
Manindigan sa Paglaban sa Kirot at Pananakit!
Tsekan ang isa o higit pang kahon para ipakita kung alin ang gusto mong panatilihin o 
pahusayin sa Taglagas na ito.  Gagawin kong….
❑ Panatilihin o subukan ang bagong aktibidad na palakaibigan sa kasukasuan sa loob ng 10-30 

minuto sa isang araw.

❑ Kumain ng mas maraming pagkaing panlaban sa pamamaga araw-araw.
❑ Iwasan ang repinadong carbohydrates, asukal, at naprosesong

karne/meryenda, na puwedeng magdulot ng pamamaga. 

❑ Kumuha ng routine sa pang-umagang pag-iinat. 

Ang newsletter na ito ay pinaunlad ng County of San Diego Health and Human Services Agency, Aging & Independence Services, na may pondo mula sa
United States Department of Agricuture (USDA) Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Ang USDA ay tagapagbigay at employer ng pantay na

oportunidad. Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa aming mga programa, bisitahin ang www.HealthierLivingSD.org

Pagsugpo sa Pamamaga sa
Taglagas na ito
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Ngayong narito na ang taglagas, lumalamig na ang panahon at puwede itong
mangahulugan ng paglubha ng mga kirot at pananakit na nagreresulta mula sa
pamamaga. Ang pananatiling aktibo at pagkain ng mga pagkaing panlaban sa
pamamaga ang dalawa sa pinaka-epektibong paraan nang walang gamot para 
pangasiwaan ang iyong mga kirot at mga pananakit sa panahong ito. Ang katamtamang mga aktibidad
tulad ng mabilis na paglakad, paglangoy, pagbisikleta, at pagsayaw ay puwedeng makatulong bawasan
ang pananakit at suportahan ang kalusugan ng buto habang nagbibigay ng minimal na stress sa iyong
mga kasukasuan. Ang mas nakatatandang adult ay dapat magsikap nang pinakamababang 30 minuto
ng pisikal na aktibidad sa karamihan ng araw sa isang linggo; pero kung mayroon kang arthritis, 
sikaping makakuha ng pinakamababang 45 minuto ng katamtamang aktibidad bawat linggo. Puwede
mo rin itong dagdagan ng isa pang hakbang at magdagdag sa iyong diyeta ng buong mga pagkaing
lumalaban sa pamamaga. Kasama rito ang pagkain ng mga prutas, gulay, isda, mani, butil, at langis ng 
oliba. Labanan ang pamamaga sa taong ito at maghanda para mag-enjoy sa mga pagdiriwang!

BALITA Edukasyon sa
Nutrisyon

sa mga Senior!



Alamin ang Iyong Label: Mga Bitamina
at Mineral
Mahalaga ang mga bitamina at mineral para panatilihin
ang mahalagang mga proseso ng katawan tulad ng 
immune support, balanse ng calcium, paghilom ng sugat, 
at higit pa. Inirerekomenda ng Dietary Guidelines for 
Americans ang pagkain ng iba’t ibang pagkaing
mayaman sa bitamina at mineral tulad ng mga buong
butil, mani, buto, gulay, butil, at itlog. Ayon sa United 
States Food and Drug Administration, ilang tao ang hindi
nakakakuha ng sapat na Bitamina D, calcium, o iron na
nagpapataas sa panganib ng pagkakaroon ng 
osteoporosis, anemia, at mataas na presyon ng dugo. 
Ang mga pagkain tulad ng itlog, saluyot, at keso ay 
mayroon ng  nutrients na ito.
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Pagsusulit sa Arthritis (Kadalasang
dulot ng pamamaga ang arthritis. Subukan
ang kaalaman mo sa arthritis sa ibaba!)
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1.  Alin ang sanhi ng arthritis na puwedeng baguhin?
a. Timbang b. Genetics     c. Edad d. Kasarian

2.  Gaano kakaraniwan ang arthritis sa U.S.?
a. 1 sa 6 na adult     b. 1 sa 8 na adult     c. 1 sa 4 na adult     d. 1 sa 2 na adult

3.  Paano ka makakakuha ng lunas sa pananakit o pamamaga ng arhritis pagkatapos
mag eherisyo?

a. Gumamit ng hot/cold pack b. Pahinga c. Gamot sa pananakit d. a, b, at c

4.  Ano ang palatandaan na dapat ka nang kumonsulta sa iyong healthcare provider?
a. Matalas, tumatagos, at palagiang pananakit b. Parehong pananakit sa kabila ng 

pagsisikap na lunasan
c. Lumaking pamamaga o pakiramdam na

“mainit” o mapula ang mga kasukasuan
d. a, b, c at pananakit na nagdudulot sa iyo

ng pag-ika
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Kainin ang nasa Panahon Ngayong Taglagas
Nag-aalok ang San Diego ng iba’t ibang sariwang produkto! Madalas na mas mura ang
produktong nasa panahon at nasa rurok ng nutrisyon nito. Narito ang maaari mong makitang
nasa panahon:

Sa taglagas na ito, bawasan ang pamamaga sa iyong
pagluluto. Maraming rekado sa paminggalan ang may 
mga katangian panlaban sa pamamaga. Kasama sa mga
rekadong ito ang bawang, luyang dilaw, pamintang luya, 
cinnamon, at maging maanghang na sili tulad ng 
cayenne. Magsimula sa budbod at pataasin ang
pagkagusto rito!

Kalabasa Kamatis Saluyot Peras BroccoliMansanas
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Tip ng Chef

Pag-iinat sa Umaga
Nagiging masakit ang mga umaga kapag nakakaranas ka ng naninigas na kasukasuan. 
Makakatulong ang mabuting routine sa umaga! Isama ang mainit na paligo bago o pagkatapos
mag-inat, dahil mabibigyan ka nito ng pleksibleng pakiramdam! Nasa ibaba ang ilang opsiyonal
na pag-iinat:

Piriformis na Pag-iinat Pag-ikot ng Balakang na Pag-iinat Isahang Tuhod sa Dibdib na

Hawakan ang magkabilang panig nang 10-30 segundo

Pinagmulan: Arthritis Foundation
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CFHL na Panggrupong Spotlight: 
Pagpapalit ng Bangketa

Pinagkukunang Spotlight: Tai Chi para sa Arthritis
Ang Tai Chi para sa Arhtritis ay isa programa sa pagpigil ng pagtumba na nakabase sa
ebidensiya na nagpapahusay sa mobilidad, balanse, lakas, at pleksibilidad, habang pinapababa
rin ang pagtumba at pananakit dulot ng arthritis. Nababagay ang programa sa mga adult na
mayroong o walang arthritis. Para mas malaman ang tungkol sa mga klase ngayon, pumunta sa
https://bit.ly/3ETMola o tumawag sa (858) 495-5500.

Sabaw ng Inihaw na Kamatis
Para sa 3 | 80 minuto | Recipe sa kagandahang-loob ng: EatFresh.org
Sangkap:
• 2 Kamatis
• 1 Sibuyas hiniwa
• 4 puso ng Bawang hiniwa
• 28 oz lata ng Buong Kamatis na Binalatan

• 1 Kutsara Langis ng Olibo
• 1 kutsarita Asin pampalasa
• Paminta pampalasa
• 1 Kutsara Tuyong Basil o 2 Kutsara Sariwang Basil

BAGO

PAGKATAPOSPAGKATAPOS

Para gawing mas ligtas ang paglalakad sa kapitbahayan, ginamit ng mga
kalahok ng Food Smarts sa Park de la Cruz ang “Get it Done” app ng 
siyudad ng San Diego para ipaalam ang mga bangketang hindi pantay na
nagreresulta sa pagkapatid at pagtumba. Kinuhanan nila ng litraro ang 19 
na usapin sa bangket at isinumite ang mga ito sa app. Sa 19 na iyon, 17 
na ang natugunan! Para pahusayin ang iyong komunidad, hanapin kung 
paano mag-ulat ng mga problemang hindi madalian sa iyong siyudad! 
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Direksiyon: Painitin ang oven sa 375. Alisin sa lata ang mga kamatis at ilagay sa papel na
panghurno, iiwan ang natitirang salsa ng kamatis sa lata. Hatiin sa apat ang sariwang kamatis at 
ilagay sa papel na panghurno. Ihawin sa loob ng 45 minuto. Painitin ang mantika sa katamtamang
mababang init sa malaking kaldero at igisa ang sibuyas hanggang lumambot, halos 8 minuto. 
Idagdag ang sibuyas at lutuin nang isa pang minuto. Ilagay sa food processor/blender ang inihaw
na kamatis at magkahalong sibuyas at i-puree hanggang maging pino.  Ibalik ang puree sa kaldero. 
Idagdag ang iniwang salsa ng kamatis mula sa lata, asin, paminta at basil (opsiyonal). Takpan at 
pasingawan sa mababang init sa loob ng 30 minute.

https://bit.ly/3ETMola
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