
ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການມະນຸດຂອງເຂດ MILWAUKEE (DHHS) ການບໍລິການຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄວາມພິການ

ການປະຊຸມດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສຸກ
ພວກເຮົາມຸ່ງໝ້ັນທ່ີຈະປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງຜູ້ສູງອາຍຸໃນເຂດ Milwaukee. ຮ່ວມ
ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສະເໜີໂຄງການຄວາມສຸກ ແລະ ການປ້ອງ
ກັນທ່ີສ່ົງເສີມຄວາມສູງອາຍຸທ່ີມີສຸຂະພາບດີໃນພ້ືນທ່ີຮວມທັງການເບ່ິງແຍງ, ສະພາບຊໍາເຮ້ືອ, ການ
ປ້ອງກັນການລ້ົມ ແລະ ການອອກກໍາລັງກາຍ.
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ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ກໍານົດການຂອງການປະຊຸມໃນເຂດ Milwaukee ໃຫ້ເຂ້ົາເບ່ິງ:
county.milwaukee.gov/aging

ຫືຼ ຕິດຕ່ໍຜູ້ປະສານງານໂຄງການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງພວກເຮົາໄດ້ທ່ີ (414) 289-6352

ການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງແຂງແຮງກັບພະຍາດ

ເບົາຫວານ ການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງແຂວງແຮງກັບ

ການເຈັບປວດ ການໃຊ້ຊີວິດທ່ີດີກັບສະພາບຊໍາ

ເຮ້ືອ ເລ່ືອງສໍາຄັນ (MOM)
ກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພ່ືອຄວາມສໍາເລັດ

ຕະຫຼອດຊີວິດ (PALS)
ເຄ່ືອງມືທ່ີມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຜູ້ເບ່ິງແຍງ

ໂປຣແກຣມຜູ້ເບ່ິງແຍງທ່ີມີຄວາມຮອບຮູ້

ຢືນຂ້ຶນ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວຫຼາຍຂ້ຶນ

ການກ້າວຕ່ໍໄປ: ໂຄງການປ້ອງກັນການລ້ົມ
Tomando Control de su Salud
Vivir Saludable con Diabetes
ຍ່າງແບບງ່າຍດາຍ

https://county.milwaukee.gov/EN/Department-on-Aging


ການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງແຂງແຮງກັບພະຍາດເບົາຫວານ

ການໃຊ້ຊີວິດທ່ີດີກັບສະພາບຊໍາເຮ້ືອ

ເລ່ືອງສໍາຄັນ: ລໍາໄສ້ແຂງແຮງ, ພົກຍ່ຽວແຂງແຮງ (MOM)

ກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພ່ືອຄວາມສໍາເລັດຕະຫຼອດຊີວິດ (PALS)

ເຄ່ືອງມືທ່ີມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຜູ້ເບ່ິງແຍງ

ຜູ້ເບ່ິງແຍງທ່ີມີຄວາມຮອບຮູ້

ກ້າວຕ່ໍໄປ: ໂຄງການປ້ອງກັນການລ້ົມ

ຍ່າງແບບງ່າຍດາຍ

ການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງແຂວງແຮງກັບການເຈັບປວດ

ຮູ້ສຶກດີຂ້ຶນ ແລະ ຄວບຄຸມຊີວິດຂອງທ່ານ! ໂຄງການນ້ີແມ່ນສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ 18 ປີຂ້ຶນໄປຜູ້ທ່ີມີ-ຫືຼ ອາໃສຢູ່ກັບບາງຄົນທ່ີມີບັນຫາສຸຂະພາບຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງຢ່າງໜ້ອຍ
ໜ່ຶງຢ່າງເຊ່ັນ: ພະຍາດຫອບຫືດ, ໂລກຂ້ໍອັກເສບ, ໂລກຫົວໃຈ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ອ່ືນໆ. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ
ການຜ່ອນຄາຍ, ການກິນອາຫານທ່ີມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ໂພຊະນາການ, ການກໍານົດເປ້ົາຫມາຍ, ການຈັດການກັບຄວາມກົດດັນ ແລະ ການຊຶມເສ້ົາ, ທັກສະການ
ສ່ືສານ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ. ມັນຍັງມີໃຫ້ໃນພາສາສະເປນ.

ຄວບຄຸມພະຍາດເບົາຫວານຂອງທ່ານໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນດ້ວຍການປະຊຸມພາກປະຕິບັດ 6 ອາທິດ (ໜ່ຶງຄ້ັງຕ່ໍອາທິດ). ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ 18 ປີຂ້ຶນໄປທ່ີມີພາວະກ່ອນເປັນ
ພະຍາດເບົາຫວານ ຫືຼ ເບົາຫວານປະເພດ 2. ຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການກິນອາຫານທ່ີດີຕ່ໍສຸຂະພາບ, ການຈັດການຄວາມກົດດັນ, ເຕັກນິກການອອກກໍາ
ລັງກາຍ ແລະ ການຜ່ອນຄາຍ, ການສ່ືສານທ່ີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການກໍານົດເປ້ົາໝາຍ. ມັນຍັງມີໃຫ້ໃນພາສາສະເປນ.

ຮັກສາຊີວິດຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສໍາເລັດດ້ວຍກອງປະຊຸມພາກປະຕິບັດ 6 ອາທິດ (ໜ່ຶງຄ້ັງຕ່ໍອາທິດ). ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີມີອາຍຸ 18 ປີຂ້ຶນໄປຜູ້ທ່ີມີ-
ຫືຼ ກໍາລັງອາໄສຢູ່ກັບຜູ້ທ່ີມີອາການປວດຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. ຮຽນຮູ້ທັກສະ ແລະ ຍຸດທະສາດເພ່ືອຈັດການກັບອາການເຈັບປວດຮວມທັງ: ການອອກກໍາລັງກາຍທ່ີ
ອ່ອນໂຍນ ແລະ ການຜ່ອນຄາຍ, ການຈັດການກັບຄວາມກົດດັນ, ການໃຊ້ຢາ, ການສ່ືສານທ່ີມີປະສິດທິພາບ, ການກໍານົດເປ້ົາຫມາຍ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ. 
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໂດຍຮວມຂອງທ່ານໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນມ້ືນ້ີ!

ໂຄງການນ້ີໄດ້ຖືກອອກແບບເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງສູງອາຍຸປ້ອງກັນ ຫືຼ ປັບປຸງພາວະກ້ັນປັດສະວະ ແລະ/ຫືຼ ລໍາໄສ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາ.
ພົບກັນທຸກໆອາທິດໃນຊ້ັນຮຽນສໍາລັບທັງໝົດ 3 ພາກ. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກໍານົດເປ້ົາຫມາຍສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການອອກກໍາລັງກາຍລຸ່ມທ້ອງ, ການ
ໄດ້ຮັບຂອງແຫຼວ ແລະ ເສ້ັນໄຍ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ. ມັນໄດ້ຖືກພິສູດແລ້ວເພ່ືອປັບປຸງການຮ່ົວໄຫຼຂອງພົກຍ່ຽວສໍາລັບແມ່ຍິງ 71% ແລະ ການຮ່ົວໄຫຼ
ຂອງລໍາໄສ້ສໍາລັບ 55% ຂອງແມ່ຍິງ.

ໂຄງການນ້ີລວມມີການອອກກໍາລັງກາຍວົງຈອນ ແລະ ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸມີການເຄ່ືອນໄຫວຫຼາຍຂ້ຶນ. ຫ້ອງຮຽນປະຊຸມ 3 
ຄ້ັງຕ່ໍອາທິດເປັນເວລາ 10 ອາທິດ, ໂດຍມີການຝຶກສອນ 6 ເດືອນ ມັນຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໄວໃນການຍ່າງ ແລະ ໄລຍະທາງ.

ກາຍມາເປັນຜູ້ເບ່ິງແຍງທ່ີດີຂ້ຶນໂດຍການຮຽນຮູ້ວິທີເບ່ິງແຍງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຮ່າງກາຍ, ອາລົມ ແລະ ການເງິນໃຫ້ດີຂ້ຶນດ້ວຍໂຄງການ 6 ອາທິດນ້ີ (ໜ່ຶງ
ຄ້ັງຕ່ໍອາທິດ). ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະເພ່ືອຮັບມືກັບສ່ິງທ້າທາຍທ່ີມາພ້ອມກັບບົດບາດຂອງທ່ານໃນການເປັນຜູ້ເບ່ິງແຍງ. ນອກຈາກນ້ີຍັງຮຽນຮູ້ວິທີການ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ, ຄວາມໂມໂຫ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ, ຈັດການເວລາຂອງທ່ານ, ການຕັດສິນໃຈທ່ີເຄ່ັງຄັດ ແລະ ຕິດຕ່ໍສ່ືສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບກັບຜູ້
ທ່ີຕ້ອງການການເບ່ິງແຍງ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ.

ໂຄງການນ້ີແມ່ນສໍາລັບການເບ່ິງແຍງຄອບຄົວຂອງຄົນທ່ີມີພາວະສະໝອງເສ່ືອມ. ຜູ້ເບ່ິງແຍງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃນການຄຸ້ມຄອງການເບ່ິງແຍງປະຈໍາວັນ, ມີ
ທັກສະໃນການປັບປ່ຽນວິທີການໃນໜ້າທ່ີການເບ່ິງແຍງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການກໍານົດ ແລະ ບັນລຸເປ້ົາໝາຍ. ພົບກັນໃນຊ້ັນຮຽນ
ອາທິດລະຄ້ັງເປັນເວລາ 6 ອາທິດ.

ຫຸຼດຜ່ອນໂອກາດຂອງການລ້ົມໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການ 7 ອາທິດນ້ີ (ຫນ່ຶງຄ້ັງຕ່ໍອາທິດ), ເຊ່ິງໄດ້ອອກແບບມາສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ 60 ປີຂ້ຶນໄປທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ
ມີຄວາມຢ້ານກົວການລ້ົມ ຫືຼ ມີບັນຫາໃນການຊົງຕົວ. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈະສ້າງການຊົງຕົວ ແລະ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໂດຍຜ່ານການອອກກໍາລັງກາຍທ່ີມຸ່ງເປ້ົາໄປໃສ່
ຮ່າງກາຍສ່ວນລຸ່ມ ແລະ ຍັງຮຽນຮູ້ທັກສະການປະຕິບັດເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນການລ້ົມນໍາອີກ. ຮຽນຮູ້ວ່າວິໄສທັດ, ການໃສ່ເກີບ, ການໃຊ້ຢາ ແລະ ການນອນທັງໝົດມີຜົນ
ກະທົບແນວໃດຕ່ໍຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການລ້ົມ. ໂຄງການນ້ີໄດ້ຮັບການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພິສູດການຫຸຼດຜ່ອນລ້ົມໄດ້ 30 % .

ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາການບັນເທົາໂລກຂ້ໍອັກເສບ ຫືຼ ພຽງແຕ່ຕ້ອງການທ່ີຈະມີການເຄ່ືອນໄຫວ, ໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການຍ່າງ 6 ອາທິດ (3 ເທ່ືອຕ່ໍອາທິດ). ຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຄ່ືອງມືເພ່ືອກໍານົດ ແລະ ບັນລຸເປ້ົາຫມາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນທ່ີຈະອອກກໍາລັງກາຍ, ຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມເຈັບປວດຈາກໂລກຂ້ໍອັກເສບ ແລະ ເພ່ີມການຊົງຕົວ, ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຈັງຫວະການຍ່າງ.

ຢືນຂ້ຶນ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວຫຼາຍຂ້ຶນ

ໂຄງການນ້ີແມ່ນສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ເພ່ືອຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນເວລານ່ັງໂດຍການຢືນຂ້ຶນ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຫຼາຍຂ້ຶນ. ຮຽນຮູ້ທ່ີຈະກໍານົດອຸປະສັກໃນການຢືນຫຼາຍຂ້ຶນ
ແລະ ປຶກສາຫາລືຍຸດທະສາດທ່ີຈະເພ່ີມເວລາຢືນ. ການປະຊຸມແມ່ນປະຊຸມກັນ 4 ອາທິດ, ອາທິດລະເທ່ືອ ເປັນເວລາ 2 ຊ່ົວໂມງ, ຕາມດ້ວຍເຊດຊັນກະຕຸ້ນໃນ
ອາທິດທີ 8.
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