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بونوبات الرات شائعة لثريم 5
ً ا مصابكنت ذا إلتنفس؟ ايف زيز األمن ين تعاهل 

حدى إلت ضتعرنك أهذا يعني فقد بو، لربا
بو لرانوبة يف ثر يؤمام لديك، بو لرانوبات ات مثري

شخص من ات املثريتختلف قد وأ. سوأويجعلها 
ات مثريفة معريف مساعدتك لطبيبك ميكن خر. آل
لديك. بو لرا

ات املثريأكرث من خمسة ييل فيام ض نستعر
تجنبها:كيفية و اعشيو ً

من فاطلب ا، خنمدكنت ذا إبغ. تالخان د .1 
خني. لتداعن ع قالاإليف مساعدتك طبيبك 
و ألك حوخني لتداعدم خرين اآلمن اطلب 

تك. سيارو ألك منزيف 

ج خاربقها أاء. الفرذات يفة األلانات يوالح1 . 
مكن. أن إمك، نوفة غرج خارو أل املنز

امسح وا دامئبائية لكهرااملكنسة استخدم 
ع.سبواأليف حدة اوة مرضيات راأل

ً

ً

م ستخدا .ارفوب بيناألايب ترسصلح ا. لعفنا1 . 
.افجال ملنزا ءاهوعىل ظ للحفابة طوللريل مز

و أمياه مصادر ي أمن تخلص اصري. الرص1 . 
لفتات، انظف صري. الرصاتجذب قد غذية أ
يف فكر يام. أبضعة كل ضيات راألاكنس و

هذه ت كانذا إصري الرصامصايد استخدام 
دة.جوموال تزال ات لحرشا

ة لصغرياات لحرشاهذه تعيش بار. الغعث 1 . 
بلف قم استنشاقها، ب لتجنلغبار. ايف 

ث. للعمة مقاوغطية بأسائد لواوش املفار
ع.سبواأليف حدة اوة مرلرسير اغطية أاغسل 

ً
ً

,American Academy of Allergy املصادر: 
Asthma & Immunology (www.aaaai.org)؛ 

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

تحكم ق لل طر4
تكصح يف

من ين تعات كنذا إ
مر األفخذ منة، مزلة حا

ة:خطو ةخطو

ء يشكل ف اعر 1. 
لتك.حا عن

طبيبك مع ن تعاو1 . 
عاية. لراخطة ضع لو

دويتك. أل تناو1 . 

ع اتباعىل حافظ 1 . 
صحية. عادات

Agency for  املصدر:
 Healthcare Research and

(www.ahrq.gov) Quality
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بوعن الرفها ن تعري أبغنية يساسياء أشأ 3
صبحت أبو، لربافتك معرادت زكلام 

به. ا مصابكنت ذا إفضل أبنفسك عنايتك 
ث:لثالالحقائق ابهذه ابدأ 

ً

ين تعالن له. نهاية ال ض مربو الر 1. 
ي املجارلكن وا، دامئاض عراألمن 

ا مدون تكوئتيك ريف لتنفسية ا
يجب بو، لرانوبات ب لتجنملتهبة. 

بك صة لخااج لعالابخطة م تلتزن أ
عىل نك بأتشعر كنت ذا إحتى - 
ام. ير ما

العمل خطة ك تساعدن أميكن 1 . 
ر الشعوعىل بو الرملعالجة 

تكن مل ذا إطبيبك ل اسأتحسن. بال
خطة لك دتف سوخطة. لديك 

ات مثريب تجنكيفية عىل لعمل ا
دوية باألقامئة ستتضمن وبو. لرا
قيت تووها لتناوإىل ج تحتاي لتا

صة لخاالعمل اخطة جع ارلها. تناو
ح اطرطبيبك. ر وتزة مركل يف بك 

عبه. تستوال ء جزي أل حوسئلة أ
لعمل اخطة ع اتبايساعد ن أميكن 

لذهاب اب تجنيف بك صة لخاا
ى.املستشف إىل

 نتكوقد و. ةدحابو لرابة نون تكوقد  1. 
ض، املربهذا تستخف ال للحياة. مهددة 
بو. لراب بسبن توميوشخاص األفبعض 

لك حصوهمية أء اروب السبهو هذا و

ً
ً

َ

ض لتعراعند ئة طارطبية مساعدة عىل 
تحدد ف سولشديدة. ابو لرالنوبات 

لذي اقت لوابك صة الخالعمل اخطة 
 911قم لرباتصال االفيه عليك يجب 

ب. لطبيباو أ

American Lung  املصادر: 
 Association (www.lung.org)؛
 National Institutes of Health

(www.nih.gov)

يد ك باملزن يخربة أعايلرر اج إىل مساعدة؟ ميكن ملديهل تحتا
م خدمات تقديإحدى جهات صلك بن يوه أميكنلتك. وعن حا

اطلب التحدث ء، وعضاا. اتصل بخدمات األيضة ألصحية اعايلرا
عاية.لرة ادارإىل قسم إ

يةنفيودوية األر األفة مخاطمعر
مل، لألمهدئة قوية دوية أهي نية فيواألدوية األ

دمانها.إويسهل 

مل، األلتخفيف مساعدة إىل جة بحات كنذا إ
ا. مانأكرث األات لخيارال حوطبيبك مع فتحدث 

نية، فيواألاملسكنات حد أتستخدم ت كنذا إ
منية، زة فرتقرص ألممكنة عة جرقل أل فتناو

فهو ، )ancNar(كان نارعقار عن طبيبك ل اسأو
حياتك.ينقذ ن أاملمكن من 

ً

من لية خاحياة تعيش ن أتريد هل 
لهاتفية ااملساعدة بخط اتصل لعقاقري؟ ا
 HELP-662-800-1قم لراعىل طني لوا
(1-800-662-4357.)

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

 Substance Abuse and Mental
 Health Services Administration

(www.samhsa.gov)

ً

عىل ل لحصو ميكنك ا نههل تعلم أ
ة ضافلهاتف، باإلرب اع line)e(Lifخدمة 

ي ن تتكبد أن أيك دوإىل هاتف ذ
ين ولكرتقع اإلة املوجى زيارتكلفة؟ ير

www.MercyCareAZ.org   أو
 عضاء ب خدمات األتصال مبكتاال

 624-800-38791-قم  الر عىل
ل عن اسأ و(TYT: 711الهاتف النيص (

سليك الللحياة اضامن رشيان اج نامبر
eline)eless Lifance Wir(Assur.

ي تحتونا. وأريزية الومع عقد ب جمبوعليها املتعاقد لخدمات امتويل يتم 
ة استشارعن غني تال عامة صحية مات معلوعىل هذه خبارية اإلة لنرشا

ا دامئص حرامنه. عليها تحصل لتي اعاية لراو أبك، لخاص اعاية لرامقدم 
صحية. عاية رمن ليه إج تحتامبا ك خبارإعاية لرامقدم من تطلب ن أعىل 

بخدمات تصال االجى ريلربيدية، اسائل لراهذه م الاستد تود عتمل ذا إو
عاية.لراة دارإقسم إىل ت لتحداب طلوء عضااأل

ُ
ً

ُ ُ َ
ُّ

كات رشحدى إ- Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل 
.Mercy Careنامج برة دارإ- Aetnaعة مجمو

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

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

.ءمسا 6حتى  حاصبا 7لساعة امن لجمعة، اإىل ثنني اإلمن 
3000-263-602 ساعة:    مدار عىل ح املتاضات املمرخط 

 3879-624-800-1أو
www.MercyCareAZ.org

ً ً
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