
 مسمومیت غذایی چیست؟   

گاهی اوقات ممکن است غذاهای معمولی توسط باکتری ها )میکروب ها( آلوده شوند. این میکروب ها با چشم غیر مسلح 

دیده نمی شوند و تحت شرایط ویژه می توانند سبب مسمومیت غذایی شوند. غذاهای مسموم کننده ممکن است بو یا مزه 

ساعت برطرف می شوند، اما بعضی  42که اکثر مسمومیت های غذایی معموالً ظرف  با وجودیناخوشایندی نداشته باشند. 

                 از آنها می توانند کشنده باشند. مسمومیت غذایی می تواند همچنین در اثر آلودگی غذا با مواد افزودنی، فلزات سنگین 

ات نباتی و سایر مواد سمی که در مراحل تولید، نگهداری و )سرب، آرسنیک، جیوه و کادمیوم(، باقیمانده سموم دفع آف

 فرآوری غذا تولید می شوند )مانند نیتروزامین و آفالتوکسین( ایجاد شود.

 عالیم و نشانه های مسمومیت غذایی چیست؟

غذایی مشابه باکتریهای مختلفی می توانند مسمومیت غذایی ایجاد کنند و اکثر نشانه های ایجاد شده در اثر مسمومیت 

عفونتهای ویروسی دستگاه گوارش هستند. بنابراین شناسایی ویروسهای ایجاد کننده مسمومیتهای غذایی، بدون کشت 

 مدفوع غیر ممکن است.

متداولترین باکتریهایی که مسمومیت غذایی ایجاد می کنند عبارتند از: سالمونال، کلستریدیوم بوتولینوم، کلستریدیوم 

 (، شیگال، یرسینیا و باسیلوس سرئوس.E.Coliیلوکوک طالئی و ایی کوالی)پرفرنژنس، استاف

 اقدامات الزم در هنگام بروز مسمومیت غذایی: 

 مسمومیتهای غذایی در صورت مصرف غذای آلوده دارای سه مشخصه می باشد:

 مشترک غذای خوردن سابقه  -1

 تعداد زیادی از افراد همزمان ابتالی  -4

 بیماران اغلب در بالینی های نشانه تشابه  -3

در چنین مواردی باید با مرکز کنترل مسمومیت و یا پزشک تماس گرفته شود تا اطالعات بیشتری در ارتباط با مسمومیت و 

زمان مراجعه به پزشک در اختیار شما قرار دهند. نکته ای که بسیار مهم می باشد از دست دادن آب بدن و کاهش مایعات 

ع واستفراغ می باشد. بچه ها خیلی آسان آب بدنشان را از دست می دهند. اگر به مورد مسمومیت غذایی بدن در اثر تهو



مظنون بودید، نوشیدن مقدار فراوان مایعات بویژه آب بسیار مهم می باشد. برای توقف استفراغ یا اسهال اکیداً دارویی 

 این عالئم می تواند زمان آنها را طوالنی تر کند. خودسرانه خورده نشود مگر آنکه توصیه پزشک باشد. چون درمان

 نحوه پیشگیری از مسمومیت های غذایی:

 رعایت ایمنی غذایی می تواند در جلوگیری از مسمومیت غذایی کمک کند.

 خرید غذا

داشته باشند. تخم مرغ ها را کنترل نمایید و از  مناسبی بندی بسته و باشند سرد که کنید خریداری را هایی گوشت     -

 خرید انواع شکسته و یا دارای بسته بندی نامناسب خودداری کنید.

 ها آن درپوش که شوید مطمئن و کنید خودداری نشتی یا و فرورفتگی برآمدگی، دارای کنسرو های قوطی خرید از     -

 ناخوشایندی داشت، به هیچ عنوان آن را نچشید. بوی یا و ظاهر ای فرآورده اگر. باشد نشده شکسته

 .نشوند گرم خرید حین در تا کنید اضافه خود خرید سبد به خرید انتهای در را منجمد غذاهای -

 از جلوگیری منظور به را غذاها این همچنین و نگهدارید جدا خود خرید سبد در موجود غذاهای سایر از را مرغ و گوشت -

 در کیسه های پالستیکی جداگانه نگهداری کنید. ره های آنهاعصا نشت

 مناسب کننده خنک یک از شدنی فاسد غذاهای برای باشد، می ساعت یک از بیش شما منزل تا خرید محل فاصله گر - 

 .کنید استفاده

 نگهداری غذا

 یا کمتر تنظیم نمایید.درجه سانتی گراد و  -42ا در ر فریزر و کمتر یا و گراد سانتی درجه 8 در را یخچال دمای  -

 .دهید قرار یخچال در منزل به رسیدن و خرید از پس بالفاصله را لبنی های فرآورده و مرغ گوشت،  -

 .دهید قرار فریزر در و جداگانه نایلونی کیسه در را آنها کنید، نمی استفاده ها گوشت از روز چند تا اگر  -

 .کنید مصرف وقت اسرع در را( شده ذوب) شده خارج انجماد حالت از یا و تازه گوشت  -

 غذا سازی آماده         



 خنک آب ظرف داخل و قرارداده محکمی پالستیکی کیسه در را آنها دارید عجله اگر و کنید ذوب یخچال در را غذا یخ -

آشپزخانه و در دمای اتاق قرار ندهید و بالفاصله بعد از آب شدن یخ،  پیشخوان روی را پوشش بدون غذاهای هرگز. بگذارید

 آنها را بپزید.

 آلوده سطوح توسط براحتی ها باکتری زیرا. نگهدارید تمیز همواره را آشپزخانه شویی ظرف و برش های تخته ظروف، -

 .شوند می منتشر

کنید و سپس آنها را با آب خنک بشوئید. بهترین نوع تخته تخته های برش را با یک محلول سفیدکننده رقیق شده تمیز  -

 ها برای برش گوشت ها، تخته های پالستیکی می باشند و هرگز برای برش گوشت و نان از تخته مشترک استفاده نکنید.

 همیشه قبل، در حین و بعد از تهیه غذا، دست های خود را با آب و صابون به خوبی بشویید. -

را روی همان سطحی که گوشت و مرغ خام را قرار داده اید، نگذارید و سطوح و ظروفی را که در تماس با غذاهای آماده  -

 گوشت و مرغ هستند، قبل از استفاده برای تهیه سایر غذاها، به خوبی بشوئید.

 گوشت، مرغ و ماهی را کامالً بپزید. -

 غذا مصرف  

 هوای اتاق گرم می باشد، بیش از یک ساعت( در دمای اتاق رها نکنید.ساعت )اگر  4هرگز غذاهای پخته شده را بیش از  -

 باقیمانده غذاها را بالفاصله در یخچال قرار دهید و منتظر خنک شدن غذاها نشوید. -

 3-2درجه سانتی گراد گرما دهید و همچنین غذاهایی که بیش از  42برای دوباره گرم کردن غذاهای باقیمانده آنها را تا  -

 باقیمانده اند را مصرف نکنید.روز 

 دستور طالئی پیشگیری از مسمومیت غذایی:

 "پختن غذا و خوردن آن در همان روز  "

 زمان مراجعه به پزشک:

درجه سانتی گراد(، از دست دادن مایعات بدن و یا در مواردیکه  5/38در صورت وجود خون در مدفوع یا استفراغ، تب باال )

ل بکشد، باید حتماً به پزشک مراجعه کرد. والدین کودکان با عالیم تب باال واستفراغ باید با عالیم بیش از یک روز طو

 پزشک معالجشان تماس بگیرند.



شدت نشانه با توجه به سن و وضعیت سالمتی بدن متفاوت می باشد. این عالیم در سالمندان و نوزادان می تواند خطرناکتر 

 باشد.


