
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

العيش بصحة جيدة  
بوابة بالرصغم من اإلبالر

2021تاءخريف/ش


نهاين مبو التي تعاض الراعربع أتت
اضعراألتتبع  فإن بو،لرباٍامصابكنت  ذاإ
اتخاذ يف كيساعدقد  منها ينتعالتي ا

جيدة. ةربصولتنفس اصلةاملوات خطو

ييل:مبا ابدأ  تتبعه؟ نأي ينبغلذي اما 

ّندونهار. اليف  منها ينتعاتي الاض عراأل
يف بولرافيها عجكيزلتي اات املرعدد  

منها. ينتعاي لتااضعراألولنهار، اءثناأ
هل زيز؟األو ألسعال امن ينتعاهل  

تشعر هل لتنفس؟ايف بضيق تشعر 
لصدر؟ايف  بضيق 

هل يل.الليف  هامنين تعاالتي  اضعراأل
ندوبو؟ لراببسب قبلمن  تاستيقظ
لك. ذ ثحدوات مرعدد  

ُّ

بك. الخاص نشاقتساالجهاز  تخداماس
استنشاقك جهاز إىل جتحتاة مركم  

زيادة هناك كانت ذاإلرسيعة؟ اغاثةلإل
إىل جتحتات كنو أات املرعدد  يف 

لسنة،ايف  تنيمرمن  أكرث فهرصعادة إ
طبيبك.خرب فأ

نشطة؟ األسة امرمعند  تشعر كيف
ءداأعند  لديك بولرااض عرأتنشط  هل

ج؟لدراد صعوو أامليش  مثل عادية، رموأ
ٍا.ءسوداد يزنه أعىل  مةالعلك ذنيكوقد  

استخدام طبيبك منك بيطلقد  لككذ
تتبعوء الهواتدفق ةولذرمقياس  
تنفسك معدل لجهازاهذا  يقيس نتائجك. 

جيدة.  ةربصو

ةزياركل  يف معك حظاتكمالب صطحا
صةلخاالعملاخطة  ضاستعروب، للطبي
ضاملفرتفمن  بو.لرامع  للتعامل بك 

تنشط  عندما فعله بيجمبا  كتخربن أ
لديك.بو لرااض عرأ

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

!ُن بعدات األوُمل يف
سيلةوفضل أهو  يلسنواانزنفلواإلح لقا

 تتلقمل  ذاإا. نزنفلواإلمن  نفسك لحامية 
لصيديل.او أطبيبك  لفاسأن، اآلحتى  عتكجر

َّ

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

ةل عىل خدملحصوه ميكنك انهل تعلم أ
Lifeline هاتف إىل ةضافباإللهاتف، اربع

ل َّتفضي تكلفة؟ ن تتكبد أن أيك دوذ
www.MercyCareAZ.orgة بزيار

عضاء تب خدمات األل مبكو اتصأ
الهاتف3879-624-800-1 )عىل 

عن لاسأو TTY[: )711[النيص  
سليك ياة الالنامج ضامن رشيان الحبر

.)Assurance Wireless Lifeline( 

21.22.337.A-AZ  B (12/21) MC-1494-AST MC-AS-FW21 

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


 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 
  

  

  
 

   
  

  


بكاصة بو الخدوية الرفهم أ
ساسياتأحد أفإن  بو،لرباامصابكنت  ذاإ
عاننوفهناك  دويتك.أم فههو  فيه ملتحكا
ينتعالتي ااض عراأليف  ميتحكع نوئيسيان: ر

فريوخر اآلع لنواولطويل. امد األعىل  منها 
لرسيعة.ا غاثة اإل

ٍ

الرسيعةغاثة دوية اإلأ
ميكن منها، ينتعالتي ااض عراألتفاقمت  ذاإ
لاملفعورسيعة  دويةاألهذه  كتساعدن أ

نتكوما  البغاهي وى.خرأةمرلتنفس ايف 
خي يرحيث  استنشاق، ةجهزأة رصويف  

ائية.لهواشعبك لحوت لعضالابعضها 
خلدام رلتوامن خراآللبعض اويقلل  

طبيبك كيساعدن أميكن  ائية.لهوالشعبا
لك ضحويولك،  باملناسع لنوافة معريف 

استخدامه.  كيفية 

مد األ دوية التحكم طويلة أ
بولربااملصابني  شخاصاألمعظم  ليتناو

نأميكن  ا. يضأمية يوةربصوخذ يؤ ءادو
بو.لرانوبات متفاقمنع  يف لكذيساعد 

ٍ

شعبك  تالعضء خابإردوية األم تقوقد  
ت.قلوارومبرم رلتوايف لتحكماوائية لهوا
وأبحبوة رصويف  نتكوما  البغاهي و
استنشاق.  ة هزجأ

ٍ

تغيري إىل مداألطويلة  ىخراألدوية األف تهد
لحساسية.املسببات  جسمك استجابة كيفية 

حقن وأب،حبوة رصويف  هذه نتكوقد و
طبيبك. عيادة يف  تتلقاها 

بك اصة دوية الخف عىل األتعر
دويةاألمن  استفادة قىصأعىل  لللحصو

حسب امتامها لتناوإىل  جتحتابك،  صةلخاا
خطة  كتخربن أميكن  طبيبك. جيهاتتو

عدمبوبو لرامع للتعامل بك صةلخاالعملا
لتنفساصلةاملولها تناوكيفية ودوية األ

جيدة.  ة ربصو

ٍ

 American Lung Associationادر: صامل
(www.lung.org) ؛National Heart, Lung, 

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


عن  ابحث عاية:مقدمو الر

تحقها املساعدة التي تس

عايةلرامدير لاسأدعم؟  إىل جتحتاهل 
لخدماتاعن  حبائكأحد أعن  لواملسؤ

لك.متاحة  نتكوقد  لتيا

تحكم ق للبع طرأر
تك صحيف 

مر األفخذ  منة،مزلة حامن  ينتعات كنذا إ
ة: خطوة خطو

لتك. حاعن  ءيشكل  فاعر 1.

عاية.لراخطة  ضعلوطبيبك  مع نتعاو 2.

دويتك. أل تناو 3.

صحية. عادات  عاتباعىل  حافظ 4.

National Instituteاملصدر:  of Diabetes
and Digestive and Kidney Diseases 

(www.niddk.nih.gov) 

يتحتونا. وأريزية الومع  عقد بجمبوعليها  املتعاقد لخدماتامتويل يتم 
ةاستشارعن  غنيتال  عامة صحية ماتمعلوعىل  هذه خباريةاإلة لنرشا

ادامئص حرامنه. عليها تحصل لتياعايةلراوأبك،  لخاصاعايةلرامقدم  
صحية.عايةرمن  ليهإج تحتامبا  كخبارإعاية لرامقدم  من تطلب نأعىل 

بخدمات تصالاالجى ريلربيدية، اسائللراهذه مالاستد تود عتمل  ذاإو
عاية.لراةدارإقسم  إىل ت لتحدابطلوءعضااأل

كات رشحدى إAetna Medicaid Administrators, LLC -كة رشتتوىل  
Mercy Care.نامج برة دارإ Aetna- عةمجمو

نا باتصل  
ُ

ٍ
Mercy Care, 4500 E. Cotton Center Blvd., 

Phoenix, AZ 85040 
 

َُُ
ُّ

 1-3879-624-800 أو 3000-263-602ء: عضااألخدمات  
 711(:]TTY[النيص  الهاتف)

.ٍءمسا 6حتى  ٍحاصبا 7لساعة امن لجمعة،اإىل ثننياالمن 
3000-263-602ساعة:  24مدار  عىل حاملتاضات املمرخط  

 1-3879-624-800أو  
www.MercyCareAZ.org 
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