
  
 

 

 

 
  

 
   

   

    

ينحتقار القلب االقصو
2019 خريف/شتاء 


ر بعض الحب لقلبكالتامرين الرياضية: اظه ِ
للجميع  جيدا اءدوالرياضية  التامرين تعترب 
فقد القلب، رقصومن  ينتعاكنت  ذاإو.تقريبا

ا. يضألك  مفيدة الرياضية التامرين نتكو

الرياضية  التامرين تساعد قد املثال، سبيل عىل 
 نشيطابقيت  ذاإفضل. أبشكل  العمل عىل قلبك
الطاقة.  من املزيد كعنديصبح  نأاملحتمل  فمن 

لك.كذسهل أمية اليونشطتك أن تكوقد و

: 3إىل  1من  كالعد  سهلالعمل  بدء نيكوقد و

ًً
ً

ً

ً

ً

داءأنأمن  ا جيدتحقق   طبيبك.ل اسأ  .1
اكتشفولك.  بالنسبة منآالرياضية  التامرين 

جتحتاقد  لك. بالنسبة فضلاألنشطة األما  

ً

ذاإاف رشلإليخضع  متارين نامجبربالبدء  إىل 
التنفس.  ضيق مثل اضعرألديك  كانت 

لك، جيدة شطةناألمعظم   كاتك.تحراخرت    .2
نأعىل  صاحرايات. الهومن  العديد حتى 

الدم لضخ نشطةأالرياضية  متارينك تتضمن 
اجة. الدرب كورو أامليش  مثل قلبك، يف 

ببطء ابدأ  التامرين.داء أيف  ط فرتال و  .3
حتى  ة.كثرياحة رات فرتخذ أعىل  صاحرو
م،يوكل  دقائق لبضع فقط امليش ترقرن إ

اصعبهذا  كان ذاإوجيدة.  بداية فهذه 
باستخدام  متارين داءبأالبدء  ميكنك للغاية، 

ُ

ً

ةالقوببناء  مستقوقت، الور ومبريس. الكر
املزيد.  لفعل 

دويةهتامم باأللك االمن املهم كذ
قلبك.  حامية يف للمساعدة ائعةرداة أالتمرين  

عىل  نتكودوية، األبعض  طبيبك لك كتب ذاإو
عىل لهاتناومن  تأكد همية.األمن  نفسها جةالدر

بدقة. الطبيب من فصواملوالنحو  

Heart Failure Society ofاملصادر:  
America (www.hfsa.org)  ؛

National Heart, Lung, and Blood 
Institute (www.nhlbi.nih.gov/) 

يتحتونا. وأريزية الومع  ممربعقد  جبمبوعليها  املتعاقد الخدمات لومت
ةاستشارعن  غنيتال  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 تصالاالجى  ريالربيدية،  سائلالرهذه  ملاستد تود عتمل  ذاإو
عاية.الرة دارإقسم  إىل ت التحدطلب وعضاء األ

حدى إ -Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل  
. Mercy Careنامجبرة 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 ثننياالمن 

أو  3000-263-602ساعة:  24مدار  عىل حاملتاضات املمرخط  
1-800-624-3879 

ًً.

www.MercyCareAZ.org 
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http://www.MercyCareAZ.org
http://www.nhlbi.nih.gov
http://www.hfsa.org


 

  
  

  
  

 

 

   

  
 

 

ر القلب ض قصوات للعيش بشكل جيد مع مرث خطوثال

التنفس  الطاقة. من مزيد عىل لالحصو
فضل. أ بطريقة 

فهذه  القلب، يف رقصومن  ينتعاكنت  ذاإ
كيساعدف سواعاتها. مريجب  جيدة هدافأ

بعض مع تتعامل نتأوك تحفيزيف  ذلك
اكبرياقفرحدث تن أميكن  التي اتالتغيري

ك.رشعو يف 

منعيف ثلالثات الخطوهذه  كتساعدن أميكن  
كبري. بتحسن  رالشعويف  البدءوضك مرتفاقم 

نشطت  ذاإ لها. ض تتعرالتي  النوبات اقبر  .1
ر.الفوعىل  بطبيبك فاتصل لديك، اضعراأل

رالشعويف  طبيبك كيساعدن أميكن 
تعديل للخمن  املثال سبيل عىل بالتحسن، 

دادت ازتصال، باالالتبكري  تم كلام ائك.دو
مبستشفى. ثك مكوتجنب  صفر

ن زالوفاكتساب   م.يوكل  نكزوبقياس  قم   .2
حالة نألامبكراتنبيهن يكوقد  املفاجئ

لحاوا. ءسودادت ازقد  لديك القلب رقصو
ح،صباكل  ذاته قتالويف  نكزوقياس 
بطبيبك اتصل الحامم. استخدام بعد ل ويفض

ن:زواكتسبت  ذاإ
 ثلثة أرطال يف يوم واحد     
خمسة أرطال يف أسبوع واحد      

يزيد   ائل.السومن  ةكبريكميات  تستهلك ال   .3
يف ائلالسواكم تراحتاملية  من القلب رقصو

الذي  املاء مقدار عن طبيبك لاسأجسمك.  
يتحتم كان ذاإماوميوكل  يف لهتناوم يلز

نظام يف م(ديو)الصوامللح  نسبة تقليل عليك
احتفاظ يف يتسبب نأميكنه  ا. يضأغذائك  
ائل.السومن  مبزيد جسمك 

American College of Cardiologyاملصادر: 
(www.cardiosmart.org) ؛

American Heart Association 
(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

نيةفيواأل اد 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
لتتناوذا إحياتك  ينقذ نأميكن  اءدو
ائدة.ز عة جر

لللحصوع؟ قاللإلمساعدة  إىل جتحتاهل  
قم بالراتصل  منك، ببالقرج لالععىل  

1-800-662-4357.

ً

Substance Abuse and Mentalاملصادر: 
Health Services Administration 

(

ًً

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

(www.fda.gov) 

 Lifeline ل 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
سليكلنامج ضامن رشيان الحياة الل 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 زلالت حاالاإلومات املعلوتقديم  عايةالرملدير  ميكن ك.نهم

ُ
َُ

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