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COMUNICAT DE PRESĂ 

Recomandări  pentru populaţie cu privire la consumul de ciuperci 

 

Având în vedere că în ultima perioadă condiţiile meteorologice au favorizat apariţia si 
dezvoltarea ciupercilor, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui atenţionează populaţia asupra 
riscului la care se expun persoanele care consumă ciuperci culese din mediul natural (pădure, 
câmp, fâneţe, teren infiltrat cu substanţe toxice  etc).  

Intoxicaţiile cu ciuperci reprezintă o problema medicală importantă datorită frecvenţei 
crescute a acestora în sezonul estival (mai ales in mediul rural), cât şi din  cauza gravităţii lor.  

Intoxicaţiile cu ciuperci apar atât din cauza necunoaşterii corecte a tipurilor de ciuperci, 
cât şi a fenomenului de încrucişare cu spori între ciupercile comestibile şi cele otrăvitoare. 
Toxicitatea ciupercilor depinde de zona de unde au fost recoltate, de vârsta lor, de anotimp, de 
cantitatea ingerată, de modul de preparare şi de starea de sănătate anterioară a celui intoxicat.  

Simptomele intoxicaţiei cu ciuperci variază în funcţie de tipul de ciuperci, mai exact de 
tipul de toxină conţinută de acestea şi de durata perioadei de incubaţie (timpul scurs de la 
ingestie până la apariţia manifestărilor clinice).  

Substanţele toxice conţinute nu pot fi anihilate prin spălare sau curăţarea învelişului 
exterior, nici prin preparare termică, congelare sau conservare şi, din păcate, nu există antidot 
împotriva lor, tratamentul fiind doar de susţinere, simptomatic. 

Primele simptome apar la câteva minute după ingestie sau dupa 3-6 ore, chiar 12 ore, şi 
constau în dureri abdominale, greţuri şi vărsături, transpiraţie abundentă, diaree apoasă şi urât 
mirositoare, furnicături ale extremitatilor, iar în formele grave – stare confuzională, halucinaţii, 
convulsii, comă. 

  Având în vedere că este posibilă o evoluţie gravă, uneori letală a bolii, intoxicaţia cu 
ciuperci  trebuie considerată  o  urgenţă medicală majoră fiind obligatorie  apelarea numărului 
de urgenţă 112 şi /sau prezentarea imediată într-un serviciu medical de urgenţă.  
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