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ل عىل مساعدة ء إليها للحصوماكن ميكنك اللجوثة أخني: ثالع عن التدقالاإل
نسداد االض مرمن ين تعاكنت ذا إ

كنت وCOPD) (من املزي ئوالر
خني التدعن ع قالاإلفإن خن، تد
التي شياء األفضل أحد أهو ن اآل

صحتك. جل أمن بها القيام ميكنك 
من الحد يف ذلك يساعد ن أفيمكن 

ئتيك. برلحقت التي ار رضاأل

ليس خني التدعن ع قالاإلن إ
عدة كلفك يقد والهني. مر باأل

هي: الجيدة خبار األت. المحاو
لك بذم تقون أي روالرضمن ليس 
إىل بحاجة كنت ذا إك. دمبفر

العادة هذه من للتخلص مساعدة 
ر للعثوق طرث ثالفإليك السيئة، 

الدعم: عىل

ميكن  طبيبك.إىل ث تحد  .1
دوية األود اراملوتقديم لطبيبك 

عن ع قالاإلعىل ملساعدتك 
ع انوأعدة هناك خني. التد
ن أكن ميودوية. األمن 

اختيار عىل طبيبك ك ساعدي
لحالتك.  نسبهاأ

ُ

 دعم.عة مجموإىل انضم   .2
خرين آشخاص بأستلتقي 

َّ

ُ
ُ

خني. التدعن ع قالاإليف ن غبوير
كة ملشارصة فرثل ميما هو و

ميكن النصائح. والتشجيع 
مساعدتك املستشفى و ألطبيبك 

دعم عة مجموعىل ر العثويف 
و أا شخصياجتامعات تعقد 

نت. نرتاإل عرب

ع قالاإلط خطوحد بأصل ات. 3 
ميكنك  املجانية.خني التدعن 

ع قالاإليف اء خربإىل التحدث 
مساعدتك ميكنهم خني. التدعن 
عن قف للتوخطة ضع ويف 

ُ

ًّ

َّ

ع قالاإلبخط اتصل خني. التد
للمعهد التابع خني التدعن 
قم الرعىل طان للرسطني الو

1-877-44U-QUIT
)1-877-448-7848(.

American Cancer  املصادر: 
Society (www.cancer.org)؛ 

 COPD Foundation 
(www.copdfoundation.org)؛ 

 National Cancer Institute 
(www.smokefree.gov)

َّ ي تحتونا. وأريزية الومع م مربعقد جب مبوعليها املتعاقد الخدمات ل وُت
ة استشارعن غني تال عامة صحية مات معلوعىل هذه خبارية اإلة النرش

ا دامئص احرمنه. عليها تحصل التي عاية الرو أبك، الخاص عاية الرمقدم 
صحية. عاية رمن إليه ج تحتامبا ك خبارإعاية الرمقدم من تطلب ن أعىل 

بخدمات تصال االجى ريالربيدية، سائل الرهذه م استالد تود عتمل ذا إو
عاية.الرة دارإقسم إىل ت التحدطلب وعضاء األ

حدى إAetna Medicaid Administrators, LLC -كة رشتتوىل 
.Mercy Careنامج برة دارإAetna- عة مجموكات رش

ُ
ً

ُ ُ َ
ُّ

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

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

.مساء6 حتى  صباحا7 الساعة من الجمعة، إىل ثنني االمن 

 أو3000-263-602 ساعة: 24 مدار عىل ح املتاضات املمرخط 
1-800-624-3879
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ُ ُ ىخرى األالعدود وت الربالقاية من نزص عىل الواحر
(COPD) من املزي ئوالرنسداد االض مريتسبب 

املهم من لذا ئتني. بالرحاد عضيل جهاد إيف 
مثل ئة، الربالتهابات صابة اإلتجنب خاص بشكل 

ض مبرا مصابكنت ذا إا، نزنفلواإلود الربت النز
.مناملزي ئوالرنسداد اال

ميكن ا. جدا مريضي ئوالرااللتهاب يجعلك قد 
نسداد االض مراض عرأجعل يف يتسبب ن أ

لك كذميكنه وة. فجأا ءسوداد تزمن املزي ئوالر
مبستشفى.ك حجزيف يتسبب ن أ

كيفية الحفاظ عىل صحتك
عليك االلتهابات، تجنب يف للمساعدة 

بالتايل: القيام
ل اسأعام. كل ا نزنفلواإلح لقاعىل احصل    

االلتهاب ح لقاإىل بحاجة كنت ذا إعام طبيبك 
ا.يضأي ئوالر

مساعدتك طبيبك من فاطلب ا، خنمدكنت ذا إ   
أكرث خني التديجعلك خني. التدعن ع قالاإليف 
ئتيك. رويتلف بااللتهابات صابة لإلضة عر

ن بالصابويديك ك افرار. باستمريديك اغسل    
ميكنك مياه، ض حوعن ا بعيدكنت ذا إاملاء. و

يل.كحون مكوذي يد مطهر استخدام 
من اطلب ىض. املرشخاص األمن ا كثريب تقرتال    

ىض. مرن نويكوعندما املجيء عدم ائرين الز
صابة اإلسم موخالل د الحشوتجنب ل حاو
ا.نزنفلواإلود بالرب

للتغذية ميكن الصحية. العادات عىل حافظ    
ل الحصووالرياضة سة مامروالسليمة 

يف ك جسدمساعدة م النومن الكثري عىل 
اثيم. الجر مكافحة

ً
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ً
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اثيمعة يف مكافحة الجرالرس
 عىلطبيبك ىل إث تحد؟ ضملرباصبت أا ذإا ذما
 نأو يبدو ألحمى امن ين تعاكنت ا ذإر لفوا
ا.ًءوس دادزت منملزاي ئولراد انسدالاض مرض اعرأ

American Lung  املصادر: 
 Association (www.lung.org)؛ 

 American Thoracic Society 
 (www.thoracic.org)؛ 

 National Heart, Lung, and Blood
Institute (www.nhlbi.nih.gov/)

فضل ة أدوييع األحقق جمت ل طبيبك. اسأدويتك؟ل أال حوهل لديك سؤ
اء كانت صفها لك الطبيب، سولها حسب الطريقة التي ونتيجة عندما تتناو

ت ذات  املشكالوأ مني املزئونسداد الرض االاض مرعرج أستخدم لعالت
خني.ع عن التدقالالصلة، مثل اإل

!ان بعدت األومل يف
سيلة وفضل أهو ي السنوا نزنفلواألح لقا 

لن ومن آح اللقاا. نزنفلواألمن نفسك لحامية 
ح لقاعىل  بعدتحصل مل ذا إا. نزنفلواأليسبب 

ل اسألتتلقاه. ان واألت يففلم ا، نزنفلواأل
الصيديل. و أطبيبك 

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

ُ
ُ

سئلة يتعني عليك ثة أثال
لها لطبيبك عن ن تسأأ

نيةفيواأل اداملو
عند ة خطرنية فيواألاد املون تكون أميكن 

استخدامها. ساءة إو أاستخدامها يف اط فراإل
طبيبك ل اسأنية، فيواألاد املول تتناون أقبل 
ييل:عام 

لها؟تناوأن ألج حتاأملاذا   1.

املتضمنة؟املخاطر ما   2.

ا؟ مانأأكرث ات خيارجد توهل 3.  

نه إلك. كذ Narcanعقار عن ل اسأ
لت تناوذا إحياتك ينقذ ن أميكن اء دو
ائدة.ز عةجر

ً

ل للحصوع؟ قاللإلمساعدة إىل ج تحتاهل 
قم بالراتصل منك، ب بالقرج 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)

Lifeline ل عىل خدمة  ميكنك الحصو 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
سليك نامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو

(Assurance Wireless Lifeline).

َّ

عاية: ابحث عن املساعدة مقدمو الر
تستحقها التي

حد أعاية ريتوىل الذي عاية الرمدير ل فاسأعاية، الرمقدمي حد أكنت ذا إ
إليها ج تحتاقد التي الخدمات وإليها، ج يحتاالتي الخدمات عن حبائك أ

و أحزين و أجهد منك بأتشعر قد املثال، سبيل عىل عاية. رمقدم بصفتك 
لدعمك.مة زالالت حاالاإلومات املعلوتقديم عاية الرملدير ميكن ك. نهم

ُ
َ ُ

https://www.MercyCareAZ.org
https://www.fda.gov
https://www.samhsa.gov
https://www.cdc.gov
https://www.nhlbi.nih.gov/
https://www.thoracic.org
https://www.lung.org
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