
 
 

  

  
 

صحة القلب 
2020صيف عام/بيعر

ل سة التامرين الرياضية يف املنزق سهلة ملامرخمس طر
هي  لقلبك منحها ميكنك التي الهدايا فضلأحدى إ
الدم، ضغط عتفاارمن  ينتعاكنت  ذاإ.أكرثك تتحرن أ

ة ربصوالتامرين  سةمامرك تساعدن أاملمكن  فمن 
.صحينطاق  يف عليه الحفاظو- خفضه عىل منتظمة
ملدة لةمعتدبتامرين  القيام البالغني معظم عىل ينبغي 

 .عسبواأليف  قلاألعىل  دقيقة  150

للتمرين جوالخرتستطع  مل ذاإفعله  ميكنك الذي ما
اءالهون ألو أ- سيئ الطقس نألمبا رالطلق؟  اءالهويف  

يف مناسب غري لاملنزج خاراجد التون يكوقد  .نقيغري  
 .ماليوذلك  

التي  الرياضية التامرين داءألق الطرمن  العديد جدتو
:لاملنزداخل  إليها جتحتا

املفضلة سيقاكمول شغ.قصبالراستمتع وخسرتا
الخاص، سلوبكبأقص بالرس بأال  .قصبالراستمتع و

 .كيشاهدمن  هناك فليس 

ِِّ

.الرياضيةالتامرين  فيديو شاهد .املكتبةإىل  جهتو
. امجانشخيص  بمدرعىل  لبالحصوشبه أمر األ ً

لتتحدى .قتسوكز مرداخل  تالجوعدة  خذبأقم  
.كةاملتحرمل السالو أملالساصعد  أكرب، بشكل نفسك  َُّ

املجتمع كزمركان  ذاإمام  تحقق .سةمدرإىل  اذهب 
يف التكاليف منخفضة وأمجانية  ا سودرفر يواملحيل  
.البدنيةاللياقة  

ً

 عةمجموء اجرإل .صةلخااضيةيالراينكرمتام صم
 يودرلكااينرمتابعض  جمزميكنك  ،لملنزاخلادين رلتاما
 (كلتحراوقني لسااوعني ارلذافتح مع لقفزاين مترمثل )

.(ءفصالقراو ةملعداينمترمثل )ةلقواين رمتامع 

ِّ

American Heart Associationاملصادر: 
(www.heart.org)  ؛

 Physical Activity Guidelines for Americans 
(health.gov/paguidelines/second-edition/)

ق للتحكم بع طرأر
يف صحتك 

منة،مزحالة  من ينتعاكنت  ذاإ
:ةبخطوة خطومر األفخذ  

.حالتكعن  يشء كل متعل  .1 َّ

ضعلوطبيبك  مع نتعاو  .2
.عايةالرخطة  

. دويتك أل تناو  .3

ع اتباعىل  حافظ   .4
.صحية عادات 

  املصدر: 
Agency for Healthcare 

Research and Quality 
(www.ahrq.gov) 

يتحتو .ناوأريزية الومع  عقد جبمبوعليها  املتعاقد الخدمات متويل يتم 
ةاستشارعن  غنيتال  عامة صحية ماتمعلوعىل  هذه خباريةاإلة النرش

ادامئص احر .منهعليها  تحصل التي عايةالرو أبك،  الخاص عايةالرمقدم  
 .صحيةعاية رمن  إليه جتحتامبا  كخبارإعاية الرمقدم  من تطلب نأعىل  

بخدمات تصالاالجى  ريالربيدية،  سائلالرهذه  ماستالد تود عتمل  ذاإو
.عايةالرة دارإقسم  إىل ت التحدطلب وعضاء األ

ُ
ً

َُُ
ُّ

حدى إ-Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل  
.Mercy Careنامج برة دارإetna  -Aعةمجموكات رش

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

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

.مساء  6حتى   صباحا  7الساعة  من الجمعة، إىل ثننياالمن 

أو   3000-263-602:ساعة  24مدار  عىل حاملتاضات املمرخط  
1-800-624-3879 

ًً

www.MercyCareAZ.org
2020  © Coffey Communications, Inc.  ظةمحفوق الحقوجميع. 
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ًامينك يوزاقب ور
عليك مفيلزالقلب،  رقصومن  ينتعاكنت  ذاإ

املفاجئ  نزالوفاكتساب  .ارباستمرنك زومتابعة  
نأوائل بالسوحتفاظ االيعني  قد مرالتوو أ

.أسوأتصبح  حالتك 

 .ميوكل  قتالونفس  يف نكزوبقياس  قم 
فيه  عليك يجب الذي قتالوعن  طبيبك لاسأ
.نزالويف  املفاجئة الزيادة نبشأمعه  اصلالتو
اكتسبت  ذاإغه بالإطبيبك  منك يطلب قد 

  5من  أكرث وأاحد، وميويف  طالأر  3ني أو لطر
 .احدوعسبوأيف طالأر

يدجدم رتوي أرظهوحظت الذا إ .مرالتواقب ر
خربفأالقدم،  وأالكاحلني  وأالساقني  وأالبطن  يف 

.رالفوعىل  طبيبك 

نزالواكتساب  معالجة تساعد نأفيمكن  
يطلب قد .الحالةر تدهومنع  يف امبكرم رالتوو

 :ييلمبا  القيام طبيبك منك 
ً

امللح وم ديوالصومن  قلأكميات  لتناو
ائلالسومن  قلأكميات  برش

لهاتتناوالتي  يةدواألتعديل  

American Heart Associationاملصادر:  
(www.heart.org)  ؛

Heart Failure Society of America 
(www.hfsa.org) 

اءل الدوقف عن تناوا قبل التوالتفكري ملي ً
لك صفهواء دول تناوعن  قفالتوإىل  متيل هل 

ذاإخاصة  جيدة، ةفكرليست  هذه طبيبك؟ 
 .القلبيف  رقصومن  ينتعاكنت  

يحمي نهإ .جكعاليف  هميةاألبالغ  ردواء للدو
 .ةدهرمزحياة  تعيش نأعىل  كويساعدقلبك  

:للحلواههذبعض  بجر،ءاولدافيقاإمن   البد ً

.لكبذطبيبك  خربأ .ءاولدامثن فعد عيليصعب  
 نفسه ل ملفعوا له ا مختلف ءاود لطبيب ا يصف قد 
 متقدمج ابرا يضأكهناو .قلألفته تكلكن وايبتقر

 يف  طبيبك  ك عديسا قد  .نيةمجا و أ مخفضة  ية ودأ
.مجالرباههذحد أعىل  رلعثوا

ّ
ًً

ًً

وأطبيبك  لاسأ .ايئدول تناوأكيف  فعرأال 
 :مثلسئلة أالصيديل  

اء؟ الدوهذا  عةجرما  •
له؟تناوأماليومن  قتويأيف  •
لتناونسيت  ذاإفعله   عيليجب  الذي ما •

عات؟ الجرحدى إ
ّ

الطعام؟  مع لهتناوم يلزهل  •
ال؟ م أثر يؤكان  ذاإما فعرأكيف  •

من نيكوقد  .اءالدول تناوكر تذ عيليصعب 
كل  به متقوخر آبيشء  اءالدول تناوبط راملفيد  

عن الصيديل لاسأ .سناناألتنظيف  مثل- موي

ّ

ى خراألات دواألو أاء الدواص قرأتنظيم  علب 
.اًيضأكتساعدقد  التي

رب خأ .املضاعفاتو أالجانبية  ثاراآلحب أال  
مختلفة عةجرو أاء دولك  يصف قد .طبيبك
 .فضلأبشكل  تعمل 

American Heart Associationاملصادر: 
(www.heart.org)  ؛

Heart Failure Society of America 
(www.hfsa.org) 

http://www.hfsa.org
http://www.heart.org
http://www.hfsa.org
http://www.heart.org


  
 

 

 
 
 
 

 

  
 

دوية القلب فهم كيفية عمل أ
داخل الجسم 

صابةاإلمن  غمالرعىل  جيدة بصحة تعيش نأ
اذإ .معينةدوية أل تناويعني  قد القلب ضمبر
كيفية  تفهم نأالجيد  فمن طبيبك، لك صفهاو
:املثالسبيل  ىلع.ملهاع

دويةاألهذه  تقلل .بيتات المستقبمثبطات  
عىل تساعدو.القلبعضلة  جهادإمن  

بطاءإعىل  يساعد مام الدم، ضغط خفض 
يستخدمها  كام ته،قوخفض والقلب  نبضات 

الطبيعية  غري القلب رضبات جلعالطباء األ
.الصدر م الآو

ِ

حيث باسمها، عتنخدال  .الدمتخرث  مضادات 
بالفعل،  الدم كثافة خفض عىل تعمل ال نهاإ
ة الضارالجلطات  تشكل منع يف تساهم لكنهاو

الجلطات متنع لككذ .الدمويةعية واأليف 
.ةرخطوأكرث وأكرب  تصبح نأمن  دةجواملو

يف دويةاألهذه  تساعد .الستاتنيكبات مر
الكثافة، منخفض الدهني تنيوالربخفض  

زتعزقد  نهاأكام  .الضارل وليسرتالكوهو و
هو والكثافة،  تفعمرالدهني  تنيوالرب

 .املفيد ل وليسرتالكو

اءى من الدوستفادة القصواال
الذي  النحو عىل دويتكأل تناوعليك  يجب 

تشعر  كنت ذاإحتى  بدقة، الطبيب صفهو
النحو عىل دويةاأللت تناوذا إ.بخرينك أ

تجنب  عىل كتساعدن أفيمكن  الصحيح، 
 .دماغيةسكتة  وأقلبية  بنوبة صابةاإل

الجانبية،  اضعراألاء إزبالقلق  تشعر كنت ذاإ
اءدوو أعة جرلك  يصف فقد طبيبك؛ خربفأ

اءالدوقف توال  .فضلأبشكل  يعمل امختلف
 .طبيبكافقة مون دو

ً

American College of Cardiologyاملصادر: 
(www.cardiosmart.org)  ؛

American Heart Association 
(www.heart.org) 

قة بينهام؟ما العال :اض القلبمرأي وض السكرمر
احتاملية من يالسكرض مريزيد  اقع،الويف  .منيزمتالالقلب  اضمرأويالسكرض مرن يكوما  اغالب

.لوليسرتالكوع تفااروالدم  ضغط عتفاار
ً

لاسأة، املخاطرمن   الفبد .بهن مصابونهم أن فويعرال  يالسكرض مبراملصابني  شخاصاألمن  العديد 
.الم أفحص  اءجرإلبحاجة  كنت ذاإعام  طبيبك 

ً

:نبدأليك  .الحالتنيكلتا  يف للتحكم قالطرمن  العديد فهناك ي،السكروالقلب  ضمبرامصابكنت  ذاإ ً

الدم  يف السكر ةبنسبيتعلق  فيام هدافكألطبيعة  صياتهتوعن  طبيبك لاسأ .هدافاألحدد   .1
.باملطلواملعدل  إىل لصوللومعه  نتعاوثم  .نزالوول وليسرتالكووالدم  ضغطو

 :يعنيهذا و .للقلبمفيدة  صحية حمية اتبع  .2
.الكاملةب الحبووات اوالخرضوالفاكهة  من الكثري لتناو
.الجلدعة ومنزاجن الدووسامك األوالدهن  قليلة اللحم قطع لتناو
.نالدهواملنخفضة ون الدهومن  الخالية األلبان منتجات لتناوعىل  صاحر
.املضافةالسكريات  لتناومن  فخف ِّ

.عسبواأليف  الرياضية التامرين من دقيقة  150داء ألطخط .نشاطكعىل  حافظ .3 ِّ

. مساعدتك لطبيبك  فيمكن خني،التدعن  عقالاإلإىل  بحاجة كنت ذاإ .خنتدال  4.

العميق التنفس :مثلالذاتية  عايةللرصحية  اتيجياتاسرتضع  .ترالتوخفض  عىل صاحر .5
.مالنومن  افروقسط  عىل لالحصووصدقاء األمع  اصلالتوو

فهي لها؛تناوعن  قفتتوو أدويتك أتهمل  فال بخري، نكأتشعر  كنت ذاإحتى  .دويتكأل تناو .6
.صحتكعىل  الحفاظ يف تساعد 

؛American Diabetes Association  (www.diabetes.org)املصادر: 
American Heart Association (www.heart.org) 

http://www.heart.org
http://www.cardiosmart.org
http://www.heart.org
http://www.diabetes.org


  

    
   

 

  

لكبذم لقيااكيفية ليكإ؟ميودلصواىمستوخفض  ىلإجتحتاهل  
ً لخفض ؟تدريجيادمك  ضغط تفعيرهل  

حيقرتقد -القلبحامية و-الدم  ضغط 
مديوالصو.مديوالصوى مستوخفض  طبيبك 
 .امللحيف  جديومعدن  

لتناونتيجة  الغذايئ نظامنا يف معظمه يتويأ 
ميكنو .املطاعمجبات ووة معبأطعمة أ
يف  البسيطة اتالخطوهذه  كتساعدن أ

 :لهمعد تخفيض 

بضع تخصيص عىل صاحر.كاءبذقتسو
عىل دةجواملوامللصقات  نةملقاردقائق  

املنتج اخرت ذلك، بعد .الغذائيةاملنتجات  
م ديوالصومن  كمية قلأعىل  ييحتوالذي  

.احدةالوجبة للو

ًِ الصلصات نتكوما  اغالب.بعنايةابل التو انتق
ءةمملوالسلطة  ابلتووالتغميس  صلصاتو

يتحتوالتي  املنتجات عن ابحث .مديوبالصو
استخدم  وأم، ديوالصومن  قليلة كمية عىل 

.املذاقضفاء إلابل التووعشاب األ

الةإلزستخدام االقبل  املنتجات اشطف 
لياتالبقووات اوالخرضاغسل  .مديوالصو

 .الطهيقبل  املعلبة 

اجنالدواخرت  .جةالطازالغذائية  اداملو اشرِت
طعمةاألمن   البدج الطازاللحم  وأالسمك  وأ

.خنةاملدو أاملعالجة  
ً

يف  الطعام لتناوعند  غباتكرعن  عرب 
عدادإميكن  كان ذاإعام  لاسأ .جالخار

.يفضاإملح  ندوطعامك  

يف  دةجواملوالتحذيرية  اتشاراإلإىل  انتبه 
نها بأفة صواملوة طعماألتتسم  .الطعامائم قو

عىل ائهاباحتو مشوية أو   متبلةأو   مخللة
 .مديوالصومن  عالية نسبة 

ةخرينصيحة أ
ذ إم، ديوللصوحيد الواملصدر  ليس الطعام 

صفةوندوف رصتالتي  دويةاألبعض  يتحتو
.يضاأم ديوالصومن  ةكبريكميات  عىل طبية 

ك اترو- عليها دةجواملوامللصقات  من تحقق 
عىل   داصوأو   مديوصوعىل  ييحتويشء  يأ

 .فالر

ُ
ً

 American Heart Associationاملصدر: 
(www.heart.org) 

نيةفيودوية األفة مخاطر األمعر
مل، لألمهدئة  قوية دويةأهي  نيةفيواألاملسكنات  

.دمانهاإويسهل 

مل،األلتخفيف  مساعدة إىل بحاجة كنت ذاإ
اذإ . ماناأكرث األات الخيارل حوطبيبك  مع فتحدث 

قل أل فتناونية، فيواألاملسكنات  حدأتستخدم  كنت 
عن  طبيبك لاسأومنية، زة فرتقرص ألممكنة  عةجر

Narcan، حياتكينقذ  نأاملمكن  من فهو.

ً

اتصل  العقاقري؟ من خالية حياة تعيش نأتريد  هل 
 HELP‑662-800-1عىلطني الوالهاتفي  الخطب

(1‑800-662-4357) .

املصادر: 
 Centers for Disease Control and

Prevention  ؛(www.cdc.gov) 
 Substance Abuse and Mental 

 Health Services Administration 
(www.samhsa.gov) 

ج إىل مساعدة؟ ميكن هل تحتا
ك باملزيدن يخربعاية أملدير الر

صلكن 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 ا Lifelineل عىل خدمة ميكنك الحصونه هل تعلم أ
ة ل بزيارتفض َّwww.MercyCareAZ.org 3879-624-800-1عضاء عىل و اتصل مبكتب خدمات األأ

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

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