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ً ائكل دوناوعن تقف تون تبل أا قير ملفك
لك صفه وء ادول تناوعن قف لتواإىل متيل هل 

كنتذا إصة خاجيدة، ة فكرت ليسهذه طبيبك؟ 
ب. لقلايف ر قصومن ين تعا

 

يحمي نه إجك. عاليف همية األلغ بار دوء اللدو
ة. دهرمزحياة تعيش ن أعىل ك ويساعدقلبك 

ً ل:لحلواهذه بعض ب جرء، الدواف يقاإمن  لبد

ّ لك. بذطبيبك خرب أاء. الدومثن دفع  عيليصعب 
نفسه ل املفعوله ا مختلف ءادولطبيب ايصف قد 

تقدم امج برا يضأهناك وقل. أتكلفته لكن وا تقريب
يف طبيبك ك يساعدقد مجانية. و أمخفضة دوية أ
امج. لرباهذه حد أعىل ر لعثوا

ً ً
ً ً

و أطبيبك ل اسأايئ. دول ناوتأيف كف عرأال 
مثل:سئلة ألصيديل ا

ء؟الدواهذا عة جرما ●
له؟تناوأم ليوامن ت قوي أيف ●

ل تناونسيت ذا إفعله  عيليجب لذي اما ●
عات؟لجراحدى إ

ّ

لطعام؟ امع له تناوم يلزهل ●  
ل؟م أثر يؤكان ذا إما ف عرأكيف ●    

من ن يكوقد اء. الدول ناوتكر تذعيل يصعب 
كل به م تقوخر آء بيشء الدوال تناوبط راملفيد 

عن لصيديل ال اسأسنان. األتنظيف مثل - م يو
لتياى خراألات دواألو أء الدوااص قرأم تنظيعلب 

يضا. أك تساعدقد 

ّ

 
ً

لك يصف قد طبيبك. خرب أية. بالجانثار اآلحب أال 
فضل. أبشكل تعمل مختلفة عة جرو أء ادو

American Heart املصادر:
 Association (www.heart.org)؛ 

 Heart Failure Society of America
(www.hfsa.org)

  

تحكم ق لل طر4
تكصح يف

من ين تعات كنذا إ
مر األفخذ منة، مزلة حا

ة:خطو ةخطو

ء يشكل ف اعر .1
لتك.حا عن

 

طبيبك مع ن تعاو .2
عايةلراخطة ضع لو

 
 .

دويتك. أل تناو  .3

ع اتباعىل حافظ  .4
صحية. عادات

 

Agency for املصدر: 
 Healthcare Research and

(www.ahrq.gov) Quality
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ً

ً ايمك يونزاقب ور
نت فألقلب، ار قصومن ين تعات كنذا إ

ار. باستمرنك زومتابعة إىل بحاجة 
قد م رلتواو أجئ املفان زلوافاكتساب 

لتك حان أوائل لسوباحتفاظ لايعني 
أ.سوأتصبح 

م. يوكل قت الونفس يف نك زوياس بققم 
عليكب يجلذي اقت لواعن طبيبك ل اسأ

املفاجئة لزيادة ان بشأمعه صل التوافيه 
يطلب قد املثال، سبيل عىل ن. زلوايف 

طلني راكتسبت ذا إغه البإطبيبك منك 
يف طال أر 5و أاحد، وم يويف طال أر 3أو 

حد. اوع سبوأ

 

 

م رتوي أر ظهوت حظلذا إم. رتوالاقب ر
و ألكاحلني او ألساقني او ألبطن ايف جديد 

ر. لفواعىل طبيبك خرب فألقدم، ا

ن زلوااكتساب لجة معاتساعد ن أفيمكن 
قد لة. لحاار تدهومنع يف ا مبكرم رلتواو

ييل:مبا لقيام اطبيبك منك ب يطل
ً

امللح وم ديولصوامن قل أمقدار تأكل  ● 
قلأائل سوب ترش  ●

لها تتناولتي ادوية األتعديل ●  

American Heart  املصادر: 
 Association (www.heart.org)؛ 

 Heart Failure Society of America
(www.hfsa.org)

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(Lifeline) خدمة 

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

أو  www.MercyCareAZ.org 
عضاء ب خدمات األتصال مبكتلا

3879-624-800-1 قم  الر عىل
ل عن اسأ و(TTY: 711الهاتف النيص (

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

ي تحتونا. وأريزية لومع عقد جب مبوعليها املتعاقد لخدمات امتويل يتم 
ة استشارعن غني ت لعامة 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 لاجى ريلربيدية، اسائل لراهذه م الاستد تود عتمل ذا إو
عاية.لراة دارإقسم إىل ت لتحداب طلوء عضااأل

ُ
ً

ُ ُ َ
ُّ

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

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

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

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

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