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   تقـــــديم
  

تسعى وزارة الصحة الى تطوير خدمات الرقابة الصحية المقدمة للمـواطنين فـي             
المؤسسات الصحية ولمختلف مستوياتها ويعتبر التثقيف الصحي مـن المواضـيع           
الهامة والتي تشغل اهتمام المسوؤلين الصحيين وعلى مستوى العالم كون التثقيـف            

عارف الـصحية وغـرس الـسلوكيات الـصحية         الصحي يهدف الى األرتقاء بالم    
ان التثقيف الصحي عملية متصلة ومستمرة وهي ليست        . الصحيحةللفرد والمجتمع   

سهلة كونها التهدف الى أيصال المعرفة فقط ولكن أي تغيير السلوك وينمي عنـد              
الناس األحساس بالمسوؤلية تجاة صحة مجتمعهم ويزيد من مشاركتهم بشكل فعـال          

 بنشر المفاهيم الصحية السليمة في المجتمع وترسيخ السلوك الـصحي           أي انه يعني  
السليم وبالتالي الوصول الى الهدف األسمى وهو تحـسين نوعيـة حيـاة الفـرد               
والمجتمع وخفض نسبة األعاقة والوفيات وتعريـف النـاس بأخطـار األمـراض             

مثل اللقاءات  وارشادهم الى وسائل الوقاية منها ومن خالل األستعانة بوسائل مختلفة         
المفتوحة مع الناس والمحاضرات والندوات وعرض األفالم التلفزيونيـة وتوزيـع           

نأمل مـن   . النشرات الصحية والبوسترات والصحف وغيرها من رسائل األعالم         
الجميع موسسات الصحية األطالع على هذا الدليل وأعتمادة للوصول الى الغاية من       

لمتمثل في تغيير الـسلوكيات الـصحية مـع         أعداده وصوال الى الهدف األسمى وا     
تمنياتنا للجميع التوفيق والنجاح في تعزيز وتطـوير الرعايـة الـصحية األوليـة              

  خدمةلبلدنا الغالي وابنائنا األعزاء 
                                

  
                                                                             الدكتور

  مجيد حمـــد امين 
  وزير الصحة                                                              

 /    /                             ٢٠١٢  
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  ة ــــالمقدم

ومعرفتة بمرحلـة   الثقافة الصحية للمواطن     لخلق المعرفة وتعزيز      هو ان اهمية التثقيف الصحي   

اء من المنتج وانتهاء بالمستهلك ويتم ذلك من خالل التثقيف والتربيـة  ابتدسلسلة تصنيع الغذاء    

التثقيف الصحي ألصحاب المعامل وعمـال المحـالت        ومن خالل اقامة دورات التربية      و الصحية

بالتعاون والتنسيق مع شعب تعزيز الصحة فـي        العامة التي تنفذ من قبل شعب الرقابة الصحية         

ـ لذلك أصبح تبغداد والمحافظات     العلميـة  يععزيز برامج التثقيف الصحي بالمستلزمات والمواض

مـن المهـام    ) عمال ومتداولي األغذية والمشروبات   (األكثر وضوحاً واستيعاباً من قبل المتلقين       

  .األكثر ضرورة في إنجاح برنامج سالمة الغذاء

عة االغذيـة   عمال تحضير وصـنا   أان االرتقاء بمستوى المعرفة والثقافة الصحية للقائمين على         

يؤدي حتما الى تسهيل مهمة السيطرة على النقاط الحرجـة ضـمن نظـام االختطـار الـصحي       

(Haccp)      في عمليات تحضير وصناعة األغذية وبالتالي تامين غذاء صحي وسليم خـالي مـن 

  الملوثات البايولوجية والكيمياوية 

يصال المعلومات الصحية الى    لهذا ان مهمة المثقف الصحي كبيرة جداً ويتطلب جهد استثنائي إل          

اكبر عدد من المواطنين وبوسائل االتصال المختلفة لغرس المفاهيم الصحية السليمة وتـصحيح             

المعلومات الخاطئة في إعداد وخزن وتسويق وبيع األغذية وللحد من انتشار اإلمـراض التـي               

ـ  مراض  التنتقل عن طريق الغذاء وحاالت التسمم الغذائي ومعرفة ا         يوعاً فـي الوقـت     األكثر ش

 لمساعدتك بزيادة المعرفـة     تم إعداد هذه الدليل لالستفادة منه      ولذلك الوقاية الحاضر واالجراءات 

  ).ومن اهللا التوفيق(لتوعية الصحية االصحية لتنفيذ مهام 

  
                                                                    

  الدكتور                                                                   
                                                               حسن هادي باقر 
                                                                  المدير العام 

                                                          /     /                           ٢٠١٢  
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  الباب األول
  التثقيف الصحي  •
 تعريف التثقيف الصحي  •

 مفاهيم التثقيف الصحي  •

 لتثقيف الصحي يف امصطلحات هامة  •

 اهداف التثقيف الصحي  •

 اهلدف النهائي للتثقيف الصحي  •

 لعاملني يف احملالت العامة منهاج التثقيف الصحي ل •
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  يـالتثقيف الصح

 

المجتمـع مـن    وانتشارها بين أفراد األمراض لقد شهدت العقود الماضية تغيراً جذرياً في أنماط
عنهـا بـأمراض الـنمط      التي يعبـر ضالسيما األمرااألمراض المزمنة  األمراض المعدية، إلى

وكثير من هذه األمراض إنما هي نتيجة لسلوك خاطئ  السكرالضغط والقلب و المعيشي كأمراض
 نـشاطات فإن التثقيف الصحي هوحجر الزاوية للوقاية من هذه اإلمراض بل هـو أول   ومن هنا

السلوكيات  االرتقاء بالمعارف والمعلومات وبناء التوجهات وتغيير الصحة فمن خالله يتم تعزيز
علماً من علـوم   تقاء بمفاهيم التثقيف الصحي فأصبحالسنوات األخيرة تم االر وخالل .الصحية

 ووسائل التعليم ومبادئ اإلعالم  النظريات السلوكية والتربوية وأساليب االتصالمالمعرفة يستخد
   .والمجتمع لالرتقاء بالمستوى الصحي للفرد
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  الصحي تعريف التثقيف

  : يلي  تعاريف التثقيف الصحي ونذكر منها ماتتعدد
  .صحية سليمة يةإعالمية هدفها حثُّ الناس على تبنّي نمط حياة وممارساتعمل*
                                               .مساعدةالناس على تحسين سلوكهم بما يحفظ صحتهم *
ومحاولة منع أو التقليل من حدوث األمراض ، عالفرد والمجتمالمتواصل لتعزيز صحة  السعي* 

                                               . والسلوك فردياً ومجتمعياًَ، االتجاهات، تعلى المعتقدا التأثير خالل وذلك من
 تزويد الفرد بالمعلومات والخبرات من خاللالوعي الصحي  عملية يتحقق عن طريقها رفع* 

  الذي يعيش صحته و صحة المجتمعللحفاظ علىالتأثير في معرفته وميوله و سلوكه  بقصد
  .فيه

   - :الماضية يمكننا القول بأن التعاريف ومن خالل
االرتقاء بالمعارف الصحية وبناء  األنشطة الـهادفة إلى هو مجمـوع: التثقيف الصحي 

  الصحية للفردوالمجتمع االتجاهات وغرس السلوكيات
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 :الصحـــي مفاهيم يف التثقيف

مرة وتراكمية فهي ليست عملية سهلة عملية متصلة ومست الصحـــي التثقيف-
  ك السلو أنه ال يهدف إلى إيصال المعرفة فقط ولكن إلى تغيير االعتبار في وبسيطة إذا أخذنا

 ) المعرفة( التثقيف الصحي بمثلث متساوي األضالع ضلع الكتساب المعلومات  تشبيه يمكن -
 تلك والضلع األخير لتطبيق ) االتجاه( وتأصيل القيم المرتبطة بتلك المعلومة  لغرس وضلع

  )السلوك (المعلومات 
        وهو يتخلل كل ةالصحية األولياألساسية للرعاية   هو أحد العناصر.التثقيف الصحي  -
  ا  الصحية وتعزيزه إلى دعم السلوكيات من العناصر السبعة األخرى ويهدف واحد    
  سليم صحي عين إلى سلوكالصحي يسهل عملية التعلم وتغيير سلوك م التثقيف  -
   ويزيد من  اإلحساس بالمسؤولية تجاه صحة مجتمعهاالنسانالصحي ينمي عند  التثقيف  -

 :هامة في التثقيف الصحـــي مصطلحات
والروحي وليست مجرد  حالة من التكامل البدني والنفسي والعقلي واالجتماعي هي: الصحة

 المرض أو العجز الخلو من
.   

  
  

    فيترتبط بالصحة والمرض  هي تقديم المعلومات والحقائق الصحية التي: ية الصح الثقافة
                     المجتمع

  والحقائق الصحية وإحساسهم  هو إلمام الناس بالمعلومات: الصحي  الوعي
   .غيرهم لية نحو صحتهم وصحةؤبالمس
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الصحية  الممارسة.  كثرة تكرارهالفرد بال تفكير أو شعور نتيجة هي ما يؤديه: الصحية  اتالعاد

  .معينه ما يؤديه الفرد عن قصد نابع من تمسكه بقيم هي) : السلوك الصحي (
نتيجة كثرة التكرار  بالشعور الصحية السليمة إلى عادات تؤدى تتحول الممارسات ويمكن أن

و يتعلم األسس عليها قبل أن يتفهم أ وهذه مسئولية األسرةحيث يبدأ تكوين العادات بتعود الطفل
   .الصحية التي ترتكزعليها هذه العادات من الناحية

 - : الصحيالتثقيف  أهــداف
   .المجتمع نشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في -  

 .واحتياجاتهم تحديد مشاكلهم الصحية الناس من تمكين  -  
 .إمكاناتهم الناس في حل مشاكلهم الصحية باستخدام مساعدة -  
 .االتجاهات الصحية السوية بناء -  
  السلوك الصحي السليم وتغيرالخاطئ إلى سلوك صحي صحيح ترسيخ -  

    

  
  

 :هو النهائي للتثقيف الصحي الهدف   
  الصحة على مستوى الفرد والمجتمع تحسين -١
  .األمراض خفض حدوث -٢
 .اإلعاقات والوفيات خفض -٣
  معنوعية الحياة للفرد والمجت تحسين -٤
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 منهاج دورات التوعية الصحية ملتداويل األغذية

  
تمنح ش ھادات التربی ة ال صحیة ألص حاب المعام ل والمح الت العام ة الخاض عة للرقاب ة            
الصحیة والعاملین فیھا بعد اجتیازھم دورة التثقیف الصحي والتي ألتقل عن ثالثة أی ام      

ض  رات أخ  رى تراھ  ا الجھ  ة المنف  ذة   وتك  ون ناف  ذ لم  دة س  نتین ویمك  ن اض  افة أي محا   
  ٠ ةضروریة وفیما یلي منھاج الدورات التثقیفی

  
  المحاضرة الرابعة  المحاضرة الثالثة  المحاضرة الثانیة  المحاضرة األولى  األیام

الی    وم 
  األول

النظافة الشخصیة 
للع  املین واھمی  ة  
ارت   داء المالب   س  

  الخاصة بالعمل

القواع   د الع   شرة  
  لسالمة الغذاء

قة الصحیة  البطا
وشھادة التربیة   

  الصحیة

حف        ظ وخ        زن 
الم    واد الغذائی    ة 
ف      ي الثالج       ات  
والحافظ                ات 

  والبرادات
  

الی    وم 
  الثاني

نظاف      ة األوان      ي 
الكیفیة (واألدوات 

ال  صحیة لعملی  ات  
  )تنظیف المحالت

األم                      راض  
االنتقالی                       ة 
واالج               راءات  

كیفی    ة (الوقائی    ة 
انتق   ال األم   راض  
م   ن الحام   ل ال   ى  

  )الغذاء وبالعكس

األم             راض  -
الم                 شتركة 
  شائعة االنتشار 

  
الت                   سمم  -

  الغذائي

تل        وث البیئ        ة 
بمخلفات المعامل 
والم                   صانع 
وف                      ضالت 
المط                       اعم 

  والمحالت العامة
  
  

الی    وم 
  الثالث

ال   سلوك ال   صحي 
السلیم لمنع تلوث   
الغ                               ذاء 
والممارس             ات  

 في لالخاطئة للعم
المح   الت العام    ة  
أثن      اء ممارس      ة 

  العمل

مخ    اطر تع     رض  
الحشرات الطعام ب 

والق                  وارض 
  والحیوانات

الطرق ال سلیمة   
ف      ي عملی      ات   
أع  داد وتح  ضیر 
وتقدیم وع رض   

  األغذیة

مناق     شة عام     ة  
واالجاب     ة عل     ى  
األس                          ئلة 

  واالستفسارات
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  الباب الثاني

  الغذاء السليم  •
 سالمة االغذية  •

 طرق حفظ االغذية  •

 وسالمة الغذاء الفرق بني جودة الغذاء  •

 الغش الغذائي  •

 ماذا تعرف عن التسمم الغذائي •

  صالحية املواد الغذائية  •

 القواعد العشرة لسالمة الغذاء  •

 طرق التفتيش الصحي وخماطر التلوث الغذائي  •

 البسرتة •

 العاملني يف احملالت العامة  •
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  الغذاء السليم
ل اإلنتاج والتخزين والتوزيع والتجهيـز والتنـاول   مراحصالح لالستهالك البشري في جميع  هو الغذاء ال  

وأن يكون خالياً من جميع أنواع المخاطر وأميناً ومغذياً وأن يكون موسوماً بطريقة صادقة ودقيقة على                

. ربما يحدث خلط بين عبارتي سـالمة األغذيـة وجـودة األغذيـة            .النحو المنصوص عليه في القانون    

 الى جميع مخاطر األغذية والتي قد تكون حادة او مزمنة والتـي قـد     فالمقصود بسالمة األغذية اإلشارة   

وأما جودة األغذية فتعني جميع الصفات األخرى التي تؤثر فـي  .تجعل األغذية مضرة بصحة المستهلكين 

  .تقييم المستهلكين للمنتجات الغذائية

  

  سالمة الغذاء      

   :الغذاء غير الصالح لالستهالك البشري

   نواعهاأ على مخاطر األغذية براً بالصحة العامة نتيجة احتوائه ضا إذا كان– ١

  .المختلفة     

  .او تالفا فاسداً  الغذاء إذا كان– ٢      
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  مخاطر األغذية

  ) قطع حديد– قطع زجاج – شوائب – أوساخ –أتربة ( المخاطر الفيزياوية – ١

  . والغذاء نفسهج  ومكائن االنتامصدرها الماء والهواء والتربة ويكون  

  – الدايوكسين – الهرمونات – األدوية –المبيدات الحشرية ( المخاطر الكيمياوية – ٢

    سموم كيمياوية تطرح من المعامل الى البيئة مباشرة كالزئيق والزرنيخ     

 /Aflatoxin)أو سموم موجودة بشكل طبيعي في المـواد الغذائيـة مثـل         والرصاص

mycotoxin)            قد تكون مضافات غذائية غير مسموح بها قانوناً أو قد تكون أو   

  مخاطر بايولوجية عندما تكون نسبة التحوير اكثر من النسب(. جينيوراثي تحوير    

  .)    المسموح بها
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    ة والترباتلوث المواد الغذائية بالمواد المشعة بواسطة الماء( المخاطر االشعاعية – ٣       

  ).أو التلوث المباشر مع المواد المشعة           

   المخاطر اإلحيائية وهي من أهم مخاطر األغذية والتي تخص عمل الرقابة – ٤      

  "وهذه المخاطر تكون على نوعين. بالدرجة األولىالصحية             

  السام، الجزر  سموم تحتويها بعض األنسجة الحيوانية والنباتية مثل الفطر تناول* 

  .   الوحشي، بعض األسماك البحرية

  بالمايكروبات او بسمومها او بالسبورات مثل بكتريا السالمونيال غذاء ملوث   *

  .       وسموم البوتشيالنيوم 
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  :أهم أنواع الجراثيم التي تلوث الغذاء وطرق وصولها اليه

  :ينل الى الغذاء عن طريقية والتي تص بكتريا القولون والقولون البراز– ١

   االشخاص المصابين باالمرض - أ

  . تلوث االيدي وادوات العمل والبيئة  -ب

  .العبوات الملوثة بواسطة القوارض والحشرات. ج

  :ية وتصل الى الغذاء عن طريق العمال من المكورات العنقودية الذهب– ٢

   االيدي واالدوات الملوثة -أ

  .االمجاري التنفسية العلي. ب

  .الجروح الملتهبة والمتقيحة . ج

   الخمائر واألعفان ومصدرها الغذاء نفسه والذي يكون منتهي الصالحية أو – ٣

   بالضافة الى التلوث بهذه الميكروبات عنمخزون بطريقة غير نظامية ولفترة طويلة    

  .    طريق االيادي وادوات العمل والبيئه المحيطه
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   او عن ا في أكثر األحيان من الدجاج الملوث بهذه الجراثيم السالمونيال ومصدره– ٤ 

       طريق عدم نظافة العاملين في المطاعم من حاملي المايكروب بدون اعراض و 

  .       ادوات العمل

   
 ROTA VIRUS A,Eالتهاب الكبد الفايرسي نمط (  الفايروسات مثل فايروس -٥

  ) طفيلي داء القطط ( الجيارديا والتوكسوبالزما       والطفيليات مثل اميبا الزحار و 

  .        باالضافة الى بكتريا الكوليرا والتي قد تؤدي الى انتشار االوبئة 

  :طرق حفظ األغذية

أن ازدياد تناول وجبات األغذية خارج المنازل فـي وحـدات ومؤسـسات التغذيـة الجماعيـة                 

 والتي ال يلتزم الكثير منها بالقواعد الصحية        كالمطاعم، المدارس والمعسكرات، النوادي وغيرها    

عداد األغذية قد يعرض عدد كبير من الناس الى احتمال تناول أغذية غيـر            إاألساسية في حفظ و   

فيزياويا أمينة من الناحية الصحية وأن األساس في حفظ األغذية هو السيطرة على تلف األغذية               

  :بهدفوكيمياويا وبايلوجيا 
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  . وتكون أمينة لالستهالكبقائهاة أطالة فتر– ١

  .نتاج أغذية مالئمة إ– ٢

  . تسهيل عملية تداول واستهالك األغذية– ٣

  . تحويل الغذاء من نوع الى آخر أثناء اإلنتاج الفائض– ٤

  :ويتم حفظ األغذية بالطرق التالية

  : الطرق الفيزياوية–أوالً        

  . التبريد والتجميد– ٢                           . البسترة والتعقيم-١

         

  . التجفيف، التسكير، التمليح، التشعيع، التدخين، التعفير– ٣

  ):المواد الحافظة( الطرق الكيماوية –ثانياً 

   أن بعض هذه المواد تنتج طبيعياً أثناء التصنيع والخزن مثل مركبات الكاربونيل،– ١

  . النتروجين، الكحولالحوامض العضوية، مركبات الكبريت،      

  ويعاد    إضافة المواد الحافظة مثل نترات الصوديوم، بنزوات الصوديوم ومواد أخرى – ٢ 

   المواد هذه المواد بين الحين واآلخر تبعاً للتطور التقني في أنتاج      النظر في كمية 

                                  الغذائية
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  الفرق بین جودة الغذاء وسالمة الغذاء  
  

  
جودة الغذاء تعني أن كل المتطلبات الموضوعة والمعنية بخصائص وصفات الغذاء تم -١

  ). والحمولة الميكروبية الغذائية والقيمة والمظهر والرائحةتتعلق بالطعم ( تحقيقها 
 تعني أن كل المتطلبات الموضوعة والمعنية بالخصائص والصفات التي من األغذيةبينما سالمة 

تتعلق ( ما قد تم تحقيقها إصابةالمحتمل أن تسبب ضررا على الصحة أو تسبب مرضا أو 
د يكون القدر اهللا مميتا وق)  مثال كاإلسهال(بمرض ما يحدث عند تناول الغذاء قد يكون بسيطا 

  ...). كأنفلونزا الطيور مثالخطيرةأو قد يؤدي لمضاعفات 
يمكن أن تستخدم )  بكتريا الكوليفورم – الكلي للبكتريا دكالعد( بعض خصائص الجودة -٢

  .كمؤشر لسالمة الغذاء لكن خصائص الجودة بشكل عام ليست معنية بسالمة الغذاء فقط 
يصبح بالضرورة غير ) غير مستوفي ألشتراطات السالمة ( د سالمته  الغذاء الذي ال تتأك-٣

و في نفس الوقت يمكن للغذاء أن ) غير مستوفي ألشتراطات الجودة (جيد أو عديم الجودة 
لكنة يصنف بأنة غير جيد وال يحقق أشتراطات ) مستوفي ألشتراطات السالمة (يكون سليما 

  ).ر مرغوب مثال في بعض األغذية مثل خصائص اللون والطعم الغي( الجودة 
(  فقط  اإلنتاجية أيضا جودة الغذاء يتم الحكم عليها و التحكم بها داخل المنشأة أو الوحدة-٤

) يقوم بتحقيقها قسم إدارة مراقبة و توكيد الجودة وغالبا بالتعاون مع بعض األقسام األخرى
 أو وضع أشتراطات باالتصاالتودة وهذا ال يعني عدم وجود التعاون مع الموردين لتحقيق الج

  .خاصة لتوريد المواد الخام وكذلك المستهلكين لتحقيق الجودة المطلوبة
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يقوم (  من األلف للياء اإلنتاجبينما سالمة األغذية تهتم بتحقيق الجودة وتأكيدها عبر سلسلة 

 الذي يعمل على -شاملة  بمفهوم وفلسفة الجودة ال-بتحقيقها قسم إدارة مراقبة وتوكيد الجودة 
 وكل األقسام بها وعلى مستوى الشركة اإلنتاجيةوضع النظام العام والشامل داخل كل الوحدات 

) األم وبغض النظر عن كون الجودة المهمة الرئيسية لقسم التحكم بالجودة أو توكيد الجودة 
 المنتج إلنتاجواد الالزمة وذلك في الشركات الكبرى وغالبا ما تكون لها القدرة على أنتاج كل الم

لديها القدرة على التحكم في كل المواد الخام الداخلة في التصنيع أو على األقل (النهائي 
هذا  أو عالمي وبالتالي تندمج مع شركات أخرى لتحقق إقليميوذات ثقل ) األساسية منها 

 لها خطط ( بل وأحيانا ما تنشئ شركات متخصصة لتمول لها بعض المواد الخام فالهد
كقسم األبحاث والتطوير (كما أنها تتمتع بأقسام خدمية كثيرة ) إستراتيجيه كبيرة ومعقدة 

Research and Development R&Dمثال .(  
وفي الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو التي تعنى بإنتاج أو أعداد وتجهيز نوع واحد ووحيد 

 الفعالة عبر باالتصاالت االستعانة فيتم جاإلنتاعبر سلسلة ) أو عائله من منتج من الغذاء(
سواء مستهلك نهائي أو (وكذلك المستهلكين ) مع الموردين للمواد الخام  ( اإلنتاجسلسلة 

 في السجالت الخاصة االتصاالت هذهوتوثيق ) مصنع يصنع الغذاء في مرحلة تالية من التصنيع 
سجيل للمواد الخام في الجهات المعنية بذلك لتأكيد تحقيق سالمة الغذاء مثل توثيق شهادة الت

 توافقها مع نظام سالمة الغذاء ويقوم بتحقيقها قسم مراقبة و توكيد الجودة بالتعاون مع إلثبات
  ).كل األقسام األخرى
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وحل محلة )  ومواصفات وبرامج متعددة كاشتراطات( جودة الغذاء أصبح مفهوما قديما اآلن -٥

 كل الشركات الكبرى لتحديث نظام الجودة لديها ليصبح أكثر تحقيقا وتتجه الغذاء مفهوم سالمة
  .لمفهوم سالمة الغذاء

ولكن هذا ال ينفي أن جودة الغذاء هي األساس الذي يبني علية مفهوم سالمة الغذاء وأنة ال 
صل بين البرامج يمكن الجزم بسالمة الغذاء ما لم يتم الجزم بجودة الغذاء وأنة عمليا ال يمكن الف

  .والنظم واألدوات التي تحقق كال منهما
 أو الجودة في تطبيق المرجعية بالمواصفات المطلوبة أي ما اإللمامهذا بوجه عام لكن يجب 

  السالمة؟
للتمكن من ( على المنشأة ISO 9000 اإلداري أحيانا يتم تطبيق األيزو ءجودة الغذالتحقيق 

 : ٢٠٠١ :١٥١٦١ ويستعان في تطبيقها بالمواصفة األيزو )خلق بيئة عمل متوافقة أداريا 
   في صناعة األغذية والمشروبات٩٠٠٠:٢٠٠٠ في تطبيق األيزو إرشادات

ISO 15161:2001:   
Guidelines on the application of ISO 9001:2000 for the food and drink 

industry  
  

    
  

 Hazard مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجه وذلك للتمكن من تطبيق ما يعرف بنظام تحليل

Analysis and Critical Control Points ويرمز له بالحروف األولى من كل كلمه 
HACCP )  باإلضافة لتطبيق ) وهو األساس في تطبيق الجودة ألي منتج غذائي  

يتم تطبيق نظام أحيانا  ( األغذية معا نكون قد حققنا جودة وباالثنين البرامج التحضيرية للهاسب
  ) كأساس لنظام الجودة - ٩٠٠٠ بدون تطبيق األيزو -الهاسب فقط 
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 Food Safety Management System ٢٢٠٠٠ األيزو استخدام يتم األغذيةبينما سالمة 

FSMS ISO 22000:2005 والذي يتكون من التالي :  
  إذا كان غير مطبق  إذا كان مطبقا يبنى النظام عليه وISO 9000 اإلداري األيزو -١

  .يستعان به كمرجع لتطبيق السالمه     
  .HACCP لنظام ال باإلضافة -٢
   والبرامج التحضيرية واإلنشاءات العديد من البرامج الخاصة بالتجهيزات إلى باإلضافة -٣

بالمزارع والمحطات ) زراعة أو أنتاج حيواني و داجني (  األولي باإلنتاجوالبرامج المتعلقة 
 اإلنتاجحسب نوع (الممارسات الزراعية الجيدة أو الممارسات اإلنتاجية الجيدة :  مثلتاجيةاإلن

في حالة اإلنتاج الحيواني ( ، الممارسات الصحية الجيدة ، الممارسات البيطرية الجيدة )
،الممارسات المعملية الجيدة ، ممارسات التخزين و التوزيع والنقل الجيدة، )والداجني 
  .التجارية الجيدةالممارسات 

  
  
 والبرامج التحضيرية والبرامج المتعلقة واإلنشاءات العديد من البرامج الخاصة بالتجهيزات -٤ 

الممارسات الصناعية أو التصنيعية :  في مصانع أعداد وتجهيز وتعبئة الغذاء مثل باإلنتاج
 ممارسات الصحية الجيدة الجيدة، والبرنامج التحضيرى للتشغيل والممارسات الجيدة للتشغيل و ال

، الممارسات المعملية الجيدة ،ممارسات  )اإلنتاجحسب نوع (، الممارسات اإلنتاجية الجيدة 
  التخزين و التوزيع الجيدة، الممارسات التجارية الجيدة

كعناصر أساسيه لتكوين ) غالبا موثقة بوثائق أو شهادات ( والبرامج السابقة االشتراطات ٥
   األغذية أي بتحقيق كل ما سبق نكون قد حققنا أساسيات سالمةغذيةاألنظام سالمة 

وبالطبع تشترك جودة الغذاء وسالمة الغذاء في الـتأكيد على أن المنتج الغذائي صالح 
 علمية مدروسة ويتفق الجميع عليها سواء جهات واشتراطات وفقا لمعايير  البشريلالستهالك

  )وبالطبع المستهلك هو المستهدف الرئيسي ( المنتجين واتحاداتعلمية أو رقابية أو جمعيات 
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مع الوضع في (  الجوهرية بين جودة وسالمة األغذية قوموجز للفروهذا بأختصار شديد 

  ) صعوبة الفصل العملي بينهما فكالهما يبنى على الهاسب االعتبار
  
  
  
  

  

  

  

  

  



٢٦  

  

  :الغش الغذائي

يق مادة غذائية مخالفة للقواعد المقرر لها في هو كل فعل متعمد يؤدي الى تصنيع وإنتاج وتسو

ائدها ويؤدي بالتالي من شأن ذلك أن يقلل من خواص أو فوالتشريع أو في أصول الصناعة و

الى أنتاج مادة غذائية ال تتوفر فيها المتطلبات األساسية التي تضعها السلطة الصحية في 

  .بشري حتى وأن لم يكن ملوثاًويعتبر الغذاء المغشوش غير صالح لالستهالك ال.البلد

  

  :أنواع الغش الغذائي

   الغش الغذائي التجاري– ١

          وينتج عن استخدام أغلفة وعبوات وعالمات تجارية لشركات أو معامل محلية أو عربية     

  ع المستهلك وتضليل أو عالمية معروفة للترويج لمادة غذائية أقل جودة والقصد منه خدا    

  السلطة الصحية المختصة وأن مسؤولية الحد من هذه الظاهرة تقع على عاتق الجهات      

   الصحية الرقابية، األمن االقتصادي دائرة الكمارك، المطابع األهلية، المواطن، والمختبرات         

  .بالنوعيةالفاحصة للمواد الغذائية وخاصة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة 
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   الغش الغذائي الصناعي– ٢

  : ويشمل١٩٨٢ لعام ٢٩وقد تم توضيح معنى الغذاء المغشوش في نظام األغذية رقم 

  . غير المطابق للمواصفة المعتمدة من قبل الجهة الصحية المختصة– ١

  ه أو قيمته الغذائية دون أن    المخلوط أو الممزوج بمادة أخرى تغير من جودت– ٢

  . عنهالن     يع

  .د مكوناته كلياً أو جزئياً دون أن يعلن عنهاح الذي نزع منه أ– ٣

  . الذي أستعيض ملياً أو جزئياً عن أحد مكوناته بمادة أخرى دون أن يعلن عنها– ٤

   الذي يحتوي على مضافات غذائية غير واردة في المواصفات المعتمدة من قبل– ٥

  .     السلطة الصحية

  طاقته اإلعالمية حقيقة المادة الغذائية فيه مما يؤدي الى خداع    الذي تخالف ب– ٦

  . المستهلك    

  :أساليب الغش الغذائي

  المزيفة  اإلعالنات–٤   العمالة– ٣  . عملية التصنيع والتعبئة–٢  المواد األولية– ١

  :التنفيذ       

  . مؤسسات صناعية أو تجارية محلية أو دولية– ١

  .وغالباً ما تكون معامل مخفية معامل صغيرة – ٢

  . عملية فردية كالصناعات الغذائية الحرفية في المنازل– ٣
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  ماذا تعرف عن التسمم الغذائي

هو حالة مرضية مفاجأة تظهر خالل فترة زمنية قصيرة على شخص أو عـدة أشـخاص بعـد                  

  .تناولهم غذاء غير صحي

  

  متى تسمى الحالة بالتسمم الغذائي؟

  :ن تتوفر الشروط التاليةيجب أ

  . مجموعة من األشخاص ظهرت عليهم نفس األعراض المرضية– ١

  . هذه المجموعة تناولت نفس الطعام– ٢

  . يجب أن يكون الغذاء هو المسبب للتسمم– ٣

   مطابقة نتائج التحاليل الطبية لنتائج التحاليل المختبرية للقييء والبراز مع – ٤

  .مم الموجودة في الغذاء     العامل المسبب للتس
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       :أنواع التسمم الغذائي

  :تكون بإحدى هذه الطرق أو كالهما): المايكروبي( التسمم الجرثومي – ١

  التسمم بالبكتريا الملوثة للغذاء مثل السالمونيال والشيكال والمكورات العنقودية * 

      الذهبية واللستريا وغيرها 

     
  .في الغذاء) التوكسينات(السموم التي تفرزها الجراثيم * 

  : التسمم الكيماوي– ٢

  او ، عند تخزين األغذية الحمضية في عبوات مطلية بالكادميوم  ندالتسمم بالمعا* 

  .    الزنك او الرصاص 

  . أو الزنك أو الرصاص)الخضر، الفواكه وعدم غسلها(التسمم بالمبيدات الحشرية * 

  التسمم بالمواد الكيماوية والمنظفات الصناعية التي تستخدم في غسل خطوط *         

  ).تراكيز عالية، عدم الغسل الجيد بعد االستخدام(إلنتاج   ا

  ).بكميات كبيرة(التسمم بمكسبات الطعم والرائحة والمواد الحافظة * 
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  : التسمم الطبيعي– ٣

  .التسمم بواسطة السموم الموجودة في بعض األسماك والقواقع* 

  يرة منها بدون إذا تناول اإلنسان كميات كب(التسمم بواسطة السموم النباتية * 

  .   طهي مثل القرنابيط، السبيناخ، فول الصويا، البطاطا الخضراء، الفطر

     
  أعراض التسمم الغذائي

  األعراض  المدة الزمنية  العامل المسبب

  التقيؤ   دقيقة٣٠  التسمم الكيماوي

الـسالمونيال،  (سموم الجـراثيم    

  )كلوستيرديا

التقيؤ، قد يصحبه إسهال ومغـص         ساعات٦ – ٢

  معوي

، مغـص   )أحياناً دمـوي  (إسهال،     ساعة٤٨ – ١٢  الجراثيم

  ي، تقيؤ، وأخيرا تسمم الدممعو

E. COLIإسهال دموي، أحياناً مغص   ساعة٤٨ – ١٢   بكتريا القولون  



٣١  

  

 E-COLI     

  :طرق الوقاية 

  . في درجة حرارة الغرفة)لمنع نمو البكتريا(الغذاء المطهو لفترة طويلة  ال تترك – ١

  . في الثالجة الطازج  أحفظ الغذاء– ٢

  . الدوري  أحالة العاملين في إعداد الطعام الى الفحص والتحليل الطبي– ٣

  . بشكل جيد نظف أدوات الطبخ قبل وبعد عملية الطبخ– ٤

  . الطهي الجيد لألغذية– ٥

  .ناء أغذية من مصادر جيدة اقت– ٦

   عن تحضير الطعام   أبعاد ومعالجة العاملين المصابين بجروح وبثور وإسهال– ٧

  .     لحين شفلئهم

  .نظافة العاملين في اعداد الطعام من ناحية غسل اليدين والمالبس ولبس الكفوف  ٨

  . استخدام القفازات ذات االستعمال لمرة واحدة– ٩

  مة للعاملين في مجال األغذية وربات البيوت عن كيفية طهي  التوعية العا– ١٠

  .وحفظ الطعام بصورة سليمة        
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  :دور الرقابة الصحية يف منع التسمم الغذائي

  
  

      بيع االغذية والمطاعم ومعامل تحضير وتصنيع االغذية  تشديد الرقابة على كافةمحالت-١

  . الصحية وفر الشروط ومدى ت   
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   أخذ عينات بصورة دورية من المواد الغذائية للفحص والتحليل من جميع المحالت -٢

  .   ومعامل األغذية سواء من المنتوج النهائي أو مراحل اإلنتاج

  . متابعة مصادر مياه الشرب باستمرار وأخذ عينات للفحص المختبري-٣

  .ر مكافحة الحشرات والقوارض باستمرا-٤

  .مراقبة نظافة الشارع والمنطقة المحيطة بالمحل أو المعمل -٥

         
   التنسيق مع فروع وزارة الصحة عند حدوث التسمم الغذائي والتحري عن أسبابها -٦

  . واإلبالغ عنها     
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  :دور المراقب الصحي في حالة حدوث تسمم غذائي

  . الغذائي عند التبليغ االنتقال فورا الى مكان حدوث التسمم– ١

   أخذ عينات من األغذية المتبقية المشكوك فيها ووضعها في أكياس معقمة– ٢

  .     وإرسالها المختبر في صندوق تبريد

  
  . إحالة العاملين في إعداد الطعام الفحص والتحليل الطبي– ٣ 

  ع نو: إجراء استقصاء لبحث األسباب التي أدت الى التسمم الغذائي ويشمل– ٤

  .الغذاء، مصدره، عدد المصابين وأعمارهم    



٣٥  

  
  .المعلوماتذات العالقة بجميع هذه  إبالغ الجهة – ٥
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 انتهاء صالحية املواد الغذائية

  
  

ومن أجل تـأمين   سالمة األغذية واألشربة تعتبر أحد المتطلبات األساسية لضمان صحة اإلنسان،
الزمنيـة التـي تفـصل بـين      الصالحية، وهي المـسافة هذه السالمة تم ابتكار ما يعرف بفترة 

المادة الغذائية، وتاريخ انتهاء صالحية المـادة   تاريخين، تاريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو إعداد
  .الغذائية

  

             
  

شكل تواريخ هجرية أو ميالدية او كليهما معاً، وتختلـف   وفترة الصالحية تدمغ على المنتج على
طبيعة السلعة، وتركيبها الكيماوي، وخواصها الفيزيائية، ومحتواها مـن   لفترة بحسبطول هذه ا

المختلفـة،   والحمل الميكروبي الموجود فيها، ودرجة حساسيتها تجـاه عوامـل الفـساد    الماء،
الحمايـة الـضرورية للمـادة     وطبيعة العبوة التي توجد فيها، وقدرة هذه األخيرة على تـوفير 

  .بالنقل والتداول والتخزين ا على مختلف الصعد المتعلقةالموجودة في داخله
، )مثـل األلبـان وبعـض مـشتقاتها    (لبعض المنتجات  وفترة الصالحية قد تكون أياماً معدودة 

مثل األغذية المجففـة والمعلبـة   (، وسنوات لثالثة )والمشروبات مثل العصائر(وشهوراً ألخرى 
 غذائي، وفي الوقت نفسه دليـل ارشـادي للـصانع   وهذه الفترة هي دليل تشريعي  ،(والمجمدة

  .والتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج
على جودة المنتج ال بد مـن تـأمين الظـروف المناسـبة      كي تكون فترة الصالحية دليالً أكيداً

هلك، ألنه فـي  بدءاً بالصانع، ومروراً بالتاجر والبائع، وانتهاء بالمست للتخزين والنقل والتوزيع،
  .عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصالحية تصبح حبراً على ورق حال

  



٣٧  

  
ورق، واألدلة على ذلك كثيرة جداً، ولعل أكبر دليل يعبر  نعم إن فترة الصالحية تصبح حبراً على

 فـي  الواقع في البلدان العربية، هو ظاهرة فرش المواد الغذائية بعلبها وقنانيها عنها على أرض
الـصباح الـى    الشوارع وعلى األرصفة وعربات العرض تحت وهج الشمس الحارق يومياً من

كان القـيظ الالهـب يـذيب     إذا: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا. المساء من دون غطاء يحميها
الغذائية الموجودة داخل هـذه العلبـة؟ ان مـدة     إسفلت الشوارع، فماذا عن مدة صالحية المادة

  .كبير وكبير جداً صبحت موضع شكالصالحية هنا أ
  

  
  

بساطة أن المنتج أصبح فاسـداً ولـيس سـليماً صـحياً،      ان انتهاء مدة الصالحية قد يعني بكل
بأي وسيلة، أما في حال استعماله فقد يسبب عواقـب وخيمـة، قـد     وبالتالي يجب التخلص منه

  .الموت تصل الى حد
لصالحية هو التسمم الغذائي الذي تظهر عوارضـه  مدة ا ومن أكثر العواقب شيوعاً نتيجة انتهاء

قصيرة، وتكون على هيئة غثيان وتقيؤ وإسهاالت ومغص في الـبطن   وعالماته في فترة زمنية
  .بعض حاالت التسمم قد يتأثر الجهاز العصبي فيحصل الشلل والحمى، وفي

كية، فهي األخـرى  المياه المعلبة في عبوات بالستي وعلى سيرة الصالحية ال بد من الحديث عن
  فتح علبة المياه فإن مدة صالحيتها ليست طويلة وفقاً تملك فترة صالحية، وبعد
كما يتصور البعض، فهي يوم واحد في درجة الحرارة العاديـة وثالثـة     للتاريخ المدموغ عليها

ية من اآلت وضعت في البراد، ألن ترك العلبة لمدة أطول يجعلها فريسة سهلة للميكروبات أيام إذا
فوهة القنينة، فهذا الـسلوك   الفم أو من البيئة المحيطة، خصوصاً عندما يتم الشرب مباشرة من

لتنشط فيها في الطول والعرض، لذلك مياه العبوة يعتبر وسيلة مجانية تسهل وصول البكتيريا الى
 مرات عـدة  أيضاً إن تعبئة العبوة بالماء واستعمالها. الماء للشرب من األفضل استخدام أكواب

  .غسلها وتنظيفها يساهمان في تلوثها وفي نمو جحافل الميكروبات فيها من دون
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وثـات  تجاوزت فترة صالحيتها انها تحتوي علـى مل  وأشارت اختبارات أجريت على مياه معلبة

كما هو معروف ان تلك العبـوات تـصنع    البالستيكية نفسها، اذ ليس مصدرها الماء بل العبوات
 المشتقة من البترول اضافة الى مواد أخرى تكـسبها اللـون  تيرافثليت يلين ثاي من مادة البولي

ازدادت مقـادير   والمرونة والمتانة، والواضح انه كلما طال مكوث المياه فـي احـضان العلبـة   
  .لملوثات فيها خصوصاً مع انتهاء مدة صالحيتهاا
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٩  

  

  
ـ  ومن السلوكيات السيئة المنتشرة بكثرة ره، عادة تعبئة القنينة البالستيكية بمياه الصنبور أو غي

 وتكراراً خصوصاً في بالدنا العربية، وفي رأي الخبراء إن هذا الـسلوك قـد   واستعمالها مراراً

مـع العبـوة    يحمل معه أخطاراً تتعلق بالصحة، ألن مادة الكلور في ميـاه الـصنبور تتفاعـل   
البالستيك عن كثب يقولون  البالستيكية فتطلق بعض المواد السامة، غير ان الضالعين في معرفة

جداً وال يمكنها ان تتفاعل بهذه النسبة الـضئيلة   إن نسبة مادة الكلور الواصلة الى المنازل قليلة
البالستيكية إال في درجات حرارة عالية أو في وجود أشعة الـشمس، وإن مثـل    مع مواد العبوة

الحية تملك فترة ص وفي ما يخص األغذية المجمدة، فهي أيضاً.األمر غير متوافر في المنازل هذا
المجمدة، وذلك على عكـس مـا يتـوهم      شهراً تبعاً للمادة الغذائية١٨راوح من شهرين الى تت

                                )الفريـز (فـي أحـضان    ةبعضهم بأن صالحيتها دائمة ما دامت مودع

شكل كاملة شرط تغليفها طازجة، اضافة الى حفظها في  ان فترة صالحية األغذية المجمدة تكون
مناسبة في الثالجة، مع االنتباه في شكل خاص الى احترام سلسلة التبريـد   جيد في درجة حرارة

يجعل السلعة  وقت تجميدها الى لحظة استهالكها ألن اي شرخ يحدث في سلسلة التبريد هذه من
 صـحيح ان مـدة الـصالحية لألغذيـة     قضية اخرى .موضع شك من ناحية قابليتها لالستهالك

الصالحية هـي    هي في غاية األهمية، ولكن هناك مسألة أخرى ال تقل أهمية عن مدةواألشربة
فتح العبوة أو مع مرور الوقـت،   فوائد تلك األغذية واألشربة، إذ إنها تميل الى االضمحالل بعد

الـضوء  : مجتمعة على تدهور هذه الفوائـد وهـي   وهناك ثالثة عوامل رئيسة تعمل منفردة أو
  واحداً يتعلق بمضادات األكسدة  وكي نستوعب هذا األمر نسوق مثاالً . سيجينوالحرارة واألوك
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على ما يقارب الخمسين نوعاً من مضادات األكسدة  ان زيت الزيتون يحتوي. المهمة جداً للجسم
 في المئـة بعـد   ٤٠أن البحوث بينت أن فاعليتها تتضاءل بنسبة  المفيدة خصوصاً للقلب، غير

 هاعلي مضي نصف سنة

  

  
  

  



٤١  

  

  القواعد العشرة لضمان سالمة الغذاء 
  : أختر األغذية من مصادر موثوق منها– ١

فمثالً اشتر الخضراوات والفواكه من األماكن المخصصة لها وليس من الباعـة المتجـولين وال               

تصدق نصائح الباعة المتجولين عن فوائد األلبان والحليب الطازج فما تلك اال وسـيلة لتـرويج        

لبان الخالية من الصحة المليئة باألمراض كالسالمونيال والبروسيال وتأكد أن أفضل طريقة            تلك األ 

  .لالستفادة من األلبان والحليب هو تناولها بعد غليها أو شراء األنواع المبسترة المغلفة

أما اللحوم المبردة والمجمدة فالحظ عند شرائها ختم الشركة عليها وإنها محفوظة في ثالجـات               

دة وليس خارجها واشتروا المياه الصحية المعبئة ومن مصادر مجازة صـحياً وال تـشترو                مبر

وكذلك تأكد من تـاريخ     . العبوات المعرضة للشمس الحتمال تفاعل العبوة البالستيكية مع المياه        

  .اإلنتاج والنفاذ المطبوع على أصل العبوة حرارياً
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  : اطبخ الطعام جيداً– ٢  

 الجيد للطعام يكفي للقضاء على أنواع كثيرة من البكتريا ولهذا يستحـسن أن تكـون                أن الطبخ 

  .م ٧٠درجة الطهي أكثر من 

  :ويفضل عند طهي الطعام مراعاة عدة أمور منها

يح تلك األطعمة في     من الليلة السابقة للطهي وال تس      ان يتم إذابة الثلج عنها في الثالجة بوضعها       

 يفضل تقطيع اللحوم الى أجزاء متوسطة حتى يسهل نضجها، تغطيـة            درجة حرارة الغرفة، كما   

األواني خالل الطهي حتى يتم توزيع الحرارة بالتساوي على جميع أجزاء الطعام والتأكـد بـأن                

اللحوم والدواجن ال يظهر فيها اللون األحمر عند التقطيع، والحرص على أن يكون الطهي خالل               

كما يجب التأكد من نظافة األوانـي       .ي وإكمالها في وقت آخر    مرة واحدة وعدم قطع عملية الطه     

مع خلع األساور والخواتم وتغطية الـرأس لمنـع         . المستخدمة في الطهي وان يتم غسل اليدين      

تساقط الشعر في الطعام وعدم لمس األنف والفم مع الحرص على وضع اليد علـى الفـم عنـد               

وبعد االنتهاء من طهي الطعام ال تـضعه       .  ذلك السعال أو العطاس وغسلها بالماء والصابون بعد      

   في األواني التي تم استخدامها للطهي وإنما يجب أن
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تغسل في كل مرة عند تذوق الطعام حتى ال تلوث المالعق بالبكتريا الموجودة داخل الفم ومن ثم                 

  .انتقالها للطعام المطهي

  : تناول الطعام المطبوخ في الحال– ٣

     
  

بالتـالي  . طعام في درجة حرارة الغرفة ألكثر من ساعتين حتى ال تتكاثر الجراثيم فيه            ال تحفظ ال  

تقع حادثة تسمم غذائي ألنه من المعروف إن البكتريا تتكاثر في درجات الحرارة التي تتراوح ما                

ولهذا فان درجات حرارة الغرفة تعتبر بيئة مالئمة لنمو البكتريا وخاصـة فـي     ) م٦٠ – ٥(بين  

ولذا إذا زادت مدة حفظ الطعام عن ساعتين في الهواء زاد خطر تلوثها بشكل أكثر، لـذا      الصيف  

يجب استهالك الطعام المطهو فوراً أو أن يتم حفظه بالثالجة بعد تبريده في خـالل سـاعة الـى       

  .ساعتين من طهيه
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  : أحفظ األغذية المطهوة بعناية– ٤

      
  

ا في الحفالت العائلية والمناسبات فيجـب الحـرص علـى    عند طهي كميات كبيرة من الطعام كم   

استخدام األطباق والمالعق والسكاكين النظيفة منعا لتلوث الطعم باأليدي ولكي يمكن بعـد ذلـك           

على أن يكون ذلك فـي      ) م أو اقل  ٤(حفظ األغذية المتبقية في الثالجة عند درجة برودة اقل من           

وان ال يحفظ الطعام وهـو سـاخن الن   .الى استهالكهخالل ساعتين من وقت االنتهاء من الطهي  

 )مغطـاة   ( ذلك يؤثر على عملية برودة الثالجة والكميات الكبيرة يجب ان توزع على عدة أواني             

   إلعطاء الفرصة للجراثيم للتكاثحتى يتم وصول البرودة بسرعة لجميع أجزاء الطعام منعا

  

  

  

  

  



٤٥  

  

        
  :م جيداً أحرص على إعادة تسخين الطعا– ٥

أو ) م٧٠(يجب إعادة تسخين األطعمة المحفوظة في الثالجة بان يتم تعريضها للحرارة لدرجـة              

أكثر بحيث تصل الحرارة الى كل أجزاء الطعام ويجب مالحظة إن يتم إعادة تسخينه لمرة واحدة                

يـا مـن    تكاثر البكترام لعدة مرات الن في ذلك خطورة      فقط وال يكرر إعادة تبريد وتسخين الطع      

وفي حالة االحتفـاظ بكميـات      ويؤثر على البروتين الموجود في اللحوم       جراء التبريد والتسخين    

كبيرة من الطعام يفضل تقسيمها الى أجزاء حسب عدد أفراد األسرة بحيث يتم تـسخين الكميـة             

ـ     )مغطاة  ( المناسبة لعدد األفراد وعامة يجب أن ال يتم حفظ األغذية المطهية           دة  في الثالجـة لم

 .تزيد على ثالثة أيام وإذا كان المطلوب حفظه لمدة أطول يتم تجميده في اإلفريز
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  :  تجنب مالمسة األغذية المطبوخة لألطعمة الطازجة– ٦

وذلك باستخدام ألواح تقطيع منفصلة إحداهما للحوم والدواجن واآلخر للسلطات أو األطعمة التي             

، أيضاً التلـوث يحـدث عـن طريـق          األنواع اللحوم النيئه   للتلوث تلك    تؤكل طازجة وذلك منعاً   

مالمسة األيدي للحوم الطازجة ومن ثم تجهيز السلطات من دون غسل األيدي مما يعني فرصـة                

أو قـد ينـتج     .انتقال الميكروبات الموجودة في اللحوم الى السلطات عن طريق األيدي الملوثـة           

نواع األطعمة الطازجة والمطهية دون مراعـاة       التلوث عن طريق استخدام السكاكين واألواني أل      

  غسلها

  : احرص على تكرار غسل يديك– ٧   

  
 خشية تلوث األيـدي وخاصـة إن األيـدي    الطعاموذلك قبل البدء بأي مرحلة من مراحل تحضير     

مصدر هام في انتقال الميكروبات للطعام في حالة عدم غسلها ويجب غسل األيدي عنـد تنـاول                 

، وعدم لمس األنف والفم والشعر وبعد االنتهاء من دورة المياه وبعد الـتخلص             األغذية الطازجة 

والطريقة الصحيحة لغسل األيدي هو استعمال الماء الدافئ والـصابون          . من النفايات والتنظيف  

 ثانية على أن يتم نزع الخواتم واألساور لضمان نظافة اليدين وتغطية الجـروح              ٣٠لمدة ال تقل    

ويجب التركيز على تنظيف مابين االصابع عنـد غـسل           ( ة لضماد مقاوم للماء   والبثور الموجود 

  .اليدين 

  



٤٧  

  

   احرص على نظافة أسطح المطبخ– ٨ 

أن الغذاء سهل التلوث لذلك يجب أن تكون األسطح المستخدمة إلعداد نظيفاً تماماً والتأكد مـن                

ن يتم تنظيف المطبخ وحوض     وا. نظافة جميع األدوات واألواني التي تستخدم في تحضير الطعام        

وكذلك غسل قطع اإلسـفنج بالمـاء والـصابون         . الغسيل والفرن يوميا بعد االنتهاء من الطهي      

والفوط المستخدمة في تجفيف األواني وان كان يفضل أن يتم تجفيف األواني في الهواء بـدون                

 كـذلك ( .ية أيـضاً  استخدام الفوط كما يجب أن ال تستخدم تلك الفوط في تجفيف األواني واألوع            

تبديل االسفنج والفوط المستخدمة في التنظيف بين فترة واخرى وكذلك التركيز علـى تنظيـف               

الطعام وخصوصا فتحات العلب والقدور وكـذلك التنظيـف المتمـر      ادوات الطبخ التي يعلق بها      

  )WHO Guideline/ المصدر ( للفرن الحراري والمايكروييف 

  :لحشرات والقوارض والحيوانات حافظ على الطعام من ا– ٩ 

ألن الحشرات تحمل كائنات مجهرية كالبكتريا مما يسبب تلوث الغذاء وأيضاً تقـوم الحيوانـات               

  .األليفة كالقطط بتلويث الطعام

  

     

  



٤٨  

  

  : استخدام الماء النقي– ١٠

ة الطفل  ذيال تقل أهمية الماء النقي ألعداد األغذية عنها للشرب وأيضا يدخل في ذلك تحضير أغ              

مهم لغسل الخضراوات والفواكه الطازجة إلزالة العالقة بهـا  الرضيع ولصنع الثلج وماء االساله    

وإذا ساورتك شكوك حول الماء خاصة إثنـاء الـسفر فاغليـه أو اسـتخدام الميـاه الـصحية                 

  .ومن مصادر مجازة صحيا.المعبئة

  

  
  
  
  

  
  



٤٩  

  
  طرق التفتيش الصحي ومخاطر التلوث الغذائي

  .أدناه المعلومات الواجب توفرها لدى المعاون الوقائي عند قيامة بأعمال التفتيش الصحيندرج 

  

  ها   ـ العدوى وطرق انتقال– ١

تتواجد الملوثات الجرثومية في كل مكان في المحيط الذي نعيش فيه فتتواجد في الماء والهـواء      

ي آخر وهناك طرق مباشرة وأخرى      وباإلمكان انتقالها من كائن حي الى كائن ح       . والتربة والغبار 

أو قد ال يقـاوم بـسبب       . غير مباشرة وهناك من يقاوم العدوى وال تظهر عليه أعراض المرض          

ولكن ما هـي  . عدم وجود المناعة وقد يصاب أو قد يكون حامالً للمرض ولفترات ومنية مختلفة      

  إمكانيات التعرض لإلصابة وما هي الوسائل لذلك؟

  جلد األنف واليد وال–أ 

وهي السوائل المخاطية في Staph aureus   المستودع األولي للمكورات العنقودية االنفيعتبر

من المواطنين يحملون المكورات العنقودية في أنوفهم وقـد  % ٥٠ – ٣٠انف اإلنسان أن نسبة    

% ٤٤-٢٤لدى األشخاص العاملين في المؤسسات الصحية وان نـسبة          % ٨٠تزيد النسبة الى    

ين يحملون المكورات العنقودية في أيديهم مما يدل على إنهم يلمسون أنـوفهم بـين     من المواطن 

 وتنمو على الجلد والشعر وفي بصيالت الشعر وعند تواجـد هـؤالء فـي               رفترة وأخرى وتتكاث  

  أجواء حارة تنفتح البصيالت لتخرج الجراثيم الى الهواء مع التعرق أن األيدي الملوثة يمكن 



٥٠  

  

لمتكرر بالماء والصابون لذا من األفضل عدم تـشغيل العمـال الـذين تظهـر               تنظيفها بالغسل ا  

المكورات العنقودية الذهبية التي تعتبر مرضية بينما بقيـة         ( فحوصات األنف موجبة بالمكورات   

 ولحـين معـالجتهم واكتـسابهم       ) المكورات العنقودية تعيش على الجلد واالنف بشكل طبيعي         

تشغيل العمال المـصابين بالـدمامل األمـراض الجلديـة المتقيحـة      كما يجب عدم    .الشفاء التام 

  .والجروح الملوثة والحروق

  

   أمعاء اإلنسان–ب 

  :كالإن األشخاص الذين يصابون بالعدوى يظهرون بأربعة أش

 ويسهل تشخيص   األشخاص ضعيفي المقاومة فيظهر المرض بشكل حاد ويالزمون الفراش        : أوال

  .مصدر تلوث الغذاء في هذه الحالة 

األشخاص الذين تظهر عليهم األعراض بشكل خفيف وبإمكانهم التنقل    والتحرك وهؤالء              : ثانياً

  .غذاء فاسديصعب تقرير حالتهم على إنها حالة مرضية أو احتمال تناول 

من هم سبق وان أصيبوا بالمرض وهم حالياً في فترة النقاهة أو في فترة الحضانة األولية            : ثالثاً

ويكون هؤالء مصدر تلوث لالغذية غيـر       ( .للمرض وهؤالء يطرحون الجراثيم عن طريق البراز      

  ) واضح  

ويكـون   ( Carrier  من هم يحملون الجراثيم دون ظهور األعراض وتكون لفترة وجيزة: رابعاً

  .) هؤالء مصدر تلوث لالغذية غير واضح 

  



٥١  

  

  . على المراقب الصحي مالحظة الحمامات عند التفتيش- :مالحظة 

 ان رذاذ الماء المتساقط على اإلنسان ومالبسه في دورات المياه أثناء استخدامها مـن قبـل                 -

بواب، مقابض الحنفيـات    أشخاص مصابين باإلسهال كذلك مقاعد الحمامات الغربية، مقابض األ        

  .تعتبر من وسائل نقل العدوى وضرورة االنتباه إلى نظافتها

  
     

  

   املمارسات الصحيحة–  ٢

ان الكثير من السبورات الجرثومية قد ال تموت نتيجـة الطـبخ السـيما األغذيـة الملفوفـة           * 

Rolled دجاج محشي) البورك، الكبة( او المحشي  

 كذلك تقطيع المواد الى قطع اصغر Partial cookعدم الطهي الجزئي يتطلب األعداد السليم * 

  .او على شكل طبقات



٥٢  

  

 Licing machineكذلك مكائن قطع الـشرائح  . ان استخدام أواني الطبخ غير القابلة للصدا* 

  . يجب ان تكون سهلة التفكيك وإعادة التركيب إلغراض التنظيف المستمرmincingاو الفرم 

تكون مناضد اللحوم الخام منفصلة عن مناضد األطعمة المطبوخة وأخـرى           : ناضداستخدام الم * 

  .للخضراوات ويجب ان تكون وجوهها صقيلة سهلة التنظيف

يجب توفر مكان منعزل للغسل وتوفير الماء الساخن ومشاجب لحفظ األوانـي            : غسل األواني * 

  :ثة مراحلعلما بان هناك مكائن لغسل األواني أوتوماتيكيا وهي ذات ثال

 pre-rinse مرحلة الترطيب –أ 

  ).مْ ٦٠درجة الحرارة ( مرحلة الغسل بالمنظف والماء الحار –ب 

  ).م٨٠-٦٦درجة الحرارة ( مرحلة الشطف بالماء الحار –ج 

  

  
كذلك االنتبـاه الـى ان اسـتخدام      . وهذه المكائن يجب توفرها في معامل الكبة واللحوم واأللبان        

ثم تـشطف   ) م٦٠-٥٠درجة حرارة   )السنك ذو الحوضين بدال من المكائن فيجب توفر ماء حار           

ثم توضع في المشاجب لحفظها وان استخدام هذه الطريقـة          ) م٨٠-٦٦(بالحوض اآلخر بدرجة    

  .دقيقة) ٢-١( الجفاف خالل سيجعل

  



٥٣  

  

ان السنك ذو الحوض الواحد ال يكـون جيـداً بالـضرورة وان اسـتخدام المناشـف                 :مالحظة

 الى األواني بعـد   التلوثلتنشيف األواني غير صحي على اإلطالق الن المنشفة ستعيد       ) الخاولي(

  .تنظيفها

جراثيم ولذا فـان أسـلوب       تكاثر ال  اوساطلفضالت األطعمة إحدى أهم     ان  : تصريف الفضالت * 

  .بالشكل التالي التخلص منها هو

  .وبداخلها اكياس بالستيكية  األوعية ذات األغطية المتحركة– ١

  . وجود أكياس ورقية او بالستيكية– ٢

  

  

  : أسلوب الطبخ*

  التبريد والتجميد: أوال* 

ان األطعمة التي تؤكل حارة بعد طبخها ال تسبب إضرارا صحية لكون الطـبخ قـد قتـل معظـم       

  الجراثيم اال ان سبورات الجراثيم ال تموت بالحرارة العادية للطبخ األمر الذي يتطلب مالحظة 

  . تواجد السبوراتأسلوب التبريد السريع لألطعمة والعادات الصحيحة لمنع

توجيه المطاعم باستخدام قدور الضغط بالطهي حيث ان هذه العملية توفر درجات حارة عاليـة           *

  .Pressure cookingجدا وضغط عالي بوقت قصير 

  

  



٥٤  

  

  

  المتطلبات الواجب عملها  المخاطر  نوع الغذاء  ت

اللحوم البيضاء والحمراء الخام      التوزيع  ١

  )الطرية(

التجميد مباشـرة واالعتنـاء بهـا       

  وفصل اللحوم البيضاء عن الحمراء

ي المالمسة، سطوح المناضـد    األيد  التحضير  ٢

واألوعية، العدد المـستعملة فـي      

التحضير، المالبس والصداري غير    

  النظيفة

الغسل الجيد لأليدي واإلكثار منـه      

بين الحين واآلخر بالمـاء الحـار       

  والصابون

  

  

الطرق غير الصحيحة بالسلق او      الطبخ  ٣

الطهي على نار ضعيفة او طهي      

كتل كبيـرة بحيـث ال تتـسرب        

  رارة الى األجزاء الداخليةالح

طرق التحميص او الشوي او القلي      

  .او التقطيع الى قطع صغيرة

التبريــد بعــد   ٤

  الطهي

التبريد السريع للغـذاء المطبـوخ        التبريد البطيء والطويل االمد

بحيث ال يتجاوز الساعة والنـصف      

  .ومن ثم حفظه بالثالجة

األطعمة المحفوظة فـي جـو      *   التقديم  ٥

  دافى

  التلوث بااليدي* 

  التلوث باالوني* 

يقدم الطعام وهو حار بعد الطهـي       

مباشرة او يحفظ وهو حار وعـدم       

  مالمسته وان يكون االواني نظيفة

ــوم   ٦ اللحـــ

  المطبوخة

تقدم وهي حارة وتحفظ به بدرجـة         

تبرد سريعاً وتقـدم    ) أو(م  ٦٣فوق  

  .م٥بدرجة أقل من 

  



٥٥  

  

بين الطـبخ والخـزن     ) أو(بين عملية الطبخ والتقديم     ان عامل الوقت يجب ان يكون قصيراً        * 

  .المبرد

  .ان الخطأ الشائع هو تبريد األغذية بالثالجة* 

 

  

   املمارسات اخلاطئة– ٣ 

  .هناك العديد من العادات الخاطئة التي يرتكبها العامل او ربة البيت

الفم وبكميات كبيـرة    حيث ينتشر رذاذ من سوائل األنف و      :  العطاس او السعال غير المتحفظ     –أ  

وبسرعة مما يؤدي الى انتشار كميات من الجراثيم على الـشخص المقابـل أو األطعمـة إمـام       

  .العامل
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  .بنفخ الكيس لكي يفتحه مما يسبب نشر الجراثيم الى داخل الكيس:  قيام العامل–ب 

فه بعادة مما يلوث    م العامل بترطيب إصبعه من لسانه لرفع ورقة او كيس وقد يالمس ان            ياق –ج  

إصبعه أو قد يشرب السيكارة مما يالمس إصبع لعامل عقب السيكارة الملوث بلعاب فمـه ممـا                 

  .يلوث إصبعه

 عدم استخدام قبعة الرأس خاصة عمال المعامل والمطاعم التي تقي سقوط الـشعر، قـشور            –د  

  .لمحضرةالرس الحاملة لجراثيم المكورات العنقودية، بيوض القمل الى األطعمة ا

 التدخين ، منع التدخين داخل محل التحضير، ان نفث الدخان الى هواء محـل التحـضير                 -هـ  

يدفع معه االف الجراثيم من فم، بلعوم الشخص الحامل للمرض الى هواء محل التحضير المغلق               

  .مما يسهل انتقال العدوى الى العمال اآلخرين

       
 الشوكات يجب إتباع العادة الصحيحة بطريقة مسك هـذه           نقل األدوات المالعق، السكاكين،    –و  

  .األدوات وضرورة نقلها بواسطة مناديل ورقية ملفوفة

عنـد تحـضير    ) لمرة واحدة كفوف نبيذة   ( لممكن استخدام  استخدام الكفوف المطاطية، من ا     –ز  

  .ةالوجبات الخفيفة ورميها بعد استعمالها لمرة واحدة او لف الوجبات بالمناشف الورقي

فـي المطـاعم   ...) كـالمالقط، الـشوكات،  ( يالحظ المرقب الصحي استخدام العدد البسيطة –ح  

  .الصغيرة الستخدامها بدال عن األصابع

  



٥٧  

  

   أسواق البيع بالمفرد– الخزن –ك 

ان خطر عدم توفر إمكانية التبريد السريع لألطعمة يؤدي الى تكاثر الجراثيم ومـن ثـم خطـر                  

فعند خزن  . بريد يؤثر على الجراثيم بطرق متعددة تبعاً للطريقة المستخدمة        ان الت .التسمم الغذائي 

فان عملية التكاثر تبطى اما عند االنجماد أو        ) صفر مئوي (األطعمة بدرجات الحرارة القريبة من      

  ندرعند تحول الطعام الى كتلة صلبة فان العملية الحيوية للجرثومة تتوقف اال ما 

  

  
  

 وقسم قليل يبقى على قيد الحياة لكن بدون تكاثر ولـذلك فـان         راثيم تموت  ولذلك فان معظم الج   

 يمكن حفظ األطعمة لمدة أسبوع دون حصول أي تغير chilling processبطريقة التجميد هذه 

ولكن هناك مواد غذائية يجب اال توضع فـي الثالجـة فمـثال             . decompositionعلى الطعام   

ام اللحـوم يجـب ان    مما يؤدي الى تلف التفـاح    mouldsفن  التفاح الن ذلك يفقد مقاومته للع     

  .م)٣-(تحفظ بدرجة اقل من



٥٨  

  

  .م)٥(وتتوقف في ) م١٠(بعض أنواع السالمونيال يمكن ان تنمو حتى في درجة 

  ).م١٥(ال تنمو مطلقاً تحت درجة أنواع المكورات العنقودية الذهبية 

  .م)١٠(ال تنمو تحت درجة وان الكلوستيريديا  

  . أيام فقط٤-٣بشكل مستمر ) م٤(فان األطعمة التي تحفظ بالثالجة اذن 

  . معظم الجراثيمسوف يمنع نمو) ١٨-( درجة الحرارة الى الن خفظ:  التجميد السريع–ي 

  . فان هذه الدرجة مهمة في عمليات الخزن للمعامل والمجازر

  . والسالمونيال تموت تماما خالل شهر واحد-

  . شهور٥ماما خالل  والعنقوديات تموت ت-

  ).٥٠-( بينما السبورات ال تتأثر إطالقا حتى درجة -

 لها القدرة على مقاومة ظروف التجميد بشكل أفضل مـن           moulds والعفن   yeasts الخمائر   -

  .البكتريا

  

   
  

 هناك بعض األغذية تطرأ عليها تغييرات في الخزن بالتجميد ويعود الى تلوثها أصال وبـسبب                -

  .نشاط الجراثيم الجزئي ظهرت تلك التغييرات
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ي خزنت بالتجميد العميق عليه البد من عزل المـواد          ور تغيرات على بعض األغذية الت      ان ظه  -

الغذائية المراد تبريدها عن المواد الغذائية المحفوظة قبلها عند الخزن وهذا يعني ان هناك بعض         

التحلل في المواد المخزونة المجمدة فان عملية الطبخ والتناول لهذه األطعمة بعد إذابة تجميـدها   

thawing   ادية قبل تناولها وعدم العودة الى إعادة التجميد مـرة ثانيـة             بدرجات الحرارة االعتي

refreezing.  

 ان الثالجة في البيوت والمحالت صممت لحفظ األطعمة مبردة وليس لتبريد األطعمة فيها اذن               -

  عند وضع أطعمة حارة في الثالجة فان ذلك يؤدي الى تضرر وعطب الثالجة إضافة الى 

ء على األطعمة األخرى الجامدة وان زيادة الرطوبة يؤدي الـى           حدوث تكثف البخار وقطرات ما    

  .نشاط أنواع من البكتريا والعفونات

 ساعة من التحضير او تجميد في المجمدة أوال         ١/٢إذن يجب ان تبرد األطعمة لفترة ال تقل عن          

ـ     ي ثم تنقل الى الثالجة وان قطع اللحوم يجب ان تكون صغيرة وال يجب وضع قطعة لحم كاملة ف

  .الثالجة لصعوبة نفوذ عملية التبريد الى األجزاء العميقة
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      البسرتة  
  

   
عالم الكيمياء الفرنسي الشهير الـذي      )١٨٩٥-١٨٢٢( لويس باستير    ىترجع تسمية البسترة إل   

م باسـتير بمعاملـة     قا)١٨٦٥-١٨٦٤(أرسي قواعد علم الميكروبيولوجيا الصناعية ففي عام        
 الميكروبات المسببة للتخمـر غيـر       ىم للقضاء عل  ٦٠-٥٠ درجة حرارة    ىالويسكي حراريا عل  

واستنتج إن تخمر اللـبن     )١٨٧٢-١٨٧١( البيرةبين عامي  ىقام بعمل دراسات عل   .المرغوب فيه 
المسبب في كل الحاالت هو نمـو الميكروبـات غيـر            مشابه لتخمر البيرة و الويسكي حيث أن      

  .رغوبةالم
  تعريف البسترة

  . درجة الحرارة الالزمة ولمدة كافية ثم التبريد السريعىهي تعريض كل جزيئات اللبن إل· 
هي عملية تجري لمنتج تتم باستخدام المعاملة الحرارية بهدف تقليل المخاطر الصحية الناتجة             · 

لكيميائية والحـسية   تسبب اقل تغير في الخواص الطبيعية وا      .عن وجود الميكروبات المرضية به    
  .للمنتج
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  المنتج المبستر

  .هو منتج عرض لدرجة حرارة ومدة البسترة · 
ـ     ·  ي نتيجـة سـالبة الختبـار    تم تبريده مباشرة بعد المعاملة الحرارية وعقبهـا مباشـرة يعط

  .الفوسفاتيز 
  .تم تعبئته وتغليفه مباشرة بعد التبريد · 
   لم يحدث تلوث له بعد البسترة· 

  العملیات التصنیعیة قبل البسترة
عادة ما تجري العمليات التصنيعية األخرى مع عملية البسترة مثل تجنـيس اللـبن ، ونـزع                 · 

  .قية اللبن ، إزالة الروائح الغريبة باللبن الدهن وتعديل نسبته باللبن الناتج ، تن
  تجنیس اللبن

 الرغم من أن تعريف البسترة يتضمن عدم حدوث تغير كبير في الخواص الطبيعية للـبن                ىعل· 
إال أنه عادة ما يتم تغيير الخواص الطبيعية لدهن اللبن بواسطة التجنيس إلي تجزئـة حبيبـات                 

نتظام في اللبن مما يقلل من قـدرتها علـي التجمـع و     حبيبات صغيرة جدا موزعة با  ىالدهن إل 
 حبيبات صغيرة جدا يجعلـه أكثـر عرضـة لتـأثير إنـزيم       ى وتكسير الدهن إل   –تكوين القشدة   

 أحماض دهنية مما    ى درجات الحرارة المنخفضة إل    ىليبوبروتين ليبيز الذي يحلل الدهن حتى عل      
  :جب  ظهور الطعم الزنخ الغير مرغوب فيه لذا يىيؤدي إل

  .عدم تجنيس اللبن أكثر من الالزم · 
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اختيار درجة حرارة مالئمة لتثبيط نشاط إنزيمات الليبيز حيث وجد أن استخدام درجة حـرارة               · 

بسترة أقل من الالزم يؤدي إلي ظهور الطعم الزنخ باللبن نتيجة نشاط إنزيم الليبيـز الـذي لـم       
 من الالزم قد   ىنشاطه كما أن اختيار درجة حرارة أعل      تتمكن درجة الحرارة المنخفضة من تثبيط       

  .تسبب ظهور الطعم المطبوخ في اللبن الناتج 
  

                                                   بسترة اللبن
-٦٠( بدأ استخدام أجهزة البسترة لتسخين اللبن لدرجات حرارة تتراوح بـين           ١٨٨٠في عام   · 
 إن بسترة اللبن بدون مدة حجـز        ىولكن سرعان ما تنبه العلماء إل     وبدون مدة حجز للبن     )م٧٠

 اصابة المستهلك باألمراض التي تنتقل عن طريق اللبن وفـي نهايـة ذلـك             ىمعينة قد تؤدي إل   
 درجة حرارة بسترته ولقـد      ىالقرن بدأ استخدام أجهزة البسترة المزودة بأنابيب لحجز اللبن عل         

 درجة حرارة بسترته ولقد وجد في ذلك الوقـت أن معاملـة             ىوجد في ذلك أن معاملة اللبن عل      
 دقيقة تكون مناسبة إلنتاج لبن خالي من الميكروبات المسببة لمرض           ٢٠ولمدة  .م٦٠اللبن علي   

   .Mycobacterium tuberculosisالسل
  
  
  

  الشروط الواجب مراعاتها عند أجراء عملية البسرتة    

  
ية باللبن وخفض أعداد الكائنات الحية الدقيقة بنسبة تصل          كل الميكروبات المرض   ىالقضاء عل · 

  %.٩٠إلي 
  . سطح اللبنى ظاهرة تكوين القشدة علىأال يكون للعملية تأثير عل· 
  .أال تغير في طعم ورائحة اللبن بعد بسترته· 
  . القيمة الغذائية للبن بدرجة كبيرةىأال تؤثر عل· 
  .لط اللبن المبستر بلبن غير مبسترأن تكون األجهزة من الدقة بحيث ال يخت· 
  . درجات حرارة منخفضةىأن يحفظ اللبن في عبوات مناسبة عل· 
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   التركيب الحيوي للبنىتأثير المعاملة عل-البسترة
  البروتينات· 

 بعض الـروابط المـسئولة      ىش هذه الدنترة ال تؤثر عل     ر دنترة بروتينات الش   ىتؤدي البسترة إل  
بينما تـؤدي  . الروابط الببتيدية بين األحماض األمينية    ى باللبن وال تؤثر عل    عن ثبات البروتينات  

  . دنترة بروتينات الشرش فان كازين اللبن ال يتأثر وال يتغير بالبسترة ىالبسترة إل
  الدهن· 

 القيمة الغذائية لدهن اللبن ولكن نتيجة تأثير الحرارة قد تتكـون مركبـات              ىالبسترة ال تؤثر عل   
في اللبن Methyl ketoneوقد وجد أن تركيز مركب . نكهة اللبن ى التي لها تأثير علالكربونيل

 ١٢n حـوالي  ىالمبستراليزيد كثيرا عن محتواه في اللبن الخام حيث يحتوي اللبن المبستر عل

mol/g .Fat١٠ .ىبالمقارنة باللبن الخام الذي يحتوي علn mol/g .Fat ىالبسترة ال تـؤثرعل 
األحمـاض الدهنيـة غيـر المـشبعة أو األحمـاض الدهنيـة األساسـية               محتوي اللبن مـن     

)Badings&Neeter,1980.(  
  األمالح المعدنية· 

ـ               ىعند تسخين اللبن ينخفض محتواه من الكالسيوم الذائب والفسفور ويعتمد هذا االنخفاض عل
تبر عكسيا نظرا   والتغير في محتوي اللبن من األمالح المعدنية الذائبة يع        .شدة المعاملة الحرارية    

ألن المعاملة بالبسترة ليست شديدة للدرجة التي تؤدي الي تغير غير عكسي في أمالح اللـبن ؛                 
وعموما فان هذا التغير الضئيل في محتوي اللبن المبستر من األمالح الذائبة ليس له أي تـأثير                 

ألمالح المعدنية عـن     القيمة الغذائية للبن،حيث أن اللبن المبستر ال يختلف في محتواه من ا            ىعل
  )Beddows & BLAKE(اللبن الخام

  الفيتامينات· 
نسبة كبيرة من فيتامينات اللبن غير الحساسة لتأثير المعاملة بالبسترة لذا فال يحدث تغيـر فـي    

  :تلك الذائبة في الدهن مثل) المقاومة بالبسترة(محتوي اللبن من هذه الفيتامينات 
A’D’E’B-COMPLEX  

)Riboflavin , Pantothenic acid , Biotine and Niacin( ولكن فيتاميناتThiamin 

,Pyridoxine) ,Cobalamin ,Folic acid and Ascorbic acid(  
  .تعتبر حساسة لدرجة الحرارة
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   سترةطرق الب 
  
  :البسترة البطيئة· 

لمـدة  )م٦٣-٦٢)(ف١٤٣-١٤٢(فيها يسخن كل جزء في اللبن الي درجة حرارة التقـل عـن            
 هذه الطريقة البـسترة     ىويطلق أيضا عل  )م٥-٤)(ف٤٥-٤٠(دقيقة ثم التبريد المفاجيءالي     ٣٠

  .بطريقة الحجز
  :البسترة السريعة· 

  .م٧٢ل عن فيها يسخن كل جزء في اللبن الي درجة حرارة التق
  ).م٥-٤)(ف٤٥-٤٠(ى ثانية ثم التبريد المفاجيء ال١٥ف ولمدة التقل عن ١٦٠

  :الطريقة الخاطفة· 
 ثواني ثم   ١٠ولمدة ال تزيد عن     )ف١٨٥-١٧٥)(م٨٥-٨٠( درجة حرارة    ىفيها يسخن اللبن ال   

وعادة تستخدم هذه الطريقة في بسترة اللبن المعـد لـصناعة           )م٥-٤)(ف٤٥-٤٠ (ىالتبريد ال 
  الزبدة  جبن أو القشدة التي تصنع ال
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  العاملني يف احملالت العامة 

  : الصحة الشخصية للعاملني يف املطعم او الفندق– اوال
لعامل اهم مصادر التلوث حيث من الممكن ان يكون حـامالً لعـدد كبيـر مـن اإلحيـاء                  يعتبر ا 

 والمحتمل وجودها على شعر أو جلد او في فم وبلعوم           Staphyococcusالمجهرية مثل بكتريا    

 وقد اثبـت  Salmonellaوأنف العامل وكذلك من المحتمل ان تكون أمعاء العامل مصدر لبكتريا   

 المـسببات   املين بالمطاعم والفنادق هـم حـاملي      ان أكثر من نصف الع    الفحوصات المختبرية   

  .المرضية التي تنتقل بواسطة الغذاء
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 التهـاب اإلذن   –عندما تزداد عدد اإلحياء المجهرية تبدأ العالمات المرضية بالظهور مثل الزكام            

راض المرض فان  المغص المعوي، وحتى لو زالت إع    – واإلسهال   – السعال   – التهاب البلعوم    –

فمثالً األنفلـونزا ومـرض الـسل       . البكتريا من المحتمل ان تبقى وتكون مصدراً إلعادة التلوث        

الرئوي والتهاب البلعوم تنتشر بسرعة بواسطة السعال والعطاس وجلد اإلنسان تنمـو وتتكـاثر           

  .البكتريا فيه وإفرازات الجلد تجهز اإلحياء المجهرية هي اخطر جهاز ناقل لإلمراض

لذلك يجب على ادارة المطعم او الفندق عدم السماح ألي شخص مصاب أو بشك بأنـه مـصاب                  

بمرض معد او شخص حامل للجراثيم المرضية المعدية او مصاب بجروح متقيحـة او مـرض                

  .جلدي بان يعمل في أي جزء من المطعم

ه الطعام الـصحي  تقع على مدير المطعم مسؤولية حماية ضيفه من الناحية الصحية وذلك بتقديم        

لذلك تعتبر عملية تعيين العاملين الجدد هي أول الخطوات الصحية األساسـية فـي المطعـم او                 

  .الفندق

  :هناك ثالث أدلة تساعد مدير المطعم على اتخاذ قرار تعيين العاملين وهي

  . خالل حياته ومدى ثقافته الصحية حتديد خربة العامل وتدريبه وصحته–أ 

 يالحظ المدير ان كانت مالبس العامل ونظافته جيدة ام على ابلة الشخـصية من خالل املق–ب 

 عكس ذلك فإذا العكسي يبقى العامل مشكوكا فيه من الناحية الصحية ومن حيث المالبس القذرة              

إضافة الى الشعر الطويل الغير مرتب واألظافر الطويلة القذرة ورائحة جسمه الكريهة كل هـذه               

  .هتمام العامل بالنظافة الشخصيةاألمور تدل على عدم ا

كذلك يالحظ من خالل المقابلة الشخصية وجود جروح أو حبوب على جلد العمل كذلك يالحظ هل                

ان العامل يعطس بكثرة ام انها عادة عنده كما يالحظ هل العامل متعود على مالمـسته أنفـه أو               

  .ين في المطاعم والفنادقرقبته او وجهه كل هذه تعتبر عادات غير مرغوب فيها عند العامل
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 ضرورة حصول العاملني املالمسني لألغذية من خالل حتضريهم لألغذية على بطاقة -جـ 

  تثبت سالمتهم من األمراض المعدية مع تجديد البطاقة  كل سنة وتحفظ هـذه     الفحص الطبـي

  . وكذلك شهادة التربية الصحيةالبطاقة  لدى مدير المطعم في ملف خاص

  اقة الفحص الطبي بطموذجن
 

  العراقجمهورية

   الفحص الطبيبطاقات
  /العدد………               /السنة
          /       /التأريخ………………                 :  الثالثي االسم
  .…………: التنظيمتأريخ

  ……………:المهنـــة
  .……………: المحلصنف
  .……………: المحلعنوان
  :اللقاحات……………: الفحص المختبرينتائج

  ……………: الفحص الشعاعيتائجن
  : الوصل رقم

  الدكتور                                                                 
  ..…………/ فيالصحية الرقابة مسوؤل                              
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   شهادة دورة التربية الصحيةنموذج
  

 
  العراقجمهورية

   الصحةوزارة
  صحة دائرة

  /العدد                                                                       
      /    /التأريخ                                                                  

  
  

   و أصحاب المحالت العامةلعمال
ب المحالت العامـة   وأصحا لعمالقد اكمل الدورة التثقيفية الصحية            ..……………………… بأن نؤيد

  . الوثيقة بهذه زود وعليه:       /         /       بتأريخ
  
  

  الدكتور                                                                          الدكتور            
  

   الرقابة الصحيةديرم                     التثقيف الصحي                                   مسوؤل   
                                                                 /      /                      /        /   
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  أساسيات الصحة الشخصية
لغرض تطبيق القواعد األساسية للصحة الشخصية للعاملين البد من ان يتفهم العاملين أنفـسهم              

ويجب على مدير المطعم ان يكون القدوة       .  من جهة وتطبيقها من جهة أخرى      أهمية هذه القواعد  

بتطبيق قواعد وأساسيات الصحة الشخصية وكذلك البد من كتابة هذه القواعـد بلغـة بـسيطة                

  .توضع إمام عيون العاملين لكي تذكرهم بها دائماً

  ومن األساسيات المهمة للصحة الشخصية

  العاملين من المطعم ان يحافظوا على درجة يجب على :  النظافة الشخصية– ١

      عالية من النظافة البدنية وارتداء مالبس مناسبة وغطاء الشعر واالهتمام 

  .    بنظافتها باستمرار

   غسل األيدي باستمرار بالماء والصابون قبل البدء بمالمسة الغذاء وبعد– ٢

  مثل القيام بالتنظيف      ذهابهم للمرافق الصحية وبعد مالمسة مواد ملوثة 

  .    ويجب على مدير المطعم توفير الماء الحار والصابون بشكل مستمر
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   يجب ان تكون أظافر اليد مقلمة ونظيفة، وال يجوز ألي شخص مالمسة األغذية اذا – ٣

  .كان في يده جرحاً الحتمال نقل البكتريا عن طريق الجرح الى الغذاء        

  مالبس العاملين داخل المطبخ واال يجوز تبديل المالبس أيضا في  ال يجوز حفظ – ٤ 

  .احتياجاتهم وتبديل مالبسهموضع المطبخ والبد من تخصيص مكان خاص للعاملين ل        

   يمنع التدخين في المطبخ او في صالة الطعام وتخصيص مكان خاص  لراحة العاملين – ٥ 

  .يمكنهم التدخين فيه       

  .ام أغطية الرأس لمنع سقوط الشعر في الطعام إثناء تحضيره او تقديمه استخد– ٦ 

   استخدام الكفوف المطاطية التي تستعمل مرة واحدة لغرض التقليل من استخدام اليد - ٧ 

  عند تحضير الطعام او تقديمه       

  . عدم تناول الطعام من قبل العاملين في المطبخ وتخصيص مكان خاص لهم– ٨ 

  م استخدام الملعقة التي سبق ان استخدمت للتذوق للطعام عند تحضيره ويجب  عد– ٩ 

  .استخدام غيرها ويمنع منعاً باتاً استخدام اليد بالتذوق       

   التلوث دخل المطبخ خوفاً من حصول) املينأصدقاء الع( تمنع الزيارات الخاصة – ١٠ 

  لألطعمة        

  .األساور إثناء تحضير األغذية عدم استعمال الحلي كالخاتم و– ١١
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   السعال والعطاس داخل المطبخ – التجنب من بعض العادات المرفوضة مثل – ١٢ 

  إبقاء األصابع .  مالمسة األغذية بعد تنظيف المائدة–       التقاط قطع الثلج باليد 

  اب من  نقل األقداح من قواعدها واألكو–       واأليدي بعيدة مالمسة األغذية 

  .       مقابضها والصحون من إطرافها تجنبا من تلويث األدوات

  لذلك يمكن كتابة القواعد األساسية الصحية ووضعها من أماكن تحضير الطعام 

  : لتذكير العاملين بإتباعها مثل

  "اغسل يدك قبل الرجوع الى عملك"

  "التدخين ممنوع"

  "ال تنس غطاء الشعر"

  "ت كالكالب والقطط في المطبخال يسمح بوجود الحيوانا"

  "كن نظيفاً وصحياً دائما"

  "اتبع العادات الصحية الجيدة وابتعد عن العادات الرديئة"



٧٣  

  

  مسؤولية اإلدارة جتاه العاملني: ًثانيا
  :من األمور األساسية التي يشترط توفرها من قبل اإلدارة للعاملين هي

  . الراحة توفر أماكن راحة للعاملين مزودة بكل وسائل– ١

  . تجهيز المرافق الصحية الخاصة بالعاملين بالماء الجاري والصابون– ٢

   مكان خاص يتمكن العاملون من حفظ حاجاتهم الشخصية وتبديل– ٣

  .    مالبسهم

  . توفير غطاء الرأس مع زي رسمي نظيف– ٤      

       غذية من المطعم الصحية األساسية عند تحضير وتقديم األ تدريب العاملين على األمور – ٥

  .والفنادق     
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  التدريب الصحي للعاملني

  )لغرض منحهم شهادات الرتبية الصحية   ( 

مستوى عال من الوعي يجب إدخالهم بـدورات تثقيفيـة بـصحة             على   عمالالمن اجل حصول    

األغذية يوضح فيها مسببات اإلمراض ومسببات التسمم الغذائي حتى يمكـن تالفيهـا وكـذلك                

الطرق الصحية الواجب توفرها عند تحضير وتقديم الطعام، ويجـب ان تكـون هـذه الـدورات             

إجبارية ومستمرة لكافة العاملين في المطاعم والفنادق لتثقيفهم في األمور الـصحية األساسـية          

  .الخاصة بتقديم أغذية صحية للمواطنين

لمعنيـة لغـرض تـدريبهم      ان من واجبات صاحب المطعم ارسال العاملين الى دوائر الـصحة ا           

  ومنحهم شهادات التربية الصحية بعد اجتيازهم الدورات التثقيفية 

ان معرفة العاملين معنى الصحة الجيدة وأهمية العادات الصحية وكيفية االستمرار عليها من أهم         

  .ما في منهاج التدريب

د تفتيش العـاملين فـي     ولغرض التأكد من الناحية الصحية يمكن االستناد على النقاط التالية عن          

  :المطعم والفندق وهي

  .المظهر العام

  . القوام الجيد واللباس النظيف والالئق– ١

  . الشعر النظيف المعتني به– ٢

  . االيدي النظيفة واالظافر النظيفة والمقلمة– ٣

  . البشرة النظيفة الخالية من البثور والحبوب والدمامل– ٤

  . االسنان النظيفة– ٥

  .نفس والجسم من الروائح الكريهة خلو ال– ٦
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  : الوقاية من احلوادث–ًثالثا 
ان اإلدارة والعاملين تقع عليها مسؤولية الوقاية من الحوادث وعلى حدا سواء وكذلك البـد ان                

ى بينة من إخطار الحوادث وعلى محاولة الوقاية منها وذلك عن طريق تحـسين        يكون المدير عل  

  . أوضاع العمل وأداء العاملين

والحوادث تحصل نتيجة لعدم كفاءة مدير المطعم والعاملين معه فإصابة العامـل تعتبـر ضـرر                

 عامل  أنساني وكذلك ضرر اقتصادي كون العال سينقطع عن العمل ويكلف اإلدارة بإيجاد وتدريب            

آخر محله ولذلك البد من مدير المطعم االهتمام بالسالمة المهنية للعاملين لـيس مـن الناحيـة                 

  .اإلنسانية فقط وإنما من الناحية االقتصادية

  :الخطوات التي يمكن التركيز عليها في مجال الوقاية من الحوادث وهي

مة مثل هندسة البناء وكذلك طريقة       االهتمام باألمور الهندسية والتصميمية التي تتعلق بالسال       –أ  

  .نصب الجاهزة والمعدات بحيث تكون امينة عند استعمالها
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ان مدير المطعم والفندق يجب ان يكونوا على تواصل من التصاميم الجديـدة للمعـدات واآلالت                

كائن المغلقـة   وشراء األنواع التي تضمن قدراً عالياً من األمان والسالمة للعاملين فاستعمال الم           

وصمامات األمان على قدور الضغط وكذلك وضع منهاج لصيانة المعدات إلبقائهـا فـي حالـة                

سليمة تعتبر من مسؤوليات اإلدارة إضافة الى دراسة اشتغال العاملين فـي المطـبخ ووضـع                 

المعدات والتجهيزات في مواقع تجنب تقاطع المسارات وترتيب معدات العمل ضمن وحدة تضمن             

  . الحركة وانسيابيتها، كل ذلك هو منهاج سالمة العاملينتسلسل

ان عملية تدريب وتثقيف العاملين على كيفيـة الوقايـة مـن الحـوادث              :  تثقيف العاملين  –ب  

ليح لمواد في أماكنها المخصصة لها وتـص      وتالفيها من مسؤوليات اإلدارة مثل خزن المعدات وا       

 تصليح واستبدال أسالك الكهرباء المستهلكة كل هذه      المعدات واألدوات واألجهزة التي تحتاج الى     

أمور البد لمدير المطعم ان يبينها للعاملين في المطعم والفندق ومتابعة مدى تنفيذها، ويجـب ان    

تكون عملية التثقيف ضمن السالمة المهنية يومياً على شكل تدريب موقعي للعاملين في استعمال            

 التدريب على كيفية اسـتعمال أجهـزة إطفـاء الحريـق       األجهزة والمعدات وكذلك يشمل منهاج    

كما يجب االستعانة بالملصقات لتذكير العملين بالسالمة المهنيـة      . واإلسعافات األولية الضرورية  

  .والتعود عليها
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 بيان مدى التزام العملين بالقواعد واإلرشادات الموضوعية عن طريق لجنة تؤلـف مـن            -جـ  

ارسات غير السليمة وتشجيع الجميع للمـشاركة فـي حملـة ضـمن           بين العاملين لمواكبة المم   

الحوادث ولنجاح عمل اللجنة يجب القيام بالتفتيش المستمر ووضـع جـدول يتـضمن النقـاط                

  .األساسية المطلوب التأكيد عليها ومتابعة هذه النقاط

  :الوقاية من حدوث الحروق

  .م بها من قبل العامل وضع مقابض المقالي على النار باتجاه يبعد االصطدا– ١

  . التأكد من إطفاء اللهب– ٢

  . ضرورة وجود حاملة للمقالة الحارة في الطباخ– ٣

  . التأكد من ان أجهزة البخار تعمل بشكل جيد دون تسريب البخار لمنع الحروق– ٤

  . التأكد من تنظيم درجة حرارة الماء بدرجة مناسبة منعا للحروق– ٥

  

  : يجب إتباع ما يليالوقاية من حدوث الجروح

  . التأكد من تنظيف وإزالة الصحون واألقداح المكسورة– ١

  . حفظ السكاكين في المكان الخاص بها– ٢

  . عدم رمي السكاكين المستعملة في المغسلة ووضعها في مكان قبل غسلها– ٣
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  . وضع الغطاء الواقي في مكائن تقطيع اللحم إثناء االستعمال– ٤

   جيد لفتح العلب ال يترك إطراف مدببة بالعلبة تؤدي الى جرح  استعمال مفتاح– ٥

  .العامل     

  :الوقاية من حوادث الكهرباء

  . التأكد من سالمة األسالك الكهربائية– ١

  . تجفيف اليد قبل لمس واستعمال المعدات الكهربائية– ٢

  .الوقاية من حوادث السقوط واالنزالق

  .ر رطبة يجب ان تكون األرض يابسة وغي– ١

  . يجب ان اكون عتبات الساللم قوية ومتينة– ٢

  . يجب ان تكون اإلنارة جديدة تجنباً للتعثر بالظالم– ٣

  . يجب ان تكون األرضية جيدة تجنباً للسقوط والتعثر– ٤

  :الوقاية من حوادث االنفجار والحرائق

  . يجب ان تكون أنابيب الغاز خالية من التسرب– ١

  .زة إطفاء حريق جاهزة وتعمل بكفاءة ضرورة وجود أجه– ٢

  . ضرورة وجود صندوق إسعافات أولية مجهز بالمواد الطبية– ٣

  . مراقبة الزيت الساخن خوفا من حدوث الحريق– ٤

  . يجب اشتعال عدد الثقاب قبل فتح تيار الغاز– ٥

  . ضرورة التأكد من غلق أنابيب الغاز وإطفاء الكهرباء قبل مغادرة المطبخ– ٦
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  الباب الثالث
  

  الشربهمقدمة حول ميا •

  هانواع تلوث امليا •

   من التلوثهكيف حتافظ على امليا •

  الشربهآلية سحب مناذج ميا •

  ROتنقية املياه بطريقة التناضح العكسي جبهاز  •

 ) RO ( هملعامل انتاج املياالشروط الصحية  •
  

                     
  
  
  
  

  
  
  
  



٨٠  

                        مقدمة حول مياه الشرب    

أن تزايد األمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة وانتشارها بشكل ملحوظ بين األطفال وكبار              
رف الصحي قد يزيـد     والصاألسالة  مياه  وعدم إصالح شبكات    .الصيف الحارة    شهر  أ السن خالل 

و يفوئيـد العديـد مـن حـاالت التهـاب الكبـد الوبـائي والت            رصد  تم   بحيث   من حدة المشكلة  
األشخاص عرضـة   كثرأو ".وإصابات بكتيرية أخرى في بغداد نتيجة لشرب المياه الملوثة        الكوليرا

ي تتراوح أعمـارهن     سنوات والنساء الالت   ٥أعمارهم عن   لهذه األمراض هم األطفال الذين تقل       
  .)النساء الحوامل (  وكبار السن٤٥ و ١٩بين 

إلسالة والمحطات والتي مـا تكـون غيـر كفـوءة     يتم تصفية وتعقيم مياه الشرب في مشاريع ا   

  :لألسباب التالية

  . عدد مرات التنقية غير دقيقة-أ  

  . اختالف تركيز المواد المستخدمة–ب 

  . رداءة عمل األجهزة التي يتم فيها وضع مواد التعقيم-جـ 

  . حدوث تسرب في أنابيب المياه–د 

  . ربط األنابيب بشكل غير صحيح-هـ 

  . شبكة مياه المجاري الى مياه اإلسالة تسرب في–و 

   التجاوز على شبكة امدادات المياة-ز

اه الشرب وقد ظهر ذلك بشكل جلي من خـالل          يهذا وقد كان للتلوث البيئي اثر فعال في تلوث م         

 بفـضالت المنـشآت      ملوثـة  وتكون مياه األنهر بشكل عـام     .تسرب مياه البزل الى مياه األنهر     

  .ريف المياه الثقيلة إليهاالحكومية واألهلية وتص
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مما اضطر المعنيين الى ضرورة إيجاد بدائل للحصول على مياه صالحة لالستهالك البشري ومن              

 والـشروط   Reverse Osmosis (R. O.)اهم هذه الطرق هي تحلية الماء وتعقيمه بطريقـة  

  افةالصحية الخاصة بتلك المعامل ونشرت بالجريدة الرسمية وتم تعميمها الى ك

 شعب الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات للعمل بموجبها ومنح اإلجازات الصحية بعد إكمـال   

  والتي سوف تأتي ذكرها الحقا في هذا الفصل.الشروط الصحية المحددة فيها

  -:اءـالم
عبارة عن مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز االوكسجين مع غاز الهيدروجين ويتميز بخواص              

كيمياوية وحيوية تجعله من اهم المصادر الطبيعية المنتـشرة علـى سـطح الكـرة               فيزياوية و 
االرضية في باطنها وفي الغالف الغازي والماء اساس لحياة جميع انواع الكائنات الحيـة مـن                

  .انسان وحيوان ونبات وكائنات حية دقيقة 
  

ن يعيش بدونه فقد جعـل      ويعد الماء من اهم الموارد الضرورية للحياة وان االنسان اليستطيع ا          
الدم واللمف والسائل   (من سوائله   % ٩٠اهللا تعالى منه كل شئ حي اذ يؤلف ثلثي خاليا البدن و           

وفيه تجري جميع التفاعالت الحيوية في البدن وهو يساهم في تنظيم حـرارة الجـسم           ) النخاعي
بالمـاء الـذي فـي    بالتعرق الجسم يطرح كل يوم مابين لترين وثالثة التار من الماء ويعوضها         

وينزل عليكم من   (طعامه وشرابه وكذلك ان الماء ضروري لنظافة االنسان وتطهيره بقوله تعالى          
 .  والغنى عنه في مجال الصناعة والزراعة) السماء ماء ليطهركم به
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  -:أنواع تلوث املياه
  -:هناك عدة انواع تلوث المياه وهي

   ٠التلوث الطبيعي  -١
  ٠وجي التلوث البايول -٢

  ٠التلوث الكيميائي  -٣

  ٠التلوث الحراري  -٤

  ٠التلوث النفطي  -٥

  ٠التلوث بمياه الصرف الصحي -٦

  ٠التلوث بالمخلفات الزراعية كالمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية  -٧

  ٠التلوث بالمخلفات الصناعية  -٨

    ٠التلوث عن طريق استخدام خزانات المياه  -٩

   ٠ر الحامضية  التلوث عن طريق مياه االمطا-١٠
   ٠ التلوث االشعاعي -١١
  ٠ التلوث بالمعادن الثقيلة -١٢

  

  
  
  
  
  



٨٣  

   - :وفيما يلي ايضاح عن انواع امللوثات انفا وهي مايلي
 ويقصد به التلوث الذي يغير من الخصائص الطبيعية للماء فيجعلـه            -:التلوث الطبيعي    -١

حرارتـه او ملوحتـه او      غير مستساغ لالستخدام البشري وذلك عن طريق تغير درجة          
زيادة المواد العالقة به ويؤدي ذلك الى اكتسابه الرائحة الكريهة او تغير لونه او مذاقه               

٠   
تعـد البكتريـا والفيروسـات والخمـائر     (  يعني وجود جـراثيم   -:التلوث البايولوجي    -٢

مسببه لالمراض بالميـاه او ديـدان االسـكارس         ) والفطريات والطفيليات كلها جراثيم     
بكميات كبيـرة تـسبب فـي       ) كالطحالب  ( االنكلستوما وغيرها او وجود احياء نباتية       و

  ٠تغيير طبيعة المياه ونوعيتها وتؤثر في سالمة استخدامها 

 يعني انه يصبح للماء تاثير سام نتيجة وجود مواد كيميائية خطرة            -:التلوث الكيميائي    -٣
و الزرنيخ او المبيدات الحـشرية او  فيه مثل مركبات الرصاص او الزئبق او الكادميوم ا   

البالستيك ويعد التلوث الكيميائي للماء واحد من اهم واخطـر المـشاكل التـي تواجـه          
 االنسان المعاصر وكذلك على الكائنات الحية التي تعيش بالماء 

 يعتبر هذا التلوث بالنفايات الصناعية حيث يوجـد حيثمـا وجـدت            -:التلوث الحراري    -٤
الحديـد والـصلب    ( اقة الكهربائية والمصانع التي تحتاج الى تبريـد         محطات توليد الط  

وغيرها ويكون تاثير ارتفاع درجة الحرارة على النظام البيئي فـي المنطقـة             ) والورق  
من خالل القضاء على النباتات والحيوانات وذلك بتغيير الخواص الطبيعية للماء فعنـد             

نفس للحيوانات المائية وبالتالي تقل كميـات       ارتفاع درجات الحرارة للماء تزيد كمية الت      
االوكسجين الذائب بالماء وتموت الكائنات الحية وكذلك يؤدي ارتفاع درجات الحـرارة             

 ٠الى هجرة الكائنات الحية وبالتالي يحدث اختالل في التوازن الحيوي للمنطقة 

ئي انتشارا رغـم   تعتبر الملوثات النفطية من اكبر مصادر التلوث الما      -:التلوث النفطي    -٥
حداثتها ويحدث التلوث النفطي عندما تتسرب المواد النفطية الى المـسطحات المائيـة             
وخاصة البحرية منها ونظرا لخفة الزيت والنفط فانه يشكل طبقة رقيقـة فـوق سـطح        
الماء وبالتالي يكوم عازل للغازات واالضاءة باالضافة الى تراكم كميات مـن العناصـر              

الكادميوم ، الزئبق  ، الرصاص  ( ة في النفط في مياه البحر والنهر مثل         الثقيلة الموجود 
وتكمن المشكلة في تغذي الكائنات الحية على هذه العناصر مما يؤدي الى تراكمها في              ) 

  ٠االنسجة وبالتالي الى تعطيل الدور الوظيفي لهذه االنسجة ومن ثم موت الكائن الحي 
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(  اصبحت قضية التخلص من مياه الـصرف الـصحي   - :التلوث بمياه الصرف الصحي  -٦
من اكبر المشكالت التي تواجه العالم باسرة لما يترتب على ذلك من اخطـار            ) المجاري  

صحية واقتصادية جمة فهذاالنوع من المياه الملوثة يشتمل على العديد مـن الملوثـات              
) فـات الـصناعية   كالـصابون والمنظ  ( الخطرة سواءا كانت عضوية او مواد كيميائية        

 ٠وبعض انواع البكتريا والمايكروبات الضارة اضافة الى المعـادن الثقيلـة الـسامة               
تحتوي مياه الصرف الصحي على بكتريا كثيرة جدا تسبب امراضا عديـدة فمـثال فـي                

 مليون ١٠يحتوي على ) تعرق ، ادرار ، براز ( مخرجات الجسم    من    الغرام الواحد 
لى مليون من البكتريا كما تسبب المياه الملوثة بالـصرف الـصحي            فيروس باالضافة ا  

امراض شلل االطفال والحمى الصفراء والجرب والمالريا  كما تـؤدي الميـاه الملوثـة      
بالصرف الصحي الى حدوث اضرار جسيمة مثل تقليل نسبة االوكـسجين فـي المـاء               

حتوي مياه الصرف الصحي    والموت الجماعي لالسماك واالحياء المائية وتعفن المياه وت       
والباقي مواد صلبة علـى هيئـة مـواد         % ) ٩٩( على نسبة عالية من الماء  حوالي        

غروية وعالقة وذائبة وتنحصر الملوثات الموجودة في مياه  الصرف الـصحي بـشكل              
   -:عام بما يلي 

 

ترسيب ومن   وهي الملوثات التي يمكن أزالتها بعمليات بسيطة كال        -: الملوثات الفيزيائية    -أ
 )الرمل ، والحصو الناعم (أهمها 

   وهي أحد العناصر الهامه من عناصر التلوث في مياه -: الملوثات الكيميائية -   ب
  االساسي واالهم في مياه                                الصرف الصحي وتعتبر الجزء

    ص من قسم كبير منها الفضالت الصناعية ويصعب التخل                               
  ٠وتنحصر هذة الملوثات باالصناف التالية                                

وهي المواد الناتجة عن فضالت الطعام والصناعات المختلفة ومن أهم         : المواد العضوية    -١
هذه المواد الهيدروكربونات ، الدم ، الزيوت ، الشحوم ، المبيدات الحشرية ،البروتينات             

   ٠فينول ،ال
وهي المواد الناتجة عن بعض المركبـات الكيميائيـة الالعـضوية           : المواد الالعضوية    -٢

 ٠ومنها القلوية ،الكلوريدات ،المعادن الثقيلة ،النتروجين ، الفسفور ، الكبريت 

 وتنجم عن بعض التفاعالت البيتروكيميائيـة ومنهـا كبريتيـد الهـدروجين             - الغازات -٣
 ٠،االمونيا والميثان

  
  

 وتعتبر من أهم أنواع الملوثات الموجودة في ميـاة الفـضالت            -:الملوثات البايولوجية   -ج
  -:خطيرة ومن أهم الملوثات البيولوجية سبب أمراض وبعضها ي
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           ٠٠٠ الحيوانات  الميتة والتي تتواجد في مياه الفضالت مثل القطط والكالب -ا
  النه ) أوراق االشجار ( أن معظمها غيرضار  النباتات  وتشمل مياه الفضالت ورغم -٢    

  يجب التخلص منها          
   العضويات الدقيقة  توجد عادة في المياه والتربة بعضها يعتبر ضاراً مثل الجراثيم -٣    

  والديدان          
  ويقصد بها كافة المواد والشوائب المحمولة بمياه الصرف الـصحي -:    المواد الصلبة الكلية   

ســـواء كانـــت رمـــاالً أو مـــواد عـــضوية أو العـــضوية أو جـــراثيم                                       
  -:وتتألف من جزئين  ) TS(   ويرمز لها عادة 

  
مواد صلبة كلية معلقة وهذا الجزء يحجز فوق ورقة الترشيح عند ترشيح عينة من مياه               - أ

من الترسيب العـادي وقـسم   المجاري وتتألف من قسم قابل للترسيب المباشر في جزء          
  ٠غير قابل للترسيب أال بأضافة مواد مخثرة 

مواد صلبة كلية راشحة وهذة المواد يمر عبر ورقة الترشيح وعادة تكون أما غروية أو               - ب
  ذائبة أو كليهما 

   ويتألف أي جزء من المادة الصلبة من قسمين -ج
   قسم عضوي ويدعى المواد المتطايرة -١
  عى غير الطيار قسم العضوي ويد-٢

وكلما كان القسم العضوي أكبر من القسم الالعضوي كان ذلك دليل على شدة تلـوث ميـاه                 
الفضالت وعلى أن مصدر هذة المياه الملوثة هو منزلي على االغلب وليس مصدر صـناعي          

٠  
 -:التلوث بالمخلفات الزراعية كالمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية  -٧

  -:المخلفات الزراعية   - أ
        يضم هذا النوع من المخلفات خليطاً من الملوثات الكيميائية والمبيدات الحشرية 

  والمخصبات الزراعية وهي االسمدة والمبيدات التي يجري تصريفها الى المجاري        
  المائية اذا ما تركت دون تدوير والتي تؤدي الى تلويث المياه باالحماض والقلويات        
  صباغ والمركبات الهيدوكاربونية واالمالح السامة والدهون والدم والبكتريا واال        
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تستخدم المبيدات الحشرية في مجاالت الزراعة والصحة العامة للقـضاء علـى األفـات           
البيئي مـن   الزراعية والحشرات وبصفة عامة يؤدي أستخدام المبيدات الى أختالل التوازن           

خالل تلويث عناصر البيئة المختلفة من تربة وماء ونبات وحيوان بـشكل يـصعب أعـادة                
توازنها وتشمل المواقع المعرضة للتلوث بألمبيدات عن طريـق الميـاه الجوفيـة واالبـار               

  ٠والينابيع واالنهار والبحيرات والخزانات المائية والبرك 
 االنتقال العرضي من المناطق المجـاورة أثنـاء         وتتلوث مياه الشرب بأكثر من وسيلة منها      

عملية الرش أو من جراء التسرب من االراضي التي تتعامل مع المبيدات بألتزامن مع حركة               
  ات في القضاء على أفاة النباتات الماء أو يحدث التلوث المباشر بأستخدام المبيد

ان من حيث تـأثيرة علـى       تمثل مخلفات المبيدات مشكلة خطيره سواء بألنسبة لصحة االنس        
الجهاز التنفسي والجلد والعين أو بأعتباره مهلك لألسماك وضـار بألمزروعـات و خاصـة      
بنبات القطن عند ريه بمياه تم التفاعل معها بتلك المبيدات كما أنه ضار بألحيوانات المنتجة               

  ٠للبن عند شربها لمياه ملوثه 
ه في المياه التي قد تنتقل الى التربة وينـتج          كما هناك تأثيرات صحية ضارة للمبيدات المذاب      

عنها زراعة نباتات ملوثة او نتيجة تناول الحيوانات لنباتات تمت سقايتها بألماء الملوث أو              
  شربها من الماء الملوث مباشرة وهي 

  ظهور أعراض الحساسيه الصدريه والربو وتصلب الشراين وظهور أعراض السرطان  -
 جلديه وأمراض العيون وحدوث أضطرابات في المعده تضخم الكبد وظهور أعراض  -

وتكـوين  ، فقدان الذاكره وبعض مظاهر والخمول ، تردي العناصر الوراثيه في الخاليـا            -
 ٠٠٠أجنه مشوهه 

ورغم المأسي التي تحيط بالتعامل مع المبيدات اال أن ال يمكن االستغناء عنها كلياً الن ذلـك                
  ٠ه مخيفه يعني أنتشار الحشرات واالفات بصور

  -: المخصبات الزراعيه -ج
أما بألنسبه الى التلوث بألمخصبات الزراعيه والتي يتزايد أستخدامها نظراً لمحدودية التربه            
الصالحه للزراعه واالتجاه نحو التوسع في الزراعة لزيادة انتاجتها من الغذاء مـع النمـو               

لى المياه الجوفية وتـؤدي الـى   للسكان والتي تكمن خطورتها من ان الزيادة فيها قد تصل ا      
تلويثها باالضافة الى انتقالها الى المسطحات المائية من خالل الصرف او السيول ومن اهـم       

   ٠٠المخصبات الزراعية 
  
  
  

الحشرية-ب بالمبيدات الماء   -:تلوث
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 تعتبر من المركبات السامة لالنسان والحيوان وهـي تـؤدي فـي             -:مركبات الفسفور    -١
علمـا انـه مـن المخـصبات        بعض البحيرات الى مايعرف باضطراد النمو البيولوجي        

المعروفة بثباته الكيميائي بحيث يجعله يستمر في التربة لفترة طويلة وهي تعمل علـى              
   ٠النمو الزائد للطحالب وبعض النباتات المائية في المسطحات المائية المغلقة 

 ان التلوث المائي بمركبات النترات يعتبر من اكبر واخطر مشكالت           -:مركبات النترات    -٢
ث في العالم وهي تؤدي الى تحويل مياه الشرب الى مياه غير صالحة وكذلك تؤدي               التلو

الى اضطراب النمو البايولوجي وتكمن مشكلة النترات في تحولها الى ايـون النتريـت              
والذي يؤدي الى تسمم الدم من خالل القيـام بوظيفيتـه الرئيـسية والخاصـة بنقـل                 

                                                                                          ٠االوكسجين 

يستخدم مركبات النترات والنتريت ضمن الحدود المسموح بها كمادة حافظة سواء في المعلبـات      
الغذائية او في بعض انواع اللحوم المملحة والمحفوظة انطالقا مما تتصف بـه مـن خـواص                 

  ٠ا ورائحه مميزة مضادة للجراثيم واضافتها لونا خاص

  -: تلوث المياه بالمخلفات الصناعية -٨

تمثل المخلفات الصناعية خطرا حقيقيا على كافة عناصر البيئة الذي يعتبر الماء اهم عناصـره               
وهي تمثل مخلفات المصانع الغذائية والكيميائية وااللياف الصناعية والتي تؤدي الى تلوث الماء             

واالحمـاض والقلويـات واالصـباغ والـنفط ومركبـات البتـرول            بالدهون والبكتريا والدماء    
والكيمياويات واالمالح السامة كامالح الزئبق والرصاص والكادميوم والزنك وهي من المعـادن            

وهذه المعادن لها القدرة على التراكم في االنـسجة الحيـة وخاصـة         ) الفلزات الثقيلة   ( الثقيلة  
دها سمية فضال عن دورها في استهالك قـدر كبيـر مـن             الزئبق الذي يعد اكثرها انتشارا واش     

امثال ماتستهلكه مخلفات الصرف الصحي وهذا بدوره يـؤدي الـى قتـل             ) ٤(االوكسجين يزيد   
   ٠الكائنات الحية الموجودة في المياه التي تلقى فيها هذه المخلفات 

ماك والطيور والثـدييات  كذلك يؤدي القاء المواد البالستيكية في المسطحات المائية الى قتل االس       
البحرية والحاق ضررا بها ومخلفات مصانع الورق مما يزيد من التلوث العـضوي ومـن ثـم                 

 كما أن بعـض عناصـر       ٠الزيادة الكبيرة في الكائنات الدقيقة المتغذية على مخلفات السيليلوز          
يـة النباتيـة    المركبات لها القدرة على االنحالل في الماء وبالتالي تـؤثر علـى الكائنـات الح              

  والحيوانية في البيئات
   -: تلوث المياه عن طريق خزانات خفظ المياه -٩

ان استخدام خزانات المياه في حالة عدم وصول المياه لالدوار العليا والتي اليتم تنظيفها بـشكل                
   ٠دوري االمر الذي يعد غاية في الخطورة 
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   -: تلوث المياه باالمطار الحامضية -١٠ 
 المطر من السماء خاليا من الشوائب وفي رحلته للوصول الى سطح االرض تعلق بـه             ينزل ماء 

الملوثات الموجودة في الهواء والتي منها اكاسيد النتروجين واكاسيد الكبريـت وذرات التـراب              
 ٠وهذا ناتج من الملوثات الصلبة والغازية التي تنتج من المصانع ومحركات واالالت والسيارات        

وثات مجتمعة مع بعضها تذوب في مياه االمطار لتشكل عنصرا اخـرا لـيس فقـط                كل هذه المل  
لتلوث الماء وانما لتلوث التربة حيث يمتص النبات السموم التي تصل للتربة من مياه االمطـار                

 كمـا قـال اهللا   ٠الملوثة ويختزنها لكي يتناولها االنسان والحيوان بعد ذلك وتؤدي الى تسممهم     
 ٤٨الفرقان  ( صدق اهللا العلي العظيم     ) وأنزلنا من السماء ماء طهورا      ( لكريم  تعالى في كتابه ا   

علماً أن ظاهرة تلوث االمطار جديده أستحدثت مع أنتشار التصنيع والقاء كميات كبيـرة مـن                ) 
  ٠المخلفات والغازات واالتربه في الهواء والماء

محيطـات والبحـار وأالنهـار      كما أن سقوط ماء المطر الملوث فوق المـسطحات المائيـه كال           
والبحيرات يؤدي الى تلوثها والى تسمم الكائنات البحريه واالسماك الموجوده فيها وينتقل الـسم    
الى االنسان أذا تناول هذه االسماك الملوثه كما تموت الطيور البحريه التي تعتمد فـي غـذائها                 

  ٠على االسماك 
يق تسببها في تأكل بعـض قنـوات الميـاه          وتؤثر االمطار الحامضيه على مياه الشرب عن طر       

  ٠فزيادة نسبة الرصاص في مياه الشرب 
كما تسبب االمطار الحامضيه في أذابة بعض الفلزات مثل الرصاص والزئبـق وااللمنيـوم مـن      

  ٠التربه حامله أياها الى االنهار والبحار والبحيرات مسببه أضرار للكائنات المائيه الحيه 
كذلك تتأثر صحة االنسان من خالل شرب هذه المياه الملوثه واالسماك والكائنات البحريه التـي               

  ٠يتغذى عليها 
    -: تلوث المياه بالملوثات االشعاعية -١١

هذا النوع من التلوث ينتج من أستخدام المواد المشعه مثل اليورانيوم والثوريوم وهـي المـواد      
 وعنـدما تـصل هـذه       ٠رها من المواد الصلبه االخرى المشعه       الناتجه عن االفران الذريه وغي    

الى ) في الدوال التي تستعملها     (الملوثات االشعاعيه الموجوده في مياه تبريد المحطات النوويه         
المياه يذوب بعضها ويتعلق في صورة معادن ثقيله كألرصاص والنيكل والكـادميوم والـزرنيخ              

  المياه الملوثه الى جسم االنسان تحد ث أمراض خطيرهوالزئبق وااللمنيوم وعندما تصل هذه 
    -: المعادن الثقيلة-١٢

تعرف المعادن الثقيله هي تلك العناصر ذات االوزان الجزئية العالية التي التتمثل بعمليات االيض              
المختلفه ولها القابلية على الترسيب في أنسجة وأعضاء الجسم الحساسة محدثه بـذلك ضـرر               

  ي في بعض االحيان الى الوفاة أو العوق ومن هذه العناصرصحي كبير يؤد
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الرصاص ،الكادميوم ،الزرنيخ ،الزئبق ،النحاس ، الخارصين ،السلينيوم ، البزموث  ،الفلـور              (
  ) الخ٠٠٠،الكلور ، الحديد وغيرها 

 لقد أثبتت البحوث والدراسات بأن لهذه العناصر وأمالحها أثر كبير على صحة االنسان أضـافه              
الى ذلك فأن المنظمات االنسانيه أكدت على سمية هذه العناصـر ومركباتهـا أذا تعـرض لهـا                

  االنسان 
  ٠وفيما يأتي أضرارها على صحة االنسان

 يؤدي التسمم بة الى تثبيط نشاط نخاع العظم وفقر الدم الحـاد والكبـد    -: التسمم بالرصاص    -
لتـر وأذا  /  ملغـم  ٠،٠١ في مياه الـشرب  والطحال وقد يؤدي الى الوفاة النسبه المسموح بها       

  ٠لرصاص من أنابيب التوصيل المنزليزادت يطلق على الماء ملوث بألرصاص وياتي التلوث بأ
لتـر ويحـدث التـسمم      / ملغم ٠،٠٠١ النسبه المسموح بها بمياه الشرب       -: التسمم بالزئبق    -

ملغـم  ٨٠ جسم االنسان عـن    لالنسان من مادة الزئبق أذا                   زادت تركيزها في                         
  الخ٠٠٠مما يؤدي الى شل العضالت واألرجل وأاليدي 

لتر وهي ماده مستخدمه فـي  /ملغم ١ النسبه المسموح بها في ماء الشرب -: التسمم بالفلور  -
تنقية مياه الشرب ومفيده لألسنان وأذا زادت يؤدي الى تفتت االسنان وظهور بقـع بنيـة فـي                  

  ٠الجسم 
 يصل الى مياه الشرب من المبيدات الحشريه أو من فـضالت المـصانع              -:زرنيخ   التسمم بال  -

ويؤدي الى أصابة االنسان بسرطان الكبد وسرطان الرئه والموت السريع ونسبة المسموح بهـا              
  ٠لتر/ ملغم ٠،٠١في مياه الشرب 

ه تـؤدي   لتر وزيادت /ملغم٠،٠٠٣ النسبه المسموح بها في مياه الشرب        -: التسمم بالكادميوم    -
 تلوث المياه بهذا العنصر أثر مرور مياه الـشرب فـي            ٠الى لين العظام وتؤثر على الكالسيوم       

    ٠االنابيب المعدنيه
لتر زيادته تـؤدي الـى      /ملغم  ٠،٣ النسبه المسموح بها في مياه الشرب        -: التسمم بألحديد    -

  ٠عسر الهضم ويختلط بمياه الشرب من االنابيب المعدنيه 
لتر ماده كيميائيه تـستخدم  /ملغم٣٥٠ النسبه المسموح بها في مياه الشرب -:لكلور  التسمم ا  -

تؤدي الى تفاعـل    ) جزء بألمليون   ٤-٠،٥(في تعقيم المياه وزيادته عن الحد المسموح بها من          
المركبات العضويه في الماء مع الكلور مكونه مركبات أخرى تزيد معهـا أحتمـاالت االصـابه                

  ٠بأمراض سرطانيه 
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   -: كيف نحافظ على المياه من التلوث

 تلوث المياه أثناء تخزينها والتي يمكـن توضـيحها          هناك  العديد من االسباب التي تؤدي الى          
 : فيما يلي

 هناك عنصر ال يمكن تجاهله بل يمثل مصدراً رئيسياً لتلوث المياه أال وهو المادة التي يصنع          -١
زانات األرضية يتم تصنيعها من الخرسانة وال يـتم عزلهـا           منها الخزان وطريقة التصنيع فالخ    

بالطريقة التي تمنع تلوث المياه وانما يتم عزلها فقط لضمان عدم تسرب المياه خارجها دون أي               
مراعاة للجانب الصحي في ذلك وقد يكون ذلك نتيجة للرغبة في تخفيض التكاليف أو نتيجة لعدم               

  -: تتمثل فيالعلم بطريقة العزل الصحيحة والتي

عزل خارجي للجسم الخرساني بما يسمى بالروالت البوتومينية والتي يجـب حمايتهـا               - أ
وهذا العزل ضـد الميـاه      جيداً بما ال يعرضها للتلف من األعمال التي تليها أو من أعمال الدفان            

  . الجوفية حتى ال تتسرب إلى جسم الخزان أو داخل الخزان نفسه

من الداخل وذلك حتى ال تتفاعل المياه الموجودة داخل الخزان مع            عزل داخلي للخزان نفسه      -ب
الخرسانة والحديد وهذا تستخدم به المواد التي تتعامل مع الخرسـانة مـن مـواد أسـمنتية أو       

  . ايبوكسية وخالفه

 ان الخزانات العلوية قد يتم تصنيعها من الخرسانة أو من مادة الفيبر جالس أو مـن مـادة           -٢
  : ن ويمكننا تحديد أسباب تلوث المياه في كل حالة من خالل تحديد خصائص كل منهاالبولي اثيلي

 بالنسبة للخزانات الخرسانية فإنها تحتوي على مسام تؤدي إلى تلوث المياه بداخل الخـزان               -أ
بأي سوائل أو مواد خارج الخزان وذلك إذا ما تم عزلها بطريقة متقنة تماماً بما يمنـع تلـوث                   

سبق توضيحها عند اإلشارة للخزانات األرضية إضافة إلى ذلك فإن السطح الـداخلي             المياه وقد   
غير األملس للخزان الخرساني يؤدي إلى زيادة احتمال تكون طحالب وذلك في حالة عدم تهيئـة              
العزل لسطح أملس بدرجة كافية بما يمنع حدوث ظاهرة الطحلبة وهذا ما يصعب تحقيقـه فـي                 

  . ية العلوية والتي تزداد درجة تعرضها ألشعة الشمسحالة الخزانات الخرسان

 وبالنسبة للخزانات المصنوعة من مادة الفيبر جالس وهي المادة التي يمكن أن تتفاعل مع               -ب
مناخ  بصفة عامة والتي يـصعب       الالماء تحت درجات الحرارة والظروف البيئية التي يتسم بها          

  الخزانات إضافة إلى ذلك فإن مادة الفيبر جالس ال التحكم فيها عند تخزين المياه في مثل هذه 
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تمكن من الوصول لسطح داخلي أملس للخزان وبالتالي ال تقاوم ظاهرة الطحلبة كمـا أن هـذه                 
من النفـاذ إلـى   ) التي تحتوي على األشعة تحت الحمراء(المادة ال تمكن من منع أشعة الشمس      

  . كن من امتصاص هذه األشعةمياه الخزان لعدم احتوائها على طبقة سوداء تم

   

 وبالنسبة للخزانات المصنوعة من مادة البولي اثيلين فبالرغم من أن المادة في حد ذاتها ال                -ج
والتي أوصت الهيئة العالميـة لألغذيـة واألدويـة         (تتفاعل مع الماء في ظل الظروف الطبيعية        

 والتي تندرج تحتها مـادة     Polymersبضرورة تخزين المياه وجميع السوائل الغذائية في مواد         
إال أنه حتى يمكن االستفادة من مزايا هذه المادة فال بـد مـن تـصنيع الخـزان                ) البولي اثيلين 

باالعتماد على تكنولوجيا القولبة والتي تمكن من تصنيع الخزان كقطعة واحدة ال تتجـزأ بمـا ال     
قات ذوات سـماكات مناسـبة      يؤدي إلى وجود لحام به أو مسام وبما يمكن تصنيعه من عدة طب            

لتوفير مياه صحية ونقية ويحتفظ بدرجة حرارة المياه داخل الخزان دون التأثر بدرجة الحـرارة               
خارجه وهذا ما ال تستطيع توفيره العديد من الشركات المصنعة لمثل هذه الخزانات وذلـك امـا               

إلنتاج لتخفيض سعر البيـع     لعدم ادراكها لمزايا تكنولوجيا القولبة أو رغبة منها لخفض تكلفة ا          
  . للمستهلك والذي ال يمكنه ادراك فروق الجودة وتمييزها من شركة ألخرى

في ضوء ما تم توضيحه عن األسباب الرئيسية لتلوث المياه للخزانات فإنه يمكن التغلب علـى                 
 مشكلة تلوث خزانات المياه بتحديد دور كل من مستهلكي ومصنعي خزانات المياه والذي يتمثـل            

   -:  في

ضرورة االعتماد على تكنولوجيا القولبة في صناعة خزانات البولي اثيلين مع ضـرورة              -١
توفير الشركات المصنعة للمطبوعات واإلرشادات الالزمة للمستهلكين بما يمكنهم من التعامل مع            

 . الخزان بالشكل الصحيح وبما يمكنهم من ادراك فروق الجودة التي توفرها تلك التكنولوجيا
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 ضرورة تفهم المستهلكين لهذه اإلرشادات وضرورة اتباعهـا مـع ضـرورة اسـتعدادهم                -٢
  . للتضحية بقدر أكبر من التكلفة المالية للحصول على مياه غير ملوثة ونقية

 ضرورة التزام الشركات المنتجة للخزانات بمسؤولياتها االجتماعية تجاه المـستلكين مـن              -٣
ية بأهمية التنظيف الدوري للخزانات مع ضـرورة تـوفير الفـرق            خالل توفير الحمالت التوعو   

  . الالزمة للقيام بصيانة الخزانات مجاناً أو بأسعار رمزية ال تزيد عن تكلفة عمليات الصيانة

 ضرورة توجه المستهلكين لالعتماد على خزانات البولي اثيلين كخزانات أرضـية ال سـيما               -٤
  . ادة البولي اثيلين عالية التحملوإن توافرت الخزانات المصنعة من م

 تكاتف جهود الشركات المصنعة لخزانات البولي اثيلين مع الجهات الحكومية بمـا يـضمن               -٥
 .صحة وسالمة المياه المخزنة

 فهنـاك وجد طـــــرق عديدة لتنقيـة وتعقـيم الميـاه فمـن خـالل هـذا الموضـوع               وت
دح يرتكبـه بعـض التجـار حيـث أنهـم      ولكن هنالك خطأ فـا  العديد من الطرق لتحلية المياه

األمـالح فـي الميـاه التـي يرغبـون فـي تحليتهـا ال         يقومون بشراء محطات تحلية ونسبة
  للبحار والمياه المالحة فقط  ما هيــــوان التحلية إن  ٣٠٠PPMن ـــتزيد ع
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المعالجـة والتنقيـة    ولذلك تسمى الوحدات التـي يرغـب بهـا هـــؤالء التجـار وحـدات      
ــست مح ــة   ولي ــة والتنقي ــدة المعالج ــون وح ــة وتتك ــات التحلي ــن ط           -:م

                                                           -:  فلتـر كـاربوني    -١

ـ هــووظيفته إزالة السموم والطعـم والـروائح الكري   مـن المـاء فهــــو بـذلك      ةــ
           هيقوم بدور رئيسي بأخذ الكلور المستخدم في تعقيم الميا

    
 
    -: فلتر سوفتينر -٢

األمالح الكلسية في المياه ال تزيد عن  مجموع يث تكونـوظيفته يقوم بأخذ الكلس من الماء بح
٣٥PPM  المصابين بالتهابات الكلى أو الحصى  ولذلك فهو يعتبر من أهم األشياء للمرضى

 .ويتنشط دوريا بالملح

                                                -:رملي رفلت -٣ 

          .ه حجز الشوائب العالقة بالمياهوظيف
 
 :-               فوق البنفسجية جهاز التعقيم باألشعة -٤

      .الفيروسات والبكتيريا ووظيفته تعقيم المياه باألشعة فوق البنفسجية لقتل
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 ):(DOSINGالـ ور أوحاقن الكل(جهاز تعقيم المياه بالكلور  -٥
 

                             .األلماني ووظيفته تعقيم المياه بالكلور وأفضل األنواع المذكورة هو النوع
  
ووظيفتها حجز الشوائب   إنش٢٠ أو ١٠ ميكرون طــول ٠،٥ أو ٥فالتر تنقية   -٦

  .والبكتيريا العالقة في المياه

ة ــوجميعها صناع R.Oالـ الك محطات التحليةأما بالنسبة للتحلية المنزلية فهن
بكمية األمالح  وان أما الممبرينات أو أغشية التحلية التي تتحكمــة أو تايــيـــنــيـص

 R.Oالـ اً مايكون في محطاتــبــالــم وغـــفهي أمريكية الصنع في جميع أنحاء العال

 .١٠PPMإلى م باألمالح قد تخفض الملوحة ـــكــار تحــيــالمنزلي مع

  دم ـــفإنها تستخ) مياه المقطرةــال(رات ــبــللمياه المستخدمة في المخت أما بالنسبة

زور والدينايزور يستخدم في تقطير المياه حيث تكون نسبة ــايــنــديــال القطارات أو
                           ـ:ويتكون الدينايزر من  0PPM الملوحة في المياه

 . ويختص في سحب العناصر السالبة:األنيون -١

  ويختص في سحب العناصر الموجبة: الكاتيون-٢
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  -:اما الطرق االسهل لتنقية المياه في بيوتنا هي

  :من طرق تعقيم المياه

  .وهى طريقة غير عملية عند تعقيم كميات المياه الضخمة:الغليان-١
  .وق البنفسجيةــــاستخدام أشعة الشمس أو مصدر لألشعة ف-٢
  ).Ozonation(استخدام األوزون-٣
  ).Ultra-filtration(التصفية الدقيقة-٤
  -:المعالجة الكيمائية باضافة مواد مثل-٥
  .األيودين-أ

  ).Chloramines(مركبات الكلورامين-ب

  .الكلور-ج
الكائنات  والتى يتم من خاللها اضافة موادكيميائية تقتل وما يعنينا هنا هو المعالجة الكيميائية

  .قيقة الضارةالد

  

تعقيم المياه الى تخفيض عدد الجراثيم فيها لدرجة تصبح غيـر ضـارة بـصحة     تهدف عمليةو
 :تقسيم طرق التعقيم الممكنة الى طرق فيزيائية وأخرى كيميائية  االنسان ويمكن

  -:الفيزيائية  الطرق  -١

ـ - تعريض الماء لألشعة فوق البنفسجية - ومن هذه الطرق غلي الماء  المـاء فـي    يح ترش
  ٠احواض الترشيح الرملية 
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  - :غلي الماء  - أ

الجـراثيم    درجة مئوية ولعدة دقائق يؤدي الى قتل٧٥إن تسخين الماء لدرجة حرارة تزيد عن 
اقتصادي ويقتـصر   الموجودة فيه ولكن استخدام هذه الطريقة لتعقيم كميات كبيرة من الماء غير

المنزلية او في بعـض   المياه الالزمة لبعض االغراضاستخدامها على تعقيم كميات محدودة من 
نظراً لعدم توفر مقاييس للحرارة  المناطق المنعزلة وهنا ينصح بتسخين الماء حتى درجة الغليان

  ٠في المنازل

  -:البنفسجية   االشعة فوق-ب 

 قتـل الجـراثيم   إن تعريض الماء لألشعة فوق البنفسجية المتوفرة في اشعة الشمس يؤدي الى
  تولد هذه االشعة بشكل  الموجودة فيه ولزيادة مردود هذه الطريقة ولرفع امكانية التحكم فيها

على المياه المراد تعقيمها  اصطناعي بواسطة مصابيح ضوئية خاصة توجه االشعة الناتجة منها
  . ضمن صاالت مغلقة

 

 

  -:  ترشيح الماء-ج 

ضـمن   دي الى حجز الجراثيم الموجودة فيهان ترشيح الماء في احواض ترشيح رملية بطيئة يؤ
مواصـفات   طبقات الترشيح وال يعتمد على هذه الطريقة منفردة في تعقيم المياه لصعوبة تحديد

    ٠.طبقات الترشيح وسرعة الترشيح المناسبة 
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  - :الكيميائية الطرق -٢

وزون وتعتبر هذه الطرق  تعتمد الطرق الكيميائية لتعقيم المياه على اضافة الكلور ومركباته أواأل      
هي أكثر طرق التعقيم انتشاراً نظراً الرتفاع مردودهاوامكانية استخدامها علـى نطـاق واسـع               

المواد الى الماء بعد ازالة جميع المواد  وبشكل اقتصادي وفي مختلف الظروف وتتم اضافة هذه
 هذه بعد تنقية الميـاه فـي   وغالبا تضاف مواد التعقيم العالقة فيه وبعد ازالة الحديد و المنغنيز

  .  التنقية احواض الترشيح او في نهاية مراحل

  -:وهناك عدة لتعقيم المياه بالطرق الكيميائية ومنها

  -:بالكلور ومركباته   التعقيم-أ 

ويـستعمل الكلـور فـي      يعتبر استخدام الكلور ومركباته من ارخص واسهل طرق تعقيم المياه
 - :ية التعقيم بأحد االشكال التال

   -:الصوديوم  هيبوكلوريد*

الصغيرة لإلمداد بالميـاه     ويباع تجارياً على هيئة محلول ويستخدم في تعقيم المياه في المنشآت          
   نظراً لسهولة استخدامه بالمقارنة مع استخدام غاز الكلور

  -:الكلور  التعقيم بغاز*

واكثرهـا انتـشاراً    ات الكلـور يعتبر التعقيم بغاز الكلور من ارخص واسهل طرق التعقيم بمركب
   وخاصة عند تعقيم المياه بشكل دائم

في عبوات تحت الضغط ويكون بهذه الحالة بشكل سائل يتحول الى غاز لونـه   يورد غاز الكلور
    ٠لمجرد خروجه من العبوة  مائل لألصفر

 

الكلور الى المياه ضمن وسط مغلق بواسطة تجهيزات خاصة تؤمن ضبط كمية          ريضاف غاز الكلو  
   ٠المضافة 

ل /  مـغ  ٠ ٥ ،- ٠ ٢،مياه الشرب المشكوك باحتوائها على الجراثيم بعدل  يضاف الكلور الي
  منشآت االمداد بالمياه وكدليل على خلو المياه من الجراثيم بعد اضافة الكلور لها  ويتم ذلك في
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/ مـغ   ٠،١مداد بالمياه عن ان ال يقل تركيز الكلور المتبقي في الفروع النهائية لشبكات اال يجب
دقيقـة وهـو    ٣٠ل وفي اإلستعماالت العملية يضاف الكلور الى الماء ثم يقاس تركيزه فيه بعد 

دليل علـى قتـل    ل فهذا/ مغ٠ ٢ ،- ٠،١زمن تأثير الكلور اذا كان هذا التركيز ضمن المجال 
ل / مـغ ٠،٥الماء عـن   يالكلور لجميع الجراثيم الموجودة في الماء ولكن زيادة تركيز الكلور ف

   ٠يكسبه رائحه غير محببة

تعقيم المياه بالكلور ومركباته بعد التخلص من المـواد العالقـة وخاصـة المـواد      وينصح بعدم
منها وذلك لتشكل نواتج عن تفاعل الكلور مع هذه المواد أثبتـت االبحـاث ضـررها     العضوية

 .االنسان  بصحة

  -:باألوزون  التعقيم  - ب

تفككه السريع ال يعطي ضمانة  م باألوزون مكلفاً بالمقارنة مع التعقيم بالكلور كما ان يعتبر التعقي
  مياه الشرب  الستمرار التعقيم لفترات طويلة نسبياً في انابيب شبكة

  

بالقضاء على الجراثيم ويعتبر اكثر فاعلية من الكلور في قتل الجراثيم وال يتـرك   يقوم األوزون
    ٠ الماء اثر على طعم ورائحة اي

األوزون بتعريض االوكسجين الموجود بالهواء بعد تخليصه مـن الرطوبـة و    يتم الحصول على
  ف فيتحول قسم من االوكسجين الموجود .  ك ١٥ - ١٢الى تيار كهربائي توتره  الغبار وتبريده
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  .الى غاز األوزون  بالهواء

  ٠لك يعتبر التعقيم باألوزون مكلفاً األوزون نحتاج الى طاقة كهربائية كبيرة ولذ وللحصول على

الى قسم من الماء المراد تعقيمه بواسطة جهاز حقن خاص ثم يـضاف المـاء    يضاف األوزون
   ٠األوزون الى المياه المراد تعقيمها  الحاوي على

 -:فائدة تعقيم وتصفية المياه-  الــخـــالصــة

 ٠سام غير ذائبة بالمياه والرمل والطمي وأي مواد أو أج أزاله الشوائب والصدأ-

 والتي سميت ) الهيدروكربونات المكلوره (ور ـ الكلـةار أضافـقايا أثـالكلور وب ـةأزال-
 ٠المسرطنه  بالمركبات

 .  الذائبة بالمياهتامتصاص الغازا-

  . أزاله المركبات الكيماوية والمعادن الثقيلة والسموم-

 ٠وغيرها  الح والتحكم بهاــــبه األمـمعالجات خاصة ومتعددة كتخفيض نس-

  .  البكتريا والجراثيم والطحالبعلىالقضاء -
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  لية طرق سحب مناذج مياه اإلسالة آ
  : طرق اخذ عينات المياه من الصنبور أو من فوهة المضخة من اجل االختبار وتكون كاألتي 

استخدام قطعة قطـن    قم بإزالة أي وصالت حول الصنبور و      ) : الحنفية  (  تنظيف الصنبور    - ١
  ٠اوشاش نظيفة إلزالة أي أوساخ عند الفوهة 

افتح الصنبور بأقصى حد ممكن لتدفق الماء منه واترك المياه تسيل لمـدة             :  فتح الصنبور    - ٢
لضمان الحصول على ماء يحتوي على كلور وللتخلص مـن  ( دقيقة أو دقيقتين ثم أغلقه ، لماذا   

  ٠الماء الراكد والترسبــات 
بلهب شعلة غاز أو والعة سـكائر أو قطعـة مـن         : قم بتعقيم الصنبور لمدة دقيقة واحدة        - ٣

  ٠القطن مغمورة في الكحول لضمان عدم تلوث فتحة الصنبور 
  

  
  

 سـحب  زثم فم بقياس نسبة الكلور الحر المتبقي في الماء وإذا كانت النسبة صـفر فـال يجـو               
  ٠لمسموح بها فيتم إكمال العملية النموذج وإذا كانت نسبة الكلور ضمن الحدود ا

 افتح الصنبور قبل اخذ العينة بحذر ودع الماء ينساب لمـدة دقيقـة أو دقيقتـين بانـدفاع      - ٤
  ٠متوسط والتعــدل سرعة تدفق المياه بعد فتح الصنبور 

  ٠ افتح القنينة المعقمة وادر الغطاء الحلزوني أو اسحب السدادة بعناية - ٥
غطاء الواقي وهما موجهتان نحو األسفل لمنع دخول الغبار الذي قد يلوث             امسك الغطاء وال   - ٦

  ٠) بداية عنق القنينة (القنينة وضع القنينة فورا تحت تيار المياه وإمالءها للحد المسموح به
  وذلك لغرض تسهيل عملية ) إلى حد بداية عنق القنينة (  يجب ترك فراغ هوائي ضئيل - ٧

  ة سلفات الصوديوم الموجودة في القنينة المعقمة ولتسهيل عمل تجانس الماء مع ماد    
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إن مادة سلفات الـصوديوم توقـف       " المختبر وكذلك له أهمية في توزيع اإلحياء المجهرية علما        

  عمل الكلور في الماء 
ضع السدادة أو الغطاء علـى القنينـة وثبـت الغطـاء الـواقي والغطـاء         :  تغطية القنينة  - ٨

  ٠لخيــط الورقــــي با
 يجب غسل اليدين بالماء الساخن والصابون قبل اخذ العينة وذلك لضمان عدم تلوث غطاء               - ٩

  القنيـنة عند فتحها 
 يجب تثبيت المعلومات الخاصة بالنموذج المسحوب والتـي تتـضمن أسـماء القـائمين             - ١٠

  ٠ر بالسحــب ومكان السحب ووقت السحب وتاريخ السحب ورقم النموذج ونسبة الكلو
 يجب إيصال النماذج المسحوبة من مياه الشرب إلى المختبرات المعتمدة خالل فترة ألتزيد           - ١١

عن ثمان ساعات وذلك لوجود إحياء حساسة يمكن أن تقتل خالل هذه الفتـرة وأنـواع أخـرى                
   ٠يمكن زيادة عددها 

ـ         ) NaS2O3(  تضاف مادة ثايو سلفات الـصوديوم        -١٢ اه إلـى قنـاني جمـع نمـاذج المي
% ٣البكتريولوجية قبل استخدامها وذلك لمعادلة أي نسبة من الكلور المتبقي في الماء بتركيـز               

إي مايعـادل   )   س س ٢٥٠ – ٢٠٠سعة  (  مل لكـــل قنينـــة     ٠و٢-٠و١حيث يضاف   
لمنع استمرار الفصل القاتل للكلورين على البكتريا خالل فترة نقل النموذج إلى             ) قطرات١٠-٨(

بان القناني الحاوية على ثايوسلفات الصوديوم ليس لها تأثير علـى البكتريـا             " علماالمختبر ،   
  ٠ ساعات من فترة جمع النموذج ٦الموجودة في المياه غير المكلورة خالل 
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  ٠ يتم سحب نموذجين من مياه الشرب أسبوعيا  لكل فرقة صحية ولكل مركز صحي - ١٣
  ٠) نهاية الشبكة -وسط –بداية ( ث مناطق  تكون قراءات نسب الكلور على ثال- ١٤
 تكثيف الزيارات للمناطق الغير مخدومة بمياه اإلسالة والمناطق الشحيحة بمياه اإلسـالة             - ١٥

  ٠والمناطق التي تكثر فيها النسبة السكانية 
  ٠) عينة سحب النماذج لمياه الشرب ( إلية تعقيم القنينة -١٦
  ٠ غسل القنينة بالماء المقطر –أ 

 م ١٢٥لمدة ثالثين دقيقة وبدرجة حرارة     ) االوفن  (  وضع القنينة المغسولة بجهاز التعقيم       -ب  
  ٠مع ترك الغطاء غير محكم الغلق لضمان خروج بخار الماء من القنينة 

 ٢٥٠ ٢٠٠لكل قنينة حجمها مـن  )  قطرات ١٠-٨ (م يتم إضافة محلول سلفا ت الصوديو     –ج  
دة الكلور الن باقي الكلور سوف يواصل تأثيره على البكتريا          س س لغرض تعطيل ماتبقى من ما      

  ٠الموجودة فيها 
 يتم إدخال القناني التي تم وضع مادة سلفات الصوديوم فيها إلى جهاز التعقيم مـرة ثانيـة                  –د  

 ساعتين وبهذه الحالـة أصـبحت القنينـة         ٢-١و٥ م ولمدة من     ١٨٠ – ١٦٠وبدرجة حرارة   
  معقمة وجاهزة للعمل 
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  اختبار الكلور احلر املتبقي يف املاء
 
 فـي الموقـع    DPD1 يمكن استخدام جهاز فحص الكلور الحر في الماء باستخدام حبـوب             -١

  ٠كونها سهلة الحمل وذات مامونية جيدة وتعتبر هي الكاشف 
 تعتبر حبوب الكاشف ذات مادة لونية بدرجات متفاوتة عند وضعها في الماء لمعرفة نـسبة                -٢

   ٠ور الحر المتبقي بالماء الكل
  ) إلية العمل ( تقنية المقارنة البصرية 

يتكون جهاز المقارنة اللونية لبحث نسبة الكلور الحر المتبقي بالماء من عدسـة مجهـر فـي                 
مقدمته تنفذ إلى عدستين األول يبين لون القرص الذي يحوي على قراءة نسب الكلور والثـاني                

لذي يحتوي على الماء والذي وضع فيه حبة الكاشف لغرض          مخصص لوضع األنبوب الزجاجي ا    
    ٠المقارنة بين اللونين وتثبت درجة قراءة نسبة الكلور 

جزء بـالمليون والثـاني     % ) ٤، % ١(  توجد قرصين للقراءة األول درجة تتراوح مابين         -٣
  درجة تتراوح مابيـن 

   ٠جزء بالمليون % ) ١ --% ٠،٠١( 
    ٠لى العالمة المحددة بعينة المياه مرتين اوثالث مرات ثم إمالءها إ غسل أنبوب المقارنة-٤
 ضع األنبوب داخل الحاملة في المقارنة بحيث تكون بنسق واحد مع المعايير الملونـة فـي                 -٥

   ٠القرص 
 أضف الكاشف إلى األنبوب الذي فيه الماء واخلطه جيدا ليذوب وقد يقتـضي هـذا سـحق                  -٦

   ٠ظيف القرص بقضيب بالستيكي ن
 امسك المقارنة بحيث يواجه الضوء الطبيعي الجيد ويتم في الوقت ذاته بتدوير القرص إلـى   -٧

 الذي يكونه الكاشف تم اقرأ عندئذ يكون قيمـة الكلـور الحـر          نأن يتماثل لون المعيار مع اللو     
   ٠المتبقي بالماء 

بالمعايير الموجـودة   ) نبوب  األ( في حيز االختبار    ) األحمر الوردي   (  قارن اللون القرنفلي     -٨
 من تبقي الكلور الحـر     في القرص بحيث يواجه الضوء الطبيعي جيد عندئذ تكون النتيجة نهائية          

   ٠في الماء 
  
  
  
  
  



١٠٤  

                   

  ROتنقية املياه بطريقة التناضح العكسي جبهاز
 

قديمة التي كانت تتبع إن ظهور األساليب الحديثة في معالجة المياه وتنقيتها أطاحت بالطرق ال
ركز األول آنذاك رغم كل مشاكلها ـهزة التقطير تحتل المــلتلك الغاية والتي كانت فيها أج

ثم حلت بعدها عمليات التنقية باالعتماد على الريزينات التي تحتاج للتنشيط  وتكاليفها الباهظة
 ) والمغنزيوم لكالسيومتصر على معالجة شاردتي اقتكانت  بشكل دوري لكن عمل هذه الريزينات

تظهر كمنافس قوي  RO واآلن بدأت أجهزة ولم تفي بمتطلبات السوق ( بة للموجبةـهذا بالنس
أو ما يعرف  RO إنه عالم أجهزة الم الجديدــم معالجة المياه وسننتقل إلى هذا العــفي عال

  بالتناضح العكسي
 

 
 

  مبدأ التناضح العكسي

فإن تقنية ، وزية كانت معروفة للكثير من أكثر من قرن ــعلى الرغم من أن العملية األسم
إعالن الستخدام التناضح العكسي هو وكانت أول ، األغشية لمعالجة المياه تعتبر حديثه  استخدام

باستخدام أغشية  ( SOFTENING) م إلزالة عسرة الماءـــبراءة اختراع بنفس االس
ة فلوريدا ــ أنتج في جامع١٩٥٢وفي سنة . فيروسيانيد على مثبتات مسامية من البورسلين 

 الغشاء المستخدم وكان من عيوب. أغشية من أسيتات السيليلوزلتحلية المياه بالتناضح العكسي 
 وكان هذا تقريبا وقت ظهرو تقنية الديلزة أو ( لسمك الغشاء ضعف معدل اإلنتاج للماء العذب

وفي الخمسينيات تم تطوير األغشية لزيادة معدل مرور الماء مع ارتفاع معدل ) الفرز الكهربائي
 ( spiral wounded ) وتم في الستينيات إنتاج أغشية مثل الملفوفة حلزونيا. طرد الملح 

 ) أو على صورة أنابيب وغيرها ثم ظهرت في السبعينيات أغشية الشعيرات الدقيقة المجوفة
hollow fine fibers )  وقد كان . من البوليميد مع استقرار إنتاج أغشية استيات السليلوز

) ة السبعينات ومنذ نهاي( أما اآلن  تطور األغشية الستخدامها إلزالة ملوحة المياه قليلة الملوحة
 فقد تم تطوير األغشية لتحليه المياه شديدة الملوحة كمياه بحر
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  شرح عملية فصل املاء العذب بالتناضح العكسي
 

فمن . إذا وضعنا محلول ماء ملحي في جانب لغشاء شبه نفاذ والجانب اآلخر ماء عذب 
األكثر  ) إلى المحلول الملحي ( األقل تركيزا ) الماء العذب )ينفذ ( المعروف طبيعيا أن ينتقل

 ) وهذه تعرف بعملية التناضح، وذلك ألحداث التوازن أو التعادل في علمية التركيز  . (تركيزاً 
osmosis process ) ويستمر نفاذ الماء العذب في هذا االتجاه وعليه يرتفع عمود

 .  الماء العذبالملحي ألعلى نتيجة زيادة كمية الماء بالمحلول باستمرار نفاذ المحلول
بارتفاع عمود الماء يرتفع الضغط بجانب المحلول الملحي وتزداد لذلك مقاومة نفاذ ومرور 

عند هذا . الماءالعذب حتى يصل ارتفاع الضغط إلى قيمة تمنع من نفاذ الماء العذب تماما 
وقد اكتشف  ( osmotic pressure) التوازن ويسمى هذا الضغط االسمومزي الضغط يحدث

يمكن عكس هذه العملية أي أنه إذا أثرنا على المحلول الملحي يضغط أعلى من  علماء أنهال
في األتجاه  ) األكثر تركيزاً  ( فسينتقل الماء العذب من المحلول الملحي الضغط األسموزي

وتعرف هذه العملية بعميلة التناضح العكسي  ).األقل تركيز ( العكسي وينفذ إلى جهة الماء العذب
ومن ثم فعملية التناضح . تي يمكن بها الحصول الماء العذب من الماء المالح وال

هي عملية فصل الماء العذب عن محلول ملحي من خالل ( reverse osmosis)العكسي
وال يحتاج األمر إلى  وذلك بضغط المحلول الملحي يضغط أعلى من الضغط األسموزي غشاء نفاذ

تحت ضغط أعلى  )الماء المالح ( أن يوضع المحلول الملحيتسخين أو تغير في الشكل بل يلزم 
وتعتمد قيمة الضغط األسموزي على  ( osmotic pressure ) األسموزي من الغضط

وعلى ( total dissolved solids : TDS ) عوامل عدة منها تركيز الملوحة للماء المالح
 األسموزي لعنصر كلوريد ويتراوح الضغط . نوعية األمالح الذائبة وعلى درجة الحرارة

أي ( البوصة المربعة / رطل 1.1 – 1 في الماء المالح بين % ٦٠الصوديوم والذي يمثل 
 جزء ١٤٣٠أو واحد بار لكل ( الذائب  لكل مائة جزء في المليون من الملح)  بار ٠,٠٧حوالي 

ي له يساوي  جزء في المليون فإن الضغط األسموز٥٠٠٠فمثال لماء بئر ملوحته  )في المليون
 جزء في المليون فإن الضغط األسموزي له حوالي ٣٢٠٠٠ولماء بحر ملوحته   بار٣,٤تقريبا 

 بارإال أنه يجب مالحظة أن الضغط الحقيقي الالزم لعملية التناضح العكسي عادة يكون أكبر ٢٢
 : من هذه ا ألرقام وذلك إلضافة الضغوط الالزمة لآلتي كثيرا

  لسريان ماء التغذية خالل مجمع األغشية واألنابيب والصمامات وغيرهاالفقد في الضغط الالزم
الضغط  , الزيادة في ملوحة الماء مروره باألغشية نتيجة استخالص الماء العذب منه,

احتماالت االنسداد لرفع  , أو خزانات ماء الطرد، االستاتيكي لرفع الماء لخزانات الماء المنتج 
إحتماالت اإلنسداد الجزئي لألغشية مع  أو خزانات ماء الطرد، تج الماء لخزانات الماء المن

 إلخ..الزمن نتيجة ترسب العوالق واألمالح والمكونات العضوية 
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 في وعاء ضغط ( saline feed water) من الناحية التطبيقية يتم ضخ مياه التغذية المالحة
 ل مجموعة من األغشيةحيث يضغط الماء المالح ويدفع خال ( pressuer vessel ) مغلق

(wembranes) ,وعندما يمر جزء من الماء العذب عبر الغشاء تزداد ملوحة الماء المالح 
 . وعليه فإن جزءا ص من مياه التغذية األكثر ملوحة يتم التخلص منه , ( brine ) المتبقي

 كل كثير مثلوبدون هذا التخلص فإن االزدياد المطرد لملوحة مياه التغذية سوف يتسبب في مشا
 لزيادة الضغط األسموزي مع زيادة الملوحة زيادة الترسبات وزيادة الضغط عبر األغشية

من مياه التغذية اعتمادا  % ٧٠ إلى ٢٠وتتراوح كمية المياه التخلص منها بهذه الطريقة مابين 
أما الماء  (rject ) على كمية االمالح الموجودة في مياه التغذية ويسمى هذا المحلول بالمطرود

 (permeate or water product    ) العذب والذي نفذ من األغشية فيكون الماء المنتج
إلزالة المواد العالقة من الطمي ( وتحتاج هذه التقنية لعمليات معالجة أوليه دقيقة لماء التغذية 

 والبكتيريا كالفطريات ( وكذلك إزالة وقتل وفصل األحياء المائية الدقيقة) أو الرمال وغيرها 
 يحتاج الماءا كم. وذلك للمحافظة على وحدة التحلية من انسداد وتلف األغشية  ) والطحالب

سواء   المنتج إلى معالجة نهائية لضبط خواصه بما يناسب الخواص المطلوبة حسب االستخدام
ليه وع ) أو لالستخدام الصناعي والغذائي والطبي. أو مياه للغاليات البخارية . ماء شرب 

 والثانية لفصل الماء. فمحطة التحلية تتكون من ثالثة نظم أساسية األولى للمعالجة االبتدائية 
   والثالثة للمعالجة النهائية ) بمجمع األغشية ( العذب

  كيفية عمل األغشية
أي تسمح  ( semi permeable) األغشية عبارة عن مواد طبيعية أو صناعية شبه نفاذة

مثل اسيتات ( وتتكون أغشية التناصح العكسي من مواد خاصة . ن األمالح بمرورالماء فقط دو
مجوفة مثل خيوط شعر الرأس ) خيوط ( إما على شكل شعيرات . أو البولي أميد ) السليلوز 

  U ملفوفة على شكل حرف (hollow fine fibers ) تقريبا
  . (spiral wounded sheets ) أو على شكل ألواح حلزونية ملفوفة

   بالخاصة الشعرية ) وتعمل األغشية بما يسمى بنظرية السريان باالمتصاص االنتقائي
 وتعتمد قدرة الغشاء) . ورفض امتصاص األمالح ( أي أن طبيعة الغشاء بامتصاص الماء فقط 

  انجستروم وهي أقل كثيرا من المرشحات١٥ إلى ١على فصل األمالح على قطر المسام من 
 . والتي تمنع األحياء الدقيقة بالمرشح (micro filteration ) الدقيقة

  المقارنة بين أغشية التناضح العكسي
 

تعتبر األغشية قلب نظام أغشية التناضح العكسي وهي تتكون من مواد رقيقة بسمك حوالي 
وهي .  مم ٠,٠١ ميكرون ومثبته بمواد مساميه ليصل سماكها إلى حوالي ٠,١ إلى ٠,٠٤

واألغشية لها القدرة على منع مرور .  على مرور الماء العذب وطرد األمالح تختلف في قدرتها
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كالبكتيريا ( من المواد العضوية  % ١٠٠من المواد غير العضوية وحوالي % 99  إلى٩٠من 
ويمر الماء العذب من خالل الفراغات بين الهيكل الجزئيي ) . كالسيلكا ( وغيرها  ( والفيروسات

وتستخدم مواد مثل أسيتات السليلوز  DIFFUSION ) ) يق االنتشارطر لمادة الغشاء عن
  ومركباتها والبوليمد كأساس لألغشية التجارية

 
  اسيتات السليلوز

  معدل مرتفع لمرور الماء العذب لوحة المساحات-١
  تستخدم في األغشية الملفوفة حلزونيا والشعيرات الدقيقة المجوفة وغيرها-٢
  بوليميدعمرها اقل من ال -٣
  تقاوم وجود الكلورين الزائد حتى اقل جزء في المليون -٤
 ٦,٥ – ٣,٥مستقر حتى رقم هيدروجيني بين -٥
  حساس لهجوم البكتيريا -٦
  حساس إلمكانية انهياره مع ارتفاع درجة الحرارة وعدم انضباط الرقم الهيدروجيني-٧
  نسبيا أرخص سعرا -٨
  
 

  البوليميد
  الماء العذب لوحة المساحاتمعدل أقل لمرور -١
  تستخدم في األغشية الملفوفة حلزونيا والشعيرات الدقيقة المجوفة وغيرها -٢
  عمرها أطول من السليلوز-٣
  حساس لوجود الكلورين-٤
 ١١ –٣مستقر حتى رقم هيدروجيني بين -٥
  يقاوم البكتيريا -٦
   الرقم الهيدروجينييقاوم االنهيار مع ارتفاع درجة الحرارة وعدم انضباط -٧
 نسبيا أعلى سعراً -٨
 
 
 

  ما الذي تزيله أنظمة التناضح العكسي من الماء؟
 :األمالح والمعادن الذائبة مثل

  .النترات وبعض الكبريتات -
  .الكالسيوم والمغنيسيوم -
  .البوتاسيوم -
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  .الطعم والرائحة -
  .العديد من المواد العضوية-

 الدقيقةمعظم الكائنات الحية  -
 

 ما هي مشاكل وايجابيات نظام التناضح العكسي؟
  للتذكير نقول إن لكل نظام هناك ايجابيات وسلبيات وال يوجد نظام مثالي في العالم

 
   نظام التناضح العكسي يعالج فقط نسبة صغيرة من المياه التي تمر خالله بينما *
  .نظامنسبة من المياه الضائعة ناتجة عن استعمال هذا ال   
   لكن وهذا الغشاء قابل . أغشية التناضح العكسي من الممكن أن يحدث لها عطل أو تسريب *
 لتبديل أو التنشيط كل ستة أشهر على حسب نسبة تلوث الماء بالشوارد   
 .إذا كان تركيز بعض المواد عالياً في الماء، فقد ال يكون نظام التناضح العكسي أفضل خيار *
   بواسطة التناضح العكسي ليس أفضل خيار إلزالة البكتيريا بشكل عام نظام المعالجة*
 والبكتيريا المسببة لألمراض، ألن الغشاء يمكن أن يتلف ويسمح بدخول البكتيريا للماء  
  وهذه المراحل  RO يتم وضع عدة مراحل معالجة بدائية قبل دخول الماء على قسم *
  للغشاء وتكون تلك المراحل البدائية غالبا حتى نحصل على عمر طويل  ضرورية جدا   
  ونستطيع وضع وحدات معالجة بالرزينات لتخفيف الضغط  وحدات معالجة بالكربون الفعال  
 على الغشاء والحصول على مردود وعمر اطول له  
عوضاالسخانات   فولت فقط١٢يوفر الطاقة الكهربائية ألنه يعمل على محرك ضاغط بكمون  *

 قطيرفي جهاز الت
 RO أجهزة إزالة األمالح بالتناضح العكسي

 :TDS فوائد عملية إزالة األمالح
الماء فإن هذا الماء يصبح غير صالح  وجود نسب عالية من األمالح المنحلة في عند

لالستخدامات الصناعية وإن كل صناعة تحتاج إلى نوعية ماء معينة فمنها ما يحتاج إلى ماء 
مالح ومنها ما يحتاج إلى ماء منخفض األمالح ومنها ما يحتاج إلى مقطر خالي تماماً من األ

األمالح سواء كانت  وغالب الصناعات تحتاج إلى ماء منخفض.وهكذا... ماء متوسط األمالح
الغذائية، المشروبات الغازية، الكيميائية،  الصناعات(الماء بشكل مباشر مثل  الصناعة تستخدم

المراجل وأجهزة توليد  مثل أكثر الصناعات التي تستخدم اشرأو بشكل غير مب) الخ...الطبية
 ..وأبراج التبريد وغيرها البخار

 
 : RO مبدأعمل أجهزة إزالة األمالح

على مبدأالتناضح العكسي باستخدام  Reverse Osmosis أجهزة إزالة األمالح تعمل
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 .األغشية نصف النفوذة
 :كما يلي Reverse Osmosis أن نشرح عملية التناضح العكسي يمكن
بواسطة غشاء نصف نفوذ عندهايبدأ الماء النقي  بفصل المحلول الملحي عن الماء النقي نقوم

التوازن في التركيز  وهذا ما يسمى  خالل الغشاء إلى الماء المالح حتى يحصل بالعبور من
 .Osmosis بالتناضح

تدفق أي ينتقل الماءمن إذاقمنا بتطبيق ضغط على المحلول الملحي،عندها تنعكس جهة ال
المحلول الملحي إلى جهة الماءالنقي وبالتالي يزداد تركيزالملح في المحلول الملحي وتزداد 

 Reverse وهذه العملية تدعى التناضح العكسي.كميةالماء النقي على الطرف اآلخر
Osmosis.  
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الشروط الصحية الواجب توفرها يف معامل حتلية وتعقيم مياه 

  (R.O) الشرب بنظام

 قررنا إصدار   ١٩٨١لسنة  ) ٨٩(من قانون الصحة العامة رقم      ) ١٠٥(استناداً الى إحكام المادة     

عقيم مياه الشرب بنظـام  التعليمات الخاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل تحلية وت 

(R. O):  

   

  ٢٠١٠لسنة) ٤(تعليمات رقم 
   )R.O( الشروط الصحية في معامل تحلية وتعقيم مياه الشرب بنظام األغشية الحلزونية والتنافذ العكسي 

   – ١ –ة الماد
  . الحصول على الموافقات البلدية عل انشاء المعمل -:أوال
  .عن مستوى الطريق العام ) سم١٥( ان اليقل ارتفاع ارضية المعمل عن -:ثانيا
  . ان يكون البناء من الطابوق واألسمنت او اية مادة اخرى توافق عليها الجهات الصحية -:ثالثا 
مترين وثمانون سنتمترا وان تغلف من الداخل ببالط         ) ٢،٨٠(ة األنتاج عن    ان اليقل ارتفاع جدران قاع    -:رابعا  

  وان تطلى السقوف بالدهان الزيتي المانع لتكاثر الخمائر ) الكاشي او الفرفوري (السيراميك األبيض 
  .         واألعفان 

   )R.O(  توفير المكائن والمعدات الالزمة لتحلية وتعقيم مياه الشرب بنظام -:خامسا 
خمـسة عـشر متـرا    )١٥(يقل عن  ان يتناسب حجم األنتاج المكائن والمعدات مع حجم القاعة بما ال           -:سادسا  
  . من البناء لكل عامل مكعبا
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  . تبليط ارضية المعمل ببالط مناسب لطبيعة العمل لتسهيل الغسل والتنظيف-:سابعا 
  .انع لدخول الحشرات  تجهيز النوافذ وفتحات التهوية بالنسيج المشبك الم-:ثامنا 
  . تجهيز البناية بانارة كافية من النوع اآلمن -:تاسعا 
  . تحصين المعمل ضد القوارض -:عاشرا 
   – ٢ –المادة 

  . اليجوز ممارسة العمل في المعمل المشمول بهذه التعليمات اال بعد الحصول على األجازة الصحية -:اوال
ة سنة واحدة من تاريخ صدورها وتجدد سنويا بناء طلب صاحب العمل             تكون األجازة الصحية نافذة لمد     -:ثانيا  

  بعد اجراء الكشف على المعمل والتأكد من توافر الشروط الصحية
    يلتزم صاحب المعمل بما يأتي - ٣ –المادة 

   توفير المستلزمات اآلتية -:اوال
ا ومنفصلة عن قاعة األنتـاج  مغاسل ومرافق صحية تتناسب مع عدد العمال ومجهزة بأبواب تغلق تلقائي      - أ

.  
  .وسائل التهوية والنظافة والتعقيم  - ب
  .مختبر متكامل للسيطرة النوعية  - ت
 .مخازن لحفظ المواد األولية ومواد التعبئة ومعزولة عن قاعة األنتاج  - ث

 .صيدلية األسعافات األولية  -  ج

 .وسائل مكافحة الحريق وتدريب العاملين عليها  -  ح

 . فيها متطلبات الراحة غرفة استراحة للعمال تتوافر -  خ

  . ممارسة العمل في قاعة األنتاج -:ثانيا 
  . تثبيت تاريخ األنتاج والصالحية على كل عبوة مع بيان مكونات المنتج -:ثالثا 
 تبديل فالتر تحلية مياه الشرب بشكل دوري بما يضمن المواصفات القياسية المعملية لألنتاج المحـددة                -:رابعا  

  .القةالجهات ذات الع من
   اتخاذ األجراءات الوقائية اآلتية -:خامسا 

حصوله وجميع العاملين في المعمل على شهادة السالمة من األمراض األنتقالية بعد اجراء الفحوصـات                 - أ
  السريرية والمختبرية والشعاعية التي تحددها الجهات الصحية 

 من موقع العمل لحين شـفائهم التـام   ابعاد العاملين المصابين باألمراض األنتقالية والتقرحات والجروح  - ب
  .بتأييد من الجهة الصحية المختصة 

اشراك العاملين في دورات التثقيف والتربية الصحية التي تنظمها جهات الرقابة الصحية للحصول على                - ت
  .شهادات التربية الصحية 

لمـسموح  اعتماد نظام يومي ودقيق للتثقيف الموضعي للمعمـل بأسـتعمال المنظفـات والمطهـرات ا               - ث
 .بأستعمالها في معامل الصناعات الغذائية 
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     -٤ –المادة 

   )R.O(  تعقيم المياه المنتجة بعد مرحلة التحلية بنظام األغشية الحلزونية والتنافذ العكسي -:اوال
تحمـل البطاقـة األعالميـة     يعبأ المنتج النهائي اليا في بيئة معفمة وبعبوات تستعمل لمـرة واحـدة و         -:ثانيا  

  ويمكن استخدام العبواتذات االحجام الكبيرة ألكثر من مرة بعد غسلها وتعقيمها من خالل ، بالمعمل الخاصة
           منظومة متكاملةلهذا الغرض    

   -٥ –المادة 
  .على العمال غسل ايديهم بالماء والصابون قبل المباشرة بالعمل وارتداء بدالت العمل مع اغطية الراس 

   -٦ –المادة 
لسنة ) ٨٩(يعاقب المخالف ألحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم   

١٩٨١ 
  – ٧ –المادة 

 علـى  ١٩٩٣لسنة )٩(تطبق احكام تعليمات الشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الصناعات الغذائية رقم          
  .ما اليتعارض مع احكام هذه التعليمات ب ) R.O( معامل تحلية وتعقيم مياه الشرب بنظام 

   – ٨ –المادة 
  .تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 

  
  

  الدكتور                                                          
  صالح مهدي الحسناوي                                                         

  وزير الصحة                                                        
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

   ٢٠/٩/٢٠١٠ في ٤١٦٤العدد /   الوقائع العراقية 
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  الباب الرابع
   املاء والغذاء االمراض التي تنتقل عن طريق 

 االيكوالي  •

 الزحار  •

 ) ريا الكول( ة اهليض •

  )التهاب الكبد الفايروسي( الريقان  •

 التايفوئيد والباراتايفوئيد  •

 طرق الوقاية من االمراض املنقولة عن طريق الغذاء  •
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   E.coli االيكوالي

، مرضية غير ء اإلنسان والحيوان، قد تكون تعيش في أمعا  إي كوالي هي نوع من البكتيريا
 تسبب مرضاً مميتاً بين   البكتيريا أن تنتج نوع من السمومولكن يمكن لبعض سالالت هذه

البشر، وعادة يصاب الناس بهذه البكتيريا بعد تناول اللحوم الغير مطهوة، أو أكل 
  .الخضروات المزروعة في األراضي الملوثة

  

      
  

بب تناولهم للخيار العضوي والذى وقد تم ربط العديد من الحاالت المصابة في ألمانيا بس
يقال إنه تم استيراده من إسبانيا، ومع ذلك، فإنه مايزال من غير الواضح ما إذا كانت 

  .إسبانيا هي المصدر األصلي للبكتيريا
 مؤخراً بتحذير رعاياها المسافرين إلى ألمانيا بعدم تناول بعض الدولوكتدابير وقائية قامت 

   ولكن بالطبع ليس هذا حال، فكيف يمكنكم تجنب اإلصابة؟الخيار، والخس والطماطم،
  :هناك أربعة قواعد أساسية يمكنك اتباعها للتقليل من مخاطربكتيريا إي كوالي

  النظافة الشخصية*
  تخزين المواد الغذائية *
  إعداد الطعام *
  الطبخ*  

  النظافة الشخصية
م وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، اغسل يديك دائما بعد استعمال الحمام، وقبل تناول الطعا

إلى المواد الغذائية الى االنسان ووهذه التدابير الوقائية سوف تساعد على وقف نقل البكتيريا
  . الطازجة أو المطبوخة مسبقا
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  تخزين المواد الغذائية

 التأكد من وضع درجة حرارة الثالجة في المعدل الصحيح لحفظ الطعام وهو يتراوح ما  -
 درجات مئوية، تذكر دائماً أن البكتيريا تنمو مع ارتفاع درجات الحرارة لذلك ٨ – ٢بين 

  . يجب أن تحفظ األطعمة دائماً في الثالجة
  . الحرص على إبقاء الزجاجات والعصائر مغلقة بإحكام-
  . والتى تزيد مدة تخزينها عن يومين)المخزون في الثالجة (المطبوخ عدم تناول الطعام -
  .اللحوم النيئة بعيدا من اللحوم المطبوخة إبقاء -
  . تخزين اللحوم النيئة في أسفل الثالجة-
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  إعداد الطعام للطهي

  . اغسل يديك جيداً قبل تناول الطعام-
  . جفف يديك جيداً وتذكر أن األيدي الجافة والرطبة تنقل البكتيريا بسهولة أكثر-
ة عن غيرها من المواد الغذائية، بما في ذلك المواد  حفظ األسماك واللحوم النيئة منفصل-

  .الغذائية المطهوة
 استخدم سكين نظيفة في تقطيع المواد الغذائية غير السكين التى تستخدمها عادة في تقطيع -

  .اللحوم النيئة
  . احرص دائما على غسل الخضروات جيداً قبل استخدامها-
  . التنظيف المستمر للمطبخ-
  
  الطهي*
والطعام الغير مطبوخ جيدا يشكل سببا .  ضمن درجة الحرارة الصحيحة تقتل البكتيرياهيالط -

 درجة مئوية  ٧٠ويجب أن تصل درجة حرارة الطعام أثناء الطهي إلى. رئيسيا للتسمم الغذائي
  .في مدة ال تقل عن دقيقتين

كان الذى تتواجد به  التأكد الدائم من طهو لحوم البقر والضأن بشكل جيد فهذه اللحوم هي الم-
   .البكتيريا بكثرة
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  )الزحار االميبي(الزحار 

يعيش هذا الطفيل في قولون االنسان . هيستوليتيكا مرض معوى يسببه طفيل يسمى اإلنتميبا   
   يتطفل هذا المايكروب على بطانة االمعاء الغليظة بحيث

 أسباب العدوى
 الشخص المصاب إلى الفم مثل تناول طعام أو ماء  منلملوثابرازال تحدث العدوى عند وصول

  ."لألميبا الكيس الطفيلى"ملوث يحتوى على 
 استخدام أدوات غير نظيفة تسبب العدوى بمرض المياه و الطعام الملوث أو عدم نظافة اليد و

 .الزحار االميبي
 

 :العدوى و لتجنب
 عد دخول الحماماأليدى بالماء والصابون ب يجب االهتمام بغسيل -
 والصابون قبل تناول الطعام يجب االهتمام بغسيل األيدى بالماء -
  جيدا خضروات والفواكه الطازجةلغسل ا -
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 المرض أعراض و إنتشار
اإلسهال، و إلتهاب  ينتشر هذا المرض فى المناطق اإلستوائية و الحارة و يسبب حاالت

 .البراز  الدم و المخاط معالقولون، مع امكانية نزول
بدون ظهور أى أعراض على حامل العدوى   اإلنتميبا هيستوليتيكاييمكن اإلصابة بالعدوى بطفيل

اإلصابات تكون االعراض أما متوسطة أو  من اإلصابات و لكن فى باقى% ٩٠و هذا يمثل 
  وفي الحاالت المتوسطةتكون االعراض كاآلتيشديدة
البراز المخاطى اللزج، مغص، إعياء، و فقدان   يوميا، و يتميز بقوام مرات٨ إلى ٣من  :إسهال

 .غازات الوزن مع وجود
 

 :االعراض كالتالى فى الحاالت الشديدة تكون
 البراز ود دم معوج

  مرة يوميا٢٠ إلى ١٠اإلسهال شديد من 
  البطن آالم عند جس ووجع,قيئ, حمى

 العالج
 مج ثالث ٥٠٠فالجيل  Flagyl باسم منتشر Metronidazole يؤخذ دواء قاتل للطفيليات

في حال المريض ينتج ( يعلى الطفيل  أيام و هذا الدواء يقضى١٠-٧مرات فى اليوم لمدة 
 (  داخل االمعاء و بعض االطباء يوصف دواء آخر للقضاء على)الدور الخضري للطفيلي 

االمعاء مثل عقار ،،  جدار داخل ي الطفيل)المرضى في حالة انتاجهم للطور المتكيس للطفيلي 
Furamide  أدوية استشارة الطبيب دائما قبل تناول أى، و يجب. 

 يخلو البراز من الطفيل بعد إنتهاء مدة العالج يجب إجراء فحص البراز للتأكد
 

 المضاعفات
مع وجود عالج فعال تنتهى االعراض و ال . االعراض بعد أسبوعين فى معظم الحاالت تختفى

لم يتناول المريض عالجا مناسبا تتكرر االعراض مجددا و يمكن دخول   و لكن إذاترجع ثانية
  . اعضاء اخرى واهمها الكبدالدم و إصابة  إلى مجرىيالطفيل
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  الكولـــريا

 كافة االعمار واالجناس ويكون اشد خطورة في صغار عند يصيب االمعاء  مرضالكوليرا

ليرا في كافة انحاء العالم لكنه يحدث على شكل تفشيات االطفال وكبار السن وينتشر مرض الكو

  .وبائية 

     

المسبب المرضي جراثيم ال ترى بالعين المجردة وفترة حضانة المرض وظهور االعراض علـى              
 وعند ظهور الكوليرا في مجتمع مـا يـصبح مـن            .مريض هي عدة ساعات الى خمسة ايام        ال

الواجب تكثيف الجهود لتعزيز التخلص الصحي من مفرغات اإلنسان وتـوفير المـاء المـأمون             
وتعزيز في إعداد وتقديم الطعام باإلضافة الى اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية أخرى تحد او تمنع               

  .انتشار المرض

  لهدف من االجرآءات الوقائية ا

   تعزيز قدرات العاملين في مجال الرقابة الصحية لتنشيط المعلومات الصحية على – ١

  .عدوى مرض الكوليرا او كيفية الوقاية منه      

   توعية جمهور المواطنين من مخاطر انتشار مرض الكوليرا وقد يؤدي الى الوفاة اذا – ٢

  .لم يعالج سريعاً      

  .االكثار من السوائل لمرضى الكوليرا – ٣

إمـدادات الميـاه واإلصـحاح البيئـي         توفير   من خالل يمكن السيطرة على مرض الكوليرا      – ٤

والنظافة الشخصية وتحضير الطعام مأمونة كلها بدرجة تكفـي للحيلولـة دون انتـشار ضـمة            

  .الهيضة



١٢٠  

  

 ومتى يبـدأ العـالج ومـا هـي          ولغرض اتخاذ اإلجراءات الوقائية يجب معرفة عدوى الكوليرا       

لمسببة لمرض الكوليرا وكيف تحدث اإلصابة وما هي المصادر الشائعة لنقل المرض            الجرثومة ا 

  .الكوليرا والسيطرة عليهاوبائية فمن خالل اإلجابة على هذه التساؤالت يمكن معرفة 

   الكوليرا؟اعراضما هي 

يعاني المريض بالكوليرا من إسهال خفيف       خفيفة، فقد    تكونبالكوليرا  اعراض االصابة   أكثر  ان  

اال ان قلة قليلة من الحاالت تظهر ببدء سريع اإلسهال مائي شديد وقيىء يسفر عن فقدان                . فقط

فيشعر المريض بالعطش ويتوقف عن التبول ويـصاب        . كميات كثيرة من سوائل الجسم وأمالحه     

ليرا الوخيمة من تـشنجات فـي       بالضعف والجفاف وفي كثير من األحيان يشكو المصابون بالكو        

  .المعدة وفي الذراعين والساقين

  وما هي المصادر الشائعة للعدوى؟

  :المصادر الشائعة للعدوى هي ما يلي

مثل الماء السطحي الملوث بالبراز والبئر الذي لم        (وهو الذي تلوث عند مصدره      : ماء الشرب * 

مثل ما يحدث عند مالمسته     (ثناء تخزينه   او الماء الذي تلوث ا    ) يجر طالء جدرانه بمانع للتسرب    

  .او من خالل الثلج المصنوع من ماء ملوث) االيدي الملوثة بالبراز

مثل الحليـب او الـرز المطبـوخ والعـدس          : الطعام الملوث اثناء تحضيره او بعد تحضيره      * 

  .والبطاطس والبيض والدجاج
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 ماء ملوث او يؤكل نياً أو غير مطبـوخ طبخـاً   االطعمة البحرية وخاصة المحار المجموع من  * 

  .كافياً

الفواكه والخضراوات وهي التي تزرع على مستوى االرض او قريباً مـن مـستواها ويـتم                * 

وترى بماء يحتوي على فضالت االنسان او يجري غمرهـا بالمـاء            . تسميدها بالسماد البشري  

  .الملوث ثم تؤكل نية

   الكوليرا من خالل تجارة المواد الغذائية؟هل هناك خطراً من احتمال انتقال

ان تبقى حية في انواع شتى من المواد الغذائية مدة           )01,0139( ضمة الهيضة   يمكن لجرثومة   

 يوم في درجة حـرارة      ١٠ ايام في درجة حرارة المحيط العادي ولمدة تصل الى           ٥قد تصل الى    

 بعـد التجميـد اال ان الحـرارة    م ويمكن ان يضل هذا الكائن الحـي حيـاً    )١٠-٥(تتراوح بين   

  .المنخفضة تحد من تكاثره

وتعد ضمة الكوليرا ضعيفة المقاومة للحموضة والتجفيف ولذلك ال يوجد احتمـال للخطـر فـي            

ـ       ) PH ٤,٥(االطعمة المحضرة تجارياً بالتحميض حيث       عة اقل أو التجفيف كما ان التشعيع باش

   على الضمات وتعد االطعمة المعالجة بهذه م يقضي٧٠غاما والتعرض للحرارة التي تتجاوز 
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أما االغذية التي تمثـل اكبـر       . الطرق مأمونة وفقاً لمعايير مدونة االغذية اذا لم تتلوث بعد ذلك          

مصدر للقلق بالنسبة للبلدان المستوردة فهي االغذية البحرية والخضراوات التي يمكن ان تؤكل             

ل االطعمة البحرية التي ينقلها االفراد عبـر الحـدود          فقد ظهرت حاالت الكوليرا نتيجة تناو     . نية

وعلى كل حال فلم يكشف العدد الكبير من االختبارات التـي اجريـت علـى االطعمـة                 . الدولية

عـن وجـود    ) واحدثها من امريكـا الجنوبيـة     (المسوردة تجارياً من البلدان المصابة بالكوليرا       

  ).(OI,0139جرثومة الضمة الهيضة 

  قاية من الكولريا؟ما هي طرق الو

  :يمكن الوقاية من الكوليرا بتأمين ما يلي

  : تأمين اإلمداد بالماء المأمون وهو–أوالً 

   ماء اإلسالة ان توفر– ١

  
  )يغلى لمدة دقيقة واحدة( غلي الماء – ٢

   استعمال حبوب التعقيم– ٣

  ).سوضع الماء في أوعية شفافة تخترقها أشعة الشم( التعقيم بأشعة الشمس – ٤

ماء على ان يتـرك     من   لتر ١٠ لتعقيم   )القاصر  (قطرة واحدة كبيرة من الكلور       استعمال   ان– ٥

  . دقيقة ثم يحرك٣٠-٢٠لفترة 
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يمكن لإلصحاح الجيد ان يحد بدرجة ملحوظة من خطر انتقال الممرضات           : اإلصحاح البيئي : ثانياً

  :ع ما يليويمكن إتبا. المعوية الى األمعاء ومنها جرثومة ضمة الهيضة

 يجب إعطاء األولوية المطلقة لمراعاة المبادىء األساسية للتخلص من فـضالت اإلنـسان              – ١

  .بشكل صحي ولضمان توفير إمدادات المياه المأمونة

 تعليم اإلفراد كيفية استخدام المراحيض وتنبيهم الى خطورة التبـرز علـى األرض او فـي     – ٢

  .المياه او بالقرب منها

ظافة العامة والنظافة الشخصية وأهمية غسل اليدين بشكل جيد باستخدام الصابون         أهمية الن  – ٣

  .بعد مالمسته للمفرغات كما يجب ايضا التأكيد على طرح مفرغات األطفال في المراحيض

من الممكن ان يكون الغذاء ناقالً لإلحياء المسببة للمرض فان على كـل             :  مأمونية الغذاء  –ثالثاً  

ريس أساليب الرقابة الصحية المناسبة الخاصة بشحن الغذاء ومعالجته وذلك من           بلد ان يقوم بتك   

خالل برنامج وطني مأمون كما ينبغي ان تؤكد أنشطة التثقيف الصحي التي يجب تكثيفهـا فـي                 

  :حالة وجود تهديد بظهور الكوليرا على أهمية األمور التالية

ت والفواكه السليمة التي يمكن إزالة القشرة  باستثناء الخضراوا ( تجنب تناول الطعام النيىء      – ١

  . باالضافة الى غسلها جيدامنها فهي مأمونة اذا عولجت بطريقة صحيحة
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  . طهي الطعام على نحو جيد– ٢

  . أكل الطعام ساخناً قبل ان يبرد أو إعادة تسخينه بشكل جيد قبل أكله– ٣

  .الستعمال ا غسل وتجفيف جميع أدوات طهي الطعام وتقديمه بعد – ٤

  . تحضير الطعام وتداوله بطريقة تقلل من احتمال خطر تلوثه– ٥

 غسل اليدين جيداً بالصابون بعد التغوط او بعد التماس مع المواد البرازيـة وقبـل إعـداد           – ٦

  .الطعام او تناوله او إطعام األطفال

تماالً خاصـاً مـن      يشكل الباعة الجوالون في الطرقات وقرب المدارس والمطاعم العامة اح          – ٧

احتماالت الخطر إثناء انتشار الوباء مما يجب على كوادر الرقابة الصحية العاملين فـي مجـال                

الرقابة الصحية وسالمة األغذية بمنع الباعة المتجولين والتركيز على توفير الشروط الـصحية             

ة بحـق غيـر     في المطاعم والمحالت العامة في األسواق الشعبية واتخاذ اإلجـراءات المناسـب           

  .الملتزمين
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  ما هو دور التوعية والتثقيف الصحي للحد من انتشار مرض الكوليرا

تعد التوعية والتثقيف الصحي العامل الرئيس في توعية الجمهور وضمانة تعاونه، ففاشية         

كيـف يـساعدون   ) جمهور المواطنين(الكوليرا يمكن مكافحتها بصورة أسرع حين يعرف الناس  

 انتشارها لذلك يلعب التثقيف الصحي دوراً مهما فـي مكافحـة الوبـاء ويمكـن                على الحد من  

للمنظمات االجتماعية والخدمية ووسائل اإلعالم المختلفة ان تكون مفيدة فـي نـشر الرسـائل               

الصحية من خالل برامجها ومن المهم وجه الخصوص ايضاً تعريف النـاس بإمكانيـة معالجـة        

 بسيطة وانه ال بديل لـشرب المـاء المـأمول وحـده وإتبـاع               معظم حاالت الكوليرا بإجراءات   

  .الممارسات الجيدة الخاصة بحفظ الصحة الشخصية وإعداد الطعام بطريقة مأمونة

 

  .ويمكن ان ندرج النقاط األساسية للتوعية والتثقيف الصحي للوقاية من الكوليرا

  .عدم شرب الماء بأستثناء الماء المأمون المصدر * 

   .عمال الثلج المحلي بصورة مباشرة عدم است* 

  .يجب طبخ الطعام جيدا* 

  يجب تناول الطعام وهو ساخن قبل ان يبرد* 

  . النيىء ما لم يكن من الممكن تقشيره أو نزع قشرتهتجنب تناول الطعام* 
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  .قبل إعداد الطعام وقبل تناوله وبعد أي مالمسة للبرازيجب غسل اليدين * 

 بـشكل   المرافق الصحية   استخدم  (ت اإلنسان فوراً وبطريقة مأمونة      تخلص من مفرغا  يجب ال * 

  المرافق الصحية  بالصابون بعد الخروج من والمحافظةعلى نظافتهاوغسل اليديندائم 

  .المشتبه بإصابتهم بالكوليرا الى المركز الصحي او المستشفى لمعالجتهميجب نقل * 

  . التعد مرضا مميتا ) الكوليرا ( قاية الصحية فأن عند توفر المعالجة المالئمة واتباع طرق الو* 

قيفية للوقاية من مرض الكوليرا من خـالل اسـتغالل          يجب االهتمام بالجوانب التوعوية والتث    * 

وسائل االعالم المختلفة المقرؤة والمرئية والمـسموعة باالضـافة الـى اصـدار البوسـترات               

  .امة والفولدرات واالعالنات الكبيرة في االماكن الع

  .ثالثة قواعد بسيطة للوقاية من الكوليرا

  . اغسل يديك– ٣  اغلي ماءك– ٢  اطبخ طعامك– ١
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  التهاب الكبد الفايروسي

التهاب فايروسي يصيب الكبد يكون مصحوباً بارتفاع درجة الحرارة، صداع، فقـدان الـشهية،              

  ).ارأبو صف(ر بضعة أيام، ثم تليها ظهور اليرقان ما يعرف محلياً وأحيانا غثيان تستم

  
  .يصيب كافة األعمار واألجناس* 

  .ثالثة أرباع سكان الكرة األرضية معرضون لإلصابة بالمرض* 

  A. B. C. D. E . F & G: أنواعه* 

  .في الغالب لهما الخاصية االنتقالية عن طريق األغذية والمياه الملوثةA&Eنوع * 

المحـاقن  -)الدم، الـسوائل التناسـلية   ( مثل تنتقل عن طريق سوائل الجسمB.C. D .نوع * 

  .التداخالت الجراحية الملوثة بما فيها األسنان-الملوثة

  :حضانة المرض* 

   يوم٤٥-١٥      A, Eنوع 

   يوم١٨٠ – ٤٥     B. Cنوع 

   يوم٧٠ – ١٤        Cنوع 

   يوم٢٨ – ١٤       Gنوع 
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  :املرضأعراض 

المرض يبدا بحمى مصحوبة بصداع مع فقدان الشهية، الم في الجهة اليمنى من البطن أحيانـاً                 

 بيـاض العـين  بدأ اليرقان في الظهور في ييكون مصحوباً بغثيان مع تقيؤ تستمر بضعة أيام ثم          

  .وقد ال يكون مصحوباً باليرقان

  :املضاعفات* 

  %.١يات تكون المضاعفات خفيفة ونسبة الوف) Aنوع (

مـا ينتهـي المـريض بإحـدى     % ٥)  % ٨٥  نسبة الشفاء فية Bنوع ( غالبا ) B. Cنوع (

  :المضاعفات

  . حامل للفيروس– ١

 . التهاب الكبد المزمن الفعال وغير الفعال– ٢
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  . تليف وتشمع الكبد– ٣

  . سرطان الكبد– ٤

  .في الحاالت الشديدة% ٣ – ١نسبة الوفيات 

  ):Eنوع (

فـي  % ٢٠-١٠ن اإلصابات به خفيفة وقليلة نسبياً عموماً نسبة الوفيات في هـذا النـوع               تكو

  .الحاالت الشديدة

  :العالج* 

  :ال يوجد عالج خاص للحاالت الحادة اللتهاب الكبد الفايروسي إال انه يمكن اتباع ما يلي

  .الراحة التامة* 

  .االبتعاد عن تناول الدهون واإلكثار من السكريات* 

  .دم إرهاق الكبد بتناول أدوية غير ضروريةع* 

  ):A & Eنوع (الوقاية والسيطرة على املرض

  .النظافة الشخصية والعامة* 

  .تعقيم مياه الشرب* 

  .التركيز على اإلصحاح البيئي* 

المريض وعزلها عند ظهور األعراض ولمدة ال تقل عـن أسـبوع بعـد           واواني  تعقيم أدوات   * 

  .قيم ونظافة المرافق الصحية   كذلك تعاختفاء اليرقان

  .التثقيف والتوعية الصحية* 

  .تطبيق اإلجازة اإلجبارية في المدارس* 

  )B. C. D. Gاألنواع (
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الفحص اإللزامي لكافة قناني الدم ومشتقاته والتحري الدقيق عن األشخاص المـصابين مـن              * 

  .خالل العنوان الدقيق

  : B للنوع اللقاحات* 

  ).٦، ٢صفر، ( حديثي الوالدة وكما هو معمول به في مراكزنا الصحية جرع  تلقيح األطفال–أ 

كوادر الطبيـة   اإلصابة بالمرض كال فيلخطورةل تلقيح مالمسي المريض والفئات المعرضة     –ب  

   )Bلنوع ٦،  ١ صفر،(جرع بوالصحية 

  . استعمال  المصل مع اللقاح في حاالت معينة–ج 

  .لنبيذة والتعقيم الجيد لألدوات الجراحية وخاصة أطباء األسناناالستخدام األمثل للسرنجات ا* 

  .التثقيف والتوعية الصحية* 

  .تطبيق نظام اإلجازة اإلجبارية في المدارس* 
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  التايفوئيد والبارا تيفوئيد

 بوجود مرض التايفوئيد والبارا تيفوئيد من خالل اهم اعراض هذا المرض التي تؤدي الى الشك

اطىء نسبي في ضربات مى بشكل تدريجي صداع شديد نحول عام، فقدان الشهية، تبحدوث ح

ضرورة اجراء الفحوص قع وردية على منطقة الجذع، تضخم الطحال، مع القلب، وجود ب

  .السيرولوجية 

      
وتكون الحالة مؤكدة عند حدوث األعراض والعالمات المنوه عنها أنفا مـع وجـود البكتريـا       * 

  .ي زرع البراز، اإلدرار، الدمالمسببة ف

  :انتقال المرض* 

  .ينتقل المرض من خالل الطعام والماء الملوث ببراز المريض وحاملي المرض

  :فترة حضانة المرض* 

)  أشـهر ٣(الى )  يوم٣(ان فترة حضانة المرض تعتمد على مقدار جرعة العدوى وتتراوح بين            

حمى البارتيفوئيد اقل من ذلك من      فترة حضانة أسابيع وتكون   ) ٣-١(وعادة ما يكون المدى من      

  .أيام) ١٠-١(

  اإلجراءات العالجية والوقائية للحد من انتشار المرض

  . اإلخبار الفوري عن المرض واتخاذ اإلجراءات الوقائية وإعالم الجهات المختصة بذلك– ١

  . السريري الصحيح للحاالت المرضيةالعالج– ٢
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وعزل حاالت حاملي المرض المزمنين من العمل لحـين         الغذية  لمتداولي ا  الفحص الدوري    – ٣

  .شهر سالبة) ١(الفترة الزمنية بين نموذج وآخر .  للبراز سالبةظهور ثالثة نماذج زرعية

   تلقيح مجاميع األختطار بجرعتين من اللقاح الخاص الفترة الزمنية بين جرعة وأخرى – ٤

زال احتمال تعرضهم لإلصـابة قـائم وتكـون         أسابيع وقد تعطى جرعة منشطة للذين ال      ) ٨-٤(

  .سنوات معتمدة على نوع اللقاح المستخدم) ٥-٢(الفترة المنشطة 

 التوعية الصحية حول أهمية النظافة الشخصية وخصوصاً غسل اليدين بالماء والـصابون،             – ٥

  .وعقد ندوات صحية في مناطق انتشار المرض لهذا الغرض

  . والمحتوي على الكلور المناسب للتعقيم وماء اإلسالة الماء الصالح للشربتوفير – ٦

  :اما في حالة عدم وجود ماء اإلسالة فيتم ما يلي

 اسـتخدام القاصـر     – التعقيم الشمـسي، د      – استعمال حبوب التعقيم، ج      – غلي الماء، ب     –أ  

  ).الكلور(

  .مع مالحظة التعليمات للحصول على الماء النقي

   ونظيفة وإدامة شبكة تصريف المياه الثقيلة  وجود مرافق صحية سالكة– ٧

  ).اإلصحاح البيئي(     

    . مكافحة الحشرات والقوارض بالوسائل المناسبة– ٨
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 التخلص من تجمعات األزبال والنفايات باستمرار بالطرق الصحية السليمة بالتعـاون مـع              – ٩

  ). والبلديات في المحافظاتأمانة بغداد(الجهات ذات العالقة 

 تشديد الرقابة الصحية على األسواق والمحالت العامـة لتـأمين المتطلبـات والـشروط               – ١٠

  .الصحية فيها
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  :طرق الوقاية من األمراض املنقولة بالغذاء

  . جيداً وتنظيف اللحوم والدواجن غسل الفواكه والخضروات– ١

  . االهتمام بصحة الحيوانات– ٢

  .ن مصادر سليمة وصحية الحصول على الغذاء م– ٣

  . أبعاد العاملين المصابين باألمراض المعدية والجروح والقروح واإلسهال– ٤

  . فحص العمال طبياً وبشكل دوري– ٥

  . عدم ترك األغذية بعد الطهي في درجة حرارة الغرفة وألكثر من ساعتين– ٦

  ).مه٧-٢ ( حفظ الطعام بدرجة حرارة – ٧

  .يث تتخلل الحرارة جميع أجزاء الطعام الطهي الجيد للغذاء بح– ٨
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  . مكافحة الحشرات والقوارض– ٩

  . استخدام المواد الحافظة لألغذية– ١٠

  ).النظافة، التصنيع( استخدام المفاهيم والسلوكيات الصحية الصحيحة – ١١

   واستخدام المفاهيم   تطبيق نظام الهاسب في معامل الصناعات الغذائية– ١٢

  ) .التصنيع ، النظافة( وكيات الصحية الصحيحة        والسل
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  الباب اخلامس
  

  االمراض املشرتكة     
    داء الربوسيال–املالطية مى احل •
 جنون البقر •

 االكياس املائية  •

  فلونزا الطيور ان •
  A  منط(H1N1) االنفلونزا الوبائية    ٠    
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  االمراض املشرتكة 

   اء الربوسيالاحلمى املالطية ، د

تعتبر الحمى المالطية من االمراض المشتركة وهي منتشرة في بالد حوض البحر األبيض 
المتوسط و شبه الجزيرة العربية، القارة الهندية ، وبعض أجزاء المكسيك و األمريكيتين 

االبقار والماعز والغنم بشكل خاص  والوسطى والجنوبية ، ويصيب هذا المرض المواشي
 ، ويكثر بين فئات معينة من الناس الذين يعتبروا أكثروالخنازير والجاموسوالكالبوالجمال 

  تعرضآ من غيرهم لإلصابة بالحمى

  
  انواع احلمى املالطية

ة لكهنالك اربعة انواع من الحمى المالطيه التي تصيب االنسان ، يتنشر منهم اثنان في المم
  : وهما العربية السعودية ،

- Melitensis Brucella : النوع   البروسيال المالطية أو الغنمية ، وهو أكثر إنتشارآ من
  اآلخر ، وينتقل عن طريق األغنام والماعز والجمال

- Brucella Abortus : البروسيال المجهضة ، وينتقل عن طريق األبقار  

  ماهو ميكروب احلمى املالطية ؟

 وهذا النوع من البكتيريا يمكنه أن التي تصيب اإلنسان ،) بروسيال ( هو نوع من البكتيريا 
يعيش لفترة طويلة من الوقت داخل األنسجة المصابة والمجمدة على الرغم من سهولة القضاء 

كما يعيش هذا الميكروب في التربة  لبسترة أو التعريض ألشعة الشمسعليه بواسطة الغلي أو ا
آ وفي التربة الجافة لمدة  يوم٧٢المبللة وغير المعرضة ألشعة الشمس لمدة تصل إلى إلى 

 يومآ بعد تعرض التربة للتلوث ببول أو إفرازات مهبلية لحيوانات مصابة بالحمى ٤٠تصل إلى 
  .المالطية 

  :كيفية العدوى 

تتعرض فئات من الناس أكثر من غيرهم لإلصابة بالحمى المالطية ، وهؤالء هم الرعاة 
طريون ، وتكون العدوى لحالبين واالطباء البيوالمزارعون والعاملون في المسالخ والجزارون وا

  :بعدة طرق 
   شرب الحليب غير المغلي-
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 دخول البكتيريا المسببة للمرض عن طريق جرح أو تلوث غشاء الملتحمة بالعين عند -
  التعرض إلفرازات حيوان مصاب وخصوصآ عند ذبحه أو إجهاضه

  ات المصابةتريا من أماكن الحيوان استنشاق الرذاذ الملوث بالبك-
  

  ما هي دالئل إصابة احليوانات باحلمى املالطية ؟
  

  مى بإجهاضها المتكرر أو موت عدد منهاحستدالل على إصابة الحيوانات باليمكن اإل

  
  

   اعراض اإلصابة بـ احلمى املالطية
  

  .تتراوح فترة الحضانة للمرض من اسبوع إلى ثالثة أسابیع ، وتمتد أحیانآ شھور 
  -:ب بعدھا من یعاني المصا

  
  )حمى غیر منتظمة (  ارتفاع درجة الحرارة مع تعرق شدید وخصوصآ في اللیل -
   الصداع-
   آالم الظھر-
   آالم المفاصل-
   إرھاق ، تعب عام ، خمول-
   نقصان الوزن-
   ألم وتورم في الخصیتین-
  )عند تقدم المرض وإھمال العالج ( تضخم الكبد و الطحال والغدد اللیمفاویة -

  
  قد یشتبھ على بعض االطباء بأنھا أعراض اإلنفلونزا: مالحظة 
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  :عالج احلمى املالطية 

  :يوجد نوعان من العالج يحمالن نفس نسبة النجاح والفعالية وهما 
  
- Doxycyclin مع حقن Streptomycin  
- Doxycyclin مع Rifampicin  
  

  .ال وللسيدات الحوامل يعطى العالج لمدة ستة أسابيع ، وهناك عالج خاص لألطف

  هل يحصل الجسم على مناعة للمرض بعد اإلصابة والشفاء ؟
ال تعطي اإلصابة بالمرض مناعة ضد اإلصابة في المستقبل ، فقد يتعرض المريض إلى إنتكاسة 

ة األولى إلى سنتين ويحدث هذا غالبآ في الشهور الثالث) أي رجوع نشاط البكتيريا بعد العالج ( 
   .بعد العالج

  :س من األسباب المؤدية لحدوث االنتكا
   عدم اإللتزام بالمدة المحددة للعالج-
-ال أخذ نوع من العالج غير الفع  
   التعرض إلصابة أخرى من جديد-

  .تشخّص اإلنتكاسة بإرتفاع نسبة األجسام المضادة في الدم إلى أربعة أضعاف أو أكثر 
  :مضاعفات احلمى املالطية 

  :ب بعض اجزاء الجسم مثل الطية أحيانآ إلى حمى مزمنة وتصيتتحول الحمى الم
التهاب الركبتين مسببآ إعاقة حركية ، التهاب الفقرات :  فقرات الظهر أو العظام أو المفاصل -

  ، نقر العظام 
  )التهاب الجهاز البولي والتناسلي مسببآ العقم (  الخصية -
  التهاب صمامات القلب:  القلب -
  إلتهاب النخاع الشوكي والفقرات مسببآ الشلل ، التهاب الدماغ: بي  الجهاز العص-
  التهاب الكبد ، تضخم الكبد: كبد  ال-

يحدث ذلك نتيجة لعدم تشخيص المرض وعالجه ألكثر من شهر ، أو بسبب االنتكاسه بعد 
ويحتاج المريض لبعض التحاليل المخبرية واألشعات إلثبات تواجد المرض في هذه . الشفاء 
  .األماكن 
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  :الوقاية من احلمى املالطية 
  
 يجب التأكد من خلو الماشية من الحمى المالطية وإعطائها التطعيمات الضرورية والتبليغ عن -

  .وجود دالئل المرض فيها 
   غلي الحليب أو بسترته قبل شربه-
خصوصآ  التأكد عند الذبح من خلو اليد من الجروح ولبس قفازات طويلة ووضع كمامات و-

  عند اإلشتباه بوجود اإلصابة في الحيوان المذبوح
   التأكد من أخذ العالج بالطريقة الصحيحة ولفترة كافية حسب ما يقرره الطبيب-
 المتابعة المنتظمة في العيادة الطبية لمدة سنة بعد الشفاء للتأكد من عدم إنتكاس المرض ، -

للتأكد من عودة األجسام المضادة لوضعها وإجراء تحليل لألجسام المضادة بعد ثالثة أشهر 
  . الطبيعي 

  )التطهير (  اإلهتمام بالنظافة العامة للمسالخ والحظائر -
  )الن حرارة الطهي تقضي على الجرثومة ( تجنب أكل اللحم أو الكبد النيء -
   التبليغ إلى وزارة الصحة عن أية حالة حمى مالطية-
   نشر الوعي الصحي-
  المصابة بعد أن يقوم الطبيب البيطري بإجراء إختبار التلبد على دمائها  ذبح الحيوانات-
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        مرض جنون البقر
                                       اعتالل الدماغ األسفنجي يف األبقار

  :تعريفه

ف  وتم اكتـشا   ١٩٨٦الجديدة والتي سجلت في بريطانيا في نوفمبر         البقرية   يعتبر من األمراض  

  .لحيوانات المصابةالدمغة اهذا المرض عن طريق الفحص النسيجي 

 ألمانيـا   –فرنسا  (انتشر بعد ذلك في جميع أنحاء بريطانيا ومن ثم ظهر في كثير من دول العالم                

 – البرتغـال  – اسبانيا – بلجيكا – انكلترا  – عمان   – ايطاليا   – ألدنمارك   – ايرلندا   – سويسرا   –

  ). تايوان– اليابان – أمريكا – كندا – السعودية – اسكتلندا – الكسمبورغ –هولندا 

  

  

  :سبب المرض

 تدخل الى الجهاز العصبي المركزي لألبقار بعد تناولها لألعالف          prionهو مادة بروتينية تدعى     

البروتينية مصدرها اجزاء الخراف المصابة وتؤدي الى الشلل وعدم القدرة على الوقوف وفـي              

وان وعندما يتناول األنسان اللحوم الملوثة بهذه المادة البروتينية تؤدي الـى            النهاية موت الحي  

  اصابتة بمرض كروتزفيلد جاكوب وهو عبارة عن شلل ارتعاشي 

  :مصدر المرض

أن مصدر المرض نتج عن تغذية األبقار على أعالف تكميلية ومحتوية على مساحيق لحم عظـم            

  . (Scrapie)مستخرجة من أغنام مصابة بمرض الرعاش 
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  :فترة حضانة المرض

  . سنة٨ – سنة ٢،٥ فترة الحضانة طويلة جداً تتراوح من 

  :أعراض المرض

  :حيث ان المسبب يصيب الجهاز العصبي المركزي فتكون األعراض عصبية مثل

 يتصرف الحيوان تصرفات غير عادية كالعصبية والخوف والعدوانية كالرفس ومحاولة العض            -

  .له والخوف من دخول أماكن الحالبة ورفس اآلالتومهاجمة ما حو

  . ردود فعل مضطربة للمنبهات السمعية والبصرية-

  . انخفاض الرأس، تقوس الظهر، لحس الخواصر، حركة غير عادية للسان وصرير األسنان-

  د القوائم وشلل األطراف الخلفية  اضطرابات حركية، ترنح إثناء السير وسقوط مفاجىء، وتباع-

  .لرقود على األرض، فقدان الوزن، تراجع في نمو الجسم وإنتاج الحليب ا-

  . أشهر٦ أسابيع وحتى ٣ينتهي المرض بالنفوق بعد 

 .درجة حرارة الحيوان تكون طبيعية -
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  :التشخيص

حتى اآلن يعتمد في التشخيص على مالحظة األعراض علـى الحيـوان والتغيـرات المرضـية                

  . الحيوانات على شكل فجوات مستديرة أو بيضوية متباعدةالمميزة التي توجد في دماغ 

  :كيفية حدوث المرض

 (Scrape)إن مرض جنون البقر بدأ في بريطانيا بان أصيبت األبقار بعامل مـرض الرعـاش                

المنقولة من األغنام وكما يبدو انه نشا نتيجة حدوث تحول في عملية معالجة فضالت المـسالخ                

يث تغيير في عملية أذابتها في درجات عاليـة الـى عمليـة تـصنيع     التي تضم ذبائح األغنام ح    

مستمرة في درجات حرارة منخفضة وهذا النمط اقل كفاءة في إيقـاف نـشاط عامـل مـرض                  

الرعاش ومن المرجح ان هذا العامل وصل الى األبقار عندما قدمت أليها مع األعالف المركـزة                

  .طريقة جيدةمساحيق لحك وعظام لم تتم معالجتها حرارياً ب

  هل تصاب الحيوانات األخرى بالمرض؟؟

حدثت بعض الحاالت المرضية في القطط المنزلية والبرية في حدائق الحيوان وفي بعض أنـواع          

  .الضبيان ويعتقد أن هذه الحاالت مرتبطة باستعمال أغذية ملوثة

  هل هناك خطر انتقال المرض الى اإلنسان؟؟

ان خطورة انتقال مرض جنون البقر الى اإلنسان معدومة خاصة          هناك اتفاق في اآلراء العلمية ب     

عندما يتم اتخاذ التدابير باستبعاد أعضاء األبقار من سلسلة الغذاء البشري التي يتحمل احتوائها              

  .على المرض مثل الدماغ، الحبل الشوكي واألنسجة الليمفاوية

  التدابير التي يوصي باتخاذها لحماية اإلنسان؟

   إدخال أي جزء من الحيوان التي تظهر عليه عالمات مرض جنون البقر في أي  عدم– ١   

  أن الحيوانات المصابة  من سلسلة األغذية آدمية كانت أو حيوانية ويجب التأكد من         حلقة

  . منها بصورة آمنةالتخلص يتم         
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  مرض وفقا لتوصيات المكتب ل إنشاء نظام للرصد المستمر واإلبالغ اإللزامي عن ا– ٢   

  .ألوبئة الحيوانية في باريس        الدولي لل

االختبارات التي  علما ان   .ف التي تقدم للحيوانات    استخدام أنسجة المجترات في األعال      حضر – ٣

أجريت على األلبان المستمدة من الحيوانات المصابة بالمرض أثبتت خلوها من العامل المـسبب            

  .لبان ومنتجاتها تعتبر سليمةللمرض لذا فان األ

  

  

  

  

  

  

  



١٤٧  

  

        مرض أنفلونزا الطيور                                     

A vain Influenza  

BIRD FLU       

ثالثة منهـا هـي   ) ١٥( عددها subty be (H) لديه  A من المعروف أن األنفلونزا نوع – ١

H1 H2 H3اض على الطيور المائية اال أعـراض   يمكن أن تصيب اإلنسان عادة ال تظهر أعر

ولكن عندما تصاب الدواجن فأن المرض يأخذ الـشكل الحـاد           ) انخفاض نسبة االباضة  (بسيطة  

  .مؤدياً الى هالك بنسبة كبيرة

      
) ١٨(مـن مجمـوع   ) ٦( تم تسجيل اإلصابات بشرية في هونك كونـك ومـات    ١٩٩٧في عام   

  .بالنوع وتم قتل مليون ونصف دجاجة، للقضاء على الوباء

  .الى اإلنسان وظهر احتمال انتقاله من شخص آلخروتم تأشير اإلصابة من الطيور 

مـن  ) اثنـان ( فقـط عـدد   NqN2 ظهرت أصابع بسيطة بالمرض بالنوع ١٩٩٩ في عام   – ٢

  األطفال في هونك كونك ولكن االثنان شفيا وتتم تأشيرها بأنها من الطيور الى اإلنسان وتم 

ت اإلصابات قـد ظهـرت       وكان ١٩٩٩-٩٨ في الصين    H9N2تأشيره عدة إصابات بهذا النوع      

  .نتيجة انتقال شخص مصاب من هونك كونك الى الصين
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 في عوائل فالحية هولندية تعمـل وأعـراض         H7N7 ظهرت إصابة بـ     ٢٠٠٠ بداية عام    – ٣

تنفسية وتوفي شخص واحد هو الطبيب البيطري المشرف على حقول الدجاج المصابة وظهـرت      

  .آخرمؤشرات على القتال المرض من إنسان الى 

  . ولكنه شفيH9N2كما ظهرت إصابة واحدة في هونك كونك ب، 

  :معلومات عامة

هناك الطيور المائية التي تحمل الفيروس في األمعـاء واللعـب وال تظهـر عليهـا اإلعـراض            

أذن ) ٥-٣(وبإمكانها مقل اإلصابة الى الطيور األخرى والمنـاطق األخـرى فتـرة الحـضانة               

هي اإلفرازات الملوثة واآلخرة هي السبب الرئيـسي     ) فضالت الطيور ) (إفرازات األنف ) (اللعاب(

  .ان معظم اإلصابات شديدة لبعض األنواع من الطيور خاصة الدجاج والرومي. ينقل اإلصابة

  
  :اإلعراض في اإلنسان

 Sore – الرجفـة العـضلية   – التهاب الحنجرة – الكحة –ألعراض التالية الحمى تم تسجيل ا

threat, muscle xches  التهاب العين، االلتهاب الرئوي ثم تتضاعف األعراض الـى viral 

pncum ثم الى Acute reesp distreeثم الى خطر الموت .  
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  :قوة الفيروس

ابة البشر اضافة الى عدم وجود مناعة ضدها لـدى          كل فيروسات األنفلونزا لها القدرة على إص      

  .البشر يعطيها الفرصة على االنتشار بسرعة كوباء وهو الخطورة في المرض

  .سبق لفيروس األنفلونزا أن ظهر كوباء ثالث مرات

مليون إنـسان   ) ٢٥-٢٠(وتوفى فيها حوالي    ) األنفلونزا األسبانية  (١٩١٩ – ١٩١٨ عام   - ١

  .م من إصابته ومعظمهم كان من الشباب األصحاءومعظمهم مات بعد أيا

 فـي أمريكـا     ٧٠٠٠٠ ومـات حـوالي      H2N2 ضرب فيـروس     ١٩٥٨ – ١٩٥٧ عام   – ٢

  ةباألنفلونزا اآلسيوي

 في أمريكا وكان قد لـوحظ       ٣٤٠٠٠ توفي   H3N2 ضرب فيروس    ١٩٦٩ – ١٩٦٨ عام   – ٣

  .اصابات في هونك كونك

  :كيف يصاب البشر

ة نتيجة التماس المباشر مع الطيـور المـصابة افرازاتهـا    أن األصاب حتى اآلن فان الثابت    – ١

  .وفضالتها الملوثة

  . من خالل التماس مع شخص مصاب عن طريق الهواء– ٢

  . ال يوجد لحد اآلن-:اللقاح

 لكن هنـاك  Amantadine, Rimantadine القدرة على مقاومة H5N1فيروس  ل-: العالج

  .Relenza, Tamifluأدوية فعالى مثل 

  .الزال العراق خالي من المرض: العراق
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  :إجراءات الوقاية

  . مراقبة الحدود وخصوصاً التهريب الى العراق– ١

  . منع دخول منتجات الدجاج من البلدان المصابة– ٢

  . منع استيراد الطيور البرية واألليفة من البلدان المصابة– ٣

  فيتنام، الصين،تايالند وهونك كونك، . ا فحص الوافدين والزوار من البلدان شرق آسي– ٤

  .     اندونيسيا، ماليزيا

  مشددة على حقول الدواجن ومالحظة الجراءات  وجوب قيام وزارة الزراعة باتخاذ اال– ٥ 

  .    الموقف الوبائي لتربية الدواجن مع عدم استيراد البيض واألفراخ من البلدان المصابة

  ية في مناطق االهوار والمناطقمائ امتناع المواطنين عن صيد الطيور البرية خاصة ال– ٦

  . الناصرية– البصرة –    الجنوبية العمارة 
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  A  منط(H1N1)  االنفلونزا الوبائية ما هي

 مرض انتقالي شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي وبدا انتشاره في اغلب دول العالم هي
  وطيلة ايام السنة

  
 العامل المسبب

(h1n1) نمط a  ويصيب الجهاز التنفسيالوبائية فيروسات االنفلونزاهو احد انماط   
  

 هل يوجد عالج شاف للمرض

  يوجد ويكون فعاال لو اخذ في االيام االولى من بدء االعراض نعم
  

 ما هي اعراض المرض لدى االنسان

  
  تكون االعراض المرض لدى االنسان مشابهة العراض االصابة باالنفلونزا البشرية الموسمية

جة حرارة الجسمارتفاع در •  

 حرقة البلعوم •

 رشح •

 سعال •

 الم في العضالت •
 اجهاد شديد •

 غثيان ودوار الراس •

االنفلونزا  يبدو ان الساللة الجديدة من المرض تسبب االسهال والقيء اكثر من •
تتطور االصابة الى ذات الرئة وعجز الجهاز التنفسي. الموسمية  والوفاة 

 كيف تنتقل العدوى 

ريق الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب الى الشخص السليم وكذلك ينتقل الفايروس عن ط
  التماس مع االفرازات التنفسية للشخص المصاب
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 طرق الوقاية من المرض'

غط الفم واالنف في حالة السعال والعطاس  •
 بمناديل نظيفة

 تجنب التصافح والتقبيل والعطاس •
 عدم البصاق على االرض •

 تجنب االماكن المزدحمة •
والصابونن اهم االشياء غسل اليدين بالماء م •  

 اغسل يديك قبل

  مالمسة اليدين للفم و العينين

 االكل

 الشرب

 غسل االسنان

 مساعدة الشخص المصاب

 اغسل يديك بعد
 

 الخروج من المرافق الصحية

 مالمسة مقابض االبواب و مقاعد الدراسة ومناضد الطعام

 استعمال االدوات المدرسية

 مساعدة شخص

 تنظيف االسنان
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  الباب السادس

والصحية التي تؤثر على صحة الفرد املكاره البيئية 
  واتمع
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  صحة الفرد واتمعاملكاره البيئية والصحية التي تؤثر على 
محالت العامة والخاضعة للرقابة الصحية     من خالل قيام الفرق الصحية بمهام واجباتها بمتابعة ال        

تم رصد عدة مظاهر غير صحية في بغداد والمحافظات وهذه المظاهر تؤثر بشكل مباشر علـى                

  :صحة وسالمة المواطنين ومنها

الذين يمارسون ببيع المواد الغذائية على األرصفة وفي الساحات         :  ظاهرة الباعة المتجولين   – ١

. صورة مكشوفة ومعرضة لألتربة والحشرات ومخلفات السيارات      العامة بدون ضوابط صحية وب    

انعدام نظافة أواني وأدوات العمل وعدم توفر ماء        . وبعض هذه المواد مجهولة المنشأ والمصدر     

  .وكذلك تلويث بيئة المنطقة بمخلفات العمل. اإلسالة للتنظيف

رات طويلـة تكـون مرتـع       ان تجمع النفايات وبأكداس كبيرة ولفت     :  ظاهرة تجمع النفايات   – ٢

وانتقـال اإلمـراض    .. خصب لنمو وتكاثر الجراثيم بمختلف أنواعها وانتشار الروائح الكريهـة         

  .والقوارض) الذباب(المعدية، وكذلك تكاثر الحشرات 
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بالنظر لقدم شبكات المجاري وعدم وجود الصيانة المستمرة مما يؤدي          :  طفح مياه المجاري   – ٣

اه المجاري وطفح مياه المجاري في مختلـف المحافظـات وبغـداد وهـذه              الى تكسر أنابيب مي   

  .الظاهرة تكون سبب آخر النتقال اإلمراض المعدية

  
ـ ال توجد أماكن للطمر الصحي في بغداد والمحافظات      :  الطمر الصحي  – ٤ ستوفيه للمتطلبـات  م

 رة على صـحة   وتشكل خطو   أماكن الطمر الصحي غير نظامية       الصحية والبيئية، وبصورة أدق   

وسالمة المواطنين مما يتطلب ضرورة اإلسراع باتخاذ اإلجراءات السريعة والمناسـبة لتحديـد             

وتحديد المؤشرات  . أماكن الطمر الصحي وتوفير معامل لتدوير النفايات في أماكن الطمر الصحي          

  .الصحية والبيئية الماكن الطمر الصحي من قبل الجهات ذات العالقة
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نظراً لعدم االلتـزام بقواعـد   ) القطط والكالب(ظاهرة القوارض والحيوانات السائبة     انتشار   – ٥

  النظافة العامة وتجمع االزبال والفضالت ولفترات طويلة مما يؤدي الى خلق بيئة 

والتي بدورها تقوم بنقل الكثيـر مـن   . صحية مالئمة لنمو وتكاثر القوارض والحيوانات السائبة   

  .وغيرها) كياس المائيةاأل(اإلمراض وخصوصاً 

  

  

  

  

  

ظاهرة خطرة جداً وبحاجة الى دراسات وبحوث أكاديمية        ) الرصاص(ن  د ظاهرة صهر المعا   – ٦

  .لمعرفة اإلضرار الصحية والبيئية لهذه المعامل
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ة تؤدي الى تلون    كثرة استعمال المولدات األهلية في المناطق السكني      :  المولدات الكهربائية    – ٧

لتشغيل هذه المولدات والتي قد تكـون مـصدر         ) الكازويل(بيئة المنطقة نتيجة استعمال الوقود      

لكثير من اإلمراض السرطانية مستقبالً وذلك لعدم وجود وضوابط لمنع مخلفات احتـراق مـادة               

  .الكازويل

داً أيضا وخصوصاً   وهذه ظاهرة خطيرة ج   :  استعمال النفط األسود في بعض أفران الصمون       –٨ 

  .من التطاير الى األماكن المجاورة) الكاربون(ال توجد مداخن نظامية تمتع مخلفات االحتراق 

  . ظاهرة الذبح العشوائي– ٩

  .انتشار ظاهرة الذبح العشوائي

األرصـفة  علـى   الذبح العشوائي هو ذبح األبقار واألغنام والحيوانات األخرى بصورة عشوائية           

  مخـاطر صـحية    قابة بيطرية او صحية مما يشكل عدة      الت الجزارة بدون ر   والساحات وفي مح  

  : ما يلينوضح متابعة هذه الحالة ومن خالل: واقتصادية في المجتمعوبيئية 

  .أسباب انتشار ظاهرة الذبح العشوائي: أوال

 عدم وجود مجازر صحية مستوفية للشروط الصحية وخصوصاً فـي بغـداد فـي الوقـت                 – ١

  . الصحيةجود منها يفتقر الى ابسط الشروطالحاضر والمو

  . عدم توفر وسائط تقل مبردة لنقل اللحوم من المجازر الى محالت الجزارة– ٢

  . تعقيد اإلجراءات التي تخص نحر الحيوانات ونقلها الى منافذ البيع-٣

  :المخاطر الصحية والبيئة للذبح العشوائي: ثانياً

  .ح العشوائي في المناطق السكنيةفات الذبل تلوث بيئة المنطقةبمخ– ١

رها وقد تكـون متروكـة او مريـضة او     نح ال توجد رقابة بيطرية على الحيوانات التي تم          – ٢

  .مصابة بمرض معدي
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  : المخاطر االقتصادية–ثالثاًً 

وهـذه تـشكل    . من خالل الذبح العشوائي يتم نحر معظم اإلناث مما يقلل تكاثر الوالدات الجديدة            

  .رة باالقتصاد الوطني وهدراً للثروة الحيوانيةظاهرة خطي

  .الحل: رابعاً 

  . بناء مجازر نظامية وصحية وفق المواصفات العالمية من قبل الجهات المعنية– ١

  ).الجزارة( الى منافذ البيع وم لنقل اللح مبردة توفير وسائط نقل– ٢

اجد طبيـب بيطـري فـي       يجب تو :  إشراف بيطري مباشر على نحر الحيوانات في المجازر        -٣

.. المجزرة لإلشراف على الحيوانات قبل الذبح وإثناء الذبح وبعد الذبح ثم ختم الـصالحة منهـا            

  .بختم البيطرة

  . تفعيل األنظمة والقوانين لمراقبة سالمة وصحة اللحوم سواء كانت البيطرية او الصحية– ٤

ع حـاالت الـذبح العـشوائي واتخـاذ          قيام الجهات التنفيذية في امانة بغداد والبلديات بمن        – ٥

  .واجراءات قانونية بحق المخالف بالتعاون والتنسيق مع الجهات الساندة في مديريات الشرطة
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  الباب السابع
   والثقافة الصحية االعالم*

  املفاهيم الصحية االساسية *
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  عالم والثقافة الصحية األ
بيه العلمي والتطبيقي يعود في جزء كبير منه لمـا تـشهده            ان االهتمام باالعالم الصحي في جان     

المجتمعات البشرية من اهتمام متزايد بالصحة العامة اذ ان المتابع االن لوسائل االعالم المختلفة           
يجد فيها توسعا واضحامن خالل توظيفها باتجاهين اساسـيين         )المرئية والمقروءة والمسموعة  ( 
  ـ :

عالمية في نشرالتوعية الصحية االبجابية والتي تنمي قدرات المجتمع         استخدام الوسائل اال  / االول
  .وتزويده بالمعلومة الصحية والوقائية

ومايـصاحبها وتقـديم    ) االمراض  ، االوبئة  ( توظيف االعالم لتغطية المخاطر الصحية      / الثاني  
  .النصح واالرشاد والوقاية 

 اساسيا في نشر الثقافة الصحية والوقائية فـي         ان دور االعالم بكافة اشكاله والوانه وتشكيالته      
المجتمع وبالشكل االيجابي والذي يتعاطى باسلوب االنتفاع الملموس وهذا مايعكـسه المجتمـع             

  .المتلقي بصورة افعال تحافظ برمتها على صحة وسالمة االنسان في سلوكه اليومي 
مجمـوع االنـشطة والفعاليـات      (ان مفهوم التوعية الصحية والمأخوذ من المعايير الدولية هو          

( التواصلية واالعالمية التحسسبة والتربوية الهادفة الى خلق وعي صحي واطالع النـاس         
على واقع الصحة وتحذيرهم من مخاطر االوبئة واالمراض المحدقة باالنسان من اجل            ) المجتمع  

  .فة وعقيدة المجتمع تربية فئات المجتمع على القيم الصحية والوقائية المنبثقة من ثقا
ان المقارنة الموضوعية بين االعالم بصورة عامة واالعالم الصحي بشكل خاص في المجتمعات             
المتحضرة والمجتمع العربي سيجد ان االعالم الغربي بشكل عام منضبط ومقيد بقوانين تجعلـه              

الهداف محـددة  وهو يستخدم االعالم الصحي    .يعرف الحدود التي يذهب اليها دون النزوح بعيدا         
مـن  )المجتمـع ( وواضحة المعالم وبناءا على معطيات ودراسات مسبقة وهو اليغامر باالخرين           

) المجتمع(اما في عالمنا العربي فغياب القوانين التي تحمي المتلقي        .اجل مكسب مادي او معنوي      
 البـد مـن   وامام هذا الواقـع .تجعله في مهب رياح االعالم واالعالميين وعلى كافة المستويات     

وجود انظمةوقوانين تحفظ صحة المواطن من خالل شيوع ثقافة صحية راقيةتسهم فـي تحـول               
المعنيـة بالتوعيـة    ت صحية ويتم ذلـك عـن طريـق الجهـات            السلوك الخاطيءالى ممارسا  

  ـ:الصحيةوهي 
وهنا البد من تحصين الوالدين بثقافة صحية تؤهلهم لتحمـل مـسؤولية تربيـة       /ـ االسرة   :اوال
  .د اصحاء اوال

باعتبارها حاضنة للتربيـة علـى القـيم والتنـشئة       ) / المؤسسة التعليمية   ( ـ المدرسة   :ثانيا  
والسلوك الصحي والوقائي باالضافة الى ضرورة دخول المفاهيم الصحية والوقائية ضمن مناهج            

  التعليم   
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ئية ببرامج وحمـالت    ومن ادوارها التوعية وبناء ثقافة صحية ووقا      / ـ  مؤسسات االعالم   :ثالثا

  . صحية في مختلف وسائل االعالم 
وهي بعملها الطوعي تساهم فـي اداء واجـب النـصيحة           / ـ مؤسسات المجتمع المدني   :رابعا  

  . واالرشاد التوعوي الصحي للمجتمع 
والمتمثلة بالمساجد والهيئـات والمؤسـسات الدينيـة والكنـائس          /ـ الملتقى العقائدي    :خامسا

 العبادة المختلفة والتي في الغالب يكون لها صدى طيبا لـدى المتلقـي النهـا                واالديرة واماكن 
موشحة بجوانب ايمانية وعقائدية وروحانية فيكون التوظيف المبرمج الطالق المفاهيم الـصحية        

  والوقائية التوعوية مع الحث على السلوك الصحي والذي ينطبق مع الشرائع السماوية  
  صحي بالمؤسسات الصحية والوقائية   مستويات عالقة االعالم ال

هناك مستويات تربط االعالم الصحي التخصصي والذي غالبا مايدور فـي فلـك تقـديم رؤيـة                 
واضحة للمفاهيم والسلوكيات الصحية ويكشف بعمق الخطوط البيانية لمستوى الخدمات المقدمة           

  .ن جهة اخرى للمجتمع من جهة والرؤية االسترشادية والتوعوية وبحرفة االعالمي م
  

  ـ:لهذا تم تصنيف مستويات العالقة بين االعالم الصحي والمؤسسات الصحية كاالتي 
  ) الخصائص( ـ المستوى الوظيفي :اوال

 من جانب المؤسسات الصحية •

تتبنى المؤسسات الصحية مخططات اعالمية تواصلية تفتح من خاللهاقنوات مـع المجتمـع             
  . يم والمفاهيم الصحية ضمانا لحقوقه في المعرفة ولنشرالق

  من جانب االعالم الصحي  •
  خضوع المنتوج االعالمي للقيم الصحية والسلوك المجتمعي

  ) المشترك(ـ المستوى التعاوني :ثانبا 
  المؤسسات الصحية  •

على المؤسسات الصحية توظيف وسائل االعالم من اجـل التعريـف ببرامجهـا القـصيرة               
  .والشرائح المستهدفة من المجتمع والطويلة االمد الصحية والوقائية 

  االعالم الصحي *
على وسائل االعالم ان تساهم في قضايا صحية ووقائية لزيادة المعرفة والثقافـة الـصحية               

     . والتغذوية للمجتمع 
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  األساسية الصحيةاملفاهيم

لـصحي  يمكن الوقاية من الكثير من اإلمراض بأتباع قواعد النظافة الشخـصية والـسلوك ا             * 

  ..السليم

   البشري كيمكن الوقاية من الكثير من اإلمراض باستخدام الماء الصالح لالستهال* 

  .يمكن الوقاية من الكثير من اإلمراض بمكافحة الحشرات والقوارض *

  يمكن الوقاية من الكثير من اإلمراض بالتعامل الحذر والسليم من الحيوانات األليفة * 

وسـالمة   من اإلمراض بالمحافظة على نظافـة األطعمـة واالشـربة            يمكن الوقاية من الكثير   *

  .حفظها

  يمكن الوقاية من الكثير من اإلمراض بالتخلص السليم من نفايات وفضالت المنزل * 

  .  وتصريف المياه الثقيلة او أزالتها

  تقديم الطعام

  الحفاظ على مكان تقديم نظيفاً* 

  .شعرارتداء مالبس وصداري نظيفة وتغطية ال* 

  .تجنب لمس الغذاء باألصابع* 

  .م٦٠إبقاء الطعام ساخناً فوق * 

  .م٥إبقاء الطعان بارداً أدنى من * 

  .تقديم الطعام ذو الخطورة العالية بسرعة حتى ال يبرد* 

  .عدم ترك الطعام على درجة حرارة الغرفة ألكثر من ساعتين* 

    ها ذلك من التلوث بالغبار تغطية أطباق التقديم لمنع حدوث التلوث حيث يحمي* 

  .  ورذاذ العطاس ومن تداولها بين الزبائن
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  تكسب صحتك.. احِم غذاءك* 

  غذاء آمن... ألطفالنا   

  .اغسل يديك واألسطح بالماء الساخن والصابون إليقاف انتشار البكتريا  

  

  !!ختلص من اجلراثيم املمرضة

  .قبل تحضير او تقديم الطعام* 

  .استخدام الحمام وجمع النفايات او التقاط أي شيء من األرضبعد األكل و* 

  .بعد اللعب خارجاً* 

  .بعد اللعب مع الحيوانات األليفة* 

  
  .لبته ومن البيتجال تشرك غيرك من األطفال في طعامك الذي * 

  .ال تتناول أية أطعمة غير معروفة المصدر او غير مغلفة او غير محتوية على بطاقة بيان* 

  .فظ على نظافة شعرك وأظافركحا* 

  

  



١٦٧  

    ...حقائق يف سالمة الغذاء

غسل اليدين قبل العمل وبعد تحضير الطعام كذلك غسل اليدين بعد األكل والـشرب والتـدخين                * 

  .وبعد استخدام الحمام والتعامل مع مواد ملوثة خصوصاً النفايات او التقاط أي شيء عن األرضية

  
  .غسل األواني واألدوات واألسطح بالماء الساخن والصابون قبل تحضير الطعام وبعده* 

    
على األسطح يؤمن حمايـة أضـافية   ) القاصر(استخدام المطهرات او خليط من الماء والمبيض   * 

  .ضد الجراثيم والبكتريا

ورة الـتخلص مـن   ضرغسل ألواح وتقطيع الطعام بالماء الساخن والصابون بعد كل استخدام و     * 
  األلواح التالفة

  
  



١٦٨  

  
  
  

غسل الفواكه واخلضروات الطازجة واهتمامك 
 بالنظافة الشخصية يبعدك عن االصابة بااليكوالي

                  
2011

 وزارة الصحة
 دائرة الصحة العامة

قسم الرقابة الصحیة  
  بالتعاون مع قسم تعزیز الصحة    
ارشادات صحية

 وزارة الصحة
 دائرة الصحة العامة

قسم الرقابة الصحیة  
  بالتعاون مع قسم تعزیز الصحة    
ارشادات صحية
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وزارة الصحة  
دائرة الصحة العامة 

 

أمتناعك عن شراء اللحوم 
املذبوحة خارج اازر 

 ضمان لصحتك
شرائكم اللحوم من 
احملالت اازة صحيا 

  ضمان لصحتكم

2011
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 وزارة الصحة 
 دائرة الصحة العامة 

  أخي املواطن                                 
اختيارك املطاعم اازة صحيا ضمان لصحتك وصحة عائلتك 
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بالتعاون مع تعزیز الص  حة

 وزارة الصحة 
 دائرة الصحة العامة 
قسم الرقابة الصحية

 اللجنة االعالمیة 

أمتناعك عن شراء اللحوم املذبوحة 
خارج اازر ضمان لصحتك 

أمتناعك عن شراء اللحوم املذبوحة 
خارج اازر ضمان لصحتك 
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  سالمة الغذاء
 اجلميعمسؤؤلية  

 وزارة الصحة 
 دائرة الصحة العامة 
 قسم الرقابة الصحية

20
12

 احملالت العامة

 تقييم املخاطر سالمة البيئة

املعامـــل 
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2012    

  وزارة الصحة
  دائرة الصحة العامة
 قسم الرقابة الصحية

 
 

ارشادات صحية

 مأمونية الغذاءمسؤولية اجلميع
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أختر االغذیة من مصادر موثوق بھا 
وتأكد من تأریخ االنتاج والنفاذ    

أحفظ الطعام المطبوخ جیدا في      
الثالجة بعد ان یبرد  

ارسال االغذیة الى المختبر لبیان      
صالحیتھا لالستھالك البشري  

أخذ المعلومة من المصاب عن حالة       
التسمم الغذائي 

 وزارة الصحة 
دائرة الصحة العامة 

 نصائح عن التسمم الغذائي

  )املراقب الصحي –  املستهلك( 

 خمترب فحص االغذية
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 وزارة الصحة 
  دائرة الصحة العامة

  الذابة االطعمة املثلجة يفضل وضعها باملاء الساخن•
  
  البد من ختصيص الواح تقطيع وسكاكني خاصة للخضروات •

   والفواكه واخرى خاصة باللحوم
  
  عند التسوق نبدأ اوال بشراء اللحوم واالطعمة املثلجة•
 
  عند شراء البيض حيفظ يف الثالجة بعد غسله •
 
  اعادة جتميد االطعمة املذابة يسبب فسادها •
 
  عزل الفواكه واخلضروات عن اللحوم عند حفظها يف الثالجة•

خطأ
صح
خطأ
صح 
صح

صح 
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 وزارة الصحة
 دائرة الصحة العامة 
قسم الرقابة الصحية

   بالتعاون مع قسم تعزيز الصحة

2012    

  النـهر شـريان احليـاة
 ترمي نفاياتك السائلة والصلبة يف االنهارال  
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سالمة املاء ومأمونية الغذاء ونظافتك 
الشخصية تبعدك عن االصابة بالكولريا

 

  وزارة الصحة
 دائرة الصحة العامة 
  قسم الرقابة الصحية
 ارشادات صحية

2011
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 -:الرؤيا
))مجتمع ینعم بمأمونیة غذاء خالي من المسببات المرضیة ((  

:الرسالة 
الملوثین  تقلیل معدالت االصابة باالمراض المنقولة عن طریق الماء والغذاء ((  

))     من خالل تفعیل النشاط االلزامي لمجمل نشاطات الرقابة الصحیة 

-:اهلدف 
الغذائیة لغرض    التغطیة الشاملة بالزیارات المیدانیة على المحالت والمعام  ل -١

.     مراقبة تطبیق الشروط الصحیة في أعداد وتحضیر االغذیة  

المنافذ       السیطرة على المواد الغذائیة وغیر الغذائیة الداخلة عن طریق         -٢
واالستعمال      الحدودیة  والمصنعة محلیًا للتأكد من صالحیتھا لالستھالك     

.     البشري   

ذات   رصد وتحدید المكاره الصحیة ومتابعة التخلص اآلمن منھا مع الدوائر    -٣
.    العالقة 

 رفع المستوى الصحي والتوعوي لدى المواطنین من خالل أجراء الدورات -٤
.     والرسائل التثقیفیة الصحیة 

    

  قسم الرقابة الصحية
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 وزارة الصحة 
 دائرة الصحة العامة 

أهم الشروط الصحية الواجب توفرها 
يف صالونات احلالقة 

 العادات الغري صحيةيف صالونات احلالقة

 منع استخدام موس الحالقة لألكثر من مرة       •
 منع استخدام القطن الطبي الكثرمن شخص   •

 أهم االمراض التي تنتقل اىل زبائن صالونات احلالقة

) اآلیدز ( مرض نقص المناعة المكتسبة   •

) ج ( و ) ب (  مرض التھاب الكبد الفایروسي    •

) اآلیدز ( مرض نقص المناعة المكتسبة   •

 قسم الرقابة الصحية) ج ( و ) ب (  مرض التھاب الكبد الفایروسي    •

 أضاءه وتھویة جیدة وتكییف مناسب    -
  )الدیتول (  تعقیم ادوات العمل واآلالت في محلول معقم      -
 توفیر فوط وشراشف نظیفة ومعقمة    -
 العنایة بنظافة ارضیة المحل والرفوف  واالدراج       -

   بصفة دائمة  
 حصول العاملین على بطاقات وشھادات صحیة      - 
  التقید بأرتداء الصداري أثناء الحالق ة  -
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  الفهرست
  الصفحة  الموضوع

  ٢  شكر وتقدير 
  ٣  التقديم
  ٤  المقدمة
  ٥   األول الباب
  ٦    الصحي التثقيف
  ٧    الصحي التثقيفتعريف 
  ٨    الصحي التثقيفمفاهم 

  ٩    الصحي التثقيفأهداف 
  ١١  منهاج دورات التوعية الصحية لمتداولي األغذية 

  ١٣  الباب الثاني 
  ١٤  الغذاء السليم

  ١٨-١٤  سالمة الغذاء 
  ٢٠-١٨  طرق حفظ األغذية 

  ٢٥-٢١   وسالمة الغذاء الفرق بين جودة الغذاء
  ٢٧-٢٦  الغش الغذائي 

  ٣٥-٢٨  ماذا تعرف عن التسمم الغذائي 
  ٤٠-٣٦  صالحية المواد الغذائية 

  ٤٨-٤١  القواعد العشرة
  ٥٩-٤٩  طرق التفتيش الصحي ومخاطر تلوث الغذاء 

  ٦٥-٦٠  البسترة 
  ٧٨-٦٦  العاملين في المحالت العامة 

  ٧٩  الباب الثالث
  ٨١-٨٠  مياه الشرب مقدمة حول 

  ٨٩-٨٢  انواع تلوث المياه 
  



١٨١  

  الصفحة   الموضوع 
  ٩٩-٩٠  كيف تحافظ على المياه من التلوث 

  ١٠٣-١٠٠  آلية سحب نماذج مياه الشرب 
  ١٠٩-١٠٤ R Oتنقية المياه بطريقة التناضح العكسي بجاهز 

  ١١٢-١١٠  )R O(الشروط الصحية لمعامل أنتاج المياه 
  ١١٣  األمراض التي تنتقل عن طريق الماء والغذاء الباب الرابع 
  ١١٦-١١٤   االيكوالي
  ١١٨-١١٧  الزحار

  ١٢٧-١١٩  )الكوليرا(الهيضة 
  ١٣١-١٢٨  )التهاب الكبد الفايروسي(اليرقان 

  ١٣٥-١٣٢  التايفوئيد والباراتايفوئيد 
  ١٣٧-١٣٦  طرق الوقاية من األمراض المنقولة عن طريق الغذاء 

  ١٣٨   األمراض المشتركة س الباب الخام
  ١٤٢-١٣٩  )داء البروسيال(الحمى المالطية 

  ١٤٦-١٤٣  جنون البقرة
  ١٥١-١٤٧  انفلونزا الطيور

  ١٥٥-١٥٢  انفلونزا الوبائية 
  ١٥٦   البيئة والصحة الباب السادس 

  ١٦١-١٥٧  المكارة البيئية والصحية 
  ١٦٢   األعالم والثقافة الصحية الباب السابع 

  ١٦٤-١٦٣  الم والثقافة الصحيةاألع
  ١٦٧-١٦٥  المفاهيم الصحية األساسية 

  ١٧٩-١٦٨  الرسائل الصحية 
  ١٨١-١٨٠  الفهرست

    
    
    

  


