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يئ التغذية لكخصاي: كيفية مساعدة أالسكر
طعمة األفإن ي، السكرض مرمن ين تعاكنت ذا إ

يف  طويلا طشوتقطع ن أميكن لها تتناوالتي 
ضك.مرة دارإعىل مساعدتك 

بك الخاصة الغذائية ات الخيارن ألذلك و
ن أميكن الدم. يف السكر مستويات يف ثر تؤ

ر الشعوعىل الدم يف السكر نسبة ة دارإك تساعد
حال. فضلبأ

يتطلب قد الجديدة كل األعادات تعلم ن أكام 
هناك ن يكون أاملفيد من سة. املامربعض 

همية أيت تأهنا من وويدعمك. ك، شديرشخص 
الغذائية.اعد القوعىل التدريب 

ً ً
جكعالالغذاء 

اختصايص ك يساعدالتغذية، عىل التدريب مع 
خطة ضع وعىل التغذية يئ خصاأو أميات الح

اختصايص ك يساعدن أكن ميوكل. لألصحية 
التايل:النحو عىل بك الخاص ميات الح

معكالغذائية عاداتك اجعة مر 
للتغذيةهداف أضع وعىل مساعدتك  
كحدولك طعام خطة ضع و   
عة جرضبط وتأكله ما ع تتبكيفية تعليمك  

مراألم لزذا إلني نسواأل
يف الصحي كل األلتناسب نصائح منحك  

حمةداملز حياتك
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ُّ طبيبك إىل تحدث املزيد؟ م تعليف غب ترهل 
التغذية عىل التدريب كان ذا إما فة ملعر

لك. امناسب

دويةهتامم باأللك االمن املهم كذ
  نسبةة رادإيف ة عدللمسائعة ارة ادألصحي اكل ألا
  ،يةودألابعض طبيبك لك كتب ا ذإو. ملدايف لسكر ا

 لهاوتنامن كد تأ. هميةألامن ها نفسجة رلدبان تكو
.قةبدلطبيب امن ف صوملوالنحو اعىل 

Academy of Nutrition andاملصادر: 
 Dietetics (www.eatright.org)؛ 

 American Diabetes Association
(www.diabetes.org)

ً

َّ ي تحتونا. وأريزية الومع م مربعقد جب مبوعليها املتعاقد الخدمات ل وُت
ة استشارعن غني تال عامة صحية مات معلوعىل هذه خبارية اإلة النرش

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

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

حدى إ -Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل 
.Mercy Careنامج برة دارإAetna- عة مجموكات رش

ُ
ً

ُ ُ َ
ُّ

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

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

.مساء6 حتى  صباحا7 الساعة من الجمعة، إىل ثنني االمن 

 أو3000-263-602 ساعة: 24 مدار عىل ح املتاضات املمرخط 
1-800-624-3879
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تك عىل العناية بالقدمنين قدري: حسالسكر
املصابني شخاص األض تعراملحتمل من 

ن ألذلك والقدم، يف ت لملشكي بالسكر
عصاب األوالدم تدفق يف ثر يؤض املرهذا 

مية اليوللعناية ميكن ح. والجرالتئام طريقة و
إىل ل التحومن البسيطة ت لاملشكنع تن أ

أكرب. تلمشك

ا:ميات يجب القيام بها يوخطو
و أحات تقرو أح وجرد جووعدم من تحقق  

القدم.يف ت لاملشكمن ها غري
، جيدابتجفيفهام قم والقدمني اغسل  

صابع.األبني ما خاصة و
القدمني عىل بلطف الخفاف حجر استخدم  

تكوين ن دوذلك ل ويحف سوطبتان. رهام و
اكمها.تروالصلبة الجلدية الطبقات 

للحفاظ ة البرشم كريمن خفيفة طبقة ضع  
الكريم تستخدم ال القدمني. نة ليوعىل 

صابع.األ بني
ب ارالجووالحذاء  دامئاتدي ترن أيجب  

ر.الرضمن القدمني لحامية 

سة مبامرقم ار. باستمرك التحرعىل حافظ  
القدمني وصابع األثني والتمرينات 
الدموية.ة رالدوتنشيط يف للمساعدة 

س.الجلوعند عىل ألقدميك فع ار 

ات يجب القيام بها حسب الحاجة:خطو
القدمني صابع أظافر أتقليم عىل حافظ  

د املربباستخدام قم مستقيم. يض عربشكل 
الخشنة.اف الحوعىل 

مقاسك تناسب التي حذية األاء رشيجب  
للعناية e Medicarنامج بريغطي . امات

ت.الحاالبعض يف الخاصة حذية األالطبية 
القدمني، حدى إيف حات التقرر ظهوحالة يف  

جه وعىل ته زيارو أبالطبيب تصال االيجب 
تصيب ن أالقدمني ح لقرميكن عة. الرس

احي.الجرللبرت دي تؤوة البرشوالعظام 

American Diabetes  املصادر: 
 Association (www.diabetes.org)؛ 
 Centers for Disease Control and

Prevention (www.cdc.gov)

!ان بعدت األومل يف
سيلة وفضل أهو ي السنوا نزنفلواألح لقا 

 لنومن آح اللقاا. نزنفلواألمن نفسك لحامية 
 حلقاعىل  بعدتحصل مل ذا إا. نزنفلواأليسبب 

ل اسألتتلقاه. ان واألت يففلم ا، نزنفلواأل
الصيديل. و أطبيبك 

Centers for Disease Control املصدر: 
and Prevention (www.cdc.gov)
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سئلة يتعني عليك ثة أثال
لها لطبيبك عن ن تسأأ

نيةفيواأل اداملو
عند ة خطرنية فيواألاد املون تكون أميكن 

استخدامها. ساءة إو أاستخدامها يف اط فراإل
طبيبك ل اسأنية، فيواألاد املول تتناون أقبل 
ييل:عام 

لها؟تناوأن ألج حتاأملاذا   .1

املتضمنة؟املخاطر ما   .2

ا؟ مانأأكرث ات خيارجد توهل   .3

نه إلك. كذcan Narعقار عن ل اسأ
لت تناوذا إحياتك ينقذ ن أميكن اء دو
ائدة.ز عةجر

ل للحصوع؟ قاللإلمساعدة إىل ج تحتاهل 
قم بالراتصل منك، ب بالقرج لالععىل 

1-800-662-4357.

Substance Abuse and Mental  املصادر: 
 Health Services Administration 

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

(www.fda.gov)

ً

eline Lifل عىل خدمة  ميكنك الحصو نه أهل تعلم
ي ن تتكبد أن أيك دوضافة إىل هاتف ذعرب الهاتف، باإل

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

 ( 711)الهاتف النيص: 1-800-624-3879
سليك لنامج ضامن رشيان الحياة الل عن براسأو
)(Assurance Wireless Lifeline.
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عاية: ابحث عن املساعدة مقدمو الر
تستحقها التي

حد أعاية ريتوىل الذي عاية الرمدير ل فاسأعاية، الرمقدمي حد أكنت ذا إ
إليها ج تحتاقد التي الخدمات وإليها، ج يحتاالتي الخدمات عن حبائك أ

و أحزين و أجهد منك بأتشعر قد املثال، سبيل عىل عاية. رمقدم بصفتك 
لدعمك.مة زلالت حاالاإلومات املعلوتقديم عاية الرملدير ميكن ك. نهم
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