
 

 

 
 
 

 

 

 

   

   

بو الر
2018شتاء/خريف

بود يف الشتاء مع الرالصمو

نأميكن  د.البارالطقس  حرض لقد 
للمصابني  مشاكل يف الشتاء يتسبب 

بسبب: ذلك وئة. الراض مربأ

ميكن  املنخفضة. ةارالحرجات در
يف الجاف دالباراء الهويتسبب  نأ

ضيقوالسعال  بدءوئتني الرتهييج  
اجهةموعىل  للمساعدة التنفس. 
ن املصابويستطيع  د،البارالطقس  

ن:أبو بالر
نفهمأوفمهم  قفوا شاحواتدوير

سيعمل ج.بالخارن نويكوعندما  
نأقبل  اءالهوتدفئة  عىل ذلك 
ئتيهم.رإىل  يصل 

ً

ستنشاقاالبجهاز  معهمايحتفظو
الرسيع.  يفللتعا

ميكن  ج.الخاريف  اءالهوث تلو
الشتاء.  يف اءالهوث تلويزيد  نأ
يف تبقى نأجيدة  ةفكرنها إ

اءالهوتنفس  نيكوعندما  الداخل 
عىل  عطالاالميكنك  صحي. غري 

قع املوعىل  اءالهودة جوقعات تو
.airnow.gov

استنشاق  نأكام  ة.املدفأخان د
يجعل نأميكن  نار من خانالد

هناك كانت ذاإأ. سوأبو الرحالة  
سالجلواملفيد  فمن مشتعلة، نار 

عنها. ا بعيد ً

ثناء أيف  سمية.املوائح والر
من الكثري يشعل ت،العطال

نأميكن  ة.معطرا عشموالناس   ً

ة ثارإإىل  القوية ائحوالردي تؤ
بو.الر متاعب 

الشتاء  ا.نزنفلواإلود الربنوبات  
ميكنوانزنفلواإلسم مومن  ءجز
بوالرحالة  تجعل نأانزنفلولإل

القيامدالربنوبات  تستطيعوأ. سوأ
غسل الجيد من ا. يضألك بذ

تجنب لةمحاوواكثرياليدين  
قدشخاصأمع  بقرعن  مسالتال
ىض.مر ن نويكو

 
ً

ً
  

من عىل ينبغي ت.العطاليف  السفر 
اوكريتذن أت العطاليف  نويسافر

من  نسخةوبو الردوية أخذ أ
ض مرعمل  خطةوالطبية  صفاتهمو

لديهم. بو الر

تخذ عطالعاية الصحية ال تأالر

عن التغايض السهل من نيكوقد  
هذا  يف الطبيب اعيدموودوية األ
يبذل نأينبغي  العام. من قتالو

املاللتزجهدهم  ىقصارالناس  
مدير  مع اصلالتوو- بالنظام 

كانت ذاإطبيبهم  وأعايتهم ر
ااحتاجوذا إو أسئلة أي ألديهم  

مساعدة.  إىل

 

 American Lung:  املصادر
Association (www.lung.org); 
American College of Allergy, 

Asthma & Immunology 
(www.acaai.org) 

للشمونا وأريز»نظام  مع ممربعقد  جبمبوعليها  املتعاقد الخدمات لوت
ال عامة صحية ماتمعلوهذه  AHCCCS(. )الصحية« عايةالرتكلفة  

عليها تحصل التي عايةالرو أبك،  الخاص عايةالرمقدم  ةاستشارعن  غنيت
إليه جتحتامبا  كخبارإعاية الرمقدم  من تطلب نأعىل  ادامئص احرمنه.  
صحية.  عايةرمن  

َُّ

ُ
ً

بخدمات تصالاالجى  ريالربيدية،  سائلالرهذه  ماستالد تود عتمل  ذاإو
عاية.الرة دارإقسم  إىل ت التحدطلب وعضاء األ

َُُ
ُّ

حدى إ Aetna Medicaid Administrators, LLC كة رشتتوىل  
.Mercy Care Planنامج برة دارإ Aetna- عةمجموكات رش

بنا اتصل  
Mercy Care, 4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040 

3879-624-800-1 أو 3000-263-602عضاء: األخدمات 
(711النيص:  )الهاتف 

.مساء 6حتى  صباحا 7الساعة  من الجمعة، إىل ثننياالمن  ًً
www.MercyCareAZ.org

2018©Coffey Communications, Inc.  ظة. محفوق الحقوجميع
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http://www.MercyCareAZ.org
http://www.acaai.org
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حت بنجاكيف تتعامل مع العطال

الناس كرثألا نفسياضغطت العطالثل تن أميكن  
للمصابنيبالنسبة صعبأقت ونها أيتضح  قدو.صحة

من.مزض مبر

من نسحاباالن يستطيعونهم أالناس  كريتذن أينبغي  
يف غبةبالرن ويشعرال  اكانوذا إالعطلة  يف فعاليات يأ

كيشارعندما و»ال«.  لتقون أل املقبومن  ها.رحضو
ن:أن يستطيعوالناس،  
ستضافة.االاجبات ويتوىل  خرآا  شخصايجعلو

قتهموقضاء  نيريدوالتي  لطريقةل مسبقاايخططو
نه.يقضومن  معو- بها 

نويشعراكانوذا إجتامعيات االمن  احاتاسرتاخذويأ
تقل.طاقتهم  نأ

ة. غفوخذ تأن أل املقبومن  بالتعب؟ تشعر هل 
ءسوزيادة  إىل دييؤن أميكن  ل.الكحوايتجنبو

املشاعر. و أاجية املزالحالة  
نة.ازمتوجبات ول تناوطريق  عن نفسهمبأايعتنو

الأينبغي  هم.مشاعرعن  بالتعبري نفسهمألايسمحو
ذاإسعداء  ايبدون أعىل  نفسهمأجبار إالناس  ليحاو

.الفعسيئة  اجيةاملزحالتهم  كانت 
ديتؤن أميكن  املشمسة. ياماأليف  هالتنزالويحاو

هو و- سميموانفعايل  اباضطرإىل  الغامئة ياماأل

ً

ياماأليف  جوالخردي يؤن أميكن  كتئاب.االمن  عنو
اجية.املزحالتهم  انتعاش إىل املشمسة 

لديهم نتكوليك  احةالرمن  الكثري عىل ايحصلو
املفضلة. الفعاليات  يف كةللمشارالطاقة  

ابق عىل اتصال

صحتهم. الناس يتناىس الأينبغي  ت،العطالصخب  يف 
عايتهم رمدير ولديهم  ئييسالرعاية الرفر مويستطيع  

التي اتدواألإىل  جيههمتووسئلتهم، أعن  جابةاإل
اتدواألتلك  تشملوسهل. أصحتهم  ةدارإتجعل  

و أالدم  ضغط تتابع التي لاملحموالهاتف  تطبيقات 
ات. السعرو أمي اليوالنشاط  وأدوية األو أل ولسرتالكو

تباكرباالو أنفسية  طبضغون ويشعرالناس  كان ذاإ
فهم  ا.اصلويتون أينبغي  صحتهم، مع التعامل يف 

حدهم.واليسو

 Alzheimer’s Associationاملصادر:  
(www.alz.org); American Cancer Society 

(www.cancer.org); National Alliance on 
Mental Illness (www.nami.org) 

ًًّ
ً 

ً
ً

ً

ح خذ حقنة لقا
تجنب ا ونزنفلواإل
صابة بها اإل

 6عمر يف اتقريبحد أيأ
حقنة  إىل جيحتاأكرب  وأشهر أ

هذا ينطبق ا.نزنفلواإلح لقا
املصابني  عىل خاص بشكل 

من. مز ضمبر

حقنة خذألمثل األقت الو
انزنفلواإلتبدأ  نأقبل  نيكو
منومجتمعك.  يف نتشارااليف  

ن يكومبا ربهذا.  التنبؤ الصعب 
ن أد مبجرالحقنة  خذأمثل األ

منطقتك. يف  فرتتو

ضتتعرن أميكن  ال كري:تذ
انزنفلوباإلصابة لإل

من نهاإحقنة.  بسبب 
لتجنب  قالطرفضل أبني  

ا. نزنفلوباإل صابة اإل

Centers for Diseaseاملصدر: 
Control and Prevention 

(www.cdc.gov) 

عاية: ابحث عن املساعدة التي تستحقهامقدمو الر
مقدم بصفتك إليها جتحتاقد  التي الخدماتوإليها،  جيحتاالتي  الخدمات عن به تهتم ن  عمل واملسؤعاية الرمدير  لفاسأعاية، الرمقدمي  حدأكنت  ذاإ
لدعمك.مة زالالت حاالاإلومات املعلوتقديم  عايةالرملدير  ميكن نهك.مو أحزين  وأجهد منك بأتشعر  قد املثال، سبيل عىل عاية.ر ُُ

http://www.nami.org
http://www.cancer.org
http://www.alz.org
http://www.cdc.gov
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