
العيش بشكل جيد 
ض ابة بمرصغم من اإلبالر

يان التاکالس
2021/صيف عام يعبر

ي ج ش
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ل الجسمدوية القلب داخية عمل أيفكفهم 
ض مبرصابة اإلمن غم لراعىل جيدة بصحة تعيش ن أ
صفها وذا إمعينة. دوية أل تناويعني قد ب لقلا

عىل عملها. كيفية هم تفن ألجيد افمن طبيبك، لك 
املثال:سبيل 

ِ من دوية األهذه تقلل تا. يبت البتقمسبطات مث
ضغط خفض عىل تساعد ولقلب. اعضلة جهاد إ
خفض وب لقلانبضات ء بطاإعىل يساعد مام لدم، ا

لقلب ارضبات ج اللعء طبااأليستخدمها كام ته، قو
لصدر. ام الآولطبيعية اغري 

دوية األهذه باسمها، ع تنخدال الدم. تخرث مضادات 
يف ة لضارالجلطات اتشكل منع يف تساهم لكنها ولدم. اتخفيف عىل تعمل ال اقع لوايف 
ة. رخطوأكرث وأكرب تصبح ن أمن دة جواملولجلطات امتنع لك كذلدموية. اعية واأل

لكثافة، امنخفض لدهني اتني ولرباخفض يف دوية األهذه تساعد تاتني. السبات كمر
هو ولكثافة، اتفع مري لدهناتني ولرباز تعزقد نها أكام لضار. ال وليسرتلكواهو و
املفيد. ل وليسرتلكوا

اءى من الدوتفادة القصوساال
تشعر نت كذا إحتى بدقة، يب بالطصفه والذي نحو العىل تك دويأل ناوتيك عليجب 

تجنب عىل ك تساعدن أفيمكن لصحيح، النحو اعىل دوية األت لتناوذا إبخري. نك أ
دماغية. سكتة و أقلبية بنوبة صابة اإل

و أعة جرلك يصف فقد طبيبك؛ خرب فألجانبية، ااض عراألء اإزلقلق باتشعر كنت ذا إ
طبيبك. افقة مون دوء الدواقف توال فضل. أبشكل يعمل ا مختلفء ادو ً

American College of Cardiology (www.cardiosmart.org)؛  املصادر: 
(www.heart.org) American Heart Association

يد ك باملزن يخربة أعايلرر اج إىل مساعدة؟ ميكن ملديهل تحتا
م خدمات تقديإحدى جهات صلك بن يوه أميكنلتك. وعن حا

اطلب التحدث ء، وعضاا. اتصل بخدمات األيضة ألصحية اعايلرا
عاية.لرة ادارإىل قسم إ

يةنفيودوية األر األفة مخاطمعر
مل، لألمهدئة قوية دوية أهي نية فيواألدوية األ

دمانها.إويسهل 

مل، األلتخفيف مساعدة إىل جة بحات كنذا إ
ا. مانأكرث األات لخيارال حوطبيبك مع فتحدث 

نية، فيواألاملسكنات حد أتستخدم ت كنذا إ
منية، زة فرتقرص ألممكنة عة جرقل أل فتناو

فهو ، )ancNar(كان نارعقار عن طبيبك ل اسأو
حياتك.ينقذ ن أاملمكن من 

ً

من لية خاحياة تعيش ن أتريد هل 
لهاتفية ااملساعدة بخط اتصل لعقاقري؟ ا
 HELP-662-800-1قم لراعىل طني لوا

1-800-662-4357.) (

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

 Substance Abuse and Mental
 Health Services Administration

(www.samhsa.gov)

عىل ل لحصو ميكنك ا نههل تعلم أ
ة ضافلهاتف، باإلرب اع line)e(Lifخدمة 

ي ن تتكبد أن أيك دوإىل هاتف ذ
ين ولكرتقع اإلة املوجى زيارتكلفة؟ ير

 www.MercyCareAZ.org أو 
 عضاء ب خدمات األتصال مبكتاال

 624-800-38791-قم  الر عىل
ل عن اسأ و TYT:)711الهاتف النيص (

سليك الللحياة اضامن رشيان اج نامبر
.(Assurance Wireless Lifeline)

ً

 يتحتونا. 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 -Aetna Medicaid Administrators, LLCكةرشتتوىل 
Mercy Care.نامجبرة دارإ Aetna-مجموعة 

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

1 -3879-624-800 أو 3000-263-602ء: عضااألخدمات 
711( :TYTالنيص الهاتف )

.ءمسا 6حتى  حاصبا 7لساعة امن لجمعة، اإىل ثنني اإلمن 
602-3000-263ساعة:  24 مدار عىل ح املتاضات املمرخط 

800-624-38791
 

-أو 

ً ً

www.MercyCareAZ.org
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