
“Hộ i  thảo (Sống Lành Mạnh) đã

giúp tôi tập trung chăm sóc tốt

hơn các bệnh kinh niên của

mình như t iểu đường, cao huyết

áp, và tôi thấy kết quả rất tốt.

Tôi đã ngừng chích insulin theo

ch ỉ định của bác s ĩ và giảm gần

35 lbs. Sự hỗ trợ lẫn nhau từ
các học viên hàng tuần thật sự

rất hữu ích!” 

- Một bệnh nhân VMC

Chương Trình
Sống Lành Mạnh

AMBULATORY HEALTH EDUCATION
DEPARTMENT (AHED)

Chương Trình Hội Thảo MIỄN PHÍ
6 Tuần Về Tự Chăm Sóc Sức

Khỏe Có Hiệu Quả Cho Người Có
Bệnh Kinh Niên

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để biết thêm thông tin về các lớp
Giáo Dục Sức khỏe khác, vui lòng

gọi số 408-885-5436

(Healthier Living Program)

healthier.living@hhs.sccgov.org
www.scvmc.org/AHED

408-885-2486

Chương Trình 
Sống Lành Mạnh
(Healthier Living Program)



Hội thảo MIỄN PHÍ 6 tuần của chúng tôi

sẽ giúp quý vị chăm sóc tốt hơn bệnh

trạng và các triệu chứng bệnh lý.  Hội

thảo sẽ được trình bày bằng Tiếng Anh,

Tây Ban Nha, Ấn Độ, và Tiếng Việt.
 

Mỗi tuần quý vị sẽ học và thực hành các

kỹ năng hữu ích như:

Giới Thiệu Về
Hội Thảo

Hãy chủ động trong

chăm sóc sức khoẻ
của bản thân và quý

vị không phải làm việc

này một mình. Đến

tham gia hội thảo của

chúng tôi và gặp gỡ
những người bạn mới

trong cộng đồng! 

Đại Học Stanford đã nghiên cứu sự thành

công của chương trình này. 1000 người

có bệnh kinh niên được theo dõi sức

khỏe trong thời gian 5 năm. 

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sức

khỏe của những người tham gia chương

trình Sống Lành Mạnh, đã tốt hơn trước

rất nhiều. Họ có khả năng tự chăm sóc

các triệu chứng bệnh tốt hơn. Họ cảm

thấy vui sống hơn, so sánh với nhóm

những người đã không tham gia chương

trình này trong nghiên cứu.

Hội Thảo Thật Sự Giúp
Được Người Bệnh

CẢI THIỆN SỨC KHỎE

Giảm căng thẳng, lo âu, và đau nhức

Suy nghĩ tích cực và thực hành thư
giãn

Xây dựng thói quen ăn uống lành

mạnh

Tập thể dục an toàn và ngủ ngon giấc 

Giao tiếp một cách hiệu quả với những

người khác

Phát triển các phương cách đối phó

với bệnh và nhiều kỹ năng khác      Sức Khỏe Tốt!
Sống Khỏe!


