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 :التلوث الغذائيأمراض 

رغم أن الغذاء من ضروريات حياة ونمو الكائنات الحية، إال أنها قد تكون        

 لإلنسان. أما ألاغذية ألاكثر عرضة للتلوث بالبكتيريا الضارة 
ً
 للوباء خاصة

ً
مصدرا

ً، أيضاللحوم ومنتجاتها، كذلك الدواجن وألاسماك وألالبان ومنتجاتها فهي
ً
 ا

عة واملطهية واملعلبات الفاسدة، والوجبات السريعة التي تباع ألاغذية املصن

وقد جرت  ،والهامبورجر والطعميةاملقلي  والباذنجان الكشرًي :بالشارع مثل

ً:العادة على تصنيف ألامراض التي تنقل عن طريق الطعام امللوث إلى

  ومن أهمها أمراض الحمى املالطية،عن طريق الغذاءأمراض معدية ، 

 .والكوليراومرض الشيجيللوزيس، الفيبريوزيس، 

 وهي أمراض التسمم الغذائي الشائعة التي تحدثمسممات الطعام ، 

بسبب نمو امليكروبات املسببة للسموم وقيامها بإفراز مركبات كيميائية 

ذات تأثير سام بالنسبة لإلنسان والحيوان. ومن أشهر مسببات التسمم 

الغذائي هي مجموعة سلمونيال )الالتهاب املعوي(، وبكتيريا ستافلوكوكس 

 (. (Staphylococcus aureus:الذهبية /أوريس

 :التلوثحماية الغذاء من 

ُيعد الغذاء وسيلة سهلة لنقل امليكروبات املمرضة، لذلك يجب منع تلوث       

الطعام واملاء بامليكروبات للمحافظة على الصحة العامة في أي تجمع بشري، 

 :وذلك بإتباع عدة طرق وقائية لحماية الغذاء من التلوث بشكٍل عام، من أهمها

 إجراءات الوقاية:

الخطرة على الصحة  املبيداترعين، يجب منع استخدام بالنسبة للمزا     

الكيماوية واملبيدات الحشرية  ألاسمدةإضافة إلى الحد من استخدام  والبيئة،

كذلك استخدام  ،واملبيدات الحيوية  العضويةباألسمدة في الزراعة، واستبدالها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
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 التي تؤكل نيئة. كذلك ذبح  رًياملزارع ملياه 
ً
نظيفة لسقاية املزروعات، وخاصة

ً.بيطرًي صحيالحيوانات في ألاماكن املخصصة لها تحت إشراف 

 يجب توفير      
ً
خزانات نظيفة، عن طريق تنظيف وتعقيم  مياه شربأيضا

بشكل دوري. كذلك منع بيع ألاغذية املكشوفة بأي شكل من ألاشكال. مع  املياه

إجراء فحص طبي ومخبري دوري للعاملين في مجاالت التصنيع الغذائي املختلفة 

أما بالنسبة للمستهلك، فيفضل عدم استخدام  .واملطاعمكمصانع ألاغذية 

 لحفظ الطعام. النايلوًن وأكياسالعلب البالستيكية 

 إجراءات للحد من التلوث الغذائي:

هناك  ملنع انتقال امللوثات إليه، * غسل ألايدي واجب قبل تناول الطعام

إجراءات وعوامل مساعدة للحد من التلوث الغذائي يجب على املستهلكين 

 :إتباعها

  واملشروبات الطازجة والابتعاد عن ألاغذية املحفوظة  ألاطعمةاختيار

 مكان.بقدر لًا

 قبل تناول أي طعام. غسل ألايدي 
ً
 جيدا

  املطبخ أوانيتنظيف ً
ً
. قبل استعمالها تنظيفا

ً
 جيدا

  عن أماكن الطعام. -والكالب كالقطط- الحيوانات ألاليفةإبعاد 

  من إعداد الطعام أو الاقتراب  باألمراض املعديةمنع ألاشخاص املصابين

 .منه

  وبقايا الطعام بشكل جيد وغير مكشوف،  والفواكه الخضراواتحفظ

 .لذلك جةالثاًلواستخدام 

 قبل  والصابوًن املاء، أو بمادة البرمنجناتالخضراوات والفواكه  تعقيم

 الاستعمال.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%81%D9%88%D9%82_%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%81%D9%88%D9%82_%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
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 وحفظها بالثالجة عند الجبنبشكل جيد وغلي بعض أنواع  الحليب غلي ،

 الانتهاء.

  عند الشك بعدم نظافتها أو غليها، وتصفيتها  ملياه الشرب فلتراستخدام

 ثم شربها.

  في املكان  النفاياتالتخلص من 
ً
وفضالت الطعام املتبقية يوميا

 املخصص، بعد وضعها في أكياس محكمة لاغالق.

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA

