
 

 
  

 
   

   

    

ض الرشيان التاجيمر
2019 خريف/شتاء 

ة نحو األكل الصحي للقلب اتخذ خطو
تساعد نأميكن  الصحية الغذائية اتالخيار
اضمرأمن  بالفعل ينتعاكنت  لو حتى قلبك، 

يشء كل تغيري يروالرضمن  ليس لكنوالقلب.  
غذايئ نظام نحو كالتحريف  ابدأ احدة.ودفعة  

ة. بخطوة خطوللقلب،  صحة أكرث 

ها:اؤجرإميكنك  التي اتالتغيريمن و

خبز اخرت  الكاملة.ب الحبول تناويف  ابدأ 
ب جرتيا. رالتوخبز ونة، واملعكروالكامل،  القمح 

اخرت ى.خراألالكاملة  فطاراإلب حبوو أفان الشو
بيض.األمن   لبدالبني  زراأل ً

.الطهيزيت  من ا جديدا عنواستخدم   ًً
وأن الزيتوزيت  مثل السائلة، النباتية  تالزيو

بدةالزمن  لصحتك فضلأعدت،لالكانوزيت  
السمن.  وأ

ُ

التغذية ملصقات أاقر امللح. استخدام  من لقل
اسم  هو)وم ديوالصوقليلة  طعمةاألعىل  رللعثو

للملح(.خر آ

ِّ

قليلة األلبان منتجات استخدام إىل لتحو
األلبان منتجات استخدام تعتاد عندماو الدسم. 

الدسم من الخالية عانواألبجرالدسم،  قليلة 
ذلك.بعد  

َّ

ِّ

من ن حس السكر. من  الخالية باتواملرشل تناو
الثلج.ون الليموضافة بإاملاء  مذاق 

ِّ

لتناوإىل  لتحو ن. الدهوقليلة  تيناتوالرباخرت  
اللحمود، الجلوعة ومنزاجن الدووسامك، األ

عانواألعن  الشحم عانزن. الدهوقليل  مواملفر
م.اللحومن  ىخراأل

َّ

يف  ةمرم اللحومن  خالية جبةول لتناوخطط  
و ألالفوب حبول تناوعىل  صاحر ع. سبواأل

الخضار. مع نةواملعكرو ألياء، الفاصو

بجرات، التغيريلهذه  تقانكإد مبجرو
ها. بغري القيام 

ِّ

دويةهتامم باأللك االمن املهم كذ
النظام مثل: الحياة، منط يف اتالتغيريعدت

ائعةرات دوأالرياضية،  التامرينوالغذايئ  
لك كتب ذاإوقلبك.  حامية يف للمساعدة 

من  نفسها جةبالدرن تكودوية، األبعض  طبيبك 
فصواملوالنحو  عىل لهاتناومن  تأكد همية.األ

بدقة.  الطبيب من 

  Academy of Nutrition and : ادرصامل
 American  Dietetics (www.eatright.org)؛

Heart Association (www.heart.org) 

ُ

يتحتونا. وأريزية لومع  ممربعقد  جبمبوعليها  املتعاقد الخدمات لوت
ةاستشارعن  غنيت ل عامة  صحية ماتمعلوعىل  هذه خباريةاإلة النرش

ادامئص احرمنه.  عليها تحصل التي عايةالرو أبك،  الخاص عايةالرمقدم  
صحية. عايةرمن  إليه جتحتامبا  كخبارإعاية الرمقدم  من تطلب نأعىل  

بخدمات تصاللاجى ريالربيدية،  سائلالرهذه  ماستالد تود عتمل  ذاإو
عاية.الرة دارإقسم  إىل ت التحدطلب وعضاء األ

َُّ
ُ

ً
 

َُُ
ُّ

حدى إAetna Medicaid Administrators, LLC -كة رشتتوىل  
.Mercy Careنامج برة دارإ Aetna- عةمجموكات رش

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

3879-624-800-1 أو 3000-263-602عضاء: األخدمات  
(711النيص: )الهاتف  

مساء 6حتى  صباحا 7الساعة  من الجمعة، إىل ثننيلامن

أو  3000-263-602ساعة:  24مدار  عىل حاملتاضات املمرخط  

ًً.

1-800-624-3879 
www.MercyCareAZ.org 
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ض لنوبة قلبية التمتع بصحة جيدة بعد التعر
ميكنك شياءأفهناك  قلبية، نوبة لك حصلت ذاإ

بصحة  لتشعروعافيتك  استعادة لبدء بها القيام 
املستقبل. يف فضلأ

ستتعلم صاك.وأما  بقدر طبيبك ةبزيارابدأ  
عافيته  قلبك استعادة يف املساعدة طريقة 

ميكن  ى.خرأقلبية  بنوبة صابةاإلخطر  خفضو
ا:يضأات الخطوهذه  كتساعدن أ

يف دويتكأك تساعدن أميكن   دويتك.أل تناو
املستقبل. يف بالقلب اباتاضطرث حدوتجنب  

لهتناوواء، دوكل  استخدام اعيدوعىل  فتعر
الطبيب.صيات توحسب  

ا،خنمدكنت  ذاإ خني. التدعن  عقالباإلم التز
عن  عقالاإليف  مساعدتك طبيبك من فاطلب 

ت، لمحاوعدة  مراألمنك  قيستغرقد  خني.التد
بها القيام ميكنك التي شياءاألفضل أحد ألكنه و

قلبك. لصحة 

بك. الخاصة  الطعام لتناوعادات  بتغيري قم
طعمةاألمن  عةمتنوعة مجمول تناوعىل  كزر

طبيبك لاسأللقلب.  الصحيةوالدسم  قليلة 
م ديوالصونسبة  تقليل عليك يتعني كان ذاإعام  

املضافة. السكرياتو

ةطريقوعدموعن  طبيبك لاسأنشاطك. جدد  
فضلاألمن  نيكوقد  منة.آبطريقة  النشاط بدء 

الخاضع  القلب هيلتأعادة إلنامج بربالبدء  
اف.رشلإل

نبالحزتشعر  قد  به.تشعر   امعطبيبك  خربأ
بنوبة صابةاإلاء جرف الخوو أالغضب  وأ

ضتعارذا إلكن وتفهمه.  ممكن هذا قلبية. 
عافيتك،  استعادة عملية مع به تشعر ما 

املساعدة.  فاطلب

 American Heart Associationاملصدر:  
(www.heart.org) 

 

 

  

  

  

 

 

  
  

  
  

  

 

   

 

 

  

!ان بعدت األومل يف
سيلةوفضل أهو  يالسنوانزنفلواألح لقا 

لنومن آح اللقاا. نزنفلواألمن  نفسك لحامية 
حلقاعىل   بعدتحصل  مل ذاإا. نزنفلواأليسبب  

لاسألتتلقاه.  انواألت يففلم  ا،نزنفلواأل
الصيديل.  وأطبيبك  

Centers for Disease Controlاملصدر: 
and Prevention (www.cdc.gov) 

ُُ

ُ
ُ

سئلة يتعني عليك ثة أثال
لها لطبيبك عن ن تسأأ

نيةفيواألاد املو
عند  ةخطرنية فيواألاد املون تكون أميكن  

استخدامها. ساءةإو أاستخدامها  يف اطفراإل
طبيبك لاسأنية، فيواألاد املول تتناون أقبل  
ييل: عام  

لها؟ تناوأن ألج حتاأملاذا  .1

املتضمنة؟ املخاطر  ما .2

ًا؟مانأأكرث  اتخيارجد توهل  .3

نهإلك. كذ Narcanعقار  عن لاسأ
لت تناوذا إحياتك  ينقذ نأميكن  اءدو
ائدة.زعة جر

لللحصوع؟ قاللإلمساعدة  إىل جتحتاهل  
قم بالراتصل  منك، ببالقرج العالعىل  

1-800-662-4357 .

Substance Abuse and Mentalاملصادر: 
Health Services Administration 

؛) www.samhsa.gov) 
U.S. Food and Drug Administration 

(www.fda.gov) 

َّ

ً

ّ

ً

 Lifelineل عىل خدمة ميكنك الحصونه أهل تعلم 
ي ن تتكبد أن أيك دوضافة إىل هاتف ذعرب الهاتف، باإل

ة ل بزيارتكلفة؟ تفض َّwww.MercyCareAZ.org
عضاء عىل و اتصل مبكتب خدمات األأ

(711)الهاتف النيص:  1-800-624-3879
سليك نامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو

(Assurance Wireless Lifeline).

عاية: ابحث عن املساعدة مقدمو الر
تستحقها  التي 

حد أعاية ريتوىل  الذي عايةالرمدير  لفاسأعاية، الرمقدمي  حدأكنت  ذاإ
إليها جتحتاقد  التي الخدماتوإليها،  جيحتاالتي  الخدمات عن حبائكأ

وأحزين  وأجهد منك بأتشعر  قد املثال، سبيل عىل عاية.رمقدم  بصفتك 
لدعمك.مة زالالت لحااإلومات املعلوتقديم  عايةالرملدير  ميكن ك.نهم

ُ
َُ

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.heart.org
http://www.fda.gov
http://www.samhsa.gov
http://www.cdc.gov
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