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عمومی تا حدودي کاهش با آغاز فصل گرما و مسافرت هاي تابستانی، به دلیل کمبود امکانات، رعایت بهداشت  فردي و 

می یابد،  به همین دلیل احتمال ابتال به بیماري هاي عفونی و مسمومیت هاي غذایی به ویژه در کودکـان و سـالمندان   

  .افزایش می یابد

بر اساس نظرات مشترك پزشکان و متخصصان بیماري هاي عفونی، مهم ترین علت ابـتال بـه بیمـاري هـاي عفـونی،      

ده، حرارت ندادن غذاهاي سرد به میزان کافی، مصرف زرده تخم مرغ نیم پز و همچنین خـوردن  خوردن مواد غذایی مان

و کشـی  آشامیدن آبهاي غیـر لولـه   .بستنی هاي تهیه شده از شیرهاي غیر پاستوریزه و نوشیدن آب هاي آلوده است

   .ویژه در کودکان را فراهم می آورد ، از جمله مواردي است که زمینه ابتال به بیماري هاي عفونی و انگلی به آلوده

از سوي دیگر استفاده از آب رودخانه براي شستشوي دست و صورت و یا ظروف ، می تواند بسیاري از بیماري ها را 

  .به فرد انتقال دهد

  

 مسمومیت هاي غذایی 

  .مسمومیت هاي غذایی است که موجب اسهال و استفراغ می شود ، مسمومیت هاي هنگام سفر و بین راهی موارد اغلب 

یخچال، توجه نکردن به تغییر مزه مواد  مانندماندن بیش از حد معمول مواد غذایی در خارج از مکان هاي قابل نگهداري 

از  خریـد مـواد غـذایی و خـوراکی     .اسـت یت هـاي غـذایی بـین راهـی     م، از مهم ترین عوامل بـروز مسـمو  ... غذایی و

این قبیل فروشنده ها، اجنـاس   ازیر. دستفروشان بین راهی نیز، زمینه ابتال به مسمومیت و بیماري را فراهم می سازد

نوشـیدن و    .خود را به صورت غیر بهداشتی نگهداري می کنند و هیچ تعهدي بـراي پاسـخگویی بـه مشـتري ندارنـد     
ی است که براي دوري از بیماري هاي گوارشی و عفونی در خوردن خوراکی هاي خنک در فصل گرما، یکی دیگر از نکات

تهیه بستنی، دوغ از شیرهاي غیر پاستوریزه و مصـرف آنهـا، مـی توانـد       .روزهاي گرم سال، باید مد نظر قرار گیرد 

 بـه تـب   در اغلب موارد ابتال. زمینه ابتال به تب مالت و در نهایت درگیر شدن با انواع بیماري هاي عفونی را فراهم کند
    .مالت، بیمار از وضعیت تهیه مواد غذایی و خوراکی مصرفی اطالعی نداشته است

     استفاده و شستشوي دست ها و ظروف با آب آلوده باعث بروز بیماري هاي عفونی گوارشـی چـون وبـا و تیفوئیـد    

  .می شود
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  وبا 

حجم مدفوع بسیار زیاد و کامالً سفید رنگ . شود میوبا، اسهال باکتریال حادي است که خیلی سریع و ناگهانی شروع 

پیچه در ایـن بیمـاري    درد شکم و دل. شود اختیار و مداوم دفع می به دفعات زیاد و گاهی بی. و شبیه آب برنج است
  .شایع نیست چندانوجود ندارد و استفراغ نیز 

هـاي  ، میـوه جاتسـبزی  آلـوده ، غـذایی  ایر مواد ستواند انسان را مبتال کند، اما  آب آلوده مهمترین عاملی است که می

  .خطر ابتال را به همراه داردمیتواند   نشسته نیز

 
  .اساس پیشگیري رعایت بهداشت فردي، بهداشت و نظافت محیط و بهداشت مواد غذایی و آب است

  

 
 که از مکان هايساالد و سبزي در   نامطمئن و غیر بهداشتی، مصرف مواد غذایی از بمنظور پیشگیري از بروز بیماري

بایـد  ... سـبزي، کـاهو و   ( نماییدکشی پرهیز  آب آشامیدنی غیر لوله در آن اطمینان ندارید و رعایت موازین بهداشتی
از . نماییـد کشی سالم، آب را جوشانده، سپس مصـرف   آب لوله عدم دسترسی بهدر صورت   .)ضدعفونی شده باشد

کشی خودداري و در صورت ابتال به بیماري و  آبهاي روان مثل رودخانه یا آب غیر لوله شستشوي ظرفها و لباسها در

ا درمـان صـحیح و بـه موقـع     ت کنیدمشاهده عالیم بالفاصله به مراکز بهداشت درمانی و یا پزشک متخصص مراجعه 
   .دانجام شو

  

  تب مالت 

از دام به انسـان منتقـل    از جمله بیماریهایی است کهتب مالت، . شده است تر شایعدر سالهاي اخیر ابتال به تب مالت  

پاسـتوریزه  . شود آلوده به این بیماري مبتال می یهاي دام انسان یا با تماس مستقیم یا با استفاده از فرآورده. شود می
  .برد هاي دامی، عامل این بیماري را از بین می شدن فرآورده

کنـد یـا بـا حالـت ضـعف و       عریق شبانه و درد شدید مفاصل و استخوانها بروز مـی با تب و لرز، تتب مالت نوع حاد  

  . شود خستگی همراه می

ایـن بیمـاري مـی توانـد هـر کـدام از       . ترین عالمت آن، افسردگی شدید است نوع مزمن آن، عالئم حاد را ندارد و شایع
پذیر است اما امکان عود دوباره آن بسیار زیاد است و نیز یـک بـار    با اینکه تب مالت درمان. هاي بدن را مبتال کند اندام
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به همین دلیل باید به جاي درمان، بـه فکـر پیشـگیري از ابـتال بـه ایـن       . شود ابتال به بیماري، سبب مصونیت فرد نمی
   .دیشبا بیماري
ها، به خصوص در شروع فصل گرما  هاي دستگاهی است که در کنار خیابان ترین عوامل ابتال به تب مالت، بستنی از مهم

   .جوشانند ها شیر را نمی شود، زیرا بسیاري از فروشنده بسیار زیاد دیده می

  . شود و خامه هم از شیر نجوشیده است خامه استفاده میاز ها  درون این بستنی. هاي سنتی است مل دیگر، بستنیعا

گـرم اسـتفاده    شوند نیز بعضا آلوده هستند زیرا براي تهیه پنیر از شیر نیمـه  پنیرهایی که به صورت سنتی تهیه می

رود اما اگر قبل از دو ماه استفاده شود،  د، میکروبش از بین میاگر این پنیر به مدت دو ماه در آب و نمک بمان. .شود می

هاي سنتی و با شـیرهاي غیرپاسـتوریزه    که به شیوه ییمتاسفانه بسیاري از پنیرها. باعث بروز تب مالت خواهد شد

بـروز بیمـاري    به این ترتیب، تازگی پنیرها باعث. آیند شوند، پس از تولید، بالفاصله براي فروش به بازار می تهیه می

   .شود می
تواند انسان را به تـب مالـت    شود، هر تماس مستقیم با حیوان بیمار و آلوده می بجز مواردي که منجر به تب مالت می

   .کند  مبتال
شـود، بـه    وارد بدن می از طریق مواد خوراکیزاي دیگري که  به طور معمول زمانی که این میکروب یا هر عامل بیماري

حال اگر کسـی بـه   . شود زا می گیرد و باعث مرگ عامل بیماري رسد، تحت تاثیر اسید معده قرار می می سیستم گوارشی

   .شود می مستعد بیماري معده یا کاهش اسید معده مبتال باشد، محیط براي ابتالي شخص به بیماري

این افراد پس از . اند مالت مبتال شده، به تب از یک ماده لبنی بدنبال استفاده بسیار دیده شده است که افراد یک خانواده

شوند و حتی گـاهی اوقـات بـروز     مصرف آن ماده آلوده، از حدود یک هفته تا سه هفته بعد، به عالئم بیماري دچار می

   .انجامد ماه هم به طول می 3عالئم تا 

  .آیند مسمومیتهاي غذایی بیماریهایی هستند که بر اثر آلودگیهاي مختلف غذاها و آب پدید می

استفراغ و اسهال که ممکن است استفراغ شدید و مکـرر یـا خفیـف و کـم     : عبارتند ازمسمومیتهاي غذایی عالیم شایع  

، سردرد، تب، لرزبیمار ممکن است . خونی باشد و حتی ممکن است خیلی آبکی، شل و حجیم یا بلغمینیز اسهال . باشد

در بعضـی  ) بسـته بـه نـوع عامـل ایجـاد کننـده      . (شته باشـد حوصلگی دا رمقی و بی حالی، بی بدن درد، ضعف، بی

مثل (اي بارز نباشد و عالیم مختلف عصبی غلبه داشته باشند  اي و روده مسمومیتهاي غذایی ممکن است عالیم معده

ن بوتولیسم با عالیم دوبینی، تاري دید، اختالل بلع، خشکی دهان، ضعف یا فلج عضالنی پایین رونده تا فلج کامل، بدو

  )تب

  پیشگیري 

آب شرب شهري و روستایی باید توسط مسؤولین بهداشت محیط، به طور مـداوم و مسـتمر تحـت نظـارت      •

مواد ، باید براي هر نوع مصرف، اعم از آشامیدن، شستن دگر از سالمت آب شرب، مطمئن نیستیا. دقیق باشد
  .دتاندارد، با پرکلرین، کلرینه کنیو باید به میزان اس درت آن را بجوشانی، شستن دستها و صووفظرغذایی، 
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شوند، به هیچ وجه بهداشتی نیستند و حتـی بـا شسـتن هـم پـاك       هایی که در کوچه و بازار عرضه می یخ •

  .شود خودداريشوند و باید اکیداً از مصرف آنها  نمی

خـام و سـرد مصـرف     ت بصـور  ها و مواد غذایی کـه  و میوه جاتشستشو و ضدعفونی دقیق و کامل سبزی •
  .د، الزامی استشو می

  .ضروري استاز عرضه به بازار  پیشدامپزشکی، سازمان بازرسی گوشتهاي مصرفی توسط  •

رعایت کار دارند باید موازین بهداشتی را  و سازي و پخت مواد غذایی سر اشخاصی که با حمل و نقل، آماده •

ایـن   .دتحت نظـارت مقامـات بهداشـتی باشـن    اي و تکمیل کارت تندرستی  دوره اتآزمایشبا انجام و  نموده

، اسهال  بالفاصله از تماس با مواد غـذایی منـع   )حلق(در صورت هرگونه زخم، جوش، عفونت اشخاص باید 

  .شوند
درجه نگهـداري   4 ، یا در یخچال با دماي زیرشوند خوب پخته و سریع مصرفتوصیه می شود، مواد غذایی  •

  .گردند
  .مرغ خام مصرف نشود رگز تخمه •

  .فقط لبنیات پاستوریزه مصرف شود •

نبـودن حشـرات و   اطمینان از  شستشوي منظم و  ، ها آشپزخانه در بهداشت محیط و نظافترعایت اصول  •
 .الزامی استجوندگان 

استفاده شود، حتما آب را بجوشانید و پس از خنک شدن  روید که آب سالم در آنجا یافت نمی اگر به جایی می •

  .کنید

   .هـاي روان اعتمـاد نکنیـد    هـا و آب  بـه آب رودخانـه   ،چه براي آشامیدن و چـه بـراي شسـتن    ،به هیچ وجه •

هـا   ها در طول مسیر رودخانـه  زا و نیز فاضالب همیشه این نکته را به خاطر بسپارید که انواع عوامل بیماري 

  . دشو وارد می به آن

د، استفاده کنید و آب سالم بـراي آشـامیدن بـه    نیاز به شستشو ندار کبار مصرف کهسعی کنید از ظروف ی  •

  .همراه خود داشته باشید

  .ها را قبل از پوست کندن حتما بشویید میوه •

بـراي شسـتن آنهـا حتمـا چنـد قطـره مـایع        . حتما باید ضدعفونی شـوند  جات عالوه بر شسته شدن،سبزی •

 . شویی به آنها اضافه کنید ظرف

. شـود  ها می ماند، باعث لیز شدن تخم انگل ها می شویی چند دقیقه در آب به همراه سبزي ظرفوقتی که مایع  •

ها را به آرامی از روي ظرف بردارید  سبزي. رود ها چسبیده است ، ته ظرف می این عوامل انگلی که به سبزي

ا را درون مـایع  هـ  شـویی، سـبزي   توانیـد پـس از اسـتفاده از مـایع ظـرف      اگر تمایـل داریـد، مـی   . و بشویید

شویی، از محلـول   برخی از افراد به جاي استفاده از مایع ظرف. کننده آنتی باکتریال نیز قرار دهید ضدعفونی

گیرند و هدف اصلی کـه   شویی را نمی گاه جاي مایع ظرف این مواد هیچ. کنند آب و نمک یا سرکه استفاده می

  .شود نجام نمیاست، ا تاجها از روي سبزی همان جدا شدن تخم انگل
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از ایـن رو  . انـد  پاشـی شـده   هاي روي درخـت سـم   روید، به یاد داشته باشید که میوه هاي میوه می اگر به باغ •

  .ها را پیش از خوردن بشویید میوه

 . کنید، بقیه غذا را در ظرف سربسته قرار دهید و در یخچال بگذارید اگر از مواد غذایی پخته استفاده می  •

هاي آلـوده بـه مـواد     ها را از مکان شوند و آلودگی نند سوسک و مگس در تابستان زیاد میحشرات خانگی ما •

عالوه بر نگهداري از مواد غذایی در ظروف دربسته، از حشـره کـش هـا نیـز اسـتفاده       .کنند غذایی منتقل می

 .نمایید

کـه مـواد غـذایی را در    بـه آنـان بیاموزیـد    . کودکان خود را در استفاده از آب و مواد غذایی آمـوزش دهیـد    •

  .ها نشویند یا از آب آنها نیاشامند رودخانه

  

  کمک هاي اولیه در مسمومیت ها 

 .از بیمار بخواهید به آرامی دراز بکشد و حتی االمکان استراحت نماید .1

 )آب ، آبمیوه رقیق شده و یا چاي کمرنگ. ( به او مایعات رقیق و فراوان بدهید .2

 .هواي اتاق را تهویه کنید .3

 .در صورت استفراغ به وي کاسه بدهید تا در صورت لزوم از آن استفاده کند .4

 .و یا سایر مراکز درمانی تماس بگیرید 115 ژانس اور در صورت بدتر شدن وضعیت بیمار با .5

 

  درمان 

ـ  افرادي که دچـار اسـهال و اسـتفراغ     آب و مایعات از دست رفته می توان براي تامین ی از مایعـات خـوراک  ، د شـده ان

  .الزامی است سرم درمانی زیرنظر پزشک بدیهی است در صورت عدم بهبودي، . اس استفاده کرد.آر.او
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