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العيش بصحة جيدة 
ابة صغم من اإلبالر

 

ضغط الدم عتفابار
2021تاء خريف/ش

يها ء إلك اللجونماكن ميكثة أخني: ثالتدع عن القالاإل
مساعدة ل عىلللحصو

تفع املرلدم اضغط من ين تعات كنذا إ
هوخني لتداعن ع القاإلفإن خن، تدكنت و
بها لقيام اميكنك لتي اء شيااألفضل أحد أ

يقللن أميكن حيث قلبك، صحة جل أمن 
ويزيد لقلب ااض مربأصابة اإلخطر من 
ك.عمر من

 

 

بضع بد لألخني لتداعن ع قالاإليتطلب قد 
من ليس هي: لجيدة اخبار األت. المحاو

كنت ذا إك. دمبفرلك بذم تقون أي رولرضا
هذه من للتخلص مساعدة إىل جة بحا

ر للعثوق طرث ثالليك فإلسيئة، العادة ا
لدعم:ا عىل

َّ لطبيبك ميكن  بك.يطبإىل ث تحد 1.
يف ملساعدتك دوية األود اراملوتقديم 

ع انوأعدة هناك خني. لتداعن ع قالاإل
طبيبك ك يساعدن أميكن ودوية. األمن 
عىل ص حرالتك. لحانسبها أاختيار يف 

شادات. اإلرحسب لها تناو

ستلتقي  دعم.عة مجموإىل انضم  2.
عن ع قالاإليف ن غبويرخرين آشخاص بأ
كة ملشارصة فرثل ميما هو وخني. لتدا
لطبيبك ميكن لنصائح. اولتشجيع ا
ر لعثوايف مساعدتك املستشفى و أ

جتامعات اتعقد دعم عة مجموعىل 
ت.ننرتاإل عربو أا شخصي

ُ

ًّ

 ين.مجاخني تدالعن ع إقالبخط اتصل  3.
ع القاإليف ء اخربإىل التحدث ميكنك 

يف مساعدتك م ميكنهخني. لتداعن 
خني. لتداعن قف للتوخطة ضع و

خني لتداعن ع القاإلبخط اتصل 
طان للرسطني لواللمعهد لتابع ا

-QUIT 1-877-44Uقم لراعىل 
(1-877-448-7848).

American Cancer Society ادر: صامل
 American Heart ؛(www.cancer.org)

 National ؛(www.heart.org) Association
(www.smokefree.gov) Cancer Institute

!ن بعدات األومل يف
سيلة وفضل أهو ي لسنواا نزنفلواإلح لقا

 تتلقمل ذا إا. نزنفلواإلمن نفسك لحامية 
لصيديل. او أطبيبك ل فاسأن، اآلحتى عتك جر

َّ

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

ة ل عىل خدملحصوه ميكنك انهل تعلم أ
 Lifelineهاتف إىل ة ضافباإللهاتف، ارب ع

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

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

عن ل اسأوTTY:  )711[]النيص 
سليك ياة الالنامج ضامن رشيان الحبر
()Assurance Wireless Lifeline.
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http://www.cancer.org
http://www.heart.org
http://www.smokefree.gov
http://www.cdc.gov
http://www.MercyCareAZ.org


لاملنز يفتفع: افحصه غط الدم املرض

كان ذا إتفع؟ املرلدم اضغط من ين تعاهل 
تتبعه يف طبيبك غب يرفقد لك، كذمر األ

يل.منز اقبةمرجهاز باستخدام 

عىل دمك ضغط ى مستوتتبع يساعد ملاذا؟ 
ب، لطبياعيادة يف فقط ليس ت، قلوامدار 

ال. مأ الفعاج اللعاكان ذا إما إظهار يف 

اة ات املجربارتخن االست نصائح بشأ
لاملنز يف

ل:املنز يفدقة أكرث ءات اقرعىل ل للحصو

م.يو كلنفسه قت لوايف ختبار االجر أ .1

و أخن تدو أضية لرياالتامرين اس متارال  .2
ثني لثالاالل خل لكحواو ألكافيني اب ترش

ختبار.اال ءاجرإللسابقة ادقيقة 

خمس ملدة ء بهدواجلس ومثانتك غ فرأ .3
ختبار.اال ءاجرإقبل دقائق 

ً

ً إىل ك ظهرا مسندمستقيم ضع ويف جلس ا .4
عىل مسطح بشكل قدميك ضع يس. لكرا

لة.لطاوا إىلاعك ذراسند ض. راأل

قياس هاز جام حزمن فيل لساء لجزاضع  .5
من لداخيل اء لجزاعىل ألدم اضغط 

لعارية، ااعك ذرل حوام لحزا لففقك. مر
بس.املال قفوليس و

لك قدمها ى خرأتعليامت ي أاتبع  .6
طلب يقد املثال، سبيل عىل طبيبك. 

ة.مر كليف أكرث و أءتني اقرخذ أ منك

صابة اإللخطر تفع املرلدم اضغط ضك يعر
دوية لألميكن ة. خطريصحية مبشاكل 

حسب لها تتناوكنت ذا إلكن واملساعدة، 
فقط. بالضبط جيهات لتوا

American Heart Associationاملصدر: 
(www.heart.org)
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عن ابحث عاية: مقدمو الر
تحقهااملساعدة التي تس

عاية لرامدير ل اسأدعم؟ إىل ج تحتاهل 
لخدمات اعن حبائك أحد أعن ل واملسؤ

لك.متاحة ن تكوقد  لتيا

تحكم ق للبع طرأر
تكصح يف

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

لتك.حاعن ء يشكل ف اعر .1

عاية. لراخطة ضع لوطبيبك مع ن تعاو .2

دويتك. أل تناو .3

حافظ عىل اتباع عادات صحية. .4

National Institute of Diabetes املصدر: 
 and Digestive and Kidney Diseases

 (www.niddk.nih.gov)

ي تحتونا. وأريزية الومع عقد ب جمبوعليها املتعاقد لخدمات امتويل يتم 
ة استشارعن غني تال عامة صحية مات معلوعىل هذه خبارية اإلة لنرشا

ا دامئص حرامنه. عليها تحصل لتي اعاية لراو أبك، لخاص اعاية لرامقدم 
صحية. عاية رمن ليه إج تحتامبا ك خبارإعاية لرامقدم من تطلب ن أعىل 

بخدمات تصال االجى ريلربيدية، اسائل لراهذه م الاستد تود عتمل ذا إو
عاية.لراة دارإقسم إىل ت لتحداب طلوء عضااأل

كات رشحدى إ -CLL, Aetna Medicaid Administratorsكة رشتتوىل 
.Mercy Careنامج برة دارإAetna- عة مجمو
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ناباتصل 
Mercy Care, 4500 E. Cotton Center Blvd.,  

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

711( :TTY[]النيص الهاتف )
.ءمسا6 حتى  حاصبا7 لساعة امن لجمعة، اإىل ثنني االمن 

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

www.MercyCareAZ.org
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