieku 13-14 lat i 5% u dorosłych. Alergia 
pokarmowa, która może wystąpić nawet po spożyciu minimalnej ilości 
pokarmu, może mieć różne objawy, ale największe zagrożenie życia sta-
nowi wstrząs anafilaktyczny.

Cel. Celem naszego badania była ocena znajomości wybranych zagad-
nień związanych z alergią pokarmową wśród pracowników lokali gastro-
nomicznych na terenie Warszawy.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród pracowników re-
stauracji, restauracji typu fast food i stołówek szpitalnych. W ankiecie 
pytano o świadomość istnienia alergii pokarmowej i szkodliwości niewiel-
kiej ilości pokarmu, wiedzę o istnieniu leku jakim jest adrenalina podawa-
na w autostrzykawce, a także o produkty spożywcze powodujące alergie 
i objawy alergii.

Wyniki. Ankietę wypełniło 78 osób. Wszyscy ankietowani wiedzieli 
o istnieniu alergii pokarmowej. Świadomość szkodliwości śladowych 
ilości pokarmu wykazało 74% pracowników lokali gastronomicznych. 
Większość ankietowanych (68%) wiedziała o istnieniu leku adrenalina 
w autostrzykawce. Natomiast wiedza na temat produktów powodują-
cych alergię i jej objawach była niewielka.

Wnioski. Wiedza na temat alergii pokarmowej wśród pracowników 
restauracji nie jest wystarczająca, dlatego wskazanym wydaje się jej 
rozpowszechnianie.
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Summary

Introduction. According to current data (ECAP) the frequency of food 
allergy in Poland is 13% among children aged between 6-7 years, 11% 
among children aged between 13-14 years and 5% among adults. Food 
allergy, which can occur even after consuming a minimum amount of 
allergic food, may have different symptoms, including as severe one as 
fatal anaphylactic shock. Thus, it is of great importance that people wor-
king at restaurants of any kind are aware of food allergy.

Aim. The aim of this study was to assess the knowledge on food allergy 
among restaurant personnel.

Material and methods. Restaurants, fast food and hospital canteen 
workers were asked if they knew about food allergy, potential hazards 
associated with it, the availability of adrenaline auto-injector, as well as 
about foods most commonly inducing allergy symptoms.

Results. The questionnaire sheet was filled in by 78 restaurant workers. 
All respondents were aware of food allergy. Up to 74% of workers were 
aware that little amount of food that remained e.g. on non-washed 
hands or a knife could be harmful. Most respondents (68%) heard about 
the adrenaline auto-injector. However, the knowledge about the pro-
ducts causing allergy as well as allergy symptoms was unsatisfactory.

Conclusion. The knowledge about food allergy among restaurant wor-
kers is insufficient, indicating a need for more education.
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WSTĘP
Alergia to swoista odpowiedź organizmu na kontakt 

z obcym antygenem, która nie występuje u osób zdrowych. 
Jeśli reakcja ta nastąpi po spożyciu pokarmu mówimy 
o alergii pokarmowej (AP). W tym miejscu należy wyróżnić 
anafilaksję pokarmową jako zagrażającą życiu, gwałtowną 
reakcję alergiczną.

Aktualnie szacuje się, że alergia pokarmowa występuje 
u od 0,1 do 4,5% ogółu populacji, w zależności od rejonu 
geograficznego oraz od rodzaju spożywanych produktów 
[1]. Większość precyzyjnych badań epidemiologicznych 
dotyczy dzieci zamieszkujących Wielką Brytanię, Australię 
i Stany Zjednoczone. W tych krajach problem AP obejmuje 
6-8% małych dzieci, a dominujące alergeny to: białko mle-
ka krowiego, jaja kurze, orzeszki ziemne, pszenica, nasiona 
soi, orzechy i owoce morza [2]. U dorosłych częstość wy-
stępowania alergii na pokarmy szacuje się na 3,5-4,5%. Za 
zdecydowaną większość przypadków odpowiedzialne są: 
orzeszki ziemne, orzechy, owoce morza, ryby [2,3].

Częstość AP w Polsce według przeprowadzonego w la-
tach 2006-2008 badania epidemiologicznego ECAP wynosi 
odpowiednio 13% w grupie wiekowej 6-7 lat, 11% u dzieci 
w wieku 13-14 lat i 5% u dorosłych [4].

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest występowanie re-
akcji anafilaktycznych, które ocenia się na 80-120/1000 000 
osobolat [5]. Obserwuje się stały wzrost częstości występo-
wania reakcji anafilaktycznych wywołanych pokarmami [6]: 
w Wielkiej Brytanii w latach 1990-2004 wskaźnik hospitali-
zacji z tego powodu wzrósł z 5/1000 000 do 36/1000 000 
[7], w Australii następował wzrost liczby hospitalizacji 
o 8,8% każdego roku w latach 1994-2004 [8]. Szacuje się, 
że w Stanach Zjednoczonych alergia pokarmowa prowadzi 
do występowania 30 000 reakcji anafilaktycznych każdego 
roku, z tego hospitalizacji wymaga 2000 osób, a umiera 
200 [6].

Około 90% przypadków alergii pokarmowej spowodo-
wana jest przez niewielką liczbę produktów, jednak zarów-
no alergia pokarmowa jak i wstrząs anafilaktyczny mogą 
być wywołane przez każdy produkt.

Objawy kliniczne alergii pokarmowej mogą mieć charak-
ter natychmiastowy lub późny. Reakcje natychmiastowe, 
IgE-zależne, występują w ciągu kilku minut do 2 godzin po 
spożyciu pokarmu. Reakcje późne, IgE-niezależne, powyżej 
2 godzin, nawet po kilkunastu godzinach. Objawy alergii są 
mogą mieć różne nasilenie i charakter wielonarządowy. Ob-
jawy te mogą wystąpić nie tylko po spożyciu pokarmu, ale 
też wskutek wdychania jego oparów lub kontaktu ze skórą 
[9]. Najbardziej niebezpieczne jest wystąpienie wstrząsu 
anafilaktycznego, który stanowi zagrożenie życia. W tym 
przypadku opóźnienie leczenia uznano za czynnik ryzyka 
wystąpienia powikłań oddechowych i krążeniowych [10], 
dlatego dla pacjentów, u których wystąpiła reakcja anafi-
laktyczna po spożyciu pokarmu rekomenduje się przepisy-
wanie adrenaliny w postaci umożliwiającej jej samodzielne 
podanie domięśniowo [11].

Przytoczone wyżej dane epidemiologiczne potwierdzają, 
że obecnie obserwuje się wzrost częstości występowania 
alergii pokarmowej, w tym ciężkich reakcji pod postacią 

wstrząsu anafilaktycznego po spożyciu pokarmów. U nie-
których osób odpowiedź na alergen jest na tyle nasilona, 
że nawet tak mała ilość pokarmu jaka pozostaje na nieumy-
tym nożu lub talerzu stanowi śmiertelne zagrożenie. Jednak 
wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Posiadanie takiej 
wiedzy ma szczególne znaczenie w przypadku pracowni-
ków różnego rodzaju lokali gastronomicznych, gdyż tu 
nieświadomość kelnera czy kucharza może stworzyć zagro-
żenie dla zdrowia a nawet życia klienta-alergika.

Celem naszego badania było sprawdzenie jakie infor-
macje na temat alergii pokarmowej posiadają pracownicy 
lokali gastronomicznych na terenie Warszawy.

MATERIAŁ I METODY
Badaniem trwającym od stycznia 2011r. do marca 2012r. 

objęto pracowników warszawskich lokali gastronomicz-
nych. Zaproszono do niego pracowników różnego szczebla: 
kelnerów, kucharzy, pracowników kuchni, menadżerów 
 właścicieli. Uczestnicy byli informowani o celu badania 
i jego anonimowym charakterze.

Badanie miało charakter obserwacyjny. Zaproszone 
osoby, po wyrażeniu ustnej zgody, wypełniały opracowaną 
przez autorów badania ankietę oceniającą wiedzę na temat 
wybranych zagadnień związanych z alergią pokarmową 
(ryc. 1). Pytania dotyczyły m.in. świadomości istnienia 
alergii pokarmowej i niebezpieczeństwa ekspozycji na 
śladową ilość pokarmu oraz wiedzy o istnieniu leku jakim 
jest adrenalina podawana w autostrzykawce. W ankiecie 
zawarto także dwa pytania otwarte: o produkty spożywcze 
powodujące alergie i objawy alergii. Sprawdzano także czy 
osoby wypełniające ankietę spotykają podczas wykonywa-
nia swojej pracy klientów zgłaszających alergię na konkret-
ne produkty.

Opracowania statystycznego zebranych danych dokona-
no za pomocą programu Excel.

Podczas analizy ankiet wyodrębniono 3 kategorie lokali 
gastronomicznych: restauracje, restauracje typu fast food 
i stołówki szpitalne.

WYNIKI
W badaniu wzięło udział 78 osób, w tym 30 (38,5%) 

pracowników restauracji, 28 (35,9%) pracowników restau-
racji typu fast food oraz 20 (25,6%) pracowników stołówek 
szpitalnych. Wszyscy, którzy wypełnili ankietę wiedzieli 
o istnieniu alergii pokarmowej. Świadomość niebezpie-
czeństwa ekspozycji na śladową ilość pokarmu jaka pozo-
staje np. na niedokładnie umytych rękach lub nożu ma 58 
(74,4%) pracowników lokali gastronomicznych, w tym 24 
(80%) pracowników restauracji, 19 (67,9%) pracowników 
restauracji typu fast food i 15 (75%) pracowników stołówek 
szpitalnych. Natomiast na pytanie o istnienie zagrożenia 
zgonem po spożyciu śladowej ilości alergenu w pokarmie 
twierdząco odpowiedziało 41 (52,6%) ankietowanych, 
w zależności od rodzaju lokalu było to odpowiednio 
19 (63,3%) pracowników restauracji, 10 (35,7%) pracow-
ników restauracji typu fast food i 12 (60%) pracowników 
stołówek szpitalnych. Większość ankietowanych (53 czyli 
68%) ma świadomość istnienia leku jakim jest adrenalina 
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podawana w autostrzykawce. Ponad połowa pracowników 
(48 czyli 62%) spotkała w czasie swojej pracy klientów, 
którzy pytali o składniki potrawy tłumacząc się alergią po-
karmową.

Znajomość objawów alergii pokarmowej zadeklarowało 
72 (92%) ankietowanych. Wśród objawów wymieniono: 
wysypkę - 59 (32%) osób, objawy ze strony przewodu po-
karmowego - 31 (17%) osób, duszność - 27 (15%) osób, 
obrzęk - 21 (11%) osób, świąd - 16 (9%) osób, zaczerwie-
nienie - 7 (4%) osób, ciężką reakcję alergiczną - 4 (2%) oso-
by, gorączkę - 4 (2%) osoby, inne - 15 (8%) osób.

Analizując odpowiedzi w zależności od miejsca pracy 
ankietowanych można zauważyć, że mniej spośród osób 
pracujących w restauracjach w porównaniu do personelu 
restauracji typu fast food i stołówek szpitalnych wskazywa-
ło jako objawy alergii wysypkę (27% vs 37% i 36%) i świąd 
(1% vs 15% i 13%), natomiast więcej podawało obrzęk 
(17% vs 8% i 7%) i objawy ze strony przewodu pokarmo-
wego (19% vs 15% i 16%) (ryc. 2).

Jako pokarmy powodujące alergię najczęściej wymienia-
no produkty mleczne - 38 (49%) osób, owoce w tym cytrusy 
- 39 (50%) osób i orzechy - 20 (26%) osób.

Ryc. 1. Badanie ankietowe
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Z przeanalizowanych danych z poszczególnych rodzajów 
lokali gastronomicznych wynika, że jako przyczyny alergii 
pokarmowej pracownicy stołówek szpitalnych znacznie 
częściej niż personel restauracji i restauracji typu fast food 
podawali cytrusy (55% vs 10% i 25%), orzechy (45% vs 20% 
i 18%) i owoce morza (30% vs 7% i 18%), natomiast w ogó-
le nie wymieniali warzyw (0% vs 13% i 25%) i przypraw (0% 
vs 30% i 7%) (ryc. 3).

DYSKUSJA
Celem autorów badania była ocena znajomości wybra-

nych zagadnień dotyczących alergii pokarmowej wśród 
pracowników lokali gastronomicznych na terenie War-
szawy [1,4] a przede wszystkim zagrożenia wystąpieniem 
reakcji anafilaktycznej po spożyciu pokarmu [5-8].

Wyniki ankiety wskazują, że personel restauracji wie o 
istnieniu alergii pokarmowej. Większość ankietowanych ma 
także świadomość szkodliwości tak małej ilości pokarmu 
jaka pozostaje na np. niedokładnie umytych rękach lub 
nożu, ale już tylko niewiele ponad połowa wie o istnieniu 
zagrożenia zgonem po spożyciu śladowej ilości alergenu 

w pokarmie, przy czym w obu tych pytaniach najmniejszą 
wiedzą wykazali się pracownicy restauracji typu fast food. 
Analiza danych pokazała, że większość pracowników lokali 
gastronomicznych ma świadomość istnienia leku jakim jest 
adrenalina podawana w autostrzykawce, co jest najważ-
niejszym leczeniem przy wystąpieniu wstrząsu anafilaktycz-
nego [12], a opóźnienie jej podania może być przyczyną 
powikłań oddechowych i krążeniowych [10] oraz spotkała 
w czasie swojej pracy klientów, którzy pytali o składniki po-
trawy tłumacząc się alergią pokarmową.

Prawie wszyscy ankietowani zadeklarowali znajomość 
objawów alergii pokarmowej. Z analizy danych wynika, że 
wśród objawów wymieniano wyłącznie te spowodowane 
reakcją typu natychmiastowego, które mogą powodować 
potrzebę uzyskania szybkiej pomocy lekarskiej lub podania 
adrenaliny w autostrzykawce, jednak najczęściej wskazywa-
no na wysypkę i objawy ze strony przewodu pokarmowe-
go. Tylko co szósty ankietowany podał duszność jako objaw 
alergii pokarmowej, jeszcze mniej podawało obrzęk i ciężką 
reakcje alergiczną, rozumianą jako wstrząs, zatrzymanie 
krążenia, zwężenie dróg oddechowych lub atak astmy. Na-

Ryc. 2. Objawy alergii pokarmowej w zależności od lokalu gastronomicznego wg ankietowanych pracowników restauracji

Ryc. 3. Produkty powodujące alergię pokarmową w zależności od lokalu gastronomicznego wg ankietowanych pracowników restauracji
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leży podkreślić, że są to objawy, na które przede wszystkim 
powinien zwracać uwagę personel restauracji, gdyż mogą 
świadczyć o zagrażającej życiu reakcji anafilaktycznej. Ża-
den z pracowników restauracji biorących udział w badaniu 
nie wymienił objawów reakcji alergicznej typu późnego ani 
nie wskazał prawidłowo wszystkich objawów reakcji typu 
natychmiastowego, zazwyczaj podawano 2-3 objawy.

Jako przyczyny alergii pokarmowej połowa ankietowa-
nych wymieniła owoce i produkty mleczne, co czwarty 
wskazał na orzechy, w tym 2 osoby wyróżniły orzeszki 
ziemne, a tylko jedna szósta podała owoce morza. Można 
zauważyć więc, że produkty, które najczęściej powodują 
alergię pokarmową u dorosłych [2,3] były przez ankietowa-
nych podawane rzadko. Biorąc pod uwagę miejsce pracy 
największą wiedzą na temat produktów powodujących 
alergię pokarmową wykazali się pracownicy stołówek szpi-
talnych.

Według naszej oceny było to pierwsze w Polsce badanie 
dotyczące znajomości wybranych zagadnień związanych 
z alergią pokarmową wśród pracowników restauracji. 
Badana grupa była mała, a jej dobór nie został przepro-
wadzony losowo, co może uniemożliwiać wyciąganie 
wniosków odnoszących się do całej populacji. Jednocześnie 
nie dokonano walidacji ankiety co pozwoliłoby na ocenę 
trafności zadawanych pytań i wiarygodności odpowiedzi. 
Nie weryfikowano rzeczywistej znajomości wybranych 
zagadnień związanych z AP wśród pracowników lokali 
gastronomicznych. Istnieje więc ryzyko, że część respon-
dentów wyolbrzymiała własną wiedzę. Istnienie takiego 
ryzyka potwierdza badanie przeprowadzone w Irlandii, któ-
rego autorzy analizowali skład pokarmów sprzedawanych 
jako nie zawierające orzeszków ziemnych. Okazało się, że 
co piąty z nich mógł u osoby uczulonej wywołać wstrząs 
anafilaktyczny [12].

Przeprowadzone badanie wykazało, że większość pra-
cowników restauracji ma świadomość istnienia alergii 
pokarmowej oraz ryzyka jakie może nieść ze sobą spożycie 
nawet niewielkiej ilości pokarmu alergizującego. Jednak 
ankietowani rzadko potrafili prawidłowo wskazać objawy 
alergii i produkty ją powodujące co ma zasadnicze znacze-

nie w zapobieganiu reakcji anafilaktycznej i ewentualnym 
jak najszybszym udzieleniu pomocy. Ta rozbieżność jest tym 
bardziej niebezpieczna dla klientów alergików, gdyż pewny 
swojej wiedzy personel może udzielać fałszywych informacji 
konsumentowi. Znajomość wybranych zagadnień związa-
nych z AP jest także wymogiem prawnym. Zgodnie z treścią 
ustawy „O warunkach zdrowotnych żywności i żywienia” 
[13] środki spożywcze nie mogą być szkodliwe dla zdrowia 
lub życia człowieka. Pracownicy lokali gastronomicznych są 
więc zobowiązani do posiadania wiedzy o AP na poziomie 
zapewniającym bezpieczeństwo konsumentom. Wyniki 
badania są zgodne z pracami przeprowadzonymi wśród 
personelu restauracji w Anglii oraz Stanach Zjednoczo-
nych. Badania te wykazały odwrotną zależność pomiędzy 
wysokim stopniem „pewności siebie” ankietowanych osób 
odnośnie znajomości problemu istnienia AP a posiadaniem 
rzeczywistej wiedzy [14,15].

Przeprowadzone badanie wskazuje, że wiedza na temat 
wybranych zagadnień związanych z AP wśród pracowników 
gastronomii jest zbyt mała. W związku z tym alergicy po-
winni być czujni podczas kupowania pokarmów i upewniać 
się co do ich bezpieczeństwa. Także lekarze winni zwracać 
uwagę swoich pacjentów na potencjalne niebezpieczeń-
stwo. Pacjenci muszą otrzymywać informacje nie tylko 
o swojej chorobie, ale także o konieczności analizy składu 
kupowanego pokarmu. Również autorzy cytowanych ba-
dań jako najważniejszy wniosek uznali konieczność ustala-
nia przez klienta alergika składu zamawianych potraw oraz 
sposobu ich przygotowania [12,13].

Wyniki badania pokazują, że w badanej grupie więk-
szość pracowników restauracji ma świadomość istnienia 
alergii pokarmowej oraz ryzyka jakie może nieść ze sobą 
spożycie nawet niewielkiej ilości pokarmu alergizującego. 
Jednak ankietowani rzadko potrafili prawidłowo wskazać 
objawy alergii i produkty ją powodujące, co ma zasadnicze 
znaczenie w zapobieganiu zwłaszcza reakcji anafilaktycznej 
i ewentualnym jak najszybszym udzieleniu pomocy. Wska-
zanym wydaje się więc rozpowszechnianie wśród personelu 
lokali gastronomicznych wiedzy na temat alergii pokarmo-
wej. 


