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ق بع طرربو بأسيطر عىل الر
يجب  فال بو،الرمن  ينتعاكنت  ذاإ
شياءبأالقيام  ندوذلك  ليحون أ

ات خطوبع أرييل  فيام بها. تستمتع
بو: الرعىل  ةللسيطر

 جامعية.د جهوإطار  يف ضعها   .1
بوالرعىل  ةالسيطرل تحاوال  

مع كتكمشارعدتك. دمبفر
ح. النجاح مفتاطبيبك  

 اضك. عرألبسجل  احتفظ  .2
تنفسك فيه ادزالذي  قتالو ما 
عندما تفعل كنت ماذا ا؟ءسو
ينأالصفري؟  يف تنفسك بدأ 

لعدة شياءاألتلك  عتتبكنت؟ 
م قدثم  ع.سبوأملدة  وأيام، أ

الطبيب.  إىل سجلك 

عمل خطة ضعوعىل  صاحر  .3
سجل  سيساعد  بو.الرملعالجة  

عىل طبيبك بك الخاص اضعراأل
لديك. بوالرمسببات  ما فةمعر
بحبوهي  هل الغبار؟ هو هل 
ثل يالقطط؟  هي هل ح؟اللقا

اكبرياءجزبو الرسببات متجنب  
بك  الخاصة العمل خطة من 
تتضمن نأيجب  بو.الراجهة ملو

يجب اتخطوا  يضأخطتك  
اض. عراألتفاقم  عند اتخاذها 

ً ّ
ِّ

تعاطي  نإ دويتك. بأاهتم   .4
الصحيحة  بالطريقة بوالردوية أ

رالشعوعىل  كيساعدن أكن ي
اجعترإىل  ضافةباإلبالتحسن، 

نأتأكد  بو.الرنوبات  عدد 
الخاصة العمل خطة تتضمن 

خذها أيجب  التي دويةاألبك  
هذه  اتبع ثم لها.تناوقات وأو

م.يوكل  جيهاتالتو

بو؟الرعمل  خطة تبدو كيف 
 عىل  من عينة تنزيل كنكي

www.morehealth.org/ 
asthma.

American Academy املصادر: 
 of Family Physicians 

(www.familydoctor.org)؛
 National Heart, Lung, 

 and Blood Institute  
(www.nhlbi.nih.gov/) 

ُ

ً

ُ
ًًُ

يتحتونا. وأريزية الومع  ممربعقد  جبمبوعليها  املتعاقد الخدمات لوت
ةاستشارعن  غنيتال  عامة صحية ماتمعلوعىل  هذه خباريةاإلة النرش

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

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

َُّ
ُ

ً

َُُ
ُّ

حدى إ-Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل 
.Mercy Careنامج برة دارإ-  Aetnaعةمجموكات رش

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

 3879-624-800-1  أو3000-263-602 عضاء: األخدمات  
(711 النيص: )الهاتف  

.مساء6 حتى صباحا7 الساعة من الجمعة، إىل ثنني االمن    

 أو  3000-263-602 ساعة: 24 مدار عىل حاملتاضات املمرخط  
1-800-624-3879 

www.MercyCareAZ.org 
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ً ً

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.nhlbi.nih.gov
http://www.familydoctor.org
http://www.morehealth.org/asthma
http://www.morehealth.org/asthma


يئوح االلتهاب الرل عىل لقابو: الحصوالر
يف بوالرخاللها  من ثريؤالتي  الكيفية ما

ي؟ئوالرااللتهاب 

للغاية.ه ثريتأت ثب

صابتكإخطر  دادفسيزبو، بالرامصابكنت  ذاإ
التهاب هو يئوالرااللتهاب  ي.ئوالربااللتهاب  

مةثو"الجرتسمى  بكرتيا تسببه ئتني،الرصيبي
البكرتيا  هذه تسبب نأكن يئوية". الرالعقدية  

بالتهابات: صابة اإل
غالدما      
يالفقرد العمو      
الدم      
ذناأل      

كنها يللغاية.  ةخطريااللتهابات  هذه نتكوقد  
نأكن يوباملستشفى.  كحجزيف  تتسبب نأ

لك. كذفاة الويف  تتسبب 

ض صابة باملرتجنب اإل
خر. آلشخص  من اثيمالجرهذه  تنتقل نأكن ي
املثال،  سبيل عىل بها. صابةاإلكنه يشخص  يأ

عطس  وأما  شخص سعل ذاإض رتن أكن ي
نيتمتعوالذين  شخاصاألحتى  منك. ببالقر

لك.اثيم الجرنقل  كنهميجيدة  بصحة 
ُ

بوبالراملصابني  شخاصاألن أيف  السبب هو هذا 
ال ي.ئوالرااللتهاب  حلقاعىل  ايحصلون أيجب  

خذألج تحتافقد  .سنوياح اللقاخذ أإىل  جتحتا
كاعتباريف  ضع تني.مرو أاحدة وة مرح اللقاهذا 

قد  اللقاحات. من مختلفان عاننوهناك  التايل:
عني. النوإىل  جتحتا

صابة اإللك.  فضلاألما  طبيبك السؤعىل  صاحر
ي ئوالرااللتهاب  حلقاعن  الالسؤتجعل  بوبالر
للغاية.  äاممه

 Asthma and Allergy Foundation املصادر: 
of America (www.aafa.org)؛

 Centers for Disease Control and  
Prevention (www.cdc.gov) 

!ان بعدت األومل يف
سيلةوفضل أهو  يالسنوانزنفلواألح لقا 

لنومن آح اللقاا. نزنفلواألمن  نفسك لحامية 
حلقاعىل   بعدتحصل  مل ذاإا. نزنفلواأليسبب  

لاسألتتلقاه.  انواألت يففلم  ا،نزنفلواأل
الصيديل.  وأطبيبك  

ُ
ُ

Centers for Disease Control املصدر: 
and Prevention (www.cdc.gov) 

سئلة يتعني عليك ثة أثال
لها لطبيبك عن ن تسأأ

نية فيواأل اد املو
عند  ةخطرنية فيواألاد املون تكون أكن ي
استخدامها. ساءةإو أاستخدامها  يف اطفراإل

طبيبك لاسأنية، فيواألاد املول تتناون أقبل  
ييل: عام  

ً
لها؟ تناوأن ألج حتاأملاذا   .1

املتضمنة؟ املخاطر  ما   .2

ا؟مانأأكرث  اتخيارجد توهل .3

نهإلك. كذ can Narعقار  عن لاسأ
لتتناوذا إحياتك  ينقذ نأكن ياء دو
ائدة.ز عة جر

ُ
ً

ً

لللحصوع؟ قاللإلمساعدة  إىل جتحتاهل 
قمبالراتصل  منك، ببالقرج العالعىل  


1-800-662-4357.

ُ ُ

   Substance Abuse and Mental املصادر:
 Health Services Administration  

 (www.samhsa.gov )؛
 U.S. Food and Drug Administration  

(www.fda.gov) 

  Lifelineل عىل خدمة كنك الحصوي  نه أهل تعلم 
ي ن تتكبد أن أيك دوضافة إىل هاتف ذعرب الهاتف، باإل

 www.MercyCareAZ.orgة ل بزيارتكلفة؟ تفض
عضاء عىل و اتصل مبكتب خدمات األأ

  (711 )الهاتف النيص:  1-800-624-3879 

سليكنامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو
(Assurance Wireless Lifeline)
	.

َّ

عاية: ابحث عن املساعدة مقدمو الر
تستحقها  التي 

حد أعاية ريتوىل  الذي عايةالرمدير  لفاسأعاية، الرمقدمي  حدأكنت  ذاإ
إليها جتحتاقد  التي الخدماتوإليها،  جيحتاالتي  الخدمات عن حبائكأ

وأحزين  وأجهد منك بأتشعر  قد املثال، سبيل عىل عاية.رمقدم  بصفتك
لدعمك.مة زالالت حاالاإلومات املعلوتقديم  عايةالرملدير  كنيك. نهم

ُ
َُ

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.fda.gov
http://www.cdc.gov
http://www.samhsa.gov
http://www.aafa.org
http://www.cdc.gov
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