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غم من اإلبالر
العيش بصحة جيدة  

ضابة بمرص
يش ج يان التاڃالࢯ

2021تاءخريف/ش


للقلبحي ل الصكنحو األة اتخذ خطو
نأميكن  لصحيةالغذائيةااتلخيارا

لفعل باين تعات كنلو  ىحتقلبك،  تساعد 
ب.لقلااض مرأمن 

ءيشكل  تغيري يرولرضامن ليس لكنو
مثل  بسيطة اتبخطوفابدأ  احدة.ودفعة  

ييل:ما 

خبز خرتاالكاملة.  ببوالحل ناوتيف  ابدأ 
تيا.رلتواخبزونة، واملعكرولكامل، القمحا

لكاملة.افطاراإلب حبوو أفان لشواب جر
بيض.األ من  لبدالبني  زراألخرت ا ً

الطهي. زيت من ا جديدا عنواستخدم   ًً
فضلأللكانوازيت وأنلزيتواتفزي

لسمن.اوأبدة لزامن لصحتك 

ملصقات أاقرامللح.  تخداماسمن  لقل
قليلة طعمةاألعىل  رللعثولتغذية ا
للملح(. خر آاسم  هو)وم ديولصوا

ِّ

قليلة باناأللتجات نمتخدام اسإىل  لتحو
استخدامها، عىل تعتاد عندماوالدسم.  

لدسمامن لخاليةاعانواألبجر
لك. ذ بعد 

َّ

السكر.  من يةالخالبات واملرشل ناوت
نلليمواضافةبإاملاء  مذاق من ن حس

ت.لتوا وأ
ِّ

إىل لتحون. الدهوقليلة  ناتيتوالرباخرت  
د،لجلواعةومنزجن الدواوسامك، األل تناو

عانزن. لدهواقليل مواملفرللحم او
م.للحوا منى خراألع انواألعن  نلدهوا

َّ

م اللحومن  خالية بةجول ناولتخطط  
لتناوعىل  صحراع. بوساأليف  ةمر

لخضار.امعنة واملعكرو أء لياصولفاا

بجرات، لتغيريالهذه  تقانكإد مبجرو
ها.بغري لقيام ا

ِّ

هذا من لحياةامنط يف اتلتغيرياعدت
يف للمساعدة ائعةرات دوألقبيل ا

طبيبك لك كتب ذاإوقلبك.  حامية 
نفسها جةلدربان تكودوية، األبعض  

لنحواعىل  لهاتناومن  تأكد همية.األمن  
بدقة. ب لطبيامن فصواملو

Academy of Nutrition املصادر: 
www.eatright.org) and Dietetics 

 American Heart Association 
(

) ؛ 

www.heart.org) 

!ن بعدات األومل يف
سيلةوفضل أهو  يلسنواانزنفلواإلح لقا

َّتتلقمل  ذاإا. نزنفلواإلمن  نفسك لحامية 
لصيديل.او أطبيبك  لفاسأن، اآلحتى  عتكجر

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

ةل عىل خدملحصوه ميكنك انهل تعلم أ
Lifeline هاتف إىل ةضافباإللهاتف، اربع

ل َّتفضي تكلفة؟ ن تتكبد أن أيك دوذ
www.MercyCareAZ.orgة بزيار

عضاء تب خدمات األل مبكو اتصأ
الهاتف3879-624-800-1 )عىل 

عن لاسأو TTY[: )711[النيص  
سليك ياة الالنامج ضامن رشيان الحبر

ِّ .)Assurance Wireless Lifeline(
 

21.22.337.A-AZ  B (12/21) MC-1494-CAD  MC-CA-FW21 

ُ ُ

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


 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  
  

  


ية بقلنوبة ض لتعربعد اليدة ع بصحة جتمتال
ميكنك ءشياأفهناك  قلبية، بنوبة صبتأذا إ
لتمتعاوعافيتك  استعادة ءلبدبها  لقياما

فضل.أبصحة 

ستتعلم صاك.وأما  بقدر طبيبك ةبزيارابدأ  
عافيته  قلبك استعادة يف املساعدة طريقة 

ى. خرأقلبية  بنوبة صابةاإلخطر  خفضو
ا:يضأ ات لخطواهذه  كتساعدن أميكن 

كتساعدن أميكن  فإنها تك،دويأل تناو
يف بلقلباابات اضطرث حدوتجنب  يف 

استخدام اعيدوعىل  فتعرواملستقبل.  
ب.لطبيا صياتتوبحسله تناووء،ادو كل 

ا،خنمدكنت  ذاإخني. تدالعن  عقالباإلم تزال
ع القاإليف  مساعدتك طبيبك من بفاطل
عدة مراألمنك  قيستغرقد  خني.لتداعن

لتياءشيااألفضل أحد ألكنه وت،لمحاو
قلبك. لصحة بها  لقياماميكنك 

بك. اصةالخالطعام  لناوتعادات  تغيريبقم  
قليلة طعمةاألمن  عةمتنوعة مجمواخرت  

عام طبيبك لاسأب. للقللصحية اوم لدسا
مديولصوانسبة  تقليل عليك يتعني كان ذاإ

املضافة.لسكريات او)امللح(  

طريقة عن طبيبك لاسأنشاطك.  جدد 
من نيكوقد  منة.آبطريقة  لنشاطاءبد
لقلباهيلتأعادة إلنامج بربء لبدافضل األ
اف.رشلإلضع خا

نلحزباتشعر  قد به. تشعر  امعبك يبطخرب أ
بنوبة صابةاإلء اجرف لخواوألغضب اوأ

ضتعارذا إوتفهمه.  ميكن هذاوقلبية.  
عافيتك،  استعادة عملية مع به تشعر ما 

املساعدة. ب فاطل

َّ

 American Heart Associationاملصدر:  
(www.heart.org)


عن  ابحث عاية:مقدمو الر

تحقها املساعدة التي تس

عايةلرامدير لاسأدعم؟  إىل جتحتاهل 
لخدماتاعن  حبائكأحد أعن  لواملسؤ

لك.متاحة  نتكوقد  لتيا

تحكم ق للبع طرأر
تك صحيف 

مر األفخذ  منة،مزلة حامن  ينتعات كنذا إ
ة: خطوة خطو

لتك. حاعن  ءيشكل  فاعر 1.

عاية.لراخطة  ضعلوطبيبك  مع نتعاو 2.

دويتك. أل تناو 3.

صحية. عادات  عاتباعىل  حافظ 4.

National Instituteاملصدر:  of Diabetes
and Digestive and Kidney Diseases 

(www.niddk.nih.gov) 
ّ

يتحتونا. وأريزية لومع  عقد جبمبوعليها  املتعاقد لخدماتامتويل يتم 
ةاستشارعن  غنيت ل عامة  صحية ماتمعلوعىل  هذه خباريةاإلة لنرشا

ادامئص حرامنه. عليها تحصل لتياعايةلراوأبك،  لخاصاعايةلرامقدم  
صحية. عايةرمن  ليهإج تحتامبا  كخبارإعاية لرامقدم  من تطلب نأعىل 

بخدمات تصاللاجىريلربيدية، اسائللراهذه مالاستد تود عتمل  ذاإو
عاية.لراةدارإقسم  إىل ت لتحدابطلوءعضااأل

كات رشحدى إAetna Medicaid Administrators, LLC -كة رشتتوىل  
Mercy Care.نامج برة دارإ Aetna- عةمجمو

نا باتصل  
ُ

ً
Mercy Care, 4500 E. Cotton Center Blvd., 

Phoenix, AZ 85040 

َُُ
ُّ

 1-3879-624-800 أو 3000-263-602ء: عضااألخدمات  
 711(:]TTY[النيص  الهاتف)

ءمساحتى  ًحاصبا 7لساعة امن لجمعة،اإىل ثننيلامن  6 .
3000-263-602ساعة:  24مدار  عىل حاملتاضات املمرخط  

 1-3879-624-800أو  
www.MercyCareAZ.org 
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