
 

  

 

  ؟التسمم الغذايئما هو 
  

  هو حاةل مرضية مفاجئة تظهر عىل خشص ٔاو عدة ٔاشخاص
  .نتيجة تناوهلم ٔاغذية غري سلمية حتتوي عىل جراثمي

  
 ؟ما يه اجلراثمي 

  تتاكثراكئنات صغرية جمهريه ال ترى ابلعني اجملردة 
  .ساعات فقط 8خالل  مليون جرثومة 18لتصل ٕاىل 

  
 ٔاعراض التسمم الغذايئ

عام امللوَّث  ختتلف أالعراض حسب نوع الطعام الفاسد ٔاو الشخص املتسمم و تبدٔا بعَد تناول الطَّ
م، وقد تشـمتُل عىل   :بساعاٍت ٕاىل ٔاايَّ

  
،وتشـمتل الَعالماُت اليت تشري ٕاىل حاةل َخطرية من  َل الطّيبِ ِم الغذايئ، و اليت تَسـتَدعي التدخُّ   التَّسمُّ

  :عىل ما ييل
  .القيء اذلي يدوم ٔاكرث من يومني -      

م، ٔاو إالسهال املصحوب بدم، ٔاو عدم الُقدرة عىل الاحتفاظ الا -       سهال اذلي يدوم ٔاكَرث من ثالثة ٔاايَّ
وائل يف اجلسم    ).القيءٔاي ٕافراغها برسعة ابٕالسهال ٔاو (ابلسَّ

ؤية، -       خص عىل الالكم احلُمَّى، وجود دم يف القيء، الاخِتالجات، ازدواج الرُّ   .اضطراب قدرة الشَّ
وائل يف اجلسم مثل جفاف الَفم وغؤور العينني وقةلَّ البول      -       ديد للسَّ عالمات النَّقص الشَّ

 .ٔاو انعدامه

 

 .عــــــن طــريق ٔادوات الــطبـــخ الـملوثــــــــة

 .، احللق و اجلروحأالنف ٕافرازاتن طريق ــــع

 .امللوثة ابجلراثمي املسببة للتسمم أالايدين طريق ــــع

 .ن طريق املياه امللوثةــــع

الطعام خشـية من نقل ٕاعداديف  ٔابداال يشرتك ابسهالاملصاب 
.لالٓخرينو انتشار العدوى 

 
 .أالغذية لٔالرضية مبارشةمالمسة 

 



 

 

  وزارة التجارة
Ministère du commerce 

  مديرية التجارة لوالية مسـتغامن  تنظمحتت الرعاية السامية ملعايل وزير التجارة  
Sous le haut patronage de Monsieur le ministre du commerce, la direction 

du commerce de la wilaya de Mostaganem 
  
  
  

 

 

 

   

 

 

  

  

 

غسل الاواين املسـتخدمة بعد •
.لك اسـتخدام

اسـتعامل اواين مالمئة غري قابةل •
.للصدأ 

نظافة ٔادوات الطبخ 
و التقدمي

اسـتعامل املنادل الورقية ملرة •
.واحدة

         تنظف اجلروح، تطهرها •
.تضمدها و

.النظافة اجلسدية  •

النظافة الشخصية

.رضورة خلو املطبخ من احلرشات•
وضع سةل املهمالت بعيدة عن ماكن اعداد •

.الطعام
احتواء اخمللفات يف ٔاكياس جيري غلقها •

.ابحاكم
.التنظيف املتكرر•

نظافة املطبخ

  ...االھتمام بالنظافة يكون في  

االھتمام بنظافة اليدين 

:نمك التواصل معناك للمزيد من املعلومات مي 
–مسـتغامن  –مسكن خروبة  348يح : العنوان   
045.39.29.12:الفاكس /  045.39.29.11: الهاتف  

 dcmostaganem@yahoo.fr: الربيد الالكرتوين /   www.dcw-mostaganem.dz: املوقع 
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