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ً ً

بو فها عن الرن تعرساسية ينبغي أر أموثة أثال

ر:موأثة ثالفة معرفعليك  بو،الرمن  ين عاتكنت  ذاإ ُ

اضعراألمن  ينتعالن   له.ج عالال  ضمربو الر1.
امدون تكوئتيك ريف  التنفسية ياملجارلكن وا، دامئ

ات،املثريحد أاستنشقت  ذاإضيقة  تصبحوملتهبة.  
من ينتعاقد  خان.الدو أح اللقاب حبومثل: 

بضيق تشعر وأالتنفس،  ضيق وأزيز األو أالسعال 
ك. صدريف 

ً

ً

ُ

ً

ُ
ّ

عايةالرفر مول اسأ عمل. خطة  إىل بوالرج يحتا2.
نوبات  يف التحكم كيفية عن بك الخاص الصحية

الخاصةبوالرعمل  خطة خالل من فستتعربو. الر
كام  بو،الرنوبات  اتمثريتجنب  كيفية عىل بك

لها. تناوطريقة ومة زالالدوية باألقامئة  تشمل نهاأ
عايةالرفر مومع  بك الخاصة العمل خطة اجعر

ال  ءجزي ألحوسئلة أحاطرة. مركل  الصحية 

يف العمل خطة عاتبايساعد  نأميكن  عبه.تستو
ض التعربسبب  املستشفى إىل ذهابك تجنب 
بو.لنوبة ر

نتكوقد وحادة،  بوالرنوبة  نتكون أميكن  3.
ض؛املرهذا  ةربخطوتستخف  ال  للحياة.مهددة  

لنوبة  ضالتعربسبب  بالفعل شخص تميوفقد  
مساعدة عىل لكحصوهمية أسبب  هذاوبو. ر

الشديدة. بوالرلنوبات  ضالتعرعند  ئةطارطبية 
فعله.عليك  مبا بك الخاصة العمل خطة ستطلعك

املصادر:   
;American Lung Association )www.lung.org( 
National Institutes of Health )www.nih.gov( 

 دويةأطبيبك  لك صفوذاإ
نأاملهم  فمن  بو،الرج لعال
ساعدسيفهذا  بانتظام. لهاتتناو
احتدام نوبات من قايةالويف  
دويةألتناوك ساعديقد  بو.الر
ع بااتعىل    ًيضاأبانتظام  بوالر

كام ا، ًنشاطأكرث  حياة بسلوأ
ندوشياء األعمل  عىل كيساعد

عة.برسس  ًالتنفبضيق  تشعر نأ

ً

َُّ هذه نا.وأريزية الومع  ممربعقد  جبمبوعليها  املتعاقد الخدمات لومت
بك، الخاص عايةالرمقدم  ةاستشارعن  غنيتال  عامة صحية ماتمعلو

مقدم من تطلب نأعىل  ادامئص احرمنه.  عليها تحصل التي عايةالرو أ
صحية.  عايةرمن  إليه جتحتامبا  كخبارإعاية الر
بخدمات تصالاالجى  ريالربيدية،  سائلالرهذه  ماستالد تود عتمل  ذاإو

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

.Mercy Care Planنامج برة دارإ Aetna- عةمجموكات رش

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

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

.مساء 6حتى   صباحا 7الساعة  من الجمعة، إىل ثننياالمن  
 أو 3000-263-602ساعة:   24مدار  عىل التمريض خط 

1-800-624-3879 

َُُ
ُّ
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بيعيةاجهة الحساسية الرق ملوطر 5
غمبالروالدافئ.  الطقسوالشمس  عسطوبيع الريجلب  

الحساسية  من نيعانوالذين  شخاصلألبالنسبة  ذلك، من 
املعاناة.  يف لهم بيعالرسم مويتسبب  نأميكن  سمية،املو
كنت ذاإاملعاناة  إىل تضطر لن نكأهي  الجيدة خباراأل

فعله: عليك  يجب ما تعلم 

قد بكر.مقت ويف  دويةاألل ناوتيف  ابدأ .1
بريل أشهر  قبل رالظهويف  الحساسية اضعرأتبدأ  

ذاإح اللقاب حبوق إطاليف  شجاراألتبدأ  مايو. وأ
لتناوابدأ  الشتاء. يف ادفئأكرث  يامأهناك  كانت 

تشري نأد مبجربك  الخاصة الحساسية دويةأ
ة. حارجة موم قدوإىل  الطقس حالة تقارير 

ً

ر أوابي غف أظنبيعية. الرالتنظيف  عملية .2
الشتاء. فصل خالل تجمعت تيةعنكبوط خيو

الكلب  شعر بقايا بائيةالكهرباملكنسة  نظف 
مهام. نووسهام جلوماكن أيف  القطةو

ّ

ًّ

َُّ

ً ً 

ً 

التي  ماكناأليف  العفن ينمو العفن.ل أز .3
ابق الطووالحاممات  افحص طوبة.ربها  جدتو

السفلية. 

استقبال  يف غبترقد  مغلقة.افذ النوبق إ.4
خل تدقد  لكنوحة، مفتوافذ بنوبيع الرسم مو

اءالهومع  لاملنزداخل  إىل حاللقاب حبو
النقي.  

بحبوع نووسم للموا فقوقت. الواقب ر.5
نيكوقد  الحساسية، لك تسبب التي حاللقا

يف اسيئو أاجيدح اللقاب حبود جووىمستو
م.اليومن معينة  قاتوأ

 املصادر:  
 American College of Allergy, Asthma & 

  )Immunology )www.acaai.org؛ 
 American Lung Association )www.lung.org( 

 ج إىل مساعدة؟ هل تحتا
عاية ك مدير الرقد يخرب

بو ض الرباملزيد عن مر
اصل ك يف التوويساعد

عايةمع مقدم الر
الصحية الخاص بك.  

عضاء، اتصل بخدمات األ
اطلب التحدث إىل قسم و
عاية. ة الردارإ

اغلك كة شومشار
حلةمري أيف  جعابإزت شعرذا إ

مقدم خربفأجك، عالاحل مرمن  
ا ًيضأميكنك  بك. الخاص عايةالر

بك،  الخاص عايةالرمدير  خبارإ
عضاء،األخدمات  مكتب وأ
ن،الطعووامتالتظلقسم  وأ
ابسيطمر األبدا  ذاإحتى  ذلكو

منكأواحتك رمتثل  لك. بالنسبة 
نأكام  عايتك.رمن  اهاما ًءجز

الصحية عايةالرعمل  فريق 
من بالتأكد فكلمبك  الخاص 

مان. باأل تشعر نك أ

Narcan ل عن عقار اسأ
ميكن شخاص.األقتل  يف تتسبب ناتفيواألدوية أمن  ائدةالزعات الجر

كان()نارن كسونالويسمى  عقار لتناوطريق  عن دويةاألهذه  ثريتأعكس  
can(one )Narxonal.  حياة نقاذإواء الدوهذا  صفوطبيب  يألميكن

العقار هذا ساعد  2014نيو يوحتى   1996عام  منذ نهأإىل  يشار شخص. 
ة،مريكياألاملتحدة  ياتالالويف  شخص لفأ 26من  أكرث حياة نقاذإيف  

لهمفعون ألذلك وعطائه، إبعد   911بـ  تصالاالإىل  جستحتاذلك  معو
ساعتني. و أساعة  خالل يف لوسيز

ّ

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

ل عىل خدمة ميكنك الحصو نه أ هل تعلم 
eline Lif ن يك دوضافة إىل هاتف ذعرب الهاتف، باإل

ين وقع اإللكرتة املوي تكلفة؟ قم بزيارن تتكبد أأ
www.MercyCareAZ.org تصال مبكتب و االأ

 3879-624-800-1قم عضاء عىل الرخدمات األ
سليك نامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو

.)Assurance Wireless Lifeline( 

http://www.cdc.gov
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.lung.org
http://www.acaai.org
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