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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۷

المطلوبة  الشروط  وكانت  متفرغ،  مسجد  إمام  وظیفة  عن  القانونى  سلیمان  السلطان  عھد  في  أُعلن    
وفاھما  دارسا  یكون  وأن  والالتینیة،  والفارسیة  والتركیة  العربیة  اللغة  یجید  أن  ھى:"  المرشح  فى 
وتاریخ  النبویة  والسیرة  والفقھ  الشریعة  فى  عالما  یكون  وأن  والتوراة،  واإلنجیل  الكریم  للقرآن 
اإلسالم، وأن یكون عالما فى الریاضیات والطبیعة، وأن یجید ركوب الخیل والمبارزة بالسیف للجھاد، 
أكثر من ٥۰۰ سنة، ولھذا كان  المسجد منذ  المظھر " ھذه كانت شروط إختیارإمام  وأن یكون حسن 
الملتزم  الناس، ألّن  الناس كبیرا، وكان اإلمام لھ ھیبةٌ في نفوس  أداء المساجد عظیما، وتأثیرھا في  

یُرزق ھیبةً ووقاراً ونوراً یمشي بھ بین الناس .
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 مطلوب إمام مسجد

اجلرثومي الغذائي  التسمم 

۲۰۲۰- ۱۲ - ۲٦ 

بأحد  ملوثة  أغذیة  تناول  بعد  تنتج  أعراٍض  مجموعة  عن  عبارةٌ  ھو  الجرثومي  الغذائي  التسمم    
أّن  إالّ  الغذائي،  التسمّم  حاالت  في  الرئیسي  السبب  ھي  البكتیریا  أن  ورغم  سموّمھا،  أو  المیكروبات 

المسببّة مخبریاً. البكتیریا  أیضا، ویمكن عزل  دورھا  لھا  والطفیلیات  الفیروسات 
یمكن  حیث  نفسھا،  بالجرثومة  التسّمم  الجرثومي،األول  الغذائي  التسّمم  حاالت  من  نوعان  ھناك    

عزلھا من خالل عمل مزارع مخبریة من عینات الطعام المأكول أو من براز المصاب نفسھ.
أّما النوع الثاني فھو عبارة عن تناول وھضم سموّم موجودة باألطعمة، ھذه السموّم صنعتھا بعض    
المیكروب  الحالة حتى لو كان  الذي یُسبب  فالسّم ھو  الطعام،  التي لوثت وتكاثرت على  الحیة  الجراثیم 

المتسبب في صناعتة لم یعد موجوداً في الطعام .
التسّمم  ویعتبر  نوعاً،  عشر  باثني  الغذائي  للتسمّم  المسببة  الرئیسیة  البكتیریا  أنواع  العلماء  حصر    
في  بكثرة  تواجدھا  بسبب  اإلطالق  على  األنواع  ھذه  أشھر  السالمونیال  بكتیریا  عن  الناتج  الغذائي 

الطبیعة خاصة لحوم وبیض الدجاج .
   أھم أعراض التسّمم بالجرثومة نفسھا تظھر بعد تناول الطعام الملوث بفترة تتراوح بین ٦ ساعات 

إلى ٤۸ ساعة، فیشكو المریض من الغثیان والمغص واالستفراغ، یتبعھ آالم البطن واإلسھال. وتستمر 
ھذه األعراض من ثالثة إلى أربعة أیام، مصحوبة أحیان بإرتفاع في الحرارة، أما اإلسھال فیكون من 

ثالثة إلى أربعة مرات یومیاً مصحوباً بمخاط ٍصدیدي .
بعد  مباشرةً  األعراض  وتظھر  سریعة،  فعالماتھا  الجاھزة،  الجراثیم  وسموّم  بمفرزات  التسّمم  أما    

مرور ۱ – ٦ ساعات إعتماداً على كمیة ونوع السّم الذي تم تناولھ وھضمھ.
بالعاملین  النظافة الخاصة  قلّة  الغذائي الجرثومي تحدث عادة  بسبب سوء الحفظ، ثم  التسّمم  حاالت    
البیوت الخاصة.                                                   بالطبخ وصناعة الحلوى، سواء بالمطاعم أو في 


