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!لكبذ ميالقانك بإمكا: ضةيالراسة رمامومن ملزاي ئولراد انسدالاض مر
ي ئولرانسداد االىض ملرميكن ال نه أيبدو قد 
ضية، لرياالتامرين اسة مامر( COPD)من املز

ممكن. هذا لكنو

ً من املزي ئولرانسداد االض مبرا مصابكنت ذا إ
(COPD ،) لن ضية لرياالتامرين اسة مامرفإن

ن أميكن اقع لوايف لكنها وأ. سوألتك حاتجعل 
لتحسن.بار لشعواعىل ك تساعد

بدايةهب للتأال
لتدريب انامج برء بدقبل طبيبك مع تحدث 

املناسبة لتامرين اع انوأعن ل اسأبك. لخاص ا
ها.مقدارو لك

ي. ئولراهيل لتأابإعادة تبدأ ن أطبيبك يريد مبا ر
حيث ضية، لرياالتامرين اس ودرمن سلسلة هذه 

انشيطء لبقااولتامرين اسة مامركيفية م تعلميكنك 
لتنفس. ايف بضيق ر لشعواعدم مع 

 ً

عليك ي فينبغكسجني، األجهاز تستخدم ت كنذا إ
 لطبيبكميكن استخدامه. ء ثناأيف ضة لريااسة مامر

ء ثناأيف لتدفق امعدل ضبط كيفية يريك ن أ
حة.الرامن  البدلنشاط ا ً

مكل يوا كن نشطً
ميكنك سهلة. وبسيطة بتامرين تبدأ ن أيجب 
من باملزيد لقيام االل خمن ك جهدوقتك وزيادة 

م.يوكل لتامرين ا

من: مبزيج لقيام اف استهد
 •••  
•• 
•• 

حةلسبااو أامليش مثل: بيكس، ويراألمتارين 
مةحزاألو أان زوباألت اللعضاء بناكات حر • 
لتهدئةاوء حاماإل متارين • 

ً ً لنفسك. ة صغريا هدافأضع ا، متحفزتبقى ليك 
به! القيام ميكنك مام تندهش ف سو

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

 COPD Foundation
(www.copdfoundation.org)

تحكم ق لل طر4
تكصح يف

من ين تعات كنذا إ
مر األفخذ منة، مزلة حا

ة:خطو ةخطو

 11.

.

.

.

ء يشكل ف اعر 
لتك.حا عن

طبيبك مع ن تعاو1 2 
عاية. لراخطة ضع لو

دويتك. أل تناو1 3 

ع اتباعىل حافظ 1 4 
صحية. عادات

Agency for املصدر: 
 Healthcare Research and

(www.ahrq.gov) Quality
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http://www.ahrq.gov
http://www.lung.org
http://www.copdfoundation.org


 

استعد، وضع الخطة، وابدأ التنفيذ: 
)COPD( املزمن الرئوي االنسداد خطة  إلدارة مرض وضع

الرئوي من  مرض االنسداد كنت  تعاين إذا
خطة العمل فقد  تكون ،)COPD( املزمن

ذات فائدة  كبرية. 

ما الذي ميكن أن تقدمه لك الخطة؟
تحيطك خطتك  علام مبا  ييل: ًأميكن  ن

•

•• ما األدوية التي تحتاج إليها• 
ووقت  تتناولها 

ااكتشاف  لنوبات•  •• كيفية
العال ج باألكسجني•  •• متى يجب استخدام
تحصل عىل قسط أكرب  •   •• متى يجب أن

امن  لراحة
بشفة  مزمومة•   اتبدأ  لتنفس متى 
•• متى تتصل  بطبيبك •  
أو تذهب إىل•    تتصل  بالرقم  911 •• متى

الطوارئ غرفة

أخطتك  يضا  بالخطوات ميكن أن تذكرك
بتحسن  وحامية تتبعها  للشعور التي

مثل:  يشمل  ذلك أمورا صحتك.  وميكن أن
•• حقن لقاحات اإلنفلونزا•  

وااللتهاب  الرئوي
عىل  اإلقالع•   التي تساعدك •• املوارد

عن  التدخني
الرياضية•     ••خططك  ملامرسة التامرين

وللنظام الغذايئ
للمساعدة يف •   الرئوي التأهيل إعادة

تحسني تنفسك 

 !يدتمر يف العمل الجاس
مل تكن لديك خطة عمل  خاصة  إذا

الرئوي املزمن، ملعالجة مرض االنسداد
مهمة   إطبيبك.  نها وثيقة فتحدث مع 
اميكنك  لتعاون أنت وطبيبك لوضعها.

معك يف  لديك خطة،  فأحرضها إذا كانت
الطريقة، إىل الطبيب. وبهذه كل  زيارة

عن كيفية  أميكنك  نت وطبيبك التحدث
عملها بالنسبة لك.

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

 •• 

هل تحتاج إىل مساعدة؟ ميكن ملدير الرعاية أن يخربك باملزيد 
عن حالتك. وميكنه أن يوصلك بإحدى جهات تقديم خدمات 

الرعاية الصحية أيضا. اتصل بخدمات األعضاء، واطلب التحدث
إىل قسم إدارة الرعاية. 

معرفة مخاطر األدوية األفيونية 
قوية مهدئة  لألمل، أهي  دوية األدوية األفيونية

إويسهل  دمانها. 

إىل مساعدة لتخفيف  األمل، إذا كنت بحاجة
فتحدث مع طبيبك  حول الخيارات األكرث أمانا.

املسكنات  األفيونية،  أتستخدم  حد إذا كنت
ممكنة  ألقرص فرتة زمنية،  فتناول أقل جرعة

فهو  ،)Narcan( طبيبك عن عقار  ناركان واسأل
ينقذ  حياتك. أاملمكن  ن من

ً

من  تعيش حياة  خالية أتريد  ن هل
اتصل بخط املساعدة الهاتفية العقاقري؟
 1-800-662-HELP عىل الرقم الوطني

.)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   هل تعلم أ نه ميكنك الحصول
خدمة   )Lifeline( عرب الهاتف، باإلضافة

إىل هاتف ذيك دون أن تتكبد أي
تكلفة؟ يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين 

www•MercyCareAZ•org أو  
االتصال مبكتب خدمات األعضاء 

 عىل الرقم 1-800-624-3879 
واسأل عن )711  :TTY الهاتف النيص(

برنامج ضامن رشيان الحياة الالسليك
.)Assurance Wireless Lifeline)

ً

عقد مع  والية أريزونا. تحتوي املتعاقد عليها  مبوجب متويل الخدمات يتم
عن  استشارة صحية عامة ال  تغني هذه عىل  معلومات النرشة اإلخبارية
تحصل عليها منه. احرص دامئا التي الرعاية أبك،  و الخاص امقدم  لرعاية

صحية.  من  رعاية مبا  تحتاج إليه امقدم  لرعاية إخبارك تطلب من  أعىل  ن
بخدمات  الربيدية، يرجى االتصال هذه الرسائل مل  تعد تود استالم وإذا

الرعاية. إقسم  دارة التحدت إىل  وطلب األعضاء
تتوىل  رشكة Aetna Medicaid Administrators, LLC -إحدى رشكات 

.Mercy Care إدارة برنامج -Aetna مجموعة

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

خدمات  األعضاء: 3000-263-602 أو 1-800-624-3879 
)711  :TTY  النيص )الهاتف

من الساعة  7 صباحا حتى   6 مساء. إىل الجمعة، من اإلثنني
عىل مدار 4 2  2  ساعة:  602-263-3000  خط  املمرضات املتاح

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

اجميع  لحقوق محفوظة.  Coffey Communications, Inc. © 2021
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