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اإلقالع عن تعاطي التبغ

هل تقوم بتدخني التبغ؟ إن اإلقالع عن تعاطي
التبغ ُيعد أحد أفضل األشياء التي ميكن أن
تفعلها للحفاظ عىل صحتك .ميكنك مضاعفة
فرص نجاحك يف اإلقالع عن تعاطي التبغ إذا
خضعت لعالج دوايئ ،باإلضافة إىل اإلرشاف
والتوجيه .وميكنك الحصول عىل املساعدة أو
التدريب من خالل التوعية الجامعية ،أو عرب
الهاتف ،أو من خالل الرسائل النصية القصرية.
وميكنك الحصول عىل األدوية من طبيبك.
وميكن لطبيبك أيضاً أن يقوم بإحالتك إىل
خط والية أريزونا الهاتفي ملساعدة املدخنني
()ASHLine؛ للحصول عىل التوجيه واملوارد
التي تساعدك يف اإلقالع عن تعاطي التبغ.
وميكنك االتصال بخط ( )ASHLineدون
الحصول عىل إحالة .كام يقدم لك خط

www.MercyCareAZ.org
MC-1426

ٍ
 .3التحدث إىل طبيبك.
معلومات تساعدك عىل حامية
()ASHLine
وقد
السلبي.
التدخني
من
أحبائك
وحامية
نفسك
هاتفياً بخط والية أريزونا
 .4االتصال
ّ
كثري من الناس من اإلقالع عن التدخني
متكن ٌ
الهاتفي للمساعدة يف اإلقالع عن
امج
ر
ب
خالل
من
التبغ
تعاطي
عن
والتوقف
مبارشة عىل الرقم
ً
التدخني ()ASHLine
.
قدمها لهم خط ( )ASHLineوإذا كنت ترغب
 1-800-556-6222أو زيارة املوقع
يف الحصول عىل املزيد من املعلومات التي
اإللكرتوين .www.ashline.org
تساعدك أنت أو شخصاً آخر تعرفه ،يف اإلقالع
وباإلضافة إىل خط (،)ASHLine
عن تعاطي التبغ ،فلديك خيارات عدة .ميكنك
هناك موارد أخرى متاحة لك .ملزيد
القيام مبا ييل:
من املعلومات حول اإلقالع عن التبغ،
 .1االتصال مبكتب خدمات أعضاء
ُقم بزيارة موقع والية أريزونا خالية من التبغ
الرقم
برنامج  ،Mercy Careعىل
( )Tobacco Free Arizonaعىل الرابط
 602-263-3000أو 1-800-624-3879
www.azdhs.gov/prevention/
االتصاالت
)رقم الهاتف النيص [/]TTYجهاز
tobacco-chronic-disease/tobaccoالكتايب للصم والبكم [.(711 ]TDD
 .free-az/index.phpوبرنامج «أريزونا
 .2إذا كنت عضوا ً يف برنامج إدارة الرعاية التابع خالية من التبغ» ()Tobacco Free Arizona
هو برنامج يساعد سكان والية أريزونا عىل
لخطة  ،Mercy Careفتحدث إىل مدير
التعرف عىل مخاطر التبغ ،ويقدم لهم موارد
الحالة الخاص بك.
تساعدهم يف اإلقالع عن التعاطي.
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الرضاعة الطبيعية تحمي الرضيع واألم عىل حد سواء

تتم الرضاعة الطبيعية بشكل صحيح وليك
تعمل الخاليا والهرمونات واألجسام املضادة
وميكنك تناول أدوية معينة يف أثناء الرضاعة
املوجودة يف حليب الثدي عىل حامية األطفال
تشعري بالراحة .وخالل األيام األوىل يف الرضاعة الطبيعية ،ولكن ليس جميعها .واحريص يف
الوقت
بعض
األمر
يستغرق
قد
الطبيعية،
نوعها
الرضع من املرض .وهذه الحامية فريدة من
جميع األوقات عىل التحدث إىل الطبيب
وتُحدث تغريات لتلبية احتياجات طفلك .وقد
حتى يتعلم الطفل الرضيع كيفية التقام الثدي أو الصيديل عن األدوية التي تتناولينها وأن
صحيح.
بشكل
من
تساعدك الرضاعة الطبيعية أيضاً عىل التقليل
تسأيل قبل أن تبديئ يف تناول أدوية جديدة.
مخاطر اإلصابة بداء السكري من النوع الثاين،
ترصف بوصفة طبية
ميكنك أن تعريف ما إذا كان طفلك يحصل عىل
ويشمل ذلك األدوية التي ُ َ
املبيض.
وأنواع معينة من رسطان الثدي ورسطان
كمية كافية من الحليب أم ال .وسوف يصل
ترصف دون وصفة طبية ،والفيتامينات
والتي ُ َ
كام قد تساعدك الرضاعة الطبيعية عىل إنقاص
الطفل الرضيع إىل أعىل درجات الرضا ويزيد
واملكمالت الغذائية أو مكمالت األعشاب.
وزنك الذي زاد يف أثناء فرتة الحمل.
وزنه بانتظام بعد بلوغ األسبوع األول من عمره.
يساورك القلق بشأن ما إذا كان طفلك ميكنك االستمرار يف الرضاعة الطبيعية حتى بعد
ِ
إن تعلم الرضاعة الطبيعية يستغرق وقتاً
وإذا كان
ومامرسة وصرب ًا .ويعد التقام فم الرضيع الجيد الرضيع يحصل عىل ما يكفي من الحليب أم ال ،أن تعودي إىل العمل أو املدرسة .ويساعدك
ً
التخطيط املستقبيل لعودتك للعمل عىل تسهيل
ً
فتحديث إىل طبيب طفلك الرضيع.
مهامً لطفلك الرضيع من أجل أن
ا
ر
أم
للثدي
ّ
وتيسري هذه املرحلة التحولية .وتحديث إىل
صاحب العمل عن خياراتك.
املوارد املتاحة ِ
لك
• يوفر برنامج والية أريزونا للنساء والرضع
واألطفال ( )WICللسيدات والرضع واألطفال
األغذية واملشورات املتعلقة بالتغذية
والحصول عىل الخدمات الصحية .وميكن
لألمهات املرضعات رضاعة طبيعية الحصول
عىل الدعم من استشارة النظراء ،وحزمة
محسنة ،ومضخات للثدي وغريها من
أغذية ُ َّ
ً
هاتفيا بربنامج ()WIC
املستلزمات .اتصيل
ّ
عىل الرقم  1-800-252-5942لتعريف ما
إذا ِ
كنت مؤهلة للربنامج أم ال.
هاتفياً بالخط الساخن
• ميكنك االتصال
ّ
للرضاعة الطبيعية ،التابع إلدارة الخدمات
الصحية بوالية أريزونا عىل الرقم
 ،1-800-833-4642عىل مدار  24ساعة
يف اليوم و 7أيام يف األسبوع.
• كام توفر مؤسسة (La Leche League
 )of Arizonaدعامً من األم إىل األم للسيدات
الاليت قررن اختيار الرضاعة الطبيعية .اتصيل
بالرقم  602-234-1956أو قومي بزيارة
املوقع اإللكرتوين www.lllofaz.org
املصدر“Your Guide to Breastfeeding” :
from the CDC Office of Women’s
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هل تعاين من ارتفاع ضغط الدم؟

الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي قيامك بقياس ضغط الدم لديك

إذا أخربك طبيبك بأنك تعاين من ارتفاع ضغط الدم،
فنحن نريد مساعدتك عىل تقليل املخاطر.
فيام ييل خمسة أشياء ميكنك القيام بها لخفض
ضغط الدم:
• الحفاظ عىل وزن صحي .إذا كنت تعاين من
زيادة الوزن ،ضع خطة لفقدان الوزن .قد يؤدي
فقدان  5أو  10أرطال إىل خفض مستوى ضغط
الدم لديك.
ً
نشطا .استهدف القيام مبا ال يقل عن نصف
• كن
ساعة من النشاط املعتدل يومياً ملدة خمسة
أيام عىل األقل يف األسبوع )تشمل أمثلة النشاط
املعتدل البستنة أو امليش الرسيع أو صعود
السالمل أو تجريف أوراق الشجر أو السباحة أو
ركوب الدراجات(.
ً
• اتبع نظاماً غذائياً
صحيا .يشتمل عىل الفواكه
والخرضوات ومنتجات األلبان الخالية من
الدهون أو قليلة الدسم واألسامك والدجاج
منزوع الجلد والحبوب الكاملة واملكرسات.
• قلل الصوديوم )امللح( يف نظامك الغذايئ.
• تناول أدويتك املوصوفة لك حسب التوجيهات.
اتبع الخطة التي تضعها أنت وطبيبك لخفض
ضغط الدم ،مبا يف ذلك تناول جميع األدوية التي
طلبها طبيبك.

الحمل ومرض ضعف املناعة املكتسبة ) :(HIVأهمية إجراء االختبارات

هل تفكرين يف إنجاب طفل؟ هل ِ
أنت حامل اآلن؟ تأكدي من إجراء
.
اختبار فريوس نقص املناعة املكتسبة ( )HIVهذا هو الفريوس املسبب
ملرض اإليدز (.)AIDS
ميكن للسيدة املصابة بفريوس ( )HIVأن تنقل هذا الفريوس لجنينها .ميكن
أن يحدث ذلك أثناء الحمل .كام ميكن أن يحدث ذلك أيضاً يف أثناء الوالدة.
إذا أدركت السيدة أنها مصابة ،ميكنها أن تتخذ خطوات لتحافظ عىل
صحتها وصحة جنينها .ميكن ألدوية خاصة أن تساعدها يف تجنب نقل
الفريوس لطفلها.
وتحقق هذه األدوية أفضل نتيجة إذا بدأت يف تناولها مبكر ًا .ولكن إذا مل
يكن ذلك باستطاعتك ،فإنه ميكنها مساعدتك أيضاً إذا تم استخدامها قبل
بدء املخاض ووالدة الطفل.

نوىص السيدات الحوامل بإجراء االختبار ،حتى الاليت ال يعتقدن أنهن
مصابات بفريوس ( .)HIVقد ال تظهر أي أعراض لدى األشخاص املصابني
ً
أحيانا.
بفريوس ( )HIVلسنوات
إن التعرف عىل حالة اإلصابة بفريوس ( )HIVمن عدمها سوف يساعدك
يف التأكد من سالمة صحتك وصحة طفلك .اسأيل طبيبك عن كيفية إجراء
االختبار .إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ألي من األمراض املنتقلة عن
طريق الجنس أو فريوس نقص املناعة البرشية املكتسبة ( ،)HIVميكن
لطبيبك أن يصف لك الدواء ويساعدك يف البحث عن استشارة .يتم إجراء
االختبار وتقديم األدوية واملشورة لك دون مقابل.
املصدرCenters for Disease Control and Prevention :
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االنتحار :كيف تحصل عىل املساعدة وتساعد اآلخرين

• ابق مع الشخص أو تأكد من أن الشخص يف
ميكن أن يؤدي تغيري الفصول خالل الربيع إىل
إثارة مجموعة من املشاعر .ميكن أن يكون وقت مكان خاص وآمن مع شخص آخر يعتني به
للطاقة املتجددة حيث يصبح الطقس أكرث دفئاً
حتى ميكنك الحصول عىل مزيد من املساعدة.
ونبدأ يف قضاء املزيد من الوقت يف الخارج .مع • ُقم بإزالة أي أشياء ميكن استخدامها يف
محاولة االنتحار.
انتشار الجائحة التي يقيد القدرة عىل التواصل
مع األصدقاء والعائلة ،يشعر الكثري من الناس
تعرف عىل املزيد حول خطوات العمل
اليقني
بالوحدة .نحن نعيش يف أوقات من عدم
التي ميكنك اتخاذها .ميكنك االتصال
والضغوط املالية وزيادة الواجبات والشواغل
بخط الحياة الوطني ملنع االنتحار
الصحية والكثري غري ذلك .لكن من املهم أن
(National Suicide Prevention
تعرف أنك لست وحدك.
 )Lifelineعىل الرقم 1-800-273-TALK
فيام ييل بعض النصائح املفيدة من إدارة
) ،(8255أو ُقم بزيارة املوقع اإللكرتوين
خدمات تعاطي املخدرات والصحة العقلية
.www.suicidepreventionlifeline.org
( )SAMHSAو خط الحياة الوطني ملنع
تحدث إىل املهنيني واتبع إرشاداتهم.
االنتحار ( National Suicide Preventionألزمات الصحة السلوكية
 )Lifelineحول كيفية مساعدة نفسك
بإمكان أعضاء  Mercy Careاالتصال بخط
وأصدقائك وعائلتك .نحن نشجعك عىل
أزمات الصحة السلوكية املتاح عىل مدار 24
االطمئنان عىل خمسة من األصدقاء أو
ساعة يف اليوم و 7أيام يف األسبوع.
أفراد األرسة بعد قراءة هذا املقال .ميكنك
• مقاطعة ماريكوبا602-222-9444 :
أن تحدث فرقاً وتكون الشخص الذي يبادر
• مقاطعة بيام ومقاطعة بينال:
باالتصال .#BeThe1To
1-866-495-6735
• مقاطعة جيال1-877-756-4090 :
مساعدة ألجلك
• جميع أنحاء والية أريزونا:
التحدث مع شخص ما عن أفكارك ومشاعرك
1-888-404-5530
ميكن أن ينقذ حياتك .هناك خطوات ميكنك
اتخاذها للحفاظ عىل سالمتك خالل األزمات.
بإمكان أفراد خط األزمات مساعدتك فيام ييل:
اتصل أو تواصل عرب اإلنرتنت مع خط الحياة
• إجراء مقابلة معك يف املجتمع
الوطني ملنع االنتحار (National Suicide
• إصطحابك إىل ٍ
مكان آمن
الدعم.
 )Prevention Lifelineللحصول عىل
• مساعدتك يف تحديد مواردك للرعاية
ميكنهم مساعدتك يف:
• مساعدتك يف الرتتيب إلجراء استشارة
• البحث عن معالج /مجموعة دعم
• تقديم خيارات للتعامل مع املواقف
• بناء شبكة دعم واستخدامها
الطارئة األخرى
• وضع خطة للسالمة
يف حال تعرضك
واتصل دامئاً بالرقم
مساعدة لشخص تعرفه
ملواقف تهدد حياتك.
تعرف عىل كيفية مالحظة العالمات التحذيرية
وإذا كنت يف حاجة إىل التحدث ألحد
عندما يكون شخص ما يف خطر — وما ميكنك
القيام به للمساعدة .إذا كنت تعتقد أن شخصاً األشخاص ،فاتصل بخط املساعدة
( .602-347-1100 :)Warm Lineيدير
ما قد يكون يف خطر اإلقدام عىل االنتحار:
• اتصل برقم  ،911إذا كان خطر إيذاء النفس خط الدعم متخصصو دعم النظراء املعتمدون.
وهو متاح عىل مدار  24ساعة يف اليوم و 7أيام
يبدو محتمالً.
يف األسبوع.
• إسأل الشخص إذا كان يفكر يف قتل نفسه.
لن يضع هذا الفكرة يف ذهنه أو يزيد من
املصدرwww.samhsa.gov/suicide :
احتاملية محاولته اإلقدام عىل االنتحار.
• استمع دون إصدار أحكام واظهر اهتاممك.
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خدمات اللغة والرتجمة

ميكن لربنامج  Mercy Careمساعدتك
يف الحصول عىل مرتجم عرب الهاتف أو
مرتجم للغة اإلشارة؛ ملساعدتك يف أثناء
زيارات الرعاية الصحية ،وذلك دون مقابل.
إذا كنت بحاجة إىل املساعدة بلغتك ،أو
إذا كنت أصم أو تعاين من مشكالت يف
السمع ،فاتصل مبكتب خدمات األعضاء
لطلب مرتجم عىل الرقم 602-263-3000
أو ) 1-800-624-3879رقم الهاتف النيص
[/]TTYجهاز االتصاالت الكتايب للصم والبكم
[.(711 ]TDD

صحة أسنان الطفل:
تنس تنظيف األسنان بالفرشاة أو الفحوصات الطبية
ال َ

ً
األسنان األمريكية أنه يتعني اصطحاب األطفال الرضع
أهمية
ُمتثل الزيارات املنتظمة لفحص األسنان
لزيارة طبيب األسنان قبل بلوغ عام.
لألشخاص من جميع األعامر .تنشئ الطبقة الجريية
أو البالك من الطعام وتسبب تسوس األسنان )تسوس األطفال .يجب أن يرى معظم األطفال طبيب األسنان
األسنان/نخر األسنان( .يصيب التسوس أسنان األطفال كل ستة أشهر.
يف والية أريزونا ،مبعدل خمسة أسنان يف املتوسط.
وهذا يعني سناً من كل  4أسنان يف فم الطفل .ال يعني خالل الزيارة
أخرب طبيب األسنان إذا طرأت تغريات عىل صحة
استخدام الفرشاة والخيط لتنظيف األسنان التخلص
طفلك .ميكن أن تؤثر الحاالت املرضية يف األسنان ،وال
من جميع الطبقات الجريية التي ُتسبب التسوس.
سيام إذا كان الطفل يعاين مام ييل:
وهذا هو سبب أهمية التوجه إىل طبيب األسنان
• حساسية األسنان
لتنظيف أسنان الطفل .إن عملية تنظيف األسنان
• تورم اللثة أو نزيفها
ستزيل ما هو عالق يف خلف األسنان .يتمتع
• رائحة فم كريهة دامئاً
األعضاء حتى سن  21عاماً بتغطية لخدمات الرعاية
• أمل أو تورم يف فمك
املنتظمة لألسنان.
• جفاف الفم
• مرض السكري أو أمراض القلب أو اضطراب األكل
كام أنها تتيح لطبيب األسنان الكشف عن املشكالت
أو فريوس نقص املناعة البرشية املكتسبة ()HIV
مبكر ًا ،عندما يكون من السهل معالجتها .عىل سبيل
يسهل حشو الطبقات الجريية عندما تكون
املثالُ ،
تاريخ العائلة الطبي لتسوس األسنان أو مرض اللثة
صغرية .وميكن معالجة مرىض اللثة عند الكشف
املصادرAmerican Dental Association :؛ Arizona
عنه مبكر ًا.
متى تزور طبيب األسنان
اتبع إرشادات طبيب األسنان بشأن عدد مرات زيارة
طفلك لطبيب األسنان .إليك ما ُيشجع الخرباء عىل
اتباعه كثري ًا:
األطفال الرضع .اصطحب طفلك الرضيع إىل طبيب
األسنان بعد بروز السن األول .تقول جمعية طب

Department of Health Services: Division
of Public Health Services, Public Health
Prevention Services, Office of Oral Health:
Arizona School Dental Survey, 1999–2003؛
National Institutes of Health

ُتطبع نرشة (HEALTH
 )MATTERSألعضاء خطة
،Mercy Care

4755 S. 44th Place,
.Phoenix, AZ 85040

متول الخدمات املتعاقد عليها
ُ َّ
مبوجب عقد مربم مع “نظام
أريزونا لشمول تكلفة الرعاية
الصحية (.”)AHCCCS
هذه معلومات صحية عامة ال
ُتغني عن استشارة مقدم الرعاية
الخاص بك ،أو الرعاية التي تحصل
عليها منه .احرص دامئاً عىل أن
تطلب من مقدم الرعاية إخبارك
مبا تحتاج إليه من رعاية صحية.
تتوىل رشكة Aetna Medicaid

،Administrators, LLC
إحدى رشكات مجموعة ،Aetna
إدارة برنامج .Mercy Care

اتصل مبكتب خدمات أعضاء
برنامج  Mercy Careمن
اإلثنني إىل الجمعة ،من الساعة
مساء ،عىل
 7صباحاً حتى ً 6
الرقم 602-263-3000
أو 1-800-624-3879
)رقم الهاتف النيص [/]TTY
جهاز االتصاالت الكتايب للصم
والبكم [ .(711 ]TDDخط
املمرضات املتاح عىل مدار 24
ساعة 602-263-3000 :أو

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