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 مني املزئونسداد الرض االمر
 2019صيف/ بيعر

 )COPD( مني املزئونسداد الرض االالتحكم يف مر

 

حالة  )COPD(من املزي ئوالرنسداد االض مرعد ي
ال زفام ض، املرهذا من ين تعاكنت ذا إوة. خطريضية مر
الطريقة:إليك جيد. بشكل العيش كنك ي

لتجنب ة طريقفضل أهي فهذه  خني.التدعن قف  تو.1
ئتيك.برر الرضمن مزيد إلحاق 

تهييج إىل دي يؤعام بتعاد االل حاو ئتيك.رعىل  حافظ .2
ة. القويخنة داألو أالغبار يف ذلك ل يتمثقد وئتني. الر
خرين، اآلسجائر خان داستنشاق عدم ل حاولك، كذو
السلبي.خني التدتجنب و

 طبي.الالفحص جل أمن طبيبك إىل الذهاب عليك   .3
ذا إحتى ي، الطبالفحص جلسات من يا أت تفوال و

القيام عىل ا قادرتعد مل ذا إوبخري. نك أتشعر كنت 
خرب فأالتنفس، يف صعوبة ين تعانك ألما بنشاط 
ر.الفوعىل طبيبك 

هغريوكام الزن يكون أكن ي ض.مري بأصابة اإل تجنب  .4
نسداد االض مرمع التنفيس الجهاز ى عدواض مرأمن 
ار، باستمريديك اغسل للغاية. ا خطريمن املزي ئوالر
ا نزنفلواإلح لقاعات جرعىل ل الحصوعىل ص احرو

ن أعليك يجب كان ذا إعام طبيبك ل اسأي. السنو
ل الحصوعد مووي، ئوالرااللتهاب ح لقاعىل تحصل 

عليه.

ن ألة املعتدالتامرين سة ملامركن ي ا.نشيطكُن  .5
 نأعىل ص احرفضل. أ بشكلس التنفيف حقا ك ساعدت

لك.املناسبة التامرين ع انوأعن طبيبك ل تسأ

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

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

دوية أطبيبك لك صف وذا إ
ي ئوالرنسداد االض مرج لعال
خذ تأن أاملهم فمن  من،املز

منتظم.  بشكلدوية األهذه 
من قاية الويف سيساعد فهذا 
نسداد االض مرنوبات حدة 

ك يساعدقد من. املزي ئوالر
ض مرج لعالدوية أل تناو

من املزي ئوالرنسداد اال
ب سلوأع اتباعىل بانتظام 

كام نشاطا، أكرث حياة 
نشطة األداء أعىل ك يساعد

بضيق تشعر ن أن دو
يف التنفس.

ُ
ُ

ّ ٍ ُ

ّ ّ  

 
ّ ّ

ّ

ّ
ّ ًّ ّ ُ
ً

ّ

ُ ّ
ّ

ً

ُ ً
ٍ ّ ً ُ

هذه  نا.وأريزية الومع م مربعقد جب مبوعليها املتعاقد الخدمات ل تو
بك، الخاص عاية الرمقدم ة استشارعن تغني ال عامة صحية مات معلو

مقدم من تطلب ن أعىل دامئا ص احرمنه. عليها تحصل التي عاية الرو أ
صحية. عاية رمن إليه ج تحتامبا ك خبارإعاية الر
بخدمات تصال االجى ريالربيدية، سائل الرهذه م استالد تود تعمل ذا إو

عاية.الرة دارإقسم إىل التحدت طلب وعضاء األ
حدى إ -.Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل 

.Mercy Care Planنامج برة دارإ Aetna- عةمجموكات رش

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

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

 

مساء.6 حتى صباحا 7 الساعة من الجمعة، إىل ثنني االمن 
 أو3000-263-602ساعة:  24 مدار عىل التمريض خط 

1-800-624-3879
www.MercyCareAZ.org
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ج إليهانات التي ال تحتافيودوية األماذا تفعل بأ
انتشار سباب أحد أا. كثرينات فيواألدوية أخبار أتنترش 

ت حاالمن ف الاآلات عرشع قووهو خبار األهذه مثل 
هذه من ائدة زعات جرل تناوعن الناتجة فاة الو

هذه استخدام شخاص األييسء عندما سنويا العقاقري 
ل.قوية املفعوالعقاقري 

ن أسبق هل مة. زاألهذه نهاء إيف املساعدة يكنك 
ذا إمك؟ الآج لعالنات فيوأدوية أطبيبك لك صف و

تدعهافال العقاقري، لهذه ج تحتاتعد مل وجك عالانتهى 
خر. آشخص ي أإىل العقاقري هذه تعط ال لك. حو

ذلك:عمل كيفية إليك ئم. املالالنحو عىل منها تخلص 
تعمل العقاقري.ستعادة النامج برإىل ل صوالول حاو•

القدية العقاقري هذه جمع عىل امج الربهذه 
يكنك عنك. نيابة ئم املالالنحو عىل منها التخلص و

العقاقري ستعادة النامج برعن نت نرتاإلعرب البحث 

حد بأا يضأطة الرشة دارإك تخربقد مجتمعك. يف 
امج.الربهذه 

من التخلص عىل ة قادرن تكوقد  لية.صيدل اسأ•
عنك.بالنيابة العقاقري هذه 

قد ل املنزيف الباقية املستخدمة غري دوية األن أكر تذ
حد أيعرث قد الخاطئة. يدي األيف املطاف بها ينتهى 

تحدث وله ويتناولك ف صواملوالعقار عىل شخاص األ
ائدة.عة الزالجرت حاالمن ى خرأحالة   

 ضافية: مصادر إ
 Centers for Disease Control 

 and Prevention (www.cdc.gov)؛
 National Institute on Drug Abuse 

(www.drugabuse.gov)

هل تحتاج إىل مساعدة؟ 
قد يخربك مدير الرعاية 

باملزيد عن مرض االنسداد 
الرئوي املزمن ويساعدك يف 
التواصل مع مقدم الرعاية 
الصحية الخاص بك. اتصل 
بخدمات األعضاء، واطلب 

التحدث إىل قسم إدارة 
الرعاية.

اغلككة شومشار
حلة مري أيف ج عابإزت شعرذا إ

مقدم خرب فأجك، عالاحل مرمن 
ا يضأكنك يبك. الخاص عاية الر

بك، الخاص عاية الرمدير خبار إ
عضاء، األخدمات مكتب و أ
ن، الطعووامت التظلقسم و أ
ا بسيطمر األبدا ذا إحتى ذلك و

نه ألك بدا لو حتى لك. بالنسبة 
منك أواحتك رثل تهني. مر أ

ن أكام عايتك. رمن ا هاما ءجز
الصحية عاية الرعمل فريق 

من بالتأكد ف كلمبك الخاص 
مان.باأل تشعرنك أ

Narcanل عن عقار اسأ
يكن شخاص. األقتل يف تتسبب نات فيواألدوية أمن ائدة الزعات الجر

كان()نارن كسونالويسمى عقار ل تناوطريق عن دوية األهذه ثري تأعكس 
naloxone )Narcan( . حياة نقاذ إواء الدوهذا صف وطبيب ي أليكن

العقارهذا ساعد  2014نيو يوحتى  1996عام منذ نه أإىل يشار شخص. 
ة، مريكياألاملتحدة يات الالويف شخص لف أ 26من أكرث حياة نقاذ إيف 
له مفعون ألذلك وعطائه، إبعد  911بـ تصال االإىل ج ستحتاذلك مع و

ساعتني.و أساعة خالل يف ل وسيز

 (www.cdc.gov)قاية منهاالواض ومراكز مكافحة األاملصدر: مر

ل عىل خدمة  يكنك الحصو نهأ هل تعلم 
 Lifelineن يك دوضافة إىل هاتف ذعرب الهاتف، باإل

ين وقع اإللكرتة املوي تكلفة؟ قم بزيارن تتكبد أأ
www.MercyCareAZ.orgتصال مبكتب و اال أ

 3879-624-800-1قمعضاء عىل الرخدمات األ
سليكنامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو
(Assurance Wireless Lifeline.)
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