
   
  مسموميت غذايي

يك بيماري است كه بر اثر خوردن غذاهايي كه 

   .ارگانيسم هاي مضري هستند بوجود مي آيد

باكتري،  ;اين ميكروب هاي مضر مي توانند شامل

    .انگل و ويروس باشند

آنها اغلب در گوشت خام، مرغ و تخم مرغ يافت 

مي شوند اما مي توانند به هر نوع غذايي سرايت 

  . كنند

همچنين مي توانند در غذايي كه بيرون از يخچال 

مانده يا مدت زيادي قبل از خوردن فريز شده 

  . باشد رشد كنند

گاهي مسموميت غذايي بخاطر نشستن دستان 

اكثر اوقات، مسموميت . قبل از غذا اتفاق مي افتد

  . جزئي است و پس از چند روز از بين مي رود

نست كه منتظر تنها كاري كه مي توانيد بكنيد اي

بمانيد تا بدنتان از شر ميكروبي كه باعث بيماري 

اما برخي از انواع . شما شده خالص شود

مسموميت ها ممكن است جدي باشد و نياز به 

   .پزشك پيدا كنيد

  عاليم مسمويت غذايي 

. اولين عالمت مسموميت غذا معموال اسهال است

ممكن است احساس تهوع، استفراغ يا دل پيچه 

  .ناحيه شكم داشته باشيددر 

اينكه هنگام مسموميت غذا حالتان چگونه باشد،  

بستگي به ميزان سالمتي و اينكه چه نوع 

اگر .. ميكروبي شما را بيمار كرده باشد دارد

اسهال و استفراغ شما شديد باشد ممكن است 

. دي هيدراته يا دچار كمبود آب در بدن بشويد

ا مقدار زيادي دي هيدراته، يعني اينكه بدن شم

دنبال عالئم كمبود . مايعات از دست داده است

   ;آب بگرديد كه شامل

خشكي دهان، سرگيجه و پررنگ شدن ادرار مي 

كودكان و سالمندان سريع آب بدن خود را . شود

. از دست مي دهند و بايد بسيار مراقب آنها بود

خانم هاي باردار اگر فكر مي كنند كه دچار 

اند حتما بايد به پزشك  مسموميت غذا شده

    .مراجعه كنند 

   :  چگونگي ورود ميكروب هاي مضر به غذا  

  :ميكرو ب ها زماني وارد غذا مي شوند كه

  باشد  فرآوري شده  گوشت )۱

كه باكتري، در روده حيوانات سالم كه ما در  )۲

گاهي . غذا استفاده مي كنيم وجود داشته باشد

كه ما مي  باكتري با قسمت هايي از اين حيواناتي

  .خوريم مخلوط مي شود

اگر آب براي : خيس يا شسته شود  غذا) ۳

گندزدايي يا شستن ميوه و سبزيجات استفاده 

شده باشد حاوي ميكروب هايي از كود حيواني و 

انساني است كه اين موجودات ذره بيني مي 

    .  .توانند وارد ميوه و سبزيجات شوند

به غذا كه  وقتي فردي: آماده كردن  موقع) ۴ 

دست بزند يا اگر غذا با غذاهاي ديگري كه داراي 

ميكروب باشند تماس داشته باشد، ميكروب ها 

مثال اگر شما از يك تخته براي . پخش مي شوند



   

خرد كردن سبزي و گوشت استفاده مي كنيد، 

ميكروب از گوشت خام مي تواند وارد سبزي 

  .بشود

غذا  چگونه متوجه مي شويد كه دچار مسموميت

  شده ايد؟

بخاطر اينكه مسموميت غذا اغلب جزئي بودهو 

پس از چند روز از بين مي رود،اكثر مردم نزد 

اگر ديگران همان غذايي كه . پزشك نمي روند

شما خورده ايد را خورده باشند و دچار 

مسموميت شده باشند شما نيز معموال بايد دچار 

  .مسموميت شده باشيد

اگر فكر مي كنيد كه مسموم شده ايد به مركز  

بهداشتي و درماني خود تلفن كنيد و گزارش 

اين باعث مي شود كه ديگران از . دهيد

اگر فكر مي كنيد كه . مسموميت نجات پيدا كنند

بيماري تان جدي است به پزشك خود تلفن 

  . بزنيد

  

  چگونگي درمان مسموميت غذايي

روز از  ۳تا۲ذا ظرف در اغلب موارد، مسموميت غ

تنها چيزي كه نياز داريد استراحت . بين مي رود

و مايعات فراوان است تا از كمبود آب در بدن 

هر بار كه مدفوع زياد و شل . جلوگيري كنيد

داريد، يك فنجان آب يا مايعات مربوط به كمبود 

  . بنوشيد) مانند سرم خوراكي(آب در بدن 

سوال كنيد و درمورد سالمت عمومي خود از او 

پزشك از شما خواهد پرسيد . يك آزمايش بدهيد

كه كجا اين غذا را خورده ايد و آيا شخص ديگري 

كه با شما اين غذا را خورده نيز بيمار شده است؟ 

 مدفوع يا خون نيز برايتان. گاهي پزشك آزمايش

  .فرستد  مي

  

  

  

  

 FO -TR-۰۷: شماره سند

  A:شماره ويرايش
  
 
 
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  

  

  

  

  واحد آموزش
  بيمارستان سيدالشهداء

  

   

خرد كردن سبزي و گوشت استفاده مي كنيد، 

ميكروب از گوشت خام مي تواند وارد سبزي 

  .بشود

غذا  چگونه متوجه مي شويد كه دچار مسموميت

  شده ايد؟

بخاطر اينكه مسموميت غذا اغلب جزئي بودهو 

پس از چند روز از بين مي رود،اكثر مردم نزد 

اگر ديگران همان غذايي كه . پزشك نمي روند

شما خورده ايد را خورده باشند و دچار 

مسموميت شده باشند شما نيز معموال بايد دچار 

  .مسموميت شده باشيد

اگر فكر مي كنيد كه مسموم شده ايد به مركز  

بهداشتي و درماني خود تلفن كنيد و گزارش 

اين باعث مي شود كه ديگران از . دهيد

اگر فكر مي كنيد كه . مسموميت نجات پيدا كنند

بيماري تان جدي است به پزشك خود تلفن 

  . بزنيد

  

  چگونگي درمان مسموميت غذايي

روز از  ۳تا۲ذا ظرف در اغلب موارد، مسموميت غ

تنها چيزي كه نياز داريد استراحت . بين مي رود

و مايعات فراوان است تا از كمبود آب در بدن 

هر بار كه مدفوع زياد و شل . جلوگيري كنيد

داريد، يك فنجان آب يا مايعات مربوط به كمبود 

  . بنوشيد) مانند سرم خوراكي(آب در بدن 

سوال كنيد و درمورد سالمت عمومي خود از او 

پزشك از شما خواهد پرسيد . يك آزمايش بدهيد

كه كجا اين غذا را خورده ايد و آيا شخص ديگري 

كه با شما اين غذا را خورده نيز بيمار شده است؟ 

 مدفوع يا خون نيز برايتان. گاهي پزشك آزمايش

  .فرستد  مي

  

  

  

  

 FO -TR-۰۷: شماره سند

  A:شماره ويرايش
  
 
 
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  

  

  

  

  واحد آموزش
  بيمارستان سيدالشهداء

  

   

خرد كردن سبزي و گوشت استفاده مي كنيد، 

ميكروب از گوشت خام مي تواند وارد سبزي 

  .بشود

غذا  چگونه متوجه مي شويد كه دچار مسموميت

  شده ايد؟

بخاطر اينكه مسموميت غذا اغلب جزئي بودهو 

پس از چند روز از بين مي رود،اكثر مردم نزد 

اگر ديگران همان غذايي كه . پزشك نمي روند

شما خورده ايد را خورده باشند و دچار 

مسموميت شده باشند شما نيز معموال بايد دچار 

  .مسموميت شده باشيد

اگر فكر مي كنيد كه مسموم شده ايد به مركز  

بهداشتي و درماني خود تلفن كنيد و گزارش 

اين باعث مي شود كه ديگران از . دهيد

اگر فكر مي كنيد كه . مسموميت نجات پيدا كنند

بيماري تان جدي است به پزشك خود تلفن 

  . بزنيد

  

  چگونگي درمان مسموميت غذايي

روز از  ۳تا۲ذا ظرف در اغلب موارد، مسموميت غ

تنها چيزي كه نياز داريد استراحت . بين مي رود

و مايعات فراوان است تا از كمبود آب در بدن 

هر بار كه مدفوع زياد و شل . جلوگيري كنيد

داريد، يك فنجان آب يا مايعات مربوط به كمبود 

  . بنوشيد) مانند سرم خوراكي(آب در بدن 

سوال كنيد و درمورد سالمت عمومي خود از او 

پزشك از شما خواهد پرسيد . يك آزمايش بدهيد

كه كجا اين غذا را خورده ايد و آيا شخص ديگري 

كه با شما اين غذا را خورده نيز بيمار شده است؟ 

 مدفوع يا خون نيز برايتان. گاهي پزشك آزمايش

  .فرستد  مي

  

  

  

  

 FO -TR-۰۷: شماره سند

  A:شماره ويرايش
  
 
 
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  

  

  

  

  واحد آموزش
  بيمارستان سيدالشهداء

  


