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ثالث عادات صحية تساعد يف مكافحة مرض السكري

إذا كنت مصابًا مبرض السكري ،فإن
• استبدال األطعمة الغنية بالدهون
الخيارات املتعلقة بنمط الحياة التي
مثل لحم البقر والزبدة بالدهون
حقا.
الصحية مثل زيت الزيتون واألسامك
تتخذها كل يوم مهمة ً
معا ،قد تساعدك عىل
 .2البحث عن نظام لياقة بدنية ممتع.
فعند جمعها ً
الشعور بتحسن .وقد تقلل حتى من
قم بامليش الرسيع .مترن عىل فيديو
خطر تعرضك ملشاكل صحية مستقبلية
للياقة البدنية .مارس رياضة .تساعدك
ناتجة عن مرض السكري.
مامرسة األنشطة يف معظم األيام
عىل التحكم يف مستوى السكر يف
كبريا:
ثالث عادات ميكن أن ت ُحدث فرقًا ً
الدم والوزن.
 .1اتباع خطة للوجبات .اعمل مع
 .3أخذ األمور ببساطة .ميكن أن يزيد
اختصايص تغذية للتوصل إىل خطة
الضغط النفيس من صعوبة التحكم
طعام تناسبك .ميكن أن تختلف األمور
يف مستوى سكر الدم .عندما تشعر
التي تناسبك ،ولكن بشكل عام ،حاول
باإلنهاك ،جرب مامرسة نشاط
اتباع ما ييل:
مهدئ ،مثل االستامع إىل املوسيقى
• اختيار األطعمة الكاملة مثل
أو االستحامم .خصص وقتًا ملامرسة
الفواكه ،والخرضاوات ،والفاصوليا،
الهوايات واألشياء األخرى التي
والحبوب الكاملة
تستمتع بها.
• الحد من السكريات املضافة
والحبوب املكررة واألطعمة املصنعة املصادرAmerican Diabetes :
(www.diabetes.org) Association؛
National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases
)(www.niddk.nih.gov
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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.

اتخاذ خطوات للوقاية من أمراض الكىل
ميكن أن يساعدك البقاء عىل اطالع دائم
عىل حالتك الصحية يف الشعور بتحسن إذا
كنت مصابًا مبرض السكري .وقد يساعدك
هذا األمر عىل تجنب مشاكل الكىل.
إنك تحتاج إىل كليتني صحيتني للتخلص من
الفضالت والسوائل الزائدة من دمك.
ومع مرور الوقت ،فإن ارتفاع نسبة السكر
يف الدم الناتج عن مرض السكري ميكن
أن يرض الكليتني .يعاين الكثري من مرىض
يضا من ارتفاع ضغط الدم ،مام
السكري أ ً
يضا.
ميكن أن يرض الكليتني أ ً
احم مستقبلك
ِ
ميكنك تقليل فرص إصابتك بأمراض الكىل.
إليك كيفية القيام بذلك:
• تحقيق األهداف الخاصة بك فيام يتعلق
بنسبة السكر يف الدم وضغط الدم .اسأل

طبيبك عن أهدافك والتغيريات التي قد
تساعدك يف تحقيقها.
• زيارة طبيبك للخضوع إىل فحوصات
واختبارات .ميكن أن يساعد ذلك يف
الكشف عن اإلصابة بأمراض الكىل يف
وقت مبكر ،يف الفرتة التي ميكن أن مينع
فيها العالج تفاقمها.
• تناول أي أدوية يصفها لك طبيبك.
• تقليل مقدار امللح (الصوديوم) ،حيث
ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم.
اسأل طبيبك عام إذا كان ينبغي عليك
يضا.
الحد من كمية الربوتني التي تتناولها أ ً
• عدم تعاطي الكحول أو التبغ .اطلب من
طبيبك املساعدة إذا كنت بحاجة إىل
اإلقالع عن التدخني.
املصادرAmerican Diabetes Association :
)(www.diabetes.org؛ National Institute

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

of Diabetes and Digestive and Kidney
(www.niddk.nih.gov) Diseases

يتم متويل الخدمات املتعاقد عليها مبوجب عقد مع والية أريزونا .تحتوي
النرشة اإلخبارية هذه عىل معلومات صحية عامة ال 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 االتصال 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 االثنني 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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