Các Dịch Vụ Dinh Dưỡng – HealthLink BC
HealthLink BC
HealthLink BC cung cấp việc tiếp cận thông tin
và lời khuyên y tế không khẩn cấp tại British
Columbia. Thông tin và lời khuyên y tế có sẵn
trên trang mạng của chúng tôi hoặc bằng cách
gọi 8-1-1. Để biết thêm thông xin truy cập:
www.healthlinkbc.ca

Các Dịch Vụ Dinh Dưỡng tại HealthLink BC
Các chuyên viên dinh dưỡng của chúng tôi cung
cấp các dịch vụ về dinh dưỡng qua điện thoại,
thư điện tử (email), và trên trang mạng để hỗ trợ
cho các nhu cầu thông tin, giáo dục, và tư vấn
về dinh dưỡng cho cư dân và các chuyên viên y
tế của B.C.

Giờ làm việc: thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, giờ Thái Bình Dương

Gọi 8-1-1 để nói chuyện với một
chuyên viên dinh dưỡng chính
ngạch. Các dịch vụ dịch thuật có
sẵn cho hơn 130 ngôn ngữ.

Truy cập trang mạng của chúng tôi để
tìm hiểu các sự chọn lựa ăn uống và
cách sống lành mạnh:
www.healthlinkbc.ca/healthyeating

Gửi thư điện tử (email) cho một
chuyên viên dinh dưỡng của
HealthLinkBC để hỏi các thắc mắc
của quý vị về vấn đề thực phẩm và
dinh dưỡng:
www.healthlinkbc.ca/emaildietitian

Xin các đơn giới thiệu. Các chuyên
viên chăm sóc sức khỏe có thể gọi 81-1 để xin các mẫu đơn giới thiệu
việc tư vấn dinh dưỡng.

Các Chương Trình và Các Dịch Vụ Đặc Biệt

Chương Trình về Ăn Uống và Vận Động cho Trẻ
Em: hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của
các em để có được thể trọng lành mạnh và cải
thiện sức khỏe tồng quát và chất lượng cuộc sống
của các em.
Dịch Vụ Dinh Dưỡng Nhi Khoa: hỗ trợ phụ huynh,
những người chăm sóc, trẻ em, và các chuyên
viên y khoa để giải quyết các vấn đề về dinh
dưỡng chẳng hạn như kén ăn và các khó khăn
của việc cho ăn, cho bú, kém phát triển, sinh tố và
việc bổ sung khoáng chất, và các sự lo ngại về
dinh dưỡng cho trẻ em có các nhu cầu sức khỏe
đặc biệt.
Dịch Vụ Chính Sách Thực Phẩm của Tỉnh Bang:
cung cấp kiến thức khoa học chuyên môn về
dinh dưỡng và thực phẩm cho ngành dịch vụ ăn
uống, cho các chuyên viên y tế, và cho công
chúng. Hỗ trợ cho các quy định, chính sách, và
các phương thức thực hành tốt nhất của tỉnh bang
về vấn đề thực phẩm để có một nguồn cung ứng
thực phẩm lành mạnh hơn và quảng bá việc ăn
uống lành mạnh.

Dịch Vụ Dinh Dưỡng Khi Có Bệnh Ung Thư: hỗ trợ
các nhu cầu dinh dưỡng của những người có bệnh
ung thư trước khi, trong lúc, và sau khi điều trị ung
thư.
Dịch Vụ Dinh Dưỡng Khi Bị Dị Ứng: hỗ trợ các nhu
cầu dinh dưỡng của các em bé sơ sinh, trẻ em và
người lớn bị dị ứng với thực phẩm. Cung cấp sự tư
vấn thực tế nâng cao cho các chuyên viên y tế trong
việc phục vụ các nhu cầu dinh dưỡng của các thân
chủ bị dị ứng thực phẩm trong cộng đồng của họ.
Quản Lý Các Nguồn Tư Liệu: soạn thảo, dịch
thuật, và phân phối các hướng dẫn về thực
phẩm và dinh dưỡng dựa trên bằng chứng và
các nguồn tài liệu để giúp hướng dẫn việc
thực hành chuyên môn và hỗ trợ công chúng
trong việc chọn lựa cách sống lành mạnh.

