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 و$5و�5 ,را/(�او ��Aراض و��ر�0(م ا��واط&�ن إر%�د�
 �&(� ا�و���� ����0 ,ن ����ر�� و�زو�دھم ا&�%�رھ� و�ت ��

 ا��واط&�ن ��ر�ف �&+� ��� ��# (� ا�طرق وأ��ر ا��واط&�ن ��ر�ف �&+� ��� ��# (� ا�طرق وأ��ر
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دراسة الحاالت

.���9 ,�ر�� ��5�� ا:&��ش ط�ب �

و,زة��رض � ���J.
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إرشادات عامة  ونصائح 

 ا���وم �� ����(� �د و2����X ا�ط��م، إ,داد و�دَ  �لَ  ا���ل أ�ط. J�ل�
،�*Y�&ا� �� و��ن، .وا�$/روات واA���ك ا�&�Y] وا��ض ا�دوا نُ  ذ�ك �� 

�$�ت ا��$دام إ�9 ا�Aر ����ج 2 X$ة ا� X$ن �����ء �� را��م؛ ا��/�د��ا� 
.ُ�رام �� ,�9 ا�Aور � �ل وا��5ون .ُ�رام �� ,�9 ا�Aور � �ل وا��5ون

��0 ا�رفY  ,�9 وَ�$ز�&(� ا�&�Y*� ا���وم �+ط��ُ  � ب�  دا*��ً، ا��#X � �ن ا��[
.,��(� �&'�طٌ  ��5ل أو اA$رى اAط���َ  ��س[  2 ��ث

 طر�ق ��ن �*و��؛ در �ت 5 دون ا��#X � �رارة در � ,�9 ا���0ظ�
� ا� را��م ����رُ  ��و�Xف �رداً، ا�ط��م ,�9 ا���0ظYم ا��� ا�+ذا*� �����[



بعض االقتراحات الرامية إلى الحد من حدوث حاالت 
: التسمم

�%د�د ا�ر��� ,�9  ��� ��#ت إ,داد و� (�ز اAط��� �� ا��ر��ز %�ل �
�&وا,(� وا���ل ,�9 إ�زا�(� �ط�ق ا�%روط  ا�%�ور��$�ص ,�9 

. ا�5��ـ� ا�وا ب �وا�رھ� �� أ���ن ا���/�ر وا:,داد وا��'د�م %�ل ���ل. ا�5��ـ� ا�وا ب �وا�رھ� �� أ���ن ا���/�ر وا:,داد وا��'د�م %�ل ���ل
�ن �#�� ا������ن ����#ت ا��� �(� ,#�� ��5�� ا����� و$�وھم ا����د �

وإ���&���� و%�ل دوري  �$ر���ن ا�Aراض ا���د�� ,ن طر�ق ��5(م 
.أ%(ر��ث 2 �'ل ا��0رة �ن �ل ��ص وآ$ر ,ن ��� 

�ن &ظ��� ا������ن (ذه ا��&%aت وا��زا�(م ا�%د�د ��&ظ��� ا�%$��5 ا����د �
و�س �#س ا���ل ا��و�دة وJط�ء ا�رأس وا�'�0زات وا�����د ,��(م 

������ظ� ,��(� &ظ��0.



الخــاتمة
 ا�� �ر�� ا�د,���ت ,�9 ا��$���0 ا:,#م و��*ل �ر��ز إن �'�ل أن �ن 2د�

 ا��و��� إ�9 �د��) ل ا�+ذاء ا����(�ك ا��#�� ��'�ق ,�9 ���,د J@� 2ذ��
 �ذا ا�+ذاء �داول 5�� �ول �و,�� �'وم 2 أ&(� ��� اJAذ��، ا��(#ك ��
 و      ا�5�� � �ل �� �و,�� را�I إ�9 �� � �� ا����(�ك �Sن و      ا�5�� � �ل �� �و,�� را�I إ�9 �� � �� ا����(�ك �Sن

 ا��$���0 ا:,#م و��*ل ,ر إ��) �5ل آ�ن Jداء &�و اJAذ�� ا2��(#ك
 ا�����ل �� إ��,(� ا�#زم ��$طوات ا���ر�� �ن أد&9 �د ,�9 ��ون ��9
ا�+داء، ��
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 أ 
 

  مقدمة

إذ مادة بعد املاء وبدوا ال يوجد حياة على هذا الكوكب    أهم مصدر احلياة على سطح األرض و الغداء يعترب

ومنذ نشأة البشرية شكلت املادة الغذائية أهم عامل يف نشوء يعترب الدعامة األوىل جلميع الكائنات احلية 

دور وأمهية الغذاء كمصدر للطاقة والنشاط واحليوية  ولقد أدرك اإلنسان منذ زمن بعيد ،احلضارات أو اندثارها

وعلى تأمني مصادر الغداء قامت النزاعات واحلروب، وللغداء خصائص فريدة جتعله  ووقايته ومحايته من األمراض

املشي، الكالم، العمل، الدراسة وحىت التنفس كما يزودنا :املادة األفضل، إذ يزودنا بالطاقة لكل نشاط نقوم به 

طاقة اليت حتتاجها أعصابنا و غددنا لكي تعمل،إذ يؤدي الغداء ثالث وظائف رئيسية تتمتل يف البناء و توليد بال

إال أن ذلك الغذاء أصبح سالحا ذو حدين إما نافع أو ضار قد يتسبب يف  الطاقة وتنظيم العمليات احليوية،

لسرعة يف مجيع جماالت حيام فهم يتحركون ولقد أنتهج الكثري من الناس يف هذا العصر ا. مشاكل صحية عديدة

بسرعة ويذهبون ويرجعون بسرعة ويأكلون بسرعة نظرا لتوفر األغذية اجلاهزة بصورها املختلفة املعلبة وامدة 

واجلافة وغريها يف أي وقت لكوا يف نظرهم تتوافق مع منط احلياة العصرية وأمهية الوقت دون إدراك القيمة الغذائية 

ولقد صاحب هذا التوسع يف سوق األغذية اجلاهزة تفشي حاالت العدوى . لتلك األغذية اختيارهملويات يف أو 

والتسمم الغذائي بني أعداد كبرية من الناس بسبب مصادر التلوث الغذائي اليت من أمهها الكائنات احلية الدقيقة 

نافه مما نتج عنه ظهور أمراض بني أفراد ودخول الكيماويات بقصد أو بغري قصد إىل غذائنا اليومي مبختلف أص

لذا فهو حيظى باهتمام كبري من طرف االخصائني يف جمال الغداء و التغذية والطب والصحة ولكن غياب  .اتمع

  .التسمم الغذائيما يعرف بالثقافة االستهالكية أفرز و أنتج لنا ظاهرة 

 اليت شاكلاملى مشاكل العصر احلديثة وواحدة من أهم يعترب إحدالتسمم الغذائي   ناملنطلق، فإمن خالل هذا 

 اإلنسان و دد حياةوحنن على علم إن تاريخ التسمم الغذائي قدمي جدًا فهو يعود إىل  . دد مصادره الغذائية

 أقدم احلضارات منذ أن خلق اهللا اإلنسان وعرفه بالغذاء فبدأ مييز فيه بني الضار والصاحل ومن مث بدأ خيزن املؤن
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من مث جاءت األديان السماوية الثالثة ومنها ذكر الطعام والشراب  . ويتعرف على خواصها وكيفية ومدة حفظها

قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرمًا على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دماً  ) ففي القرآن الكرمي يقول تعاىل

 به ، فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيممسفوحًا أو حلم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغري اهللا 

 ).54ـ53 طه (

إذا استيقظ أحدكم فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثًا ، فإنه ال يدري أين  ) ومن األحاديث النبوية

   .  ) متفق عليه ( إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء ) مسلم (باتت

شفائية من مستشفيات ومراكز الصحية القبلة املوجهة و امللجأ األول لألشخاص العمومية اإلست تتعترب املؤسسا 

كما .له والعناية اخلاصة موذلك بتشخيص حالة املريض وتقدمي العالج الالز  غذائيةيف حالة إصابتهم بتسممات 

 اقتناءة تقوم بتوعية األشخاص من خطورة التسمم الغدائي بتقدمي اإلرشادات و النصائح حول مراعاة كيفي

  .األغذية

العمومية اإلستشفائية يف التوعية من  اتالدور الفعال الذي تلعبه املؤسسيف هذا الصدد ارتأينا تسليط الضوء حول 

مع املواطنني خاصة وحنن مقبلني على فصل الصيف الذي يكون فيه األشخاص أكثر  الغذائيخماطر التسمم 

  .ن التوعية من خطورة الوضع عرضة لوقوع حاالت تسمم حبيث يقودنا الكشف ع

على ذلك اعتمدنا على خطة حبث اشتملت ثالث أطر ،بداية باإلطار املنهجي كمدخل للدراسة طرحنا من 

خالله إشكالية البحت و تساؤالته،وتطرقنا إىل جمموعة من املفاهيم اليت هلا عالقة بالتسمم الغذائي ،مث اإلطار 

الفصل األول حتت عنوان التسمم الغذائي ،وعاجلنا فيه خمتلف النقاط اليت النظري الذي قسمناه إىل ثالثة فصول ،

،أما الفصل الثاين  ضوعنا ،مفهومه،أنواعه  أسبابه العوامل املساعدة يف حدوته ، أعراضه ،طرق الوقاية منه ختص مو

أما الفصل الثالث   كان بعنوان حفظ األغذية ،حددنا فيه كيفية احلفظ ،أنواع الطرق اليت يتم ا حفظ الغداء،

،أما اإلعالم والتوعية ،وسائل نشرها توعية الصحية،تطرقتا فيه إىل التعريف بالالصحية  ةعنوان التوعيكان حتث 



 .                                                                  مقدمة                                       

 ج 

 

ليأيت اإلطار  خصائصه ومراحل إعداده، ،أنواعه مكتوب ، تطرقنا فيه إىل تعريفه، كان بعنوان ربورتاجلرابع  الفصل ا

اج مكتوب حول دور املؤسسة العمومية اإلستشفائية يف التوعية من خماطر التسمم تطرقنا فيه إىل ربورتالتطبيقي 

باملؤسسة  املوظفنيلوحة فنية حول املؤسسة العمومية اإلستشفائية شي قيفار وتناولنا فيه مقابالت مع  والغدائي 

.املرضى  ممرضني وكذا مع ،من أطباء
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 :تمهيد

فمن خالله من أهم مراحل البحث العلمي إذ يكون اإلنطالقة األوىل للبحث ، يعد اإلطار املنهجي للدراسة

يتم طرح اإلشكالية وذكر أسباب وأهداف اختيار املوضوع والتعريف مبنهج الدراسة وحتديد أدوات مجع 

البيانات كما يتطرق البحث إىل عرض خمتلف الصعوبات اليت واجهته مع حتديد اإلطار الزماين واملكاين 

  .راسة وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا الفصل للد
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  اإلشكالية

اهلضمية الناجتة عن عدم هضم الطعام لعدة عوامل مثل التخمة  أو احلساسية والنقص  تاالضطراباترجع 

يا أو الغذائي أو التسمم باملواد الكيميائية أو بالنباتات السامة أو احليوانات أو بالسموم الناجتة عن البكتري 

  .احليوانات أو بالسموم الناجتة عن البكترييا أو احليوانات الطفيلية أو بالعدوى أو بواسطة امليكروبات

وأثر  وخصائصه وأنواعه ومصادره ومدى تفشيه يف اتمعاتومن خالل دراستنا ملفهوم التسمم الغذائي 

ث املؤسسات املعنية على حبة يف انتشاره و اري للسلع الغذائياألمراض وتلوث البيئة واجلهل واالستغالل التج

ضرورة رصد ومتابعة وحتليل اإلحصائيات احمللية والعاملية املتعلقة بالتسمم الغذائي من أجل تقييم املشكلة 

يبني هذا البحث فعالية الرقابة الصحية و ينادي برفع  كما.ومعاجلتها ومقارنتها واالستفادة من نتائجها

ة فرص التخصص للكوادر الوطنية يف خمتلف ااالت العلمية مثل األطباء البيطريني املستوى العلمي و زياد

وغري املرئية، إلرشاد املواطن  وغريهم و يطالب بضرورة املواظبة على تفعيل الربامج اإلعالمية العلمية املرئية

فرد يف اتمع للحد وتوضيح مفاهيم صحة الغذاء عامة والتسمم الغذائي خاصة وأساليب الوقاية ودور كل 

      .منه

و بتطور وسائل اإلعالم و دخول التكنولوجيا احلديثة و مع زيادة التطور العلمي تعقدت احلياة اإلجتماعية 

و اجلهل بطرق حفظها و انعدام الثقافة الغدائية  األغذيةلألفراد فزادت كثرة التسممات الغدائية نظرا لتنوع 

فهنا ارتأينا أن نربز أن  .الغذائيةهي نقطة اخلالص من أثار التسممات  ستشفياتلدى األفراد فتكون امل

املمؤسسة العمومية اإلستشفائية ال تكتفي بوظيفة إعطاء العالج بل ميكن هلا أن تساهم يف الوقاية من يف 

من من خالل التوعية الصحية و ممارستها بشكل يومي و بطرق خمتلفة للحد  التسممصابة ذا اإلمن  احلذر
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الذي يؤدي يف حاالت عديدة إىل وفاة األفراد ومن هنا برزت اإلشكالية  الغذائيمجة عن التسمم اأخطار الن

  :األتية 

   ؟الغذائيمن خماطر التسمم  يف التوعية الفعال  دورال  أداءيف  العمومية اإلستشفائية املؤسسات كيف تساهم

  :ت فرعية و ملعاجلة هذا اإلشكال املطروح قمنا بطرح تساؤال

  ؟هو التسمم الغدائي وما هي خمتلف أنواعه ما  .1

  ؟وما هي أعراضه  كيف حيدث التسمم الغذائي .2

    ؟طرق التسمم الغذائي و العوامل املساعدة يف حدوثههي  ما  .3

  هل املؤسسة العمومية اإلستشفائية تقوم مبتابعة حاالت التسمم بعد النهاية ؟  .4

  واصل مع اجلهات املعنية من أجل اإلبالغ ؟هل تسعى املؤسسات اإلستشفائية للت .5

 ؟هي طرق الوقاية من اإلصابة بالتسمم الغذائي ما  .6

ة و اإلرشاد مع تنشيط حصص عرب وسائل مالت التوعيحب قوم املؤسسات اإلستشفائية هل ت  .7

   ؟اإلعالم

  :الفرضيات

 للتسمم الغذائي  رض أدى إىل التع كلما قل أداء دور أعوان قمع الغش يف حماربة الغداء الفاسد  .1

  للغداء ساهم يف حدوث حاالت تسسم غذائي   االستهالكيةنقص الثقافة  .2

  عدم اهتمام الفرد باجلانب الغذائي أدى به إىل حالة الوفيات   .3

للمؤسسات اإلستشفائية كلما زاد  من خماطر التسممات الغدائية  كلما زادت احلمالت التوعوية .4

  .ية لثقافة استهالك األفراد اكتساب
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  :أهمية الدراسة

تزداد أمهية البحث العلمي كلما ازداد ارتباطا بالواقع أكثر فأكثر إذ يساهم يف تطوير أفراد اتمع من خالل 

ن خالل توضيح ما ينفع و ما يضر نشر ثقافة استهالكه للمواد الغذائية و توعية مبخاطر املنتوجات الغذائية م

اهم يف تطوير اتمع بنشر الثقافة و الوعي و ذا بتسجيل ما توصلت إليه إثرائه باملعلومات الكافية إذ يسو 

البشرية و الفكر اإلنساين من ثروة علمية يف خمتلف االجتاهات لتقدم فائدة عظيمة للناس و توجه اتمع من 

قا أساسيا و خالل املعرفة، و ملواكبة السباق احلضاري الذي يعتمد على هذه املبادئ و القواعد كوا منطل

تابتا ولذا انصب االهتمام و تسليط الضوء يف هذه الدراسة أساسا على األغذية و ما تسببه من أمراض خالل 

تعفن وتسمم هذه األغذية، فاإلنسان ال يولد مسمما بل خيضع لذلك حيث جند هذه الظاهرة و إن كانت 

لوحظ يف اآلونة األخرية أا تفاقمت  دخيلة على اتمع فهي موجودة بكثرة خصوصا يف فصل الصيف حيث

بكثرة نظرا للظروف املعيشية االجتماعية الرجل لعمل و املرأة كذلك فبالضرورة اإلقبال على املطاعم و 

األكالت السريعة حيث أصبحت حياة اإلنسان مهددة معرضة للخطر يف أي حلظة، و بالرغم من إدراك 

  .سمم الغذائي إال أن األعداد ال زالت يف تزايد مستمرخطورة الوضع و العواقب الوخيمة جراء الت

  :أهداف الدراسة

معريف توضيحي  وصفي  إن أي حبث ال خيلوا من أهداف الدراسة و اهلدف املنصوب من هذه الدراسة هو

التوعية من خماطر يف ؤسسات العمومية االستشفائية املكشفي توعوي حبيث يشمل الدور الفعال الذي تلعبه 

ث ت الغذائية و مدى مسامهتها و قدرا على تقدمي النصائح و اإلرشادات الطبية للمواطنني حبيالتسمما

التعمق يف البحث و التفصيل يف عالقة  -سلبية حول نظامه الغذائي  تااكتسب املستهلك اجلزائري سلوك

ن أثر التسمم و تسليط الضوء على اجلانب الصحي لألشخاص م - املستهلك للغذاء و ثقافته االستهالكية

  .اليت مير ا الشخص خالل مرحلة تسممه ةاألضرار املختلفة اليت قد تؤدي حبيام الكشف عن املعانا
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 توعية األشخاص حول األغذية إذا من الضروري قراءة تاريخ اإلنتاج و االستهالك و حتديد قدرات احلفظ 

تمع إذا أودى حبياة الكثريين الذين استهانوا خبطورة كما أن للموضوع أمهية كبرية يف حياة األفراد الألغدية ،

  .التسمم الغذائي

  :أسباب الدراسة

ب دفعت بنا الختيار املوضوع منها ذاتية وأخرى ختتلف األسباب حسب طبيعة املوضوع فهناك عدة أسبا

  :موضوعية 

  : األسباب الذاتية

اكل صحية مؤثرة، خاصة على امليول الشخص للكشف عن خطورة التسمم الغذائي الذي يسبب مش •

 .األطفال و كبار السن أو احلوامل أو املصابني باألمراض املزمنة

 إثراء املكتبة اجلامعية بدراسات حول املوضوع  •

التعريف باألغذية و األطعمة اليت حتتاج إىل عناية خاصة يف مراحل إعدادها و حفظها و نقلها قبل  •

املستهلك اجلزائري لثقافة استهالكية تؤهله لتفادي السلوكيات  تناوهلا من قبل األشخاص و نظرا لفقدان

يف الطرقات اليت تنعدم املواد اليت تباع  ءشراء و اقتناه فأصبح غري مهتم إذ يقوم بالسلبية اليت ترسخت يف فكر 

  .احملدد الذي تنتهي فيه صالحية استهالك املادةفيها كامل شروط النظافة وبدون مرعاة الوقت 

تسليط الضوء على موضوع التسمم الغذائي كمشروع لدراستنا كونه موضوع علمي : الموضوعية األسباب

بالدرجة األوىل و يندرج ضمن ختصصنا صحافة علمية الصلة املباشرة للموضوع املدرس بوقت الصيف و جمال 

  .التخصص علمي

  .للحياة اهلالكمعرفة و توضيح خطورة التسمم الغذائي 
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كيفية اقتنائها مع مراعاة مقاييس و مبادئ يسري عليها سواء يف   ية املادة الغذائية يفتسليط الضوء على أمه

  .عملية الشراء أو مكان البيع

 .معرفة األخطار النامجة عن األغذية بصفة عامة و ما حتدته من تسممات

  :التقنيات و األدوات المنهجية

  :المنهج المتبع للدراسة

أو هو األسلوب أو  1عمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثهيعرف املنهج على أنه جمموعة ال

 2.الطريقة الواقعية اليت يستعني ا الباحث ملواجهة مشكلة حبثه أو يف دراسة ملشكلة موضوع

و يعترب من األهداف الرئيسية للبحث العلمي للوصول إىل نتائج موضوعية و غري متميزة لبعض التساؤالت 

تحكم يف عناصر و متغريات موضوع معني، و قد اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي، اليت ت

حقيقية و مفصلة لظاهرة موجودة فعال يف جمتمع معني  .3الذي يعتمد على حتليل العمل حبيث جتمع املعلومات

باإلضافة إىل  ،أجناسه من املزيج البشري بكل أنواعه و خمتلفميس اجلميع  الغذائي،و كون أن التسمم 

 .،ووصفهم حلاالت التسمم تصرحيات أصحاب االختصاص من أطباء و ممرضني

  :مجتمع البحث

إن جناح أي باحث يف حبثه يرتكز بالدرجة األوىل على حتديد جمتمع حبثه حتديدا علميا دقيقا و ال ميكن ألي 

ى أنه جمموعة عناصر هلا خاصية و عدة باحث أن يقوم بدراسة علمية دون حتديد جمتمع حبثه حيث يعرف عل

  4.خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من العناصر و جيري عليها البحث

                                                           
1 Maurice Angers : initation a paratique la methodologie des sciences humanes éd : casbah- alger/ CEC 

quler 1996-p58. 
�ھ� ا���ث ا����� و طرق إ�داد ا���وث، ا��زا�ر، د�وان  2��ر ��وش، ��� ، ���� .29م، ص1995ا��ط�و��ت ا��
�ھ� ا���ث ا�����، ص 3� .258طرق �
�� ، %ر��  �وز�د '�راوي (��د (�ون، دار ا�)'�  ���&ر و ا�%وز�$، ط 4�)�، �1ور�س أ��رس، ���-�  ا���ث ا����� ,� ا���وم ا+

 .312، ص2004
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و لقد مت حتديد جمتمع هذه الدراسة و اليت تتمثل يف املؤسسة العمومية االستشفائية شي قفارى مبستغامن و 

أفراد عينات  5يف  حبثناو متثل جمتمع ذلك بدءا باملعاينة يف املوطنني داخل املؤسسة و اجلمهور اخلارجي 

  .للمرضى باملؤسسة اشخاص 10و  املؤسسة من أطباء وممرضني وموظفني،

كما أن العينة جزء من جمتمع البحث يتم اختيارها وفق قواعد خاصة حبيث تكون العينة املسحوبة ممثلة قدر 

  1.ها من اتمع األخصائير تياخاإلمكان تمع الدراسة كما أا جمموعة الوحدات اليت يتم ا

كما أن العينة عدة طرق الختيار جزء من جمتمع البحث الذي هو حمل الدراسة، تتضمن املعاينة جمموعة من 

العمليات اليت دف إىل بناء عينة متثيلية تمع البحث املستهدف أو هي جمموعة من العمليات تسمح 

  2.ىل تكوين عينةبانتقاء جمموعة فرعية من جمتمع البحث يهدف إ

و إلجناز حبثنا هذا ارتأينا أن يكون جمتمع البحث عينة من موظفي مستشفى شي قفارى مبستغامن أو أخذ عينة 

رؤساء املصاحل، األطباء، ممرضني، مناوبني، موظفني (من خمتلف الفئات البشرية على الصعيد الداخلي 

اختيارنا للعينة قصديا و عليه فإن العينة املختارة هي  كان،يف مخسة موظفني العينة  طبيعةو متثلت ) باإلدارة

من النوع غري االحتمايل القصدي و هي اليت ختتار قصدا عمدا أا يتناسب مع حتقيق هدف حبث معني يف 

  3.ضوء انطباق مسات و خصائص معينة عليهم و تستمد املفردات اليت تتوفر فيها هذه السمات

ة و إمكانية توفرها حيث يكتفي الباحث بدراسة عينة من موظفني بإدارة كما ميكن اختيار العينة لسهول

ال جمال فيها للصدفة بل يقوم هو شخصيا بانتقاء املفردات  قوم باختيار مفرداا بطرق حتكميةاملؤسسة و ي

 تمع املمكنة أكثر من غريها ملا يبحث عنه من معلومات و بيانات و هذا إلدراكه املسبق و هو فئة اجليدة

  .البحث و لعناصره اهلامة اليت متثله متثيال صحيحا

                                                           
�ھ� ا���ث ا�����، �ؤ 1� .80، ص2009، 1((  ا�وراق ���&ر و ا�%وز�$، ���ن، ا3ردن، ط���د ��د ا���ل ا������ و آ0رون، طرق و �
 .���80د ��د ا���ل ا������، �ر�$ �5(4، ص 2
�� ، �(ور ا��&ر و ا�%وز�$، ا��زا�ر، ط 3�)� .137، ص2012، 01��د ���د ��-��  ا���ث ا+�%����  و ا6
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فكانت غري احتمالية عرضية و ذلك النتقاء العناصر املناسبة ألن جمتمع البحث غري عينة املرضى باملؤسسة أما 

معروف لدينا، و أعضاء غري متجانسني و الباحث خيتار مبحوثة حيثما يليق به بناء على شروط ختدم حبثه إىل 

  1.عينات 10اثل وفق دراستنا و كانت يف تتم

ال ميكننا مجع البيانات أو املعلومات حول ظاهرة أو موضوع معني بصورة عفوية، وإمنا : التقنيات المستخدمة

بإتباع واحدة من األدوات املعتمدة يف البحث العلمي و هي متعددة ذلك وفقا ملا تقتنيه اإلشكالية و منهجية 

دور املؤسسة استشفائية يف التوعية من خماطر التسمم الغذائي يف : نا يف حبثنا املضمن لـالبحث احملدد و اعتمد

والية مستغامن على أداة املقابلة و املالحظة باملشاركة ألا تعترب شرط أساسي للتأقلم مع امليدان و التعرف 

حوث و تعد أكثر التقنيات على جمتمع البحث ألا تقوم أساسا على التفاعل املباشر بني الباحث و املب

  .استخداما أو شيوعا اليت ال ميكن للباحث يف جمال علم االتصال االستغناء عنها و التغاضي عن إمكانيتها

يعين تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيه الشخص القائد باملقابلة أن يستشري : المقابلة

  2.ص آخرين للحصول على بعض البيانات املوضوعيةمعلومات أو أراء أو معتقدات شخص آخر أو أشخا

  .ا على املقابلة غري مقننةنو اعتماد

تعد إحدى أدوات مجع البيانات و تستخدم يف البحوث امليدانية جلمع البيانات اليت ال : المالحظة بالمشاركة

  3.ةميكن احلصول عليها من خالل الدراسة النظرية أو املكتسب

حث يندمج مع عينة حبثه و يصبح مصباحا هلم يف معظم األوقات أي أنه يالحظ و باملشاركة هي أن البا

  4.سلوكهم يف موضوع حبثه و هو يشاركهم أيضا يف بقية أعماهلم

  

                                                           
�� ، %در���ت ���� ، دار ا�)'�  ���&ر و ا�%وز�$، ا��زا�ر، ، ��-��  ا���ث ,� ا���وم ا)%ر��  ���و�  �ؤ��5ن(�ور�س أ��رس  1�)�6
 .302، ص2004، 1ط
 .86-85، ص ص 1995ط��ت إ�راھ�م �ط�5، أ(���ب و أدوات ا���ث ا+�%����، دار 8ر�ب ��ط���  و ا��&ر، ا�)�ھرة،  2
ن ا��ط�و��ت ا������ ، ا��ط��  ا��-و� ، �)(�ط�� ، ر&�د زروا%�، %در���ت ��9 ��-��  ا���ث ا����� ,� ا���وم ا+�%���� ، د�وا 3

 .218ھـــ، ص1429-م2008، 3ا��زا�ر، ط
 .220ر&�د زروا%�، �ر�$ �5(4، ص 4
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  :النوع الصحفي المختار

نوعا  الروبرورتاج الكتايب، باعتبارهالستخدام  جلأنا، و خماطره على اإلنسان  التسمم الغدائيملعاجلة موضوع 

  .يتناسب مع هاته املواضيع العلميةصحفي 

 يقول الدكتور  ارية، حيثبواحد من األنواع اإلخ الكتايب فن من فنون الكتابة الصحفية و الروبورتاجويعترب 

، مبعىن أن تكون »كامريا الكلمة إىل أوتتحول معه اجلملة  بالكلماتوير الروبورتاج تص«" سامي ذبيان"

واضحة ويكتفي الصحفي بالنقل املوضوعي  بطريقة متسلسلة و ألحداثااملقدرة على وصف وسرد  للصحفي

  .شخصي حارما نفسه من إصدار تعليقه، ملا مسعه وشاهد

  .بنفس أمهية املضمونيعايشون واقعة أو وصف حالة يكون فيها األسلوب مهم  اآلخرينوالربورتاج جيعل 

  :تعريف الروبورتاج

  يتكونالصحفي، فهو  ، مثله مثل التحقيقاملسبقتمد على التحضري من األنواع الصحفية اليت تع الروبورتاج

نستطيع القول  ،بنائه وبناء مقدمتهكيفية وعن   ،جسم، خامتة ،، مقدمةمن عنوانكغريه من األنواع الصحفية 

1.باإلبداع الصحفي ومؤهالته يتعلقهذا  أن
 

  :الدراسة االستطالعية 

فاخرتنا .عمومية اإلستشفائية يف التوعية من خماطر التسمم الغذائيموضوع دراستنا حتت عنوان دور املؤسسة ال

  .  يف حبثنا 

للدراسة اإلستطالعية أمهية كبرية يف حبوثنا العلمية فهي متكن الباحث من حتديد موضوعه و ضبط عناصره 

ات األولية من يستنتج مدى قابلية اجناز حبثه و هي وسيلة جلمع املعلومات و املعطيات و البيان اومن خال هل

العمومية  ةاجل الشروع يف الدراسة و هي خطوة مهمة يف حتديد جمتمع البحث متت الدراسة امليدانية باملؤسس

                                                           
�ن، ,�ون ا�%�ر�ر ا�'��5ن دار ا�5;ر ا��ر�� ، ا�)�ھرة،  1��� .35، ص1، ط2008أ��د �>��ن 
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متثلت يف مقابلة  27/03/2016اإلستشفائية شي قفارا والية مستغامن توجهنا إىل امليدان ألول مرة بتاريخ 

  .مع الدكتور سلمى عمر 

  :عية توصلنا إىل النتائج التالية ومن خالل دراستنا اإلستطال

خطر التسمم الغذائي ضرورية يف املؤسسات اإلستشفائية عرب وسائل اإلعالم من أجل  نالتوعية الصحية م

  . خلق ثقافة استهالكية للغداء

  .سامهت املؤسسة اإلستشفائية يف جناة الكثريين من املوت من خالل تقدمي العالج الالزم للمرض 

  :ي و المكاني للدراسةاإلطار الزمان

شرع يف دراسة وصفية توعوية ملخاطر التسمم الغذائي داخل املؤسسة : تحديد زمان و مكان الدراسة

العمومية االستشفائية شي قفارى املتواجدة بوالية مستغامن وسط املدينة حي املطمر مقابل مباشرة احملكمة 

  05/05/2016إىل غاية  27/03/2016االبتدائية مبستغامن، و ذلك ابتدا من تاريخ 

  :الدراسات السابقة 

كانت هناك جمموعة من الدراسات اليت تناولت موضوع التسمم الغدائي إال أن أغلب هذه الدراسات كانت   

  و حتقيقات بثث عرب حصص تلفزيونية  مصورة تعلى شكل تقارير و ريبورتاجا

ترتاوح ما  ضية مفاجئة تظهر أعراضها خالل مدةحالة مر بأنه تقرير حول التسمم الغذائي  :األولىالدراسة 

  1بني ساعة واحدة و ثالثة ايام على شخص أو عدة أشخاص

  :نتائج التقرير

  .من حاالت التسمم الغذائ%80 يعد التسمم الغذائي الناتج عن البكترييا السبب الرئيسي يف أكثر من

   الكائناتالسموم اليت تنتجها هذه  تناول أغذية ملوثة بالبكترييا ،أو :عن االصابة باملرض ناتج

                                                           
1
 http://www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?t=18620910:30/02/03/2016 
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  تقرير عن التسمم الغذائي وكيفية جتنبه : ثانيةالدراسة ال

  هل سبق وأن أصببت حبالة تسمم؟ 

  رضية؟ما هي األغذية اليت تتسبب مبثل هذه احلالة امل

 وكيف تتحقق أن ما تتناوله خال من السموم؟

  :التقرير  ااألهداف التي جاء به

الغذائي إما مواد سامة موجودة يف الطعام تفرزها البكرتيا اليت تعيش فيه، وتلك املواد حتديد أسباب التسمم 

ليت تدخل إىل أجسامنا أو أن البكرتيا الضارة نفسها واملسببة للمرض هي ا السامة هي اليت تؤثر على صحتنا،

وميكن للغذاء أن ميرض اإلنسان عن طريق آخر وهو من  .وتصيبنا باملرض، والسبب الثاين هو األكثر شيوعاً 

  .مثل املعادن الثقيلة واألجسام الغريبة والفطريات خالل ما حتتويه األغذية من مواد كيميائية،

  1.حالة تسمم توجيه األشخاص وإرشادهم يف كيفية التصرف أثناء حدوث 

  .بطرق علمية سليمة الغذائي مأعراض التسمالنصائح اليت تساعديف ختفيف تقدمي 

  .حتديد أنواع الغداء اليت تؤدي إىل التسمم الغدائي الفطريات ،زيت اخلروع 

  :صعوبات البحث

  .ةككل حبث أكادميي ال خيلو من الصعوبات و املعوقات غري أن حبثنا هذا ملا جند فيه صعوبات كثري 

 .عدم البوح لنا عن اسم و عنوان احملل التجاري من طرف أحد املبحوثني •

إعطائنا املعلومات بالغة الفرنسية من طرف األطباء مما أدى إىل استغراق مطول و عدم فهم بعض  •

 .املصطلحات العلمية الصحية

غوطاته املكتفة استغراق فرتة إجراء املقابالت لوقت طويل نظرا لوقت املخصص لألطباء بالعمل و ض •

 .1األطباء تليس املقصود شرح املعلومات و إمنا انشغاال
                                                           

1
 http://forums.roro44.net/535280.html09:00/10/45 
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 .ختوف بعض املبحوثني يف البوح عن أمساء أصحاب احملالت التجارية •

و بالرغم من ذلك كانت هناك عدة تسهيالت من طرف إدارة املؤسسة فقد وجدنا يد املساعدة  •

 .يهاوذلك بإعطائنا كل املعلومات اليت أردنا احلصول عل

السماح لنا بدخول إىل اإلدارة و التنقل بني املصاحل بكل حرية و مشاركة املرضى و املوظفني يف  •

  .احلديث و النقاش

  : تحديد المفاهيم

  ُمسّاً  َحتِْملُ  َجرَاثِيمُ  ِجْسِمهِ  ِيف  َسَرتْ :  الرُجلُ  َتَسممَ  ُمتسمم فهو ، تسمًما ، يتسمم مسمَ  :التسمم لغة

  2اً خالطه الّسم ، وأصبح سامّ : الطعاُم أو الشراُب  تسمم

 السموم أو بكتريي على حيتوي طعام تناول بسبب واإلسهال بالتقيؤ يتسم ااضطراب :لغة الغذائي التسمم

  عنها الناجتة

ئي السبب يف كثري معاناه من اإلسهال، والغثيان، أو تقلصات يف املعدة ، و يكون التسمم الغذا: اصطالحا 

،وهو حالة يتسم ا اجلسم بواسطة مادة ، وهو نتيجة دخول ماده غذائية سامه ايل اجلسم األعراضمن هذه 

  3وجيري امتصاص هذه املادة يف الدم .عقاقري أخرى أيةسامة أو خمدرة أو كحولية أو 

ذاء امللوث بالكائنات احلية الدقيقة التسمم الغذائي هو حالة مرضية شائعة تنتج عادة عن تناول الغ : إجرائيا

 ،أو السموم اليت تفرزها أثناء املراحل املختلفة لتصنيع) البكتريية أو الطفيلية أو الفطرية ،الفريوسية ( املعدية 

  . إنتاج أو حفظ األغذية 

  :الغداء مفهوم 

  ما يكون به مناء اجلسم من الطعام والشرابِغذاء :لغة 
                                                                                                                                                                                
1
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 

2
�� ا����$ و ا����م ا�و(�ط �ر�� �ر��  ا����م �  .���م ا���

�ن ،ا�ط��:��دا�ط�ف ��زة)���  ،دار ا�5;ر ا��ر��،ا�)�ھرة،صأ�راض %'�ب ا6�10  ا�> 3 
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السائلة أو الصلبة الطازجة أو املطهية بأي من طرق الطهي أو العديدة  سواء ف من االصنا: اصطالحا

  1جلسمه كل ماحيتاجه من املغديات رالذي يتناوله الفرد ليوفاملصنعة بأحد التقنيات العديدة 

 كما الدعامة األوىل للصحة فهو الذي ميد أجسامنا بالوقود لتزويدها بالطاقة:  إجرائيا 

 والقيام األنسجة  من  التالف تكوين وإعادة النمو وتساعدهعلى  اجلسم  تدخل  سائلة  أوصلبة مادة  كل  هو

  .اليومي   والنشاط   احليوية   بالوظائف

الغذاء عبارة عن كل ما حيصل عليه اإلنسان أو يتناوله من طعام سواء كان هذا الطعام سائًال أو صلباً أو غري 

وبروتينية وأمالح معدنية وفيتامينات وماء، ويقوم الغذاء  ذلك، وهو مكون من عناصر كربوهيدراتية ودهنية

 2بإمداد اجلسم بالطاقة ويساعده على النمو وبناء أنسجته وإصالح ما يتلف منها

  

  : مفهوم التغذية

الالزمة للنمو   الطاقة  باحتياجاته من إلمـداده الضرورية الغذائية  بالعناصر اجلسم إمداد عملية هى :اصطالحا

  .األمراض  جهازه املناعى ومقاومة  كذلك تقويةواحلركة و 

 تشمل حبيث الغذاء  من  االستفادة  على  وتعمل اجلسم داخل  تتم اليت العمليات جمموعة  عن  عبارة  :اجرائيا

   اجلسم  متكن   بصورة  وهضمه   الطعام   لتناول  السليمة  الغذائية   العادات

   ولنمو الطاقة  جإلنتا  كعناصر هامن  االستفادةو   الغذائيةوامتصاصها  املواد  استخدام من

  .عليها  واإلبقاء  واألعضاء املختلفة  األنسجة

  1يوعي توعية غريه األمر أفهمه إياه عن طريق احلجة واإلقناع: لغة

                                                           
1��� ، ���ن، دار ا���(رة ���&ر و ا�%وز�$ و ا�ط�)�ا3ردن،  نا3(%�ذة ا�د;%ورة ��9 أ��د، '�دق %@ذ�  ا6
   27، ص 1432- م1،2011ط
2
لك عبدالعزيز للعلوم ، مدينة الم18طياش نوال ، أثر الغذاء فى الوقاية من األمراض ، مجلة العلوم والتقنية ، العدد  -  

  .15 -  14ص  ،) هـ1412(والتقنية، الرياض،



                 اإلطار المنهجي                                                                               

15 

 

وعرضها وخصوصا يف وقت انتشارها وتزويدهم باملعرفة عن   فهم باألمراضإرشاد املواطنني وتعري  :اصطالحا

كيفية الوقاية منها وأيسر الطرق لعالجها كما ينبغي تعريف املواطنني باملستشفيات والعيادات اليت تقدم هلا 

  2.الفرص العالجية

صحي بأطالع الناس على وأقع خلق وعي  إىلجمموعة أالنشطة التواصلية االعالمية الرتبوية اهلادفة  : اجرائيا

الصحة وحتذيرهم من خماطر أالوبئة وأالمراض أحملدقة بأالنسان من أجل تربية فئات اتمع على 

لى السلوك والوقائية املنبثقة من عقيدة اتمع وثقافتة وخلق وعي صحي ووقائي عام والتدريب ع الصحية القيم

   .الوقائي والتحذير من االوبئة والسلوكيات املنحرفة واملدمرة للصحة

جمال من جماالت الدعوة اىل اخلري وشكل من أشكال القيام بوأجب النصيحة وهي وأجب على كما هي 

  .اتمع وهي دور تكافلي الينحصر على مؤسسات االعالم والصحة فئات

  : الوقايةمفهوم 

 به يتوقى ما وهي 4 اّليت تدّل على دفع شيء عن شيء بغريه) وق ى(مأخوذ من ماّدة  وقى يقي وهو لغة

هي و  ، العالج من خريٌ  الوقايةُ  والَعْزلِ  والتلقيح كالتْطهري األمراض التّقاء تـُّتخذ اليت الوسائل مجيع الشيء

 .  الصيانة واحلفظ

  .إلنسان حلفظ صحته من كل ما يهدد سالمتهاهي اإلجراءات واالحتياطات اليت يتخذها ا: اصطالحا

اليت حتيط ) كائنات حية دقيقة ( هي وسيلة حلماية أنفسنا من باليني الكائنات احليةامليكروسكوبية :اجرائيا 

   .اوتسبب األمراض أحيان بنا

                                                                                                                                                                                
1
�، ���� ا������ ا�����، : ـ ��ى �
	�ن ����� ���	��ر ا� ��� ا�"#� $� ����*( )� ا�%�� وا�&���� ا�%�

 �#� ،�  .74، ص2002ا+��#�ر�
� ا�/���ن، �	�ن، ط: �%012 ا��/.� وآ*&ون 2���� ،�  .183، ص2000، �#� �1/�دئ )� ا�%�� ا����
�د و %(��ر ا��ؤ(( ، د�وان ا��ط�و��ت ا������ ، ب ط،  3'%A25، ص��2002د ا�رزاق �ن ���ب، ا. 

4 http://www.islambeacon.com/m11:15/25/02/2016  

 



                 اإلطار المنهجي                                                                               

16 

 

ادية الوسائل امل القرارات حول تركيبهي منظمة اقتصادية و اجتماعية مستقلة نوعا ما، تتخذ : المؤسسة

  3.مضافة حسب األهداف يف نطاق مكاين قيمةبغية خلق  واإلعالميةواملالية 

 مبتدئ كل  لألساس ، يؤسس واألسسأسساملنظور فعل  البنورد يف معجم لسان العرب  : يالتعريف اللغو 

وأسس ، ألنه متكون يف الرحم قبله اإلنسان وأسسسيء، واألسس واألساس أصل البناء وأصل كل شيء 

  1.قواعدها و رفعت حدودها بنيت إذا وأسست، وأسسه تأسيسا أساساالبناء باملؤسسة  أسسوقد  متأوهء البنا

 يف اتمع  اآلخرين األفراد معاإلنسان يف التعاون هي تركيبة يبتدعها صورة عامة ب: التعريف االصطالحي

  .الباق يف احلج كالزواج العائلة واملشروع الدائمة ويشمل التنظيمات 

 حمددوتوثيق تركيب معني وفق  بينهمافهما  تشغلادية واملالية اليت املهي جمموعة الطاقات البشرية : رائياإج

 جمموعة العناصر تستخدم لتحقيق هدف ارة عن نظام وهواتمع يف عبمن طرف  املهامأقصد اجناز أو أداء 

  .معني على أناس ارتباطات وعالقات فعالة

إنتاجي و هي تنظيم  مستقلة سجالتنشاط اقتصادي وله ن مزاولة هي مكا  :عرفها مكتب العمل الدولي

لتحقيق السوق مث بيعها يف  يةاإلنتاجبني العوامل جلمع امن خالل  تسويقيةقيمة  إجياد، اهلدف منه هو نيمع

  2.و البيعوالنشاطات املتعلقة بالتخزين والشراء متارس نشاط اإلنتاج ، كما أا وحدة إنتاجية الربح

  3.ل مكان ملزاولة النشاط االقتصادي وهلذا املكان سجالت مساقلةك: مكتب العمل الدويل

وسلطة هيكل  فهي إطار يعملوناألفراد الذين ثابت من نسق : أايعرفها على ": Roger"وحر أما ر 

  .وعليه فهي هيكل اجتماعي لتنظيم العمل وتعديله 4العمل تقسيم

                                                           
، 2003ز�$، ا��زا�ر، ، دار ھو�  ���&ر و ا�%و4��0  �ن ا3(�%ذة %�ت إ&راف ا�ط�ھر �ن 0وف B ا�و(�ط ,� ا�درا(�ت ا������ ، ج 1

 .164ص
�د ا��ؤ(( ، ط 2'%A02، ص1993، ��2ر '0ري، ا. 
�د� ، ����  ا��زا�ر،  3'%A+د ا���وم ا-�� �����ج ا�'%� .31، ص���1978 ;(�ب، ا(%0دام ��وث ا������ت ,� ا6
�ن، ب ط - ,ر�(�-أ��د ز;� �دوي، ���م �'ط���ت ا���وم ا+�%����  إ����زي 4� .297، ص�ر�� �;%�  ��
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تنبثق عالقة مرنة تربطهم األفراد و مكانات تغدو جمموعة متشاة من األدوار قول أن املؤسسة ي: تايلور أما

  1.الوظائف االتصال وتسمح ألداءتشجع مستقلة  عدة مصادر  منفيها قرارات 

  .الصيغة القانونيةالتقسيم املؤسسايت من حيث تدرج ضمن : مؤسسة عمومية

على  هي اليت تشرفالدولة والسلطات العمومية  رأس ماهلا الكامل والتام إىل تؤولاليت  املؤسساتوهي 

  .تسريها

أو جمموعة منظمة هيئة إىل  ينتموناألفراد  منموعة التنظيم التسلسلي ذلك : الكبيريعرف معهم ال روس 

 .سمرةمحتقيق أهداف  و صناعية بغرضتقنية إدارية جتارية  بأعمالاألفراد  هؤالءشق منظم ويقوم  أو

ا يقومون بالفاعلني الذين يفرتض  معيارية تبصفتها أنظمة إلزاما تعريفهاوار عما ميكن األد :مفهوم الدور

وإلزامات مرتبطة خاصة موجبات منطقة  الدوروهكذا حيقق  تذه االلتزامااخلضوع هلا واحلقوق املرتبطة 

  2.تمبنطقة استغالل ذايت هلذه االلتزاما

مشاكل حمطات و إجنازات يف تناول اإلعالم احمللي من خالل برنامج  قوم اتوهو الوظيفة اليت : الدور إجرائيا

  .التنمية االقتصادية باستضافة املسؤولني

  الفاعلية                                        تفعيل

  .لغة

  .من تفاعل أثر كل منهما يف اآلخر و الفاعلية مقدرة للشيء يف التأثري: تفعيل

بني احملادثة عملية  يفحيدث اجلديدة على االستجابة حلديث املستخدم متاما كما  هو قدرة االتصال: تفاعل

يف  تكوناجلماهريي احلالية واليت  ة أضافت بعدا جديدا هاما ألمناط وسائل اإلعالمصيشخصني وهذه الشخ

  1.املستهلكمركزي إىل  من مصدر إرساهلاواحد يتم  اجتاهذات  منتجا ةالعاد

                                                           
 .175، ب ط، ص���1979د ��� ���د، ��م ا+�%��ع ا�%�ظ���، دار ا���ر,  ا������ ، ا6(;�در� ،  1
، 1986، ا��زا�ر، 1ز�ور%ون و �ور%��و، ا����م ا��)دي ���م ا+�%��ع، %ر��  ��د;%ور (��م �داد، د�وان ا��ط�و��ت ا������ ، ط 2

 .288ص
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 مع املشرتكني اآلخرين املعاالتصال على التملستقبل املعلومايت وتعين القدرة اتمع مسات من أهم : التفاعلية

  2.فعلمن رد  يرونهاملستمر ملعلومات ومكونات هذه الشركة طبقاملا  األفعالردود و تبادل 

ية االتصال عملهي الدرجة اليت تكون فيها العالقات العامة تأثري و حتريك يف : المفهوم اإلجرائي للتفعيل

حيث إنه هناك سلسلة من  التفاعلية املتبادلة أواملمارسة  مبعىنوباستطاعتهم تبادهلا  اآلخرينوالتأثري على أدوار 

دور املؤثر يف حتريكها فاملراسل يرسل ويستقبل يف ب العامة العالقاتقوم ت املؤسسةداخل  االتصاليةاألفعال 

  .لباملستقنفسه و كذلك الوقت 

  :خدماتيةالمؤسسة ال

متطلبات و  لسد حاجيات خدمات بإنتاج تقوم ةاجتماعي ةأو وحد هي كل منظمة: يالتعريف النظر 

  .اجلمهور

األول واألساسي هدفها  شاملوبشري منظم ومنها خمطط  إداريعن هيكل هي عبارة : التعريف اإلجرائي

طرق التعريف باخلدمات و  ملختلف اجلماهري معتمدة يف ذلك على وسائل االجتماعيةاخلدمات  تقدمي

  .تقدمهاواملشاريع اليت 

حتتوي على جهاز عرفتها اهليئة الطبية السعودية للمستشفيات أنه مؤسسة ": مستشفى"مؤسسة استشفائية 

صحية وتتضمن خدمات األطباء تقدم خدمات أسرع  علىبتسهيالت طبية دائمة تشمل  تتمتعومنظم  طيب

  3.املريض التشخيص و العالج الالزمنيء املستمرة وذلك إلعطاخدمات التمريض 

  

 

                                                                                                                                                                                
1 E�6ر، ا����م اF5ل ا���&ر ا��&رف ا�>)�,�، ا3ردن، ���ن، ط���د ����&ر و ا�%وز�$، ا���  �� .98، ص2006، ��1، دار أ(
 .745، ص2003، ���1د ���ر ���ب، ا��و(و�  ا��E�6 ، دار ا��5ر ���&ر و ا�%وز�$، ب ط 2
��، إدارة ا��(%&�5�ت، ��-د ا6دارة ا���� ، ا�ر��ض، ب ط 3�<� .17، ص1982، �1(ن ا��ر�
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  تمهيد

حتظى صحة اإلنسان باهتمام كبري من قبل املتخصصني يف جمال الغذاء والتغذية والطب والصحة العامة وإذا  

 ادة األمم يف هذهكان كل منهم ينظر إىل الصحة من زاوية اختصاصه فإم جيمعون الرأي على أمهيتها لسع

   .وماء تشربه وغذاء تأكله ههواء تتنفسوالشك أن األبدان تتأثر ميا يدخل إليها من  احلياة

الدراسات  لقد كانت بداية تشخيص التسمم الغذائي بالبكترييا يف أواخر القرن الثامن عشر ، حيث استمرت

يا املسببة للتسمم الغذائي وقد تزايدت حاالت يف هذا اال مدة ستني عاما مت خالهلا معرفة نوعيات البكتري 

التسمم الغذائي تزايدا مضطرداً منذ احلرب العاملية الثانية وحىت اآلن بالرغم من ارتفاع مستوى الوعي واإلدراك 

  . خبطورة هذا التسمم يف كثري اتمعات

بداية الستينات وحىت اية  وأكرب دليل على هذا التزايد هو اإلحصاءات اليت عملت يف إجنلرتا وويلز منذ

م مث ارتفع العدد إىل 1981الثمانينات فقد مت تشخيص عشرة آالف حالة تسمم غذائي بالبكترييا يف عام 

  اهللا العظيم صدق" إىل طعامه  فلينظر اإلنسان: " قال تعاىل ) 11(م 1988ثالثني ألف حالة يف عام 

أسبابه و كيفية حدوثه،وذلك بتناول هذا واعه ،مع ذكر سنتناول يف هذا الفصل تعريف التسمم الغدائي وأن

  .املوضوع من خمتلف جوانبه بالتفصيل 
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  :ف التسمم الغذائي يعر ت

عادًة بأنه حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها خالل فرتة زمنية قصرية على شخص أو عدة أشخاص بعد 

ذائي على هيئة غثيان قيء، إسهال ، تقلصات يف تناوهلم غذاء غري سليم صحيا، وتظهر أعراض التسمم الغ

املعدة واألمعاء ، ويف بعض حاالت التسمم الغذائي تظهر األعراض على هيئة شلل يف اجلهاز العصيب جبانب 

االضطرابات املعوية ، وختتلف أعراض اإلصابة وارتفاع احلرارة وشدا والفرتة الزمنية الالزمة لظهور األعراض 

  .ببات التسمم وكمية الغذاء اليت تناوهلا اإلنساناملرضية حسب مس

. كما يعرف أيضا التسمم حالة يتسم ا اجلسم بوساطة مادة سامة أو خمدر أو كحولية أو أية عقاقري أخرى 

  1وجيري امتصاص هذه املادة يف الدم ومن مث انتقاهلا إىل مجيع اجلسم 

وثة بالبكترييا أو السموم اليت تنتجها هذه الكائنات،  يعترب لوصف جمموعة أعراض ناجتة عن تناول أطعمة مل

كما ينتج التسمم الغذائي عن تناول األغذية امللوثة بأنواع خمتلفة من الفريوسات واجلراثيم والطفيليات ومواد  

كيماوية سامة مثل التسمم الناتج عن تناول الفطر، ويقال أن التسمم الغذائي قد تفشى إذا حدث أن أعراض 

قد ظهرت يف أكثر من شخصني، والدراسات املخربية أظهرت أن الغذاء املتناول هو السبب املباشر عن املرض 

طريق زرع البكترييا املسببة للتسمم، ويشكل التسمم الغذائي الناتج عن البكترييا السبب الرئيسي يف أكثر من 

  2.من حاالت التسمم الغذائي% 80

تكون ( التسمم هو حدوث املرض عن طريق السم. وى الغذائيةمن املهم التفريق بني التسمم و العد 

  Food Poisoning      ويسمى)  امليكروبات قد منت يف الغذاء و أنتجت السم

                                                           
1
  .6،ص 2012-2011شهادة ماسرت،ربورتاج حول التسمم الغدائي ،مذكرة خترج :محزة حيدرة 

2
 http://www.al3laj.com/Diseases/FoodPoisoning/Food-Poisoning.htm 18:00/10/20/02/2016   جالعال موقع
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فهي حدوث املرض بواسطة مهامجة امليكروبات لألغشية املخاطية يف األمعاء ومنوها فيها :أما العدوى الغذائية 

  .Food Infection جلسم وتسمىوإحداث الضرر لألنسجة السليمة يف ا

إذا كانت احلاالت املرضية ناجتة عن تسمم غذائي و من  ماوحيدد علماء األوبئة جمموعة من الشروط لتقرير  

هذه الشروط أن جمموعة من األشخاص ظهرت عليهم نفس األعراض املرضية و كانوا قد تناولوا نفس الطعام 

 .سممو أن يثبت خمربيا بأن الغذاء هو سبب الت

  

  :أنواع التسمـم الغذائي

هناك أنواع من التسمم الغذائي تتسبب ا عوامل عديدة ميكروبية وغري ميكروبية ينتج عنها حاالت تسمم 

فردي أو مجاعي وحيدث التسمم الغذائي لإلنسان نتيجة لتناول غذاء حيتوي على أعداد كبرية من امليكروبات 

وهذا النوع من التسمم يعرف بالتسمم امليكرويب وهو األكثر . المها معاً املمرضة أو السموم الناجتة عنها أو ك

فقد حيدث التسمم أيضًا نتيجة لتناول غذاء ملوث بالكيماويات مثل املبيدات احلشرية . انتشارًا يف العامل 

لبحرية أو بتناول أغذية سامة بطبيعتها مثل بعض األحياء ا. واملعادن الثقيلة ويسمى بالتسمم الكيميائي 

   . والنباتية ويعرف بالتسمم الطبيعي

  التسمم الميكروبي: أوالً 

  :لالنسانوهو من أهم مسببات حوادث التسمم الغذائي ويقسم إىل ثالثة أنواع حسب اإصابة باملرض 

الغشاء  حتدث اإلصابة باملرض عن طريق تناول غذاء حيتوي على أعداد كبرية من امليكروبات حيث خترتق - 1

  1طي لألمعاء وتظهر أعراض املرضاملخا

                                                           

http://www.aun.edu.eg/arabic/society/may_15:23/27/02/2016.html
1
ا�درا(�ت و ا���وث  �ر;ز 

  ا����� ا�%(�م ا��;رو�� 
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ومن أمثلة هذا النوع أمراض الساملونيلوزيس، وهي تنشأ عن تلوث الغذاء مبيكروبات الساملونيال واليت توجد يف 

أمعاء كثري من احليوانات األليفة والربية مما ينتج عنه تلوث للرتبة ومصادر املياه والصرف بالناطق احمليطة وبالتايل 

وهلا للغذاء واملاء وبصفة خاصة اللحوم والدواجن والبيض واأللبان ومنتجاا واملثال اآلخر هو زيادة فرص وص

 التلوث مبيكروب الفربيوبارا هيموليتكس وهو موجود على سواحل حبار العامل وخباصة 

يف البيئة املائية يف املناطق االستوائية واملعتدلة أثناء شهور الدفء ، وتصاب األمساك واحملاريات ذا امليكروب 

   وتصبح وعاء النتقال املرض

اليت تفرزها امليكروبات أثناء تكاثرها يف الغذاء وهذه ) التوكسينات(حتدث اإلصابة بواسطة السموم  -2

  السموم اليت تسبب املرض لإلنسان وليس امليكروب نفسه

سبة لإلنسان حيث يسبب شلًال جزئياً ومن أمثلة هذا النوع التسمم البوتشوليين وهو من األمراض املفزعة بالن

أو كامًال لألعصاب وحيدث نتيجة للسموم اليت يفرزها ميكروب الكلوسرتديوم بوتيولينم يف األغذية، وهو 

ميكروب ال هوائي وينمو يف األغذية احملفوظة بطرق غري سليمة، وتظهر عالمات فساد على العبوات امللوثة 

 1 قد تكون مصحوبة بانتفاخ العبواتذا امليكروب مثل رائحة كريهة و 

والتسمم باالستافيلوكوكس وهو أكثر األنواع انتشارًا وحيدث من أحد السموم اليت يفرزها ميكؤوب املكور 

عنما يتكاثر يف األغذية اليت حتتوي على بروتني ، وإلنسان هو املصدر الرئيسي هلذا ) استافيلوكوكس(العنقودي 

 األنف وعلى اجللد والشعر والوجه ، ومسوم هذا امليكروب تقاوم احلرارة حيث امليكروب حيث يوجد يف فتحيت

) ميكوتوكسينات(وجد أن الطهي العادي والبسرتة ال تفقدها قوا ، وهناك أيضًا التسمم بالسموم الفطرية 

سموم هلا واليت تفرزها بعض أجناس من الفطريات مثل اسربجلس والبنسليوم والفيوزاريوم وغريها ، وهذه ال

  . القدرة على إحداث تأثريات سامة لكل من اإلنسان واحليوان

                                                           

http://www.aun.edu.eg/arabic/society/may_15:23/27/02/2016.html
1
ا�درا(�ت و ا���وث  �ر;ز 

  ا����� ا�%(�م ا��;رو�� 
1
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حتدث اإلصابة باملرض عن طريق تناول غذاء حيتوي على أعداد كبرية من امليكروبات وعندما تصل هذه  -3

ز وقد تفر . امليكروبات إىل األمعاء الدقيقة لإلنسان فإا تتكاثر وتنتج مسوم وبالتايل تظهر أعراض املرض 

 .مع زيادة عدد امليكروبات(السموم يف الطعام قبل تناوله 

ومن أمثلة هذا النوع التسمم مبيكروب الكلوسرتدمي بريرفرجنز ، وهو منتشر يف الرتبة ، وميكن عزله من الرتبة 

وبراز اإلنسان ، ولذلك فمن املمكن تلوث اللحوم والدجاج وكذلك اخلضار والتوابل ، وأيضًا حيدث التلوث 

مليكروب بعد طهي الغذاء حيث أن خطورة هذا امليكروب تكمن يف جترمثه عند تعرضه لظروف قاسية كحرارة با

  .الطهي

 

 التسمم الكيميائي: ثانياً   

وحيدث نتيجة ختزين األغذية احلمضية كعصائر الفاكهة يف عبوات مطلية :  التسمم بالمعادن  -1

  بالكادميوم أو االنتيمون أو الزنك أو الرصاص

وحيدث نتيجة تناول خضروات أو فاكهة بعد رشها باملبيدات مباشرة :  لتسمم بالمبيدات الحشريةا -2

  االستخداموحيدث أيضاً التسمم باملبيدات احلشرية املنزلية نتيجة إساءة . لعدم الغسيل اجليد هلا

:  التسمم بالمواد الكيماوية والمنظفات الصناعية التي تستخدم في غسيل خطوط اإلنتاج  -3

وحيدث نتيجة لالستخدام اخلاطئ سواء عن طريق استخدام تركيزات عالية من هذه املواد أو عدم 

  الغسيل اجليد بعد استخدامها مما ينتج عنه انتقال هذه املواد الكيميائية للغذاء

تضاف هذه املواد لألغذية بغرض حتسني :  التسمم بمكسبات الطعم والرائحة والمواد الحافظة -4

رائحة وزيادة فرتة صالحية ، واستعمال هذه املواد حسب النسب املقررة ال تسبب ضرراً الطعم وال

  للصحة ولكن إذا استخدمت بكميات كبرية تسبب يف أقل من ساعة
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  التسمـم الطبيعي :ثالثاً  

التسمم بواسطة السموم املوجودة يف  وحيدث من تناول السموم يف بعض األحياء البحرية والنباتية  -1

 1 مساك والقواقعبعض األ

نوع من  38وحيدث التسمم نتيجة تناول بعض األحياء البحرية اليت تكون سامة بطبيعتها ، حيث وجد أن 

األحياء البحرية وأمهها بلح البحر ومسك بطلينوس تسبب التسمم القوقعي املسبب للشلل نتيجة للسموم 

وهناك بعض أنواع مسك الباراكودا مثل أمساك الكنايا . املوجودة ا واليت هلا تأثري على اجلهاز العصيب لإلنسان 

تسبب ما يسمى بالتسمم الغذائي باألمساك الصخرية ، حيث يعتقد أن مسية ) أمساء حملية (والعقام والبهار 

وبعض األمساك تصبح بطارخها . هذه األنواع يرجع إىل تغذيتها على احليوانات البحرية واليت حتمل مواد سامة 

وضع البيض مثل أمساك الرجنة والقارض بينما أمساك الفاكهة والدرمة فإن حلومها حتتوي على مسوم  سامة وقت

   ال تتأثر باحلرارة ، وهذه األنواع جيب األمتناع عن تناوهلا

يوجد بعض النباتات تسبب التسمم لإلنسان هند تناول كميات  : التسمم بواسطة السموم النباتية  -2

ل الكرنب والقرنبيط والسبانخ وفول الصويا حيث حتتوي على مواد سامة هلا القدرة كبرية منها بدون طهي مث

على إيقاف قابلية جسم اإلنسان المتصاص عنصر اليود بكميات مناسبة وينتج عنها اإلصابة مبرض الغدة 

سبب ما وتناول البطاطس اخلضراء ي. الدرقية املعدية ، ولقد وجد أن الطهي يقضي على أغلبية هذه السموم 

وحيدث التسمم من أنسجة الفطر لتناول . يسمى بالتسمم السوالنيين ، إلحتوائها على مادة السوالنني السامة 

  1بعض األنواع السامة من عش الغراب مثل امانيتا

  أنواع الميكروبات التي تسبب التسمم الغذائي

  :أنواعها كثرية، أشهرها

                                                           

11،ص�ر�$ (�ق ذ;ره  ، ربورتاج حول التسمم الغدائي :حيدرة محزة 1 
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 يف أزواجعنقود العنب، أو تشبه كل تتكاثر على شكل جتمعات هي بكترييا كروية الش: المكورات العنقودية

،و يعرف عن هذا ، وينشط منوها يف وجود اهلواء، ويقل يف عدم وجود اهلواءقصرية على شكل سالسل

كما أن وجودها يف   .وقدرته على إنتاج أنزمي التخثر   25 ملحية عالية قد تصل إىل املكروب حتمله لرتاكيز

مبا اليؤدي لظهور رائحة كريهة أو تغري ملحوظ يف شكل الطعام وهذا ما يؤدي إىل زيادة املادة الغذائية ر 

                              1. إصابات التسمم الغذائي  ذا امليكروب لعدم ظهور أي عالمات على املادة تدل على تلوثها 

  

كالزفري والُكحة (بواسطة جهازه التنفسي  أو) كالدمامل والقروح واجلروح(وحيملها اإلنسان بواسطة اجللد 

   )والعطس

هي بكترييا عصوية هوائية وال هوائية، لوا أبيض رمادي، وهي متحركة وتعيش : سالمونيال التسمم الغذائي

درجة مئوية، وتوجد يف جسم اإلنسان واحليوانات والطيور كالدواجن ) 15ـ 14(يف درجة حرارة بني 

و كذلك اخلضروات الطازجة  كما توجد أيضًا يف املياه امللوثة ومياه الصرف الصحي  ،)كالبيض(ومنتجاا 

 .2قريبا من الرتبة خاصة تلك اليت تزرع 

  :أعراض التسمم الغذائي

أن تتطور  األعراضوميكن هلذه . ختتلف أعراض التسمم الغذائي حسب املادة امللوثة والكمية اليت مت تناوهلا 

من  األعراضكما ترتاوح . واألسابيع األيامأو على حنو بطيء وقد تتفاقم مع مرور  دقيقة، 30 خاللبسرعة 

  : خفيفة إىل شديدة وتشمل

  :األعراض العامة للتسمم الغذائي

   .الغثيان والرغبة يف القيء - 
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  ).الرتجيع(القيء  - 

  .إسهال - 

  .أمل يف البطن - 

  .تقلصات ُمؤملة يف املعدة - 

  .فقد الشهية لألكل - 

  .عور باإلعياء والتعبالش - 

  .ارتفاع حرارة اجلسم - 

وقد يبدأ الشعور بأي من هذه األعراض خالل ساعات من تناول الطعام امللوث، أو بعد بضعة أيام من ذلك، 

   .ما بني يوم وعشرة أيام ئي قد يستمر بالعموم ملدة ترتاوحواالعتالل الصحي نتيجة التسمم الغذا

  :أعراض التسمم الكيميائي

  :ة لألعراض السابقة قد تظهر للمصاب بالتسمم الكيميائي أعراض أخرى هيإضاف

حكة، ضيق حدقة العني، سرعة التنفس، سرعة ضربات القلب، عرق، زغللة يف الرؤية، صداع، تشنجات يف 

بعض األحيان، وتظهر أعراض التسمم الكيميائي يف خالل دقائق بعد تناول الطعام امللوث بالسموم 

  .الكيميائية

  ..كيف حيدث التسمم الغذائي؟

  :حيدث التسمم الغذائي إذا توّفر واحد أو أكثر من العوامل التالية

   .درجة مئوية) 35ـ  25(وضع الطعام يف غرفة درجة حرارا • 

  .وجود ناقل للميكروب يف الطعام أو العمالة أو حيوانات حميطة• 

  .أدوات املطبخ بامليكروب تلوث األيدي أو املالبس للعاملني بالطعام أو تلوث• 
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  .تلوث أسطح حتضري الطعام املستخدمة لتجهيز اللحوم والدواجن واألمساك• 

  .فرتة بقاء الطعام املكشوف يف جو الغرفة العادي• 

  1.وجود طعام مهيأ لنمو البكترييا• 

  :العوامل المساعدة في حدوث التسمم الغذائي

  :ة فمنها إن للتسمم الغدائي عوامل كثري و متعدد

   .عدم االهتمام بالنظافة الشخصية• 

    .ترك الطعام لفرتة طويلة يف جو الغرفة قبل أكله• 

   .التسخني أو التربيد غري الكافيني• 

    .عدم إنضاج الطعام جّيداً عند الطبخ• 

   .تلوث الطعام بطعام آخر ملوث• 

    .تلوث الطعام بأدوات ملوثة• 

   .أو تسييح اللحوم اّمدة بطريقة غري صحيحةجتميد اللحوم كبرية احلجم • 

   .أكل اخلضروات أو الفواكه دون غسلها• 

    .تناول األطعمة املعّلبة الفاسدة• 

  2.انتقال امليكروبات من شخص مصاب للطعام• 

  :الغذائي التسمم أسباب

يف أي نقطة من اإلنتاج إىل  إن األطعمة اليت نتناوهلا عرضة للثلوث بامليكروبات أو باملواد الكميائية الضارة

حني جتهيزها كلقمة لإلبتالع ،أي إما يف مرحلة النمو للمنتج احليواين أو النيايت أو البحري ،أو يف مرحلة 

                                                           

�16ر�$ (�ق ذ;ره ،ص ،ربورتاج حول التسمم الغدائي  :حيدرة محزة
 1

  
13�5س ا��ر�$،ص ربورتاج حول التسمم الغدائي،:حيدرة محزة
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البحرية أو يف مرحلة عملية  للمنتجات القطاف للمنتجات النباتية أو الذبح للمنتجات احليوانية او الصيد

أو  بأنواعها ،أو يف مراحل النقل من مكان اإلنتاج إىل مكان اإلستهالك أو مرحلة احلفظ ،اإلعداد للمستهلك

وهناك جمموعة من الفريوسات اليت قد تتسبب حباالت التسمم .يف مراحل اإلعداد لتقدميها للتناول املباشر 

توجد عدة  ،كما 1الغدائي منها ماتظهر أعراضها خالل ساعات ومنها ومنها ما تظهر خالل بضع أسابيع

  :ق مسببة للتسمم الغدائي منها طر 

 .أحد املصادر الرئيسية للجراثيم، مثل اللحم، الدواجن، األمساك، البيض واخلضار اخلام الغذائية املواد 

إذا مت ذبح احليوانات بشكل سيء فإن اللحم أو اجللد ميكن أن يتلوث بالرباز أو اجلراثيم املوجودة يف الرتاب ، 

تقريبا من الدجاج الذي يرتك %  50للحم باجلراثيم فإا تتضاعف يف كافة أجزائه، فمثال عندما يتلوث هذا ا

 .املسلخ ملوث بالساملونيال، والبيض ميكن أن يلوث كذلك إذا كان مكان خروجه ملوثا

األمساك الصدفية يف املاء املفلرت إذا كان ملوثا بااري املفتوحة فإن السمك ميكن أن ميتص جراثيم أو 

  . بات جمهرية أخرىميكرو 

على  ميكن أن توجد اجلراثيم املسببة للمرض، حىت يف الناس الذين يهتمون بنظافتهم وصحتهم،  :الناس

األيدي، يف األنف، األذن، احلنجرة، الشعر واملناطق التناسلية، وهذه اجلراثيم ميكن أن تنتشر بلمس أي من 

 هذه املناطق

 .م املسببة للمرض على منطقة واسعةميكن أن ينشر اجلراثي والعطاس السعال

 قلة النظافة الشخصية مثل عدم غسل األيدي بعد اخلروج من املرحاض ميكن أن ينقل األمراض عرب الطعام

احلشرات مثل الذباب والصراصري، واحليوانات األليفة مثل الكالب والقطط،  :والحشرات األليفة الحيوانات

طيور مثل احلمام والعصافري، كلها حتمل جراثيم ضارة ضمن جسمها وعلى والقوارض مثل الفئران واجلرذان، وال

                                                           

17ص�ر�$ (�ق ذ;ره ، ربورتاج حول التسمم الغدائي ،:حيدرة محزة
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 .سطحها ، الريش والفرو والشعر والبول ميكن أن يلوث الغذاء

حيمل اهلواء والغبار ماليني اجلزيئات امليكروبية من اجللد امليت للغذاء وغري ذلك من املواد اليت  :والغبار الهواء

 . املغطىميكن أن تستقر على الطعام غري

 .ميكن أن تكون مصادر املياه غري املعاجلة مثل األار واجلداول والبحريات مصدرا للجراثيم:الماء 

  1. اخلضار والفواكه واحلبوب غري املغسولة جيدا حتتوي على اجلراثيم وقد تسبب األمراض :التربة  

 . تم التخلص منهاجتذب الذباب والقوارض وقد تلوث الطعام، إذا مل ي: الطعام فضالت 

  : طرق العدوى

هناك عدة طرق اليت عن طريقها تنتقل امليكروبات من الشخص املريض إىل الشخص السليم بواسطة ناقل 

  :، ومن أهّم هذه الوسائط الناقلة للميكروب ما يلي"وسيط"

  اثيم على قد ينقل اجلراثيم املوجودة يف البصاق ملسافات بعيدة جداً، وقد تستقر هذه اجلر : الغبار •

 األطعمة املكشوفة خارج احملالت كمحالت الباعة املتجولني •

 عن طريق الشرب أو عمل الثلج واملرطبات: الماء الملوث بالميكروبات  •

 .الطعام امللوث باجلراثيم •

كاألواين وغريها من أدوات الطبخ وتقدمي الطعام، أو األدوات العامة مثل : األدوات امللوثة باجلراثيم •

 .واب احلمامات، والُعمالت النقدية املتداولة، ولُعب األطفال وغريهامقابض أب

تنتقل امليكروبات إىل األطعمة واملشروبات إذا مل تغسل جيداً أو تلبس القفازات : األيدي امللوثة بالبكترييا •

 .2الصحية عند إعداد الطعام

 .الذباب والصراصريوهي من أشهر مسببات نقل العدوى لألطعمة، ومن أمثلتها : الحشرات  •

                                                           
1
 http://www.abahe.co.uk/healthy-nutrition10:43/16/03/2016 
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  :عالج طبيعي للمصاب بالتسمم الغذائي

عند اإلصابة بالتسمم الغذائي جيب أن يكون حاضراً يف الذهن ضرورة تعويض السوائل واألمالح، واألصل أن 

يتم تعويض السوائل واألمالح من خالل تناوهلا عرب الفم، ويف حاالت خاصة كتكرار القيء أو اخنفاض ضغط 

النبض أو ارتفاع حرارة اجلسم أو اإلعياء املرضي الشديد أو حصول تأثر يف وظائف الكلى وخاصة الدم وزيادة 

صابني بأحد األمراض املزمنة، قد يتطلب تعويض السوائل واألمالح إعطائها 
ُ
لدى كبار السن أو األطفال أو امل

لغذائي، ويف مركز العالج لعالج مشاكل وآثار التسمم ا   عرب الوريد، كما ميكن استخدام وسائل طبيعية

األكادميي التطبيقي نقدم بعض من الطرق الطبيعية الفعالة يف عالج التسمم الغذائي وأثاره ومضاعفاته 

  1.اخلطرية

 :التسمم الغذائي«وسائل عالج منزلية حلاالت 

واألمالح خالل يومني من اإلصابة، عند تعويض اجلسم بالسوائل » التسمم الغذائي«غالبًا ما تتحسن حالة 

  :وإتباع اإلرشادات التالية

وُيشري الباحثون من مايو كلينك أن االمتناع لبضع ساعات عن تناول . امنح معدتك نوعًا من الراحة .1

الغذائي، سواء كان هناك  ممالتس األطعمة أو املشروبات، غري املاء النقي، وسيلة مهمة يف معاجلة حاالت

قطعة من الثلج أو تناول قليًال من املاء أو تناول أحد املشروبات الغازية " مصّ "حاول  < .قيء أو مل يكن

صابون . ، أو أحد أنواع املشروبات اخلالية من الكافيني"سربايت"أو " سفن آب"الصافية، مثل 
ُ
والبالغون امل

كوبا من املاء، يف حال حصول اإلسهال الشديد   16عليهم تناول حوايل  يكون الغذائي قد التسمم حباالت

 .وتناول هذا املاء ال يكون بدفعات كبرية، بل قليالً قليالً . أو القيء

كشرائح التوست احملمرة، أو   وذلك بتناول القليل من األطعمة السهلة اهلضم،. التدرج يف تناول الطعام .2

 قطع من املوز، أو األرز األبيض املطبوخ بقليل جداً من الدهن، أو البطاطا املسلوقة، أو اجللي
                                                           

1
 http://www.al3laj.com/Diseases/FoodPoisoning/Food-Poisoning.htm10:35:13/03/2016 
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مثل مشتقات األلبان . جتنب بعض أنواع األطعمة، حىت شعورك بأنك أصبحت حبالة جيدة .3

ضاف إليها  كامل واحلليب
ُ
الدسم، املشروبات احملتوية على الكافيني، األطعمة الدمسة بأنواعها، أو األطعمة امل

 .توابل أو فلفل حار

   .خذ قسطاً كافياً من الراحة البدنية .4

  :وسائل طبيعية لعالج حاالت التسمم الغذائي

لغذائي، وأفضل هذه البدائل هو العسل ميكن البحث عن بدائل طبيعية فعالة لتقدمي الدعم للمصاب بالتسمم ا

وفيما يلي بعض الطرق الطبيعية الفعالة  الطبيعي، والعسل ممتاز جداً لعالج أثار التسمم الغذائي يف فرتة وجيزة،

  .1للتخلص من التسمم الغذائي ومضاعفاته

  :العسل

ئي فأن كل أنواع العسل العسل عالج رباين لكل األمراض واملشاكل الصحية، وعند اإلصابة بالتسمم الغذا

الطبيعي مفيد جداً يف عالج آثاره ومضاعفاته، وميكن مزج ثالث مالعق من العسل مع كوب ماء فاتر وشرا 

  .أربع مرات يف اليوم

  :القرفة

القرفة من أشهر التوابل يف العامل وتقريباً ال خيلو منزل منها، وللقرفة فوائد عالجية لكثري من األمراض، ويذكر 

إي  (حثني أم قد اكتشفوا فعالية القرفة يف معاجلة التسمم الغذائي خصوصاً الناتج عن اإلصابة ببكرتيا البا

، وميكن للمصاب بالتسمم الغذائي تناول ربع ملعقة إىل ملعقة صغرية من مادة القرفة، أو غلي كمية )كوالي

  .يمناسبة من أعواد القرفة مع كوب ماء وحتلية املشروب بالعسل الطبيع

  :احلليب الطبيعي
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حليب األبقار واألغنام وألبان اإلبل مفيدة جدًا يف إسعاف املصاب بالتسمم الغذائي، ويتميز حليب الناقة 

دون غريه من ألبان احليوانات األخرى بامتالكه ملركبات ذات طبيعة بروتينية كالليزوزمي ومضادات التخثر 

ملانعة وغريها، ولذلك فأن ألبان اإلبل هلا خصائص فريدة يف ومضادات التسمم ومضادات اجلراثيم واألجسام ا

مقاومة التجرمث، وخالل فرتة حمددة من الزمن تعرقل هذه األجسام تكاثر األحياء الدقيقة، وميكن للمصاب 

  1.بالتسمم الغذائي شرب احلليب الطبيعي حسب قدرته وبالكمية اليت يرغبها

  :نصائح للمصاب بالتسمم الغذائي

، وتناول )ترجيع(يات كافية من املاء النقي خصوصا يف حال حدوث إسهال شديد أو قيء شرب كم �

   .هذا املاء ال يكون بدفعات كبرية بل على دفعات صغرية

  .غري املاء النقي(االمتناع عن تناول األطعمة أو املشروبات لبضع ساعات  �

ة اهلضم، اخلبز األمسر أو املوز أو التدرج يف تناول الطعام، وذلك بتناول القليل من األطعمة السهل �

   .األرز األبيض املطبوخ بقليل جداً من الدهن أو البطاطا املسلوقة

جتنب بعض أنواع األطعمة مؤقتا، مثل احلليب الصناعي كامل الدسم واملشروبات احملتوية على  �

ضاف إليها توابل أو فلفل حا
ُ
   .رالكافيني واألطعمة الدمسة بأنواعها أو األطعمة امل

  خذ قسطاً كافياً من الراحة البدنية �

جتنب تناول أدوية وقف اإلسهال اليت قد تتسبب ببطء يف ختليص اجلسم من البكترييا واملواد  �

 .الكيميائية املتسببة مبشكلة التسمم الغذائي

 تشخيص التسمم الغذائي والفحوصات الطبية �
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ما يتم تشخيص حصول تسمم غذائي وتوقع سببه  غالباً اليت جيريها الطبيب مع املريض دور هام و للمقابلة 

املباشر بشكل تقرييب، ويتم ذلك مبراجعة إجابات األسئلة اليت يطرحها الطبيب حول مالبسات احلالة، وهذه 

األسئلة تشمل حماولة معرفة منذ مىت بدأ الشعور باملشكلة ونوعية ودرجة شدة األعراض واملظاهر املرضية على 

صاب، ونوعية ا
ُ
  1.ألطعمة اليت تناوهلا الشخص واليت ُيشتبه بتسببها باحلالةامل

عطيات اليت جيدها الطبيب بعد شرح املريض وفحصه له قد يلجأ إىل طلب بعض الفحوصات 
ُ
وبناًء على امل

الطبية مثل حتليل الدم وعينة من الرباز، والغاية من حتاليل الدم حتديد مدى االرتفاع أو االخنفاض يف خاليا 

البيضاء والصفائح الدموية ونسبة هيموغلوبني الدم، إضافة إىل حتديد مؤشرات وظائف الكلى والكبد، الدم 

وبالفحص امليكروسكويب لعينة من الرباز وإجراء زراعة هلا قد يتم تشخيص نوعية امليكروبات املتسببة باحلالة، 

ألحيان ال تتوصل تلك الفحوصات إىل ورمبا يتطلب األمر تكرار فحص عينة الرباز وزراعتها، ويف كثري من ا

  .معرفة السبب امليكرويب بدقة، وخاصة حينما يكون السبب أحد الفريوسات

ولذا فإن الطبيب يلجأ إىل االعتماد على دقة أخذ املعلومات املتعلقة بشكوى املريض، يف سبيل معرفة السبب، 

ل حتديد مدى حصول مضاعفات وعلى تلك املعلومات وعلى نتائج الفحص السريري للمريض يف سبي

  .التسمم الغذائي ومعاجلته بطريقة سليمة
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  :المضاعفات والتعقيدات التي قد تحدث بسبب التسمم الغذائي 

قد يكون اجلفاف هو أحد أهم مضاعفات التسمم الغذائي، وحيدث اجلفاف بسبب القيء واإلسهال، وهو 

بوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم، ومشكلة اجلفاف ما يتطلب تعويض اجلسم بالسوائل واألمالح وخاصة ال

تكون أكثر وضوحًا وأعمق يف تأثريها على أعضاء عدة يف اجلسم، كالقلب واجلهاز الدوري والكلى والدماغ، 

خصوصًا لدى الفئات األكثر عرضة للتسمم الغذائي مثل األطفال الصغار والبالغني الكبار يف السن واحلوامل 

صابني بأحد ا
ُ
ألمراض املزمنة، وقد ال يكفي تعويض النقص يف سوائل اجلسم عرب الُنصح باإلكثار من وامل

تناوهلا عرب الفم، بل قد يضطر الطبيب إىل إدخال املريض إىل املستشفى إلعطائه السوائل واألمالح عرب 

    .الوريد

ة جراء التسمم الغذائي ا، ومما جتدر معرفته أن هناك أنواعًا من امليكروبات اليت قد تتسبب مبضاعفات بالغ

" إي كوالي"على قدرة احتفاظ احلوامل باجلنني، وتأثري أنواع شرسة من بكترييا " ليسرتيا"مثل تأثري بكترييا 

  1.على وظائف الكلى وصفائح الدم وخاليا الدم احلمراء

  :عوامل خطورةو  الفئات والمجموعات األكثر عرضة للتسمم الغذائي

بدرجات البعض  تأثرللمصابني بالتسمم الغذائي و هناك عدة عوامل وراء  بالنسبة درجة اخلطورة تتفاوت

 تناولتجمموعة من الناس  أن أحياناأو املولد الكيميائية و لذا نلحظ  بامليكروباتأطعمة ملوثة  متفاوتة بتناول

قد يعاين أن بعضهم  اليت قد يشكون منها ، لدرجة ضلكن خيتلف تأثرهم و شدة األعرا الطعام امللونة و نفس

 أناولو الطعام ال يعين البتة تن، وعدم شكوى البعض ممن  شيءيشكو من  عضهم األخر البيشكل كبري و 

  2.تناولو نفس الطعامآخرين  أشخاصمنها  تضرر ا من امليكروبات اليتيالطعام كان نقيا و خال
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 أخرى تناوهلا أجزاء من بامليكروباتبري شكل كبمن الطعام ملونة  أجزاءقد يكون تناول  البعض أنو الواقع 

 تناول كميات اكرب من البعضو قد يكون  الصنف،أشخاص آخرون شاركوهم يف التناول من نفس 

 يف تأثريللشخص  األساسيةو احلالة الصحية  رملقدار العم أنالقليل منها، كما  تناولامليكروبات مقارنة مبن 

  :تشملمن تسمم الغذاء  تملعاناعرضة  األكثر الناس ت، وجمموعااملوضوع

كبار السن واألطفال واملرأة احلامل واملصابني ببعض األمراض املزمنة هم جمموعات وفئات من الناس أكثر 

  .عرضة للمعاناة من تسمم الغذاء

كلما تقدم اإلنسان بالعمر أصبح جهاز مناعته أقل نشاطًا يف القدرة على مقاومة تأثر اجلسم :كبار السن  

كروبات، وكذلك أقل سرعة يف املبادرة بالتخلص من امليكروبات، بل حىت أقل تنبهاً إىل دخول امليكروبات باملي

إىل اجلسم، وهذه احلقائق تفرض على الشخص الكبري يف السن مالحظة واقع حال قدرات جهاز مناعته، ما 

  .1خة بطريقة سليمة وكافيةة املطبو يعين ضرورة احلرص على تناول األطعمة الطازجة بشكل نظيف واألطعم

التغريات اليت تعرتي جسم املرأة يف خالل فرتة احلمل من نواحي التمثيل الغذائي لتعامل  :المرأة الحامل

اجلسم مع املواد الغذائية اليت تتناوهلا املرأة، ومن نواحي الدورة الدموية، كلها ترفع من احتماالت حصول 

حلمل، والواقع أن حساسية املرأة احلامل ألنواع األطعمة ال ختتص فقط خالل فرتة ا" التسمم الغذائي"حاالت 

احلامل تناول أطعمة دون أخرى، بل حىت تعامل جهازها اهلضمي مع ما تتناوله من ) توحم(حبالة اشتهاء 

أطعمة يتغري كذلك، وباإلضافة إىل الشكوى من احلموضة ومن اإلمساك ومن الغازات، ترتفع احتماالت 

من تناول األطعمة امللوثة بامليكروبات أو املواد الكيميائية الضارة، والضرر قد ال يقتصر على احلامل  املعاناة

نفسها بل مثة أنواعًا من ميكروبات الطعام اليت قد خترتق املشيمة عرب الدم مثًال وتصل إىل اجلنني، وهلذا فإن 
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تناول األغذية املفيدة ل كايف وسليم، إضافة إىل من أوليات تغذية احلامل االهتمام بنظافة الطعام وطهيه بشك

  1.والطازجة

من البديهي أن جهاز مناعة هؤالء األطفال الصغار غري قادر على مقاومة التأثر  :األطفال الصغار والُرّضع 

املرضي بأنواع امليكروبات املختلفة عند تلوث األطعمة أو املشروبات، ويستغرق األمر وقتًا كي تتكون قدرات 

لدى جهاز مناعة الطفل بإمكاا مالحظة دخول امليكروبات يف وقت مبكر من العدوى ا والبدء مبحاربة 

    .امليكروبات تلك

مرض السكري أو فشل الكبد أو فشل الكلى أو ضعف القلب، كلها عوامل   :المصابين باألمراض المزمنة

ض تتطلب املعاجلة بأدوية قد تُؤثر بشكل تُؤدي إىل تدين قدرات جهاز مناعة اجلسم، كما أن بعض األمرا

سليب على قدرات جهاز مناعة اجلسم كمرضى الربو أو التهابات املفاصل أو مرضى السرطان الذين يتلقون 

عالجاً كيميائياً، وهناك من احلاالت املرضية اليت قد تتطلب زراعة أحد األعضاء، ما يتبعه تلقائياً وضع املريض 

، وباحملصلة يكون هؤالء األشخاص ُعرضة للتأثر "خفض نشاط جهاز مناعة اجلسم" على نظام تناول أدوية

  2.العمرلغ من غريهم ممن هم يف نفس مقدار حباالت التسمم الغذائي بشكل أب

  : التسممات الغدائيةنسبة االنتشار 

أو    مسومها أو pathogens إثر تناول غذاءًا أو شرابًا ملوثًا مبيكروبات ممرضه   حيصل التسمم الغذائي

طفيليات أو بيضها أو يكون الغذاء ملوثا مبعادن ثقيلة سامه أو مواد كيماوية فعاله كاملبيدات احلشرية أو 

أو يكون الغذاء نفسه ساًما كبعض أنواع القشريات الصدفية أو . والنباتات وغريها    مبيدات احلشائش

أو النباتات السامة مثل مضغ بذور .رتة الصيف النباتات السامة وأيضا بعض أنواع األمساك السامة خالل ف

 .   نبات اخلروع أو أكل أوراق نبات البالدونا وغريه
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توضح اإلحصائيات أن شخص من بني أربع اىل سته أشخاص يسقط ضحية التسمم الغذائي يف الواليات   

لغذائي سنويا اال أن مليون أمريكي يسقط ضحيه التسمم ا 76أي أنه هناك حوايل . املتحدة األمريكية سنويا

حاله حتتاج  325000وبسيطة وال حتتاج إىل عناية طبيه فقط حوايل    معظم هذه احلاالت تكون خفيفة

حالة وفاة حتصل سنويا  5200للعناية الطبية ومنها حاالت أخرى تكون خطرية ومهدده للحياة وأن هناك 

وميكن جتنب مجيع .     foodborne illness يف الواليات املتحدة األمريكية نتيجة لعلل التسمم الغذائي

حاالت التسمم الغذائية باتباع بعض القواعد الصحية عند تداول أو إعداد األغذية ، وجتنيبها التلوث كما 

  1.سيأيت الحقا حتت عنوان طرق الوقاية من التسمم الغذائي 

التسمم الغذائي هي بكتريية  أن معظم حاالت  FDA األدوية واألغذية األمريكية   يعتقد علماء إدارة   

ويغلب حدوثها يف فصل الصيف احلار وتكون نتيجة لتناول األطعمة واألشربة خارج املنزل وخاصة أثناء 

وتكون األغذية    الرحالت والتخييم يف معسكرات خارج املدينة حيث تنعدم وسائل حفظ وتعقيم األغذية

االت بأن يستعمل يف الرحالت األطعمة اليت حتتوي يوصى يف مثل هذه احل .معرضه أكثر للفساد والتلوث

أما إذا اضطررت ايل اللحوم الطازجة  .علي مود حافظه كاللحوم املعلبة واملعلبات والفواكه واخلضراوات املعلبة

. أو ايل حلوم الطيور الطازجة فيجب حفظها باردة وأن حتفظ يف أكياس حمكمة الغلق حلني إعدادها لألكل

اللحوم،حلوم الطيور،البيض، األطعمة البحرية، حلو    ره هنا هو أن األطعمة الربوتينية الرطبة مثلومن اجلدير ذك

، سلطة البطاطس، احلليب ومشتقاته، امليونيز احملتوي على    custard الططلي أو ما يعرف بالكاسرتد

البكترييا وتكاثرها وبالتايل البيض هم من أكثر األطعمة عرضة للتلوث امليكرويب حيث تعترب وسطا مالئما لنمو 

عندما يتناول اإلنسان هذه األغذية امللوثة بالبكترييا ومسومها تتسبب له يف . إفراز وطرح مسومها على الغذاء 

  .   علل التسمم الغذائي واليت ختتلف شدا وأعراضها باختالف درجة التلوث ونوعه وتركيز السم
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حالة تسمم  27000بالواليات املتحدة األمريكية أن هناك  قدر مكتب اخلدمات الصحية يف كاليفورنيا  

من حاالت التسمم الغذائي ناجتة من سوء تداول %  55كما لوحظ أن .غذائي سنويا يف هذه الوالية فقط 

من جمموع حاالت التسمم %  24بينما . األغذية ومناولتها وسوء التخزين وعدم طهي األغذية بشكل جيد 

ال النظافة العامة للعاملني يف هذا اال مثل إمهال غسل وتطهري األيدي بعد استعمال الغذائي ناجتة من إمه

من % 3احلمام أو إمهال لبس القفازات أو استخدام أواين ملوثه أو جلي األواين بسفنجات ملوثه ، بينما 

احملافظة والتأكيد على  مما جتدر اإلشارة إليه فإن. جمموع حاالت التسمم الغذائي من مصادر غذائية غري آمنة 

لألغذية واستخدام سفنجات نظيفة ومعقمه جللي األواين يعترب من أهم    نظافة اليدين ونظافة األواين املالمسة

هناك أكثر من عشرون . اخلطوات اهلامة واليت تقلل من تلوث األغذية وبالتايل تقلل أو متنع التسمم الغذائي 

يف  1بعد تناول الغذاء امللوث بامليكروبات تتكاثر امليكروبات. م الغذائي نوعا من امليكروبات املسببة للتسم

املعدة واألمعاء أويف الوسط الغذائي واهلوائي املناسب وبعض البكترييا خترج وتطرح نواتج تأيضها وهي 

،   NAUSEA ينتج عنها الشعور بالغثيان  TOXINS عن مواد سامة   عبارة

 ABDOMINAL CRAMPS ANDلبطنوآالم با ، مغص   VOMITING طراش

ABDOMINAL PAIN   إسهال ، DIARRHEA   وأحيانا إسهال مصحوب

ومما جتدر اإلشارة إليه فان أعراض اإلسهال والطراش بالرغم .    BLOODY DIARRHEA بالدم

لص من أا تعترب جتربه مزعجه اال أا تعترب أحد طرق الدفاع الطبيعية للجسم إلخراج السموم وطرحها والتخ

معظم . كثريا من حاالت التسمم الغذائي تنتهي بدون احلاجة ايل عناية طبيه .    منها بعيدا عن اجلسم

ناجتة عن إصابات فريوسيه وليس ) غثيان ، طراش ، مغص وآالم بطنيه ، إسهال (أعراض اجلهاز اهلظمي 

نواع رئيسيه من توضح اإلحصاءات يف والية كاليفورنيا أن هناك ثالثة أ. تسمم غذائي حقيقي 

 ،  Campylobacter jejuni :تسبب معظم حاالت التسمم الغذائي وهي    امليكروبات
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salmonella sps . (Nontyphoid)  &  Shigella sps.     . أما التسمم بامليكروب

بشكل جيد    فيحصل نتيجة لتناول حلوم األبقار املفرومة والغري مطبوخة    E.coli O157:H7 اخلطري

وأيضا حتصل نتيجة لتناول عصائر الفواكه ومشتقات األلبان الغري مبسرتة أو اخلضراوات ) اهلمربغر حلوم (

،   lettuce ، اخلس  leek ، الكراث radish امللوثة واملروية مبياه ااري الغري معامله ، مثل الفجل

 parsley س،البقدون  carrot اجلزر،   cucumber،اخليارcabbage ،الكرنب  rocket  اجلرجري

والذي يعيش    E.coli  علما بأن التسمم ذا اجليل من امليكروبات   ،. …،     coriander الكزبرة   

  .طبيعَيا يف معي األبقار قد يسبب الفشل الكلوي لدى األطفال 

خروج الدم مع براز اإلسهال . ليس كل التسممات الغذائية تسبب الطراش ولكن مجيعها يسبب إسهاال   

ارتفاع . طبيه فائقة    العديد من التسممات الغذائية ويعترب من األعراض اخلطرية واليت حتتاج لعنايةحيدث مع 

  1.استشر طبيبك حاال عند ارتفاع درجة احلرارة أو اإلسهال الدموي.    درجة احلرارة حيدث أحيانا

  

    :الرقابة على األغذية

متخصصني للتأكد من أن العمل يسري وفقا  إن الرقابة هي ذلك النشاط الذي ميارس عن طريق أفراد

للسياسات املرسومة واخلطط املوضوعة يف هذا الشـأن ، والكشـف عـن األخطاء واالحنرافات عما هو موضوع 

فعال للنشاط املراد ، ويسعى للعمل على إصالحه وتالفيه ، وذلك من خالل األنظمة املوضوعة واخلطط 

   .2املعتمدة من اجلهات ذات العالقة

وتتطلب الرقابة وفق تعريفها السابق اختاذ اإلجراءات التنفيذية للتحقق من توافر العناصر واملتطلبات اليت نصت 

  .عليها األنظمة والتعليمات للمحافظة على الصحة والسالمة العامة ومحايةاملستهلك
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امج الرقابة واألنظمة بعض االقرتاحات اليت ميكن أن تسهم يف تقومي الرقابة ووضع السياسات العامة لرب 

   1.والتثقيف الصحي

يعترب بناء شبكة للرقابة الغذائية أمرا معقدا يتطلب التوجيه واإلدارة على املستوى احمللي لذلك فإن األمر  )1

 .يقتضي معاجلة املشكالت املتعلقة باألغذية من مجيع جوانبها حتقيقا للرقابة الفعالة لألغذية

ت التفتيش امليداين واملختربات وهيئات املواصفات واملقاييس من أجل جيب التعاون الكامل بني خدما )2

 .إرساء تعاون وثيق ملراقبة وسالمة األغذية واحملافظة على جودا

جيب أن يتم اختيار برامج الرقابة ووسائلها بعناية فائقة حبيث تقوم بتغطية مجيع مراحل إنتاج وتصنيع  )3

  .األغذية

لتحديد  دريب العاملني يف أجهزة الرقابة واملختربات على الطرق احلديثةجيب أن يعطى اهتمام خاص بت )4

 .سالمة الغذاء

 .جب أن تدعم جهود الرقابة بتبين برامج التثقيف الصحي )5

  التوعية الغذائية

ولو طبق . لقد تقدم علم التغذية كثريا يف النصف قرن املاضي وعرفت حقائق كثرية كانت جمهولة عن الناس 

التغذية ألمكن حل كثري من املشاكل التغذوية وما يتصل ا من حتسن احلالة الصحية والوقاية  الناس حقائق

   .من كثري من أمراض سوء التغذية وغريها

نشر الثقافة أو التوعية الغذائية بعدة طرق على املستوى الفردي أو يف  جيبتصل هذه املعلومات للناس  يولك

  :الكبري ومن طرق نشر الوعي الغذائي ما يلياتمعات الصغرية أو يف اتمع 
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  .عمل نشرات وملصقات مصورة ، ونشرها يف امليادين واملدارس ووسائل املواصالت .1

  .اإلعالنات يف الصحف واإلذاعة والتلفزيون 

 .و املراكز الصحية  إقامة ندوات يف املدارس واملصانع .2

 .ثقيفه يف املنزل واىل املدرسةتثقيف الطفل من صغره باملعلومات الغذائية ومتابعة ت .3

 يف املستشفيات يقوم األطباء وأخصائي التغذية واملمرضات بالتوعية الغذائية للمرتادين على العيادات .4

  .اخلارجية واملرضى

  .األفالم التسجيلية وما يصاحبها من شرح وإيضاح  .5

سة للتالميذ من حيث نظافة نشر املعلومات الصحية العامة على أغلفة دفاتر التالميذ ومراقبة املدر  .6

  .مالبسهم وشعرهم وأظافرهم وأيديهم

توعية الناس باألغذية وقيمتها الغذائية ووقايتها من الفساد وأحسن طرق طبخها وحفظها والتعرف  .7

على مظاهر الفساد البسيطة وحماربة العـادات غيـر السليمة املوروثة وتغيري األمناط الغذائية للشعوب 

  .املتأخرة

   :المراقب الصحي في حالة حدوث تسمم غذائيدور 

  1اإلنتقال فور التبليغ إىل مكان حدوث حالة التسمم  - 1

أخذ عينات من األغذية املتبقية املشكوك فيها أو أي أغذية قد تكون خطرة وختتلف من الوجبة املشكوك فيها 

مية والكيميائية الالزمة واحالة يف أكياس معقمة وإرساهلا للمخترب يف حافظة ثلج إلجراء التحاليل اجلرثو 

   العاملني يف إعداد الطعام للفحص والتحليل الطيب
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عمل استقصاء لبحث األسباب اليت أدت إىل حدوث التسمم ويشمل نوعية الطعام   - 2

  ومصدره وعدد األفراد الذين تناولوا الطعام وعدد املصابني وأعمارهم

  تبالغ اجلهات ذات العالقة جبميع هذه املعلوما  - 3

  دور البلديات في منع حدوثه

إن أمراض التسمم الغذائي تنطوي عليها أمهية صحية واقتصادية كبرية فبجانب اخلسائر االقتصادية للعالج 

  منها سواء يف املنازل أو املستشفيات قد تسبب يف حاالت وفاة ال مسح اهللا يف بعض احلاالت اخلطرة

تفتيش على احملالت اليت هلا عالقة بالصحة العامة ملراقبة مدى توفر وللبلديات دور كبري يف أعمال الرقابة وال

االشرتاطات الواجبة يف هذه احملالت والتأكد من مدى صالحية ما يقدم ا من غذاء ، صدر األمر السامي 

هـ والذي أوكل إىل البلديات مهمة التفتيش والرقابة على 26/2/1406وتاريخ  2620/ب/4الكرمي رقم 

شركات واملؤسسات احلكومية واألهلية واال يتم إسناد أي تعهد إعاشة مستقبًال إال بعد الرجوع إىل مطاعم ال

وف يف / 5471/5أقسام صحة البيئة بالبلديات ، كما صدر قرار معايل وزير الشئون البلدية والقروية رقم 

ملطاعم واملطابخ واملقاصف هـ باملوافقة على الئحة االشرتاطات الصحية الواجب توافرها يف ا11/10/1413

وحمالت الوجبات السريعة وما يف حكمها وهذا يتطلب اليقظة التامة وتكثيف اجلهود وتشديد الرقابة على هذه 

  :1احملالت ويف سبيل ذلك تقوم البلديات مبا يلي

ت الصحية تشديد الرقابة على مجيع احملالت اليت هلا عالقة بالصحة العامة ومراقبة مدى توافر االشرتاطا -1

  الواجبة يف هذه احملالت

أخذ عينات بصفة دورية من املواد الغذائية للفحص والتحليل باملختربات من مجيع احملالت أو مصانع  -2

 األغذية سواء من املنتج النهائي وكذلك مراحل اإلنتاج املختلفة
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 نات للتحليل املخربيمتابعة مصادر مياه الشرب باستمرار وإجراء عمليات التعقيم الالزمة ، وأخذ عي -3

  مكافحة احلشرات والقوارض وإبادة الذباب بصفة مستمرة -4

  مراقبة نظافة الشوارع -5

املتابعة املستمرة لتنفيذ املالحظات اليت تدون يف دفاتر التفتيش عند املرور على احملالت اليت هلا عالقة  -6

 بالصحة العامة وخاصًة حمالت إنتاج وتداول املواد الغذائية

  االت التسمم الغذائي السابق حدوثها ومعرفة أسباا حىت ميكن جتنبها مستقبالً دراسة ح -7

التنسيق مع فروع وزارة الصحة عند حدوث حاالت تسمم غذائي وحتري أسباا واملسئول عنها وإبالغ  -8

  1اإلدارة العامة لصحة البيئة بالوزارة مبا يتم

 طرق الوقاية من أمراض التسمم الغذائي

حماولة منع وصول امليكروب  أمراض التسمم الغذائي ال بد من توفر ثالثة مبادئ أساسية وهيللوقاية من 

 :ما يلي بإتباعوميكن جتنب أمراض التسمم الغذائي . للغذاء ، منع منو امليكروب ، القضاء على امليكروب 
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   :عامة إجراءات

   1.مننع منو امليكروبات وتكاثرهاعدم ترك األغذية املطهية ملدة طويلة يف درجة حرارة الغرفة حىت  -1

م وذلك حبفظه يف الثالجة ، أما إذا كان الطعام سوف يؤكل 7ْتربيد الغذاء بعد طهيه عند درجة أقل من  -2

بعد فرتة قصرية فيجب أن يرتك ساخناً عند درجة أعلى من الدرجة القصوى اليت تنمو عندها امليكروبات 

ريعًا يف الثالجة بتقطيعها إىل قطع وأجزاء صغرية أما بالنسبة وميكن تربيد اللحوم والدواجن س) م60ْ(

سم حىت تصل 10لألغذية األخرى مثل األرز فيجب حفظها يف الثالجة يف أواين ال يزيد عمقها عن 

   الربودة إىل مجيع أجزاء الطعام

اليت تسبب غسيل اللحوم والدواجن جيدًا أثناء عملية التجهيز مما يساعد على خفض عدد امليكروبات  -3

املرض ، حيث أن حلوم احليوانات أو األغذية امليتة هي املصادر األولية لتلوث أدوات املطبخ واألغذية 

  2املطهية ولنفس السبب جيب غسيل اخلضروات جيداً 

خفض حدوث األمراض يف احليوان حيث أن التحكم فيها مينع انتشار امليكروبات املسببة لألمراض يف  -4

، فمثًال مرض الساملونيلوزس جيب أن يبدأ التحكم فيه بإزالة ميكروبات الساملونيال من  اللحوم ومنتجاا

  غذاء احليوان ومنع التلوث من حيوان آلخر داخل املزرعة

جيب االهتمام بنظافة وتطهري أجهزة وأدوات املطبخ بعد اية كل يوم عمل باملطبخ وكذلك بعد  -5

، حيث أن ذلك يقلل فرص التلوث من ) مثل اللحوم والدواجن(استخدامها يف جتهيز األغذية النيئة 

  املواد األولية واألغذية النيئة إىل األغذية املطهية

  الطهي اجليد لألغذية حبيث تتخلل احلرارة مجيع أجزاء الطعام حيث أن ذلك يساعد على قتل امليكروبات -6

  احلصول على األغذية من مصادر سليمة منعاً لنشر التلوث -7
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  حكومية اتإجراء

حيث أن حاالت عدوى و تسمم الغذاء تسبب خسائر بشرية ومادية األمر الذي يلقي باملسئولية  -1

على القطاع احلكومي و اليت تتمثل يف البلديات و اجلهات الرقابية و ال ميكن يف هذا املقام حصر 

 املسئوليات و اإلجراءات الواجب اختاذها و لكن على سبيل املثال نذكر منها

تشديد الرقابة على مجيع مزودي خدمات هلا عالقة بتداول األغذية ومراقبة مدى توافر االشرتاطات  -2

 .الصحية الواجبة و املراقبة الدورية و الفجائية من خالل مجع وفحص عينات غذائية

  متابعة مصادر مياه الشرب باستمرار وإجراء عمليات التعقيم الالزمة ، وأخذ عينات للتحليل املخربي -3

  .مكافحة احلشرات والقوارض وإبادة الذباب بصفة مستمرة واحلفاظ على نظافة الشوارع -4

  األغذية مجال في للعاملين إجراءات

  1ابعاد العاملني املصابني جبروح وبثور وإسهال عن العمل .1

  الكشف الطيب الوري على العاملني يف جمال تناول األغذية .2

فقد وجد مثًال أن غسيل  األغذية،لعاملني يف جمال تداول تطبيق مفاهيم النظافة الشخصية لدى ا .3

اليدين اجليد يقلل فرص التلوث اليت قد حتدث عن طريق العاملني يف جمال تداول الغذاء إذا مل تتبع 

 الشروط الصحية

استخدام القفازات ذات االستعمال مرة واحدة ، حيث أا تساعد على منع انتقال امليكروبات اليت  .4

حبة لليدين إىل األغذية املطهية واليت لن يعاد تسخينها ، كما جيب عدم استخدامها تكون مصا

  عندما تتسخ أو حيدث هلا ثقوب

                                                           
1
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وحفظ الطعام بصورة  التوعية العامة للعاملني يف جمال تداول األغذية وربات البيوت عن كيفية طهي .5

 سليمة
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  :خصائص حاالت التسمم الغذائي

  1:االت التسمم الغذائي خصائص تتسم به و هو موضح يف اجلدول التايلكما أن حل

األغذية املعنية حبمل   األعراض
  ميكروبات التسمم

الفرتة الفاصلة بني 
هضم الغذاء و 
ظهور أعراض 

  اإلصابة

  .امليكروب املسبب  نوع اإلصابة

اآلالم املعوية، 
إسهال، غثيان، قيء، 

  .و محى

اللحوم و الدواجن و 
و منتجات البيض 

  األلبان

ساعة  72- 6
 36-12عادة (

  ).ساعة

  .الساملونيال  عدوى بكتريية

اآلالم معوي، إسهال، 
  قيء، ومحى وصداع

األغذية الطازجة اليت 
من أصل حبري و 
األمساك و القواقع و 

  .منتجات األمساك

فيرببو   عدوى بكتريية  ساعة 48- 2
  .باراهيموليتكس

تؤثر مسوم امليكروب 
على على اجلهاز 

الرئيسي مما يتسبب 
يف صعوبة البلع و 
الشلل التنفسي يف 

  .احلاالت اخلطرية

األغذية قليلة احلموضة 
اليت مل تعلب بطريقة 
سليمة و األمساك املعبأة 
بطريقة تفريغ اهلواء و 
املدخنة و األغذية 

  .املتخمرة

تسمم غذائي   .ساعة 12-36
السموم (

سابقة التكوين 
  )يف الغذاء

  كلوسرتديوم
  بوتيولينم

اآلالم معوية و محى و 
- 1إسهال و غثيان 

  .أيام 5

املياه و اللحوم الغري 
  .مطهية

ساعة  10-72
 24-12عادة (

  ).ساعة

  االيشرييثيا  تسمم غذائي
  كوالي

غثيان و قيء و 
إسهال و توعك و 

اللحوم و الدواجن 
املطهية و منتاجاا و 

تسمم غذائي   ساعات 6- 1
السموم (

استافيلوكوكس 
  اوربيس
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اجلنب و احلليب السائل   ضعف عام
لطات و اجلاف و الس

اليت حتتوي على 
البطاطس و البيض و 

  اجلمربي

سابقة التكوين 
  ). يف الغذاء

اآلالم يف البطن و 
غثيان و إسهال و 

  قيء

الكستارد و منتجات 
احلبوب و البودنج و 
الصلصات و رغيف 
اللحم و األرز املطهي 

  بأنواعه

 5- 1عادة من (
  ).اعاتس

تسمم غذائي 
السموم (

سابقة التكوين 
  )يف الغذاء

  باسيلس سريس

اآلالم معوية و إسهال 
و بالتايل غثيان و 

  قيء و محى

ساعة  22- 8  اللحوم و الدواجن
 18-12عادة (

  )ساعة

عدوى بكتريية 
مع مسوم تفرز 

  يف األمعاء

  كلوسرتديوم بريفرجنز

غثيان و قيء و 
تقلصات عادة ما 

  تكون خطرية

األغذية احلمضية و 
  .عصائر الفاكهة

الكادميوم   تسمم كيميائي  دقيقة 15-30
األنتيمون و الزنك (

  ).و الرصاص

شلل تنفسي و 
ارتعاش الشفتني و 
فقد كامل لقوة 
عضالت األطراف و 

  الرقبة

بلح البحر و الرخويات 
املطهية و الغري مطهية 

  يف املناطق السامة

التسمم   دقيقة 30- 5
القوقعي 

  بب للشللاملس

الدينوفالجيليتس 
  البحرية

سيل اللعاب و اآلالم 
معوية و غثيان و قيء 

  مائي و عرق

األنواع السامة من عش 
  الغراب مثل نوع أمانيتا

 15-دقيقة 15
  ساعة

تسمم من 
  أنسجة الفطر

األنواع السامة من 
  .عش الغراب
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  :السموم

وقد  .تعرضها أوو هي مادة تقتل الكائنات احلية  وممسسم ما هي إال اجل اإن هذه امليكروبات اليت يعتل 

دراسة السموم اسم علما  علىويطلق . سمأغشية اجل آوميتصها اجللد،  آو، حتقنتستنشق أو  السموم آو تبتلع

  .السموم

يف  ما توجد نادرا، ألا وفياتما تسهب حدوث و نادرا . حتفظ السموم القوية عادة داخل املختربات فقط

 الوفيات بسبب مسوم ضعيفة موجودة يف منتجات تستعمل يف أغلبوحتدث  يوم،كل   بنا اليت حتيطالبيئة 

 املواد عبوةاملوجودة على  اإلرشادات آوت البطاقات فال تل حينمام، محاالت التس وحيدث كثري من. املنزل

 ،ووفياتحاالت تسمم تسبب  أناملستعملة يف املنزل واليت حيتمل  املنتجاتو تشمل  الناس،الكيميائية انتباه 

، فإا املنظفاتوحىت . ع، ومواد الوقود، مثل البنزينلميوالت ران، ومواد التنظيففئومسوم ال. احلشرات خباخات

د تناوهلا نب األدوية أيضا حاالت تسمم عبتس ورمبا. ب حاالت من التسمم املميت عند ابتالعهابتس قد

  1.بكميات كبرية

  :أنواع السموم

  :العام مخسة أنواعالتقسيم  طرق خمتلفة ومتعددة ويشملب يقسمواء السموم إن علما

 .السموم األكالة .1

 .السموم املهيجة .2

 .السموم الشاملة  .3

 .الغازات السامة .4

                                                           
1
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 .األغذية السامة .5

اهليدروكلوريك ومحض النيرتيك ويعد محض مالمستها، عمل السموم فينحصر يف تدمر األنسجة عند  أما

األنسجة هذا النمط من السموم  يبتلعوقد يدمر الشخص الذي  األكالة،يوم من السموم وهيدروكسيد الصود

  1. حلقه أواملبطنة لفمه 

ويسبب  .، مثل الكلى والكبد والقلبباجلسم أخرىمهمة  وأعضاءكما اجم السموم الشاملة اجلهاز العصيب 

  .السرتيكنني، و هو سم فئران مألوف، تشنجات و صعوبة يف االبتالع
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  دـتمهي

إذ أنه بدون حفظ األغذية، يلزم ملعظم األفراد القيام . ساعد حفظ األغذية يف جعل احلياة احلديثة أكثر يسراً 

وال ميكن نقل الغذاء من الريف إىل املدن بدون أن يتعرض للفساد أو التلف بفعل . بزراعة الغذاء اخلاص م

ن املمكن إنشاء مدن جديدة، كما أن ااعات ستكون يف الغالب أكثر نتيجة لذلك، فإنه مل يُكن م. اآلفات

يات الفائضة من الغذاء لالستخدام يف احلاالت  شيوًعا وانتشارًا، ألنه بدون حفظ الغذاء يتعذر حفظ الكم

  . الطارئة

ترتاوح ما بني التربيد  ِحْفُظ األغذية أية عملية تـُتخذ إلبطاء الفساد الطبيعي لألغذية، وتوجد عدة طرق لذلك،

وبعض طرق حفظ األغذية طرق قدمية جًدا تعود لعصر ما قبل . البسيط لألغذية وحفظ األغذية باإلشعاع

ُيستخدم حيث . التاريخ، إال أنه قد مت تطوير طرق جديدة حلفظ األغذية نتيجة للتقدم العلمي احلديث

  .ع متعددة من األغذيةالتعليب والتجميد وعديد من الطرق األخرى حلفظ أنوا 
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  :حفظ األغذية

يقصد حبفظ األغذية إطالة فرتة بقاء الغذاء صاحلًا ألطول فرتة ممكنة، وحتدد خواص املادة الغذائية الطبيعية 

 1والكيماوية والغذائية طريقة حفظه

 تاريخية نبذة

ريخ بتجفيف احلبوب والبندق واجلوز قام اإلنسان األول يف عصر ماقبل التا :األغذية ظالقديمة لحفالطرق 

أما القبائل املوجودة يف األجواء الشمالية الباردة فمن . واجلذور وبعض املنتجات النباتية األخرى يف الشمس

أما . احملتمل أن تكون قد قامت بإبقاء الغذاء خارج الكهوف أو األكواخ يف فرتة الشتاء ملنع فساد األغذية

وبعد . ق اجلنوبية، فكان يستخدم األجواء الباردة داخل الكهوف حلفظ غذائهاإلنسان األول يف املناط

ومن احملتمل أن يكون . اكتشاف النار قام سكان الكهوف على األغلب بتجفيف األمساك واللحم على النار

 .التجفيف على النار قد أدى إىل تطور عملية التدخني كإحدى طرق احلفظ

ولقد قام اإلنسان األول بتمليح . ح والتخمري من بني طرق احلفظ األولية األخرىوتُعترب طريقتا املعاجلة باملل

  .اللحم والسمك ملنع فساده واستخدم الرَحل يف آسيا عملية التخمري لصناعة اجلنب

بدأت منذ القرن الثامن عشر حينما قام العامل اإليطايل الزّارو سباالنزاين ـ  :الطرق الحديثة لحفظ األغذية

تم بعلم التاريخ الطبيعي ـ بتعبئة ُمْسَتخلص اللحم يف أوعية زجاجية حمكمة القفل، مث قام بتسخينها ملدة امله

 .استمر بعض هذا الغذاء صاحلًا لالستهالك ملدة عدة أسابيع. ساعة

بئة ويف بداية القرن التاسع عشر، قام نيكوالس أبرت ـ صانع احللويات يف باريس ـ بعملية التعليب؛ فقام بتع

وقام أبرت كذلك بنشر أول  . األغذية يف آنية زجاجية يتم قفلها بإحكام بالفلني، وتسخينها يف ماء مغلي
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وبرغم قيام أبرت باملسامهة األساسية والرئيسية يف عملية التعليب، إال أنه مل يُفَهم السبب . كتاب عن التعليب

عاًما حينما قام  50ب فاعلية طريقة التعليب بعد وقد أمكن تفسري سب. يف فاعلية هذه الطريقة حلفظ األغذية

 .1الكيميائي الفرنسي لويس باستري باكتشاف أن احلرارة ُتسبب قتل الكائنات احلية الدقيقة الضارة

إال أنه كانت هناك رغبة . لقد بدأ استخدام احلفظ بالتخزين على درجات احلرارة املنخفضة منذ عدة سنوات

ويف البداية، مت قطع ألواح الثلج من الربك واملستنقعات اليت . ة ُمبَـردة يف األجواء الدافئةيف حفظ املواد الغذائي

ومت استخدام . يكون ماؤها جممًدا يف فصل الشتاء وّمت ختزين هذا الثلج يف مباٍن خاصة تسمى خمازن الثلج

استخراج أول براءة اخرتاع  م، متّ 1851ويف عام . نشارة اخلشب لتغطية الثلج وإبطاء ذوبانه أثناء الصيف

وقد أدى هذا . ألول آلة صناعية لصناعة الثلج على مستوى جتاري، وُسجلت للدكتور األمريكي جون جوّري

 .االخرتاع إىل استخدام التربيد على مستوى جتاري كبري حلفظ األغذية أثناء النقل والتخزين

تعلق مبدى انتشار الطرق املختلفة إلعداد وجتهيز واليوم، فإن هناك بعض القلق بني بعض األفراد فيما ي

يات من الغذاء. األغذية كما يعتقد هؤالء . ويعتقد هؤالء األفراد أن عمليات املعاجلة هذه تؤدي إىل إزالة املغذ

ضافة لألغذية مواد ضارة لإلنسان
ُ
 ويوصي هؤالء األفراد بالعودة إىل األغذية الطبيعية. أن العديد من املواد امل

ومع ذلك فإن األفراد . اليت تتعرض ألقل قدر ممُِْكن من التصنيع، واليت ال حتوي أي مواد كيميائية مضافة

املسؤولني عن شركات حفظ وتصنيع األغذية جيادلون هؤالء القلقني ويصرون على أن عمليات التصنيع وحفظ 

واد املضافة لألغذية املسموح باستخدامها األغذية توفر غذاء منخفض التكلفة ومغذيًا، كما يصرون على أن امل

 هي مواد ال خطر منها على املستهلك

  

  

  
                                                           

http://www.al3laj.com/Diseases/FoodPoisoning/Food-Poisoning.htm 10:00/20/04/2016 جEا�� $A�1و
  



 حفظ األغذية :الفصل الثاني                                          اإلطار النظري        

58 

 

 الغذاء يـَْفسدُ  كيف

وبعض املواد الغذائية ـ مثل احلبوب والبندق . تفسد مجيع أنواع األغذية عاجًال أو آجًال إذا مل يتم حفظها

بينما ال تبقى بعض األغذية األخرى مثل  .واجلوز ـ ميكن حفظها لعدة أشهر بدون أية معاجلات خاصة تقريًبا

  .احلليب أو اللحم يف حالة طازجة بدون تلف إال ملدة يوم أو يومني

يعرف فساد األغدية من خالل أي تغري غري مرغوب فيه يظهر على الصفات الطبيعية للغداء كالون و الطعم 

 1والرائحة والقوام 

. ني مها اآلفات والكائنات احلّية الدقيقة أو األحياء اهريةوحيُدث فساد األغذية أساًسا من مصدرين رئيسيّ 

وتشمل اآلفات احلشرات والقوارض اليت ُتدمر العديد من احملاصيل تدمريًا كامًال أو ُحتْدث ا إتالفًا كبريًا عندما 

اآلفات عن طريق وميكن التحكم يف . وتقوم اآلفات كذلك بنقل أمراٍض خطرية إىل الغذاء. تتغذى اآلفات ا

ْحَكمة الَقْفل اليت َمتنع 
ُ
استخدام ُمبيدات اآلفات أو بتخزين األغذية يف أوعية خاصة مثل الصوامع احلديدية امل

 2.االقوارض من الوصول إليه

وتـَْفُسد األغذية حينما يتضاعف عدد هذه الكائنات . وتشمل الكائنات احلية الدقيقة البكترييا والُفطُر واخلمرية

ويتضاعف عدد البكيرتيا بسرعة كبرية وتنتج محوًضا . ة الدقيقة حبيث ُتَسبب تغريًا يف طعمها أو نكهتهااحلي

وهو فطريات تنمو . وبعض هذه املواد سام لإلنسان مثل العفن. وغازات وبعض املواّد الكيميائية األخرى

ومع ذلك يستمر منو الُفطريات يف  .م تقريًبا°32وتتكاثر على سطح األطعمة الرطبة يف درجة حرارة تساوي 

ومن السهل رؤية . درجات حرارة منخفضة عن ذلك، ألن بذور الُفطريات تكون قوية ويصعب التخلص منها

أما اخلمائر فُتنِتُج الكحول . النمو الُفطري على سطح املواد الغذائية، مما جيعل منظرها غري شهّي وغري مقبول

                                                           

 1
��  ،���;  ا���ر�ن ،ا�ط��  ��(م �(ن ا���دة ،ا��و(و�  ا��ر��  ��@داء و ا�%@د�  ،,(�د و>�وث ا.د   �83د�  ،ا��ر;ز ا��ر�� ��%@د�  ا��

128ص 2009ا3و�9 ،
   

 



 حفظ األغذية :الفصل الثاني                                          اإلطار النظري        

59 

 

 
ُ
وهذه الكحول واإلسرتات اليت تُنَتج يف بعض األغذية بفعل . سماة إسرتاتوبعض املواد العضوية األخرى امل

 .اخلمائر تعطي رائحة غري مقبولة

فعلى سبيل املثال ال . وقد حيدُث فساٌد يف املواد الغذائية قبل التمكن من اكتشاف تغري يف طعمها أو رائحتها

ينم على املادة الغذائية ومع ذلك تسبب هذه البكترييا ميكن مالحظة البكترييا املعروفة باسم كلوسرتيدمي بويتول

وهذا التسمم عادًة ما يكون سبًبا ). البتيولية(حاالت َتَسمم غذائي شديدة اخلُطورة تسمى التسمم الغذائي 

  .التسمم الغذائي: انظر. للوفاة

 الغذاء؟ حفظ يُمكن كيف

 1.طرق حفظ األغذية الوسائل التاليةتشمل أهم 

تشمل املعاجلة إضافة بعض املكونات مثل املِْلح والسكر ونرتات الصوديوم ونرتيت . ةالمعالج •

وُتستخدم املعاجلة حالًيا حلفظ . وتعترب هذه الطريقة من أقدم طرق حفظ األغذية. الصوديوم إىل املواد الغذائية

يانًا حلفظ السمك والبطاطس كما ُتستخدم الطريقة نفسها أح. حلم البقر املعاجل وبعض أنواع اللحوم األخرى

 .واخليار وبعض أنواع البندق واجلوز

يف هذه الطريقة، . يعد التعليب أكثر طرق حفظ األغذية شيوًعا وانتشارًا يف البالد الصناعية :التعليب •

يتم وضع األغذية يف أوعية حمكمة القفل تسمى ُعلبة ـ سواء كانت علبة من صفيح أو زجاج ـ مث يتم تسخني 

 2.لبة لقتل وتدمري الكائنات احلية الدقيقة اليت قد ُتَسبب فساًدا لألغذيةالع

: وبعد االنتهاء من جتهيز األغذية اخلام فإن عملية التعليب نفسها تشتمل على مخس عمليات أساسية هي

  .التربيد - 5املعاجلة احلرارية  - 4قفل العلب  -3التسخني االبتدائي  - 2التعبئة  - 1

                                                           

  1
 66(�ق ذ;ره ،ص،ربورتاج حول التسمم الغدائي :حيدرة محزة  

2
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ُحيفظ الغذاء طازًجا على درجة حرارة أعلى من . درجات حرارة منخفضة أو التربيد على :التخزين •

والتخزين على هذه الدرجة أو قريًبا منها يُوقف منو ونشاط معظم الكائنات احلية الدقيقة اليت . الصفر املئوي

 . تسبب فساد األغذية

 . تعترب اخلضراوات من بني أهم األغذية اليت يتم حفظُها بالتجميد

ُتستخدم احلرارة يف التجفيف لطرد الرطوبة من الغذاء، ألن امليكروبات الدقيقة اليت  :التجفيف •

فعندما يتم جتفيف الغذاء إىل الدرجة أو احلد الذي تفقد فيه . تسبب فساد األغذية حتتاج إىل الرطوبة لتنمو

وتشمل األغذية اففة . نمو عليهااألغذية معظم املاء املوجود ا، فإن الكائنات الدقيقة ال تستطيع ال

وتوجد عدة طرق . الزبيب، والبازالء، والشوربة، واحلليب، والبيض وعش الغراب وعديًدا من األغذية األخرى

التجفيف يف األنفاق  -3التجفيف على صواٍن  - 2التجفيف بالشمس  - 1: إلنتاج األغذية اففة منها

 1.التجفيف الطبلي - 6ق النبضي التجفيف باالحرتا -5التجفيف بالرش  - 4

. ُتضاف بعض املواد ملنع الفساد أو لزيادة القيمة الغذائية للطعام. الغذائية) اإلضافات( :المضافات •

ضافة هي مركبات كيميائية ُتستخدم حلفظ األغذية حينما ال توجد وسيلة أخرى مالئمة أو فعالة
ُ
. واملواد امل

 اخلبز والفطائر على االحتفاظ برطوبتها، هذه األغذية تفقد رونقها وتصبحوتساعد املواد امللينة األغذية مثل 

 .تتم عادة بوساطة آالت خاصة: التعبئة •

وميكن االحتفاظ ذه . يتم يف هذه الطريقة تعقيم املادة الغذائية مث تعبئتها يف وعاء ُمعقم: التعبئة بالتعقيم

وعلى سبيل املثال، . جراء عملية التعبئة بالتعقيم بالطريقة املثلىاألغذية ملدة غري حمددة بدون تربيد إذا ما مت إ

  .فإن اللنب افف واملعبأ بالتعقيم ميكن االحتفاظ به لعدة أشهر يف دوالب املطبخ

                                                           
1
  70،ا��ر�$ �5(4 ،ص سمم الغدائيربورتاج حول الت:رة محزةحيد 
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. يُعاجل الغذاء باإلشعاع املؤين، أي اإلشعاع الذي ينتج عنه جسيمات مشحونة كهربائًيا: اإلشعاع •

وتقوم . ية وأشعة جاما وحزم اإللكرتونات صوًرا من اإلشعاع املستخدم يف حفظ الغذاءوتعترب األشعة السين

كما ُتسبب وقف النشاط اإلنزميي مع عدم إحداث تغريات  . اجلرعة الصغرية من اإلشعاع بقتل البكترييا

 1.كيميائية يف الغذاء، أو ُحتدث فقط القليل من هذه التغريات

التخزين يف ظروف بيئية  -4التبخري  -3التخمري  - 2البسرتة  -1: تشمل .الطرق األخرى حلفظ األغذية

 .حمكومة

  

                                                           
1
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  تمهيد

  

  

دوراملؤسسات يف هذا الفصل  الثالث قمنا باجلمع بني التوعية الصحية واإلعالم الصحي الذي أخذنا فيه 

ن خالل التوعية من خماطر التسمم العمومية اإلستشفائية وما تقوم به من نشر الثقافة اإلستهالكية للغداء م

،نظرا الن التوعية الصحية من موضوعات اإلعالم الصحي ،حيث اشرنا يف البداية إىل اإلعالم  الغدائي 

  .والتوعية ،مث تطرقنا إىل العالقة اليت تربط بينهما ،وأخريا األثر اإلعالمي يف التوعية الصحية 
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  :مفهوم التوعية الصحية

   .1إياه عن طريق الحجة واإلقناع أفهمهيوعي توعية غيره األمر : لغة

وعرضها وخصوصا يف وقت انتشارها وتزويدهم باملعرفة عن كيفية الوقاية  إرشاد املواطنني وتعريفهم باألمراض

منها وأيسر الطرق لعالجها كما ينبغي تعريف املواطنني باملستشفيات والعيادات اليت تقدم هلا الفرص 

  .جيةالعال

جمموع األنشطة اإلعالمية التحسيسية والرتبوية اهلادفة إىل خلق وعي صحي باطالع الناس على واقع الصحة 

وحتذيرهم من خماطر األوبئة واإلمراض احملدقة باإلنسان من اجل  تربية فئات اتمع عال القيم الصحية ،

  .والوقاية املنبثقة من عقيدة اتمع ومن ثقافته 

 بإمجاع األطباء والعاملني يف اال الطيب ، هو دعامة الطب الوقائي األساسية ، ودور نشرة :الصحية التوعية

تؤكد ذاا ، وتتضح معاملها من متابعة تنمية الوعي دور مهم تتزايد وتتبع دائرته مع األيام ، هذه حقيقة 

اإلمراض الشائعة وما حيتويه من موضوعات طبية ، مهمة وصور توضيحية متنوعة منها على سبيل املثال ما 

 يتعلق بعقد الندوات واملؤمترات الطبية احمللية واإلقليمية والعاملية ، وحتظى هذه املؤمترات والندوات دائماً 

والتلفزيونية  عاية من والة األمر ، ومايهمنا بث الوعي الصحي من خالل الربامج اإلذاعيةباالهتمام البالغ والر 

  ووسائل اإلعالم األخرى

  :2ائل نشر التوعية الصحيةـوس

مجاعية بني املثقف الصحفي  أويكون ذلك باستخدام أسلوب املقابلة سواء كانت فردية : االتصال المباشر

  .ية وبني من يقدم هلم التوعية الصح

                                                           
1
  .74، ص2002سنة مدخل يف الصحة والرعاية الصحية من منظور اخلدمة االجتماعية، مكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، : سلوى عثمان صديقي:  

2
  .183، ص2000، سنة 1مبادئ يف الصحة العامة، جامعة البلقان، عمان، ط: مصطفى القبشي وآخرون : 



 التوعية: الفصل الثالث                                              اإلطار النظري            

65 

 

شخص آخر وجه ) أو أي شخص يقوم ذه املهمة ( وهي أن يلتقي املثقف الصحي  :المقابلة الفرديةأ ـ 

  .لوجه ويقدم له املعلومات واألسس الصحية وطرق الوقاية وتتضمن هذه الطريقة احلوار والنقاش وطرح األسئلة

جمموعة من ) يقوم ذه املهمة أو أي شخص ( وهي أن يلتقي املثقف الصحي  :المقابلة الجماعية ب ـ

  .الناس ويقدم املعلومات واألسس الصحية وطرق الوقاية عن طريق احملاضرات والندوات واملناقشة

ويعترب االتصال املباشر لتوعية الفرد واجلماعة ذو تأثري قوي إذا نظم بالشكل الصحيح ومت اإلعداد املناسب له 

ويعتمد على شخصية من يقدم املعلومات وأسلوبه ومهاراته  ،دينمن حيث املكان والوقت واألشخاص املستفي

  .1ومستوى تدريبه

حيدث بواسطة وسائل تقوم بتوصيل آراء املثقف الصحي إىل الناس ومن هذه الوسائل : التصال غير المباشر

  .)اخل .....الصحف، امللصقات، الصور، األفالم السينمائية الثابتة واملتحركة، املعارض ،التلفاز ،املذياع( 

تشتمل على فكرة واحدة وتعلق يف أماكن بارزة وواضحة هدفها تعليم املواطنني  :المصورات والملصقاتأ ـ 

  .أسس املمارسة الصحية السليمة

  )بروج يكرت األوفر هيد،(صور شفافة تستخدم يف حماضرات وندوات عن طريق األجهزة : الشرائحب ـ 

  .نمائية ثابتة متسلسلة يف عرضهاصور وشرائح سي :األفالم الثابتةج 

  .صور شفافة وفوتوغرافية وبيانات وخرائط ورسومات يدوية  :الصور الثابتةد 

  .تشتمل على جمسمات ورسومات ولوحات وأدوات ومناذج تتعلق بالقضايا الصحية  :المعارضه 

إلعالمية والتثقيف الصحي حيث تعترب من أفضل الوسائل ا ):املذياع والتلفاز(السمعية البصرية  :الوسائلو 

الستخدامها من طرف أغلبية الناس مع ضرورة مراعاة اللغة يف الكلمة املنطوقة والوضوح يف الصورة، باإلضافة 

  .إىل الوقت املناسب هلا

                                                           

183مرجع سبق ذكره، صمبادئ يف الصحة العامة، : مصطفى القبشي وآخرون 1
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االت، وجيب أن تكون معلوماا بسيطة ومفهومة  ،الصحف ،النشرات ،تتمثل يف الكتب: ن ـ املطبوعات

  .1تسهل قراءا واستيعاا وأسلوا شيق حىت

تعترب من أجنح وسائل االتصال باملواطنني وخاصة املتنقلة ملا تتضمنه من : األفالم السينمائية المتحركة - ر

عناصر جذابة، ويفضل أن يكون الفيلم مالئما لبيئة األفراد وواقعهم ويفضل أن يقوم املثقف الصحي بالتعقيب 

  2.والشرح ملا مت مشاهدته

من العوامل األساسية اليت ترفع املستوى الصحي يف أي جمتمع اهتمام : مية انتشار التوعية الصحيةأه 2-3

املسؤولني فيه بالرتبية الصحية ونشر الوعي الصحي بني املواطنني، ألن ذلك من العوامل اليت تزيد من إقبال 

نني يف احملافظة على نظافة البيئة األفراد على اخلدمات الصحية ويساعد انتشار التوعية الصحية بني املواط

ومكافحة احلشرات، ويساعد يف اإلملام بالعادات والسلوك الصحي فيما يتعلق بالغذاء والنظافة الشخصية وكما 

  .من شأنه رفع املستوى الصحي

يعتمد تقدمي املستوى الصحي يف أي جمتمع من اتمعات إىل حد كبري إىل تعاون املواطنني، إذ جيب أن ـ 

شعروا أن احملافظة على صحتهم هي مسؤوليام قبل أن تكون مسؤولية حكومام والرتبية ال تؤثر يف املستوى ي

  3.الصحي لألفراد فحسب بل تؤثر أيضا على املستوى الصحي للدولة وهذا بدوره يؤثر على تقدم هذه الدولة

ه عملية التوعية ،فالتوعية هي تلك اجلهود يذهب البعض إىل اعتبار اإلعالم حمورا تدور حول :اإلعالم والتوعية

املنظمة للتأثري على األفراد وتعديل سلوكهم يف جمال معني مبا يتفق وظروف جمتمعهم ،وهناك من يرى بان 

التوعية عبارة عن نظام تعليمي غري مدرسي القصد من توصيل اخلربات من مصادرها املختلفة وتفسريها إىل من 

عن طريق مساعدم ليساعدوا أنفسهم على تغيري سلوكهم ليقابلوا احتياجام يف  هم يف حاجة إىل تطبيقها

                                                           
1
  .184نفس املرجع السابق، ص: مصطفى القبشي وآخرون:  

2
  .185السابق، صنفس املرجع : مصطفى القبشي وآخرون:  

3
  .208، ص1977، سنة1الصحة والرتبية الصحية، دار الفكر العريب، القاهرة، ط: اء الدين ابراهيم سالكة:  
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حياة أفضل، ومن األمثلة عن عملية التوعية ما تقوم به هيئات خمتلفة تبذل جهود توعية سواء كانت هذه 

نتظام، ومن اجلهود دورية تأخذ صفة االنتظام أو جهود مؤقتة ترتبط بوقت معني ، وال تأخذ صفة الدورية واال

قيام هيئات بإصدار وتوزيع نشرات أو جمالت أو كتيبات أو تقييم حصص : األمثلة على اجلهود الدورية التوعية

منتظمة للتوعية يف جمال معني كالتوعية الصحية حيث تقوم بتقدمي حقائق ومفاهيم جديدة على اجلمهور 

  .وتوصيلها له للتأثري عليه وتغيري سلوكه

هي جمموعة األنشطة التواصلية واإلعالمية اليت تقوم بالتوعية الرتبوية اهلادفة إىل خلق وعي  والتوعية الصحية

صحي لدى أفراد اتمع وحتذيرهم من خماطر األوبئة واألمراض اليت دد اإلنسانية، وتربيتهم على القيم 

  1.الصحية والوقائية املنبثقة من عقيدة اتمع وطبيعة ثقافته

  :ية الصحية باإلعالمعالقة التوع 

تتجلى هذه العالقة يف كون اإلعالم بالتوعية الصحية من موضوعات اإلعالم الصحي والوقائي، وتتفق أهدافها 

  :على خلق وعي صحي ووقائي وعلى هذا فعالقة اإلعالم باملؤسسات الصحية قائمة على مستويني

 ات العموميةونشرها فاملؤسس يتجلى يف اإلعالم، يقوم بإنتاج برامج صحية، :مستوى تعاوني •

 .توظف اإلعالم لنشر الثقافة الصحية والوقائية اإلستشفائية

، تتبىن املؤسسات الصحية فاإلعالم  اإلستشفائية ات العموميةيتجلى يف املؤسس: مستوى وظيفي •

 .خيضع للقيم الصحية واألخالقية والدينية للمجتمع

لتوعية الصحية يتطلب امتالك قواعد تواصلية وقيم صحية وللتعامل مع مواضيع اإلعالم الصحي وقضايا ا

  :تساعد على االستفادة من اإلعالم يف

                                                           
1
  131، ص2006تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة االجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، سنة : حممد سيد فهمي:  
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تكوين صورة متكاملة للمعلومات عرب مقارنة املعطيات : االنفتاح على مصادر اإلعالم الصحي المتعددة - أ

  .الوارد فيها

إعالمية متخصصة يف اال  رفض الشائعات والبحث عن مصادر: انتقاء مصادر المعرفة الوقائية - ب

  .الصحي والوقائي

وذلك باالهتمام الكايف باإلحصائيات وأخذها من : تحليل المعرفة الصحية وإخضاعها للتمحيص - ج

  .مصادر متعددة

كاأليام الصحية العاملية اليت يشارك يف تنشيطها :  المشاركة االيجابية في األنشطة التحسيسية الصحية -د

  1 .قايةخرباء الصحة والو 

  .وذلك بأخذ العربة وجتنب السلوك الذي يؤدي إىل اإلصابة باملرض: تصحيح السلوك الصحي والوقائي ـه

وذلك بتقدمي املساعدة واإلسهام يف نشر التوعية : القيام بواجب النصيحة وتبين قضايا التوعية الصحية -و

  2.الصحية بواسطة األنشطة والنوادي

تغيري السلوك الذي ال يتناسب مع احمليط االجتماعي عن طريق إقناع الفرد : أهداف التوعية الصحية 3-3

بعدم صحة ما يقوم به ،وبيان املخاطر النامجة عن ذلك السلوك وتعداد اخلصائص البيئية له،وبذلك يعمل 

كليا الفرد على تغيري سلوكه ولكن ال جيب اإلشارة إىل أن عملية التوعية ال دف دائما إىل تغيري السلوك  

،وإمنا يف بعض األحيان يكون اهلدف تعديل السلوك ألنه ليس باإلمكان تغيريه كليا كاإلرشادات املقدمة 

  3.للذاهبني إىل البحر إذ أن اهلدف ليس هو منع الناس من الذهاب ،وإمنا توخي احلذر من الغرق

                                                           
1
  .133صمرجع سبق ذكره، : حممد سيد فهمي:  

2
  .133مرجع سبق ذكره، ص: حممد سيد فهمي:  

3
  .81، ص2005، سنة 2االقناع االجتماعي، خلفيته النظرية وآلياته العملية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط: عامر مصباح:  
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الرسالة وتعلمه شيئا فشيئا  هو ما حيدث من تغريات على مستقبل: األثر اإلعالمي يف التوعية الصحية:3-4

من حمتوى هذه الرسالة ،وتبنيه اجتاه اجتاها مؤديا حملتواها أو ختليه عن أفكار تبناها قبل ذلك وتتم العملية 

االتصالية عرب مثانية عناصر و يتفاعل مخسة متغريات منها حتدث ثالثة تأثريات ،أما املتغريات اخلمسة فهي 

وأما التأثريات الثالثة اليت تتحقق من خالل "رجع الصدى "يلة واجلمهور ورد الفعل البيئة وحمتوى الرسالة والوس

تفاعل تلك العناصر اخلمسة فهي جذب االنتباه ،وحدوث التأثريات على املدى القصري ،وحدوث التأثريات 

  1.على املدى الطويل

تلقي الرسالة وتنقسم هذه التغريات إىل واألثر اإلعالمي هو أيضا التغريات اليت حتدث يف سلوك املتلقي نتيجة ال

  :أنواعثالثة 

 تغريات يف معلومات املتلقي �

 .تغريات يف اجتاهات املتلقي �

  .تغريات يف السلوك الظاهر للمتلقي �

  :للتأثري اإلعالمي شكالن

 .هو التأثري املباشر: الشكل األول

 :ينقسم إىل نوعني من التأثري مها: الشكل الثاني

 ل يف ردود الفعل االنفعالية أثناء املشاهدة أو االستمتاع ويتمث :تأثير عاجل

ويتمثل يف اكتساب معلومات وكذلك التغريات اليت حتدث يف السلوك واالجتاهات على املدى  :تأثير آجل

 .                                                                                           الطويل

                                                           
1
  .122، ص2008، سنة 1التلفزيون والطفل، الدار العاملية للنشر والتوزيع، ط: حممود أمحد:  
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حيث حاول بعض الباحثني تقسيم بعض املتغريات املتداخلة يف جمال التأثري  :س األثر اإلعالميأشكال قيا

  .اإلعالمي إىل الفئات التالية

وتتمثل يف خصائص اجلنس، الذكاء، املستوى االجتماعي، مدى االستقرار العائلي،  :االستعدادات السابقة

عادات املشاهدة والربامج املفضلة، وشكل هذه العناصر كلها العالقات العاطفية والوجدانية بني أفراد األسرة و 

  .االستعدادات السابقة

ويشكل احملتوى احد فئات التأثري فمحتوى الربامج على القصة أو الفكرة والشخصيات والزمان  :المحتوى

ويف السلوكيات  واملكان واألحداث واملعلومات والقيم اليت تقدم التأثري وهو ما يظهر من تغريات يف االجتاهات

  1.الظاهرية لدى املتلقي

                                                           
1
  .122مرجع سبق ذكره، ص: حممد أمحد : 
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  :خالصة

  

اتصال مجاهريية يف نشر التوعية  من وسائل  كوسيلة   ةوسائل اإلعالم املختلفكخالصة هلذا الفصل فقد لعبت 

الصحية ،وذلك من خالل األساليب واإلجراءات الوقائية اليت تقدمها نظرا لتميزها بالبث الذي يصل يف ملح 

  .ف اجلهات البصر إىل خمتل

فاإلعالم الصحي هو تزويد األفراد باملعلومات الصحية تفيدهم يف حيام والتوعية الصحية ال ميكن هلا أن 

تتحقق إال من خالل جمموعة من الوسائل اليت تعمل على نشرها باعتبار اإلعالم حمور هام إلحداث عملية 

  .التوعية
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  :تمهيد

و طرق نشر ونقل  بني أساليب، من الروبورتاجى اختالفها اخلرب الصحفي، املقال، األنواع الصحفية عل تعترب

إعالم خمتلفة جاء ليرتجم تنوع حاجة املتلقي و  املعلومات إىل اجلمهور إن تباين القوالب الصحفية عهر وسائل

فرغم ، التسليةثقيفي و مبا يف ذلك اجلانب الت، إدراك خلفياا مساعدته يف متابعة األخبار هو فهم دالالا و

كذلك ،  عن املقال و عن التقرير ختتلفنوع وظيفة حمدد و دقيقة فوظيفة اخلرب  تكامل هذه األخرية إال أن لكل

  .الروبورتاج
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  .الروبورتاج خصائصه و أنواعه 

  ":Reportage"تعريف الروبورتاج  .1

التصوير (أو ) نقل أحاسيس(أو ) البيان الصحفي(عربية بـــــ الفرنسية و االجنليزية إىل ال"  روبورتاج"م كلمةترتج

  1).التحقيق(، و هناك من يرتمجها بــــ )احلي

بنوع من الشرح  ةقضية أو فكر  خرب أوعرض  أوقوم على أساس تناول تاليت  ،هو احد الفنون الصحفية املعروفة

تصوير هو " سامي ذبيان"الدكتور يقول  كما هدفه تصوير الوقائع و نقلها إىل اجلمهور فهو2 ،التفصيلو 

 3.كامريا  اجلملة إىل أوبالكلمات تتحول معه الكلمة 

نوع من الشرح والتفسري وسرد ب قضية أوخرب  عرضأساس  علىأحد الفنون املعروفة اليت تقوم  علىيطلق 

 4.البيانات

  :خصائص الروبورتاج .2

 .االجتماعية يف الصريورةالشعور باملشاركة  و األشخاص واألشياء  و رؤيةجيسد الروبورتاج التطلع  �

أفعاهلم  ، فيكشف عنيصفهميف أعماق احلياة الشخصية للناس الذين الروبورتاج بالتغلغل يقوم  �

 .وسلوكيام مبا فيها تلك املخفية

 .فعال و املوجودين يف الواقع الكائننياألشخاص يقدم الروبورتاج  �

شفافية يف  املتمثل اإلبداع احلقيقي علىصحفية اليت تسيطر الصحفي من ابرز الفنون الالروبورتاج  �

 .الوجدان نابعة من الصور اإلبداعية اليت ختاطب تأثريه، وقوة التعبري و مجالياته

يرتكز بدرجة كبرية  ، و إمناالرأيإبداء  أوالتحليل واالستنتاجات  علىالصحفي ال يعتمد الروبورتاج  �

  1.عنده الوقوفا ال يستحق عناء يبدو الوصف واضحعلى الو صف، حيث 
                                                           

��، ��روت، ط :أ��د ز;� ا��دوي 1�� .142، ص1985، ���1م ا��'ط���ت ا��E�6 ، دار ا�;%�ب ا���
 .�55ن ��ول ���ل، �ر�$ (�ق ذ;ره، ص :�و��وار ��د ا�)�در 2
��P، د��ل ���� ��ط��  و ا�'���5ن، دار ھو�  ��ط���  و ا :��)�ب ���د 3� .70، ص�2004�&ر، ا��زا�ر، ب ط، ا�'��5 ا�
 .�56ر�$ (�ق ذ;ره، ص :�و��وار ��د ا�)�در 4
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 :أنواع الروبورتاج .3

 :من حيث المضمون .1.3

يقدم  ،آين ، و يدور حول حدثتغطيةاحملرتفون تسمية  عليههو الذي يطلق : الروبورتاج الحي .1.1.3

 احلدث، باعتباره تغطياليت  ، و يكون حضور الصحايف واضحا يف الصورةاإلخبارياملعلومات ذات الطابع 

 .و املركزية الشخصية األساسية

                    ال  ، وغري اآلنية ثهو الذي لدور حول القضايا و األحدا: الروبورتاج الموضوعاتي .2.1.3

، و تقدمي السلوك نبضات اتمعينطلق منها لرصد  بل، حبدث بعينه مرتبطةو معطيات  أخباربتقدمي يلتزم 

 2.اإلنساين

 :من حيث الشكل .2.3

  :الروبورتاج المكتوب .1.2.3

إىل احلقائق واألحداث  فهو يستند الواقعة،النوع الصحفي الذي يكتفي به الصحايف لتقدمي تقرير عن هو ذلك 

يف التحقيق و لغة الصورة يف الكتابة ألنه  التحري أسلوبالتقرير و  صفاتكثريا   و ،ما يرتبط باخلرب غالباو 

ا بذاته ، و مثله مثل التحقق الصحفي نوعا قائم يبقىلكنه مية يتقاطع مع كثري من األنواع التقريرية إلعال

، فنستطيع أما عن كيفية بنائه و بناء مقدمته من عنوان، مقدمة، جسم،خامتة، تكون كغريه األنواع الصحفيةيو 

اجلريدة من مساحة  يأخذاملكتوب هو الذي مؤهالته، فالروبورتاج يرجع إىل اإلبداع الصحايف و  هذا أنالقول 

 3.ماابته بتصوير وقائع حدث الذي جيتهد الصحفي يف كت

  :الروبورتاج المسموع .2.2.3

                                                                                                                                                                                
1 �L� .53-52، ص ص 1999اA%را��ت �ظر�  �ن ا3�واع ا�'��5 ، د�وان ا��ط�و��ت ا������ ، ا��زا�ر، ب ط،  :�'ر ا�د�ن ا���
2  ,� .04/07/2010، 21:41و اE�6م ، أر&�ف ا�'��,  1998ا�)�ھرة،  :و ا�'��5 ا����'رة ���د درو��، ا�'�
�ذ;رة %0رج ���ل &-�دة ا���(%ر ,� ا�'��,  ا����� ، رو�ور%�ج �;%وب �ول داء ا�(;ري و %F>�ره ��9  :0د��  (��ون، زھ�  ;رداوي 3

�ء ا��(مL�3: ،م��95 &� 5�8�رى ��(%@&%)��  �� .30، ص2012-2011درا(  ��دا
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و نقلها على األثري  الذهاب للبحث عن هذه احلياة كيفيةحبركاا و ألواا، فمن   بأصواااحلياة  تسجيدهو 

لكيفية استخدامه يف اإلذاعة وصوال  تبعا الروبروتاجاإلعداد و التقنيات املستخدمة و حتضري  عمليةإىل إتقان 

اإلعالم املسموع له دور ف 1ما،برنامج  أويف نشرة إخبارية بثه تالك القدرة عند العودة إىل احملطة من أجل إىل ام

 .و التاثري فهه،من خالل رصد مجلة من األخبار و املعلومات يف إيصال رسالة إىل اجلمهور

  :الروبورتاج المصور .2.3.3

، مجيلسلوب بأصورة حية  اإلنسانية و تقدمي الذي يقوم دائما على تصوير احلياة الروبورتاجيعرف على أس 

اجلماهري عن طريق الصوت  إىلاحلديث و بيئته  و الصورة، كما يقوم على نقل كاملعلى الصوت يعتمد 

  . والصورة

متطلبات  بنيتسوية  مقدرات الصوت و مقدرات الصورة وهي أيضاكتسوية بني املصور   الروبورتاجيعترب 

 .التكنولوجية التلفزيونيةة و بني اخلصوصي الروبورتاج

 :أنواع الروبورتاج المصور �

 :إىلمدته الزمنية  حسباملصور  الروبورتاجميكن يقسم 

: األسئلةعن جييب وهو  عن دقيقة و نصف، مدتهالذي ال تزيد هو الروبورتاج : الروبورتاج القصير - 

 2من؟ ماذا؟ مىت؟ أين؟

 .دقيقة 26ة إىل دقيق 12هو الذي يستغرق من  :الروبورتاج المتوسط - 

  .دقيقة 45يستغرق هذا النوع  :الروبورتاج الكبري - 

 .مراحل إعداد الروبورتاج

  :مراحل إعداد الروبورتاج المصور.1

                                                           
1 Académie. France 24- m c d –rfi.com/ar/content/   
 .231ا�'��,  و ا�'��5 ا����'رة، �ر�$ (�ق ذ;ره، ص :���د درو�� 2
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 :املصور الروبورتاجهناك طريقتهن إلعداد 

تصوير ما  و تتمثل يف عدم االنطالق من أي خطة مسبقة و الشروع مباشرة يف :الطريقة األولى 

كميات ضخمة حول موضوع  ، حيث كان ينطلق مباشرة يف تصوير"فال هريت"طبقه هذه ما  ، وتصويرهمبكن 

 .فيلمه

 .قليل منها جزءإال  هائلة من الفيلم و ال تستغل كمياتهذه الطريقة مكلفة جدا، تصور  بينت التجارب أن 

أو قوله  لروبورتاجيريد ا، و التزود باملعارف و إدراك ما املسبقتنطلق من التحضري : الطريقة الثانية 

، مث حتضري الشخصياتمن معاينة األماكن و  بداية مسودة لكل خطوة من خطوات الروبورتاج 1إيصاله،

 .م الروبورتاجالتصوير اليت ختد ، و زوايا ولقطاتنص التعليقو  األسئلة

ر، غري أنه مير الروبورتاج املسموع بنفس مراحل الروبورتاج املصو : مراحل إعداد الروبورتاج المسموع .1

  .يركز على صوت املذيع بدرجة أكرب جلذب املستمع

 :مراحل إعداد الروبورتاج المكتوب .2

 :العنوان .1.3

بالنسبة للروبورتاج هو الواجهة أو نقطة االستئناف للقارئ، فالكثري منهم يكتفي بقراءة العنوان دون متابعة 

لعنوان من اإلعالن عن سلعة إىل سلعة يف حد نص الروبورتاج ما مل حيمل عنوانه ما جيذبه إليه و قد يتجول ا

ذاا، و يتكون من عنوانني أساسني، األول و هو عنوان إشارة مرتبط بسؤال من األسئلة السبعة للخرب، و إذا  

  .كان الروبورتاج ركنا ثابت يف اجلريدة فإنه من الضروري أن يكون عنوان ثابت

  :مقدمة .2.3

                                                           
1 �L� .55اA%را��ت �ظر�  �ن ا3�واع ا�'��5  ،�ر�$ (�ق ذ;ره، ص:�'ر ا�د�ن ا���
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الصحافة  ضوع أو حتديد عناصر املكان ، فالكلمات هي السيدة يفعن املو التمهيدي للحديث املدخل تعترب 

السيد يف التلفزيون، و لعل هذا ما دفع البعض إىل و الكامريا هي  اإلذاعة، يفهو السيد املكتوبة، و امليكرفون 

ز زاوية فاملقدمة ترب القول بأن الكتابة للصحافة ليست مثل الكتابة لإلذاعة أو التلفزيون، و يف مجيع األحوال 

  1.املعاجلة للموضوع

 :الجسم .3.3

و ه ، فهو مبثابةاألحداثه كل تفاصيل الوقائع و يو تذكر ف الروبورتاجالقسم األكرب من  هو الذي يأخذ

العناصر الوقائع املعاشة أو احلدث أو احلياة يف بعديها الزماين و املكاين، مبعىن أننا نلمس يف جسم الروبورتاج 

  .الظاهرة املراد وصفها أولحدث الدرامية و األساسية ل

 :الخاتمة .4.3

سؤال أو  حسب الوسيلة ففي الصحافة املكتوبة تكون مغلقة أو مفتوحة، يف شكل الروبورتاجختتلف خامتة 

يظهر يف  حبيثعمله،  احملرر ا، أما التلفزة فهي الصورة اليت خيتم قارئ الروبورتاجتوجه  ،خالصة أو توقعات

مفتوحة أو تقدم توقعات أو  دد بوضوح ملخص احلدث هو يفضل أن تكونفية حت، خبلمكان و زمان احلدث

 .حول املوضوع أسئلة

  

  :خالصة

لذلك وألنه  ختولهمن مسات  ملا يتميز به ،توظيفاالصحفي من األنواع الصحفية التعبريية األكثر  الروبورتاج

ص أشخا آوحاالت خاصة  يربزلوصف، و السرد وا كما هي، معتمدا على  لألفراديصور و ينقل احلياة اليومية 

، لذلك يتزايد فيهيعيشون  الذيو يصفهم يف تفاعلهم مع الوسط االجتماعي  الضوءمعنيني، فيسلط عليهم 
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التكنولوجية مبا يف  ألخر، و يتطور الستمرار مستفيدا من االبتكارات يومالصحافة املعاصرة من  استعماله يف

 .التصوير أجهزةذلك تطور 
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  متهيد

  

يعد اإلطار التطبيقي املرحلة املهمة و احلامسة ألي حبث علمي ،و يف عملنا هذا ربورتاج مكتوب حول التسمم 

من قمنا باختيار النقاط اليت سنركز عليها   بطرق غري متوقعة صحبياة األشخا أودىاخلطري الذي  الغذائي

   ومعاينتهاخالل حتديد احلاالت 

األخرية  خاصة يف اآلونةمن األمراض اخلطرية أو احلاالت اليت عرفت انتشلرا واسعا يف جمتمعنا  لغذائياالتسمم 

  .مع كثرة اقبال افراد اتمع على احملالت األكل السريع 

  .تثقيفيا و توعويا يف اال الطيب و الصحي  لذا كان هدفنا من هذا الربورتاج
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  :ارىلمحة عن مؤسسة شي قق

  االسمعسكرية وهذا  كنهتيف القدمي مبثابة  كانتاملؤسسة العمومية االستشفائية قد مرت بعدة مراحل حني   إن

بومدين عالقة شخصية وثورية، كانت عالقة بينه و بني الرئيس الراحل هواري " KASTRO"كهدية من 

جهوي مستشفى كانت عبارة عن   1936أنشئت سنة  فعندما" CHEGUEVERA"قفارى شي 

 تكلف، سنة مث حتويله إىل القطاع الصحي مبستغامن 26مرور و بعد  الوقتمدين وعسكري يف نفسه 

املرسوم مبوجب الذي أصيح  مبستغامنقصر الدراسة على القطاع الصحي و ست حباجيات السكان الصحية

أصبح  2007ماي  19املوافق لـــ  1428مجادى األوىل عام  02املؤرخ يف  140- 07التنفيذي رقم 

األخرية عبارة عن مؤسسة  وهي من أهم املؤسسات يف مستغامن حيث أن هذه مؤسسة عمومية استشفائية 

مكون من جمموعة من العناصر الصحية العمومية  الرعاية الوالئية وهو حتتوصفه  متإداري  طابععمومية ذات 

اية الشعري مأخوذة من وزاره الصحة داخل الصحي ومح التأقلمل وإعادة باواالستق اليت يتم من خالهلا املعاجلة

  .1اخلدمات للقطاع الصحي لوالية مستغامن ميدان

موظف مقسمني  900مرت عرض و يوجد به  11000طول و  2مرت و  18860ترتبع مساحته على كما 

 Para médical" ،90"شبه الطيب  430طبيب جراح،  50طبيب أخصائي،  80التايلعلى النحو 

طباء نفسانيني و الباقي موزع على الصيدلية، عمال التنظيف، عمال املطبخ، احلراسة أ+ موظف إداري

 .سرير 557واالستقبال، و سائقي سيارات اإلسعاف كما حيتوي على 

  :مقسمة على النحو التايل و هيأجنحة للمصاحل  5به يوجد 

 .جناح د - جناح ج - جناح ب -جناح أ

 
                                                           

1
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  "أ"جنـــــــــــاح 

  .ة العامةمصلحة اجلراح

  مصلحة جراحة العظام

  اإلنعاش

  قسم العمليات اجلراحية

  "ب"جنـــــــــــاح 

  مصلحة الطب الداخلي

  .مصلحة أمراض القلب

  .مصلحة أمراض املعدة و األمعاء الدقيقة

  مصلحة أمراض األعصاب

  .تشريح اخلاليا

  مصلحة الكشف باألشعة

  .األشعة املرئية، الثدي

  .وحدة االستشفاء املنزيل

  "د"جنـــــــــــاح 

  مصلحة جراحة األطفال

  طب األطفال

  الطب الشرعي

  "ج"جنـــــــــــاح 

  ".OHL"مصلحة أمراض األنف و احلنجرة 

مصلحة أمراض املسالك البولية 

"WOLOGIE."  

 مصلحة األمراض الصدرية

 "PHYSIOLOGIE."1  

 

                                                           
1
  رئيس مصلحة اجلرد، املؤسسة العمومية اإلستشفائية: بلخوان منصور 
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  :تنظيم المؤسسات العمومية االستشفائية بمستغانم

ماي  19ه املوافق لـ1428مجادى األوىل عام  02املؤرخ يف  140- 07رقم  املرسوم التنفيذي بناءا على

و املتضمن إنشاء املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية و تنظيمها و تسيريها فإن توزيع املؤسسات  2007

  .مستغامن، عني تادلس، سيدي علي: العمومية االستشفائية مبستغامن كالتايل

علي، سيدي مستغامن، عني تادلس، : فهو كالتايلية لتوزيع املؤسسات العمومية للصحة اجلوار  بالنسبةأما 

  .عشعاشة - سيدي خلضر

و تسيري كل منها  والطفولة، لألمومةكما تتوفر الوالية على مستشفى لألمراض العقلية ومؤسسة استشفائية 

مسؤول على تسيطر املؤسسة اليت يديرها  يكون كل مدير حبيث  بقرار الوزير املكلف بالصحة، يعنيدير مب

  :يأيتالتوايل ميا  مبساعدة يف ذلك ثالثة نواب ليكلفون على

  .الصحية نائب مدبر املصاحل االقتصادية،نائب مدبر املصاحل  البشرية،نائب مدبر للموارد 

  .وتنظيم أحسن املوظفني واملرضى تسيريواهلداف من هذا التنظيم هو البحث عن 

 :ا املؤسسة العمومية االستشفائية شي قفارىت املكلفة أهم اخلدما

 .التنظيمات والربامج للتوزيع واملعاجلة تأمني .1

 .وضع اخلدمات إلدراك وحتديد املعاجلة الطبية االستشفائية .2

الوطنية واحمللية و الداخلية  ، تطبيق الربامجالعائليةواملواقع الصحية وخمططات  اخلدماتو محاية تأمني  .3

 . والشعبللصحة 
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املضرة واآلفات  االشرتاك يف التقدم ومحاية اهليئة داخل ااالت املعلنة من نظافة واألشكال .4

 1.االجتماعية

 2.طاقم العمال واخلدمات الصحية تركيباالشرتاك يف إعادة  .5

القطاع الصحي مبستغامن ينظم وحدة جيو صحية حلماية الشعب املعطى حتت ملفات صحية   .6

 ".PLATEAUX"ملحقة البالتو كملحقة حتديث أو 

يستطيع ان يستخدم أو يستعمل كمكان للتكوين الشبه الطيب و امليزانية االستقبالية حتت قاعدة  .7

 .ممضية مع مؤسسة التكوين الشبه الطيب

 .تقدمي العناية للمرضى .8

  :املؤسسة العمومية ومهامها مصاحل أهم

 :فةهذه الصبالمؤسسة  سيرالمسؤول عن حسن : العامالمدير  .1

 .ميثل املؤسسة أمام العدالة ويف مجيع احلياة املهنية - 

 .املؤسسةهو األمر بالصرف يف  - 

 .املؤسسة حساباتحيضر امليزانيات التقديرية ويعد  - 

 .للمؤسسة و النظاميعد مشروع التنظيم الداخلي  - 

 .اإلدارة جملسينفذ مداوالت  - 

 .اإلدارة عليهجملس عد موافقة يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إىل السلطة الوصية ب - 

 .املعمول له التنظيمكل العقود والصفقات واالتفاقيات يف إطار   يربم - 

 .ميارس السلطة السلمية على املستخدمني اخلاضعني لسلطته - 

                                                           
1
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 .أخرى لتعيينهمباستثناء املستخدمني الذين تقرر طريقة  املؤسسةيعني مجيع مستخدمي  - 

 .الفرعية املديرياتخمتلف  بنيا والربط م العمليقوم بعملية توزيع  - 

 :ومن مهامها البشريةالمديرية الفرعية للموارد  .2

 .ورومراقبة كل العمليات اخلاصة باألج تنسيق - 

 .و التأديبحتضري و دراسة ملفات جلان املستخدمني  - 

 .والغياب) السنوية، املرضية(كعطل حتركات العمل،   تسيري - 

 :مهامهاالتجهيز والعتاد الطهي وعن  المديرية الفرعية للمصالح االقتصادية و .3

 . للميزانيةالتسيري احلسن  - 

 ).اخل......األغذية - باألفرشةباملواد الغذائية، التموين  كامتني(عملية الشراء داخل املؤسسة تسيري  - 

 .بالصيدليةالسهر على معاجلة فاتورات املوردون، باتصال  - 

 .املخازن والسهر على املراقبة واجلرد سريمتابعة  - 

 .لصيانة التجهيزات الطبية و التجهيزات املرافقةا - 

 .السياراتالسري احلسن حلظرية  - 

 :مكتب الميزانية والمحاسبة . أ

 .حتضري امليزانية وتسيريها - 

 .حتضري وضعية املؤسسة - 

 .تقسيم اإليرادات و النفقات - 

 :مصلحة الصيدلية . ب

 .يبطلب لشراء األدوية والعتاد الط - 
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 .للمؤسسةملصاحل الطبية توزيع املنظم األدوية على خمتلف ا - 

 .عملية جرد لألدوية - 

  :المديرية الفرعية للمصالح الطبية.4

 :متابعة الربامج الوطنية الصحية منها - 

 تلقيح األطفال - 

 .العمومية اخلاصة املؤسساتاملياه ونظافة تطهري  - 

 .املدرسي الفحصوحدات متابعة  - 

 .ومتابعة الربامج الوطنية الصحية تنسيق - 

 .ايةوتنظيم الوق تسيري - 

  :المجلس الطبي و من مهامه .5

 :فيما يأيت ماي والتقين فيها، والسيبرأيه الط وإبداءم املؤسسة دراسة كل املسائل اليت  - 

 .وإعادة يئتهااملصاحل الطبية  و بناءا مشاريع الربنامج املتعلق بالتجهيزات الطبية  - 

 .برامج الصحة والسكان - 

 .التظاهرات العلمية والتقنية برامج - 

 .ء هياكل طبية أو إلغائهاإنشا - 

تتوفر املؤسسة العمومية االستشفائية مبستغامن على إمكانيات بشرية مادية هائلة فهي تتكفل حباجيات سكان 

الوالية و الواليات األخرى ااورة، كما يسهر مجيع عمال هذه املؤسسة على رأسهم الطاقم اإلداري والطاقم 

  .ن اخلدمات للمواطننيالطيب و الشبه الطيب على توفري أحس

  ":شي قفارى"لبطاقة الفنية لـ   
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م يف روزاريو 1928 يونيو 14ولد يف أرنستو تشي جيقفارى دال سرينا، أشتهر بلقب تشي قيفارى، 

حياته ومراعاة لصحة ابنها املصاب بالربو استقرت  أصيب بالربو منذ طفولته والزمه املرض طوال) األرجنتني(

  .ا يف السريادوكورياألتا غراسييف  أسرته

مولعا باألدب  أمت أرنستو بنجاح دراساته الطبية، امتهن الطب إال أنه ظلم 1953م إىل 1945ومن 

سنة  الوطينمنصب رئيس املصرف  وتوىلم 1959الرجعي سنة " باتيستا"والفلسفة ضد نظام حكم  والسياسة

م، ارمتى 1965من بدءا ) 1965-1965( ومن) م1965- م1961(م و وزارة الصناعة 1959

  :ةاملناسب التالي ناليف التحرير الوطين جيقفارى مع رفاقه 

 .سفري منتدب إىل اهليئات الدولية الكربى - 

 .منظم امليليشيا - 

 .رئيس البنك املركزي - 

 .مسؤول التخطيط - 

  .وزير الصناعة - 

أرسل  1965أكتوبر  ويفاملناصب قرر تأميم مجيع مصاحل الدولة باالتفاق مع كاسرتو، ومن خالل هذه 

  .يف قيادة احلزب و عن منصبه كوزير لى فيها ائيا عن مسؤولياتهختجيقفارى رسالة إىل كاسرتو اليت 

ولكن ) كوبيا125( اندا للثورات اخلرير قائدسغو ذهب إىل فرنسا منويف نفس العام سافر جهقفارى إىل الك

واللغة، مث انتقل إىل بوليفيا وخلق فيها ناخ امل فشلت لعدم تعاون رؤوس الثورة األفارقة واالختالف التجربة

أحد  و يف جيقفارىدول القارة وقد قام ية املشتغلة لثروات األمريك النزعةالتحريرية اة احلركات  صفوف

فرد جمموعة جيقفارى مكونة من  1500هامجت قوات اجليش البوليفي املكونة من  ليفيا الضيقةبيو الوديان 

و " الهجرييا"ة مات مجيع أفراد جمموعة جيقفارى و وقع هو يف األسر نقل إىل القرية فرد وخالل املعرك 16
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تعليمات بإطالق النار على " ماريو تريان"ساعة و يف مدرسة القرية نقذ ضابط الصف  24بقي حيا ملدة 

  ".جيقفارى"

اء احلرب و تغيري م غضب شبان العامل و خرجوا إىل الشوارع معلنني أم يستطيعون إ1968و يف عام 

مالمح العامل، و قد حتول هنا الرجل الثائر بعد موته إىل شهيد لقضاياهم، أصبح ميثل أحالم و رغبات املاليني 

  .ممن حيلمون صوره

  :و من أعماله

 .م1961كتاب حرب العصابات  - 

 .م1967اإلنسان و االشرتاكية يف كوبا  - 

 .م1968ذكريات احلرب الثورية الكوبية  - 

 .ديداإلنسان اجل - 

 .هذا أنا - 
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 : الحالة األولى 

صرح الدكتور حول خطورة الوضع يف حالة التسمم الغذائي حبيث ": سلمى عمر"طبيب يف مصلحة اإلنعاش 

قال أنه حالة غتيان و قيء و محى و إسهال حاد و آالم ال تقاوم على مستوى املعدة مما يزيد يف إعصار 

سهال حىت بعض املرات يكون إسهال بالدم أما عن نوعية التسمم لألشخاص املعدة اليت تؤدي بدورها إىل اإل

فقال أنه تكون تسممات فردية و أخرى مجاعية و يكون الكشف عن التسممات اجلماعية من حيث إقبال 

عدد من األشخاص يكونون قد تناولوا يف نفس املطعم فهنا من واجب املؤسسة، أن تقوم باإلجراءات اخلاصة 

لرقابة على الغذاء و قمع الغش كما قد حتدث يف بعض املرات حاالت تسمم يف املناسبات اجلماعية  ألعوان ا

كالعرس فقد حددت و أن متت حالة تسمم لكامل املعزومني على مستوى قاعات احلفالت مبستغامن إثر 

  .تناوهلم نفس الطبقتناوهلم لطبق الدجاج الذي كان معفن أو تكون على مستوى العائلة مجيع أفراد العائلة ل

 :الحالة الثانية

صرح هذا األخري على أن حاالت التسمم يومية و باألعداد اهلائلة لكنها خفيفة إال يف ": بومحزة غاين"ممرض 

بعض احلاالت فقد حدثت حالة وفيات و أما بالنسبة للتسممات اجلماعية فتكون مرة أو مرتني على األكثر 

  .الضروري تنشيط ندوات إعالمية للغذاء و التسمم ودورات التوعية يف السنة حيث أمكن لنا أنه من

 :الحالة الثالثة

حسب تصرحيات األخصائية يف طب األطفال أن هذه الفئة ": بن دردوش"طبيبة خمتصة يف أمراض األطفال 

ب أكثر تضررا و عرضة للتسمم نظرا لعدم قدرم على التحمل خاصة للمأكوالت سبيس واحللويات و مشرو 

 .فالش

 الحالة الرابعة 
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أكدت السيدة أن التسمم الغذائي أودى حبياة الكثريين دون مباالة باألخص، لذا ": بوزيان خرية"ممرضة عامة 

نرجوا من اهليئات املختصة حبفظ الصحة و املواطنني تكييف باحلمالت اإلعالمية والربامج التوعوية على 

  .للتذكري مبخاطر التسمم الغدائي التلفزيون  مستوى املؤسسات االستشفائية و اإلذاعة و

 : الحالة الخامسة

أكد لنا أن نسبة التسممات الغذائية كبرية جدا ": صالح الدين علي بن قاصد"خمتص حلفظ الصحة العمومية 

و خاصة حنن مقبلني على فصل الصيف ففي هذه املرحلة الفصلية من السنة تتعرض املأكوالت للتعفن و 

يؤدي ا إىل االنتقال من مصلحة النفع إىل الضرر، فكل أصناف و أنواع الغذاء من حلوم، أمساك، الفساد مما 

 2015خضر، فواكه تؤدي اإلنسان و قد تتحول هذه من تسمم إىل أمراض معدية أما اإلحصائيات سنة 

ية شي قفارى حالة مت نقلها من مصلحة االستعجاالت الطبية إىل املؤسسة العموم 56 صرح عنها كانت بـ

 .للعناية م املشددة و املتابعة الصحية فكانت من بينهم حاالت وفيات
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سنة تعرض حلالة تسمم إثر تناوله  35ع و هو سائق سيارة أجرة، دو السن .و هو الشاب م: الحالة األولى

بدأت األعراض تظهر  قطعة حلوى مت شرائها من عند املخبزة جد معروفة و مل متض إال بضع ساعات قليلة و

  .عليه من آالم على مستوى البطن و إسهال جد حاد، قيء و ارتفاع يف درجة احلرارة

حيث أوضح لنا الدكتور أن هذه األعراض تستمر إىل غاية أربعة أيام، و تكون اآلالم بكثرة يف البطن باملنطقة 

أربعة مرات يف اليوم إىل إسهال جد شديد و  احمليطة بالسرة و املعدة و األمعاء أما اإلسهال فيكون ثالثة إىل

  .يكون دموي يف بعض املرات

سنوات و حدث هلا هذا أثر تناوهلا لشبيس حيث  4نور و هي طفلة تبلغ من العمر . ش :الحالة الثانية

ساعة فأدى ذلك إىل ظهور بقع محراء على جسمها مث حب  24بدأت تظهر عليها أعراض التسمم خالل 

يب األخصائي يف أمراض األطفال مبصلحة طب العام باألطفال قد أوشك هذا أن يؤدي حبياة فصرح لنا الطب

الطفلة إثر احتواء هذه املأكولة على مواد كيمائية سامة حبيث أن جهاز مناعة األطفال غري قادر على مقاومة 

  .التأثر املرضي بكل أنواع املكروبات

سنة حدثت هلا حالة تسمم جراء تناوهلا للكسكس مما  32م  من العمر .ختص اآلنسة ف: الحالة الثالثة

أدى ا ارتفاع درجة احلمى اإلسهال و القيء  احلد و يعين تنقلها إىل املستشفى قام الطبيب بتشخيص 

الكسكس  ) الطعام(حالتها و الكشف عن األسباب اليت حلادث أن تؤدي حبياا، قدم الكشيف أن علب 

  .ا فقدان الطعام لصالحية أدى حبدوث حالة تسمم خطريةكانت منتهية الصالحية و هذ

سنة و كان من جراء  37خالل تواجدنا باملؤسسة و هي لشاب يبلغ من العمر  االيت صادفناه: الحالة الرابعة

تناوله لوجبة غذائية حتتوي على حلم مفروم و أكد األخصائي يف أمراض املعدة بعض الفحصات والتحاليل أن 

كان معفنن و فاسد هو ما أدى إىل حدوث التسمم و هي اللحوم أكثر املواد الغذائية اليت يكون   اللحم املفروم

  .فيها جد سريعة
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سنة تسممت إثر شرا ملشروب اللنب حيث كان  29و هي امرأة حامل تبلغ من السن : الحالة الخامسة

  .هذا اثر انقطاع التيار الكهربائي و خبصوص تسمم املرأة احلامل

الطبيب األخصائي إن جسم املرأة يف خالل فرتة احلمل حتصل تغريات من نواحي تعامل اجلسم مع املواد يقول 

الغذائية اليت تناولتها املرأة و من نواحي الدورة الدموية إذ أن حساسية املرأة احلامل ألنواع األطعمة و تعامل 

موضة و احلروق يف اجلهاز اهلضمي و اجلهاز اهلضمي مع ما تتناوله يتغري و باإلضافة إىل الشكوى احل

  .اإلمساك

األم مرضعة تعرضت حلالة تسمم بسبب تناوهلا ) 8- 7(تسمم مجاعي لكافة افراد العائلة:الحالة السادسة

للياغورت يف بداية األمر بدأت تظهر بعض البقع و العالمات احلمراء على جسمها مت حدوث حالة غثيان و 

ا الرضيعة واألخرى يف نفس الوقت مما اضطرت اآلالم إىل نقل إىل املستشفى قيء إىل أن انتقلت إىل بنتيه

  . لإلجراء الفحوصات بعد اآلالم احلادة وارتفاع درجة احلرارة

يوم تعرضت حلالة التسمم اليت انتقلت من أمها إليها عن  24رضيعة حديثة الوالدة تبلغ : الحالة السابعة  

يب املختص يف طب األطفال أن العدوى انتقلت من طرف أمها فبدأت طريق رضاعة حليب األم فأوضح الطب

األعراض تظهر على الرضيعة من خالل األوباء و اآلالم و البكاد الشديد ارتفاع يف درجة احلمى و إسهال 

  .شديد

سنوات و نصف من نفس العائلة الياغورث هو السبب الرئيسي  4طفلة تبلغ من العمر : الحالة الثامنة

حالة الشمس و صرح الطبيب أن هنا حالة تسمم مجاعي فيجب اإلعالن فورا عن صاحب احملل حلدوث 

  .التجاري ملفتشية قمع الغش و االستهالك
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شهر تعرض حلالة تسمم إثر تناوله لقطعة من احللوى و بعض تشخيص  18تدالويت رفيق  :الحالة التاسعة

طرية نظرا لإلسهال احلد و األطفال الصغار ال الطبيب املختص مبصلحة األطفال، صرحت أن حالته جد خ

  .يتحملون آالم املعدة احلادة

سنة حيث وجدناه باملستشفى و هو يف حالة مزرية  82و هي لشيخ مسن بلغ من العمر : الحالة العاشرة

يشكوا من آالم حادة على مستوى البطن و إغماء و هو يف حالة غفيان و بعد معاينة األطباء له والتشخيص 

  .حلالته تبني أنه تناول مادة اللحم مت فسادها بعد تعرضها لدرجة حرارة الشمس يف السوق األسبوعي

مما يدل على العدم الرقابة لتحديد أماكن البيع و من املعروف أن األسواق األسبوعية تنعدم فيها شروط النظافة 

طا يف القدرة على مقاومة درجة تأثر و هي غري مهيأة باإلضافة أن كبار السن يصبح جهاز مناعتهم أقل نشا

  .اجلسم باملكروبات
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  نصائح و إرشادات عامة 

النيئة جيب غسُل اليدين جيداً بالصابون واملاء الساخن وجتفيفهما قبَل تناول الطعام وبعَد التعامل مع األطعمة   

ة، والذهاب إىل املرحاض، والتمخط، ، وملس صناديق أو سالل القمام)اللحوم واألمساك والبيض واخلضار(

 ).مبا يف ذلك احليوانات األليفة( احليوانات وملس

غسل أسطح العمل قبَل وبعَد إعداد الطعام، والسيما بعد متاسها مع اللحوم النيئة، مبا يف ذلك الدواجُن  ●

خاخات املضادة للجراثيم؛ فاملاء ولكن، ال حيتاج األمر إىل استخدام الب. والبيض النيئ واألمساك واخلضروات

  .الساخن والصابون جيعل األمور على ما يُرام

غسل قماشة الصحون ومناديل الشاي بانتظام، والسماح جبفافها قبَل استخدامها مرة أخرى؛ فاألقمشُة  ●

  .املتسخة والرطبة هي املكان املثايل لتكاثر اجلراثيم

ألطعمة الطازجة والنيئة واألطعمة اجلاهزة لألكل، حيث ميكن أن حتتوي اسِتخدام ألواح تقطيع منفصلة ل ●

األطعمُة النيئة على اجلراثيم الضارة اليت قد تنتشر بسهولة كبرية على أي شيء يكون بتماس معها، مبا يف ذلك 

  .وألواح التقطيع والسكاكني) الطاوالت(األغذيُة األخرى وأسطح العمل 

ل خاص احلفاُظ على اللحوم النيئة بعيدًا عن األطعمة اجلاهزة لألكل، مثل الفواكه من املهم بشك ●

والسَلطات واخلبز، ألن هذه األطعمَة لن ُتطَبخ قبَل أن نأكَل منها، لذلك ال تُقَتل اجلراثيم اليت يف هذه 

  .األطعمة

لثالجة دائماً، حبيث ال متس األطعمَة األخرى أو جيب تغطيُة اللحوم النيئة وَختزينها على الرف السفلي من ا ●

  .حيصل تنقيٌط عليها
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طهي الطعام جيداً، والتأكد من ارتفاع حرارته حّىت الغليان، والتأكد من طهي الدواجن واللحوم والنقانق  ●

  .والكباب بالبخار الساخن، مع عدم وجود حلٍم وردي أو أمحر يف الداخل

درجات مئوية؛ فعن طريق احلفاظ على الطعام بارداً، يتوقف  5حرارة الثالجة دون  احلفاظ على درجة ●

  .تكاثُر اجلراثيم املسببة للتسمم الغذائي

 90يف غضون (إذا قام املرُء بطهي طعاٍم ال يريد أن يأكله على الفور، فيجب تربيده بأسرع ما ميكن  ●

  .كما ينبغي استخداُم أية بقايا طعامية يف الثالجة يف غضون يومني فقط. ة، وختزينه يف الرباد أو الثالج)دقيقة

ال جيوز أكُل الطعام الذي انقضت فرتُة صالحيته حسب ما هو مكتوب على عبوته أو لصاقته؛ فاالختباراُت  

 .العلمية تُبني أن اجلراثيم الضارة ميكن أن تظهَر بسرعة يف األطعمة املعلبة
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  : ممإلى الحد من حدوث حاالت التس بعض االقتراحات الرامية

نظرا لإلقبال الشديد على حمالت بيع الوجبات السريعة ، فقد انتشر بيع ما يسمى بالشاورما فال يكاد خيلو 

وقد ) حلوم بيضاء ، حلوم محراء ( مطعم أو بوفيه أو حمل بيع الوجبات السريعة من تقدمي الشاورما بنوعيها 

اتضح أن معظم حاالت التسمم الغذائي واليت حتدث هذه األيام يعود السبب الرئيسي يف حدوثها إىل تنـاول 

  .الشاورما وذلـك وفقـا للنتائـج التـي توصلـت إليها جلنة االستقصاء الوبائي

   :لذا أقرتح ما يلي

 شكل خاص على الشاورماتشديد الرقابة على مجيع حمالت إعداد وجتهيز األطعمة مع الرتكيز ب -1

بأنواعها والعمل على إلزامها بتطبيق الشروط الصحيـة الواجب توافرها يف أماكن التحضري واإلعداد 

  .والتقدمي بشكل كامل

التأكد من سالمة العاملني باحملالت اليت هلا عالقة بالصحة العامة وخلوهم من األمراض املعدية عن  -2

كل دوري حبيث ال تقل الفرتة بني كل فحص وآخر عن ستة طريق فحصهم خمربيا وإكلينيكيا وبش

  أشهر

 التأكد من نظافة العاملني ذه املنشآت والتزامهم الشديد بالنظافة الشخصية ولبس مالبس العمل -3

  .املوحدة وغطاء الرأس والقفازات والتأكيد عليهم باحملافظة عليها نظيفة

يتم من خالهلا إحساسهم بأمهية ما يقومون به من العمل  القيام بربامج لتوعية العاملني ذه احملالت -4

 .وتعليمهم بالقواعد اليت جيب عليهم االلتزام ا
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إعداد اللحوم بطريقة  40خارج الثالجات وبدرجة حرارة الغرفة اليت قد تصل يف فصل الصيف إىل  -5

ربدة حىت جيدة ونظيفة وأن يتم ذلك يف أماكن صحية وأدوات نظيفة ، والعمل على حفظها م

 حيني موعد وضعها على الشواية وعدم وضعها يف أوعية بالستيكية 

عدم استخدام األدوات اليت مت تقطيع وحتضري اللحوم والدجاج ا يف تقطيع وحتضري السلطات  -6

 .واملقبالت إال بعد غسلها وتنظيفها جيدا

ا العدد  وهذ 10جم سيصل إىل 1وبالتايل فإن وجود ميكروب واحد فقط يف   35-  37 -7

كاف حلدوث أعراض التسمم ، لذا أرى أن يتم منع مجيع املطاعم من تصنيع املايونيز داخل 

استخدام املايونيز اهز من قبل املصانع املتخصصة واملعبأة بعبوات مناسبة حتمل  املطعم ويقتصر

  .°7البطاقة الغذائية اليت حتدد مكان وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصالحية

قوم بعض أصحاب احملالت بشراء البيض املكسور حيث يقومون بتجميعه من األسواق املركزية ي  -8

بأسعار رخيصة ، ونظرا ألن قشرة البيض كما هو معروف بيئة طبيعية مليكروبات الساملونيال ، لذا 

فإن الفرصة كبرية لدخول امليكروب من القشرة إىل داخل مكونات البيضة حيث أن غالبية 

تقوم بتجهيز وتصنيع املايونيز داخل املطعم مستخدمني هذا النوع من البيض حيث يعترب  املطاعم

الشاورما  املكون الرئيسي للمايونيز الذي ال يتعرض ألي درجة حرارة أثناء تصنيعه أو إعداد وجتهيز

اليت وال يتم حفظه وختزينه يف درجة حرارة مناسبة بل يرتك يف اخلارج وعلى درجة حرارة الغرفة و 

وخصوصا يف فصل الصيف ) تصل إىل الدرجة املثلى لنمو وتكاثر ميكروبات الساملونيال وهي م

 .السيما الفرتة من اخلامسة عصرا حىت منتصف الليل

نظرا لطبيعة وضع ورص اللحوم والدواجن على الشواية يالحظ أن سيخ الشاورما من الكرب حبيث أن  -9

اخلارجي منه هو الذي يتعرض للحرارة أما مركزه سم ، وحيث أن اجلزء  40قطره يزيد عن 
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فسوف يتعرض لدرجات متدنية من احلرارة وسيصبح أشبه حباضنة للميكروبات اليت قد تكون 

موجودة أصال يف اللحوم ، وبذلك تتهيأ الظروف املناسبة هلا ومن مث ارتفاع العدد الكلي امليكرويب 

التسمم عند تناول هذه اللحوم ، خاصة إذا مل  إىل نسبة كبرية مما قد يؤدي إىل ظهور أعراض

تتعرض لدرجة كافية من احلرارة وكذلك ملدة كافية من الزمن عند شويها حبيث نضمن القضاء 

  .الكامل على بكترييا الساملونيال

) مستوية( التنبيه على مجيع مقدمي اللحوم بأنواعها مبا يف ذلك الشاورما بعدم تقدميها غري مطهية  -10

 .رغب طالبها يف ذلك حىت لو

نظرا ألن هناك فئات من ضعاف النفوس من أصحاب احملالت الذين يقومون ببيع الدجاج   -11

واللحوم احلمراء املنتهية الصالحية مببالغ زهيدة وخصوصا ألصحاب املطاعم والبوفيهات ، لذا 

وتطبيق أشد العقوبة ) احلمراء والبيضاء ( فإنه يلزم تشديد الرقابة على حمالت بيع اللحوم بأنواعها 

  .على من يقوم ببيعها بعد انتهاء صالحيتها أو ما يوشك على انتهاء الصالحية

إعداد نشرات تثقيفية يتم توزيعها على املنشآت الغذائية يتم من خالهلا تعريف أصحاا والعاملني  -12

دى الضرر الذي ا مبدى خطورة التسمم الغذائي واألسباب اليت تؤدي إىل حدوثه يف حمالم وم

 .يتعرضون له حال حدوثه ، واألساليب اليت ميكن أن متنع أو حتد من حدوثه سوف
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  :الخاتمة

البد من أن يقال إن تركيز وسائل اإلعالم املختلفة على الدعايات التجارية لألغذية ال يساعد على حتقيق 

غذية، كما أا ال تقوم بتوعية حول صحة السالمة املستهلك الغذاء بل يدفعه إىل التوسيع يف استهالك األ

تداول الغذاء لذا فإن املستهلك يف حاجة إىل برامج توعية يف جمال الصحة و اإلستهالك األغدية حنو غداء 

اإلعالم املختلفة حىت يكون على حد أدىن من املعرفة باخلطوات الالزم إتباعها يف  لآمن تصل إليه عرب وسائ

قد ميتد األمر إىل التوعية عرب قنوات أخرى مثل املدارس و املراكز الصحية األولية و التعامل مع الغداء، و 

املؤسسات العمومية اإلستشفائية و املستشفيات، و من خالل إعالنات حتسيسية توعوية و محالت و ندوات 

اء ليست و ختصيص أيام وطنية حول التوعية من خماطر التسمم الغذائي وخالصة املوضوع أن سالمة الغذ

مسؤولية اجلهات التشريعية و الرقابة فحسب بل أن هناك أطرافا عديدة جيب أن تشارك يف حتقيق هذا اهلدف  

كل يف حدود معرفته و مسؤولية كما أن من املهم التذكري لوجوب مراجعة الطبيب يف حالة حدود و أي من 

  .م من شرور األمراض مجيعااألعراض يف وقت مبكر و عدم االنتظار طويال، وقانا اهللا و إياك
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 الملحق 02

  ؟حاالت التسمم الغدائي في حدوثما ھي األغذية التي تتسبب 

 وكيف تتحقق أن ما تتناوله خال من السموم؟
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