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Lão hóa tốt có nghĩa là khám phá ra những cách để cải thiện chất lượng cuộc 
sống khi chúng ta già đi. Thực hiện ngay những thay đổi lành mạnh có thể tạo 
ra sự khác biệt lớn trong quá trình lão hóa tốt. Khi thảo luận về sự lão hóa khỏe 
mạnh, có nhiều yếu tố cần xem xét. Dưới đây là hai yếu tố:

Tạo kết nối có thể là liều thuốc tốt nhất. Một cộng đồng hỗ trợ và các mối quan hệ có thể cải thiện sức khỏe thể chất 
và tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống của quý vị. Khi quý vị già đi, hãy giữ liên lạc với những người quý vị yêu 
thương và phát triển các mối quan hệ mới khi có thể. 

Để mở rộng cộng đồng của mình, quý vị hãy đến các nhà thờ ở địa phương, trung tâm dành cho người cao tuổi, các dịch 
vụ ban ngày dành cho người lớn, các tổ chức tình nguyện và nhiều nơi khác. Các nguồn lực hỗ trợ này có thể giúp quý vị 
gặp gỡ những người mới và giữ cho cơ thể và tâm trí của quý vị luôn hoạt động. 

Sống khỏe tại nhà trong tương lai đòi hỏi phải có kế hoạch ngay hôm nay. Hãy cân nhắc tương lai của quý vị ngay 
từ bây giờ. Quý vị có hình dung mình đang ở nhà cùng với gia đình hay ở một nơi nào khác trong cộng đồng của mình 
không? Bất kể mong muốn của quý vị là gì, hãy bắt đầu lập kế hoạch ngay hôm nay. 

Trước tiên, hãy thảo luận về mong muốn của mình với gia đình hoặc những người khác mà quý vị tin tưởng. Thứ hai, 
hãy tìm cách chuẩn bị. Ví dụ, nếu quý vị muốn sống lúc về già trong ngôi nhà hiện tại của mình, hãy quan sát xung 
quanh. Liệu ngôi nhà của quý vị có an toàn nếu quý vị không thể di chuyển dễ dàng trong tương lai? Quý vị nên sửa đổi 
những gì để giữ cho ngôi nhà của mình an toàn nhất có thể? 

Để được trợ giúp cải thiện tình trạng sống khi về già tại nhà, quý vị cũng có thể liên hệ với bộ phận Dịch vụ Hội viên 
CCA hoặc nói chuyện với một trong những nhân viên y tế cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi có thể kết nối quý vị với 
các chương trình và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của quý vị. Như thường lệ, xin cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi vinh 
hạnh được phục vụ.

  Tiến sĩ Rob, Giám đốc Y tế của CCA

Để biết thêm mẹo, hãy xem lại danh mục kiểm tra Lão hóa Khỏe mạnh của chúng tôi ở trang tiếp theo.

Thông điệp từ Tiến sĩ Rob, 
Giám đốc Y tế  của CCA

Một hướng dẫn cho quá trình  
lão hóa tốt

Quý vị muốn biết thêm lời khuyên  
về lão hóa tốt? 
“ Đừng chấp nhận việc cảm thấy không khỏe, đau đớn hoặc mệt mỏi là một phần bình 
thường của quá trình lão hóa”. 

- Debbie Sylvester, Giám đốc Lão khoa của CCA 

Nghe thêm thông tin từ cô Debbie trên blog Living Well at Home:  
commonwealthcarealliance.org/aging-well-at-home 



Hỏi về TẤT CẢ các quyền lợi CCA dành cho quý vị. Ngay cả khi quý vị không cần tất cả các dịch 
vụ của chúng tôi ngay lúc này, CCA luôn cố gắng để giúp quý vị sống an toàn và độc lập tại nhà. Hãy 
hỏi chúng tôi về tất cả những hỗ trợ mà chúng tôi có thể cung cấp, ví dụ như kết nối quý vị với các 
dịch vụ thực phẩm và nhà ở. 

Dựa vào nhóm của quý vị. Thăm khám bác sĩ là việc quan trọng ở mọi lứa tuổi, nhưng nó trở nên rất 
quan trọng khi quý vị về già. Quý vị sẽ cần các bác sĩ, y tá, chuyên gia, nha sĩ, bác sĩ sức khỏe hành 
vi và các nhà cung cấp dịch vụ khác mà quý vị có thể tin tưởng. Hãy cập nhật cho họ về tình trạng 
sức khỏe của quý vị và báo cáo ngay bất kỳ triệu chứng mới nào mà quý vị gặp phải.

Năng vận động. Hoạt động thể chất là nền tảng của quá trình lão hóa khỏe mạnh, nhưng quý vị 
không cần phải chạy marathon để đạt được lợi ích. Đi bộ đường ngắn vài lần một tuần hoặc học một 
số bài tập đơn giản trên ghế mà quý vị có thể thực hiện khi ngồi. Luôn nhớ phải nói chuyện với bác sĩ 
của quý vị trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động thể chất mới nào. 

Khám mắt và nha khoa định kỳ. Mắt, răng và nướu khỏe mạnh rất quan trọng đối với chất lượng 
cuộc sống của quý vị. Nó cũng có thể giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe trong tương lai của quý 
vị! Là một hội viên CCA, quý vị có quyền được hưởng cả quyền lợi về nhãn khoa và nha khoa. Vui 
lòng gọi cho bộ phận Dịch vụ Hội viên để tìm hiểu thêm. 

Làm các xét nghiệm phòng ngừa. Khi quý vị già đi, hãy luôn cẩn thận về sức khỏe thể chất và tinh 
thần của mình. Đảm bảo tầm soát các nguy cơ té ngã, loãng xương và suy giảm nhận thức. Tầm 
soát ung thư vú, tuyến tiền liệt và ruột kết cũng là việc nên làm. Hãy nói chuyện với nhà cung cấp 
dịch vụ của quý vị để có được danh sách đầy đủ các xét nghiệm phòng ngừa phù hợp với quý vị.

Tiếp tục chủng ngừa. Những mũi chủng ngừa quan trọng này bao gồm: COVID-19, cúm, viêm phổi 
và bệnh zona. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc chích ngừa cúm trong bản tin này. Quý vị có 
thể chủng ngừa tại văn phòng của bác sĩ gia đình của quý vị hoặc tại hầu hết các hiệu thuốc.

Danh mục kiểm tra lão hóa khỏe mạnh
Danh mục dưới đây chỉ nêu ra một số điều mà quý vị cần lưu ý hoặc tìm hiểu thêm để 
giữ sức khỏe lúc tuổi già.

Đọc danh mục kiểm tra đầy đủ tại  
commonwealthcarealliance.org/healthy-aging-checklist



Johnnie cảm thấy mình có mối liên hệ sâu sắc với âm nhạc. Ông đặc biệt yêu 

thích ca hát. Ông thích kết bạn ở khu vực phía nam Massachusetts nơi mình 

sống và ở mọi nơi ông đến. Ông không ngại hát cho mọi người nghe hoặc 

nhảy cho mọi người xem. 

“Tôi thích làm quen với mọi người. Tôi không ngại nói chuyện với người 

mới quen”, Johnnie nói. 

Đối với Johnnie, sống lành mạnh có nghĩa là nuôi dưỡng những thói 

quen tốt. “Chúng ta phải chăm sóc bản thân”, ông nói. “Và nếu có điều  

gì đó xảy ra, cần gọi cho bác sĩ và tự kiểm tra.” 

Johnnie ưu tiên ăn những thực phẩm lành mạnh và đi bộ tập thể dục mỗi ngày. 

Ông thích những điều giản dị trong cuộc sống của mình. Ông luôn sẵn sàng để vui 

chơi, kết nối với con cháu, gặp gỡ những người mới quen, tôn vinh và ca tụng đức tin của mình. Mặc dù trước  

đây Johnnie từng là người nghiện ngập, ông không quan tâm đến nó. Ông đã cai nghiện được hơn 30 năm.

Thông qua chương trình CCA của mình, Johnnie tiếp tục được chăm sóc định kỳ như khám sức khỏe và khám sàng  

lọc. Ông trân trọng những cơ hội thăm khám với nhóm chăm sóc và nói về mọi thứ đang diễn ra với cuộc sống  

của mình. Trước đây ông từng được tư vấn thông qua CCA.

“ Tôi thích việc họ gọi tôi!” - Johnnie nói về điều khiến CCA trở nên khác biệt

Mục tiêu của Johnnie trong tương lai là giữ sức khỏe, luôn lạc quan và "gìn giữ những điều kỳ diệu trong cuộc sống."

Gặp gỡ ông Johnnie, một hội viên CCA

CCA Virtual Care:  
luôn sẵn sàng phục vụ quý vị  
(cho dù quý vị ở đâu)
Để nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ về bất cứ điều gì, từ việc bị cảm lạnh, cúm và  
các triệu chứng COVID-19 đến quản lý các bệnh mãn tính, các cuộc thăm khám ảo CCA  
sẽ là một lựa chọn cho quý vị. Tất cả những gì quý vị cần là một thiết bị có camera, micrô  
hoạt động tốt và kết nối Internet đáng tin cậy. Các cuộc thăm khám này là riêng tư và bí  
mật, và có thể sẽ có một thông dịch viên tham gia nếu cần. 

Để tìm hiểu thêm, hãy xem video hướng dẫn của chúng tôi!  
Sử dụng camera điện thoại của quý vị để quét mã QR ở bên phải hay truy cập CCAVirtualCare.org trên bất kỳ thiết bị nào.

Johnnie feels deeply connected to music. He especially loves to 
sing. He delights in making friends in his southern Massachusetts 
neighborhood and everywhere he goes. He isn’t shy about 
letting people hear his voice or see his dance moves. 

“I like getting to know people. I’m not afraid to talk to new 
people at all,” Johnnie said. 

To Johnnie, living a healthy life means nurturing good habits. 
“You have to take care of yourself,” he says. “And if something 
comes up, you have to call your doctor and get yourself checked 
out.” 

Johnnie prioritizes eating healthy foods and walks every day for exercise. 
He enjoys the simple things about his life. He is always ready to have fun, connect with his children 
and grandchildren, meet new people, and honor and celebrate his faith. While Johnnie dealt with 
addiction in his past, he does not dwell on it. He has been sober for more than 30 years.

Through his CCA plan, Johnnie keeps up with routine care like physicals and screenings.  
He appreciates the opportunity to check in with his care team and talk about anything that is going on 
with his life. In the past, he has recieved counseling through CCA.

“ I like that they call me!” — Johnnie on what sets CCA apart

Johnnie’s goals for the future are to stay healthy, stay positive, and “keep miracles in [his] life.”

Meet Johnnie, a CCA member

CCA Virtual Care:  
here for you (wherever you are)
To speak to a provider about anything from cold, flu, and COVID-19  
symptoms to chronic condition management, CCA virtual visits  
are an option for you. All you need is a device with a working camera, 
microphone, and reliable Internet connection. These visits are private and 
confidential, and an interpreter can be added to your visit if needed. 

To learn more, check out our instructional video! 
Use your phone’s camera to scan the QR code to the right or visit CCAVirtualCare.org on any device.



CCA Virtual Care:  
luôn sẵn sàng phục vụ quý vị  
(cho dù quý vị ở đâu)
Để nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ về bất cứ điều gì, từ việc bị cảm lạnh, cúm và  
các triệu chứng COVID-19 đến quản lý các bệnh mãn tính, các cuộc thăm khám ảo CCA  
sẽ là một lựa chọn cho quý vị. Tất cả những gì quý vị cần là một thiết bị có camera, micrô  
hoạt động tốt và kết nối Internet đáng tin cậy. Các cuộc thăm khám này là riêng tư và bí  
mật, và có thể sẽ có một thông dịch viên tham gia nếu cần. 

Để tìm hiểu thêm, hãy xem video hướng dẫn của chúng tôi!  
Sử dụng camera điện thoại của quý vị để quét mã QR ở bên phải hay truy cập CCAVirtualCare.org trên bất kỳ thiết bị nào.

Gặp gỡ Angelmina, một trong  
những nhân viên y tế cộng  
đồng của chúng tôi
Angelmina là nhân viên y tế cộng đồng tại CCA, hỗ trợ các hội viên ở Tây 
Massachusetts. Cô đã dành sự nghiệp của mình cho các dịch vụ nhân sinh và có 
nhiều kinh nghiệm làm việc chặt chẽ với những người trên 64 tuổi. Hiện tại, với vai 
trò của mình tại CCA, cô phục vụ các hội viên ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh. Cô đặc 
biệt đam mê việc tạo mối liên kết với các hội viên của mình và nhận thấy rằng mỗi người 
đều có điểm đặc biệt riêng.

“Chúng tôi phải sáng tạo và suy nghĩ sáng tạo,” cô nói. “Các hội viên có sự khác biệt. Họ không theo một khuôn 
mẫu nhất định. Những gì hiệu quả với người này có thể không hiệu quả với người khác, vì vậy chúng tôi luôn phải đổi mới”. 

Công việc của Angelmina là xử lý các nhu cầu về sức khỏe thể chất và tinh thần của các hội viên. Đôi khi, điều này có 
nghĩa là thực hiện một cách tiếp cận ít truyền thống hơn. Ngoài trách nhiệm chăm sóc sức khỏe chính thức của mình, 
cô giúp các hội viên thực hiện các công việc quan trọng như tạo ngân sách cá nhân. 

Trong vai trò là một nhân viên y tế cộng đồng, Angelmina đã hỗ trợ nhiều nhu cầu hỗ trợ xã hội khác. Công việc này có nghĩa 
là giúp các hội viên kết nối với các nguồn thực phẩm và nhà ở. Cô cũng lưu ý rằng nên dành thời gian để chỉ lắng nghe ý kiến 
của các hội viên. Cô biết rằng trong một số trường hợp, mình có thể là người đầu tiên lắng nghe hội viên trình bày vấn đề.

Bằng cách hiểu được toàn bộ tình hình của một hội viên chứ không chỉ là tình trạng sức khỏe của họ, Angelmina hy 
vọng sẽ cải thiện sức khỏe của hội viên trên toàn thế giới. “Tôi nghĩ điều đó giúp các hội viên cảm thấy yên tâm khi biết 
có người đứng về phía mình, có người đang ủng hộ mình”, cô nói.

  Sự chăm chút và tận tâm của Angelmina đối với công việc của mình cần được 
ghi nhận. Cô ấy hỏi thăm để biết tình hình của tôi như thế nào. Tôi thực sự biết 
ơn sự động viên của cô ấy.   
                                                      — Hội viên CCA

Quý vị có muốn chúng tôi biểu dương một nhân viên nổi bật 
của CCA không?
Angelmina đã được một hội viên CCA đề cử cho vị trí này. Hãy gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ 

members@commonwealthcare.org để đề cử một người trong nhóm chăm sóc của quý vị và quý vị có thể 

gặp họ nếu có vấn đề gì trong tương lai! 



6 thói quen lành mạnh khi sử dụng 
mạng xã hội

1 Đừng so sánh mình với người khác
   Khi xem các trang mạng xã hội, quý vị khó có thể không so sánh cuộc 

sống của mình với những người khác. Số lượt thích hoặc theo dõi 
trên một trang có thể giống như sự xác nhận. Điều quan trọng cần 
nhớ là giá trị bản thân của quý vị không thể đo lường trên mạng hay 
so sánh với người khác. Hãy coi mạng xã hội như một guồng quay nổi 
bật. Nó có thể không đại diện cho trải nghiệm đầy đủ của người khác.  

2  Bỏ qua FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ)
  Nỗi sợ bỏ lỡ hoặc cảm giác bị lạc lõng cũng có thể xuất hiện khi quý vị sử dụng mạng xã hội. Cố gắng đừng để 

việc xem các bài đăng trên mạng xã hội khiến quý vị cảm thấy bị lạc lõng, vì người ta thường khoe những gì tốt đẹp 
chứ không nói thể hiện những khó khăn của mình. Các trải nghiệm luôn mang tính cá nhân. 

3  Tắt thiết bị để có một đêm ngon giấc
  Thời gian sử dụng thiết bị có những tác động vật lý có thể làm gián đoạn giấc ngủ của quý vị. Ánh sáng xanh kích 

thích các bộ phận của não khiến chúng ta cảm thấy tỉnh táo, tràn đầy sinh lực. Hãy ngừng sử dụng thiết bị của quý 
vị ít nhất một giờ trước khi đi ngủ.

4  Đừng luôn tin những gì quý vị thấy
  Mặc dù mạng xã hội có thể là nguồn tài nguyên tuyệt vời để học hỏi và chia sẻ, nhưng nó cũng dễ dàng lan truyền 

những thông tin sai lệch. Luôn tự xem xét khi đọc những gì chỉ có giá trị bề ngoài trên mạng. Tham khảo các nguồn 
tin và thông tin đáng tin cậy.

5  Tạm dừng sử dụng thiết bị
  Hãy dành thời gian tránh xa mạng xã hội và các thiết bị của mình, đặc biệt nếu quý vị cảm thấy buồn hoặc lo lắng vì 

những gì đã xem trên mạng.  

6  Hãy kết nối trong đời thực!
  Dành thời gian bên ngoài, trò chuyện với bạn bè và gia đình, duy trì sự năng động là một số cách để chăm sóc bản thân. 

Hãy thực hiện các kế hoạch cùng những người thân yêu của quý vị để làm những điều mang lại cho quý vị niềm vui. 

Mạng xã hội có thể giúp quý vị giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, 
học các kỹ năng mới và thậm chí nhận tin tức. Tuy nhiên, mạng xã 
hội có thể có những mặt trái. Dưới đây là một số mẹo để tìm sự 
cân bằng với mạng xã hội.

Đọc thêm về các mẹo tại:  
commonwealthcarealliance.org/healthy-social-media



Đừng quên chích ngừa cúm! 
Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, điều quan trọng là phải chích vắc xin đầy đủ, đặc biệt là vắc xin cúm  hàng năm. 
Chích ngừa cúm là một cách an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa bệnh tật trong mùa cúm.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến nghị những người từ 6 tháng tuổi trở lên nên chích 
ngừa cúm hàng năm. Ngoài ra Trung tâm còn có khuyến cáo chích ngừa cúm liều cao cho những người trên 65 
tuổi, đặc biệt là những người có bệnh mãn tính. 

Có thể có nhiều loại vi rút cúm xuất hiện trong một mùa cúm. Đó là lý do tại sao một mũi ngừa cúm mà quý vị đã 
chích vào năm ngoái có thể không bảo vệ được quý vị chống lại vi rút của năm nay.

CCA có thể giúp quý vị chích ngừa cúm.  
Tìm hiểu thêm bằng cách liên hệ với bộ phận  
Dịch vụ Hội viên.
Hãy nhớ liên hệ với bác sĩ gia đình của quý vị khi có các triệu chứng giống như cúm hoặc COVID. 

Thông thường, họ có thể kê đơn điều trị. Điều quan trọng là luôn chích ngừa cập nhật vắc xin 

COVID-19 và liều tăng cường, cùng với mũi chích ngừa cúm của quý vị. 

Các triệu chứng phổ biến nhất của bệnh cúm là:

 • Sốt • Khó thở

 • Đau cơ • Mệt mỏi và yếu người

 • Ớn lạnh và đổ mồ hôi • Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi

 • Đau đầu • Đau họng

 • Ho khan, dai dẳng  • Đau mắt

Mặc dù những triệu chứng này có thể giống với các triệu chứng cảm lạnh, nhưng cảm lạnh thường không gây sốt hoặc 
ớn lạnh. COVID-19 cũng có các triệu chứng tương tự. Trong khi bệnh cúm có xu hướng phát bệnh nhanh chóng, các 
triệu chứng COVID-19 thường bắt đầu từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với vi rút. Các xét nghiệm COVID tại nhà có 

sẵn thông qua chương trình CCA của quý vị để giúp quý vị xác định xem quý vị có mắc COVID-19 hay không.



Nguyên liệu
  1 bông cải xanh lớn

  1 củ hành tím nhỏ thái hạt lựu

  1 muỗng cà phê dầu ô liu

  ¼ muỗng cà phê tiêu đen, rắc từng phần 

  Một chút muối 

  2 muỗng cà phê mù tạt nguyên hạt

  1 muỗng cà phê mù tạt Dijon 

  2 muỗng cà phê hương thảo hoặc cỏ xạ 
hương tươi cắt nhỏ (hoặc ½ muỗng cà 
phê cho loại khô)

  1 muỗng cà phê siro cây phong nguyên 
chất hoặc mật ong (tùy chọn)

  8 oz ức gà không xương, không da 

  2 muỗng cà phê dầu hạt cải

  2 muỗng cà phê nước

  1 muỗng cà phê bơ lạt 

Giá trị dinh dưỡng      Tính theo khẩu phần 

      Protein 28 g Chất béo bão hòa 3 g 

      Carbohydrate 16 g Cholesterol 4,2 mg

      Chất xơ ăn kiêng 4 g  Kali 726 mg

      Đường 8 g Natri 370 mg

338 calo      Chất béo 17g

Ức gà và bông cải xanh sốt mù tạt và lá 
hương thảo

Dụng cụ
Chảo gang cỡ 10 inch hoặc chảo đút lò  
(tùy chọn; xem mẹo)

Nguồn: eatingwell.com

Khẩu phần: 
3 oz. gà + 
3/4 chén rau +
1 muỗng cà phê sốt nấu 



Hướng dẫn
Bước 1:    Làm nóng lò ở 350 độ F. Cho bông cải xanh, hành tây, dầu ô liu, 1/8 muỗng cà phê  

hạt tiêu và muối vào một tô cỡ vừa và trộn đều. 

Bước 2:   Trộn mù tạt nguyên hạt, mù tạt Dijon, hương thảo (hoặc cỏ xạ hương) và siro cây 
phong (hoặc mật ong), nếu sử dụng, trong một tô nhỏ.

Bước 3:    Vỗ nhẹ cho gà khô và nêm 1/8 muỗng cà phê hạt tiêu còn lại. Đun nóng dầu hạt cải 
trong chảo gang 10 inch hoặc chảo chiên loại khác ở nhiệt độ cao trung bình. Cho gà 
vào và chiên cho đến khi mặt dưới chuyển sang màu nâu đẹp mắt, từ 3 đến 5 phút.  
Lấy chảo ra khỏi bếp.

Bước 4:    Lật gà và quét hỗn hợp mù tạt lên gà. Rải hỗn hợp bông cải xanh xung quanh gà. 
Chuyển chảo vào lò nướng.

Bước 5:    Nướng gà và rau, đảo đều rau một lần, khoảng 15 phút (gà phải đạt nhiệt độ bên trong 
là 165 độ F). Sau khi đã chín, để gà nguội trong vài phút.

Bước 6:    Trong khi đó, để chảo chiên ở nhiệt độ cao trung bình và chế thêm nước. Đun sôi  
nhỏ lửa trong 30 giây, cạo bỏ những phần bị đen ở đáy chảo. Lấy chảo ra khỏi bếp.  
Thêm bơ và khuấy cho đến khi bơ tan chảy. 

Trình bày:    Cắt thịt gà dày 1/2 inch và chia ra 2 đĩa, cùng với các loại rau. Rưới nước sốt trên chảo 
lên gà và rau.

Mẹo: Nếu không có chảo chiên bỏ lò, hãy dùng khay nướng có viền trước khi nướng.

Nạp canxi? Nó không chỉ có trong sữa!
Khi nghĩ đến canxi, quý vị có thể hình dung ngay đến một ly sữa. Nhưng có rất nhiều 
nguồn cung cấp canxi tốt, như một số loại rau xanh.

Bông cải xanh, cải xoăn, rau bina và bắp cải đều bổ sung một chút canxi cho bữa ăn 
của quý vị. Ngũ cốc nguyên hạt, cá hồi, đậu và đậu phụ cũng vậy. Và mặc dù sữa có 
nhiều canxi hơn các loại thực phẩm khác, nhưng sữa chua và pho mát mozzarella 
thậm chí còn chứa nhiều canxi hơn sữa.

Canxi rất quan trọng đối với sức khỏe của xương ở tất cả những người lớn, nhất là 
khi chúng ta già đi. Đặc biệt, phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ mất xương nên tiêu thụ 
1.200 mg canxi mỗi ngày. Lượng canxi đó bằng gần ba khẩu phần sữa chua! Nhưng 
nếu quý vị dự định dùng nhiều loại thực phẩm có chứa canxi, quý vị sẽ đặt ra các mục 
tiêu để giúp xương của mình chắc khỏe. Hãy chắc chắn nói chuyện với bác sĩ của bạn 
về cách tốt nhất để đạt được một chế độ ăn uống cân bằng cho nhu cầu của quý vị.
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