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غمبالر
العيش بصحة جيدة  

ربقصوابةصاإلمن
حتقاکالقلب اال

2021تاءخريف/ش

بكلقل ر بعض الحب هظاضية: أتامرين الريال

رقصومن  ينتعات كنذا إحتى  ا.تقريبللجميع   جيدا ءادوضية لرياالتامريناتعترب  
ا.يضأ لك مفيدة  ضيةلرياالتامرينانتكوفقد  لقلب،ا

ً ًً
ً

من مبزيد ستتمتعوفضل. أبشكل  لعملاعىل قلبك ضيةلرياالتامريناتساعد  قد 
سهل.أ مية ليوانشطتكأنتكوقد  لككذجح. راألعىل  ا يضألطاقة ا ً

ء: للبد

لك. لنسبةبامن آضية لرياالتامريناءداأنأمن  ا جيدتحقق   .لوأبك بيطلاسأ 1.
يخضع متارين نامجبربء لبداإىل  جتحتاقد  لك. بالنسبة فضلاألنشطة األما  اكتشفو
لتنفس.ا ضيقمثل  اضعرألديك  كانت ذاإف ارشإلل

ًً

نأعىل  صحراايات.لهوامن لعديداحتى لك، جيدة نشطةاألمعظم   كاتك.تحراخرت  2.
حة.لسباا وأامليش  مثل قلبك، يف لدمالضخ نشطةأضية لرياامتارينك تتضمن 

حتى ة.كثريحة ارات فرتخذ أعىل  صحراوءببطابدأ   امرين.التداء أيف  ط فرت ل و3.
اصعبهذا  كان ذاإوجيدة.  بداية فهذه م،يوكل  فقط دقائق لبضع امليش ترقرن إ

ءببنام ستقوت، قلوارومبرويس. لكراباستخدام متارين ءدابأء لبداميكنك  للغاية، 
املزيد. لفعل ة لقوا

ُ

ً

عىل لهاتناويف  فاستمر ا. ًيضأمهمة  دويتكأفإن  مهمة، لرياضيةالتامرينان أحني  يف 
بدقة.ب لطبيامن فصواملولنحو ا

 American Heart Association (www.heart.org); Heart Failureاملصادر: 
(www.hfsa.org) Society of America 

!ُن بعدات األوُمل 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-CHF  MC-HF-FW21 
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http://www.hfsa.org
http://www.heart.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.cdc.gov


 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 
  

 

  

  
 

   
  

  


ض صابة مبرغم من اإليدة بالرش بصحة جيات للعث خطوثال
القلبر قصو

لتنفسالطاقة.امن مزيد عىل للحصوا
فضل. أقة بطري

فهذه ب،لقلايف رقصومن  ينتعاكنت  ذاإ
لكذسيساعد  اعاتها.مريجب  جيدة هدافأ

لتيااتلتغيريامع  تتعامل تنأوك تحفيزيف  
ك.رشعويف اكبريًاقفرحدث تنأميكن   ًُ

ثاللثااتلخطواهذه  كتساعدن أميكن و
ضك.مرتفاقم منع  يف

اذإلها. ض تعرتالتي  نوباتالاقب ر1.
بعيادة  فاتصل لديك، اضعراألنشطت  

مساعدتك ميكنه حيث ر،لفواعىل  طبيبك
املثال سبيل عىل لتحسن،بار لشعوايف 

لتبكريام تكلام  ائك.دوتغيري  اللخمن  
ثك مكوتجنب  صفردادت ازتصال، باال
ى. مستشفيف 

فاكتساب   م.يوكل  نكزوياس بققم  2.
نألامبكرا تنبيهن يكوقد  جئاملفان زلوا

لحاوا. ءسوداد تزبلقلارقصولة حا
ح،صباكل  ذاته تقلوايف نكزوقياس  

اتصل ة.رشمباحاض املراستخدام  بعد 
ت: اكتسب ذا إبطبيبك  

ًً
ً

حداوم يويف  طالأرثة ثالإىل  اثنني من •
ع سبواأليف  أكرث وأطال أر5 •

 ائل.السومن  ةبريكيات كمتهلك تس ل  3.
اكمترلية احتاممن  لقلبار قصويزيد 

عن طبيبك لاسأجسمك.  يف ائللسوا
كل يف لهتناوم يلزلذي اء املامقدار  

امللح  نسبة تقليل إىل جتحتاقد وم. يو
ا.يضأ غذائك نظام  يف م(ديولصو)ا

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

(www.heart.org) Association



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 الومع  عقد بجمبوعليها  املتعاقد لخدماتامتويل يتم 
ةاستشارعن  غنيتال  عامة صحية ماتمعلوعىل  هذه خباريةاإلة لنرشا

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

بخدمات تصالاالجى ريلربيدية، 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)
.ًءمسا 6حتى  ًحاصبا 7لساعة امن لجمعة،اإىل ثننياالمن 

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

www.MercyCareAZ.org 
2021©Coffey Communications, Inc.  ظة.محفوق لحقواجميع

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.heart.org
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