
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   

مرض االنسداد الرئوي املزمن
٢٠١٨ خريف/شتاء

تكري للعطالمان األكسجني: تذأ

املصابني  يساعد نأكسجني باألج للعالميكن  
عىل  (COPD) مناملزي ئوالرنسداد االض مبر

النشاط  سةمامرهذا  يجعل بتحسن. رالشعو
سهل. أت بالعطالالتمتع و

خطر  عىل يينطولكنه  من،آج عالكسجني األ
تلقاء من كسجنياألق يحرتال  حريق. بنشو

ى خراألشياء األيجعل  نأيستطيع  نهأال إنفسه.  
حريق. بدأ ذاإعة برسق تحرت

مان: لألات كريتذخمسة  ييل فيام 

األكسجني.  1. ال تسمح  بالتدخني بجوار
عىل الباب ميكن   الفتة »ممنوع التدخني«

يف  تذكري ضيوف العطالت.  أن تساعد

بعيد. من عالشمووة باملدفأاستمتع  2.
لهب يأعن  ا بعيدكسجني األب نبوأابق  

قدام. أ 6عن  تقل ال مبسافة فمكشو

كسجنياألب نبوأابق  بحذر. اطبخ 3.
بنبوأابق  بالغاز. الطبخ ثناءأيف  ا بعيد

ىخراألاقد املوسطح أعن  ا بعيدكسجني األ
لك. ان كذفراألو

ً
ً

يشمل هذا  4. رسيعة  االشتعال. انتبه  للسوائل
أميكن  ن اليد ذات  املكون الكحويل. مطهرات

يف  إيف  بعاد جراثيم الربد واإلنفلونزا تساعد 
أعىل  ن تكون  من العام.  احرص هذا  الوقت

من  األكسجني. جافتني  متاما بالقرب ًيداك

أاملعطر  و املواد املتطايرة  ال تستخدم  الرذاذ
تشغيل   أيف  ثناء الشعر)  (مثل  رذاذ األخرى

عند استخدام  األكسجني. وانتبه كذلك
املنتجات البرتولية. 

عىل 5. حريق.  احرص احصل عىل  مطفأة
قد ال  تحتاج فحص تاريخ انتهاء  الصالحية.
ًًّأإليها  بدا، لكن  األفضل أن تكون مستعدا. 

تخذ عطالعاية الصحية ال تأالر

دوية األعن  التغايض السهل من نيكوقد  
هذا  يف الطبيب اعيدمووالصحية  صاتالفحوو

ىقصارالناس  يبذل نأينبغي  العام. من قتالو
مدير  مع اصلالتوو- بالنظام املاللتزجهدهم  

وأسئلة أي ألديهم  كانت ذاإطبيبهم  وأعايتهم ر
مساعدة. إىل ااحتاجوذا إ

 American Lung Associationاملصادر:  

ً

َُّ

(www.lung.org); U.S. National Library of 
Medicine (www.nlm.nih.gov) 

مع »نظام  أريزونا لشمول عقد  مربم الخدمات املتعاقد عليها  مبوجب متول
صحية عامة ال  الصحية« (AHCCCS). هذه  معلومات تكلفة الرعاية

التي تحصل عليها  أبك،  و الرعاية الخاص  مقدم  الرعاية عن  استشارة تغني
إليه  مبا  تحتاج تطلب من مقدم  الرعاية إخبارك أعىل  ن منه.  احرص دامئا

صحية.   من  رعاية
بخدمات  الربيدية،  يرجى  االتصال هذه  الرسائل مل  تعد تود استالم وإذا

إقسم  دارة الرعاية. األعضاء وطلب التحدت إىل 
حدى إ Aetna Medicaid Administrators, LLC -كة رشتتوىل  

Mercy Care Plan.نامج 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

AZ-18-07-03 MC-CO-FW18 

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.nlm.nih.gov
http://www.lung.org


 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

حت بنجاكيف تتعامل مع العطال

الناس ً نفسيا ألكرث متثل  العطالت ضغطا أميكن  ن
بالنسبة للمصابني  أيتضح  نها وقت أصعب وقد صحة.

مزمن. مبرض

ًّ
ً

من  أالناس  نهم يستطيعون االنسحاب أينبغي  ن يتذكر
يف  ال  يشعرون بالرغبة إالعطلة  ذا كانوا فعاليات يف  أي

»ال«.  وعندما يشارك من  املقبول أن تقول حضورها.
الناس،  يستطيعون أن:

يتوىل  واجبات االستضافة. شخصا  آخر يجعلوا
قضاء  وقتهم التي  يريدون مسبقا للطريقة يخططوا

من  يقضونه. بها - ومع
يشعرون من  االجتامعيات إذا كانوا اسرتاحات يأخذوا

طاقتهم  تقل. أن
هل تشعر بالتعب؟ من  املقبول أن تأخذ غفوة. 
إىل زيادة  سوء أميكن  ن يؤدي الكحول. يتجنبوا

الحالة  املزاجية أو املشاعر.
عن طريق  تناول وجبات متوازنة. بأنفسهم يعتنوا

أينبغي  ال بالتعبري عن  مشاعرهم. ألنفسهم يسمحوا
إسعداء  ذا أعىل  ن يبدوا إالناس  جبار أنفسهم يحاول

سيئة  فعال. كانت حالتهم  املزاجية
أميكن  ن تؤدي املشمسة.  يف  األيام التنزه يحاولوا

- وهو  انفعايل  موسمي الغامئة إىل  اضطراب األيام

ً  
 

 

 
 

 
 
 

 

ً

ً

  

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. مزضمبر

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. نزنفلوباإلصابة 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 نعمل 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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