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الغذاء الصحي والنشاط البدني
)Healthy eating and physical activity (Arabic

تقدم هذه الورقة معلومات عامة عن الغذاء الصحي والنشاط البدني اللتهاب املفاصل .وهي ال
تقدم أية أنظمة غذائية أو متارين محددة.
هل هناك نظام غذائي للشفاء من التهاب املفاصل؟

هل النشاط البدني جيد اللتهاب املفاصل؟

لم يثبت البحث وجود أي نظام غذائي يشفي من التهاب املفاصل .كن حذراً وجد البحث أن ممارسة التمارين بانتظام هي واحدة من العالجات األكثر
بشأن األنظمة الغذائية اخلاصة أو اإلضافات التي ُيدّ عى بأنها تشفي من التهاب فعالية اللتهاب املفاصل .إذ ميكن أن تساعد في:
املفاصل .أما أفضل نظام غذائي اللتهاب املفاصل فهو نظام صحي متوازن حتسني :حركة ومرونة املفاصل وقوة العضالت والقوام والتوازن.
للمحافظة على صحتك العامة وجت ّنب املشاكل الطبية األخرى.
تق ّلل :األلم واإلعياء (التعب) والتوتر العضلي والضغط النفسي .واملهم
سيحسن صحتك عموماً .إذ ميكن أن
بالقدر ذاتــه أن النشاط البدني
ّ
هل هناك أطعمة معينة تسبب التهاب املفاصل؟
يحسن صحة قلبك ورئتيك ويزيد من قوة عظامك ويخ ّفض وزن جسمك
ّ
ّ
يحسن نومك
ال توجد أية أدلة تقريب ًا على أن ألطعمة محددة تأثير على التهاب املفاصل .ويحد من إمكانية نشوء حاالت مرضية
كالسكري .كما أنه ّ
إذا شعرت أن بعض أنواع األطعمة تسبب لك مشاكل ،حتدث إلى اختصاصي ومستويات طاقتك وصحتك العقلية.
تغذية أو إلى طبيبك .فقد يقترحان إجــراء اختبارات لتحديد ما إذا كان
جسمك ال يحتمل بعض األطعمة .ال تتوقف عن تناول مجموعات كاملة من
علي ممارستها؟
الطعام بدون التحدث إلى طبيبك .إذ أنك إن فعلت ذلك قد حترم جسمك من ما هي أنواع التمارين التي ّ
قبل البدء في ممارسة التمارين ،من املهم أن تطلب من طبيبك وفريق رعايتك
الفيتامينات واملعادن الهامة.
الصحية املساعدة في إعداد برنامج مناسب لك واختيار أفضل األنشطة
لك .وأفضل أنواع األنشطة بصفة عامة هي أنشطة "الوقع اخلفيف" حيث
هل يؤثر الوزن على التهاب املفاصل؟
يقل الوزن أو الضغط الذي مير عبر مفاصلك ،وهذه تشمل:
نعم .فزيادة وزن اجلسم تزيد من الضغط على الكثير من املفاصل ،خصوص ًا
مفاصل الركبتني والوركني وأسفل الظهر .كما توجد عالقة واضحة بني زيادة تشمل أمثلة أنشطة الوقع اخلفيف ما يلي:
الوزن عن املعدّ ل وزيــادة احتمال اإلصابة بأنواع معينة من التهاب املفاصل • .املشي
إذا كان وزنك زائداً عن املعدّ ل فإن تخفيض الوزن سيخفف من الضغط على
• متارين املاء ،مثل العالج املائي (مع املعالج الطبيعي) أو السباحة أو
مفاصلك ويخفف األلم ويجعل حركتك أسهل.
مجموعات متارين املاء (انظر ورقة معلومات متارين املاء)

دليل للغذاء الصحي

• تدريب القوة

إن أفضل نظام غذائي اللتهاب املفاصل هو النظام الغذائي الصحي املتوازن • .تاي تشي (انظر ورقة معلومات تاي تشي)
إذ أنه ميكن أن يساعدك في حتقيق وزن صحي واحملافظة عليه وفي احلد من • يوغا وبيالتس
إمكانية إصابتك مبشاكل صحية أخرى .حتدث إلى طبيبك أو راجع املبادئ
التوجيهية اخلاصة بالغذاء الصحي في املوقع  • www.eatforhealth.gov.auركوب الدراجة
للتعرف على كميات وأنواع الطعام التي نحتاج إلى تناولها من أجل الصحة • الرقص.
والرفاهة .وقد جتد أيض ًا من املفيد استشارة اختصاصي تغذية إلعطائك نصائح
تناسب احتياجاتك الفردية.

لالتصال مبكتب التهاب املفاصل احمللي اخلاص بك:
www.arthritisaustralia.com.au 1800 011 041

نصائح السالمة

علي ممارستها؟
ما هو مقدار التمارين التي ّ

• حتدث إلى طبيبك و/أو ممــارس الرعاية الصحية قبل البدء في برنامج
التمارين .ميكن أن يقترح املعالج الطبيعي أو أخصائي تدريب وظائف
األعضاء متارين آمنة والتأكد من أدائك التمارين بصورة صحيحة ملنع
اإلصابة.

يجب أن يكون هدف األستراليني البالغني القيام مبا ال يقل عن  30دقيقة
من األنشطة في معظم أيام األسبوع .ميكنك ممارسة الرياضة ملدة  30دقيقة
متواصلة أو جمع عدة جلسات قصيرة  .إذا كنت مصاب ًا بالتهاب املفاصل
ولم تكن قد مارست التمارين منذ فترة ،فقد حتتاج للبدء بجلسات قصيرة
ثم زيادة مدة اجللسات تدريجياً .وال َ
تنس أن األنشطة كالبستنة أو اللعب • قد تكون بحاجة إلى املزيد من الراحة ومترين أقل خالل "الفورة" ،وهي فترة
اعتبارها
ميكن
املصعد
ركوب
من
مع احليوانات املنزلية أو صعود الدرج بد ًال
ازدياد األلم والتيبس .ال متارس متارين شاقة إذا كان املفصل به احمرار،
أيض ًا جزءاً من التمارين.
أو سخونة أو ورم أو ألم.
• قم بزيادة التمارين تدريجي ًا وببطء دائماً .في البداية افعل أقل مما تعتقد
كيف أعرف إذا كنت قد مارست متارين أكثر مما يجب؟
أنه باستطاعتك القيام به .إذا أمكنك التعامل مع ذلك جيداً ،افعل أكثر
حتمل جسمك ألي نشاط جديد .وأهم
قد يكون من الصعب
ّ
التكهن مبدى ّ
قلي ً
ال املرة القادمة ،واستمر في البناء بالتدريج.
شيء ينبغي القيام به هو االستماع إلى ما يقوله لك جسمك .والدليل العام
هو "قاعدة األلم أكثر من ساعتني"  -إذا شعرت بألم إضافي أو غير معتاد • ابدأ تدريبك دائم ًا ببعض احلركات اخلفيفة إلحماء جسمك ومفاصلك.
ميكن أن يساعد ذلك على منع األلم واإلصابة خالل التدريب.
ملدة تزيد على ساعتني بعد ممارسة التمارين فمعنى ذلك أنك مارست أكثر مما
يجب .في املرة التالية أبطئ أو مارس متارين أقل .حتدث إلى املعالج الطبيعي • قم بتدريبات التهدئة في نهاية فترة التدريب مع حركات خفيفة ومتديد
اخلاص بك أو أخصائي تدريب وظائف األعضاء إذا استمريت في اإلحساس
العضالت .ميكن أن يساعد ذلك على منع ألم وتيبس العضالت في
باأللم بعد التمرين
اليوم التالي.

علي ممارسة التمارين رغم األلم؟
هل ّ
اتصل مبكتب التهاب املفاصل احمللي للحصول على مزيد من
ال ،عليك التوقف عن ممارسة التمارين إذا كانت تسبب لك أمل ًا غير معتاد نشرات املعلومات عن التهاب املفاصل.

أو تزيد من حدة أملك أكثر مما هو طبيعي لك .إن ممارسة التمارين رغم هذا
النوع من األلم قد يؤدي إلى إصابة أو تدهور أعراض التهاب املفاصل لديك.
(مالحظة :يعاني الكثير من املصابني بالتهاب املفاصل من شيء من األلم
باستمرار .لكن هذا ليس سبب ًا للتوقف عن ممارسة التمارين .إذ عليك أ ّال
تتوقف إ ّال إذا الحظت أمل ًا إضافي ًا أو غير معتاد خالل ممارستك التمارين).

النشاط البدني املنتظم أحد أفضل عالجات التهاب املفاصل.
والنظام الغذائي الصحي واملتوازن أفضل نظام غذائي اللتهاب املفاصل.
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خط املساعدة
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