
!التزم بمحاربة اآلالم واألوجاع
....زمأعت. حدد مربعًا واحًدا أو أكثر لإلشارة إلى ما ترغب في الحفاظ علیھ أو تحسینھ في ھذا الخریف

 دقیقة في الیوم30-10االستمرار في نشاط مفید للمفاصل أو ممارسة نشاط جدید لمدة.

تناول المزید من األطعمة المضادة لاللتھابات یومیًا.

الوجبات الخفیفة المصنعة، /تجنب الكربوھیدرات المكررة، والسكر، واللحوم
.  والتي یمكن أن تسبب االلتھاب

اتباع روتین لممارسة تمارین إطالة في الصباح.

لمساعدة الغذائیة التكمیلیة مویٍل من برنامج ابتتم إعداد ھذه النشرة اإلخباریة من قِبل قسم خدمات الشیخوخة والعیش المستقل في وكالة الخدمات الصحیة واإلنسانیة بمقاطعة سان دییغو،
)SNAP ( التابع لوزارة الزراعة األمریكیة)USDA .(لمزیٍد من المعلومات حول برامجنا، تفضل . وزارة الزراعة األمریكیة ھي مقدم خدمات وصاحب عمل ملتزم بتكافؤ الفرص

www.HealthierLivingSD.orgبزیارة 

التثقیف الغذائي اخبار
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التغلب على االلتھاب ھذا الخریف
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مع قدوم الخریف، یبدأ الطقس في البرودة ویمكن 
أن یعني ھذا تفاقم األوجاع واأللم الناتج عن 

وتعد ممارسة النشاط البدني وتناول األطعمة المضادة لاللتھابات . االلتھاب
طریقتین من أكثر الطرق غیر المعتمدة على األدویة في السیطرة على األوجاع

یمكن أن تساعد أنشطة معتدلة مثل المشي السریع، . واآلالم ھذا الموسم
والسباحة، وركوب الدراجات، والرقص في تقلیل األلم ودعم صحة العظام 

30مدة یجب أن یحرص كبار السن على ممارسة النشاط البدني ل. مع الحد من الضغط الواقع على المفاصل
ھداف دقیقة على األقل في أغلب أیام األسبوع؛ ومع ذلك، في حالة المعاناة من التھاب المفاصل، یمكن است

افة یمكنك أیًضا اتخاذ خطوة أخرى وإض. دقیقة على األقل في األسبوع45ممارسة النشاط البدني المعتدل لمدة 
األسماك الفواكھ والخضروات وویشمل ذلك تناول . األطعمة الكاملة التي تكافح االلتھاب إلى نظامك الغذائي

!حارب االلتھاب ھذا العام واستعد لالستمتاع بالعطالت. والمكسرات والفول وزیت الزیتون



نالفیتامینات والمعاد: اعرف الملصق الخاص بك
الفیتامینات والمعادن ضروریة للحفاظ على 
عملیات الجسم المھمة مثل الدعم المناعي، 

توصي . وتوازن الكالسیوم، وشفاء الجروح، وغیر ذلك الكثیر
 Dietary(المبادئ التوجیھیة الغذائیة لألمریكیین
Guidelines for Americans ( بتناول مجموعة

الحبوب متنوعة من األطعمة الغنیة بالفیتامینات والمعادن مثل
.  ضالكاملة والمكسرات والبذور والخضروات والفول والبی
وفقًا إلدارة الغذاء والدواء األمریكیة، ال یحصل بعض 

و أو الكالسیوم أ" د"األشخاص على ما یكفي من فیتامین 
لدم الحدید مما یزید من خطر اإلصابة بھشاشة العظام وفقر ا

انخ تحتوي أطعمة مثل البیض والسب. وارتفاع ضغط الدم
.والجبن على ھذه العناصر الغذائیة
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التھاب اختبر معرفتك ب. یحدث التھاب المفاصل غالبًا بسبب االلتھابات(اختبار التھاب المفاصل 
!)المفاصل أدناه

ات
جاب

اإل
 :1

2" أ) "
3" ج) "

4" د) "
"  د) "

ما ھو أحد عوامل خطر اإلصابة بالتھاب المفاصل الذي یمكن تغییره؟. 1
النوع. العمر    د. الجینات    ج. الوزن    ب.    أ

ما مدى شیوع التھاب المفاصل في الوالیات المتحدة؟. 2
أشخاص بالغین 8شخص واحد من كل . أشخاص بالغین       ب6شخص واحد من كل .   أ

شخص واحد من كل شخصین بالغین. أشخاص بالغین       د4شخص واحد من كل .  ج

كیف یمكنك أن تخفف من ألم التھاب المفاصل أو التورم بعد ممارسة التمارین الریاضیة؟. 3
أ، وب، وج. أدویة تسكین األلم     د. الراحة    ج. الباردة    ب/استخدام الكمادات الساخنة.  أ

ما ھو العرض الذي إذا ظھر علیك یجب استشارة مقدم الرعایة الصحیة المتابع لك؟4.
ألم مستمر على الرغم من جھود التخفیف . ألم حاد على ھیئة نغزات ومستمر    ب. أ

أو احمرار في المفاصل" سخونة "زیادة التورم أو الشعور بوجود . ج
أ، وب، وج واأللم الذي یسبب لك  العرج. د
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األطعمة التي ینصح بتناولھا ھذا الخریف
ا وفي ذروة غالبًا ما تكون منتجات الموسم أرخص ثمنً ! تقدم سان دییغو مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة

:إلیِك ما قد تجده أثناء الموسم. قیمتھا الغذائیة

دید تتمیز الع. في ھذا الخریف، قلل االلتھاب من خالل الطھي
لتوابل تشمل بعض ھذه ا. من التوابل بخصائص مضادة لاللتھاب

وحتى الفلفل الثوم، والكركم، والزنجبیل بالفلفل األسود، والقرفة،
اق الذي ابدأ برّشة وقم بالتزوید حسب المذ. الحار مثل الكایین

!تفضلھ

البروكليالكمثرىالسبانخالطماطمالقرع التفاح
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فنصیحة الشی

تمارین اإلطالة الصباحیة
وتین الصباحي مفیًدا ویمكن أن یكون الر. یمكن أن یكون الصباح توقیتًا مؤلًما حیث قد تشعر بتصلب المفاصل

تشعر بمزید قم بأخذ دش دافئ إما قبل أو بعد تمرین اإلطالة، حیث یمكن أن یجعلك ذلك! في التغلب على ذلك
:فیما یلي بعض تمارین اإلطالة االختیاریة! من المرونة

ثانیة30-10امكث في كل جانب لمدة 

منظمة التھاب المفاصل: المصدر

التثقیف الغذائي 
!لكبار السن

إطالة العضلة الكمثریة
تمارین اإلطالة الدوراني

لمنطقة أسفل الظھر
ة تمارین إطالة بالركب
الواحدة إلى الصدر

اخبار



تغییر الرصیف: CFHLأھم أخبار مجموعة 

تاي تشي للتعامل مع التھاب المفاصل: أھم الموارد
برنامًجا وقایة من السقوط قائم ) Tai Chi for Arthritis(یعد برنامج تاي تشي للتعامل مع التھاب المفاصل 

.  مفاصلعلى األدلة یعمل على تحسین الحركة والتوازن والقوة والمرونة، مع تقلیل السقوط وألم التھاب ال
عن الفصول لمعرفة المزید. والبرنامج مناسب للبالغین المصابین بالتھاب المفاصل أو غیر المصابین بھ

).858(5500-495أو اتصل على الرقم https://bit.ly/3ETMolaالدراسیة الحالیة، انتقل إلى 

حساء الطماطم المشویة
EatFresh.org: الوصفة مھداة من| دقیقة 80| أفراد 3یكفي 

:المكونات
طماطم) 2(حبتا •
مفرومة بصلة 1•
مفرومةفصوص ثوم 4•
أونصة من 28علبة •

الطماطم الكاملة المقشرة
أخرج الطماطم من العلبة وضعھا على ورقة الشوي، مع . 375سخن الفرن مسبقًا إلى درجة : اإلرشادات

على ورق قم بتقطیع الطماطم الطازجة إلى أرباع وضعھا. االحتفاظ بصلصة الطماطم المتبقیة في العلبة
قلى یُسخن الزیت على حرارة متوسطة إلى منخفضة في وعاء كبیر ویُ . دقیقة45قم بالشواء لمدة . الشوي

م المشویة ضع الطماط. یُضاف الثوم ویُطھى لمدة دقیقة أخرى. دقائق تقریبًا8البصل حتى یصبح ناعًما، لمدة 
بعد الفرم إلى أعد الخلیط. خالط الطعام وقم بفرم الخلیط حتى یصبح ناعًما/ومزیج البصل في ماكینة تجھیز

م بتغطیة ق). اختیاري(أضف صلصة الطماطم المحفوظة من العلبة ثم أضف الملح والفلفل والریحان . الوعاء
.دقیقة30الخلیط وطھیھ على حرارة منخفضة لمدة 

ملعقة كبیرة واحدة من زیت الزیتون•
حسب المذاق المفضلملعقة صغیرة واحدة من ملح •
حسب المذاق المفضلفلفل أسود •
رتان ملعقة كبیرة واحدة ریحان مجفف أو ملعقتان كبی•

من الریحان الطازج

قبل

بعد
بعد

في بارك Food Smartsلجعل المشي في حیھم أكثر أمانًا، استخدم مشاركو 
ه الخاص بمدینة سان دییجو للفت انتبا" Get it Done"دي ال كروز تطبیق 

قام . قوطالمسؤولین إلى األرصفة غیر المستویة التي تؤدي إلى التعثر والس
.  قمشكلة على الرصیف وأرسلوھا إلى التطبی19المشاركون بالتقاط صور لعدد 

لتحسین ! منھا17التي سجلتھا الصور تم التعامل مع 19ومن بین المشكالت الـ 
! تكمجتمعك، ابحث عن كیفیة اإلبالغ عن المشكالت غیر الطارئة في مدین
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