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 ض الرشيان التاجيمر
2019صيف عام / بيعر

طالع العادات الصحية املثالية للقلب 
ّ بصفة ة الرياضيالتامرين سة مامروالسليمة التغذية ن إ

قلبك، ة صحعىل الحفاظ يف ثر األبالغ لهام منتظمة 
عام. بشكل تك صحلك كذو

ّ
ّ

 بكورو أالرسيع امليش يساعد  بيكس.ويراألمتارين 
سة مامرتساعد القلب. صحة تحسني يف اجات الدر

تفع املرالدم ضغط يف التحكم يف الرياضية التامرين 
مع الرياضية التامرين سة مامرن أكام ل. وليسرتالكوو
ممتعة، تجعلها ن أميكن صدقاء األو أة رساألاد فرأ
ميكن . يضاأصحتهم عىل الحفاظ يف تساعدهم لك كذو
لك.بالنسبة يف الكانشطة األبقدر طبيبك ك يخربن أ

ً

ات اورضالختقدم للقلب. املفيدة طعمة األل تناو
طبق نصف ملء ن إوللقلب. عظيمة ائد فواكه الفوو

كن مي دةجي عادةل ميثاكه الفووات اوبالخرضالطعام 
طعمة بأالطبق من خر اآلالنصف ملء ميكنك باعها. ات

ُ ً ّ ً ّ
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الكاملة، ب الحبووسامك، األواجن الدومثل: ى خرأ
الدسم.  قليلةاأللبان منتجات و

من الكثري عىل ي تحتوالتي طعمة األمن التقليل ل حاو
ي تحتوالتي طعمة األمن الحد ل حاووالسكر. و أامللح 
ن ستكولك كذواملشبعة. غري واملشبعة ن الدهوعىل 

نات مكوعىل ي تحتوالتي طعمة األتجنب إىل بحاجة 
ًّا«. ئيجزجة »مهدر

عىل للقلب املفيدة النصائح من املزيد عىل ف تعر
ي ملديرميكن . www.heart.orgين واإللكرتقع املو
الشخص فهم من التأكّد يف املساعدة ة الصحيعاية الر

باعها.اتومية اليوة الصحيالعادات لهذه 
ّ

ّ ّ

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

 دويةأطبيبك لك صف وذا إ
التاجي الرشيان ض مرج لعال

(CAD،)  خذ تأن أاملهم فمن
منتظم.  بشكلدوية األهذه 

القلب دوية األهذه ساعد تقد و
من قل أبقدر العمل عىل 

خفض يف ساعد تقد و أالضغط، 
)نسبة ل وليسرتالكونسبة 
ع تفاارفإن الدم(. يف ن الدهو
الدم يف ل وليسرتالكونسبة 

ويجعله القلب جهاد إإىل دي يؤ
أكرب.ة بقو يضخ
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هذه  نا.وأريزية الومع م مربعقد جب مبوعليها املتعاقد الخدمات ل تو
بك، الخاص عاية الرمقدم ة استشارعن تغني ال عامة صحية مات معلو

مقدم من تطلب ن أعىل دامئا ص احرمنه. عليها تحصل التي عاية الرو أ
صحية. عاية رمن إليه ج تحتامبا ك خبارإعاية الر
بخدمات تصال االجى ريالربيدية، سائل الرهذه م استالد تود تعمل ذا إو

عاية.الرة دارإقسم إىل التحدت طلب وعضاء األ
حدى إ -.Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل 

.Mercy Care Planنامج برة دارإ Aetna- عةمجموكات رش

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

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

مساء.6 حتى صباحا 7 الساعة من الجمعة، إىل ثنني االمن 
 أو3000-263-602ساعة:  24 مدار عىل التمريض خط 

1-800-624-3879
www.MercyCareAZ.org
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ج إليهانات التي ال تحتافيودوية األماذا تفعل بأ
 ً انتشارسباب أحد أا. كثرينات فيواألدوية أخبار أتنترش 

تحاالمن ف الاآلات عرشع قووهو خبار األهذه مثل 
هذه من ائدة زعات جرل تناوعن الناتجة فاة الو

هذه استخدام شخاص األييسء عندما ا سنويالعقاقري 
ل.املفعو قويةالعقاقري 

 

ًّ

ن أسبق هل مة. زاألهذه نهاء إيف املساعدة ميكنك 
ذا إمك؟ الآج لعالنات فيوأدوية أطبيبك لك صف و

تدعها فال العقاقري، لهذه ج تحتاتعد مل وجك عالانتهى 
خر. آشخص ي أإىل العقاقري هذه  تعطال لك. حو

ذلك:عمل كيفية إليك ئم. املالالنحو عىل منها تخلص 
تعمل  العقاقري.ستعادة النامج برإىل ل صوالول حاو•

القدمية العقاقري هذه جمع عىل امج الربهذه 
كنك ميعنك.  نيابةئم املالالنحو عىل منها التخلص و

العقاقري ستعادة النامج برعن نت نرتاإلعرب البحث 
حد بأا يضأطة الرشة دارإك تخربقد جتمعك. ميف 

امج.الربهذه 
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من التخلص عىل ة قادرن تكوقد  لية.صيدل اسأ•
عنك.بالنيابة العقاقري هذه 

قد ل املنزيف الباقية املستخدمة غري دوية األن أكر تذ
حد أيعرث قد الخاطئة. يدي األيف املطاف بها ينتهى 

تحدثوله ويتناولك ف صواملوالعقار عىل شخاص األ
ائدة.الز عةالجرت حاالمن ى خرأحالة 

 

 ضافية: مصادر إ
 Centers for Disease Control 

 and Prevention (www.cdc.gov)؛
 National Institute on Drug Abuse 

(www.drugabuse.gov)

 قد ج إىل مساعدة؟هل تحتا
عاية باملزيد ك مدير الريخرب

ض الرشيان التاجي عن مر
اصل مع ك يف التوويساعد

عاية الصحية مقدم الر
الخاص بك. اتصل بخدمات 

اطلب التحدث عضاء، واأل
عاية.ة الردارإىل قسم إ

اغلككة شومشار
حلة مري أيف ج عابإزت شعرذا إ

مقدم خرب فأجك، عالاحل مرمن 
ا يضأميكنك بك. الخاص عاية الر

بك، الخاص عاية الرمدير خبار إ
عضاء، األخدمات مكتب و أ
ن، الطعووامت التظلقسم و أ
ا بسيطمر األبدا ذا إحتى ذلك و

نه ألك بدا لو حتى لك. بالنسبة 
منك أواحتك رثل تهني. مر أ

ن أكام عايتك. رمن ا هاما ءجز
الصحية عاية الرعمل فريق 

من بالتأكد ف كلمبك الخاص 
مان.باأل تشعرنك أ
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Narcanل عن عقار اسأ
ميكن شخاص. األقتل يف تتسبب نات فيواألدوية أمن ائدة الزعات الجر

(كان)نارن كسونالويسمى عقار ل تناوطريق عن دوية األهذه ثري تأعكس 
naloxone )Narcan( . ة حيانقاذ إواء الدوهذا صف وطبيب ي ألميكن

رالعقاهذا ساعد  2014نيو يوحتى  1996عام منذ نه أإىل يشار شخص. 
ة، مريكياألاملتحدة يات الالويف شخص لف أ 26من أكرث حياة نقاذ إيف 
له مفعون ألذلك وعطائه، إبعد  911بـ تصال االإىل ج ستحتاذلك مع و

ساعتني.و أساعة خالل يف ل وسيز

)www.cdc.gov(قاية منها الواض ومراكز مكافحة األاملصدر: مر

ل عىل خدمة  ميكنك الحصو نهأ هل تعلم 
Lifeline ن يك دوضافة إىل هاتف ذعرب الهاتف، باإل

ين وقع اإللكرتة املوي تكلفة؟ قم بزيارن تتكبد أأ
www.MercyCareAZ.orgتصال مبكتب و اال أ

3879-624-800-1قم عضاء عىل الرخدمات األ
سليكنامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو
(Assurance Wireless Lifeline).

www.cdc.gov
www.cdc.gov
www.drugabuse.gov
www.MercyCareAZ.org
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