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العيش بشكل جيد  
بالرغم من اإلصابة
بمرض السكري
2021 ربيع/صيف عام

تعرف عىل ماتعنيه الحروف )ABCs( ملرض السكري
بصحة جيدة قدر   اإلمكان  –  أتريد   ن  تكون هل 

من   مرض  إاملستقبل؟   ذا  كنت  تعاين ويف اآلن
ما   ترمز  إ ليه  نبدأ   مبعرفة ألجيد  ن افمن   السكري،

 :(ABCs)  الحروف

هذا   )A( إىل   اختبار  )A1C( . يدلك يرمز  الحرف
اسكر  لدم كنت تفي   مبعدالت إما   ذا عىل  االختبار
يف   انسبة  لسكر متوسط أاملطلوبة   م  ال.  وي قيس

الدم  خ الل الثالثة  شهور  املاضية. 

إالدم.  ن الحفاظ )B( إىل   ضغط يرمز  الحرف
يحمي قلبك  أميكن   ن اضغط  لدم عىل   مستوى

و كليتيك  وعينيك. 

أميكن   ن  )C( إىل   الكوليسرتول. يرمز  الحرف
يف   تجنب  اإلصابة إك  دارة الكوليسرتول تساعد

سكتة دماغية.   أقلبية   و بنوبة 

خن،تدت  كنذا  إخني.  تدالإىل   )S( فالحرمز  ير
صابةاإلخطر   من يقلل قد خنيلتداعن  عالقاإلفإن   

من لكذغري  وعصاب،  األتلف  ولكىل،  ااض  مربأ
ي. لسكراض  مبراملتعلقة   املشاكل 

بداية  نقطة ال
بك  –  أعن   هداف   (ABC) الخاصة طبيبك  اسأل

إإىل   جراء  عدد   املرات التي  تحتاج  فيها وعن
بعض   إإىل   جراء االختبار.  وإذا  كنت  بحاجة

مع طبيبك  أميكنك   ن  تتعاون فال تقلق.  التغيريات،
إىل   املعدالت املطلوبة.   خطة   للوصول لوضع

 

ميكنك اتخاذها  أحدى  فضل الخطوات التي إ  ُت عد
اعىل  لنحو  كل   يوم أدويتك عىل   تناول اهي:  لحرص

تتمثل مهمة هذه   األدوية إبدقة،   ذ لك  املوصوف
عىل   صحتك. اعىل  لحفاظ يف مساعدتك 

 American Diabetesاملصادر:  
  Association (www.diabetes.org) ؛ 

 National Institutes of Health  
(www.nih.gov) 

طرق للتحكم  4
 يف  صحتك 

 
 

من  ينتعات  كنذا  إ
مر  األفخذ   منة،مزلة  حا

ة:  خطوة  خطو

ء يشكل   فاعر1  .1
لتك.  حاعن  

طبيبك  مع نتعاو2  .1
عاية. لراخطة  ضعلو

دويتك.  أل  تناو3 .1

ع اتباعىل   حافظ4 .1
صحية. عادات 

 Agency forاملصدر:  
 Healthcare Research and 

(www.ahrq.gov) Qualit y 
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يكنيمة عص عىل سالاحر
ليك فإي، لسكراض مبرا مصابكنت ذا إ
ء اجرإك: برصلحامية ق لطرافضل أحدى إ

نظر.فحص 

ً

خطر من ي لسكراض مريزيد ن أميكن 
ميكن ت، قلوار ومرمع ولعني. ات المشك

إىل: لدم ايف لسكر انسبة ع تفااردي يؤن أ
••
•
•
•
•

لشبكيةاالل اعت• 
لعنياعدسة عتام إ• 
ءقارلزااملياه • 

بادئ يف ت الاملشكتلك حظ تالال قد 
ؤية لرافقدان يف تتسبب قد نها أال إمر، األ

لجتها.معام تتمل ذا إلعمى او أا تدريجي ًّ
هدافكيك ضمن أنيضع صحة ع

بعض اتخاذ ميكنك لجيدة؟ اخبار األما 
 منعينيك حامية يف ملساعدتك ات لخطوا

ي.لسكراض مر

 صلاتولديك. الدم يف السكر معدل ة دارإ
ات تغيريخال دإيف ملساعدتك طبيبك مع 

ذا إدوية األل تناووحياتك، منط عىل 
مر.األ ملز

ناسب. املقت الويف العني لفحص اخضع 
لتشخيص ايف لعني اصات فحوتفيد قد 

يحقق لك بذولعني. باللمشاكل املبكر 
طبيبك ل اسأنتائجه. فضل أج لعالا

لعني. اصات فحوء اجرإات مرعدد عن 
ة مرن تكوشخاص، األملعظم لنسبة با
ًّا.سنويحدة او

American Diabetes : ادرصامل
) Association 

 
)؛ 

 National Eye Institute
)

www.diabetes.org

(www.nei.nih.gov

ً ايضك أياقب قدمر
ً ي، لسكراض مبرا مصابكنت ذا إلقدمني. املشاكل ن ضومعري لسكراض مبرن املصابو

ر ظهولة حايف ت. املشكالمن ها غريوح وقروح وجرعن ا بحثا مييوقدميك فافحص 
عة. لرساجه وعىل ته زيارو ألطبيب باتصال االب يجلقدمني، احدى إيف حات لتقرا

ً ً

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

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 ، )Narcan(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-662-800-1 قم 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

www.MercyCareAZ.org   أو
 عضاء ب خدمات األتصال مبكتاال

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 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, LLCكة رشتتوىل 
Mercy Care.نامج برة دارإ- Aetnaعة مجمو

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

 3879-624-800-1  أو3000-263-602ء: عضااألخدمات 
TTY: 711(النيص الهاتف )

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

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