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كيف يمكننى اإلعتناء برئتي؟

هنالك المزيد والكثير من النصائح فى هذا الُكتيب والمهم بنفس القدر إذا كنت بالفعل لديك حالة 
مرضية فى الرئة. 

مع الدعم والمساعدة يمكنك إدارة حالتك المرضية وتساعد فى تحسين الصحة العامة لرئتك، حتى 
بإحداث تغييرات صغيرة.

 للمزيد من المعلومات إذا كنت تعيش بحالة مرضية فى الرئة قم بزيارة الموقع:
www.blf.org.uk او اإلتصال على خط المساعدة لمؤسسة الرئة البريطانية 555 030 03000.

 للمزيد من المعلومات عن فعاليات برنامج رئة سليمة ليفربول والتنفس بحرية يرجى زيارة الموقع:
www.liverpoolccg.nhs.uk/health-and-services/healthy-lungs

الصفحة 4 – أن تكون أكثر نشاطاً
حتى 10 دقائق يومياً يمكن أن ُتحدث فرقاً 

الصفحة 10 – التوقف عن التدخين
هذا ليس سهالً ولكن هنالك يوجد الدعم المناسب 

الصفحة 16 – التأكد من أنك تلقيت التطعيم/ اللقاح
هذا ينطبق إذا كانت لديك حالة مرضية طويلة المدى او إذا كان عمرك أكثر من 65 عاماً 

الصفحة 17 – معرفة عالمات التحذير وأعراض أمراض الرئة، بما فى ذلك 
مرض إنسداد الرئة المزمن(COPD( وسرطان الرئة.

يمكن أن يساعد التشخيص المبكر فى عالج وإدارة المرض.

الصفحة 7 – إتباع نظام غذائى متوازن 
ساعد فى خلق الخيارات الصحية ما أمكن ذلك

www.blf.org.uk
http://www.liverpoolccg.nhs.uk/health-and-services/healthy-lungs


 لماذا يجب علّى
اإلعتناء برئتي؟
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الخبر السار هو أّن هناك الكثير من األشياء التى 
يمكنك القيام بها لمساعدة رئتيك لتعمل بشكل صحيح. 
هذه النشرة توفر لك النصح الذى تحتاج إليه لرعاية 

رئتيك بأفضل طريقة ممكنة.

كيف يمكننى اإلعتناء برئتي؟

رئتيك هى جزء من 
جسمك والتى تعمل بجد 
كل يوم حتى تتمكن من 

التنفس.

إنهما تحمالن األكسجين من 
الهواء الى دمك والتخلص 

من ثانى أكسيد الكربون 
من دمك الى الهواء. إّن 
خاليا الجسم تحتاج الى 

هذا األكسجين لتعمل بشكل 
صحيح.

رئتيك لديهما نظام الدفاع الطبيعى لمنع دخول 
األوساخ والجراثيم ولكن العديد من األشياء يمكن أن 
تضر الرئتان وهذا يعنى أنهما ال يستطيعان أن يؤديا 

وظائفهما.

الرئتين حقاً ال تحصل 
على الكثير من الراحة، 

ألنه فى يوم واحد يمكنك 
أن تتنفس الى ما يصل 
الى 25,000 مرات! 



زيادة مستويات نشاطك البدنى يمكن أن:
•  تعطيك المزيد من الطاقة

•  إنخفاض ضغط الدم المرتفع 

•  يقوي العضالت التى تستخدمها للتنفس

•  تقوية قلبك وتجويد وتحسين الدورة 
الدموية

•  يقلل من خطر اإلصابة بأمراض مثل 
إلتهاب المفاصل، السكرى، أمراض 

القلب، السكتة الدماغية والسرطان

•  يقلل من خطر السقوط وذلك بتحسين 
قوتك وحفظ التوازن.

•  خفض مستويات التوتر كما يقلل من 
القلق واإلكتئاب.
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أن أكون أكثر نشاطاً 
كيف يساعد ذلك رئتي؟ 

أن تكون نشطاً هى واحدة من أفضل األشياء التى يمكنك القيام بها لرعاية رئتيك.

ليس فقط إنها تجعل رئتيك قوية وتساعد على توفير األكسجين بشكل أفضل فى جميع أنحاء الجسم، يمكن أن تساعد 
أيضاً فى تقليل الخطر من اإلصابة بأمراض الرئة طويلة المدى مثل مرض اإلنسداد الرئوي المزمن COPD. أن 

تكون نشطاً يمكن أن تساعدك أيضاً فى السيطرة على وزنك. هذا امر مهم ويمكن أن يؤثر على الرئة.

يبدو جيداً؟ كل ما عليك القيام به هو الحصول على المستوى الصحيح من النشاط البدنىي المناسب لك حتى تشعر 
بأثار إيجابية طوال حياتك... 



ماذا لو كنت فعالً أعيش مشكلة 
صحية بالرئة؟

إذا كانت لديك حالة مرضية بالرئة، أن تكون نشطاً 
ال تقل أهمية بقدر ما يمكن أن تفيد الصحة العامة 

لرئتيك. 

يساعد النشاط البدنى فى تجويد وتحسين التنفس، 
والحد من األعراض وتحسين جودة الحياة. قد تكون 

قادراً على القيام بإشياء كنت تعتقد أنك ال تستطيع 
القيام بها.

أن تكون أكثر نشاطاً أسهل مما 
كنت تعتقد!

هنالك العديد من األشياء المختلفة التى يمكن أن تقوم 
بها لتكون أكثر نشاطاً ومستويات مختلفة تناسب 

مختلف الناس.

حتى لو كنت تشعر إنك غير الئقاً وغالباً ما تكون 
الهثاً عندما تمارس النشاط، كل هذا عن الحصول 

على ما هو مناسباً لك لتبدأ به. ليس عليك أن تشارك 
فى سباق المارثون؛ القيام بنشاطات صغيرة مثل أخذ 

الكلب فى نزهة سيراً على األقدام والقيام بالبستنة 
يمكن أن يكون لهما أثراً كبيراً. قد تكون مندهشاً فى 

كيفية التأثير اإليجابى لهذا النشاط على حياتك.
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تذكر: حتى القيام بكميات صغيرة من النشاط البدني يكون مفيداً. أبدأ بمحاولة أن تفعل أكثر مما كنت 
تفعل عادة. هذا يمكن أن يكون:

•  النزول من الحافلة مبكراً والسير على األقدام قليالً

•  إستخدام الدرج بدالً من المصعد الكهربائى او الساللم الكهربائية المتحركة

•  محاولة السير على األقدام أكثرعند الذهاب فى رحالت قصيرة

•  القيام بالبستنة والعمل فى الحديقة والقيام ببعض األعمال بنفسك.

تذكر: إذا كنت ال تقوم عادة بممارسة النشاط:
•  قد تبدو 150 دقيقة فى األسبوع كثيرة جداً. فقط حاول قصارى جهدك أن تكون نشطاً ما أمكن ذلك 

وببطء قم ببناء هذا فى فترات ثابتة، فقط قم بممارسة التمارين التى تشعر أنها مريحة لك. إذا شعرت 
أنك تحتاج الى المزيد من النصح قبل القيام بذلك، يمكنك أن تتحدث الى طبيبك العام. 

•  يجب أن تتجنب القيام بأي نشاط حثيث فى البداية، والذى يتطلب منك التنفس بشدة وسرعة والذى 
يصعب معه أن تقول سوى كلمات قليلة بدون أن تتوقف للتنفس.

!

!

كيف يجب علّى أن أكون نشطاً؟
لألشخاص البالغين إننا نوصي أن تكون نشطاً لمدة 150 دقيقة )2 ساعة و30 دقيقة( فى األسبوع. يمكن أن 

توزع هذا كاألتى:

ليس من الضرورى أن يكون صعباً جداً:
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الخطوة 2
 أن تجعل رئتيك 
تعمل أكثر قليالً

الخطوة 3
 تجويد وتحسين 

الصحة العامة لرئتك

الخطوة 1
 الحصول على معدل 

ضربات قلبك

يمكن أن تبدأ من خالل 
العمل 10 دقائق فى كل 

مرة )مرة واحدة / مرتين 
يومياً( والمواصلة على القيام 

بعمل ذلك حتى تصل الى 
150 دقيقة.

30 دقيقة يومياً 
150لمدة 5 أيام 

min
10
min

30
min

150
min

10
min

30
minدقائق دقيقة
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الطرق التى يمكن بها أن تحّسن نظامك الغذائى:

حاول أن تستبدل الوجبات الخفيفة 
بالفاكهة وأضف الخضروات الى 

الوجبات ما أمكن ذلك أهدف الى تناول 
5 قطعاً يومياً.

إختر منتجات األلبان المنخفضة الدهون، 
ولكن كن حذراً ألّن هذه يمكن أن تكون 

عالية السكريات. 

حاول أن تستبدل تناول اللحوم الحمراء 
باللحوم البيضاء، بما فى ذلك الدجاج 

بدون جلد، الديك الرومى واألسماك. كما 
يمكنك تناول اللحوم الحمراء الخالية من 

الدهون، والتى تكون صحية.

إختيار الكربوهيدرات الحبوب الكاملة 
غير المقشورة ما أمكن ذلك بما فى ذلك 

الخبز األسمر المصنوع من الحنطة، 
األرز والمعكرونة.

 كيف يمكن أن يساعد 
إتباع نظام غذائى 

متوازن رئتي؟
إّن إتباع نظام غذائى متوازن مهم جداً للجميع. إّن العناصر الغذائية األساسية الموجودة فى األطعمة الصحية 

والسوائل تساعدك أن تكون الئقاً ما أمكن ذلك. هذا أمر مهم خاصة إذا كانت لديك حالياً حالة مرضية فى الرئة 
ألنها تساعد على منع العدوى والحفاظ على رئتيك بحالة صحية جيدة ما أمكن ذلك.

حاول أن تستبدل الوجبات الخفيفة بالفاكهة وأضف الخضروات الى الوجبات ما أمكن ذلك أهدف الى تناول 5 
قطعاً يومياً.

حاول تقليل تناول الملح بعدم إضافة 
الملح على الطاولة وتقليل الكمية التى 
تضيفها الى الطعام عند الطبخ، بحيث 

يكون لديك ما ال يزيد عن ملعقة واحدة 
صغيرة من الملح يومياً 

حاول أن تشرب الماء بإنتظام طوال 
اليوم. تذّكر أّن العديد من المشروبات 

تحتوى بداخلها على السكر، حتى عندما 
يقال ‘ال سكر مضاف’

حاول أن تتجنب السكر واألطعمة 
السكرية
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يجب عليك أيضاً أن تنتبه لكمية الكحول التى تتناولها. التوجيهات األن متشابة للرجال والنساء. وهى تنصح الجنسين 
باألّ يتناولوا فى األسبوع أكثر من 14 وحدة من الكحول. إذا قمت بذلك، فإنك تضع نفسك فى خطر أضرار طويلة 

المدى. هذا يشمل أمراضاً مثل أمراض الكبد، السرطان، أمراض القلب، السكتة الدماغية، الخرف ومرض هشاشة 
العظام )ترقق العظام(.

من المهم أن ال توفر وحداتك وتقوم بتناولها كلها فى مرة واحدة. من األفضل أن توزعها بالتساوى أثناء األسبوع 
وتحصل بإنتظام على أيام خالية من تناول الكحول.

تحتوى الكحول أيضاً على نسبة عالية من الُسعرات الحرارية وهذا قد يؤدى الى زيادة الوزن التى تكون سيئة على صحة 
رئتيك. ربما تحتاج أن تفكر مرتين قبل أن تتناول البيرغر ورقائق البطاطا المقلية فى أثناء اليوم، ولكن إذا كنت تتناول أربعة 

مقاييس من االغا )lager( فإنك تستهلك حوالى نفس الكمية من الُسعرات الحرارية – حوالى 720.

.www.drinkaware.co.uk :للمزيد من المعلومات يرجى زيارة

175ml glases of wine

هذا ما تبدو عليه 14 وحدة:

 6 باينت
%4 البيرة

 6 أكواب
175 ملليتر %13 الَخمر

كيف أعرف أّن وزنى صحي؟
للتأكد من وزن جسمك يمكنك إستخدام مؤشر كتلة الجسم 

)BMI(. يوضح مؤشر كتلة جسمك إذا كنت على وزن صحي 
مقارنة بطولك. لألشخاص البالغين الذين تتراوح أعمارهم 

18 عاماً وما فوق، ينبغى الحفاظ على وزن صحي مع مؤشر 
كتلة الجسم بين 19 و25.

لحساب مؤشر كتلة الجسم الخاص بك أذهب الى: 
www.nhs.uk وأبحث عن ‘مؤشر كتلة الجسم حساب 

الوزن الصحي‘.

175 ملليتر أكواب من الَخمر

http://www.drinkaware.co.uk/
http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
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الخدمات المحلية التى يمكن أن تساعد:

تمرين للصحة
ماهذا؟

•  برنامج لمدة 12 إسبوعاً مع خطة تدريب شخصية

•  ُيحّسن اللياقة البدنية ويساعدك على الحفاظ على وزن صحي

•  سيكون مدرب اللياقة البدنية فى متناول اليد فى جميع الجلسات لتقديم الدعم والتوجيه

•  سيوضح لك كيفية إستخدام المعدات الرياضية

•  ستتم التوصية لك بالفصول التى تناسبك

هنالك رسوم مبدئية تساوى 7.50£ للجلسة التعريفية التى يقوم المدرب أثناءها بوضع برنامج تدريب لك 
شخصياً. ثم بعد ذلك تكون التكلفة 1£ لكل جلسة.

للمشاركة فى البرنامج تحتاج أن يتم تحويلك بواسطة طبيبك لذا يرجى منك التحدث الى طبيبك مباشرة.

PSS مدربي الصحة
مدربي الصحة أعضاء من المجتمع المحلى تم تدريبهم لدعم أي شخص يريد إجراء تغيير إيجابى فى 
نمط حياته. لديهم المعرفة بالخدمات المحلية والعمل فى جميع أحياء ليفربول. ويمكن أن يوفروا الدعم 
فى مسائل مثل إتباع نظام غذائي صحي، التدخين، تناول الكحول وزيادة النشاط البدني كما يمكن أن 

يساعدوك فى تحقيق أهدافك الخاصة من خالل تقديم الدعم لك لوحدك شخصياً من شخص واحد ولمدة 
تصل الى 12 إسبوعاً.

يمكنك أن تتحول الى هذا المشروع:

 إتصل على الرقم: 141 1313 0800
.Liverpoolhealthtrainers@pss.org.uk :او البريد اإللكترونى

هيلثوتش 
يمكن للموظفين فى هيلثوتش أن يقدموا لك المساعدة حول ما هى المعلومات، الخدمات واألنشطة المتاحة التى 

تساعدك للقيام بإدارة إحتياجاتك الصحية بحيث تكون قريباً ألفضل رئة صحية. إتصل على الفريق العامل على 
 www.livewellliverpool.info :الرقم: 007 77 77 0300 او أبحث عن دليلهم على اإلنترنت فى

mailto:?subject=
www.livewellliverpool.info


إّن التوقف عن التدخين ليس أمراً سهالً، 
لكن هناك الكثير من الخدمات المحلية 
المتوفرة لتقديم الدعم المناسب الذى 

من شأنه أن يساعدك على اإلقالع عن 
التدخيىن نهائياً. حتى إذا لم تنجح من 
قبل، فإّنه من المهم أن ترى ضرورة 
المحاولًة. تذكر، أّن كل محاولة تكون 

خطوة إضافية نحو اإلقالع عن التدخين.

 كيف يساعد التوقف 
عن التدخيىن رئتي، 

مهما كنت ُمدخناً 
لفترة طويلة؟

قد تعتقد أنه إذا كنت بالفعل ُتدخن السجائر، التبغ، او المنتجات األخرى مثل الشيشة أنه ال 
فائدة من التوقف عن التدخين حيث أن الضرر على الرئتين قد حدث بالفعل.

مع ذلك، فإن أفضل شئ يمكنك القيام به هو أن تتوقف األن وهذا اليزال ُيحدث فرقاً فى صحة الرئة. يمكنك 
إبطاء الضرر الذى يحدثه التدخين فى الرئتين وتخفيف األعراض. هنا بعض األمثلة على كيف أّن التدخين يمكن 

أن يتلف رئتيك.

•  تكون الُشعب الهوائية ملتهبة

•  تنتج الُشعب الهوائية الكبيرة مزيداً من المخاط،، الذى يمكن أن يسبب لك السعال المزمن وإنتاج البلغم فى 
أغلب األوقات

•  اإلستمرار فى التدخين يعنى أن تكون الهثاً جداً ولديك ضيقاً فى التنفس، حتى أثناء الراحة.
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نصائح مفيدة يمكن أن تجربها

تجنب األفراد األخرين المدخنيين، هذا سيكون سيئاً كأنك أنت نفسك تدخن، ويكون من 
الصعب عليك اإلقالع عن التدخين.

فكر لماذا ُتدخن؟ ولماذا تريد أن تتوقف عن التدخين؟ أكتب هذا حيث يمكنك أن تتذكر 
لماذا تريد أن تتخلى عن التدخين.

إزالة أي شئ من حولك يذكرك بالتدخين مثل مناقض السجائر والوالعات.

سمي نفسك غير - المدخن، وقريباً ستكون!

أحصل على الدعم من األصدقاء واألهل بإخبارهم أنك ُمصمم على االتوقف عن 
التدخين.

كن مستعداً لألعراض المحتملة نتيجة لإلقالع عن التدخين وكيف سيتم التعامل 
معها.

إذا حدثت زلة أي دخنت بدون قصد ال تجعلها تمنعك عن اإلقالع عن التدخين فقط 
أرميها وأبدأ من جديد.

أرصد كمية األموال التى إدخرتها وخطط كيف ستقوم بصرفها

تذّكر أّن التغلب على الرغبة الشديدة يستمر لمدة 2 الى 3 دقائق فقط لذا حاول أن تشغل 
نفسك وستزول هذه الرغبة قبل أن تشعر بذلك.

تحدى نفسك بأنك ستتوقف عن التدخين فى تاريخ محدد وأثبت على ذلك
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Roy Castle FagEnds روي كاسل فاغ إندس
ما هذا؟

•  تقديم خدمات الدعم وجهاً لوجه وتكون مجانية وسرية، وتقديم المشورة الودية

•  مستشاروون مدربون لدعمكم مع وجود مجموعة الدعم فى الجلسات المفتوحة الحضور وتقديم الدعم 
لكل فرد واحد من شخص واحد.

•  الدعم عبر الهاتف والرسائل النصية التحفيزية

 •  مساعدة عملية للراغبين فى اإلقالع عن التدخين فى الوقت والمكان الذى يناسبك.
هذا يتضمن:

-  الخطة الشخصية لإلقالع عن التدخين، والتى تناسب إحتياجاتك 

-  أدوية التوقف عن التدخين لمساعدتك فى التغلب على الرغبة الشديدة

-  النصائح الداعمة عن كيفية البقاء على المسار الصحيح

-  أستخدام جهاز رصد غاز ثانى أكسيد الكربون، حيث يمكن أن ترى تقدمك بالفعل.

للوصول الى الخدمة إتصل على الرقم المجانى: 2131 195 0800.

ما هو الدعم المناسب لك؟
هناك العديد من خيارات الدعم المتوفرة مع 

الخيارات المختلفة التى تعمل بشكل أفضل لمختلف 
الناس.

من المهم جداً أن تختار الخيار الذى تشعر معه بالراحة وهذا 
سيعطيك فرصة أكبر للتوقف عن التدخين نهائياً. الحصول 

على المساعدة من المهنيين، األصدقاء وأفراد األسرة 
يجعل من السهل اإلقالع عن التدخين او تقليله، لقد أظهرت 
الدراسات أّن األفراد الذين يستخدمون خدمات اإلقالع عن 

التدخين وأدوية التوقف عن التدخين يكون إحتمال نجاحهم 
أكبر أربعة مرات من هؤالء الذين ال يستخدمون.

خيارات الدعم الخاصة بك:
يمكن لجميع خيارات الدعم هذه أن تساعدك على اإلقالع عن 

التدخين بطرق مختلفة؛ إّن األمر متروك لك كلياً فى كيف 
ومتى تقوم بإستخدامها. قد تريد إستخدام واحدة، او مزيج منها 

او كل هذه الخيارات.
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الدعم من الصيدلية المحلية
ما هذا؟

•  العديد من الصيدليات على نطاق ليفربول ينتظرون لتقديم دعمهم لمساعدتك على اإلقالع عن 
التدخين.

•  دعم مجانى لك لوحدك وبكل سرية 

•  أحضر فى أي وقت لدردشة سريعة ومريحة

•  تقوم بتحفيزك والتركيز على هدفك والدعم بقدر األمكان

أنظر الى الصفحة التالية للحصول على تفاصيل اإلتصال على الصيدليات التى تقدم الدعم للتوقف عن 
التدخين.

التحرر من التدخين
ما هذا؟

•  أدوات اإلنترنت بما فى ذلك معدات التوقف عن التدخين المجانية

•  إختر من بين مجموعة األدوات العديدة المصممة لمساعدتك بما فى ذلك التطبيقات، النصوص 
والمساعدة فى البريد اإللكتروني.

www.nhs.uk/smokefree :األشتراك عن طريق زيارة

http://www.nhs.uk/smokefree
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الصيدليات التى تساعد فى التوقف عن التدخين
 Anfield

 Saints Pharmacy, 216 – 218 Walton 
 Breck Road, L4 0RQ, 0151 263 3631

 ,Forshaws Pharmacy, Belmont Grove 
L6 4EP, 0151 263 1678

 Aigburth
 ,Boots Pharmacy, 139 Aigburth Road 

L17 0BJ, 0151 727 1522

 Allerton
 ,Tesco Pharmacy, Mather Avenue 

L18 6HF, 0345 6779002

 City Centre
 ,Euro Pharmacy, 16 -20 Berry Street 

 L1 4JF, 0151 708 0778

 ,Boots Pharmacy, Clayton Square 
L1 1QR, 0151 709 4711

 ,Rowlands Pharmacy, 37 Myrtle Street 
L7 7AJ, 0151 709 7796

 Everton
 ,J Hughes Chemist, 225 Breck Road 

L5 5PT, 0151 263 1157

 I Phillips Pharmacy, Breckfield 
Road North, L5 4QZ, 0151 2632786

 ,Green Cross Pharmacy 
 West Speke Health Centre, Blacklock

Hall Road, L24 3TY, 0151 234 1618

 Fazakerley
 Tiffenbergs Pharmacy, Longmoor Lane,

L9 0AP, 0151 525 3462

 Garston
 ,Lloyd’s Pharmacy, 32 Church Road 

L19 2LW, 0151 427 6173

 Rowlands Pharmacy, 17 St Mary’s
Road, L19 2NJ, 0151 427 4948

 Kensington
 ,Davey’s Pharmacy, 99 Holt Road 

L7 2PN, 0151 260 4717

 ,Davey’s Pharmacy, 253 Kensington 
L7 2RG, 0151 263 6735

 Norris Green
 Cohens Pharmacy, 181 Walton Hall

Avenue, L11 7BY, 0151 525 3434

Old Swan
 Lloyd’s Pharmacy, 23 – 25 St Oswalds

Street, L13 5SA, 0151 228 3108

 Cohen’s Pharmacy, 158 Townsend
Lane, L13 9DN, 0151 263 1715

Orrell Park
 ,Orrell Park Pharmacy, 65 Moss Lane 

L9 8AE, 0151 525 1003

Queens Drive
 Udani Pharmacy, 22-24 Queens Drive,

L15 7NE, 0151 722 1944

 Speke
 Boots Pharmacy, New Mersey Retail

 Park, L24 8QB, 0151 427 5915

 Vauxhall
 ,Boots Pharmacy, 2 Vauxhall Road 

L3 2BG, 0151 236 4882

 West Derby
 ,J & J Pharmacy, 15 Deysbrook Lane 

L12 8RE, 0151 228 9400

 Lloyd’s Pharmacy, 30 Mill Lane, L12 7JB,
0151 226 1410

 Melwood Pharmacy, 227 Deysbrook
Lane, L12 4YF, 0151 252 1195

 Woolton
 ,Tesco Pharmacy, Allerton Road 

L25 7SF, 0345 0700082
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ما هى األدوية المتوفرة؟
ِنكوتين هو العالج البديل، والمعروف بإسم’NRT’ ويأتى بكل األشكال واألحجام، ويساعد 

على الحد من األعراض حتى تتمكن من التوقف عن التدخين بكل سهولة. 

يمكنك الحصول على اللصقات، اللبان، بخاخ األنف والفم، وكلها تؤدى الى اإلفراج عن ِنكوتين فى مجرى 
الدم دون الحاجة الى التدخين. وبجانب العالج البديل ’NRT’ ، هنالك نوعان أخران من األدوية المتوفرة من 

خدمات الصحة الوطنية NHS للمساعدة فى اإلقالع عن التدخين. وتشمل هذه الفارينيكلين، المعروف أيضاً بإسم 
تشامبيكس وبوبروبيون المعروف أيضاً بإسم زيبان. وقد أظهرت الدراسات أن كالً من هذه لديها معدالت نجاح 

عالية فى مساعدة الناس على التوقف عن التدخين.

تذكر أنك تحتاج الى بعض قوة اإلرادة لإلقالع عن هذه العادة. 

يمكنك الحصول على العالج البديل ِنكوتين NRT وغيره من واألدوية األخرى لإلقالع عن التدخين من عدة 
أماكن بما فى ذلك فاغ إندس FagEnds. هذه الخدمة يمكن أن توفر قسائم لألدوية المرخصة والمنظمة مثل 

الِنكوتين واالتحويل الى طبيبك لدواء تشامبيكس مع الدعم المستمر. كما أنه يمكن أن تقدم لك الدعم إذا كنت تريد 
أن تتوقف عن السجائر اإللكترونية، وكذلك التبغ. كما يمكن أن تساعدك فى إرشادك نحو أسلوب حياة صحي 

خالى من التدخين والِنكوتين.

يمكن أيضاً أن يوصف لك عالج ِنكوتين NRT عن طريق طبيبك العام، وتقدم الصيدليات المحلية قسائم مجانية 
للصقات ِنكوتين، اللبان وشرائط عن طريق الفم إذا كنت ال تدفع للوصفات الطبية. إأما إذا كنت تقوم بدفع 

الوصفة الطبية ستحتاج لدفع رسوم الوصفة الطبية فقط.
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 ما هى اللقاحات التى 
يجب علّى فعلها 

لتساعد رئتي؟
لقاح الفلو )اإلنفلونزا( واإللتهاب الرئوي

لمْن هذه؟
إذا كان عمرك 65 عاماً او أكثر او لديك حالة مرضية طويلة المدى )وخاصة 

أمراض الرئة(

ماذا يفعلون؟
اإلنفلونزا يمكن أن تؤدى الى إلتهابات الصدر او حتى اإللتهاب الرئوي، وخاصة 

إذا كان لديك حالة مرضية فى الرئة. هذه الحقنة السنوية تحميك ضد اإلنفلونزا 
لمدة سنة واحدة، ولكن ال تحميك ضد نزالت البرد والفيروسات األخرى. إّن 

حقنة اإللتهاب الرئوي تحميك ضد نوع اإللتهاب الرئوي األكثر شيوعاً وهى حقنة 
واحدة.

للمزيد من المعلومات حول كالً من التطعيمات يرجى إستشارة الطبيب العام او 
الممرضى الممارس.

?

?
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 ما هى العالمات 
واألعراض التى يجب 
علّى أن أبحث عنها؟

إدراك عالمات ودالئل مرض الرئة فى وقت مبكر يمكن أن يكون مفيداً.

هذا يعنى أنك تكون اكثر إحتماالً قادراً على عالجه مبكراً وفى الحاالت األكثر خطورة مثل سرطان الرئة، تزيد 
فرص البقاء على قيد الحياة.

األعراض الشائعة التى يمكن أن تبحث عنها:

إذا الحظت مشكلة ماذا يجب علّى أن أفعل؟
إذا كنت قلقاً عن أي من األعراض المذكورة أعاله، ،يرجى إستشارة الطبيب فى أقرب وقت ممكن.

لديك سعال فى معظم األوقات، والذى يستمر 
لمدة 3 أسابيع او أكثر

وجع والم فى الصدر او الكتف
تغيير فى السعال الذى كان لديك لفترة طويلة 

من الزمن

أن تكون الهثاً أكثر من المعتاد وزيادة ضيق 
التنفس عند ممارسة التمارين او الحركة

نقصان الوزن
إلتهابات الصدر المتكررة 

وجود دم فى السعال

بحة فى الصوت

الصفير

فقدان الشهية

ضيق بالصدر
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ماذا عن بيئتك؟
فى بعض األحيان يشعر الناس بالقلق من أّن البيئة والتلوث 

يؤثران على رئتيهم.

فى بعض الحاالت يكون هذا صحيحاً، عموماً فإّن األقسام فى هذه النشرة من 
المرجح أن تكون أكثر أهمية لصحة رئتيك، وهذا هو السبب فى إننا ركزنا 

المعلومات على هذه المجاالت.

إذا كنت قلقاً أّن بيئة منزلك او عملك يمكن أن يؤثران على صحة رئتيك تحدث 
.GP الى طبيبك

فريق المنازل الصحية
إذا كنت تشعر أّن لديك أي مشاكل فى بيئة منزلك فإّن فريق 

املنازل الصحية ميكن أن يساعد بالقيام بزيارتك وجهاً لوجه لو 

كنت تعيش فى منزل مؤجر.

ميكن أن يقدموا لك املساعدة بتحديد والتعامل مع أي مشاكل 

فى بيتك، مبا فى ذلك الصحة والسالمة كما أنهم يعملون مع 

منظمات أخرى لتقدمي كل ما ميكن من دعم لك.

إتصل على: 754 0121 0800 او البريد اإللكترونى: 
healthyhomesprogramme@liverpool.gov.uk

mailto:?subject=
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مالحظات



تّم إعداد هذه النشرة من ِقبل الصحة العامة 
ليفربول.


