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تتبع أعراض الربو التي تعاين منها

إذا كنت مصابﹴا بالربو ،فإن تتبع األعراض
التي تعاين منها قد يساعدك يف اتخاذ
خطوات ملواصلة التنفس بصورة جيدة.
ما الذي ينبغي أن تتبعه؟ ابدأ مبا ييل:
دون
األعراض التي تعاين منها يف النهارّ .
عدد املرات التي يزعجك فيها الربو يف
أثناء النهار ،واألعراض التي تعاين منها.
هل تعاين من السعال أو األزيز؟ هل
تشعر بضيق يف التنفس؟ هل تشعر
بضيق يف الصدر؟
األعراض التي تعاين منها يف الليل .هل
دون
استيقظت من ُ
قبل بسبب الربو؟ ّ
عدد مرات حدوث ذلك.
استخدام جهاز االستنشاق الخاص بك.
كم مرة تحتاج إىل جهاز استنشاقك
لإلغاثة الرسيعة؟ إذا كانت هناك زيادة
يف عدد املرات أو كنت تحتاج إىل
إعادة رصفه أكرث من مرتني يف السنة،
فأخرب طبيبك.
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كيف تشعر عند مامرسة األنشطة؟
هل تنشط أعراض الربو لديك عند أداء
أمور عادية ،مثل امليش أو صعود الدرج؟
قد يكون ذلك عالمة عىل أنه يزداد سو ﹴءا.
كذلك قد يطلب منك طبيبك استخدام
مقياس لذروة تدفق الهواء وتتبع
نتائجك .يقيس هذا الجهاز معدل تنفسك
بصورة جيدة.
اصطحب مالحظاتك معك يف كل زيارة
للطبيب ،واستعرض خطة العمل الخاصة
بك للتعامل مع الربو .فمن املفرتض
أن تخربك مبا يجب فعله عندما تنشط
أعراض الربو لديك.
املصدرAmerican Lung Association :
)(www.lung.org

بعد!
مل ُيفت األوان ُ

لقاح اإلنفلونزا السنوي هو أفضل وسيلة
تتلق
لحامية نفسك من اإلنفلونزا .إذا مل َّ
جرعتك حتى اآلن ،فاسأل طبيبك أو الصيديل.
املصدرCenters for Disease Control and :
(www.cdc.gov) Prevention

هل تعلم أنه ميكنك الحصول عىل خدمة
 Lifelineعرب الهاتف ،باإلضافة إىل هاتف
تفضل
ذيك دون أن تتكبد أي تكلفة؟ َّ
بزيارة www.MercyCareAZ.org
أو اتصل مبكتب خدمات األعضاء
عىل ( 1-800-624-3879الهاتف
النيص [ )711 :]TTYواسأل عن
برنامج ضامن رشيان الحياة الالسليك

(.)Assurance Wireless Lifeline
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مقدمو الرعاية :ابحث عن
املساعدة التي تستحقها

فهم أدوية الربو الخاصة بك

إذا كنت مصابﹴا بالربو ،فإن أحد أساسيات
التحكم فيه هو فهم أدويتك .فهناك نوعان
رئيسيان :نوع يتحكم يف األعراض التي تعاين
منها عىل األمد الطويل .والنوع اآلخر يوفر
اإلغاثة الرسيعة.
أدوية اإلغاثة الرسيعة
إذا تفاقمت األعراض التي تعاين منها ،ميكن
أن تساعدك هذه األدوية رسيعة املفعول
يف التنفس مرة أخرى .وهي غا ﹴلبا ما تكون
يف صورة أجهزة استنشاق ،حيث يرخي
بعضها العضالت حول شعبك الهوائية.
ويقلل البعض اآلخر من التورم داخل
الشعب الهوائية .ميكن أن يساعدك طبيبك
يف معرفة النوع املناسب لك ،ويوضح لك
كيفية استخدامه.
أدوية التحكم طويلة األمد
يتناول معظم األشخاص املصابني بالربو
يضا .ميكن أن
دوا ﹴء يؤخذ بصورة يومية أ ﹴ
يساعد ذلك يف منع تفاقم نوبات الربو.

هل تحتاج إىل دعم؟ اسأل مدير الرعاية
املسؤول عن أحد أحبائك عن الخدمات
التي قد تكون متاحة لك.
قد تقوم األدوية بإرخاء عضالت شعبك
الهوائية والتحكم يف التورم مبرور الوقت.
وهي غا ﹴلبا ما تكون يف صورة حبوب أو
أجهزة استنشاق.
تهدف األدوية األخرى طويلة األمد إىل تغيري
كيفية استجابة جسمك ملسببات الحساسية.
وقد تكون هذه يف صورة حبوب ،أو حقن
تتلقاها يف عيادة طبيبك.
تعرف عىل األدوية الخاصة بك
للحصول عىل أقىص استفادة من األدوية
متاما حسب
الخاصة بك ،تحتاج إىل تناولها ﹴ
توجيهات طبيبك .ميكن أن تخربك خطة
العمل الخاصة بك للتعامل مع الربو مبوعد
األدوية وكيفية تناولها ملواصلة التنفس
بصورة جيدة.
املصادرAmerican Lung Association :
)(www.lung.org؛ National Heart, Lung,

أربع طرق للتحكم
يف صحتك

إذا كنت تعاين من حالة مزمنة ،فخذ األمر
خطوة خطوة:
 .1اعرف كل يشء عن حالتك.
 .2تعاون مع طبيبك لوضع خطة الرعاية.
 .3تناول أدويتك.
 .4حافظ عىل اتباع عادات صحية.
املصدرNational Institute of Diabetes :
and Digestive and Kidney Diseases
)(www.niddk.nih.gov

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

يتم متويل الخدمات املتعاقد عليها مبوجب عقد مع والية أريزونا .تحتوي
النرشة اإلخبارية هذه عىل معلومات صحية عامة ال ت ُغني عن استشارة
مقدم الرعاية الخاص بك ،أو الرعاية التي تحصل عليها منه .احرص دامئﹴا
عىل أن تطلب من مقدم الرعاية إخبارك مبا تحتاج إليه من رعاية صحية.
وإذا مل ت َ ُعد تود استالم هذه الرسائل الربيدية ،يُرجى االتصال بخدمات
لتحدت إىل قسم إدارة الرعاية.
األعضاء وطلب ا ُّ
تتوىل رشكة - Aetna Medicaid Administrators, LLCإحدى رشكات
مجموعة  -Aetnaإدارة برنامج .Mercy Care

اتصل بنا

Mercy Care, 4500 E. Cotton Center Blvd.,
Phoenix, AZ 85040
خدمات األعضاء 602-263-3000 :أو 1-800-624-3879
(الهاتف النيص [)711 :]TTY
من االثنني إىل الجمعة ،من الساعة  7صباحاﹴ حتى  6مساﹴء.
خط املمرضات املتاح عىل مدار  24ساعة602-263-3000 :
أو 1-800-624-3879
www.MercyCareAZ.org
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