
ًّ
ًّ

ً

ًّ

َ

ًّ

ّ ُ
ّ

ً
ُ ّ ّ
ّ ُ

ّ ً
ً

ّ ُ
ٍ

ُ ّ ً

ُ ُ ّ
ّ

ّ ّ
ُ

ُ
ً

ُ ُ َ
ُّ

ً ً

َّ ُ

يالسكر
2019صيف عام / بيعر

كيز عىل صحة العنيالرت
ا جداملهم من العامل. إىل نافذتك هام عينيك ن إ
ذا إخاصة ا، جدهام مر األهذا عينيك. عاية ر

يف ا تلفتسبب ن أميكن ضية مرحالة لديك كانت 
ي.السكرض مرمثل عصاب األ

قد مر. األبادئ يف بالعني مشاكل حظ تالال قد 
ا تدريجيؤية الرفقدان يف املشاكل هذه تتسبب 

معالجتها.تتم مل ذا إالعمى و أ

ات الخطوبعض اتخاذ ميكنك الجيدة؟ خبار األما 
طريقتان ييل فيام عينيك. حامية يف ملساعدتك 

ذلك:لفعل 

املناسب.قت الويف للعني لفحص ع الخضو
املبكر التشخيص يف العني صات فحوتفيد قد 

فضل أج العاليحقق لك بذوبالعني. للمشاكل 
الطبيب يضع العني، فحص ثناء أيف ونتائجه. 

مر األهذا وحدقتيهام. سيع لتوعينيك يف ات قطر
مقدم ل اسأالداخل. من العني  فحصيسهل 

صات فحواعيد موعن بك الخاص الصحية عاية الر
ن تكوال حواألغلب أيف ها. ارتكرات مروالعني 

ا.سنوية مر

ين تعاكنت ذا إالدم سكر ى مستويف تحكَّم 
الدم سكر ى مستوع تفاارر ثؤوي ي.السكرض مر

دتك. روأوقلبك، وكليتيك، وعينيك، ة صحعىل 
يف  عادةالدم يف ز كوالجلومستويات ن تكوحني 
مبا طبيبتك و أطبيبك ك خرب)سي الطبيعيل املعد

قل.أر لرضعضاء األهذه ض ستتعربه(، صيان وي

 يالسكرض ملر دويةأطبيبك لك صف وذا إو
ا فقودوية األتلك ل تتناون أاملهم فمن لديك، 

يف م التحكعىل هذا ساعد سيوللتعليامت. 
فضل.أ بشكلالدم سكر مستويات 

تفعة مرلديك ز كوالجلومستويات كانت ذا إو
عىل مساعدتك مكنه فيطبيبك. إىل ث فتحدا، دامئ

الغذايئ.نظامك عىل ات التغيريبعض ضفاء إ

ض مرعن ف صفواملجتمعات من العديد لدى و
يف ساعد تالتي ق الطربعض علم ت يالسكر
ي مديرحد بأاتصل الصحية. الحالة يف م التحك

دة جواملوامج الربعىل ف للتعرة الصحيعاية الر
جتمعك.يف م

املصادر: 
(www.nei.nih.gov)National Eye Institute ؛

American Diabetes Association
)www.diabetes.org(

هذه نا.وأريزية الومع م مربعقد جب مبوعليها املتعاقد الخدمات ل ومت
بك، الخاص عاية الرمقدم ة استشارعن غني تال عامة صحية مات معلو

مقدم من تطلب ن أعىل ا دامئص 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 عتمل ذا إو

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

.Mercy Care Planنامج برة دارإ- Aetnaعة مجموكات رش

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

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

.مساء6حتى  صباحا7الساعة من الجمعة، إىل ثنني االمن 
 أو3000-263-602ساعة:  24مدار عىل التمريض خط 

1-800-624-3879
www.MercyCareAZ.org
Coffey Communications, Inc. © ظة. محفوق الحقوجميع 2019
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http://www.nei.nih.gov
http://www.diabetes.org
http://www.MercyCareAZ.org
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الكموفر أوحافظ عىل صحتك و
ن تكوفعندما املال. لك فر يوجيدة بصحة البقاء ن إ

غلب أيف طبيبك إىل للذهاب تضطر لن جيدة، بصحة 
دوية. األمن قل أعدد ل تناوإىل ج تحتاقد وحيان. األ
هذه جميع املستشفى. إىل الذهاب ا يضأتتجنب قد و

املال.فر توستجعلك ر مواأل

ا. يضأة كثريتكاليف يتطلب ال الصحة عىل الحفاظ 
التكاليف املنخفضة و أاملجانية ر مواألهذه من تحقق 
صحتك:عىل الحفاظ وجيدة بصحة للتمتع 

يكلفك خني التد خني.التدعن قلع فأخن، تدكنت ذا إ
السجائر اء لرشم اليواملال من الكثري تدفع نك إالكثري. 

. بعد فيامصحية مشاكل من ين لتعاو

 .text4babyخدمة بة تجرفحاويل ، حامل كنتذا إ
صحية مات معلوسل تراملجانية الخدمات هذه 

هذه تستمر وا. عيسبوأامل الحوالسيدات إىل 
سيل أرللطفل. ل واألالعام مدار عىل النصية سائل الر

تشغيل لبدء  511411قم الرإىل  BABYكلمة 
الخدمة. هذه

صحية ات ارقراتخذ  تبدأ.ن أقبل املشاكل قف وأ
ا دامئص احراملثال، سبيل عىل ض. املروصابة اإلب لتجن
التطعيامت. اكبة موعىل حافظ مان. األام حزضع وعىل 
ل.املنزيف خان الدنذار إة جهزأعمل من تأكد 

غبة رلديك هل  املصاريف.من قلل وقل أا طعامل تناو
ة دارإلطريقة هي ها ل؟ املنزج خارالطعام ل تناويف 

مع  مناصفةئييس الرطبقك ك شارنك: زوو الكموأ
املطلوبة الطعام جبة ونصف تعبئة اطلب و أصديق، 

القادمة.جبتك ويف لها تناووالطعام حمل ق صندويف 

 املصدر: 
 Centers for Disease Control and Prevention

)www.cdc.gov(

 ج إىل مساعدة؟هل تحتا
عاية ك مدير الرقد يخرب

ي باملزيد عن داء السكر
تصال ك يف االويساعد

مبقدم الخدمات الصحية 
الخاص بك. اتصل بخدمات 

اطلب التحدث عضاء، واأل
عاية.الر ةدارإ إىل قسم

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 رمتثل هني. مر أ

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

من بالتأكد ف كلمبك الخاص 
مان.باأل تشعرنك أ

Narcan ل 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 
(canNar)one xonal . حياة نقاذ إواء الدوهذا صف وطبيب ي ألميكن

العقار هذا 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 
elineLif 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
سليك نامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو

)Assurance Wireless Lifeline(.

http://www.cdc.gov
http://www.MercyCareAZ.org
www.cdc.gov
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