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 التسمم الغدائي

ها ولكن عندو عالقة كبيرة والموضوع ديال البرنامج ديالنا اليوم ماشي منتوج أوال مادة كانستهلك

دائي ؤعلى بعض األمور اللي خاصني والبد التسمم الغ مع اإلستهالك. اليوم غادي نتكلمو على

 نحترمها قبل ؤ من بعد.

حتى  2006ول فالبالد ديالنا من گختارينا هاد الموضوع ديال التسمم الغدائي ألن اإلحصائيات كات

حالة. نشوفو عالش هاد الرقم غادي ؤكايتزاد. غادي نتكلمو على  1250تقريبا تسجالت  2009

نا كلو األمور طرية فالدار ديالنا ولكن مع السرعة وليات. قبل كنا كاناللي تغير األمور السرعة ؤ

التاريخ ديال الصالحية.  لها فالبرنامج ديالنا دائما نقراووگالحاجة واجدة. ؤعارفين كان كانشريو

ي شريت ولكن واخا نقرا تاريخ الصالحية تاخصني نحترم واحد الحاجة مهمة. هاديك الحاجة الل

ن كاتصبر ؤهي مسدودة شهرين، أما إال تفتحت ؤراه كاتبين تحت ب عليها بأهي مسدودة ؤمكتو

الخطر. نخليو الزنقة ؤالسرعة،  هوؤ مع السرعة ماكاندوهاش فيها ؤها ياله كاتصبر أسبوع، منها

مكن ليا نتعرض ألسباب ؤالتسمم ولها ف البرنامج ديالنا كايگبعض المرات حتى فالدار ديالنا كان

أيام ؤرجعت، فداك الوقت  4أيام ؤال  3متال الكونجيالتور عندي فالدار، سافرت  دائي، كفاش؟الغ

الساعة متال ؤعاودتاني شعل، أنا ما فخباريش ؤهكدا السلسلة ديال التبريد  12تطفى الضو لمدة 

 تهرست ؤالباكتريات كترت ؤالمرض قرب ليا اللي يحفظ. 

عدائي: غادي نتكلم على الحليب ؤالمشتقات ديالو، من بين المنتوجات اللي يمكن تسبب ليا التسمم ال

ولو بأن هاد المنتوجات كلها فالبالد ديالنا واجدة إوا گالحوت، فواكه البحر، على كل حال بغينا ن

 ناكلها طرية.

عمليات التسمم. الحالة  اللي العمل ديالو ؤالدور ديال يتتبع نتكلمو دابا على واحد المركز الصحي

 تسمم إال تشافينا منو الحمد هللا،وقع التسمم كانتصلو به باش كايرشدنا. أما ال األولى إال ياله

ولها لهم ؤهكدا هم كايعرفو السبب ديال التسمم الغدائي ؤكايعلمو گكانعاودو نتصلو به باش ن

الجهات المختصة. ؤرقم الهاتف ديال هاد المركز الصحي ها هو غادي يتكتب قدامي باش هكدا 

ستهلك لتو غير باش تگباش هكدا يحمي المواطنين. ؤهادشي كلو إال  نتشافو نعلموه لنا واخاگكيف 

 بال ما تهلك. 
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