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سمالطعام الصحي للقلب هذا املو

املغرية طعمة األواب. بواألعىل ت العطالسم مو
املثىلات الخيارميثل ال منها الكثري ومكان. كل يف 

مفيدة:النصائح هذه ن تكون أميكن للقلب. 

امأل ات. اوالخرضواكه الفومن احة اسرتخذ تأال 
قبل نة امللوات والخرضواكه بالفوطبق نصف 

ى.خرأطعمة أإىل نتقال اال

عىل يجب ال الطعام. من ة صغريبحصص متتع 
مفضل طعام نها إالفطائر. ل تناوتجنب الناس 

تستطيع ال ة. صغرياحدة ورشيحة فقط ل تناو- 
ة. صغريكمية ق تذواللحم؟ ق مرعن ع متنااال

م ديوالصوتقليل الناس يستطيع م. ديوالصول قل
بني نة املقارطريق عن ت العطالجبات ويف 

ن. قويتسوعندما طعمة األعىل امللصقات 

 

ّ

ً مثل الصناعية، نات املكومن قل أا قدراستخدم 
املعلبة.ب الحبوو أات اوالخرض

تخذ عطالعاية الصحية ال تأالر

دوية األعن التغايض السهل من ن يكوقد 
هذا يف الطبيب اعيد مووالضغط صات فحوو

ى قصارالناس يبذل ن أينبغي العام. من قت الو
مدير مع اصل التوو- بالنظام ام لاللتزجهدهم 

سئلة أي ألديهم كانت ذا إطبيبهم و أعايتهم ر
ن ألطبيبهم ميكن مساعدة. إىل ا احتاجوذا إو أ

خطة عىل ل للحصوتغذية؛ يئ خصاأإىل يحيلهم 
ة. جازلإل تفصيالأكرث طعام  ً

American Heart Association املصدر: 
(www.heart.org)

مات النوبة القلبيةعال

الرسيع ج للعالقلبية بنوبة املصاب تلقي 
مات عالتشتمل وا. هريجوا قفريحدث قد 

ييل:ما عىل القلبية النوبة 
ًّ ً

الضغط و أالكبس و أمل باألر الشعو •
الصدر. منتصف منطقة يف ء متالاالو أ

من كرث ألر الشعوهذا ويستمر 
ر الشعوهذا يتسم و أدقائق، بضع 

ختفاء.االر وبالظهو
الشديد.بالتعب ر الشعو •
الغثيان.و أار بالدور الشعوو أغامء اإل •
و أالعنق و أالظهر، و أالكتف يف مل أ •

اعني.الذرو أالفك، 
ق.التعروالتنفس يف ضيق  •

الشك حالة يف ج. العالمن خري قاية الو
تصال االجى يرقلبية، لنوبة ض التعريف 

.911قم بالر

ل لشمونا وأريز»نظام مع م مربعقد جب مبوعليها املتعاقد الخدمات ل ومت
ال عامة صحية مات معلوهذه ). CSCAHC(الصحية« عاية الرتكلفة 

عليها تحصل التي عاية الرو أبك، الخاص عاية الرمقدم ة استشارعن غني ت
إليه ج تحتامبا ك خبارإعاية الرمقدم من تطلب ن أعىل ا دامئص احرمنه. 
صحية. عاية رمن 

بخدمات تصال االجى ريالربيدية، سائل الرهذه م استالد تود عتمل ذا إو
عاية.الرة دارإقسم إىل ت التحدطلب وعضاء األ

حدى إ - ,LLCAetna Medicaid Administratorsكة رشتتوىل 
.Mercy Care Planنامج برة دارإ- etnaAعة مجموكات رش

ُ
ً

ُ ُ َ
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بنااتصل 
Mercy Care, 4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040 

 3879-624-800-1  أو3000-263-602عضاء: األخدمات 
)711النيص: (الهاتف 

ً ً .مساء 6حتى  صباحا 7الساعة من الجمعة، إىل ثنني االمن 
www.MercyCareAZ.org
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حت بنجاكيف تتعامل مع العطال

ًّ ً الناس كرث ألا نفسيا ضغطت العطالمتثل ن أميكن 
للمصابني بالنسبة صعب أقت ونها أيتضح قد و. صحة

من. مزض مبر
ً

من نسحاب االن يستطيعونهم أالناس كر يتذن أينبغي 
يف غبة بالرن ويشعرال ا كانوذا إالعطلة يف فعاليات ي أ

ك يشارعندما و»ال«. ل تقون أل املقبومن ها. رحضو
ن:أن يستطيعوالناس، 

ً  
ً

ستضافة.االاجبات ويتوىل خر آا شخصا يجعلو
قتهم وقضاء ن يريدوالتي لطريقة ل مسبقاا يخططو 

نه. يقضومن مع و- بها 
ن ويشعرا كانوذا إجتامعيات االمن احات اسرتا خذويأ 

تقل.طاقتهم ن أ
ة.غفوخذ تأن أل املقبومن بالتعب؟ تشعر هل  
ء سوزيادة إىل دي يؤن أميكن ل. الكحوا يتجنبو 

املشاعر.و أاجية املزالحالة 
نة.ازمتوجبات ول تناوطريق عن نفسهم بأا يعتنو 
 

ً

ال أينبغي هم. مشاعرعن بالتعبري نفسهم ألا يسمحو
ذا إسعداء ا يبدون أعىل نفسهم أجبار إالناس ل يحاو

.الفعسيئة اجية املزحالتهم كانت 
دي تؤن أميكن املشمسة. يام األيف ه التنزا لويحاو 

هو و- سمي موانفعايل اب اضطرإىل الغامئة يام األ

يام األيف ج والخردي يؤن أميكن كتئاب. االمن ع نو
اجية.املزحالتهم انتعاش إىل املشمسة 

لديهم ن تكوليك احة الرمن الكثري عىل ا يحصلو
املفضلة.الفعاليات يف كة للمشارالطاقة 

ابق عىل اتصال

صحتهم. الناس يتناىس ال أينبغي ت، العطالصخب يف 
عايتهم رمدير ولديهم ئييس الرعاية الرفر مويستطيع 

التي ات دواألإىل جيههم تووسئلتهم، أعن جابة اإل
ات دواألتلك تشمل وسهل. أصحتهم ة دارإتجعل 

و أالدم ضغط تتابع التي ل املحموالهاتف تطبيقات 
ات. السعرو أمي اليوالنشاط و أدوية األو أل ولسرتالكو

تباك رباالو أنفسية ط بضغون ويشعرالناس كان ذا إ
فهم ا. اصلويتون أينبغي صحتهم، مع التعامل يف 

حدهم. و اليسو

Alzheimer’s Association املصادر: 
 (www.alz.org); American Cancer Society

 (www.cancer.org); National Alliance on
Mental Illness (www.nami.org)

ح خذ حقنة لقا
تجنب ا ونزنفلواإل
صابة بهااإل

ً 6 عمر يف ا تقريبحد أي أ
حقنة إىل ج يحتاأكرب و أشهر أ

هذا ينطبق ا. نزنفلواإلح لقا
املصابني عىل خاص بشكل 

من.مز ضمبر

حقنة خذ ألمثل األقت الو
ا نزنفلواإلتبدأ ن أقبل ن يكو
من ومجتمعك. يف نتشار االيف 

نيكومبا ربهذا. التنبؤ الصعب 
ن أد مبجرالحقنة خذ أمثل األ

منطقتك.يف فر تتو

 

ض تتعرن أميكن ال كري: تذ
ا نزنفلوباإلصابة لإل

من نها إحقنة. بسبب 
لتجنب ق الطرفضل أبني 

ا.نزنفلوباإل صابةاإل

 Centers for Disease املصدر:
 Control and Prevention

(www.cdc.gov)

عاية: ابحث عن املساعدة التي تستحقهامقدمو الر
ّ مقدم بصفتك إليها ج تحتاقد التي الخدمات وإليها، ج يحتاالتي الخدمات عن به تهتم ن عمل واملسؤعاية الرمدير ل فاسأعاية، الرمقدمي حد أكنت ذا إ

لدعمك.مة زالالت حاالاإلومات املعلوتقديم عاية الرملدير ميكن نهك. مو أحزين و أجهد منك بأتشعر قد املثال، سبيل عىل عاية. ر ُ ُ

www.alz.org
www.cancer.org
www.nami.org
www.cdc.gov
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