معاونت غذا و دارو – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

توصیه های پیشگیری از مسمومیت غذایی در سفر و در ایام تعطیالت عید نورروز

 .1در سفر از محصوالت لبنی و خوراکی هایی که دارای بسته بندی دارای نشان سالمت و مجوز بهداشتتی
هستند استفاده نمایید و از خرید و مصرف فرآورده های خوراکی فله ای جدا اجتناب نمایید.
 .2غذاهای مسموم کننده ممکن است بو یا مزه ناخوشایندی نداشته باشند .با وجودیکه اکثر عالئم ابتال بته
مسمومیت های غذایی ظرف  22ساعت برطرف می شوند ،اما بعضی از آنها مانند مستمومیت بتا غتذای
کنسروی می توانند کشنده باشند.
 .3مسمومیت و مرگ ناشی از بوتولیسم ،در اثر غذا و کنسرو آلوده بروز می کند و بسیار کشنده است .بیمار
مبتال سریعاً باید به یک مرکز درمانی مجهز ،جهت تزریق داروی ضد سم منتقل شود.
 .2بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی کشتنده استت کته در اثتر مصترف کشتک غیتر پاستتوریزه ،غتذاهای
کنسروی (که قبل از مصرف حرارت مناسب به آنها نرسیده است) و یا سوسیس و کالباس آلوده بروز می
کند .عالیم و نشانه های این مسمومیت با تاخیر (بعد از  12تا  22ساعت) ظاهر می شود و شامل تتاری
دید ،دوبینی ،افتادگی پلک فوقانی ،عدم توانایی حرکتتی ،اختتالت تکلتم ،لکنتت زبتان ،ستتتی بلت  ،و
خشکی و درد گلو می باشد .مهمترین اقدام درمانی در این مستمومیت تجتویز ستری داروی ضتد ستم
) (Anti toxinدر مرکز درمانی می باشد .در صورت عدم درمان ممکن است فرد مسموم در اثر فلت
تنفسی فوت نماید.
 .5چنانچه در سفر از غذای آماده کنسرو شده استفاده می نمایید ،با جوشاندن کنسرو به مددت
 02دقیقه می توان از خطر مسمومیت کشنده بوتولیسم پیشگیری نمود.
 .6از خرید قوطی های کنسرو دارای برآمدگی ،فرورفتگی و یا نشتی خودداری کنید و مطمتنن شتوید کته
درپوش آن ها شکسته نشده باشد .اگر فرآورده ای ظاهر و یا بوی ناخوشایندی داشت ،به هیچ عنوان آن
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را نچشید و کنسروها را قبل از مصرف  22دقیقه در آب درحات جوشیدن حرارت دهید و سپس مصرف
نمایید.
 .7هرگز غذاهای پتته شده را بیش از  2ساعت (اگر هوای اتاق گرم متی باشتد ،بتیش از یتک ستاعت) در
دمای محیط رها نکنید .برای دوباره گرم کردن غذاهای باقیمانده آنها را تا  72درجه سانتی گتراد گرمتا
دهید تا غذا بتار کند و همچنین غذاهایی که بیش از  3روز باقیمانده اند را مصرف نکنید.
 .8همیشه قبل از آماده کردن و یا خوردن غذا ،دستهایتان را با صابون بشویید .نوعی از اسهات میکروبی در
طی سفر و به دلیل عدم رعایت بهداشت قابل انتقات است .به خاطر داشته باشتید دستتهایتان را بعتد از
استفاده از سرویسهای بهداشتی ،برداشتن گوشت خام ،سیگار کشیدن ،دست زدن به حیوانتات و دستت
زدن به زباله ها حتماً بشوئید.
 .9عالیم و نشانه های برخی از مسمومیتهای غذایی با تاخیر ظاهر می شود .یعنی ممکن استت  12تتا 22
ساعت بعد از مصرف غذای آلوده ،عالیم در فرد مسموم بروز نماید .عالیم و نشانه های این مسمومیت ها
شامل سردرد ،تب ،خستگی ،تهوع ،استفراغ ،اسهات آبکی شدید ،کم شدن آب بدن ،ضتع و درد شتکم
می باشند.
 .12دستور طالئی پیشگیری از مسمومیت غذایی " :پختن غذا و خوردن آن در همان روز " است.
 .11رعایت ایمنی غذایی مان بروز مسمومیت غذایی می شود .ضمن سفر از حمل گوشت خام و تتتم مترغ
خام و فرآورده های لبنی با ماندگاری کوتاه خودداری نمایید ،چرا که سریعا" فاسد می شوند.
 .12در طی سفر برای حمل مواد غذایی فاسد شدنی ،از یتدان مناسب استفاده کنید .غتذاهایی کته حتاوی
سس ،تتم مرغ و خامه می باشند خیلی زود فاسد می شوند.

