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اتخذ خطوة نحو األكل الصحي للقلب

الخيارات الغذائية الصحية ميكن أن
تساعد قلبك ،حتى لو كنت تعاين بالفعل
من أمراض القلب.
ولكن ليس من الرضوري تغيري كل يشء
دفعة واحدة .فابدأ بخطوات بسيطة مثل
ما ييل:
ابدأ يف تناول الحبوب الكاملة .اخرت خبز
القمح الكامل ،واملعكرونة ،وخبز التورتيا.
جرب الشوفان أو حبوب اإلفطار الكاملة.
اخرت األرز البني بد ًل من األبيض.
جديدا من زيت الطهي.
استخدم نو ًعا
ً
فزيت الزيتون أو زيت الكانول أفضل
لصحتك من الزبدة أو السمن.
قلِّل من استخدام امللح .اقرأ ملصقات
التغذية للعثور عىل األطعمة قليلة
الصوديوم (وهو اسم آخر للملح).
تحول إىل استخدام منتجات األلبان قليلة
َّ
الدسم .وعندما تعتاد عىل استخدامها،
جرب األنواع الخالية من الدسم
ِّ
بعد ذلك.
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تناول املرشوبات الخالية من السكر.
حسن من مذاق املاء بإضافة الليمون
ِّ
أو التوت.
تحول إىل
اخرت الربوتينات قليلة الدهونَّ .
تناول األسامك ،والدواجن منزوعة الجلود،
واللحم املفروم قليل الدهون .انزع
الدهون عن األنواع األخرى من اللحوم.
خطط لتناول وجبة خالية من اللحوم
مرة يف األسبوع .احرص عىل تناول
الفاصولياء أو املعكرونة مع الخضار.
جرب
ومبجرد إتقانك لهذه التغيرياتِّ ،
القيام بغريها.
تعد التغيريات يف منط الحياة من هذا
القبيل أدوات رائعة للمساعدة يف
حامية قلبك .وإذا كتب لك طبيبك
بعض األدوية ،تكون بالدرجة نفسها
من األهمية .تأكد من تناولها عىل النحو
املوصوف من الطبيب بدقة.
املصادرAcademy of Nutrition :
(www.eatright.org) and Dietetics؛
American Heart Association
)(www.heart.org
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بعد!
مل ُيفت األوان ُ

لقاح اإلنفلونزا السنوي هو أفضل وسيلة
تتلق
لحامية نفسك من اإلنفلونزا .إذا مل َّ
جرعتك حتى اآلن ،فاسأل طبيبك أو الصيديل.
املصدرCenters for Disease Control and :
(www.cdc.gov) Prevention

هل تعلم أنه ميكنك الحصول عىل خدمة
 Lifelineعرب الهاتف ،باإلضافة إىل هاتف
تفضل
ذيك دون أن تتكبد أي تكلفة؟ َّ
بزيارة www.MercyCareAZ.org
أو اتصل مبكتب خدمات األعضاء
عىل ( 1-800-624-3879الهاتف
النيص [ )711 :]TTYواسأل عن
برنامج ضامن رشيان الحياة الالسليك

(.)Assurance Wireless Lifeline

مقدمو الرعاية :ابحث عن
املساعدة التي تستحقها

هل تحتاج إىل دعم؟ اسأل مدير الرعاية
املسؤول عن أحد أحبائك عن الخدمات
التي قد تكون متاحة لك.

التمتع بصحة جيدة بعد التعرض لنوبة قلبية

إذا أصبت بنوبة قلبية ،فهناك أشياء ميكنك
القيام بها لبدء استعادة عافيتك والتمتع
بصحة أفضل.
ابدأ بزيارة طبيبك بقدر ما أوصاك .ستتعلم
طريقة املساعدة يف استعادة قلبك عافيته
وخفض خطر اإلصابة بنوبة قلبية أخرى.
يضا:
ميكن أن تساعدك هذه الخطوات أ ً
تناول أدويتك ،فإنها ميكن أن تساعدك
يف تجنب حدوث اضطرابات بالقلب يف
تعرف عىل دواعي استخدام
املستقبل .و ّ
كل دواء ،وتناوله حسب توصيات الطبيب.
خنا،
التزم باإلقالع عن التدخني .إذا كنت مد ً
فاطلب من طبيبك مساعدتك يف اإلقالع
عن التدخني .قد يستغرق منك األمر عدة
محاولت ،ولكنه أحد أفضل األشياء التي
ميكنك القيام بها لصحة قلبك.

قم بتغيري عادات تناول الطعام الخاصة بك.
اخرت مجموعة متنوعة من األطعمة قليلة
الدسم والصحية للقلب .اسأل طبيبك عام
إذا كان يتعني عليك تقليل نسبة الصوديوم
(امللح) والسكريات املضافة.
جدد نشاطك .اسأل طبيبك عن طريقة
بدء النشاط بطريقة آمنة .قد يكون من
األفضل البدء بربنامج إلعادة تأهيل القلب
خاضع لإلرشاف.
أخرب طبيبك ع َّام تشعر به .قد تشعر بالحزن
أو الغضب أو الخوف جراء اإلصابة بنوبة
قلبية .وهذا ميكن تفهمه .وإذا تعارض
ما تشعر به مع عملية استعادة عافيتك،
فاطلب املساعدة.
املصدرAmerican Heart Association :

أربع طرق للتحكم
يف صحتك

إذا كنت تعاين من حالة مزمنة ،فخذ األمر
خطوة خطوة:
 .1اعرف كل يشء عن حالتك.
 .2تعاون مع طبيبك لوضع خطة الرعاية.
 .3تناول أدويتك.
 .4حافظ عىل اتباع عادات صحية.
املصدرNational Institute of Diabetes :
and Digestive and Kidney Diseases
)(www.niddk.nih.gov

)(www.heart.org

يتم متويل الخدمات املتعاقد عليها مبوجب عقد مع ولية أريزونا .تحتوي
النرشة اإلخبارية هذه عىل معلومات صحية عامة ل ت ُغني عن استشارة
مقدم الرعاية الخاص بك ،أو الرعاية التي تحصل عليها منه .احرص دامئًا
عىل أن تطلب من مقدم الرعاية إخبارك مبا تحتاج إليه من رعاية صحية.
وإذا مل ت َ ُعد تود استالم هذه الرسائل الربيدية ،يُرجى التصال بخدمات
لتحدت إىل قسم إدارة الرعاية.
األعضاء وطلب ا ُّ
تتوىل رشكة - Aetna Medicaid Administrators, LLCإحدى رشكات
مجموعة  -Aetnaإدارة برنامج .Mercy Care

اتصل بنا

Mercy Care, 4500 E. Cotton Center Blvd.,
Phoenix, AZ 85040
خدمات األعضاء 602-263-3000 :أو 1-800-624-3879
(الهاتف النيص [)711 :]TTY
من الثنني إىل الجمعة ،من الساعة  7صباحاً حتى  6مسا ًء.
خط املمرضات املتاح عىل مدار  24ساعة602-263-3000 :
أو 1-800-624-3879
www.MercyCareAZ.org
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