مسمومیت های غذایی درسفز

هسوَهیت ّای غذایی تِ دلیل حول ًادرست هَاد خَراوی ،یىی اس شایغ تزیي تیواری ّای ٌّگام سفز است .هسوَهیت ّای
غذایی تا فاصلِ چٌذ ساػت اس هصزف غذای فاسذی وِ تِ هذت طَالًی خارج اس یخچال ًگْذاری شذُ  ،ایجاد هی شَد.
مسمومیت درسفر همیشه در کمین ماست،اما چه کنیم که پیشگیری کنیم؟؟؟
هسوَهیت ّای غذایی تِ دلیل حول ًادرست هَاد خَراوی ،یىی اس شایغ تزیي تیواری ّای ٌّگام سفز است.
هسوَهیت ّای غذایی تا فاصلِ چٌذ ساػت اس هصزف غذای فاسذی وِ تِ هذت طَالًی خارج اس یخچال ًگْذاری شذُ  ،ایجاد
هی شَد .تِ ػٌَاى هثال یه ػاهل تیواری هسوَهیت غذایی تا ًام استافیلَوَن ،گاّی تِ ػلت ًگْذاری طَالًی هذت هَاد
لثٌی هاًٌذ خاهِ یا شیزیٌی ّا در خارج اس هحیط یخچال تِ ٍجَد هی آیذ.
راُ اًتمال اغلة ایي تیواری ّای ػفًَی ،آب ٍ غذای آلَدُ ،غذای خام ،تواس تا دست تیوار یا حاهل تیواری هاًٌذ حشزُ ّا
است
ایي ػاهل تیواری هوىي است تا گذاشتي هَاد غذایی در یخچال یا در اثز لزار گزفتي رٍی حزارت اس تیي تزٍد ،اها سن حاصل اس
ایي ػفًَت ّوچٌاى تالی خَاّذ هاًذ ٍ تاػث پذیذ آهذى هسوَهیت ّای شذیذ هی شَد وِ هؼوَال تا ػالئوی هاًٌذ دل
درد ،حالت تَْع یا گاّی اسْال تظاّز هی یاتذ.

راُ اًتمال اغلة ایي تیواری ّای ػفًَی ،آب ٍ غذای آلَدُ ،غذای خام ،تواس تا دست تیوار یا حاهل تیواری هاًٌذ حشزُ ّا
است.
هؼوَال تیواری سایی ایي ػَاهل ػفًَی در هحیط ّای خشه طی چٌذ دلیمِ اس تیي هی رٍد ،اها در هحیط ّای هزطَب هاًٌذ
سثشی ّا ٍ ساالد ّا هی تَاًذ تِ هذت طَالًی تالی تواًذ ٍ تاػث سزایت تیواری شَد .

دل درد
یىی دیگز اس تیواری ّای شایغ حیي سفز ،یثَست ٍ اسْال ّای هسافزتی است.تحزن ًذاشتي تِ هذت طَالًی هاًٌذ ًشستي
در هاشیي هی تَاًذ در افزادی وِ سهیٌِ یثَست یا تیواری ّوَرٍئیذ( تَاسیز یا شماق) دارًذ ،ایجاد هشىل وٌذ.
ّوچٌیي یه ًَع تاوتزی هؼزٍف تِ ًام اشزشیاوَالی (اشزشیا ولی) تاػث تزٍس اسْال هسافزتی هی شَد .هؼوَال ایي تیواری
اس یه وشَر تِ وشَر دیگز اًتمال هی یاتذ ،اها اهىاى دارد اس یه شْز تِ شْز دیگز ًیش هٌتمل شَد در ضوي تیواری هؼزٍفی
هاًٌذ ٍتا وِ هؼوَال در فصل تاتستاى شیَع پیذا هی وٌذ ٍ اغلة اس طزیك هسافزاى پاوستاًی ٍارد هٌاطك جٌَتی وشَر هی
شَد ًیش هوىي است در تزخی فصَل سال هاًٌذ تْار شایغ شَد.
تٌاتزایي هسافزاى تایذ اس هصزف سثشی ّای شستِ شذُ تا آب آلَدُ ٍ غیزتْذاشتی پزّیش وٌٌذ ٍ در صَرت شیَع ایي تیواری
در یه ًاحیِ خاص ،تا دیذى ػالهت ّای هشىَن هاًٌذ اسْال تِ سزػت تِ پششه هزاجؼِ وٌٌذ تا جلَی اًتشار آى گزفتِ
شَد.
انگلی در آب های سرد
در ضوي هوىي است وساًی وِ تِ هٌاطك سزدسیز ٍ وَّستاًی سفز هی وٌٌذ ،هثتال تِ ًَػی اًگل تِ ًام صیاردیا شًَذ .هحل
سیست ایي اًگل در آب ّای سزد است .حتی تؼذاد اًذن ٍ اًگشت شوار ایي اًگل هی تَاًذ فزد را تِ تیواری هثتال وٌذ ٍ تا
ػالئوی هاًٌذ دل دردً ،فخ شىن ٍ گاّی اسْال تظاّز یاتذ.
تزای پیشگیزی اس تیواری ّای گَارشی تایذ افزاد لثل اس خَردى غذا ،دست ّای خَد را تِ خَتی تشَیٌذ.
هسافزاى تایذ اس آشاهیذى آب چشوِ ّا ،سزچشوِ ّا ،رٍدخاًِ ّا ٍ چاُ ّا تِ احتوال آهیختِ تَدى تا هذفَع اًساى یا حیَاى،
پزّیش وٌٌذ.

تْتز است هسافزاى آب آشاهیذًی خَد را اس آب ّای هؼذًی ٍ استاًذارد ٍ تْذاشتی تاهیي وٌٌذ .در صَرت دستزسی ًذاشتي
تِ آب ّای هؼذًی ،تْتز است اس آب ّای جَشاًذُ شذُ یا شیز آتخَری ّایی وِ تَسط شْزداری ػالهت گذاری شذُ است،
استفادُ

شَد.

ّوچٌیي تا آغاس فصل تْار ٍ هیَُ ّای ًَتزاًِ هاًٌذ چغالِ تادام ٍ آلثالَ خشىِ ،تساط دستفزٍشاى تزپا هی شَد وِ هؼوَال
تزای ًگْذاری ٍ سٌگیٌی چغالِ ّا اس آب ّا ٍ سطل ّای آلَدُ استفادُ هی وٌٌذ .تٌاتزایي هسافزاى پیش اس خَردى ایي هیَُ
ّا تایذ تِ خَتی آًْا را تشَیٌذ تا در حیي سفز تِ تیواری هثتال ًشًَذ.

راه های پیشگیری
تزای پیشگیزی اس تیواری ّای گَارشی تایذ افزاد لثل اس خَردى غذا ،دست ّای خَد را تِ خَتی تشَیٌذ ٍ اس رستَراى ّای
تیي راّی ٍ دستفزٍشاى ٍ دٍرُ گزدّای هشىَن ،تِ ّیچ ٍجِ هَاد غذایی خزیذاری ًىٌٌذ ،سیزا هؼوَال در وٌار ایي هزاوش،
دستشَیی ّای تیي راّی ٍجَد دارد وِ تِ ػلت داشتي هگس ٍ حشزُ فزاٍاى ،اًتمال تیواری را تسزیغ هی وٌٌذ.

