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 :ارمض ال قنولة بللغ اء  لاأ 

تحتوي جميع ألاطعمة بشكل طبيعي على كميات صغيرة من البكتيريا. ولكن التعامل          

غير صحيح قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا غير السليم مع الطعام أو طبخه أو تخزينه بشكل 

بأعداد كبيرة بما يكفي إلحداث املرض. الطفيليات والفيروسات والسموم واملواد الكيميائية 

 يمكن أن تلوث الغذاء وتسبب املرض.

تختلف عالمات وأعراض التسمم الغذائي باختالف مصدر التلوث، وما إذا كنت تعاني          

 من انخفاض في ضغط الدم. بشكل عام، تشمل:من الجفاف أو تعاني 

  
 
 الاسهال الذي قد يكون دمويا

 الغثيان 

 ألم البطن 

 القيء 

 الجفاف 

 )ا  حمى منخفضة الدرجة )أحيان 

 مع جفاف شديد، قد تالحظ:

 الشعور بالدوار أو إلاغماء، خاصة عند الوقوف 

 التعب 

  البول الداكن اللون 

  
 
 التبول أقل تواترا

https://www.mayoclinic.org/ar/first-aid/first-aid-food-borne-illness/basics/art-20056689
https://www.mayoclinic.org/ar/first-aid/first-aid-food-borne-illness/basics/art-20056689
https://www.mayoclinic.org/ar/first-aid/first-aid-food-borne-illness/basics/art-20056689
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 العطش الشديد 

ت مرضت بعد تناول الطعام امللوث فهذا يعتمد على بنية الجسم وحجم التعرض إذا كن

وعمرك وصحتك. مع تقدمك في السن، قد ال يستجيب جهاز املناعة لديك بسرعة وفعالية 

 للكائنات املعدية كما كان يفعل من قبل.

 .مع تقدمك في السن، قد ال يستجيب جهاز املناعة لديك    بغ اةنللاكبرلسوغ

 عة وفعالية للكائنات املعدية كما كان يفعل من قبل.بسر 

 .أجهزتهم املناعية لم تتطور بشكل كامل.   ضضعلولاطفغلل  صاغر 

 .وجود حالة مزمنة، مثل مرض  لاشخغصل  ءينليعغنةنلارمنللاارمض ال قنزارموب

السكري أو إلايدز، أو تلقي العالج الكيميائي أو العالج إلاشعاعي للسرطان، يقلل 

 ستجابة املناعية.من الا 

 .ل لحة ارمل يغير الحمل نظام املناعة لديكي، مما يجعل من الصعب    نسغ 

 مكافحة الالتهابات التي قد تؤثر عليك وعلى الجنين الذي ينمو.

 إذ لكوتلظهضل ديكلتسممل  اء ئي:

 ،مثل مشروب رياض ي أو ماء، ملنع الجفاف. شرب السوائل بسرعة  رشل  سة ئل

يؤدي إلى تفاقم الغثيان والقيء، لذلك حاول أن تأخذ رشفات كبيرة يمكن أن 

 من شرب كمية كبيرة دفعة واحدة.
 
 صغيرة متكررة على مدار بضع ساعات، بدال

 .ا  يالحظل  تبةل يجب أن تبول على فترات منتظمة، ويجب أن يكون بولك خفيف 

ا. نزول البول الداكن هو عالمة على الجفاف. الدوخة والدوار ه
 
ما أيضا وصاف

عالمات على الجفاف. في حالة حدوث أي من هذه العالمات وألاعراض وال يمكنك 

 شرب كمية كافية من السوائل، فاطلب الرعاية الطبية.

 .قد تبطئ التخلص من الكائنات العضوية أو  تجوبللادويبل قنضغدةل إلسهغل

 السموم من جسمك. إذا كنت في شك، تحقق مع طبيبك حول وضعك الخاص.



 4 

ال ينبغي إعطاء الرضع أو ألاطفال الصغار أدوية مضادة لإلسهال بسبب آلاثار الجانبية خطيرة 

 محتملة.

 ما تتحسن من تلقاء نفسها في غضون بضعة أيام.
 
 ألامراض التي تنقلها ألاغذية غالبا

  تصلللطبيبكلإذ :

 استمر القيء ألكثر من يومين 

 استمر إلاسهال ألكثر من عدة أيام 

  سهال إلى دموي أو أسود أو قطرانيتحول إلا 

  درجة مئوية( أو أعلى 3..3فهرنهايت ) 101الحمى 

 يحدث دوار أو إغماء بالوقوف 

 الارتباك يزداد 

 آالم البطن املزعجة تزداد 

  طلبل قنسغعدةل  طبيبل  طغرئبلإذ :

  لديك أعراض حادة، مثل ألم البطن الحاد أو إلاسهال املائي الذي يتحول إلى

 ساعة. 42خالل  دموي جدا

 .أنت تصنف في املجموعة عالية الخطورة 

  تشك في حدوث تسمم سجقي. التسمم السجقي هو التسمم الغذائي القاتل الذي

ا ما يوجد  ينجم عن ابتالع السم الذي تشكله جراثيم معينة في الطعام. غالب 

اء ر تسمم التسمم السجقي في ألاطعمة املعلبة املنزلية، وخاصة الفاصوليا الخض

 33إلى  14أو الطماطم. عادة ما تبدأ عالمات وأعراض التسمم السجقي بعد 

ساعة من تناول الطعام امللوث وقد تشمل الصداع، عدم وضوح الرؤية، ضعف 
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ا من الغثيان  العضالت والشلل في نهاية املطاف. يعاني بعض ألاشخاص أيض 

فم. هذه العالمات والقيء وإلامساك واحتباس البول وصعوبة التنفس وجفاف ال

 وألاعراض تتطلب عناية طبية فورية.

 

 


