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ﺗﺟرﺑﮫ اﯾﻣنﺳﺎزی )واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون( ﺑﮭﺗری ﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ
A Better Immunization Experience for your Child
آﻣﺎده ﺷده ﺑرای اﯾﻣنﺳﺎزی )واﮐﺳﯾﻧﮫ ﮐردن( ﻓرزﻧدﺗﺎن
واﮐﺴﻦ ﯾﺎ ﺳﻮزن زدن ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ دردآور ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎ
ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫی اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮای ھﺮ دوی ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن
رھﻨﻤﻮن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
راھﻧﻣﺎﯾﯽ  :#1ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺣل واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻓرزﻧد ﺧود
را آﻣﺎده ﮐﻧﯾد
ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺳﻨﯿﻦ:
• ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺎﻧﺸﺎن آﮔﺎھﻨﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺿﻄﺮاب آور ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در طﻮل ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﻧﯿﺰ ھﺮ ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﺪ.
• روﯾﮑﺮدی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ و ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮاﻧﮫ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮﭘﺎ و ﺧﺮدﺳﺎﻻن:
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮﭘﺎ و ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی  2ﺳﺎل را ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﯾﺎ ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﮫ:
ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ،آﻣﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﻦﺗﺮ آﻣﺎدهﺳﺎزی از
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ
دارد ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ و ﻧﻮﺑﺘﺘﺎن در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:
ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
• آراﻣﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺻﺎف و ﻣﻼﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
• ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ و از واژهھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﮫ اﺿﻄﺮاب را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽھﻨﺪ – ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ،
»ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر ،ﭼﻼﻧﺪه ﺷﺪن ﯾﺎ ﺳﯿﺨﻮﻧﮏ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯽ «.از ﮐﻠﻤﮫھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »درد ،ﺻﺪﻣﮫ ،ﯾﺎ ﻧﯿﺶ« اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﻨﯿﺪ.
• ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ »ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﮫ واﮐﺴﻦ اﺣﺘﯿﺎج داری.
دارو ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺳﻮزن در ﺑﺎزوﯾﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺣﺴﺎﺳﺶ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺨﻮﻧﮏ زدن ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ«.

ﭼﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
• اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻮدک را ﺑﮫ ﺳﻮزن ﺟﻠﺐ ﻣﯽ-
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮭﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ«.
• اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ دادن ﻏﻠﻂ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »درد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد «.ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮭﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ »آﯾﺎ درد دارد؟« ،ﻗﺴﻤﺖ »ﭼﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد« در ﺑﺎﻻ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
• ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮدن – ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﻔﺘﻦ» ،ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﮫ
ﻧﺎﭼﺎری اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯽ«.
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﺎدھﺎ و ﭼﺴﺒﮭﺎی ﺑﯽ ﺣﺴﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﮔﯿﺮﻧﺪهھﺎی درد ﻣﻮﺟﻮد در
ﭘﻮﺳﺖ ،اﺣﺴﺎس درد را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل  60دﻗﯿﻘﮫ
ﻗﺒﻞ ازﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﻦ زدن ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮاوردهھﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮری
ﮐﮫ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﮫھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ طﻮر
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﻤﺎد ﯾﺎ ﭼﺴﺐ را ﻧﺨﻮرد .ﭘﻤﺎدھﺎ و ﭼﺴﺒﮭﺎی ﺑﯽ ﺣﺴﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﯿﺸﺘﺮ داروﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.
ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺧﺎص در ﺑﺎره ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻤﺎد ﯾﺎ ﭼﺴﺐ ﺑﯽ
ﺣﺴﯽ ،از ﻣﺮاﻗﺒﺘﮕﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

راھﻧﻣﺎﯾﯽ  :#2ﻓرزﻧدﺗﺎن را در ﻣﺣل واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﺳﮑﯾن
دھﯾد
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎ ،ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در زﻣﺎن واﮐﺴﻦ زدن
ﺗﺴﮑﯿﻦ دھﯿﺪ:
ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺳﻨﯿﻦ:
• ﺗﺴﮑﯿﻦ دادن اﮐﺮاه ﮐﻮدک :ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﯾﺎ ﮐﻮدک را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮫ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ در داﻣﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﺎھﺪارﯾﺪ.
ﭼﺮا؟ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻮدک ﺑﮫ او آراﻣﺶ ﻣﯽدھﺪ و
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ واﮐﺴﻦ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺧﻄﺮی
ﺑﮫ او داده ﺷﻮد .ﺻﺎف ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺣﺴﺎس
اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻣﺮاﻗﺒﺘﮕﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﻧﺸﺎﻧﺪن ﮐﻮدک در وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎف را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
• ﭘﺮت ﮐﺮدن ﺣﻮاس ﮐﻮدک :ﺑﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ،ﻓﺮﻓﺮه ،ﯾﺎ
ﯾﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺻﺪا دار ﺑﺮاق ﯾﺎ ﻣﻮزﯾﮑﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ، ،ھﻤﺰﻣﺎن و ﺑﻌﺪ از آن،
ﺣﻮاس ﮐﻮدک را ﭘﺮت ﮐﻨﯿﺪ .از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻣﻮرد

ﭼﯿﺰی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ھﯿﺠﺎنزده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﭘﺮت
ﮐﺮدن ﺣﻮاس ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺘﺎب،
دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮی
دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻮدﮐﺎن  3ﺳﺎﻟﮫ و ﻣﺴﻦﺗﺮ:
• ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ :از ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ
واﮐﺴﻦ ﺑﺎزدم ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻮت ﮐﻨﺪ( .از ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ:

ﭼﺮا؟ ﭘﮋوھﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻐﺰ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس درد را
ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺣﻮاس
ﮐﻮدک ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.

آب دھﺎﻧﺶ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎب ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﻓﻮت ﮐﻨﺪ
واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻮت ﮐﺮدن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺷﻤﻌﯽ را ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﻨﺪ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮﻓﺮه ﯾﺎ درون ﻓﻮت ﻓﻮﺗﮏ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ

ﺧﺮدﺳﺎﻻن:
• ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﺷﯿﺮﺧﻮاره :ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ، ،ھﻤﺰﻣﺎن و
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺷﯿﺮ ﺑﺪھﯿﺪ .ﭘﮋوھﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدک
اﺣﺴﺎس درد را ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﺪ.
ﭼﺮا؟ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن آراﻣﺶ ﻣﯽدھﺪ .ﻣﮑﯿﺪن و طﻌﻢ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺣﻮاس ﮐﻮدک را )از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ( ﭘﺮت ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻣﻮاد آراﻣﺒﺨﺶ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.
•

ﺧﺮدﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ :ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن  12ﻣﺎھﮫ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺮﺑﺖ
آب ﻗﻨﺪ ﺑﺪھﯿﺪ.

ﭼﺮا؟ ﭘﮋوھﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ اﮔﺮ  2-1دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺒﻞ از
ھﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﻮدک داده ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ طﺒﯿﻌﯽ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد در ﻣﻐﺰ آزاد ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮﺑﺖ آب ﻗﻨﺪ را در ﻣﻨﺰل آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺤﻞ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ آﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮزدادان داده ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰه ﺷﻮد.

•
•
•

ﭼﺮا؟ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺿﻄﺮاب
واﮐﻨﺶ ﻣﻼﯾﻤﺘﺮی ﻧﺸﺎن دھﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﭘﺮت ﺷﺪن
ﺣﻮاس ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺷﮕﺮدھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را ﺑﮫ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در آن ﮐﻮدک ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎی
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺮﺳﻨﺎک ﯾﺎ دﺷﻮار را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی )واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن( ،از
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن  Immunize BCدﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ:
.www.immunizebc.ca
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ )(HealthLinkBC Files
در ﺑﺎره اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن:
 #50aﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ و واﮐﺴﻦ
 #50bﻣﺰاﯾﺎی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ
 #50cواﮐﺴﻨﮭﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯽ ﺧﻄﺮﻧﺪ
 #50dواﮐﺴﻨﮭﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ :واﮐﺴﻨﮭﺎ ﺣﺎوی ﭼﮫ ﻣﻮادی
ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮا

ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺮﺑﺖ آب ﻗﻨﺪ:
•
•
•

آب ﺳﺮد ﺷﯿﺮ را ﺑﮫ ﻣﺪت  2دﻗﯿﻘﮫ در ﺣﺪ ﻗﻞ ﺧﻮردن
ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺷﮑﺮ را در  10ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ) 2ﻗﺎﺷﻖ
ﭼﺎﯾﺨﻮری( آب ﺟﻮش در ﯾﮏ ظﺮف اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه در دار
ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﺷﺮﺑﺖ آب ﻗﻨﺪ را در ﯾﺨﭽﺎل
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ظﺮف  24ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

 1ﺗﺎ  2دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ 2 ،ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﺷﺮﺑﺖ آب ﻗﻨﺪ
را ﺑﺎ ﻓﻨﺠﺎن ،ﻗﺎﺷﻖ ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺪھﯿﺪ و ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ از
اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ  HealthLinkBCدر ﻣﻮرد
ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ
 www.HealthLinkBC.ca/healthfilesﯾﺎ ﺑﮫ واﺣﺪ
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اطﻼﻋﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری و آﮔﺎھﯽ از
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ
 www.HealthLinkBC.caﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ 8-1-1
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺧﺘﻼل ﺷﻨﻮاﯾﯽ دارﻧﺪ در
ﺑﯽ.ﺳﯽ ﺑﺎ  7-1-1ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  130زﺑﺎن
اراﺋﮫ ﻣﯽﮔﺮدد.

