
 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 

 
  

 
  

 

 
 

 
 




غم من اإلبالر
العيش بصحة جيدة  

ضابة بمرص
مني المزئوالرنسداداال

2021تاءخريف/ش


فضل أة  رفس بصونتيد، ول جل الطعام بشكناوت
ا. ًجميعلنا   مهم لصحيالغذايئ النظام ان  إ
نسداد االض  مرمن   ينتعاكنت   ذاإصةخاو
كيساعدفقد   (،)COPDمن  املزي  ئولرا

لتنفساعىل  لصحيحةاات ارلقرااتخاذ  
سهل.أبشكل  

ل  تناويساعد   نأميكن   املثال، سبيل عىل 
مليوايف  تنيمرتني  ولربامن  جيد مصدر
ت اللعضاة قوعىل   لحفاظايف  قلاألعىل   

مصادر  تشمل للتنفس. تستخدمها لتيا
ييل: ما  لجيدة اتني ولربا

لجنب اولحليب  ا •
لبيض ا •
جن الدواوسامك  األومللحوا •
ء اللبازاوءلياصولفااو ات املكرس •

لتناوعد  يشخاص،  األلبعض   لنسبةبا
نلدهواوات  هيدربولكرامن  قلأكميات   

تشمل  نأميكن   للتنفس. فضلاألهو   
كادو فواألمثل   طعمةألصحية  ان لدهوا
ن. لزيتوا ت زيوات  املكرسو

ُ

دلحاإىل  ا يضأشخاص  األبعض   جيحتاقد  و
 لغذايئ.ا نظامهم  يف  م(ديولصو)اامللح   من 

لك.   فضل األعن   طبيبك لاسأ

ً

بع بالشو تشعر  ا أًهقن مرندما تكوع
من  ي املزئولرنسداد اض االذا كان مرإ

و طاقتك، فقد تشعر  ثر عىل شهيتك أيؤ
ة.  جة كبريلشبع بدرو الشديد أب التعبا

ح يف  لنصائك هذه ان تساعدميكن أ
لتي لغذائية العنارص ال عىل الحصوا

ليها:  إج  تحتا
لطعام. ال تناوقبل   حةالرا •
يف  ةصغريجبات  وست   إىل بعأرل  تناو •

ة. كبريجبات  وثالثمن   اًلبدم  ليوا
من  مبكر قتويف   جباتكوأكرب   لتناو •

نأجح  املرمن   نيكوعندما   م،ليوا
لطاقة. امن  مبزيد  تتمتع 

ل تناومن   ساعة بعد املياهب رش •
يف  بهارشمن    البدجبات،  لوا
جبات.لوا ء ثناأ

ً

 American Dieteticاملصادر:  
(www.eatright.org) Association 

 American Lung Association 
 COPD Foundation  (

؛ 

www.lung.org) ؛
(www.copdfoundation.org) 

 ! ُن بعدات األوُمل يف
سيلةوفضل  أهو   يلسنواانزنفلواإلح  لقا

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

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

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

ل  َّتفضي تكلفة؟  ن تتكبد أن أيك دوذ
www.MercyCareAZ.org ة 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-C OPD   MC-CO-FW21 

ً

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


 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
   

 

  

 
 

 
 

 







د  نسداض االدي إىل تفاقم مرر التي تؤمونب األتج

من  املز ي  ئوالر

من  غملراعىل  جيدة بصحة لعيشان  إ
من املزي  ئولرانسداد االض  مبرصابة  اإل

COPD() فضلأما   ئتيك.رحامية   يعني
من  ينتعات  كانذا  إلك  بذللقيام   طريقة 

من؟ املزي  ئولرانسداد  االض  مر

 م، هاألووىل،  األة  وطخالإن  فن،  خدتتنكذا  إ
 ين خرآلا من  طلب  ا .خنيلتدا عن  قف  لتوا هي  

 جه اتوكنت   اذإ.ايضألك  حوخني  لتدام عد
 لطبيبك  ميكن   ، خنيلتدا عن  ع  القإلايف  بةصعو
 ميكن  ية  ودأو مج  ابر جد  تو ث  حي ،  تكعدمسا

.نكمادإ من  لتخلص ايف  كعدتسان  أ

ر مواأللتجنب   كجهدى  قصارابذل   ثم
لتنفس. اصعوبة  من تزيد لتياى  خراأل
ر:مواأل هذه  تشمل و

لك منزداخل    ابقاء.  الهوث  تلووالغبار   
ةكبرينسبة   دجووعند   افذلنواغلق  أو

كان  ذاإجلخارايف  لغباراو أثلتلوامن 
ا.ممكن لك  ذ

ً

ميكنك  امعطبيبك   لاسأية.  يائيمالكة  بخراأل
هل  لعمل.ايف  لها ضكتعرخطر   لتقليل فعله 
اتللحرشمبيدات   شرو  أء  لطالاإىل  جتحتا
هذه  نجازإخر  آشخص   من اطلب ل؟املنزيف   

خر  آمكان   يف فامكث مكن،أن  إوعامل.  األ
ت. قلوا من  ة لفرت

َّ

د لربام اثيجركافح    ئة.الرتهابات  ال
احصل ا.ارمريديك   بغسل انزنفلواإلو

ا نزنفلواإلمن   لحاميتك حاتلقاعىل   
ي. ئولرا لتهاب االو

نسداد االض  مردوية  أل  تناوة:  خريأنصيحة   
لنحو اعىل  بك صةلخا امن املزي  ئولرا

يرورضمر  أفهذا   ا.متاملك   فصواملو
ئتيك.ر ظائف  وءة  كفاعىل   للحفاظ 

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

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

ً

ً


عن  ابحث عاية:مقدمو الر

تحقها املساعدة التي تس

عاية لرامدير  لاسأدعم؟   إىل جتحتاهل  
لخدمات اعن  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   غنيت ال   عامة صحية ماتمعلوعىل   هذه خباريةاإلة  لنرشا

ادامئص  حرامنه.  عليها تحصل لتياعاية لراو أبك،   لخاصاعاية لرامقدم  
صحية.  عايةرمن   ليهإج  تحتامبا   كخبارإعاية  لرامقدم  من تطلب نأعىل  

بخدمات  تصالاالجى  ري لربيدية،  اسائل لراهذه  مالاستد  تود  ع َتمل   ذاإو
عاية.لراة دارإقسم   إىل ت لتحداب طلوءعضااأل

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 6 حتى ًحا صبا 7 لساعةامن  لجمعة،اإىل  ثننياالمن  
3000-263-602ساعة:  24 مدار عىل حاملتاضات  املمرخط   

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

2021©Coffey Communications, Inc.  ظة. محفوق  لحقواجميع

ُ
ً

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.niddk.nih.gov
http://www.nhlbi.nih.gov
http://www.lung.org
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