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 التسمم الغذائي قد يؤدي  إلى حالة  وفـاة

 

 

 

 

 

 القواعد الوقـائية من التسممات الغذائية

 

 يجب تحضير اللحوم المفرومة أمام عين الزبون         

 

 الحذر من شراء مواد مجهولة الهوية أي بدون وسم

 التسمم الغذائي قد يؤدي  إلى حالة  وفـاة
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قد يؤدي  إلى حالة  وفـاةلتسمم الغذائي  ا  

 أسباب التسممات الغذائية

  غير مالئمة  وضع الطعام في غرفة درجة حرارتها �

وجود ناقـل للميكروب في الطعام أو العمالة أو   

تلوث األيدي أو مالبس  .حيوانات محيطة

دوات المطبخ  أ  لعاملين بالطعام أو تلوثا

 .بالميكروب

تحضير الطعام المستخدمة لتجهيز    تلوث أسطح 

 .والدواجن واألسماكاللحوم  

  . عدم االهتمام بالنظافة الشخصية 

o التسخين أو التبريد غير الكافيين .  

o عدم إنضاج الطعام جّيداً عند الطبخ .  

 .تلوث الطعام بطعام آخر ملوث •

تجميد اللحوم كبيرة الحجم أو تسييح اللحوم   

 . المجّمدة بطريقة غير صحيحة

 . أكل الخضروات أو الفواكه دون غسلها 

 . تناول األطعمة المعلّبة الفـاسدة 

 .مانتقـال الميكروبات من شخص مصاب للطعا 

  حالة  وفـاة  لتسمم الغذائي قد يؤدي  إلىا

كالعبوات  :تسمم بالمعادن الثقيلة: التسمم الكيميائي

  المطلية بالكادميوم،الزنك أو الرصاص

مبيدات الحشرية المستعملة في رش  لتسمم بالل 

  الفواكه والخضراوات
  لتسمم بواسطة مواد التنظيف و التعقيم الموجودةل

في المنزل لعدم الغسل جيدا بالماء إلزالة بقـاياها  

  الموجودة على األواني

  

مكسبات الطعم و  :لتسمم بالمضافـات الغذائية منل

الرائحة و مواد حافظة إذا  استخدمت بكميات  

  كبيرة

   
التسمم الغذائي الطبيعي قد يحدث من تناول  

 بعض األحياء البحرية أو النباتية

 التسمم الغذائي قد يؤدي  إلى حالة  وفـاة
:تعريف التسمم الغذائي  

حالة مرضية مفـاجئة تظهر أعراضها خالل فترة  
زمنية قصيرة على  الشخص بعد تناوله غذاء غير  

سليم صحياً،أي ملوث بأنواع مختلفة من   
الفيروسات،الجراثيم،الطفيليات،السموم   ومواد  

 كيماوية سامة 
:أعراض التسمم    

:أنواع التسمم    
 التسمم  بالعدوى الميكروبية أو بالسموم الناتجة عنها.

 


