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ABCف وف عىل ماتعنيه الحري، تعرض السكربالنسبة ملر
آلن ا- مكان اإلقدر جيدة بصحة ن تكون أتريد هل 

فمني، السكرض مرمن ين تعاكنت ذا إاملستقبل؟ يف و
 :ABCف والحرإليه مز ترما فة مبعرنبدأ ن أالجيد 

 

ختبار االهذا لك يد .A1Cاختبار إىل A ف الحرمز ير
م أاملطلوبة الدم سكر ت المبعدتفي كنت ذا إما عىل 

ثة الثالخالل لدم ايف السكر نسبة سط متوقيس وي. ال
.املاضيةر شهو

ُ

الحفاظ ن إ. الدمضغط إىل B ف الحرمز ير
قلبك يحمي ن أميكن الدم ضغط ى مستوعىل 

. عينيكو كليتيكو

ك تساعدن أميكن . لوليسرتالكوإىل  C فالحرمز ير
و أقلبية بنوبة صابة اإلتجنب يف ل وليسرتالكوة دارإ

. دماغيةسكتة 

فإن خن، تدكنت ذا إ. خنيالتدإىل S ف الحرمز ير
اض مربأصابة اإلخطر من يقلل قد خني التدعن ع قالاإل

ُ
ً

ُ ُ َ
ُّ

املتعلقة املشاكل من ذلك غري وعصاب، األتلف والكىل، 
. يالسكرض مبر

نقطة البداية
ن عو- بك الخاصة ABC هداف أعن طبيبك ل اسأ

ا ذإو. ختباراالاء جرإإىل فيها ج تحتاالتي ات املرعدد 
. تقلقفال ات، التغيريبعض اء جرإإىل بحاجة كنت 

إىل ل صوللوخطة ضع لوطبيبك مع ن تتعاون أميكنك 
.املطلوبةت الاملعد

اتخاذها ميكنك التي ات الخطوفضل أحدى إعد ت
النحو عىل م يوكل دويتك أل تناوعىل ص الحر: هي
يف دوية األهذه مهمة تتمثل ذ إبدقة، لك ف صواملو

.صحتكعىل الحفاظ عىل مساعدتك 

ُ

American Diabetes Association : املصادر
(www.diabetes.org ) ؛ National Institutes

of Health(www.nih.gov) 

ق للتحكم بع طرأر
يف صحتك

منة، مزحالة من ين تعاكنت ذا إ
: ةخطوة خطومر األفخذ 

.حالتكعن يشء كل ف اعر .1

ضع لوطبيبك مع ن تعاو .2
 عاية.الرخطة 

 دويتك.أل تناو .3

ع اتباعىل حافظ  .4
صحية. عادات

  املصدر:
 Agency for Healthcare

 Research and Quality
(www.ahrq.gov)

ّ

ي تحتو. ناوأريزية الومع عقد جب مبوعليها املتعاقد الخدمات متويل يتم 
ة استشارعن غني تال عامة صحية مات معلوعىل هذه خبارية اإلة النرش

ا دامئص احر. منهعليها تحصل التي عاية الرو أبك، الخاص عاية الرمقدم 
. صحيةعاية رمن إليه ج تحتامبا ك خبارإعاية الرمقدم من تطلب ن أعىل 

بخدمات تصال االجى ريالربيدية، سائل الرهذه م استالد تود عتمل ذا إو
.عايةالرة دارإقسم إىل ت التحدطلب وعضاء األ

حدى إ -Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل 
.Mercy Careنامج برة دارإ- Aetnaعة مجموكات رش

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

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

.مساء6 حتى  صباحا7 الساعة من الجمعة، إىل ثنني االمن 

أو  3000-263-602 :ساعة24 مدار عىل ح املتاضات املمرخط 
1-800-624-3879

www.MercyCareAZ.org
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ً ً

www.ahrq.gov
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www.MercyCareAZ.org


مة عينيكص عىل سالاحر
فإليك ي، السكرض مبرا مصابكنت ذا إ
اء جرإ: كبرصلحامية ق الطرفضل أحدى إ

.نظر فحص

ت مشكالخطر من ي السكرض مريزيد قد 
دي يؤن أميكن قت، الور ومرمع و. العني

: إىلالدم يف السكر نسبة ع تفاار
الشبكيةاعتالل  
العنيعدسة عتام إ 
قرزاألاملاء  

ال إمر، األبادئ يف ت املشكالتلك حظ تالال قد 
و أا تدريجيؤية الرفقدان يف تتسبب قد نها أ

.معالجتهاتتم مل ذا إالعمى 
ًّ

هدافكضع صحة عينيك ضمن أ
بعض اتخاذ ميكنك الجيدة؟ خبار األما 

من عينيك حامية يف ملساعدتك ات الخطو
:يالسكرض مر

اصل تو. لديكالدم يف السكر معدل ة دارإ
عىل ات تغيريخال دإيف ملساعدتك طبيبك مع 

.مراألم لزذا إدوية األل تناووحياتك، منط 

قد . املناسبقت الويف العني لفحص اخضع 
املبكر التشخيص يف العني صات فحوتفيد 

فضل أج العاليحقق لك بذو. بالعنيللمشاكل 
اء جرإات مردد ععن طبيبك ل اسأ. نتائجه

شخاص، األملعظم بالنسبة . العنيصات فحو
.اسنوياحدة وة مرن تكو ًّ

:  املصادر
 American Diabetes Association

(www.diabetes.org)  ؛
 National Eye Institute

(www.nei.nih.gov)

ايضاقب قدميك أر
ً فافحص ي، السكرض مبرا مصابكنت ذا إ. القدمنيملشاكل ن ضومعري السكرض مبرن املصابو

حدى إيف حات التقرر ظهوحالة يف . تاملشكالمن ها غريوح وقروح وجرعن ا بحثا مييوقدميك 
. عةالرسجه وعىل ته زيارو أبالطبيب تصال االيجب القدمني، 

ً ً

 Centers for Disease Control and Prevention(www.cdc.gov)املصدر: 

نيةفيودوية األفة مخاطر األمعر
مل، لألمهدئة قوية دوية أهي نية فيواألدوية األ

.دمانهاإويسهل 

مل، األلتخفيف مساعدة إىل بحاجة كنت ذا إ
ا ذإ. امانأكرث األات الخيارل حوطبيبك مع فتحدث 

قل أل فتناونية، فيواألاملسكنات حد أتستخدم كنت 
عن طبيبك ل اسأومنية، زة فرتقرص ألممكنة عة جر

Narcan ، حياتكينقذ ن أاملمكن من فهو.

ً

العقاقري؟ من خالية حياة تعيش ن أتريد هل 
عىل طني الوالهاتفية املساعدة بخط اتصل 

1-800-662‑HELP(1‑800-662-4357) .

 Centers for Disease Control  املصادر:
and Prevention (www.cdc.gov) ؛  

 Substance Abuse and Mental
 Health Services Administration

(www.samhsa.gov)

ج إىل مساعدة؟ ميكن هل تحتا
ك باملزيد ن يخربعاية أملدير الر

صلك ن يوميكنه أو. عن حالتك
بإحدى جهات تقديم خدمات 

اتصل . ايضعاية الصحية أالر
اطلب عضاء، وبخدمات األ

.عايةة الردارالتحدث إىل قسم إ

ً

َّ

ً

ً

ي تكلفة؟ ن تتكبد أن أيك دوضافة إىل هاتف ذلهاتف، باإلعرب اeline Lifل عىل خدمة ميكنك الحصو   نههل تعلم أ
 3879-624-800-1عضاء عىل و اتصل مبكتب خدمات األأwww.MercyCareAZ.org  ة ل بزيارتفض

.)Assurance Wireless Lifeline(سليك نامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو ( 711:الهاتف النيص)

www.cdc.gov
www.samhsa.gov
www.diabetes.org
www.nei.nih.gov
www.cdc.gov
http://www.MercyCareAZ.org
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