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ے نگلنجب  کے سبب بند ہوجاتی ہے، يااشياء دوسری سانس کی نالی کھانے پينے يا جب فرد کی دم اس وقت گھٹتا ہے 

کے  کے طريقوں سے واقفيت ۔ دم گھٹنے کے خطرات اور انہيں روکنےچالجاتا ہےکے دوران سانس کی نالی ميں پانی 
  تھ ہنگامی صورت حال ميں ردعمل کے متعلق آگاہی رکھنا بہت ضروری ہے۔  ساتھ سا

  
 –بے ہوش ہو شخص يا اگر وه  -اگر کوئی شخص ہوش ميں ہو ليکن کھانسنے، بات کرنے يا سانس لينے سے قاصر ہو 

  يں:ديکھعالمات  اضافیسمجھ ليں کہ سانس کی نالی بند ہے۔ تو 
 ہے /سکتی، اپنے گلے کو پکڑ سکتاايسا کوئی شخص جس کا دم گھٹ رہا ہو  
 جيسے جيسے آکسيجن ميں کمی ہوتی رہے، جلد، ہونٹ اور ناخن الل اور پھر نيلے پڑ سکتے ہيں  

  
  کسی کا دم گھٹنے کی صورت ميں فوری طور پر سانس کی نالی کی رکاوٹ دور کرنے کی کوشش کريں۔ اس کے عالوه:

  ہيميليچ مينؤراد فراہم کريں اور کريں، ابتدائی طبی امدشروع ہنگامی طبی خدمات )Heimlich 
maneuver( کرنے کی کوشش کريں  

 اد کے لئے فون کريںہنگامی طبی امد  
  

  گھٹ سکتا ہے:دم دم گھٹنے کی روک تھام ميں آگاہی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مندرجہ ذيل وجوہات کی بناء پر 
  ،اور غبارے جيسے اشياء کا پھنسناڈھکن ، مارکر کے قلمسانس کی نالی ميں سکے  
 سيريبرل    (جيسے کہ ے اور ٹھسکے پيدا کرنے والے اعمال کو متاثر کرنے والے صحت کے مسائلنگلن

 و غذائی پالسی اور اعصاب اور پٹھوں کو متاثر کرنے والی دوسری بيمارياں، اعصابی کمزورياں، پيٹ
  )ہ، اور عمر ميں اضافکا اپھارنالی 

 بہت تيزی کے ساتھ کھانا يا پينا، کھانے کو صحيح سے نہ چبانا يا چلتے پھرتے کھانا کھانا يا پانی پينا  
 اور مسکن   دوائيں ، سائيکوٹروپکدافع تشنج -ويات کے زير اثر کھانا کھانا يا پانی پينا الکحل يا مسکن اد

  ے ميں دشواری ہوسکتی ہےنگلنادويات کی وجہ سے 
  

کہ ان  ہيےمعذوريوں کے شکار افراد کا معائنہ کرکے اس بات کا تعين کرنا چا کیکسی مناسب پيشہ ور افراد کو نشونما 
کے مطابق کھانے اور پينے  OPWDD۔ ہيےکے لئے کھانے اور پينے کے سامان کو کس حد تک پتال يا گاڑھا ہونا چا

  کے سامان کے پتلے يا گاڑھے ہونے کے معيار درج ذيل ہيں:
 سالم  
  انچ کا ٹکڑا¼انچ کا ٹکڑا،  ½انچ کا ٹکڑا،  1 -کاٹا گيا  
 يال کٹا ہوا: چاول کے دانے کے سائز کا اور گ  
  :پتال نہ ہوزياده اور جو  ں، ، جس ميں ڈلے نہ ہوہموار طور پر اور کريم جيساپسا ہوا  
  ،کو رس، شہد يا پڈنگ کے جتنا گاڑھا کيا جاسکتا ہےمائعات نيز  

  
  کو مندرجہ ذيل کی تربيت دينا ضروری ہے: نگرانوں

 کسی شخص کے کھانے پينے کے منصوبے کے مطابق کھانا تيار کرنا  
 طبی امداد،  ابتدائیCPRاور دم گھٹنے کی روک تھام ،  

  
  اضافی اقدام ميں مندرجہ ذيل شامل ہيں:

  موافق کرنے کے آالت کو مناسب طريقے سے استعمال کرنا اور انہيں اچھی حالت ميں رکھنا  
  اس بات کو يقينی بنانا کہ کھانے پينے کے دوران لوگ سيدھے بيٹھے ہوں اور چلتی ہوئی گاڑی ميں کھانا

  ہ کھارہے ہوںن
  تمام افراد کی کھانے پينے کے دوران مناسب طور پر نگرانی کرنا  
 ) مونگ پھلی کے ، پاپ کارن، انگور اور وہائٹ بريڈہاٹ ڈاگ)،  خاص طور پريہ بات ياد رکھنا کہ گوشت

ے ميں دشواری پيش آتی ہے اور ان کی وجہ سے دم گھٹنے کے امکان نگلن، جيسے کچھ کھانوں کو مکھن
  اضافہ ہوسکتا ہے ميں



  
 براه کرممزيد معلومات کے لئے

inwww.opwdd.ny.gov/opwdd_careers_training/training_opportunities/choking_prevention_train
g_resources ۔ مالحظہ کريں  
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