MALUSOG NA
KATAWAN,
MALUSOG NA
ISIPAN

Panatilihin ang Pakikipag-ugnayan sa Lipunan

Patuloy na Gumalaw

Kumain ng mga Prutas at mga Gulay Araw-araw

MABUHAY NG
MAAYOS!
ALAMIN ANG MGA NUMERO
NG INYONG KALUSUGAN
Palawakin ang Pag-iisip

Para sa karagdagang impormasyon,
makipag-ugnayan sa inyong doktor.

This flyer is supported by the California Department of Public Health Alzheimer’s Disease
Program. Funding is provided by the 2019 California Budget Act one-time General Fund
expenditure authority over three State Fiscal Years from 2019 to 2022.

IKAW ANG MAY HAWAK NG IYONG KALUSUGAN!
GAWIN ITONG MASAYA!
PAGKAIN NG MASUSTANSYA AY MADALI AT MAKULAY!
•
•
•
•
•
•
•

Subukan na dagdagan ng bagong prutas o gulay sa inyong pagkain bawat buwan
Pumili ng mga pagkain na may iba’t-ibang kulay para sa inyong plato
Mga langis ng olive at avocado ay masustansyang taba na gamitin sa halip na taba ng hayop
Ugaliin ang pagkain ng sariwang prutas para sa inyong pamilya sa halip na kendi at mga pastry
Piliin ang whole wheat at mga whole grain na tinapay sa halip na puting harina para sa mga tinapay
Basahin ang impormasyon sa nutrisyon sa pakete at tingnan ang mga produkto na hindi kukulang ng 5 gramo ng fiber
Iwasan ang mga sikat na diyeta na mahirap panatilihin na maaaring makadagdag sa inyong timbang

GAWING MASAYA ANG PAGDAGDAG SA INYONG AKTIBIDAD
• Pumili ng isa o dalawang aktibidades na tunay niyong gusto, at magagawa niyo ng komportable
• Kung kayo ay nagsisimula pa lamang sa inyong gawain, magsimula ng mabagal at dahan-dahan
dagdagan sa buong linggo
• Subukan na magehersisyo ng 30 minuto kada araw, tatlo o apat na araw sa isang linggo
• Mabilis na paglakad, pagsayaw, pag-hike ay makakabuti sa kalusugan ng inyong puso, baga
at circulatory system
• Gawin itong aktibidad para sa buong pamilya! Ayain ang inyong mga anak na sumali para mapabuti ang kanilang kalusugan
• Pagtatanim ay isang magandang pampalakas na aktibidad para sa buong pamilya
• Subukan gumawa ng bagong aktibidad, gaya ng mag-bike, magpalipad ng saranggola kasama ang inyong mga anak, o pumunta
sa bagong lugar sa inyong komunidad
• Siguraduhin na unatin ang inyong mga kalamnan pagkatapos gumawa ng inyong aktibidad para maiwasan ang pagsakit ng katawan

KONEKSYON SA LIPUNAN AY MAKAKAPAG-PASAYA SA INYO
•
•
•
•
•

Makipag-ugnayan sa inyong pamilya at mga kaibigan, kahit na sa telepono lamang
Magplano at mag-enjoy kumain kasama ang inyong mga kaibigan at ibang mga kapamilya
Ang inyong komunidad sa pananampalataya ay importanteng koneksyon sa lipunan
Kumuha ng klase sa kolehiyo ng komunidad para sa koneksyon sa lipunan at pagsubok sa utak
Humanap ng mga aktibidad na panggrupo na gusto niyo, gaya ng pagkanta sa koro, pagsali sa
paglalakad kasama ang grupo o bowling

SUBUKAN ANG INYONG MGA SARILI
•
•
•
•
•

Matuto ng bagong paksa sa pagbabasa o panonood ng mga video
Kumanta ng mga kanta galing sa inyong kabataan pati na rin ang mga bago
Subukan ang pagbuo ng jigsaw puzzles o laro ng mga salita
Magkwento sa inyong mga anak at apo ng mga kwento tungkol sa inyong buhay at mga karanasan
Kumuha ng klase sa pagluluto

ALAMIN ANG MGA NUMERO NG INYONG KALUSUGAN
• 0 – hindi naninigarilyo, gumagamit ng vape (elektronikong sigarilyo), o ngumunguya ng tabako
• 7 – 9 oras ng tulog gabi-gabi
• Alamin ang inyong presyon ng dugo, timbang, kolesterol, asukal sa dugo (A1c) at bantayan ito
• 100% - Inumin ang mga medikasyon gaya ng inireseta
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