
4 طرق للتحكم 
يف صحتك

إذا كنت تعاين من 
حالة مزمنة، فخذ األمر 

خطوة خطوة:

 اعرف كل يشء .1 
عن حالتك.

 تعاون مع طبيبك .1 
لوضع خطة الرعاية. 

 تناول أدويتك. .1 

 حافظ عىل اتباع .1 
عادات صحية.

 Agency for :املصدر
 Healthcare Research and

(www.ahrq.gov) Quality

مرض السكري وأمراض القلب: ما العالقة بينهام؟
غالبًا ما يكون مرض السكري وأمراض القلب 
متالزمني. يف الواقع، يزيد مرض السكري من 

احتاملية ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسرتول. 

العديد من األشخاص املصابني مبرض السكري ال 
يعرفون أنهم مصابون به. فبداًل من املخاطرة، 

اسأل طبيبك عام إذا كنت بحاجة إلجراء فحص 
أم ال. 

إذا كنت مصابًا مبرض القلب والسكري، فهناك 
العديد من الطرق للتحكم يف كلتا الحالتني. 

ليك تبدأ: 

 حدد األهداف. اسأل طبيبك عن توصياته .1 
لطبيعة أهدافك فيام يتعلق بنسبة السكر يف 
الدم وضغط الدم والكوليسرتول والوزن. ثم 

تعاون معه للوصول إىل املعدل املطلوب.

 اتبع حمية صحية مفيدة للقلب. وهذا يعني: .1 
 تناول الكثري من الفاكهة والخرضاوات  ••

والحبوب الكاملة.
 اخرت األسامك وقطع اللحوم والدواجن  ••

الخالية من الدهون.

 التزم بتناول منتجات األلبان الخالية من  ••
الدهون وقليلة الدسم.

 خفِّف من تناول السكريات املضافة.  ••

 حافظ عىل نشاطك. خطِّط ألداء 50  دقيقة .1 
من التامرين الرياضية يف األسبوع. 

 ال تدخن. إذا كنت بحاجة إىل اإلقالع عن .1 
التدخني، فيمكن لطبيبك مساعدتك. 

 احرص عىل خفض التوتر. ضع اسرتاتيجيات .51
صحية للرعاية الذاتية مثل: التنفس العميق 
والتواصل مع األصدقاء والحصول عىل قسط 

وافر من النوم. 

 تناول أدويتك، حتى إذا كنت تشعر أنك .1 
بخري، فال تهمل أدويتك أو تتوقف عن 

تناولها؛ فهي تساعد يف الحفاظ عىل صحتك. 

 American Heart Association :املصادر
(www.heart.org)
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العيش بشكل جيد 
بالرغم من اإلصابة بمرض 
يال�يان التا� ج ش

  MC- 5 5-CAD MC-CA-SS  



معرفة مخاطر األدوية األفيونية
األدوية األفيونية هي أدوية قوية مهدئة لألمل، 

ويسهل إدمانها.

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة لتخفيف األمل، 
فتحدث مع طبيبك حول الخيارات األكرث أمانًا. 

إذا كنت تستخدم أحد املسكنات األفيونية، 
فتناول أقل جرعة ممكنة ألقرص فرتة زمنية، 

  ،)naloxone( واسأل طبيبك عن عقار ناركان
فهو من املمكن أن ينقذ حياتك.

هل تريد أن تعيش حياة خالية من 
العقاقري؟ اتصل بخط املساعدة الهاتفية 
 1-800-662-HELP الوطني عىل الرقم

.)1-800-662-4357(

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

 Substance Abuse and Mental
 Health Services Administration

(www.samhsa.gov)

هل تحتاج إىل مساعدة؟ ميكن ملدير الرعاية أن يخربك باملزيد 
عن حالتك. وميكنه أن يوصلك بإحدى جهات تقديم خدمات 

الرعاية الصحية أيًضا. اتصل بخدمات األعضاء، واطلب التحدث 
إىل قسم إدارة الرعاية.

هل تعلم أنه  ميكنك الحصول عىل 
خدمة (Lifeline) عرب الهاتف، باإلضافة 

إىل هاتف ذيك دون أن تتكبد أي 
تكلفة؟ يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين 

 www.MercyCareAZ.org أو 
 االتصال مبكتب خدمات األعضاء 

 عىل الرقم 1-800-624-3879 
)الهاتف النيص TTY: 711( واسأل عن 

برنامج ضامن رشيان الحياة الالسليك 
.(Assurance Wireless Lifeline)

فهم كيفية عمل أدوية القلب داخل الجسم
أن تعيش بصحة جيدة عىل الرغم من اإلصابة مبرض 

القلب قد يعني تناول أدوية معينة. إذا وصفها 
لك طبيبك، فمن الجيد أن تفهم كيفية عملها. عىل 

سبيل املثال:

مثبطات مستقِبالت بيتا. تقلل هذه األدوية من 
إجهاد عضلة القلب. وتساعد عىل خفض ضغط 

الدم، مام يساعد عىل إبطاء نبضات القلب وخفض 
قوته، كام يستخدمها األطباء لعالج رضبات القلب 

غري الطبيعية وآالم الصدر. 

مضادات تخرث الدم. ال تنخدع باسمها، هذه األدوية 
يف الواقع ال تعمل عىل تخفيف الدم. ولكنها تساهم يف منع تشكل الجلطات الضارة يف 

األوعية الدموية. كذلك متنع الجلطات املوجودة من أن تصبح أكرب وأكرث خطورة. 

مركبات الستاتني. تساعد هذه األدوية يف خفض الربوتني الدهني منخفض الكثافة، 
وهو الكوليسرتول الضار. كام أنها قد تعزز الربوتني الدهني مرتفع الكثافة، وهو 

الكوليسرتول املفيد. 

االستفادة القصوى من الدواء
يجب عليك تناول أدويتك عىل النحو الذي وصفه الطبيب بدقة، حتى إذا كنت تشعر 

أنك بخري. إذا تناولت األدوية عىل النحو الصحيح، فيمكن أن تساعدك عىل تجنب 
اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. 

إذا كنت تشعر بالقلق إزاء األعراض الجانبية، فأخرب طبيبك؛ فقد يصف لك جرعة أو 
دواء مختلًفا يعمل بشكل أفضل. ال توقف الدواء دون موافقة طبيبك. 

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

يتم متويل الخدمات املتعاقد عليها مبوجب عقد مع والية أريزونا. تحتوي 
النرشة اإلخبارية هذه عىل معلومات صحية عامة ال تُغني 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 تَُعد تود استالم هذه الرسائل الربيدية، يُرجى االتصال بخدمات 

األعضاء.
تتوىل رشكة Aetna Medicaid Administrators, LLC -إحدى رشكات 

.Mercy Care إدارة برنامج -Aetna مجموعة

اتصل بنا
Mercy Care, 4500 E. Cotton Center Blvd.,  

Phoenix, AZ 850 0 
 خدمات األعضاء: 3000-263-602 أو 1-800-624-3879 

)711 :]TTY[ الهاتف النيص(
من االثنني إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحاً حتى   مساًء.

خط املمرضات املتاح عىل مدار    ساعة: 602-263-3000 
أو 1-800-624-3879
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