
ناصحتك تهم
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ع عن قالقت اإلحان و
تعاطي التبغ

عقالاإلفإن التبغ، تتعاطى كنت ذا إ
التي ر مواألفضل أمن يعد عنه 

 بصحةن لتكوبها القيام ميكنك 
ص فرمضاعفة ميكنك فضل. أ

التبغتعاطي عن ع قالاإليف نجاحك 
ضافة باإلايئ، دوج لعالخضعت ذا إ

ميكنك وجيه. التوواف رشاإلإىل 
التدريبو أاملساعدة عىل ل الحصو

عية التوخالل من جيه التوو
من و أالهاتف، عرب و أالجامعية، 

ة. القصريالنصية سائل الرخالل 
من دوية األعىل ل الحصوميكنك و

ٍ

 

ً ن أا يضألطبيبك ميكن وطبيبك. 
نا وأريزية الوخط إىل بإحالتك م يقو

عن ع قالاإليف للمساعدة الهاتفي 
ل للحصو؛ (ASHLine)خني التد

ك تساعدالتي د اراملووجيه التوعىل 
التبغ. تعاطي عن ع قالاإليف 
 ASHLineبخط تصال االميكنك و

يقدم كام حالة. إعىل ل الحصون دو
 ماتمعلو ASHLineخط لك 

نفسك حامية عىل ك تساعد
خني التدمن حبائك أحامية و

الناس من  كثريمتكن قد والسلبي. 
قف التووخني التدعن ع قالاإلمن 
امج برخالل من التبغ تعاطي عن 

ا ذإو .ASHLineخط لهم قدمها 
مات املعلومن  مزيديف غب تركنت 
خر آا شخصو أنت أك تساعدالتي 

ٍ

ٌ

ٍ

ً

التبغ، تعاطي عن ع قالاإليف فه تعر
هي:وعدة،  اتخيارفلديك 

خدمات مبكتب ا هاتفيتصال اال .1
 Mercy Care.لدىعضاء األ

ة دارإنامج بريف ا عضوكنت ذا إ .2
، Mercy Careمن عاية الر

الحالة مدير إىل فتحدث 
بك. الخاص

طبيبك.إىل التحدث  .3

ية الوبخط ا هاتفيتصال اال 4
للمساعدة الهاتفي نا وأريز
خني التدعن ع قالاإليف 

)ASHLine( عىل  ةمبارش
6222-556-800-1قم الر

ين واإللكرتقع املوة زيارو أ

.

 .www.ashline.org

ٍ

ًّ

ً

ًّ

ً
 

،  ASHLineخطإىل ضافة باإلو
لك. متاحة ى خرأد ارموهناك 

مات املعلومن  مزيدعىل ف للتعرو
التبغ، تعاطي عن ع قالاإلعن 

ين واإللكرتقع املوإىل جه تو
التبغ« من خالية نا و»أريزنامج لرب

(Tobacco Free Arizona)ىل  ع
http://bit.ly/2M2FHj6 .

التبغ« من خالية نا و»أريزنامج برو
(Tobacco Free Arizona)و  ه

نا وأريزية الوسكان يساعد نامج بر
التبغ، مخاطر عىل ف التعرعىل 

يف تساعدهم د ارمولهم ويقدم 
التعاطي.عن ع قالاإل

ٍ

http://bit.ly/2M2FHj6
http://www.ashline.org


كيةمات الصحة السلوأز
مات أزخط عىل تصال اال Mercy Careعضاء أمكان بإ

يام أال طوساعة  24مدار عىل ح املتاكية السلوالصحة 
ع.سبواأل
9444-222-602ماريكوبا: مقاطعة •  
بينال: مقاطعة وبيام مقاطعة •  

1-866-495-6735
4090-756-877-1جيال: مقاطعة •  

ييل:فيام مساعدتك مات زاألخط اد فرأمكان بإ
املجتمعيف معك مقابلة اء جرإ•  
منآ مكانإىل صطحابك إ•  
عايةللرد ارمبوتعريفك •  

ٍ

ةاستشاراء جرإلتيب الرت  •
اقف املومع للتعامل ات خيارتقديم   •

ىخراأل ئةالطار

 اقفملوضك تعرحال يف  911قم الرعىل ا دامئاتصل و
حياتك. تهدد

شخاص، األحد ألالتحدث إىل حاجة يف كنت ذا إو
قم الرعىل  Warm Lineالهاتفي الخط عىل فاتصل 

الهاتفي املساعدة خط دير ي. 602-347-1100
املعتمدين.اء النظرمن دعم متخصصو هذا 

ال طوساعة  24مدار عىل ن اجدومتوهم و
ع.سبواأل يامأ

عضاء كتيب األ
عضاء األكتيب عىل ل الحصوميكنك 

خدمات مكتب من العام لهذا 
ون د، e CarcyMerيف عضاء األ

ن أللمكتب ميكن كام مقابل. 
مقدمي دليل من بنسخة ك دويز

مقابل. ن دوالصحية الخدمات 
عضاء« األ»خدمات مكتب يفتح 

من الجمعة، إىل ثنني اإلمن للعمل 
كام ، مساء 6 حتىا صباح 7 الساعة
 قم الرعىل به تصال االميكنك 

 قمالرو أ 602-263-3000
)جهاز  1-800-624-3879

ت تصاالاالالنيص/جهاز الهاتف 
.(711البكم: وللصم يب الكتا

ً ً

ع ي من النوداء السكر
ف عىل ين: تعرالثا
املخاطراض وعراأل
هو ين الثاع النومن ي السكرداء 
يف السكر ى مستوع تفاارض مر

ا عشيوكرث األالشكل هو والدم، 
به صابة اإلتبدأ وي. السكرلداء 
من الجسم ين يعاعندما  عادة

هو ولني، نسواإلاستخدام يف متاعب 
طلق )ويز كوالجلويساعد ن موهر

عىل الدم«( »سكر اسم ا يضأعليه 
عندما والجسم. يا خالإىل ل خوالد
إىل ل خوالدمن ز كوالجلويتمكن ال 

الدم. ىمجريف اكم يرتيا، الخال

دي يؤن أميكن قت، الور ومبرو
الدم يف ز كوالجلوى مستوع تفاار

من يزيد مام بالجسم، ار رضاإلإىل 
صحية، مشاكل ث حدواحتامليات 

الكىل والعني والقلب اض مرأمثل 
من الكثري هناك وعصاب. األتلف و

ال ض املربهذا املصابني شخاص األ
هو هذا واض. عرأي أعليهم تظهر 

امل عوفة معرهمية أاء روالسبب 
ي جريقد وبك. الخاصة الخطر 
هذا عن للكشف لك ا فحصطبيبك 

للخطر، ا ضمعركنت ذا إض املر
 اضعرأي أعليك تظهر مل ذا إحتى 
ض.املر لهذا

ً

ً

ُ
ً

ُ
ً

ً
ٍ

ً

ُ

أكرث شخاص األبعض ن يكوقد 
من ي السكربداء صابة لإل ضةعر

ييل فيام وهم. غريمن ين الثاع النو
صابة لإل ضةعركرث األشخاص األ

ض:باملر
ا عام 54هم عامرأتبلغ من   •

أكرث  وأ
البدناءو أائد الزن زالوصحاب أ  •
قليلو /سالجلوو كثري  •

البدين النشاط

ً

ً

ً

سابقة صابة إحالة لديهم الذين   •
عائلتهميف ي السكربداء 

 فريقيةاألل صواألو ذون مريكيواأل  •
و أن صليواألسكا الأسكان و أ

ن مريكيو)األن مريكيواألد الهنو
و ذون مريكيواألو أن( صليواأل
ل صواألو ذوو أسيوية، اآلل صواأل
سكان و أتينية، الال/سبانيةاإل

ر جزسكان و أن صليواألاي هاو
الهادئاملحيط 

الحمل ي بسكرا سابقصنب أيت الال  •
عند نه زوكان  الطفنجنب أو أ

أكرثو أطال أر 9دة الالو

اض؟عرما األ
اض عراألومات العالبعض هناك 
منها ين، الثاع النومن ي السكرلداء 

ييل:ما 
ةبكرثل التبو  •
تعب و أشديد بعطش ر الشعو  •

نت أو)حتى شديد ع جوو أشديد 
الطعام(ل تتناو

ؤيةالرتغيم   •
الكدماتو أح والجرالتئام تباطؤ   •
مل أو ر أو أدخت/بتنميلر الشعو  •

يديكو أقدميك يف  خزو

مثل اض عرأمن ين تعاكنت ذا إ
لك. بذطبيبك خرب فأاض، عراألهذه 

جح راألعىل طبيبك حينها م سيقوو
عام للكشف لدمك  فحصاء بإجر

ال.م أي السكربداء ا مصابكنت ذا إ

 املصادر: 
 American Diabetes Association؛ 

 National Institute of
 Diabetes and Digestive and

Kidney Diseases

ً
ً

ٍ

ٍ
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chHealthDispat
فة غرإىل الذهاب من  البد

عىل ل الحصوميكنك ئ، ارالطو
 مسرتيحنت أوالعاجلة عاية الر
إىل سيصل حيث لك؛ منزيف 
ب مدرطبي  فريقلك منز

ساعات خالل ئ ارالطوعىل 
لك منزيف البقاء ميكنك وقليلة. 

صحي. تقدم از حرإعىل كيز الرتو
عاية، الرعىل ل الحصولطلب و
ين واإللكرتقع املوة زيارجى ير

dispatchhealth.com أو 
الخاص ال الجوتطبيق تنزيل 

ن  مDispatchHealthبـ 
 أو Google Playمتجر 
الخاص  App Storeمتجر 

Apple. ةجهزبأ

اءم عىل السواألضيع وضاعة الطبيعية تحمي الرالر
املضادة جسام األونات موالهرويا الخالتعمل 

طفال األحامية عىل الثدي حليب يف دة جواملو
من فريدة الحامية هذه وض. املرمن ضع الر
طفلك.احتياجات لتلبية ات تغريحدث توعها نو
عىل ا يضأالطبيعية ضاعة الرك تساعدقد و

من ي السكربداء صابة اإلمخاطر من التقليل 
الثدي طان رسمن معينة ع انوأوين، الثاع النو

الطبيعية ضاعة الرك تساعدكام املبيض. طان رسو
ثناء أيف ه اكتسبتالذي ن زالونقاص إعىل 

الحمل.  ةفرت

ا قتوق يستغرالطبيعية ضاعة الرتعلم ن إ
الجيد ضيع الرفم التقام ويعد ا. صربو سةمامرو

تتم ن أجل أمن ضيع الرلطفلك  اممها مرأللثدي 
ي تشعرليك وصحيح بشكل الطبيعية ضاعة الر

قد الطبيعية، ضاعة الريام أل وأخالل واحة. بالر
يتعلم حتى قت الومن ا بعضمر األق يستغر
صحيح. بشكل الثدي التقام كيفية الطفل 

عىل يحصل طفلك كان ذا إما يف تعرن أميكنك 
يصل ف سووال. م أالحليب من كافية كمية 

ويزيد ضا الرجات درعىل أإىل ضيع الرالطفل 
ه. عمرمن ل واألع سبواألغ بلوبعد بانتظام نه زو
طفلك كان ذا إما ن بشأالقلق ك ريساوكان ذا إو

فتحديث ال، م أالحليب من يكفي ما عىل يحصل 
طفلك. طبيب إىل 

 ُ
ً

ِ

ً
ً ً
ًّ ً

ً

ضاعة الرثناء أيف معينة دوية أل تناوميكنك و
يف يص احروجميعها. ليس لكن والطبيعية، 

و أالطبيب إىل التحدث عىل قات واألجميع 
يل تسأن أولينها تتناوالتي دوية األعن الصيديل 

هذا وجديدة. دوية أل تناويف تبديئ ن أقبل 
طبية صفة بوف رصتالتي دوية األيشمل مر األ
الفيتامينات وطبية، صفة ون دوف رصتالتي و
العشبية.و أالغذائية ت املكمالو

بعد حتى الطبيعية ضاعة الريف ار ستمراالميكنك 
ك ويساعدسة. املدرو أالعمل إىل دي تعون أ

تسهيل عىل للعمل دتك لعواملستقبيل التخطيط 
إىل تحديث ولية. التحوحلة املرهذه تيسري و

اتك.خيارعن العمل صاحب 

د املتاحة لكاراملو
ضع الروللنساء نا وأريزية ال»ونامج برفر يو
طفال األوضع الروللسيدات  (WIC)طفال« األو

لالحصووبالتغذية املتعلقة ات راملشووغذية األ
مهات لألميكن والصحية. الخدمات عىل 
 WICنامج برمن  امدعيتلقني يت الالضعات املر

اء،النظرمن ة مستشارمن الدعم عىل  لالحصو
هغريوللثدي مضخات ومحسنة، غذية أمة حزو

 WICنامج بربا هاتفياتصيل ومات. املستلزمن 
ذا إما يف لتعر 5942-252-800-1قم الرعىل 
ال. م أنامج للربهلة مؤ كنت

َ ُ
َ ُ

ِ

 

ً
 ُ

ا 
ًّ

ِ

مات، املعلووالدعم واملساعدة عىل ل للحصو
الساخن بالخط ا هاتفيتصال االميكنك 

الخدمات ة لدائرالتابع الطبيعية، ضاعة للر
قم الرعىل نا، وأريزية البوالصحية 

مدار عىل متاحة هي و 1-800-833-4642
سسة مؤفر توكام ع. سبواأليام أال طوساعة  24

ona Arizeague ofeche LLa L امدع 
ن رقريت الالللسيدات م قديم األإىل م األمن 
قم الرعىل ا هاتفياتصيل والطبيعية. ضاعة الر

قع املوة بزيارتفضيل و أ، 602-234-1956
 www.lllofaz.org.ينواإللكرت

 “Your Guide to Breastfeeding” ملصدر:ا
 from CDC (Centers for Disease

 Control and Prevention) Office on
Women’s Health
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املستقيم؟ ن ولوطان القوصات رسجريت فحوهل أ
ن لوالقوطان رسصات فحوتبدأ 

 50عمر من  عادةاملستقيم و
صابتك إة رخطوداد تزوا. عام
املستقيم ون لوالقوطان برس

ميكنكوالعمر. يف تقدمت كلام 
عن الخطر هذا من الحد 

صات لفحوع الخضوطريق 
طريق عن ومنتظمة. رية دو

طان رساكتشاف ميكن الفحص، 
بدايته، يف املستقيم ون لوالقو

جه.عالميكن حينها و

ف وس، 9102نيو يومن ا بدء
 اكةبرش e CarcyMerم يقو
لية وأصحية عاية رطباء أمع 

اء جرإيف عضاء األملساعدة 
ن لوالقوطان رسصات فحو

تتلقى قد واملستقيم. و
من و أطبيبك من  الاتصا

e CarcyMer  يف ملساعدتك
ح يتاقد صات. الفحواء جرإ

اد املوفحص اء جرإخيار لك 
از الربيف املناعية الكيميائية 

(FIT) ، خذ أفيه ميكن الذي

لك. منزمن  ةمبارشالعينات 
الكيميائية اد املوفحص ى جروي

بصفة  (FIT)از الربيف املناعية 
حدث أحد أهو وسنوية. 

. الغتوقل األالفحص سائل و

من مختلفة ع انوأهناك 
ن لوالقوطان رسصات فحو

طبيبك مع تحدث واملستقيم. و
املناسب الفحص فة ملعر

هذا ينقذ فقد لحالتك؛ 
حياتك! الفحص

(HIV)ي ز املناعي البرشس العووهمية فحص فريما سبب أ
و  ه(HIV)ي البرشاملناعي ز العوس وفري

ز العومة زمبتالصابة اإليف املتسبب س والفري
فإن لذا اإليدز(؛ ض )مراملكتسب املناعي 
ويبعث  مقلقان يكوقد الفحص لهذا ع الخضو

ف. الخوعىل 

 مصابان تكون ألاحتامل ي أهناك كان ذا إلكن و
السبب هو ها وذلك. تكتشف ن أاملهم فمن به، 

ذلك: اء رو

املناعي ز العوس وفريعىل ة السيطرميكن 
يف وج. العالخالل من ح بنجا (HIV)ي البرش

ر ظهو-قبل ا مبكرج العالبدء فإن اقع، الو
مخاطر من كبري بشكل يحد ن أميكن اض- عراأل

املناعي ز العومة زمبتالصابة اإلإىل حالتك ر تطو
اإليدز ض مروساس. األمن )اإليدز( املكتسب 

ا ذإو. HIVس وبفريى للعدوة خرياألحلة املرهو 
املبكر ج للعالميكن ، HIVس وبفري مصاباكنت 

كاملة.وصحية بحياة التمتع يف مساعدتك 

كنت ذا إخرين. اآلشخاص األحامية ميكنك 
ذلك اكتشاف فإن س، والفريبهذا  مصابا

ً

ً

ً

ً

ً

انتقال مخاطر من يحدان ج للعالع الخضوو
خر.آشخص ي أإىل منك س والفري

طفلك تحمي ن أميكنك ، الحامسيدة كنت ذا إ
السيدات معالجة ن إحيث س؛ والفريهذا من 
بشكل تحد  HIV سوبفرياملصابات امل الحو
 طفالهن.أإىل س والفريانتقال خطر من كبري 

بحاجة  كنتذا إعام طبيبك يل تسأن أويجب 
لك، كذمر األكان ذا إوال. م أالفحص اء جرإل

يتمتع للنهاية. ات بالخطوام االلتزفعليك 
مخاطر ع تفاارحالة يف خاصة همية بأختبار اال
ضمن من ولديك.  HIVس وبفريصابة اإل
 جالالرصابة لإلالعالية املخاطر ي ذوشخاص األ

مثليو  ي)أجال الرمع الجنس ن سوميارالذين 
ات املخدرن يتعاطوالذين شخاص األوالجنس(، 

ن دوالجنس سة مامرن أكام الحقن. طريق عن 
املخاطر.من تزيد قد حامية سائل واستخدام 

: National Institutes of Health؛ املصادر
U.S. Preventive Services Task Force

جمة الرتخدمات اللغة و
يف مساعدتك  e CarcyMer نامجلربميكن 

جم مرتو أالهاتف عرب جم مرتعىل ل الحصو
ات زيارثناء أيف ملساعدتك ة؛ شاراإلللغة 

ذا إمقابل. ن دوذلك والصحية، عاية الر
كنت ذا إو أبلغتك، للمساعدة بحاجة كنت 

السمع، يف ت مشكالمن ين تعاو أ صمأ
لطلب عضاء« األ»خدمات مبكتب فاتصل 

 أو 3000-263-602 قمالرعىل جم مرت
الهاتف جهاز ( 1-800-624-3879

للصم يب الكتات تصاالاالالنيص/جهاز 
.(711 البكم:و

َّ

ن  متهمنا«»صحتك  ة رشنت رُشن
 , Mercy Care عضاءأجل أ

 4755 S. 44th Place, Phoenix,
AZ 85040.

جب مبوعليها املتعاقد الخدمات ل ومت
تكلفة ل لشمونا وأريز»نظام مع م مربعقد 

 .(AHCCCS)الصحية« عاية الر

عن غني تال عامة صحية مات معلوهذه 
و أبك، الخاص عاية الرمقدم ة استشار

ا دامئص احرمنه. عليها تحصل التي عاية الر
مبا ك خبارإعاية الرمقدم من تطلب ن أعىل 
صحية.عاية رمن إليه ج تحتا

 Aetna Medicaid كةرشتتوىل 
 Administrators, LLC-حدى إ

ة دارإ  Aetna-عةمجموكات رش
 Mercy Care.نامجبر

Mercy Careعضاء أبخدمات اتصل 
ا صباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل ثنني اإلمن 
قم:الرعىل ، مساء 6  حتى

 أو 602-263-3000
الهاتف )جهاز  1-800-624-3879

للصم يب الكتات تصاالاالالنيص/جهاز 
عىل ح املتاضات املمرخط  (. 711البكم:و

 3000-263-602ساعة:  24مدار 
 .3879-624-800-1أو 

www.MercyCareAZ.org
 Coffey Communications, Inc. © 2019 
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