ﺗوﺻﯾﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از زﻣﯾن ﺧوردن ﺳﺎﻟﻣﻧدان

زﻣﯾن ﺧوردن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﺑرای ﺳﺎﻟﻣﻧدان اﺳت .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺗوﺻﯾﮫھﺎی زﯾر ﻗﺑل از
آﻧﮑﮫ اﯾن اﺗﻔﺎق رخ دھد ،از آن ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐﻧﯾد:

 .1روزاﻧﮫ ورزش ﮐﻧﯾد

ورزش روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻗدرت و اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری
ﻋﺿﻼت و اﺳﺗﺧوانھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرده و ﺧطر ﺻدﻣﺎت
را ﮐﺎھش ﻣﯽدھد.

 .2وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﻣﺗﻌﺎدل ﺑﺧورﯾد

اﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺿﻌف ،ﺳرﮔﯾﺟﮫ
و ﺧﺳﺗﮕﯽ ،روزاﻧﮫ ﺳﮫ وﻋده ﻏذای ﮐﺎﻣل و ﻣﺗﻌﺎدل ﺑﮫ
ھﻣراه دو ﻣﯾﺎنوﻋده ﺳﺎﻟم ﻣﯾل ﮐﻧﯾد.

 .3ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﭘزﺷﮑﯽ
ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد

ھر ﺗﻐﯾﯾری در ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،ﺷﻧواﯾﯽ ،اﺳﺗﺧوانھﺎ و ﻋﺿﻼت
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ زﻣﯾن ﺧوردن ﺷود .در ﺻورت
زﻣﯾن ﺧوردن ،طﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد.

 .4داروھﺎ را ﺑﮫ طور ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد

ﺑﻌﺿﯽ داروھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺧوابآور ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ اﯾﺟﺎد
ﺳرﮔﯾﺟﮫ ﮐﻧﻧد .در ﺻورت ﺑروز ھرﯾﮏ از اﯾن
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ،ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز
ﺧود در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد.

 .5از ﮐﻔشھﺎی راﺣت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد

در داﺧل و ﺧﺎرج از ﻣﻧزل ،از ﮐﻔشھﺎی ﭘﺎﺷﻧﮫ ﮐوﺗﺎه
ﺑﺎ ﮐﻔﯽ ﻏﯾر ﻟﻐزﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

 .6از وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای راه رﻓﺗن ﺑﮫ طور
ﺻﺣﯾﺢ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﻋﺻﺎ ﯾﺎ واﮐر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻗد ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.

 .7ﻣواﻧﻊ را دور ﮐﻧﯾد

ﻣﺳﯾرھﺎی ﻋﺑور و ﻣرور ﺧود و ﭘﻠﮫھﺎ را از ﻣواﻧﻊ
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﯾد.

 .8از ﮐﻔﭘوشھﺎی ﻣﺣﮑم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد

از ﻗﺎﻟﯽھﺎ ﯾﺎ ﭘﺎدریھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻟﯾز
ﺑﺧورﻧد ﯾﺎ ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد و ﺑﺎﻋث زﻣﯾن ﺧوردن ﺷوﻧد
اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد.

 .9ﻣﺳﯾر ﻋﺑور و ﻣرور ﺧود را روﺷن ﻧﮕﮫ
دارﯾد

راھروھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،دﺳﺗﺷوﯾﯽھﺎ و راه ﭘﻠﮫھﺎ را در
ﺷب روﺷن ﻧﮕﮫ دارﯾد.

 .10اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻧزل ﺧود را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد

ﻣﺷﺧﺻﮫھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻣﻧﯽ در ھر ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﻧردهھﺎی
ﻣﺣﮑم ،راھروھﺎی روﺷن ،ﭼراغھﺎی ﺷب ،ﭘﺎدریھﺎ و
دﺳﺗﮕﯾرهھﺎی ﻣﺣﮑم ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ﻣﻧظور درﺧواﺳت ﯾﮏ
ﻧﺳﺧﮫ از »راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری از زﻣﯾن ﺧوردن« ،ﺑﺎ
 Health Connectionﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

 .11ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ

ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﻓراد ﻣﻧزوی ،ﺗﻧﮭﺎ و دارای
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﺗر ﺑﯾﺷﺗر زﻣﯾن ﻣﯽﺧورﻧد و ﺻدﻣﺎت ﺷدﯾدﺗر
ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد.

 .12ﻋﺠﻠﮫ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﻋﺟﻠﮫ ﺧطر زﻣﯾن ﺧوردن را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد – ﺷﺗﺎب
ﻧﮑﻧﯾد و آراﻣش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﭘﺎ ﺑﮫ ﺳن ﺑﮕذارﯾد  -ﮐﻧﺗرل دﺳت ﺷﻣﺎﺳت!
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