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بوات لنوبات الرشهر خمسة مثريأ
امصابكنت  ذاإالتنفس؟  يف زيزاألمن  ينتعاهل 
اتمثريحدى إلضت تعرنك أهذا  يعني فقد بو،بالر

ويجعلها  بوالرنوبة  يف ثريؤمام  لديك، بوالرنوبات 
ميكن .خرآلشخص  من اتاملثريتختلف  قدو.وأسأ

.لديكبو الرات مثريفة معريف  مساعدتك لطبيبك 

اعشيوات املثريأكرث  من خمسة ييل فيام ضنستعر
 :تجنبهاكيفية و

من فاطلب ا،خنمدكنت  ذاإ.التبغخان د 1.
اطلب .خنيالتدعن  عقالاإليف  مساعدتك طبيبك

لك منزيف  وألك حوخني التدعدم  خريناآلمن  
 .تكسيار و أ

لاملنزج خاربقها أ.اءالفرذات  األليفة اناتالحيو 2.
املكنسة استخدم .مكنأنإمك، نوفة غرجخارو أ

احدةوة مرضيات راألامسح وادامئبائية الكهر
 .عسبواأل يف 

استخدم  .ارفونابيب األترسيب  اصلح :العفن 3.ً
.اجافل املنزاء هوعىل  للحفاظ طوبةللرمزيل  

قد يةغذأو أمياه  مصادر يأمن  تخلص .اصريالرص 4.
ضياتراألاكنس والفتات،  نظف .اصريالرصتجذب  

اصري الرصمصايد  استخدام يف فكر .يامأبضعة  كل
 .دةجوموال تزال  اتالحرشهذه  كانت ذاإ

يف  ةالصغريات الحرشهذه  تعيش .الغبارعث   5.
ش املفاربلف  قم استنشاقها، لتجنب .الغبار

غطيةأاغسل  .للعثمة مقاوغطية بأسائد الوو
 .عسبواأليف  احدةوة مرالرسير 

  املصادر: 
 American Academy of Allergy, Asthma &

Immunology  (www.aaai.org؛ )  
 Centers for Disease Control and Prevention 

(www.cdc.gov)

ق للتحكم بع طرأر
صحتك  يف  ً

ً
منة،مزحالة  من ينتعاكنت  ذاإ

:ةخطوة خطومر األفخذ  

حالتك. عن  يشء كل فاعر 1.

ضع لوطبيبك  مع نتعاو 2.
 عاية. الر خطة 

 دويتك. أل تناو 3.

صحية. عادات  عاتباعىل  حافظ  4.

ً

ً

  Agency for Healthcare املصدر:
 Research and Quality 

 (www.ahrq.gov) 

ً

يتحتو .ناوأريزية الومع  عقد جبمبوعليها  املتعاقد الخدمات متويل يتم 
ةاستشارعن  غنيتال  عامة صحية ماتمعلوعىل  هذه خباريةاإلة النرش

ادامئص احر .منهعليها  تحصل التي عايةالرو أبك،  الخاص عايةالرمقدم  
 .صحيةعاية رمن  إليه جتحتامبا  كخبارإعاية الرمقدم  من تطلب نأعىل  

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

Aetna Medicaid Administrators, LLCرشتتوىل  حدى إ-كة
.Mercy Careنامج برة دارإ- Aetnaعةمجموكات رش

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

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

ُ
ً

.مساء  6حتى   صباحا  7الساعة  من الجمعة، إىل ثننياالمن َُُ

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

www.MercyCareAZ.org

ًً
ُّ
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ساسية ينبغي ر أموثة أثال
بوفها عن الرن تعرأ

صبحتأبو، بالرفتك معرادت زكلام  
.بهامصابكنت  ذاإفضل أبنفسك  عنايتك 

 :ثالثالالحقائق  بهذه ابدأ 
ً

ينتعالن  .لهنهاية  ال ضمربو الر .1
ياملجارلكن وا،دامئاض عراألمن  

امدون تكوئتيك ريف  التنفسية 
يجب بو،الربات نولتجنب  .ملتهبة

 بك،الخاصة  جالعالبخطة  متلتزن أ
عىل  نكبأتشعر  كنت ذاإحتى  

 .امير ما 

العمل خطة كتساعدن أميكن   .2
 .بالتحسنر الشعوعىل  بوالرملعالجة  

 .خطةلديك  تكن مل ذاإطبيبك  لاسأ
كيفية عىل العمل خطة لك دتف سو

ستتضمنو.بوالرات مثريتجنب  
إىل  جتحتاالتي  دويةباألقامئة  

خطة اجعر.لهاتناوقيت توولها تناو
ر وتزة مركل  يف بك الخاصة العمل 
ال ءجزي ألحوسئلة أحاطر.طبيبك
خطة عاتبايساعد  نأميكن  .عبهتستو

الذهاب تجنب يف بك الخاصة العمل 
 .املستشفىإىل  

دوق.حادةبو الرنوبة  نتكوقد   .3
تستخف ال .للحياةمهددة  نتكو

ن توميوشخاص األفبعض  ض،املربهذا  
اءروالسبب  هو هذاو .بوالربسبب 

طبية  مساعدة عىل لكحصوهمية أ
بو الرلنوبات  ضالتعرعند  ئةطار

العمل خطة ددتحف سو.الشديدة
عليك  يجب الذي قتالوبك  الخاصة 

.بالطبيبو أ  911قم بالرتصال االفيه 

ً
ً

َ

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

 National Institutes of Health 
(www.nih.gov) 

!اهذتفعل  نأستطيع ت :ضةيالراسةرمامومن ملزايئولرادانسدالاضمر
ي ئوالرنسداد االىض ملرميكن  ال نهأيبدو  قد 
الرياضية،  التامرين سةمامر )COPD(  مناملز

.ممكن هذا  لكن و

مناملزي ئوالرنسداد االض مبرامصابكنت  ذاإ
)COPD(،  لن الرياضية التامرين سةمامرفإن

ن أميكن  اقعالويف  لكنهاو .أسوأحالتك  تجعل 
 .بالتحسنر الشعوعىل  كتساعد

ً

ً

هب للبدايةالتأ
التدريب نامجبربدء  قبل طبيبك مع تحدث 

سبةاملنالتامرين اعانوأعن  لاسأ .بكالخاص  
 .كميتهاو لك 

.يئوالرهيل التأبإعادة  تبدأ نأطبيبك  يريد مبار
حيث الرياضية، التامرين سودرمن  سلسلة هذه 
انشيطالبقاء والتامرين  سةمامركيفية  تعلم ميكنك

 .التنفسيف  بضيق رالشعوعدم  مع
ً

عليك  فينبغي كسجني،األجهاز  تستخدم كنت ذاإ
لطبيبك  ميكن .استخدامهثناء أيف  الرياضة سةمامر

ثناءأيف  التدفق معدل ضبط كيفية يريك نأ
.احةالرمن   البدالنشاط  

ما كل يوكن نشط

ً

ميكنك .سهلةوبسيطة  بتامرين تبدأ نأيجب 
من  باملزيد القيام خالل من كجهدوقتك وزيادة  

.ميوكل  التامرين

:منعة مجموج مزعىل  حافظ 
السباحةو أامليش  :مثلبيكس، ويراألمتارين  
مةحزاألو أان زوباألت العضالبناء كاتحر 
التربيدوحامء اإلمتارين   

.لنفسكة صغرياهدافأضع  ا،متحفزتبقى  ليك 
!بهالقيام  ميكنك مام تندهش فسو

ًً

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

 COPD Foundation 
(www.copdfoundation.org) 

ك باملزيد عن ن يخربعاية أج إىل مساعدة؟ ميكن ملدير الرهل تحتا
عاية صلك بإحدى جهات تقديم خدمات الرن يوميكنه أو .حالتك

اطلب التحدث إىل قسمعضاء، واتصل بخدمات األ .ايضالصحية أ
 .عايةالر ة دارإ

ً

http://www.nih.gov
http://www.lung.org
www.copdfoundation.org
www.lung.org


    
  

 

ابدأ ضع الخطة، واستعد، و
ةدارضع خطة إلو :التنفيذ

من ي املزئونسداد الرض االمر
)COPD( 

يئوالرنسداد االض مرمن  ينتعاكنت  ذاإ
ذات العمل خطة نتكوفقد  ، )COPD(من املز

 .ةكبري فائدة 

ن تقدمه لك الخطة؟ما الذي ميكن أ
:ييلمبا   امعلخطتك  تحيطك نأميكن   ً

ّ

هالتتناوقت ووإليها  جتحتاالتي  يةدواأل 
بو الرنوبات  اكتشاف كيفية  
استخدام  فيه عليك يجب الذي قتالو 

كسجني باأل ج العال
عىل لالحصوفيه  عليك يجب الذي قتالو 

احة رمن  مزيد 
عن  سالتنفبدء  فيه عليك يجب الذي قتالو 

الشفتني مزطريق 
لطبيببا ل تصاالا فيه عليك  يجب  ي لذا قتلوا 
قم بالرل تصااالفيه  عليك يجب الذي قتالو 

ائالطوقسم  إىل الذهاب وأ 911

التي اتبالخطوا  يضأخطتك  ككرتذن أميكن  
ميكنو .صحتكحامية وبتحسن  رللشعوتتبعها  

:مثلارموأذلك  يشمل نأ

ً
 

ً
يئوالرااللتهاب وانزنفلواإللقاحات   
خنيالتدعن  عقالاإلعىل  كتساعدالتي  داراملو 
سةمامروصحي  غذايئ بنظام املاللتزخطط   

الرياضية التامرين  
يف  للمساعدة يئوالرهيل التأعادة إ 

تنفسك  تحسني 

 !استمر يف العمل الجيد
ملعالجة  خاصة عمل خطة لديك تكن مل ذاإ

مع  فتحدث من،املزي ئوالرنسداد االض مر
نتأن التعاوميكنك  مهمة ثيقةونها إ .طبيبك

 .لتنفيذهاطبيبك و

كل  يف معك هاحرضفأخطة،  لديك كانت ذاإ
نتأميكنك  الطريقة، بهذهو .الطبيبإىل  ةزيار

 .لكبالنسبة  عملها كيفية عن التحدث طبيبكو

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

فة مخاطر معر
نية فيودوية األاأل
هي  نيةفيواألدوية األ
مل، لألمهدئة  قوية دويةأ

.دمانهاإ ويسهل 

مساعدة إىل بحاجة كنت ذاإ
مع فتحدث مل،األلتخفيف  

كرثاألات الخيارل حوطبيبك  
حدأتستخدم  كنت ذاإ . امانأ

قل أل فتناونية، فيواألاملسكنات  
منية،زة فرتقرص ألممكنة  عةجر

،canNarعن  طبيبك لاسأو
.حياتكينقذ  نأاملمكن  من فهو 

ً

خالية حياة تعيش نأتريد  هل 
بخط اتصل العقاقري؟ من 

طني الوالهاتفية  املساعدة 
 HELP‑662-800-1 عىل

( 1-800-662-4357.)

  املصادر: 
 Centers for Disease 

Control and Prevention
(www.cdc.gov

 
؛   (

 Substance Abuse 
 and Mental Health 

Services Administration 
( www.samhsa.gov

 
) 

ي ن تتكبد أن أيك دوضافة إىل هاتف ذعرب الهاتف، باإل Lifelineل عىل خدمة ميكنك الحصونه ل تعلم أه
ة ل بزيارتكلفة؟ تفض َّwww.MercyCareAZ.org 3879-624-800-1عضاء عىل و اتصل مبكتب خدمات األأ

. )Assurance Wireless Lifeline (سليكنامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو (711)الهاتف النيص: 

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