
 

   

العيش بصحة جيدة  
ابةصغم من اإلبالر
يالسكر ضبمر

2021تاءخريف/ش

ي ض السكريف مكافحة مرية تساعد ث عادات صحثال
فإن ي،لسكراضمبرامصابكنت  ذاإ
لتيالحياةابنمط املتعلقة اتلخيارا

ا.حق مهمة م يوكل  تتخذها 

ً

ً

عىل كتساعدقد  ا،معجمعها  فعند 
من حتى تقلل قدوبتحسن.  رلشعوا

مستقبلية  صحية ملشاكل ضكتعرخطر  
ي.لسكرا ض مرعن  ناتجة 

ً

ًا:كبري ا قفرحدث تن أميكن  عادات ثالث ًُ

مع اعمل  جبات.للوخطة  عاتبا 1.
خطة إىل صلللتوتغذية  اختصايص

رمواألتختلف  نأميكن  تناسبك. طعام
لحاوعام،  بشكل لكنوتناسبك،  لتيا

ييل: ما ع اتبا
مثل لكاملةاطعمةاألختيار ا  •

ليا،لفاصواوات، اولخرضاواكه، لفوا
لكاملةا بلحبواو


املضافة لسكرياتامن لحدا • 
املصنعة طعمة األوة راملكرب لحبواو

ً

نلدهوبالغنية اطعمةاألاستبدال   •
نلدهوبابدة لزاولبقر ام لحمثل  

سامكاألو ن لزيتوازيت  مثل الصحية 

 تع.ممية بدنلياقة  نظام عن بحثال 2.
فيديو عىل نمترلرسيع. ابامليش مق

كتساعدضة. رياس مارلبدنية. اللياقة 
ياماألمعظم  يف نشطةاألسة مامر

يف لسكراىمستويف  ملتحكاعىل  
ن.زلواو لدم ا

يزيد نأميكن   بساطة.بر مواألخذ أ 3.
لتحكماصعوبة من لنفيسالضغطا

تشعر عندما لدم.اسكر  ىمستويف  
نشاط سةمامرب جرنهاك، باإل

سيقىاملوإىل  عستاماالمثل  مهدئ، 
سةملامرا قتوخصص  ستحامم.االو أ
لتياىخراألء شيااألوايات لهوا

بها.  تستمتع

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

 National Institute of Diabetes and 
 Digestive and Kidney Diseases 

(www.niddk.nih.gov) 

!ن بعدات األومل يف ُُ
سيلةوفضل أهو  يلسنواانزنفلواإلح لقا

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

َّ

Centers for Disease Control and املصدر:  
(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.org ة بزيار

عضاء تب خدمات األل مبكو اتصأ
الهاتف )3879-624-800-1عىل  

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

 )Assurance Wireless Lifeline(
.

َّ

21.22.337.A-AZ  B (12/21) MC-1494-DIA  MC-DB-FW21 

http://www.niddk.nih.gov
www.diabetes.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.cdc.gov


  
  

 

 
  

 
 

الكىل ض امرقاية من أات للواتخاذ خطو

دائم عاطالعىل  ءلبقااك يساعدن أميكن  
ذاإبتحسن  رلشعوايف لصحيةالتك حاعىل  
كيساعدقد وي. لسكراضمبرا مصابكنت 
لكىل.ا مشاكل تجنب  عىل مراألهذا 

من  للتخلص صحيتني كليتني إىل جتحتانك إ
دمك. من ائدة لزاائللسواوت اللفضا

لسكرانسبة عتفاارفإن  ت،قلوارومرمع و
ميكن يلسكراضمرعن  لناتجالدمايف
ىضمرمن  لكثرياينيعالكليتني. ايرض نأ
مام لدم،اضغط عتفاارمن  ا يضأيلسكرا

ا.يضأ لكليتني ايرض  نأميكن 

بلكتقمس احم
لكىل.ااض مربأصابتك إص فرتقليل  ميكنك

لك:بذ لقيام اكيفية  ليكإ
يتعلق فيام بك صةلخااهدافاألتحقيق   •

لاسألدم. اضغطولدم ايف لسكرابنسبة

قد لتيااتلتغيرياوهدافك أعن  طبيبك 
تحقيقها.  يف ك تساعد

صات فحوإىل  عللخضوطبيبك  ةزيار  •
يف لكذيساعد  نأميكن  ات.ختباراو
يف لكىلااضمربأصابة اإلعن  لكشفا
مينع نأميكن  لتياةلفرتايف  مبكر، تقو

تفاقمها. ج اللعافيها  
طبيبك.  لك يصفها دويةأي أل تناو  •
حيث م(،ديولصو)اامللح  مقدار تقليل  •

لدم.اضغط  عتفاارإىل  دييؤن أميكن  
عليك  يينبغكان  ذاإعام  طبيبك لاسأ

ا.يضأ لها تتناولتي اتنيولرباكمية من لحدا
من اطلب لتبغ.اوأل لكحوايتعاطعدم   •

إىل بحاجة كنت ذاإاملساعدة  طبيبك 
خني.لتدا عنع قالاإل

ً

ً
ًً

ِ

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

of Diabetes and Digestive and Kidney 
(www.niddk.nih.gov) Diseases


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 صح يف 

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 إ -Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل  
.Mercy Careنامج برة دارإ- Aetna عةمجمو

ُ
ً

َُُ
ُّ

نا باتصل  
Mercy Care, 4500 E. Cotton  Center Blvd.,  

Phoenix, AZ 85040 
3879-624-800- 1  أو 3000-263-602 ء: عضااألخدمات 

(TTY[ :711[النيص الهاتف)   
.ءمسا  6حتى   حاصبا  7لساعة امن لجمعة،اإىل ثننياالمن 

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

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

ًً
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