
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

ًفكر مليا قبل أن تتوقف عن تناول دوائك
هل متيل إىل التوقف عن تناول دواء وصفه لك 

طبيبك؟ هذه ليست فكرة جيدة، خاصة إذا كنت 
تعاين من قصور يف القلب. 

للدواء دور بالغ األهمية يف عالجك. إنه يحمي 
قلبك ويساعدك عىل أن تعيش حياة مزدهرة. 

بداًًل من إيقاف الدواء، جرب بعض هذه الحلول:

يصعب عيّل دفع مثن الدواء. أخرب طبيبك بذلك. 
قد يصف الطبيب دواًء مختلًفا له املفعول نفسه 

تقريبًا ولكن تكلفته أقل. وهناك أيًضا برامج تقدم 
أدوية مخفضة أو مجانية. قد يساعدك طبيبك يف 

العثور عىل أحد هذه الربامج. 

ال أعرف كيف أتناول دوايئ. اسأل طبيبك أو 
الصيديل أسئلة مثل:

 ما جرعة هذا الدواء؟ ••
 يف أي وقت من اليوم أتناوله؟ ••

 ما الذي يجب عيّل فعله إذا نسيت تناول  ••
إحدى الجرعات؟

 هل يلزم تناوله مع الطعام؟  ••
 كيف أعرف ما إذا كان يؤثر أم اًل؟ ••

يصعب عيّل تذكر تناول الدواء. قد يكون من 
املفيد ربط تناول الدواء بيشء آخر تقوم به كل 

يوم - مثل تنظيف األسنان. اسأل الصيديل عن 
علب تنظيم أقراص الدواء أو األدوات األخرى التي 

قد تساعدك أيًضا. 

ال أحب اآلثار الجانبية. أخرب طبيبك. قد يصف لك 
دواء أو جرعة مختلفة تعمل بشكل أفضل. 

 American Heart :املصدر 
(www.heart.org) Association

صيف عام 2022

العيش بشكل جيد 
بالرغم من اإلصابة بقصور 
يالقلب االحتقا�
ن
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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 
 ااًلتصال مبكتب خدمات األعضاء 

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

برنامج ضامن رشيان الحياة الالسليك 
.(Assurance Wireless Lifeline)

ًراقب وزنك يوميا
إذا كنت تعاين من قصور القلب، فأنت 

بحاجة إىل متابعة وزنك باستمرار. 
فاكتساب الوزن املفاجئ أو التورم قد 
يعني ااًلحتفاظ بالسوائل وأن حالتك 

تصبح أسوأ.

قم بقياس وزنك يف نفس الوقت كل يوم. 
اسأل طبيبك عن الوقت الذي يجب عليك 

فيه التواصل معه بشأن الزيادة املفاجئة 
يف الوزن. عىل سبيل املثال، قد يطلب 
منك طبيبك إبالغه إذا اكتسبت رطلني 

أو   أرطال يف يوم واحد، أو 5 أرطال يف 
أسبوع واحد. 

 

راقب التورم. إذا اًلحظت ظهور أي تورم 
جديد يف البطن أو الساقني أو الكاحلني أو 

القدم، فأخرب طبيبك عىل الفور. 

فيمكن أن تساعد معالجة اكتساب الوزن 
والتورم مبكرًا يف منع تدهور الحالة. قد 

يطلب منك طبيبك القيام مبا ييل:
تأكل مقدار أقل من الصوديوم وامللح  ••
ترشب سوائل أقل ••
تعديل األدوية التي تتناولها  ••

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

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

يتم متويل الخدمات املتعاقد عليها مبوجب عقد مع واًلية أريزونا. تحتوي 
النرشة اإلخبارية هذه عىل معلومات صحية عامة اًل 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 ااًلتصال 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 ااًلثنني إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحاً حتى 6 مساًء.

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