
 

2019تشرین األول/أكتوبر  12یُحظر نشرھا قبل منتصف لیلة   

 
 نشرة إعالمیة

 تطلق موارد جدیدة متعددة الثقافات  Arthritis Australiaھیئة
 

دة من خالل إطالق سلسلة جدی إدارتھمعلومات حول التھاب المفاصل وسیتم تحسین وصول المجتمعات غیر الناطقة باإلنجلیزیة إلى 
 معلومات التھاب المفاصل بأربع عشرة لغة مختلفة. أوراقمن 

: "نحن سعداء للغایة لتوسیع Arthritis Australia منظمة، الرئیس التنفیذي لطالق، قال السید أندرو میلزاإلعن  عالناإلفي و
 ھي لغتھم األولى".لیست اإلنجلیزیة  اللغةموارد المعلومات المتاحة لألشخاص الذین یعانون من التھاب المفاصل والذین 

: "توفر الموارد الجدیدة معلومات مھمة من شأنھا أن تساعد الناس على التعرف على التھاب المفاصل وما الذي السید میل وأضاف
ً ، والتي یمكن أن تساعدھم حقدارتھإلفعلھ ھم یمكن  على العیش بشكل جید مع حالتھم". ا

ً أكثر أشكال التھاب المفاصل شیوع معلومات عن أوراقإن الموارد الجدیدة تتضمن  قائالً  السید میلز وتابع  -بثالث لغات جدیدة  ا
ً إلى ذلك، قمنا أیض "باإلضافةوقال أیضاً ة والماندرین. البھاسا اإلندونیسیة والبنجابی لدینا  ةبتوسیع نطاق أوراق المعلومات المتوفر ا

ً بلغات أخرى لتشمل أنواع  ، بما في ذلك النشاط البدني واألكل الصحي".لمفاصل وطرق عالج التھاب المفاصلإضافیة من التھاب ا ا

ً غالبوعمار. أسترالي من جمیع األ نوع من التھاب المفاصل یصیب أربعة مالیین 100ھناك أكثر من   لتھاباإلستھانة بإما یتم  ا
ھم عن المفاصل تقل أعمار، فإن حوالي نصف المصابین بالتھاب السن. ومع ذلك كبارأنھ مرض بشكل غیر صحیح المفاصل ویُعتقد 

ً عام 65  طفل یعانون من أمراض الروماتیزم. 10000، بما في ذلك ا

ھشاشة ملیون استرالي. في حین أن  2) وھذا یؤثر على أكثر من OAالعظام ( الشكل األكثر شیوعا اللتھاب المفاصل ھشاشةسمى یُ 
 یشمل العالج عادة ما یلي:و، ھا للتخفیف من األعراض. بشكل عامالقیام ب م، فھناك أشیاء یمكنكلیس لدیھا عالج العظام

 من زیادة الوزن ونتعان م، إذا كنتبرنامج لتخفیف الوزن •
 موقدرتك مبرنامج تمارین مخصص لحالتك •
، باإلضافة )NSAIDs، باستخدام األدویة مثل الباراسیتامول أو األدویة المضادة لاللتھابات غیر الستیرویدیة (األلممعالجة  •

  والتفاعل معھاأللم، ب بھا ونم تغییر الطریقة التي تفكرإلى تعلّ 
 وعصي المشي ونعال األحذیة الدعائماألجھزة مثل  •
 العالجات األخرى.ب، إذا لم یعد یتم التحكم في األعراض جراحة استبدال المفاصل •

وكیف یمكن عالجھ وإدارتھ.  مالعیش بشكل جید مع التھاب المفاصل. الخطوة األولى ھي فھم نوع التھاب المفاصل لدیك میمكنك
مكتب االتصال ب مة. یمكنكیحتوي مكتب التھاب المفاصل المحلي على معلومات عن النشاط البدني واألكل الصحي واألدویة والجراح

 041 011 1800: ھاتف رقمعلى التھاب المفاصل المحلي 

 :ھاأوراق المعلومات المجانیة أو تنزیل لإلطالع على Arthritis Australia لمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقع
  sheets/-support/resources/information-https://arthritisaustralia.com.au/get  :الموقع

 AbbVie Pty Ltd  تم دعم ترجمة أوراق المعلومات ھذه من خالل منحة تعلیمیة غیر مشروطة من

 تصال وسائل اإلعالم:ال

  Andrew Mills أندرو میلز

 

  Arthritis Australiaالمدیر التنفیذي ، 

 4441 9518 (02)ھاتف: 

https://arthritisaustralia.com.au/get-support/resources/information-sheets/


 

 

بزیارة  قوموا -مكتوبة باللغة العربیة  مجموعة كبیرة من أوراق المعلومات المتاحة Arthritis Australiaلدى 
 sheets/-support/resources/information-tralia.com.au/gethttps://arthritisaus.لمزید من المعلومات 

 التالیة متاحة اآلن: الجدیدةأوراق المعلومات 

 النقرس •
 النقرس والنظام الغذائي •
 التھاب الفقار الالصق (التھاب المفاصل في العمود الفقري) •

 

https://arthritisaustralia.com.au/get-support/resources/information-sheets/

