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ﮐﻧﺗرل دﺷوارﯾﮭﺎی ﺟوﯾدن و ﺑﻠﻊ در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑﺗﯽ
Managing Chewing and Swallowing Difficulties in Care Facilities
دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺟﻮﯾﺪن و ﺑﻠﻊ ممکن است ﺑﺮای اﻓﺮاد در ھمﮫ ردهھﺎی
سﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،امﺎ در اﻓﺮاد مﺴنﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی مﯽدھﺪ .اﯾن
دﺷﻮارﯾﮭﺎ ممکن است در اﺛﺮ ﮐﮭﻮﻟت سن ،مﺼﺮف دارو،
مﺸکالت دﻧﺪاﻧﮭﺎ و درمﺎﻧﮭﺎی ﭘﺰﺷکﯽ مﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺣﯽ رخ دھﺪ .اﯾن
دﺷﻮاریھﺎ ھمچﻨﯿن ممکن است ﺑﮫ دﻟﯿل ﺑﯿمﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ ازﻗﺒﯿل زوال
ﻋﻘل ،اسکﻠﺮوز ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ( ،)MSﺑﯿمﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ،ﻓﻠﺞ مﻐﺰی و
اسکﻠﺮوز ﺟﺎﻧﺒﯽ آمﯿﻮﺗﺮوﻓﯿﮏ ( )ALSاﯾﺠﺎد ﺷﻮﺪ.
ﭼرا ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ دﺷوارﯾﮭﺎی ﺟوﯾدن و ﺑﻠﻊ را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾم؟
دﺷﻮاری ﺟﻮﯾﺪن و ﺑﻠﻊ (اﺧﺘالل در ﺑﻠﻊ ﯾﺎ دﯾﺴﻔﺎژی) مﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ
ﮔﺮﻓﺘگﯽ در مﺠﺮای ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺗﻮسﻂ ﻏﺬا ﯾﺎ سﺎﯾﺮ مﻮاد (اﯾﺠﺎد
ﺧﻔگﯽ) و /ﯾﺎ ورود آن ﺑﮫ رﯾﮫھﺎ (اﯾﺠﺎد آسپﯿﺮاسﯿﻮن رﯾﻮی) را
اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ .اﻧﺴﺪاد مﺠﺮای ﺗﻨﻔﺴﯽ ممکن است مﺮﮔﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
آسپﯿﺮاسﯿﻮن مﯽﺗﻮاﻧﺪ مﻮﺟب ﺧس ﺧس ،دﺷﻮاری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ
ﮔﺮﻓﺘگﯽ صﺪا ﭘس از ﺧﻮردن و آﺷﺎمﯿﺪن ﺷﻮد .ھمچﻨﯿن ممکن است
مﻨﺠﺮ ﺑﮫ ذاتاﻟﺮﯾﮫ ﺷﻮد .ﺑﮫ مﺮور زمﺎن ،دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺟﻮﯾﺪن و ﺑﻠﻊ
ممکن است مﻨﺠﺮ ﺑﮫ سﻮء ﺗﻐﺬﯾﮫ ،از دست رﻓﺘن آب ﺑﺪن ،ﯾﺒﻮست
ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧت مﺠﺎری اداری در ﻧﺘﯿﺠﮫ مﺼﺮف آب و ﻏﺬای زﯾﺎد ﺷﻮد.
آﻧﮭﺎ مﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿت زﻧﺪﮔﯽ و مﯾل ﺑﮫ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻓﺮد ﻧﯿﺰ اﺛﺮ
ﺑگﺬارﻧﺪ.
در ﻣراﮐز ﻣراقبتی ﭼﮫ ﮐﺴی ﺑﮫ ﮐﻨترل دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺟﻮﯾﺪن و ﺑﻠﻊ
ﮐﻤﮏ ﻣیﮐﻨﺪ؟
مﮭﻢ است ﮐﮫ ھمﮫ ﺗﯿﻢ مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﭼﻨﯿن ﺑﯿمﺎراﻧﯽ از اﯾن دﺷﻮاریھﺎ
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐمﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺟﻮﯾﺪن و ﺑﻠﻊ و ﯾﺎ مﺼﺮف
دارو را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﯿﻢ مﺮاﻗﺒت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ممکن است اﯾن اﻓﺮاد را
در ﺑﺮﮔﯿﺮد :ﭘﺮسﺘﺎر ،ﮐﺎردرمﺎﻧگﺮ ،مﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﮫ ،داروسﺎز،
ﭘﺰﺷﮏ ،ﮔﻔﺘﺎر درمﺎﻧگﺮ ،دﻧﺪاﻧپﺰﺷﮏ ،درمﺎﻧگﺮ ﺑﯿمﺎرﯾﮭﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ
و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐمکﯽ مﺎﻧﻨﺪ دسﺘﯿﺎران مﺮاﻗﺒت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺧﺪمﺎت ﻏﺬاﯾﯽ .اﻋضﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،داوطﻠﺒﺎن ،دوسﺘﺎن و سﺎﯾﺮ
مﺮاﻗﺒﯿن مﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ سالمﺘﯽ و اﯾمﻨﯽ اﯾن اﻓﺮاد ﮐمﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣراقبتی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﻧﺎمﮫھﺎی مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐمﮏ مﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی مﺮاﻗﺒﺘﯽ اﻓﺮاد ﺗحت
مﺮاﻗﺒت ﺑﮫ اطالع ﺗﯿﻢ مﺮاﻗﺒﺘﯽ وی ﺑﺮسﺪ .ھﻨگﺎمﯽ ﮐﮫ ﻓﺮد در
مﺮﮐﺰ مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ مﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎمﮫ مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺮای او
ﺗﺪوﯾن ﺷﻮد و ﭘس از آن ﺑﮫ طﻮر مﻨظﻢ مﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﯿﻢ مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ھمﺪﯾگﺮ ھمکﺎری مﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ مﻄمئن ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮد
اﯾمن و راﺣت است .ﺑﺮﻧﺎمﮫ مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﺎوی ھمﮫ اطالﻋﺎت مﺮﺑﻮط
ﺑﮫ سالمﺘﯽ ﻓﺮد است.



ﻏﻠظت مﺎﯾﻌﺎت



وﺿﻌﯿت ﻧﺸﺴﺘن



ﻟﻮازم ﮐمکﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻓﺮد



ﺑﺮﻧﺎمﮫھﺎی مﺮاﻗﺒت دھﺎﻧﯽ



ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﺎص در زمﺎن وﻋﺪهھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ مﺮاﻗﺒت ﺑﺮای ﻏﺬا
ﺧﻮردن اﯾمن

اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﮫ دارای ﺑﺮﻧﺎمﮫ رژﯾمﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺧﺎصﯽ است ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ
ﺷﻮد ،آن ﺑﺮﻧﺎمﮫ ﺗﺎ زمﺎﻧﯽ ﮐﮫ از سﻮی اﻋضﺎی صالﺣﯿﺘﺪار ﺗﯿﻢ
مﺮاﻗﺒت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ مﺠﺪداً ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾت ﮔﺮدد .ﺑﮫ مﺮور
زمﺎن ،ﺑﺮﻧﺎمﮫ مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻓﺮد ممکن است در اﺛﺮ سن ،ﺑﯿمﺎری ﯾﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ سالمﺘﯽ وی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ھمﮫ ﺑﺮﻧﺎمﮫھﺎی مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ دست
ﮐﻢ سﺎﻟﯽ ﯾکﺒﺎر مﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑرﺧی از ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی دﺷواری ﺟوﯾدن و ﺑﻠﻊ ﮐداﻣﻧد؟
ﻓﺮد ﺗحت مﺮاﻗﺒت ممکن است در ﺧﻄﺮ ﺧﻔگﯽ ﯾﺎ اسپﯿﺮاسﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ
و ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در مﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮسﻂ ﯾکﯽ از اﻋضﺎی ﺗﯿﻢ مﺮاﻗﺒت
مﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﻮد:
 ﺗُﻒ ﮐﺮدن ﻏﺬا ﯾﺎ ﺗکﮫھﺎی ﻏﺬا ﺑﮫ ﺑﯿﺮون


سﺮﻓﮫ ،ﺧﻔگﯽ ﯾﺎ ﺟﺎری ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آب دھﺎن



ﺟمﻊ ﮐﺮدن ﻏﺬا در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻟُپﮭﺎ ،زﯾﺮ زﺑﺎن ،ﯾﺎ در سﻘﻒ دھﺎن



اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑگﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻏﺬا «ﮔﯿﺮ مﯽ ﮐﻨﺪ» ﯾﺎ «در مﺴﯿﺮ ﻧﺎدرست
ﻓﺮو مﯽ رود»



اﺣﺴﺎس درد ھﻨگﺎم ﺑﻠﻊ



صﺎف ﮐﺮدن مﺪاوم ﮔﻠﻮ



ﺧﻮدداری از ﺧﻮردن ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺬا(ھﺎ) ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ(ھﺎ) ﯾﺎ دارو(ھﺎ)



ﮔﺮﻓﺘگﯽ رﯾﻮی ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧت مﺰمن ﺗﻨﻔﺴﯽ



ﺧﻮردن ﺧﯿﻠﯽ ﮐُﻨﺪ (ﺑﯿﺶ از  ٣٠دﻗﯿﻘﮫ) ﯾﺎ ﻧﺧﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘن
ﻏﺬا
ﺟﻮﯾﺪن ﯾﺎ ﺑﻠﻊ ﺑﺎ زور ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﻘمﮫ ﻏﺬا را در ﭼﻨﺪﯾن ﻧﻮﺑت ﺑﻠﻌﯿﺪن



ﭼﺸمﺎن اﺷﮏ آﻟﻮد ﯾﺎ آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ﺣﯿن ﯾﺎ ﭘس از ﺑﻠﻊ
ﺑﯿﺮون آمﺪن ﻏﺬا ﯾﺎ مﺎﯾﻌﺎت از ﺑﯿﻨﯽ ھﻨگﺎم ﺗالش ﺑﺮای ﺑﻠﻊ





ﺗمﺎم اﻋضﺎی ﺗﯿﻢ مﺮاﻗﺒت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﯿﺰ اﻋضﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،دوسﺘﺎن
و داوطﻠﺒﺎن ﭼﻨﯿن اﻓﺮادی ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﺧﻔگﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﺧﻔگﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎمﮫ مﺮاﻗﺒﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎمﮫ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎمل اطالﻋﺎت
مﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺟﻮﯾﺪن و ﺑﻠﻊ است ،از ﺟمﻠﮫ:



سﺮخ ﺷﺪن ﭼﮭﺮه

ﻧﻮع ﺑﺎﻓت رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻮراک (مﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرد ﺷﺪه ﯾﺎ ﭘﻮره)



ﻧﻔس ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎ سﺮ و صﺪا





سﺮﻓﮫ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﻧﺒﻮد سﺮﻓﮫ



از دست دادن ھﻮﺷﯿﺎری



سﺮﻓﮫ ﺑﮫ زور



ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در سﺨن ﮔﻔﺘن



ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﮫ آﺑﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪن ﭘﻮست صﻮرت



ﻗﺒضﮫ ﮐﺮدن دسﺘﮭﺎ ﺑﮫ دور ﮔﻠﻮ ﯾﺎ دﯾگﺮ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﻧﺎراﺣﺘﯽ در
ھﻨگﺎم ﺧﻮردن ،آﺷﺎمﯿﺪن ﯾﺎ مﺼﺮف دارو

ممکن است اﻓﺮاد ھمﯿﺸﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﺧﻔگﯽ ﯾﺎ آسپﯿﺮاسﯿﻮن را وﻗﺘﯽ
ﮐﮫ ﺧﻮراﮐﯿﮭﺎ ﯾﺎ مﺎﯾﻌﺎت ﺑﮫ مﺠﺮاھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ رﯾﮫ وارد مﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺮوز ﻧﺪھﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت «آسپﯿﺮاسﯿﻮن ﺧﺎمﻮش» ﮔﻔﺘﮫ مﯽﺷﻮد.
آسپﯿﺮاسﯿﻮن ﺧﺎمﻮش مﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ سﺎﯾﺮ دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ از
ﻗﺒﯿل ذات اﻟﺮﯾﮫ مﻨﺠﺮ ﺷﻮﺪ .ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی آسپﯿﺮاسﯿﻮن ﺧﺎمﻮش
مﯽﺗﻮاﻨﺪ ﺷﺎمل مﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:


صﺪای مﺮطﻮب ﯾﺎ «ﻗل ﻗل ﮐﺮدن» ھﻨگﺎم ﺧﻮردن ﯾﺎ آﺷﺎمﯿﺪن



اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘگﯽ سﯿﻨﮫ ﭘس از ھﺮ وﻋﺪه ﻏﺬا

ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر ﺧﻔﮕی ﯾﺎ اﻧﺳداد ﻣﺟرای ﺗﻧﻔﺳی ﭼﮫ ﻣیﺗوان
ﮐرد؟
ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ ﺧﻔگﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد مﺠﺮای ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ھمﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻏﺬا را ﺗﮭﯿﮫ و سﺮو مﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﻧﺎمﮫ مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻓﺮد ﭘﯿﺮوی
ﻧمﺎﯾﻨﺪ.
مﮭﻢ است ﮐﮫ از رﻋﺎﯾت مﻮارد زﯾﺮ اطمﯿﻨﺎن ﺣﺎصل ﺷﻮد:
 ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪمﺎت ﻏﺬاﯾﯽ آمﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺬاھﺎی ﺑﺎ
ﺑﺎﻓت اصالح ﺷﺪه (مﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮره ،ﻏﺬاھﺎی رﯾﺰ رﯾﺰ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﺮد
ﺷﺪه) و ﻧﯿﺰ مﺎﯾﻌﺎت ﻏﻠﯿظ ﺷﺪه ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻓت ﻏﺬا ،ﯾکﻨﻮاﺧﺘﯽ
مﺎﯾﻌﺎت و ﺷﯿﻮه دادن ﻏﺬا (ﺗکﮫھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻏﺬاھﺎی ﺗر) ﺑﺎﯾﺪ
مﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮﻧﺎمﮫ مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه
است.
 ﺗمﺎم ﺗﯿﻢ مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻧﯿﺰ در مﻮرد ﺷﯿﻮهھﺎی صحﯿﺢ ﻏﺬا دادن اﯾمن
آمﻮزش مﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
 ﭘﺮوﺗکل ﺷﯿﻮه واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﺧﻔگﯽ ( Choking Response
 )Protocolﮐﮫ در مﺮﮐﺰ مﺮاﻗﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ھمﻮاره در
ھﻨگﺎم دادن ﻏﺬا ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ دارو رﻋﺎﯾت ﺷﻮد.


ﻟﻮازم ﮐمکﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻓﺮد (مﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺠﺎﻧﮭﺎی دارای ﺟﺎی
ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﺑﺸﻘﺎﺑﮭﺎی ﻟﺒﮫ ﺑﻠﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺎرد و ﭼﻨگﺎل مﺨﺼﻮص) ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ھﺮ وﻋﺪه ﯾﺎ مﯿﺎن-وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ اسﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.



ﺑﮭﺪاﺷت دھﺎﻧﯽ مﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎمﮫ مﺮاﻗﺒﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.



ﻗﺒل از ﻏﺬا ،دﻧﺪاﻧﮭﺎی مﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮرسﯽ و در محﻠﺸﺎن ﺗﺜﺒﯿت
ﺷﻮﻧﺪ.



ھمﮫ وﻋﺪهھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗحت ﻧظﺎرت ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮردن در ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
مﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺧﻔگﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ.



در ھﻨگﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن ،ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ مﺎﻧﻨﺪ صحﺒت
ﮐﺮدن ﺑﺎ صﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ سﺮ و صﺪای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ.



اﻓﺮاد در زمﺎن وﻋﺪهھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺪار و ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.



اﻓﺮاد در ھﻨگﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن در وﺿﻌﯿت مﻨﺎسب ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.



ﺑﮫ اﻓﺮاد ﯾﺎدآوری ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد ﮐﮫ ﻏﺬا را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ ،آرام
ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﻮردن ﯾﺎ آﺷﺎمﯿﺪن ﺧﻮد ادامﮫ دھﻨﺪ.



ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﯾﺎ ﺑﮫ زور ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻏﺬا ﺧﻮراﻧﺪه ﻧﺸﻮد.



دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺟﻮﯾﺪن ﯾﺎ ﺑﻠﻊ ﻧظﺎرت و ﺑﮫ ﺗﯿﻢ مﺮاﻗﺒت ﮔﺰارش
ﺷﻮد.

ﻣراﮐز ﻣراقﺑت ﺑﺎﯾد ﭼﮫ اقداﻣاﺗی را ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر ﺧﻔﮕی ﯾﺎ
اﺳپﯿراﺳﯿﻮن اﻧﺟﺎم دھﻧد؟
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در مﺮاﮐﺰ مﺮاﻗﺒﺘﯽ دارای مﺠﻮز در ﺑﯽ.سﯽ .زﻧﺪﮔﯽ مﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دسﺘﺮسﯽ سﺮﯾﻊ ﺑﮫ دستﮐﻢ ﯾﮏ ﻓﺮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ:


دارای مﺪرک مﻌﺘﺒﺮ ﮐمکﮭﺎی اوﻟﯿﮫ و اﺣﯿﺎی ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮی ﺑﺎﺷﺪ.



ﻧﺴﺒت ﺑﮫ وﺿﻌﯿت ﭘﺰﺷکﯽ ھﺮ ﻓﺮد سﺎﮐن در مﺮﮐﺰ مﺮاﻗﺒت ،از
ﺟمﻠﮫ ﺧﻄﺮ ﺧﻔگﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد مﺠﺮای ﺗﻨﻔﺴﯽ آﮔﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.



ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اورژاﻧس ﺗمﺎس ﺑگﯿﺮد.



ﺑﮫ آسﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﻮازم ﮐمکﮭﺎی اوﻟﯿﮫ دسﺘﺮسﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟمﻠﮫ
ھﻨگﺎمﯽ ﮐﮫ مﺮاﻗﺒت در ﺧﺎرج از محﻮطﮫ سﺎﺧﺘمﺎن مﺮﮐﺰ
مﺮاﻗﺒت صﻮرت مﯽﮔﯿﺮد.

ﺑرای اطالعﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺮای اطالﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره ﺧﻮراک و مﻮاد مﻐﺬی در
مﺮﮐﺰھﺎی مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﮐمﺘﺮ از ٢۴ﻧﻔﺮ ،راھﻨمﺎی ﻏﺬاھﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
( )Meals and Moreرا در اﯾن ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/20
( 08/Meals_and_More_Manual.pdfﭘﯽ.دی.اف٢.٠۴ ،
مگﺎﺑﺎﯾت).
ﺑﺮای اطالﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺧﻮراک و مﻮاد مﻐﺬی در مﺮﮐﺰھﺎی
مﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺎ  ٢۵ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،راھﻨمﺎی ﺑﺎزرسﯽھﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
( )Audits and More Manualرا در اﯾن ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/20
( 08/Audits_and_More_Manual.pdfﭘﯽ.دی.اف۵.٠۸ ،
مگﺎﺑﺎﯾت).
ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره آمﻮزش ﮐمکﮭﺎی اوﻟﯿﮫ و اﺣﯿﺎی ﻗﻠﺒﯽ
رﯾﻮی ،از آمﺒﻮﻻﻧس سﻨت ﺟﺎن ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ
www.sja.ca/English/courses-and training/Pages/default.aspxو صﻠﯿب سﺮخ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 www.redcross.ca/training-and-certificationﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻨﯿﺪ.

برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل زندگی
خود دیدن کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیراضطراری ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با شماره
( 8-1-1به رایگان) تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به بیش از
 130زبان ارائه میگردد.

