
!  متعھد شوید کھ با دردھا و رنج ھا مبارزه کنید
ید یا بھبود یک یا چند کادر را عالمت بزنید و مشخص کنید پاییز امسال مایل ھستید چھ مواردی را حفظ کن

....  من می خواھم.  ببخشید
10-30دقیقھ در روز فعالیت جدید و مفیدی برای مفاصل را ادامھ دھم یا امتحان کنم.

روزانھ غذاھای ضد التھاب بیشتری مصرف کنم.

غذاھای سبک /از کربوھیدرات ھای اصالح شده، شکر و گوشت ھا
. فرآوری شده کھ می توانند موجب التھاب شوند اجتناب کنم

بھ طور مرتب فعالیت کششی صبحگاھی را در پیش بگیرم.

 Department ofشھرستان سن دیگو با بودجھ Health and Human Services Agency  ،Aging & Independence Servicesاین خبرنامھ توسط 
Agriculture's (USDA) Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)ایاالت متحده ایجاد شد .USDAکارفرما و ارائھ دھنده فرصت برابر است  .

مراجعھ نماییدwww.HealthierLivingSD.orgبرای اطالعات بیشتر در مورد برنامھ ھای ما بھ آدرس 

آموزش تغذیھ خبار
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با فرا رسیدن پاییز، ھوا رو بھ سردی می رود و این می تواند 
بھ معنای تشدید درد و رنج ناشی از التھاب 

فعال ماندن و مصرف غذاھای ضد التھاب . باشد
دو راه از موثرترین روش ھای بدون دارو برای مدیریت دردھا

فعالیت ھای مالیم مانند پیاده روی تند، . و رنج شما در این فصل می باشند
شنا، دوچرخھ سواری، و رقص می توانند بھ کاھش درد و حمایت از سالمت استخوان کمک کنند 

ی ھفتھ حداقل افراد کھنسال باید بیشتر روزھا. در حالیکھ فشار بسیار کمی را بر مفاصل شما وارد می کنند
دقیقھ در ھفتھ فعالیت مالیم 45دقیقھ فعالیت فیزیکی انجام دھند؛ البتھ اگر دچار آرتروز ھستید، حداقل 30

ا بھ رژیم ھمچنین می توانید یک گام فراتر روید و ھمھ غذاھایی کھ با التھاب مبارزه می کنند ر. داشتھ باشید
.   شودمیوه ھا، سبزیجات، ماھی، آجیل، لوبیا، و روغن زیتون میاین شامل مصرف . غذایی خود بیافزایید

!امسال با التھاب مبارزه کنید و برای لذت بردن از تعطیالت آماده شوید



ویتامین ھا و مواد معدنی: برچسب خود را بشناسید
د ویتامین ھا و مواد معدنی برای حفظ فرآیندھای مھم بدن مانن
حمایت ایمنی، تعادل کلسیم، درمان زخم ھا، و موارد دیگر 

رف مصدستورالعمل تغذیھ برای آمریکایی ھا. ضروری ھستند
انواع غذاھای غنی از ویتامین ھا و مواد معدنی نظیر غالت 
یھ کامل، آجیل، دانھ ھا، سبزیجات، لوبیا، و تخم مرغ را توص

براساس گزارش اداره غذا و داروی ایاالت متحده، . می کند
می کنند برخی افراد ویتامین دی، کلسیم، یا آھن کافی دریافت ن

ون باال کھ ریسک ابتال بھ پوکی استخوان، کم خونی، و فشار خ
غذاھایی مانند تخم مرغ، اسفناج، و پنیر. را افزایش می دھد

.حاوی این مواد مغذی ھستند

!)  دانش خود از آرتروز را در زیر امتحان کنید. آرتروز اغلب ناشی از التھاب است(آزمون آرتروز 
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کدام عامل خطر در آرتروز است کھ قابل تغییر است؟.  1
جنسیت. سن     د. ژنتیک     ج. وزن     ب. الف

آرتروز چقدر در ایاالت متحده شایع است؟.  2
4نفر در ھر 1. بزرگسال        ج8نفر در ھر 1. بزرگسال     ب6نفر در ھر 1. الف

بزرگسال2نفر در ھر 1. بزرگسال      د

پس از ورزش کردن چگونھ می توانید از درد یا ورم آرتروز رھا شوید؟.  3
ب، و جالف،. داروی مسکن    د. استراحت کنید    ج. سرد استفاده کنید    ب/از کیسھ گرم. الف

نشانھ اینکھ باید با ارائھ دھنده مراقبت بھداشتی خود مشورت کنید چیست؟4.
درد مداوم علیرغم تالش ھا برای کاھش آن      . درد تیز، شدید، و مستمر                 ب. الف

در " داغی"افزایش ورم یا حس . ج
مفاصل یا قرمز شدن آنھا

الف، ب، ج و دردی کھ باعث می شود شما  . د
لنگ بزنید
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این پاییز محصوالت فصلی را مصرف کنید
رشار محصوالت فصلی اغلب ارزان تر و س! سن دیگو تنوع گسترده ای از محصوالت تازه را ارائھ می دھد

:در اینجا آنچھ می توانید در فصل خود بیابید را ارائھ کرده ایم. از مواد مغذی ھستند

ویھ بسیاری از اد. این پاییز، با آشپزی خود التھاب را کاھش دھید
برخی از این ادویھ ھا . ھای آشپزخانھ خواص ضد التھابی دارند

حتی عبارتند از سیر، زرد چوبھ، فلفل سیاه، زنجبیل، دارچین، و
د و تا با مقدار کم شروع کنی. فلفل ھای تند مانند فلفل قرمز ھندی

!مقدار دلخواه افزایش دھید

کلم بروکلیگالبیاسفناجیگوجھ فرنگکدو تنبل سیب

زنکتھ سرآشپ

کشش ھای صبحگاھی
گاھی خوب     روال صبح.  وقتی از خشکی مفاصل رنج می برید، صبح ھای دردناکی می توانید داشتھ باشید

ار می تواند پیش یا پس از نرمش کششی خود دوش آب گرم بگیرید، زیرا این ک! می تواند بھ شما کمک کند
:در زیر چند حرکت کششی اختیاری آمده است! حس انعطاف پذیری بیشتری را در شما ایجاد کند

کشش چرخشی کمرکشش پیریفورمیس 

ثانیھ نگھ دارید30-10ھر طرف را بھ مدت 
بنیاد  آرتروز: منبع

کشش تک زانو بھ سمت 
قفسھ سینھ

آموزش تغذیھ خبار
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تغییر پیاده رو:  CFHLکانون توجھ گروه 

تای چی برای آرتروز: کانون توجھ منابع
درت و تای چی برای آرتروز یک برنامھ پاییزه پیشگیری مبتنی بر شواھد است کھ تحرک، تعادل، ق

این .انعطاف  پذیری را بھبود می  بخشد، و در عین حال درد ھای آرتروزی و پاییزی را نیز کاھش می  دھد
الس ھای برای اطالع بیشتر از ک. برنامھ برای بزرگساالن مبتال یا غیر مبتال بھ آرتروز مناسب است

.تماس بگیرید5500-495 (858)یا با شماره مراجعھ کنید https://bit.ly/3ETMolaفعلی، بھ 

سوپ گوجھ فرنگی کبابی
EatFresh.org: دستور پخت از| دقیقھ 80| نفر 3مناسب برای 

:ترکیبات
گوجھ فرنگی2•
خرد شده پیاز 1•
خرد شده حبھ سیر 4•
اونسی گوجھ 28قوطی •

فرنگی کامال پوست کنده
گوجھ فرنگی ھا را از قوطی درآورید و روی سینی فر . درجھ گرم کنید375فر را از پیش با دمای :طرز تھیھ

ینی گوجھ فرنگی ھای تازه را چھار قسمت کنید و روی س. قرار دھید، باقی سس گوجھ را درون قوطی نگھ دارید
و روغن را روی حرارت مالیم در قابلمھ ای بزرگ گرم کنید. دقیقھ کباب کنید45آنھا را بھ مدت . فر قرار دھید

.  مھ دھیدسیر را اضافھ کنید و برای یک دقیقھ دیگر بھ پخت ادا. دقیقھ تفت دھید تا نرم شوند8پیازھا را حدود 
ه را بھ قابلمھ پور. مخلوط کن بریزید و پوره کنید تا نرم شود/مخلوط گوجھ فرنگی ھای کبابی و پیاز را در غذا ساز

در . ھ کنیدرا اضاف) اختیاری(بھ سس گوجھ فرنگی کھ درون قوطی نگھ داشتید، نمک، فلفل و ریحان . بازگردانید
.دقیقھ با دمای پایین بپزد30قابلمھ را بگذارید تا برای مدت 

قاشق غذا خوری روغن زیتون1•
برای مزه دار کردنقاشق غذا خوری نمک 1•
برای مزه دار کردنفلفل سیاه •
قاشق 2قاشق غذا خوری ریحان خشک یا 1•

غذا خوری ریحان تازه

بعد
 Parkدر Food Smartsبرای امن تر ساختن محلھ، شرکت کنندگان 

de la Cruz از نرم افزار"Get it Done " شھر سن دیگو استفاده
ندری کردند تا توجھات را بھ پیاده روھای نامسطحی کھ موجب افتادن یا سک

مشکل پیاده روھا عکس گرفتند و 19آنھا از . خوردن می شدند جلب کنند
مشکل 17مشکل، بھ 19از آن . آنھا را در نرم افزار ارسال کردند

برای ارتقاء جامعھ خود، بھ دنبال شیوه ای برای گزارش! رسیدگی شد
! کردن مشکالت غیر اضطراری در شھر خود باشید

قبل
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https://bit.ly/3ETMola
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