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 الفصل الرابع والعشرون
 المرتبطة بالرعاية الصحية عدوى الجهاز الهضميمنع 
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 النقاط الرئيسية:
 اليضمي المرتبطة بالرعاية الصحية.عدوى الجياز ىي المسبب االكبر ل النوروفيروس 
  الذيف لدييـ أعراض، االنتباه الصاـر الجراءات االتصاؿ الوقائية، وازالة التموث عزؿ المرضى

 حرجة لمنع والسيطرة عمى العدوى. وسائؿ العاجمة النسكاب القيء ىي
 الجيدة ضرورية لمنع اصابات كموستريديـو ديفيسيؿ. ادارة استعماؿ المضاد الحيوي 
  افة اليدوية يجب اف تجرى بشكؿ مثالي النظ فاف الجياز اليضمي،انتشار عدوى في حالة

باستعماؿ الماء والصابوف بسبب التأثير الذي ىو نسبيًا محدد لمتدليؾ اليدوي الذي اساسو الكحوؿ 
 .الميكروبات المتحوصمة و  الفيروساتعمى 

 الجياز اليضمي تستمر بالحدوث في اماكف الرعاية الصحية،  التفشي المرتبط بالغذاء لعدوى
 قطار النامية.خاصة في اال

  السيطرة عمى اخطار االحياء الدقيقة باالنتاج الغذائي تجرى بشكؿ رئيسي مف خالؿ السيطرة
 عمى درجة الحرارة.

 عامؿ الغذاء، دـ، مسحات المستقيـ ىي ليست مكمفة وال تطمب بشكؿ براز الفحص الروتيني ل
 اعتيادي.

 وتسمح باجراء أفعاؿ تصحيحية. الفحص والمراجعة غالبًا ما تبيف ضعؼ في ممارسات الطبخ 
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 المقدمة:
يمكف اف تسبب التياب الجياز اليضمي المعدية، اكثر حاالت التفشي في أماكف  الميكروباتالعديد مف 

اليضمي الجرثومي يمكف اف يرتبط بالغذاء المموث و/ عدوى الجياز . الفيروساتالرعاية الصحية سببو 
أو الماء ويمكف اف ينتقؿ مف خالؿ عوامؿ النقؿ المعروفة او موظفي الرعاية الصحية. سبب آخر رئيس 
إللتياب الجياز اليضمي المرتبط بالرعاية الصحية ىي االصابة بعتر كموستريديـو ديفيسيؿ المولدة لمسـ. 

ذاء مستمرة بالحدوث في المجتمع وفي مؤسسات العناية الصحية، خاصة في ة بالغالمنقولالصابات 
 االقطار المنخفضة الموارد اثناء الشيور االكثر دفئا.

 االسياؿ يعرؼ:
 (.71مرتيف او اكثر مف حاالت االسياؿ المائي )خروج بريستوؿ نوع 

 أو
 3  ة.ساع 24( عمى فترة 6أو اكثر مف حاالت خروج ليف )خروج برستوؿ نوع 

 مف الميـ استثناء مسببات االسياؿ الغير معدية عندما تحقؽ في االصابات المحتممة، مثؿ:
 .استعماؿ المسيؿ 
 .تفاعالت حساسية، مثؿ حاالت امراض الكتوز وسيمياؾ 
 .مواد فيزياوية وكيمياوية 
 .االطعاـ مف خالؿ االنؼ المعدة 
 .مرضى التياب االمعاء 
 .جراحة عمى الجياز اليضمي 
 اؾ المرتبط باالنحشار البرازي.االمسا 

بالغذاء يجب اف يؤخذ بنظر االعتبار عندما ىناؾ شخصيف او اكثر يطوروا التياب  المنقوؿالتفشي 
ساعة. حاالت غالبا ما تحدث في نفس الردىة ضمف وقت قصير، أو  24الجياز اليضمي خالؿ 

ير االلتزاـ لممارسات السيطرة ومنع مرتبطة بناقؿ مشترؾ، مثؿ غذاء او ماء مموث. النظافة السيئة وغ
 العدوى )آي بي سي( يمكف اف ترتبط مع االنتقاؿ.

 كؿ حاالت االسياؿ الحاد و/ أو القيء في اماكف الرعاية الصحية يجب اف تعتبر فعال معدية.
 :الفيروسيالتهاب الجهاز الهضمي 
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، بضمنيا فايروس يروساتالفالتياب الجياز اليضمي المرتبط بالعناية الصحية سببو بشكؿ عاـ 
 نورو، فايروس أدينو، وفايروس روتا.

التقيؤ في اغمب االحياف مفاجئ في البداية وقاذؼ في طبيعتو ويعتبر مف االعراض الرئيسية. عمى أية 
حاؿ، االسياؿ )بشكؿ رئيسي معتدؿ وقصير االمد( يمكف اف يكوف موجود او يحدث لوحده. المرضى 

أياـ وتختفي بشكؿ طبيعي بدوف الحاجة الى مضادات  3-2. أصابات تدوـ المسنوف ىـ االكثر تأثراً 
 حيوية. مرضى ناقصي المناعة يفرزوا فايروسات لفترة اطوؿ مف اآلخريف.

 في أغمب االحياف لدييـ الخصائص التالية: الفيروسيحاالت تفشي التياب الجياز اليضمي 
 ( 48-15فترة حضانة قصيرة .)ساعة 
  ساعة(. 60-12المرض )فترة محددة مف 
 .القيء كعالمة رئيسية 
 .تؤثر عمى المرضى والموظفوف 

 بطريقتين:معدية جدًا ويمكف انتقاليا بيف المرضى، عماؿ الرعاية الصحية، والبيئة  النوروفيروس
 .)تماس مباشر مف شخص الى شخص )خاصة بعد االتصاؿ اليدوي 
  اثناء التقيؤ.  الفيروساتاليوائي لجزيئات االنتقاؿ غير المباشر مع شخص الى شخص بعد تبديد

 ىذا بدوره يموث البيئة، والذي يخدـ كخزاف لمتموث الالحؽ لأليدي.
معظـ حاالت تفشي الرعاية الصحية اللتياب الجياز اليضمي تبدأ بعد دخوؿ مريض لديو 

فورا او  أعراض. ليذا السبب، كؿ المرضى الذيف دخموا مع اعراض الجياز اليضمي يجب اف يعزلوا
يجمعوا. عماؿ الرعاية الصحية يجب اف يمبسوا قفازات وازار لكؿ االتصاؿ مع ىؤالء المرضى وبيئتيـ. 
االيدي يجب اف تغسؿ بالماء والصابوف بعد كؿ مثؿ ىذا االتصاؿ، بضمنيا بعد ازالة القفازات. تدليؾ يد 

ب الجياز اليضمي تميؿ ألف تكوف التي تسبب التيا الفيروساتاساسو الكحوؿ ال يجب اف يستعمؿ، ألف 
نوعيات بدوف غالؼ ومقاومة لتأثير الكحوؿ. ليس ىناؾ دليؿ لدعـ المبس المستمر لالقنعة عندما نقـو 

 .الفيروسيبالعناية بمرضى المشكوؾ بأف لدييـ التياب الجياز اليضمي 
حقيبة يجب  شراشؼ الفراش ومالبس المريض يجب اف يغيرا يوميا. ازالة او وضع الشراشؼ في

 مف شراشؼ الفراش والمالبس. الفيروساتاف تنجز بطريقة تقمؿ انتشار 
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التنظيؼ البيئي يجب اف ينفذ بمستوى عالي وخطوط التنظيؼ يجب اف تداـ. أغراض المرضى 
جزء بالمميوف محموؿ  1000يجب اف تنظؼ مرة باليـو عمى األقؿ وتطير بمطير مالئـ )مثال، 

 الكموريف(.
لخاص يجب اف يعطى لممراحيض، مناطؽ الحماـ، خزائف، نونية السرير. االنتباه يجب االنتباه ا

اف يعطى لمسطوح االفقية والممسوسة كثيرا مثؿ محطة الممرضات، نظاـ نداء ممرضة، التمفونات، 
 مقابض باب، مغاسؿ، حنفيات.
بالمناشؼ يجب اف يطير فورًا. االنسكاب اوال يجب اف يمتص  برازكؿ انسكاب القيء وال

الورقية، ىذه يجب اف تنبذ. لبس القفازات ذات االستعماؿ الواحد )لمنبوذة( وزرة، ومقدمة خوذة او قناع. 
المنطقة المموثة يجب بعدىا اف تغسؿ بماء حار والمنظؼ وأخيرًا طير مع محموؿ الكموريف الذيف صنع 

يجب اف تنبذ بشكؿ مالئـ وااليادي جزء بالمميوف. كؿ االجيزة الوقائية الشخصية  10.000حديثا عمى 
 بعدىا تغسؿ جيدا بالماء والصابوف.

. الموظفيف الفيروسيتجميع الموظفيف والمرضى ممكف اف يقمؿ انتشار التياب الجياز اليضمي 
مف الردىات مع حاالت التياب الجياز اليضمي يجب اف ال يعمموا في مناطؽ غير متأثرة حتى تنقضي 

ذيف تأثروا يجب اف يستثنوا مف الردىة فورًا، يجب اف يبقوا بعيديف مف العمؿ حتى ساعة. الموظفيف ال 48
 ساعة. 48يكونوا بدوف اعراض لمدة 

التزاـ مراقبة ممارسات السيطرة ومنع العدوى )آي بي سي( اثناء التفشي. مف الميـ تزويد 
كوف مف الضروري ايقاؼ ادخاؿ تعميقات عاجمة لتقميؿ خطر االنتقاؿ. اذا فشمت ىذه الجيود، بعدىا قد ي

المرضى الجدد. المرضى يجب اف ال ينقموا لمردىات أو األقساـ الغير متأثرة ما لـ يكوف الحاجة الى 
 عناية خاصة مستعجمة.

في مثؿ ىذه الحاالت، موظفوا السيطرة ومنع العدوى يجب اف يستشاروا لالطمئناف عمى 
يؿ خطر التعرض. اذا كاف العامؿ معروؼ، فأف فريؽ السيطرة االجراءات الوقائية الصحية في مكانيا لتقم

ومنع العدوى وادارة الوحدة يجب اف يقرروا متى توقؼ التفشي. يعتقد بعض الخبراء بأف فترتي حضانة 
كاممة يجب اف تذىب بدوف وجود حالة جديدة قبؿ اعادة االفتتاح. عمى سبيؿ المثاؿ، الردىة ممكف اعادة 

 الحالة االخيرة في التياب الجياز اليضمي مع فترة حضانة قصيرة. ساعة بعد 72فتحيا 
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التطيير النيائي لمردىة وتغيير ستائر السرير يجب اف تنجز قبؿ اعادة االفتتاح. تردد تنظيؼ 
الردىة الروتيني خاصة حمامات ومراحيض يجب اف تزداد وتتبع بتطيير باستعماؿ مطير مالئـ )مثاؿ، 

 جزء بالمميوف محضر جديد(. 1000محموؿ الكموريف 
الزوار يجب اف يحددوا لالشخاص الميميف لحالة المريض. قد يطمب منيـ لبس رداء او مئزر 
لتخفيض خطر التموث. الزوار يجب اف يؤمروا بممارسات السيطرة ومنع العدوى بضمنيا النظافة اليدوية 

 اثناء الزيارة وغسؿ ايدييـ عند ترؾ الوحدة.
 يضمي المرتبط بالمضاد الحيوي:التياب الجياز ال

االسياؿ ىو مضاعفات شائعة لعالج بالمضاد الحيوي، انو يحدث بسبب تعطيؿ الفمورا المكروبية 
باالمعاء الغميظة. في بعض المرضى عدـ التوازف المايكروبي ىذا يؤدي الى االستعمار بكموستريديـو 

ممكف اف تنتج سموـ خارجية التي تؤدي الى جرح ديفيسيؿ. ىذه البكتريا الغير ىوائية المكونة لألبواغ 
الغشاء المخاطي والتياب االمعاء الغميظة. االعراض تتراوح مف االسياؿ المعتدؿ الى التياب القولوف 
الغشائي الكاذب وحتى قد يحدث ثقب قولوني. خطورة اصابات كموستريديوـ ديفيسيؿ )سي دي آي( تزيد 

 طوؿ بقاء المريض بالمستشفى.
ماؿ المضاد الحيوي ىو العامؿ الرئيسي الذي يييأ الصابات كموستريديوـ ديفيسيؿ )سي دي استع

آي(. عموما كؿ المضادات الحيوية، خاصة اولئؾ الذيف لدييـ طيؼ أوسع يمكف اف تييئ الى ىذه 
-التي تستطيع تقميؿ حجـ المضاد الحيوي الذي يوصؼ  ادارة استعماؿ المضاد الحيويالحالة. مبادرات 

 ىو حاسـ لمنع اصابات كموستريديـو ديفيسيؿ. -مثؿ تقييد المضاد الحيوي
اذا حدثت االصابة، اجراءات السيطرة ومنع العدوى الفعالة يجب اف تفرض فورًا لكي يقمؿ 
االنتشار الى المرضى اآلخريف. تدخالت النظافة، سواء المتعمقة بااليدي او البيئة ىي ميمة لنيؿ ىذا 

اليدوية يجب اف تجرى باستعماؿ الماء والصابوف يسبب قمة نشاط التدليؾ اليدوي اساسو  اليدؼ. النظافة
الكحوؿ عمى أبواغ كموستريديوـ ديفيسيؿ. استعماؿ القفازات ولبس االردية او المئازر الغير مفيدة بعد 

 ض.االستعماؿ )احادية االستعماؿ( موصى بو التصاؿ المريض المباشر واالتصاؿ مع بيئة المري
اثناء حاالت تفشي كموستريديوـ ديفيسيؿ تزرع مف العديد مف المواقع البيئية بضمف ذلؾ 
المراحيض، خزائف، فراش، وحتى تنظيؼ االجيزة،مثؿ رؤوس الممسحة. ليذا السبب برنامج التنظيؼ 

منذ فترة الشامؿ حرج لتخفيض التموث البيئي مع ابواغ كموستريديوـ ديفيسيؿ. مركبات اساسيا كموريد كاف 
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طويمة الركف االساسي لمنتجات ليذا التطبيقات. مؤخرا، رذاذ بيروكسيد اليايدروجيف قد استعمؿ الزالة 
 التموث النيائي لمغرؼ بعد إخراج مرضى اصابات كموستريديـو ديفيسيؿ، مع نتائج موعودة )جيدة(.

غرفة واحدة مع و  مرضى مع اصابات كموستريديوـ ديفيسيؿ يجب اف يعزلوا باسرع ما يمكف في
تسييالت التواليت )المرافؽ( الخاصة بيـ. اذا ال يمكف تحقيؽ ذلؾ، التجميع ىو البديؿ المقبوؿ. فحص 
المرضى الولئؾ الحامميف بدوف اعراض ال يوصى بيا. اذا، عمى أية حاؿ، حالة المريض معروفة، فإف 

زلوا كذلؾ، بالرغـ مف اف ازالة المرضى الحامميف لكروستريديوـ ديفيسيؿ بدوف اعراض يجب اف يع
 االستعمار ىو عادة ال يوصى بو.

مف الميـ ضماف تمؾ االجيزة ال تخدـ كناقؿ ابواغ كموستريديوـ ديفيسيؿ. ليذا السبب مواد 
االستعماؿ الواحد يفضؿ او التنظيؼ/ التطيير الشامؿ يجب اف يحدث بيف المرضى. استعماؿ محارير 

المحارير المستقيمية )الشرجية( يجب اف تكوف دائما منبوذة )وحيدة المستقيـ يجب اف ال تشجع. 
 االستعماؿ وال تستعمؿ عمى مريض آخر.

 بالغذاء: المنقوؿمنع التياب الجياز اليضمي 
بالغذاء في البمداف المنخفضة الموارد ىي موثقة بشكؿ جيد. االمراض  المنقوؿاف عبء المرض 

بالغذاء  المنقوؿا الى وسائؿ الرعاية الصحية شائع. انتشار المرض المعوية سائدة في المجتمع وانتقالي
المرتبط بالرعاية الصحية في الدوؿ النامية تتفاوت، نسب اصابات الشيكيال والسممونيال المرتبطة بالرعاية 

% عمى التوالي ابمغ عنو امراض اقؿ لممحموؿ بالغذاء المرافقة لمرعاية 2.5% و3الصحية تصؿ الى 
حاالت تفشي السممونيال وثقت في  247تحدث في البمداف المتطورة، عمى الرغـ مف ىذا، الصحية 

سنوات. الجراثيـ االخرى التي تسبب مرض متعمؽ بالغذاء  10المستشفيات البريطانية عمى فترة دراسة 
 تتضمف التياب الكبد أي، كامبيموبكتر وبيرسينيا.

الترويج لممارسات نظافة الغذاء اآلمنة يعتمد  دور فرؽ السيطرة ومنع العدوى )آي سي تي( في
عمى نوع الطبخ المستعمؿ والحضور او غياب اصحاب الحصص اآلخروف، مثؿ طبخ المدراء و/أو 
موظفي صحة البيئة. حيث الوسيمة تحدد خارج مصدر الطبخ، دور فرؽ السيطرة عمى العدوى )آي سي 

زمة خالؿ اشراؼ توزيع الغذاء، باالضافة الى تفتيش تي أس( قد يحدد الى المساىمة نحو نظرة عناية ال
وتدقيؽ مباني مطبخ المجيزيف، اذا حضر الغذاء بالمؤسسة، ففرؽ السيطرة عمى العدوى قد تحتاج 
لتجييز مساىمة أكثر. عمى أية حاؿ، موظفي السيطرة ومنع العدوى يحتاجوا بأف يكوف لدييـ فيـ واضح 

 لنظافة غذاء فعاؿ.
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 :6-5نظافة غذاء
اسباب الغذاء المرضية ستبقى وقد تضاعؼ اذا ترؾ الغذاء ضمف منطقة درجة الحرارة الخطر 

درجة مئوية(. السيطرة عمى خطر االحياء الدقيقة بانتاج االغذية ىو عادة يعمؿ  63درجة مئوية الى  6)
 مف خالؿ السيطرة عمى الحرارة.

 75ثالجة. تسخيف الغذاء لمحصوؿ عمى الغذاء البارد يجب بأف يقدـ بالحاؿ بعد اخراجو مف ال
دقيقة سوؼ يضمف دمار اي اخطار بايولوجية. عندما يطبخ  2-1درجة مئوية في جزءه االثخف لمدة 

الغذاء ثـ يبرد، التبريد يجب اف يكوف سريع، بعدىا الغذاء يبقى في حرارة تمنع نمو الجراثيـ. السيطرة 
 عمى الحرارة يجب اف يداـ حتى يقدـ الغذاء.

حفظ الغذاء في درجة حرارة مالئمة ميـ جدًا في انظمة حيث الغذاء يحضر في المطبخ وينقؿ 
حار ليقدـ مف دوف اعادة تسخيف. ىذه االنظمة خطرة جدا وفرؽ السيطرة عمى العدوى يجب اف تعير 

 درجة مئوية. 63انتباه خاص الى الضماف بأف درجات الحرارة تبقى فوؽ 
 بالغذاء ىي: المنقوؿركة( لممرض االسباب الشائعة )المشت

 .تحضير الغذاء اكثر مف نصؼ يـو قبؿ الحاجة اليو 
 .خزف في درجة حرارة الغرفة 
 .تبريد غير كافي 
 .اعادة تسخيف غير كافي 
 .غير كامؿ الطبخ 
 .تموث كبير مف غذاء مطبوخ او غير مطبوخ 
 .التموث مف عماؿ التغذية 

مستعممة في المناطؽ االخرى مف السيطرة ومنع العدوى. إف مفاىيـ نظافة الغذاء مشابية لتمؾ ال
موظفوا  السيطرة ومنع العدوى ىـ مرشحوف مثاليوف لزعامة التدريب عمى نظافة الغذاء. ادوات عديدة 
متوفرة عمى االنترنت وفي مطبوعات لممساعدة لتطوير برامج فعالة. اىمية منع حاالت الحرارة والوقت 

الى جرع االصابة في الغذاء يجب اف تشدد عمى المصادر المحتممة لمتموث لمسماح لمبكتريا لموصوؿ 
 ونظافة البيئة والشخصية الفعالة يجب اف تكوف جزء مف اي برنامج تدريب عمى نظافة الغذاء.

ضمف برنامج  1960نقاط السيطرة الحرجة عمى التحميؿ الخطر )أج سي سي بي( ابتكرت في 
الواليات المتحدة الوطني لقد دخؿ  في تشريح امانة الغذاء في الواليات المتحدة ادارة عمـ طيراف فضاء 

 واالتحاد االوربي. نقاط السيطرة الحرجة عمى التحميؿ الخطر )أج أي سي سي بي( تحمؿ.
عممية انتاج الغذاء لتقرير االخطار االحياء الدقيقة، الفيزياوية او الكيمياوية المحتممة التي قد 

اء بينما ىو ينتج. نقاط السيطرة الحرجة )خطوات في العممية بعدىا اي تموث ال يمكف عكسو( تموث الغذ
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قد تـ تعريفو. التدخالت الوقائية صممت التي ثـ تراقب وتصمح اذا حدث اي انحراؼ. انظمة أج أي سي 
 سي بي تحتاج ألف تسجؿ، تدقؽ وتحقؽ بشكؿ روتيني.
في النوعية وأماف الغذاء. نظاـ أج أي سي سي بي  انظمة أج أي سي سي بي تزود تحسيف ىاـ

ناجح يتضمف ممارسات نظافة جيدة، بضمف ذلؾ تنظيؼ وصيانة االجيزة المنتظمة. بند وسائؿ النظافة 
الفعالة، انظمة لمسيطرة عمى الحشرات والحشرات االخرى، وتدريب منتظـ لموظيفة عمى نظافة الغذاء 

 (.24،1)أ،ظر جدوؿ 
 بيئة وافراد:فحص الغذاء، 

فحص الغذاء والبيئة في مختبر االحياء الدقيقة ىو مكمؼ ويحتاج الى عمؿ مركز. ىو لـ يتطمب 
لمراقبة سالمة االغذية منذ نظاـ أج أي سي سي بي الكامؿ والوظيفي ىو اكثر مف مقنع.  عمى الرغـ 

اف يزود تأكيد عمى نوعية  مف ىذا ىناؾ مناسبات عندما يكوف الغذاء واالختبار البيئي مفيد. ىو يمكف
االحياء الدقيقة واالماف. ربح مفاجئ مفيد واحد التأثير مثؿ ىذه االختبارات ليا في اغمب االحياف عمى 
عماؿ التغذية، الذيف يستطيعوا رؤية الدليؿ البصري مف المبادئ النظرية التي قد تعمموىا. طريقة سيمة 

كؿ المختبرات وفعالة الكمفة ىو فحص نصؼ كمية مف  لمسيطرة عمى النوعية التي يمكف انجازىا في
مسحات البيئة المأخوذة مف منطقة االنتاج. الفحص الروتيني لممسببات المرضية فائدتيا قميمة، ىي ماديًا 

 اكثر كمفة لحساب االحياء الدقيقة خاصة إي. كوالي لمعرفة ممارسات انتاج غذاء السيء صحيًا.
مسحات شرجية لعماؿ التغذية ىي ليست مربحة وال يوصى بيا الفحص الروتيني لخروج، دـ، 

عموما. الشخص الذي تكوف فحوصاتو سمبية قد يصبح حامؿ، بقمؽ اكثر السالب قد يولد شعور فريؽ 
باالماف. ويؤدي الى االىماؿ باتجاه ممارسات النظافة الشخصية والعامة. ىي مكمفة اكثر الي ماؿ وضع 

 الستثماره بتدريب افضؿ لموظفي عماؿ الغذاء. جانبا، لفحص عماؿ التغذية
 مطابخ الردهة:

مطابخ الردىة يجب اف تبقى نظيفة. الثالجات يجب أف توضع بعيدة مف الحرارة او ضوء 
 الشمس وفييا اداة مراقبة درجة الحرارة.

 تكيؼ سيطرة تحميؿ الخطر الحرجة )أج أي سي سي بي( الى انتاج اغذية  1، 24جدوؿ 
 
 
 

 ة الصحيةالرعاي
خطووووووووووة فوووووووووي 

 العممية
 طرق الوقاية. اهمية المرض المنقول بالغذاء
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غػػػػػػػػذاء جػػػػػػػػاىز لالكػػػػػػػػؿ ممػػػػػػػػوث  استالـ الغذاء
 ببكتريا او سموـ

فحػػص عػػف طريػػؽ النظػػر والحػػرارة لالكػػؿ المسػػتمـ. مػػا 
درجػػة مئويػػة وغػػذاء  18-عػػدا االكػػؿ المجمػػد عمػػى  

 درجة مئوية 4مبرد عمى  
لمغػػػػػػػذاء، نمػػػػػػو بكتريػػػػػػػا مسػػػػػػػممة  خزف

سػػػػػػػػػػمـو عمػػػػػػػػػػى غػػػػػػػػػػذاء عػػػػػػػػػػالي 
الخطػػورة )جػػاىز لألكػػؿ(. تمػػوث 

 اكثر

اغذيػػة تالفػػة عاليػػة الخطػػورة مخزونػػة مغطػػاة ومؤرخػػة 
بػػدرجات حػػرارة امينػػة. دور الخػػزيف واسػػتعمؿ بالتػػأريخ 

 المذكور. تأكد مف بيئة خالية مف الحشرات.

تمػػػػػػوث اغذيػػػػػػة عػػػػػػالي الخطػػػػػػورة  تحضير
)جػػػػػػػاىز لألكػػػػػػػؿ( نمػػػػػػػو بكتريػػػػػػػا 

 مرضية.

حػػدد التعػػرض لػػدرجات حػػرارة متغيػػرة اثنػػاء التحضػػير، 
حظػػػػػر مػػػػػع اجيػػػػػزة نظيفػػػػػة مسػػػػػتعمؿ لالغذيػػػػػة عاليػػػػػة 
الخطػػورة فقػػط )جػػاىز لألكػػؿ(. افضػػؿ الغػػذاء المطبػػوخ 
مػػػف غيػػػر المطبػػػوخ. اغسػػػؿ االيػػػدي قبػػػؿ التعامػػػؿ مػػػع 

 االكؿ.
 15اذب المػػػػواد المجمػػػػدة تمامػػػػا عمػػػػى درجػػػػة حػػػػرارة   بقاء البكتريا المرضية طبخ

ة مئويػػػة. اطػػػبخ االكػػػؿ )خاصػػػة الػػػدجاج والمحػػػـو درجػػػ
درجة مئوية فػي اثخػف جػزء لمػدة  75≥المثرومة( الى 

 دقيقتيف.
تمػػػوث، نمػػػو مسػػػببات مرضػػػية.  تبريد

.  انتاج سمـو
بػػػػرد االغذيػػػػة بالسػػػػرعة الممكنػػػػة. بػػػػرد بسػػػػرعة وضػػػػع 

دقيقػػة. ال تتركيػػا بالخػػارج بدرجػػة  90بالثالجػػة خػػالؿ 
 حرارة الغرفة لتبرد.

سػػػػيطرة الحػػػػرارة. ضػػػػع عالمػػػػة تػػػػأريخ لالغذيػػػػة عاليػػػػة   مبردخزف 
الخطورة )جاىز لألكؿ(. أفحص بطرؽ دوريػة لتػواريخ 

انجػػػات  6انتيػػػاء المفعػػػوؿ. أخػػػزف الغػػػذاء عمػػػى األقػػػؿ 
أعمػػى مػػف القعػػر وبعيػػد مػػف الجػػدراف. اسػػتعمؿ بشػػكؿ 
مػػػدور ودائمػػػا اثنػػػاء عمػػػر الخػػػزف. اسػػػتيمؾ )اسػػػتخدـ( 

 اياـ مف الطبخ. 3اثناء 
الحصػػػة الحػػػارة/ 

 توزيع
نمػػػػػػو بكتريػػػػػػا مرضػػػػػػية. منتجػػػػػػة 

.  لمسمـو
درجػػػػة  63احفػػػػظ االكػػػػؿ حػػػػار عمػػػػى درجػػػػة حػػػػرارة   

 مئوية.



 االصابات الهضمية المرتبطة بالرعاية الصحيةمنع  

 75تحنػػػػب اذا كػػػػاف باالمكػػػػاف. اعػػػػد التسػػػػخيف الػػػػى   بقاء البكتريا المرضية. اعادة تسخيف
 درجة مئوية.

نمػػو المسػػببات المرضػػية. انتػػاج  التقديـ
. تموث  سمـو

ة عاليػػػة الخطػػورة بأسػػػرع مػػػا يمكػػػف قػػدـ االغذيػػػة البػػػارد
بعػػػد اخراجيػػػا مػػػف الخػػػزف المبػػػرد. قػػػدـ االغذيػػػة الحػػػارة 
بسػػػػػرعة. تأكػػػػػد أف االيػػػػػدي واالجيػػػػػزة التػػػػػي أسػػػػػتعممت 

 لتقديـ االكؿ نظيفة.
يوثؽ الحرارة الداخمية عمى االقؿ مرة يوميا. اذا كاف في اي وقت درجة حرارة الثالجة ينخفض 

الصحيح ىو تصميح المشكمة يجب اف توثؽ جيدا والقرار حوؿ اف الغذاء عف المستوى المالئـ، التصرؼ 
 يجب اف ينبذ يجب اف يتخذ.

ساعة. اي مواد لـ تعمـ، خارج  72كؿ المواد يجب اف تعمـ، يوضع ليا تأريخ، وتستعمؿ خالؿ 
واد التأريخ، او تركت مكشوفة او غير ممفوفة يجب اف تنبذ. االنتباه يجب اف يعطى لمفصؿ بيف الم

المطبوخة وغير المطبوخة، المواد المطبوخة دائما توضع فوؽ المواد الغير مطبوخة اذا كانت بنفس 
 الثالجة.

 حسابات المطبخ:
ممارسات الخدمة الغذائية يجب اف تؤسس وتتضمف قوائـ التدقيؽ لكؿ يوـ وتوثيؽ النقاط 

نواقص في ممارسات الطبخ الحرجة. فحص اضافي وممارسات حسابات المطبخ تستطيع اف تعرؼ اية 
 وتسمح بعمؿ فعؿ تصحيحي في الوقت المناسب.

عندما تعمؿ تدقيؽ، خاصة لممرة االولى، محترفي االصابة ومنع العدوى يجب اف يعمموا مع 
فريؽ خدمات الغذاء لتطوير قوائـ التدقيؽ الحرجة واستعماليـ لتدقيؽ الممارسة. التدقيؽ يجب اف يتضمف 

السباب العامة لمرض االنتقاؿ بالغذاء. انتباه معيف يجب اف يعطى الى دليؿ التعرض نقاط ذات عالقة با
المطوؿ لمغذاء لدرجة حرارة التدفئة. عوامؿ حرجة اخرى تتضمف: ظاىرة انتشار التموث مف قمة االلتزاـ 

لية مثؿ بممارسات النظافة لميد او تنظيؼ االجيزة. طبخ اقؿ )ادنى( لمنتجات المحـ ذات الخطورة العا
 الدجاج، وانتشار التموث بيف المواد المطبوخة وغير المطبوخة.

اذا كاف في االحتماؿ اف يعاد التدقيؽ بانتظاـ، صفحة تدقيؽ مفصمة يجب اف تييأ متضمة كؿ 
المناطؽ المختمفة بالمطبخ الذي يراجع. في ىذه الطريقة مف االسيؿ تحقيؽ التوحيد القياسي واعادة 

 يؽ واحد الى اآلخر واالختالفات بالوقت معروفة بسيولة اكثر.االنتاجية مف تدق
 ممخص:
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مستويات عالية مف نظافة الغذاء يجب اف تداـ. نظاـ المراقبة يجب اف يكوف قادرًا لمعرفة حاالت 
 ة بالغذاء المحتممة مبكرا وتحقيؽ وسيطرة التفشي يجب اف تبدأ اذا كاف ىناؾ تفشي مشكوؾ.المنقولتفشي 
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