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MijnLuchtpunt
جزء من مؤسسة Luchtpunt الذي 
أو  يوميًا  بواسطته  تجسيله  ميكن 
أسبويًا مكا تشعر. تتجاوب األسئلة 
اليت  األسئلة  مع  جيد  بشلك 
الصحية  الرعاية  مقدم  يطرحها 

اخلاص بك إليك لدى املراجعة.
www.mijnluchtpunt.nl

De Zonnebloem امجلعية الوطنية
تعيط طعًام حلياة ذوي التقييدات 
أو  جسدية  إعاقة  أو  مرض  بسبب 
األشياء  بني  من  وذلك  متقدم.  سن 
الزنهات  تنظمي  خالل  من  األخرى 

والرحالت.
رمق اهلاتف 62 63 564 (076)

www.zonnebloem.nl

MEE Nederland مؤسسة
مجعية للتدعمي لدى العيش بتقييد.

رمق اهلاتف 07 37 236 (030)
www.meenederland.nl

Ik kan stoppen (أنا قادر عىل اإلقالع) 
اإلضايف  للتدعمي  املعلومات  منصة 

باإلقالع عن التدخني.
www.ikkanstoppen.nl

Longfonds
ختدم املصاحل لذوي مرض روئي.

خط املعلومات اهلاتيف:
96 25 227 - 0900 (يف أيام األسبوع 

بني الساعة 10.00 و الساعة 14.00)
www.longfonds.nl
www.astmakids.nl

www.hebikcopd.nl

Welder
قومية  مؤسسة   Welder مؤسسة 
عىل  قادرًا  وجتعله  الناس  تطلع 
والعمل  الصحة  جمال  يف  التعبري 

واملشاركة.
www.weldergroep.nl

اإلقالع عن التدخني
داكر  باولينه  الرئة  طبيبتا  تسىع 
مدخنتان  ومها  اكنتري  فاندا  و 
من  خالية  هولندا  إىل  سابقتان 

التدخني.
www.nederlandstopt.nl

NISB
اهليئة اهلولندية للرياضة واحلركة.

www.nisb.nl
www.sportiefbewegen.nl

Luchtpunt
مؤسسة  تكون   www.luchtpunt.nl موقع  عىل  املعلومات  من  املزيد  جتد 
Luchtpunt (نقطة اهلواء) منصة املعلومات اليت توجه االهمتام إىل الربو 
ومرض االنسداد الروئي املزمن. ميكن إجياد شىت املعلومات عهنام مكا 
العيش  املزمن،  الروئي  االنسداد  مرض  هو  ما  املنشورات  محتيل  ميكن 
طلهبا  أو  بالربو  والعيش  الربو  هو  ما  املزمن،  الروئي  االنسداد  مبرض 

جمانًا.النصاحئ واملواقع املفيدة األخرى:

مزيد من املعلومات
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عطلة سعيدة

ال دايع أن يكون مرض االنسداد 
عن  للتخّىل  سببًا  املزمن  الروئي 
حىت  أردت،  إذا  العطلة.  يف  رحلة 
ميكنك اختيار عطلة معدلة لتناسب 
املعلومات  من  املزيد  جتد  حاجات. 
ويف   .MEE املؤسسة  لدى  ذلك  عن 
غري  سفر  يف  رغبت  إذا  ما  حالة 
منظم فيكون من األفضل أن ال خترت 
عطلة ممشسة خانقة عىل الشاطئ 
ذلك  من  بدًال  ختتار  بل  اهلولندي 
الذهاب إىل اجلبال الباردة واجلافة 
واحلار  اجلاف  املناخ  حىت  أو 
أو  الربتغال  أو  إسبانيا  مناخ  مثل 
وتلوث  احلرارة  مع  واملدن  تركيا. 
اهلواء ليست خيارًا حكميًا. وكذلك 

تقمي  اكنت  اليت  السياحية  البيوت 
فهيا احليوانات األليفة واكن الناس 
بالغبار.  مليئة  ويه  فهيا  يدخنون 
االنسداد  مرض  خبطورة  متعلق 
الروئي املزمن اخلاص بك قد يكون 
من املستحسن أن تفكر يف وجود 
وجودة املستشفيات واملرافق الطبية 

يف احمليط.
عني  يف  خفذ  الطائرة  أخذت  وإذا 
األكجسني  مستوى  أن  االعتبار 
أكرث  كبري  ارتفاع  عىل  طائرة  يف 
األرض.  عىل  منه  بقليل  اخنفاضًا 
هلذا  معك  األكجسني  أخذ  تريد  قد 
قبل  ذلك  تنّظم  أن  وعليك  السبب. 

الرحلة بالرشكة املتعلقة باألمر.

قامئة املراحعة 
   جواز سفر طيب (اجعل له كذلك صورة 

مصورة)
   األدوية اإلضافية يف حقيبة وكذلك يف 

األمتعة اليدوية
   ترصحي طيب للطبيب خبصوص األدوية. 

ويكون ذلك اجباريا يف بعض البلدان.
   رمق اهلاتف للطبيب اخلاص بك.

   كتيب الرتامج (تراقب اجلزء الطيب 

وتمكله إذا اقتىض األمر)
   اسأل مورد األكجسني عن إماكنيات 

التسلمي يف عنوان العطلة وعن خزينات 
بوزن خفيف.

عامًا)،   49) يوتا  أنيتا  السيدة 
مبرض  املصاب  املريض  زوجة 
االنسداد الروئي املزمن كريس 
لعطلة  عامًا): “سافرنا   62) يوتا 
يعاين  اكن  سويرسا.  إىل 
اخلطري  االختناق  من  كريس 
بعد  ولكن  واحد،  يوم  خالل 
ممتازة.  عطلة  نقيض  كنا  ذلك 
يف  أخر  بيت  نستأجرون  قد 
املنطقة مرة أخرى. فإهنا دامئًا 
أخر  ماكن  إىل  نسافر  أن  ملتعة 

لبعض األيام.“
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عىل  يوميات  مسك  يساعد  مكا 
تناول الدواء يف الوقت احملدد. إذا 
فإن  يوم،  لك  يومياتك  متسك  كنت 
فرصة أخذ فرط األدوية اخلاص بك 
أو ما ال يكيف مهنا بطريق اخلطأ 

أصغر بكثري.

موقع  عىل  لذلك  مفيدًا  تطبيقًا  جتد 
www.luchtpunt.nl. ميكن هبا مسك 
يتجاوب  أسبوعيًا.  به  تشعر  كيف 
األسئلة  مع  جيد  بشلك  التطبيق 
اليت يطرحها مقدم الرعاية الصحية 
املراجعة  لدى  إليك  بك  اخلاص 
معليًا.  يكون  أن  ميكن  وبالتايل 
ولكن، مكا سبق القول: يكيف كتيب 

وريق بسيط أيضًا.

بفضل القياس ميكن العمل

األشياء  بني  من  ينطبق  وهذا  العمل.  ميكن  القياس  بفضل 
األخرى عىل املثريات اليت تسبب لديك االختناق اإلضايف. 
متسك لذلك يوميات. فبفضله ال جيب عليك مختني أسباب 
االختناق، ولكن ميكنك احلصول عىل فهم مملوس لملثريات 
هو  الطقس.  وتأثريات  واألدوية  الرياضة  ممارسة  وتأثري 

مينح الراحة ويهسل اختاذ اإلجراءات أهسل بكثري.
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بعض  يعاين  ذلك  عكس  عىل 
املرىض املصابني مبرض االنسداد 
الوزن.  زيادة  من  املزمن  الروئي 
احلياة  جيعل  أن  تتخيل  أن  ميكن 
أكرث صعوبة دون داع: محتل املزيد 
من الوزن مع أقل قدرة للرئة. وهذا 
أمر غري نافع. أيضًا ألن فرط الوزن 
جيعلك أكرث قابال ألمراض إضافية 
اكفية  أسباب  أخرى.  وانزعاجات 
حىت  التغذية  أخصايئ  حملادثة 
يف حالة فرط الوزن. ميكن لطبيب 
العائلة اخلاص بك إحالتك إىل أحد.

وطبعًا إذا كنت تريد النظر إىل قامئة 
املمكن.  من  فإنه  بنفسك  طعامك 
هناك العديد من املواقع اإللكرتونية 
خمصصة للطعام اللذيذ واليحص. 
بل ميكن أن جتد صفحة عن الطعام 
 .www.longfonds.nl موقع  عىل 
جتد عرض اكمل من املعرفة وطرق 
موقع  عىل  ألطعمة  التحضري 

www.voedingscentrum.nl

بتحضري  املتعلقة  األمور  تّهسل 
األطعمة لنفسك بقدر اإلماكن. اخرت 
البسيطة  لألطعمة  التحضري  طرق 
حتضري  ويقّسم  الكثري.  فهناك 
األطعمة إىل ثالث مراحل واحضة: 
أوًال إعداد مجيع األدوات واملكونات، 
ذهابًا  امليش  عليك  جيب  ال  حىت 
إعادة االحنناء  وإيابًا باسمترار أو 
ألخذ آنية طعام أخرى عىل الدوام. 
تكن  مل  إذا  القامة.  منتصب  تعمل 
املطبخ  يف  ثابت  لوح  رفع  بإماكن 
املرتفعة.  العمل  كتلة  فوقها  فتضع 
هذا يشلك فرقًا كبريًا. ويف حالة ما 
إذا اكن قطع كيس سباخن بأمكلها 
قاسيًا  جهدًا  وشطفها  غسلها  يف 
اخلرضوات  فاشرتي  لك  بالنسبة 
من  املقطعة  اخلضار  أو  املجمدة 

قبل. ال مانع يف ذلك.
نصيحة أخرية: تأكد للحد من أخبرة 
الطهي. تتلكف مبراقبة الشفاط أو 
توفر شفاط أفضل. إضافة إىل ذلك 
فإن حتضري األطعمة بواسطة فرن 
ميكروويف أو آنية لتخسني الطعام 
داخل آنية أخرى أو طنجرة الضغط 

طريقة فعالية لتقليل اإلزعاج.

هاري  املزمن  الروئي  االنسداد  مبرض  املصاب  املريض 
فولكري (66 عامًا): “لدّي لكب وأمتّىش معه لك يوم مسافة 
طويلة. حلسن احلظ أنه ال أزال أقدر عىل ذلك بشلك جيد. 
الرياضة مهمة جدًا، بفضلها ميكنك أن حتافظ عىل اللياقة 

البدنية والصحة اجليدة. وأمارس الرياضة كذلك.“
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خمتص يف العالج الطبييع. ميكن 
املنّسق  المترين  برناجم  حترير  له 
معك. مكا ميكن ملختص يف العالج 
أو  األسئلة  عىل  اإلجابة  الطبييع 
عن  لديك  تكون  قد  اليت  القالئل 

الرياضة واجلهد.

احلركة  جتعل  أنك  هو  يشء  أمه 
جزءًا ثابتًا من حياتك. يكون صعود 
املصعد  من  خري  الدرج  ونزول 
الدراجة  وتأخذ  املثال.  سبيل  عىل 
وتوّحض  للتسّوق.  السيارة  من  بدًال 
وما  للحركة  بالنسبة  به  تقوم  ما 
كثري  يعجب  النتاجئ.  عن  تسفر 
كتابة  عىل  املواظبة  الناس  من 
جسل  يف  واإلجنازات  األنشطة 
اليوميات. كذلك تنظر ما فعلته وما 
التأثري الذي حققته. هو حتفزي جدًا 

لملواصلة.
 

الطعام اللذيذ
الروئي  االنسداد  مرض  يفرض 
املزمن رشوطًا خاصة لغذائك. تفكر 
يف ذلك: تبذل أكرث بكثري من اجلهد 
نسبيًا لنفس املهام. تتطلب معليات 
االلهتاب يف جماريك التنفسية كثريًا 
وهلذا  أخرى.  بطريقة  جمسك  من 
املرىض  من  كثري  ينحف  السبب 
الروئي  االنسداد  مبرض  املصابني 
ذلك  حيدث  قد  حاد.  بشلك  املزمن 
دون أن تالحظه. جيعل ذلك أنه من 

املهم مراقبة وزنك بشلك جيد. كذلك 
عليك إعادة النظر من املهم إذا ألكت 

الغذاء اليحص مبا فيه الكفاية.

أن  التغذية  ألخصائيي  ميكن 
ومه  جيد.  بشلك  به  يساعدوك 
التحضري  طرق  عىل  يترصفون 
تعطيك  بأطعمة  اخلاصة  املتعددة 
اليت  والنشاط  الغذائية  املواد 
حتتاج إلهيا عىل وجه التحديد وال 

تعين إىل أنك تتبع نظامًا غذائيًا.

أوترخيت:  الطبييع،  العالج  يف  املختص 
واللياقة  عضالتك  قوة  احلركة  “تزيد 

البدنية. أيضًا لرئتيك. فتظل تتحرك.“
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مرض االنسداد الروئي املزمن والصحة

ممارصة الرياضة عىل ما ترام
خيص  ال  الرياضة  ممارسة  فعند 
بل  اآلخرين  إجنازات  عىل  بتفوق 
اخلاصة  اإلجنازات  عىل  التفوق 
امليش  تستطيع  كنت  إذا  أنت.  بك 
يف  جيد  بشلك  ساعة  لنصف 
كنت  واليوم  املايض  األسبوع 
ربع،  إال  لساعة  امليش  تستطيع 
فيشلك ذلك فوزًا. وال حيدث بتلقاء 
نفسه. عىل أنك ميكنك تهسيل األمر 

لنفسك. جتد هنا بعض النصاحئ:

مق  بل  وحدك  الرياضة  متارس  ال 
كذلك  اآلخرين.  مع  سويًا  بذلك 
يشغل بعضمك البعض ويبىق شيًائ 
خالهلا  تطرح  ملواصلته.  ممتعًا 
تشرتي  ال  احلقيقية.  التحديات 
يوم  لك  تركب  ولكن  سباق  دراجة 
جبولة  للقيام  هبدوء  عادية  دراجة 
بدراجة  فعلها  يحمس  بل  قصرية. 
من  يوم  يف  ركبت  هل  كهربائية. 
حاوله  مبقعدين؟  دراجة  األيام 

ما  من  أمه  االنتظام  ويكون  مرة. 
أنك  أحسن  بالضبط:  اإلجناز  هو 
الدراجة  له  وتأخذ  يوم  لك  تتسوق 
مثري  إجناز  حتقيق  حتاول  أنك  من 

لإلجعاب مرة يف الهشر.

ستة  ملدة  ّمحتله  تريد  نشاطًا  اخرت 
جدًا  واحضة  مدة  يه  أسابيع. 
إجنازك  تأثري  مالحظة  وميكن 
فهيا بالفعل. وإنه أمر يجشع عىل 

املواصلة.

املوصوف  عالجك  تأخذ  أن  عليك 
حىت  بالضبط  التعلميات  حسب 
اخلاصة  التنفسية  املجاري  توسع 
بك بشلك أمثل قدر اإلماكن ويهسل 
تدّرب  كذلك  اجلهد.  ّمحتل  لك 
جسدك بشلك أرسع وتالحظ مزيدًا 

من التأثري.

إذا كنت ترغب يف التعامل بطريقة 
مع  مرة  فتتحّدث  احرتافية  أكرث 

املهم  من  إنه  املزمن  الروئي  االنسداد  مرض  حالة  يف  خاص  وجه  عىل 
احلفاظ ىع حصة جيدة قدر اإلماكن. لكام حتسنت لياقتك البدنية لكام 
حبياته.  أكرث  فيسمتتع  أقوى  البدنية  باحلالة  يشعر  ومن  نشاطك.  كرث 
وعالوة عىل ذلك تعين أنك أقل قابلية لنوبات االختناق والسعال. احلركة 
بشلك جيد واأللك بشلك معقول أشياء مهمة للسيطرة عىل مرض االنسداد 

الروئي املزمن.
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أن  ميكن  بدورمه،  بك  اخلاص 
أخرى:  معضلة  يف  نفهسم  جيدون 
هل علهيم أن يساعدك يف قيودك أم 
ال؟ من األفضل الكالم بوضوح عىل 
االنسداد  مرض  عن  اإلماكن  قدر 
الروئي املزمن اخلاص اخلاص بك.

فكن إذن رصحي عن مرض االنسداد 
الروئي املزمن اخلاص اخلاص بك. 
ليست مشلكة إذا مل تبدأ بأنشطتك 
وقت  يف  إال  الصباح  يف  اليومية 
يعرف  زوجك  أن  املهم  فإن  الحق 
وال  اللييل  االختناق  ذلك  سبب  أن 
عدم  طلب  وإنه  املفاجئ.  الكسل 
بك  اخلاص  احمليط  يف  التدخني 
الناس  معظم  جدًا.  طبييع  أمر 
تسبيب  من  بدًال  اخلروج  يفضلون 

مبرض  مصاب  مريض  اختناق 
وليس  املزمن.  الروئي  االنسداد 
مشلكة إذا ترغب الوقوف لربهة من 
طويلة  ملسافة  السٍري  خالل  الزمن 
اآلخرون  املتزنهون  يعرف  طاملا 

السبب.

الروئي  االنسداد  مبرض  املصاب  املريض 
املزمن هاري فولكري (66 عاما): “جيب عيل 
أن أترصف بأكرث متهل عند قيام الباألمعال 
يف  احلديقة  أحرث  أعد  مل  آلخر.  حني  من 
مرة واحدة بل أفعل ذلك يف ثالث مرات. و 
إذا حصل يل أين أرى احلافلة ويه تصل 
إىل احملطة بيمنا أنا ما زلت يف طرييق 
احلافلة  أستقل  ولكين  أرسع،  فال  إلهيا، 

القادمة.“

عامًا):   61) لوس  ماريانا  املزمن  الروئي  االنسداد  مبرض  املصابة  املريضة 
“بالنسبة إىل زويج فإنه كذلك ليس من الهسل أين مصابة مبرض االنسداد 
الروئي املزمن. هو يساعدين بشلك عظمي، لكنه يعين أنه هيلع تعديل نظامه 
باسمترار. ولذلك أجشعه عىل القيام باألشياء اليت يعجبه فعلها. عىل سبيل 
املثال ذهب إىل كندا مع صديق مؤخرًا. يف حقيقة األمر مل يرد أن يرتكين 
وحدي. ولكين أقنعه بالذهاب مع ذلك، فليس من املستحسن أذا شغل دامئا 

مبرض االنسداد الروئي املزمن اخلاص يب.“
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مصعد  تركيب  ميكن  املثال  سبيل 
وجيب  تقريبًا.  بيت  لك  يف  للدرج 
لك  يف  ونزوله  الدرج  صعود  عليك 

صغرية وكبرية؟
أو ميكنك القيام ببعض األمور يف 
عىل  احرص  األريص؟  الطابق 
الصيف  يف  حار  غري  يكون  أنه 

تكييف  أو  هواية  وضع  طريق  عن 
هواء قابل للنقل أو عن طريق ترك 
املمشس  اجلانب  عىل  الستائر 
مغلقة قليًال. رمبا من املمكن ترتيب 
فيه  يقل  حنو  عىل  املطبخ  دواليب 
االحنناء. من املرحي للغاية التسوق 
يف األوقات اليت يكون فهيا احملل 
تسمتتع  وبالطبع  ازدحامًا.  أقل 
بالعمل يف البستان ولكنه قد يكون 
من األفضل ترك العمل الشاق مثل 
ويف  اجلريان.  البن  العشب  قص 
مكريض  لك  حيق  احلاالت  بعض 

الروئي  االنسداد  مبرض  مصاب 
املساعدة  عىل  احلصول  املزمن 
املزنلية. وال يكون ما سبق ذكره إال 
إىل  تنظر  أنك  املهم  األمثلة.  بعض 
بطريقة  والعميل  السكين  حميطك 
خمتلفة. مفن مل يعد قويًا مكا اكن 

من قبل فعليه أن يكون ذكيًا!

كن واحضًا بشأن مرض 
االنسداد الروئي املزمن 

اخلاص بك
المسع  كثري  الشاكوى  من  شكوى 
االنسداد  مبرض  مصابني  ملرىض 
الفهم  عدم  يه  املزمن  الروئي 
إىل  معنا  تذهب  ال  ملاذا  ملرضهم. 
حفل الشواء العائلية املؤنس؟ وملاذا 
أكرث  اهلواء  تكييف  جهاز  ضبطت 
تلك  تكون  معلك؟  ماكن  يف  برودة 
ما  وغالبًا  جدًا.  مفهومة  األسئلة 
من  جدًا  هسلة  علهيا  الرد  تكون 
خالل رشح ما هو مرض االنسداد 

الروئي املزمن.

املزمن  الروئي  االنسداد  مرض 
ليس مرض واحض للعيان. وبالتايل 
ال يرون الناس أي سبب لدخلك يف 
خائيب  يكونون  وبالتايل  االعتبار. 
أخذ  تفضل  عندما  بهسولة  األمل 
اجلهد  بذل  من  بدًال  املقبلة  احلافلة 
والركض. والناس الذين مه مطلعون 
عىل مرض االنسداد الروئي املزمن 

املريضة املصابة مبرض االنسداد الروئي 
املزمن تروس برامكان (61 عامًا): “أنا جدة 
يزاال  مل  أهنام  مبا  نشيطني.  حلفيدين 
مشغولني  ومها  الهنار  خالل  ينامان 
طول الهنار مل أعد أستطيع أن أمحتلهام 
ويعرفان  لطيفني  طفلني  إهنام  باسمترار. 
اليشء.  بعض  مرهقة  أحيانًا  جدهتام  أن 
أستطيع  ال  أين  شديد  أسف  أجده  ولكين 

املداعبة معهام.“
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التدخني  عن  اإلقالع  يف  تفكر  وال 
يف  التواجد  عدم  أيضًا  بل  فقط 

غرف مليئة بالدخان.

االختالفات  جتنب  األفضل  من 
الكبرية يف درجة احلرارة. بطبيعة 
احلال ال ميكن التأثري عىل الطقس. 
بالتأكيد  اخلروج  عليك  ليس  ولكنك 
عندما متطر أو تكون درجة احلرارة 
مزنلك  بتدفئة  مق  الصفر.  حتت 
يف  اإلماكن:  قدر  مستقر  بشلك 
 18 الليل  ويف  درجة   21 الهنار 
الصييف  اليوم  يف  وترتدد  درجة. 
الذي  ماركت  السوبر  احلارعىل 
البارد  اهلواء  تكييف  فيه  يشغل  ال 

جدًا.

لقاح اإلنفلونزا
من  اإلنفلونزا.  لقاح  أيضًا  فمثة 
املستحسن لك مثل املريض مبرض 
الذهاب  املزمن  الروئي  االنسداد 
إىل الطبيب للحصول هيلع لك عام 
أكرث  ألنك  ليس  وذلك  بإخالص. 
شديد التأثر باألنفلونزا حفسب. بل 
ميكن  بدورها  األنفلونزا  ألن  أيضًا 
والسعال  االختناق  شاكوى  تأزمي 
ينطبق  وباملناسبة  كبري.  حد  إىل 
الزاكم.  عىل  أيضًا  األخري  هذا 
لألسف ال يوجد لقاح متوفر ضده. 
لذا ابتعد عن األخشاص املصابني 
بزاكم و اغسل اليدين بشلك متكرر.

هتون عليك األمور
األشياء  فعل  من  تمتكن  مل  “إذا 
مكا ينبيغ، فينبيغ فعلها مكا يه 
تعبري  هناك  اكن  إذا  اإلماكن“.  قد 
االنسداد  مرض  عىل  ينطبق  واحد 
التعبري  فيكون  املزمن  الروئي 
تعديل  يكيف  ما  وغالبًا  السابق. 
حياتك  عيش  من  لميكنك  صغري 

اخلاصة مكا كنت معتادًا.

ولذلك فإنه من احلمكة االجتاه إىل 
جيد.  بشلك  تسري  اليت  األشياء 
عىل  تصعب  اليت  األشياء  وترك 

اآلخرين أو تعمل عىل تعديلها.

يف  مثًال  فكر  السداد  هذا  فيف 
فعىل  ملزنلك.  قليًال  خمتلف  تأثيث 

املريضة املصابة مبرض االنسداد الروئي 
املزمن ماريانا فان درلوس (61 عامًا): أحيانا 
أري خشصًا من معري وهو يصعد الدرج 
برسعة. فيخطر ببايل: لو اختلف الوضع 
وهبذه  أيضًا.  أنا  ذلك  عىل  قادرة  لكنت 
الطريقة أجد نفيس يف مواجهة بالوقائع. 
ولكن عادة ما أحاول أن أكون سعيدة مع 
ما زلت أستطيع معله. حىت ولو يعين ذلك 
مثًال أنه عيل الترصف هبدوء أو استعامل 

الكريس املتحرك يف حالة امليش.“

11



القبول بأنك مصاب مرض 
االنسداد الروئي املزمن

مبرض  مصاب  أنه  يقبل  من 
أنه  جيد  املزمن  الروئي  االنسداد 
والقواعد.  القيود  مع  التعامل  هيلع 
وهلذا السبب ميكن أن تنفع الزيارة 
كبري.  بشلك  نفساين  طبيب  إىل 
عقليًا  قويًا  كنت  إذا  ما  حالة  فيف 
القيود  مع  التعامل  عىل  فتقدر 

بشلك أفضل.

قد يبدو وكأنه بدهيي، ولكن أيضًا 
الروئي  االنسداد  مرض  حالة  يف 
تواجه  أن  املهم  من  يكون  املزمن 
ما  عىل  فرتكز  إجيابيًا.  حالتك 
قادرًا  دامئًا  تكون  قد  فعله.  ميكنك 
عىل لعب كرة القدم مع األطفال (أو 
هو  مثًال  ميكن  ما  ولكن  األحفاد)، 
صنع الطائرات الورقية مع األحفاد.

جتنب املثريات ملرض 
االنسداد الروئي املزمن

حميطك  يف  املثريات  لبعض  ميكن 
السعال.ولذلك  أو  االختناق  إثارة 
هذه  جتنب  من  التأكد  املهم  مفن 
يف  سواء  اإلماكن،  قدر  املثريات 
يف  ستجد  العمل.  يف  أو  املزنل 
املثريات  قامئة  املجاور  اجلدول 
االحتفاظ  حاول  هشرة.  األكرث 
بالضبط  يه  معا  يوميات  بجسل 
هلا.  حساسًا  تكون  اليت  املثريات 

بالتايل فإنه من املهم جتنب املثريات 
هذه أو حىت إزالهتا من حميطك.

ما ميكنمك أنمت القيام به بنفسمك؟

مثريات احلساسية ملرض 
االنسداد الروئي املزمن

  احليوانات األليفة
  دخان الجسائر

  دخان موقد احلطب

   غازات االخرتاق ملوقد 

أو خسان بدون ترصيف 
الدخان

   رواحئ القيل والطبخ

   العطر ومنعش اهلواء

  المشوع
   راحئة اللكور واململع 

المشيع والرتبنتني أو 
مواد تنظيف أخرى

   الرواحئ القوية مثل دهان 
الشعر والعطر القوي 

وعطر احلالقة
   غازات العوادم للسيارات

   الضباب والرياح 
واألمطار واجلو الرطب 

والتقلبات يف درجة 
احلرارة واهلواء البارد

   الزاكم واإلنفلونزا
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وإذا خطر عىل بالك أن تقلل وظيفة 
األدوية فيعين ذلك يف أغلب األحيان 
أن تتدهور رئتيك مع ذلك. ويف هذه 
استعامل  عن  التوقف  يسبب  حالة 
فال  الشاكوى.  حدة  زيادة  األدوية 
اخلاصة  األدوية  تناول  عن  تتوقف 

بك، ولكن اذهب أوًال إىل الطبيب.

إعادة التأهيل الروئي
مصطلح  هو  الروئي  التأهيل  إعادة 
من  تقلل  اليت  للعالجات  مظلة 
الشاكوى اخلاصة بك وتساعد عىل 
حتسني جودة احلياة. فكر يف هذا 
اإلطار يف العالج الطبييع ومتارين 
البدنية  اللياقة  وحتسني  التنفس 
والنصاحئ الغذائية وكثريًا أيضًا يف 
عمل النفس: أي يشء قد تساعد عىل 
الروئي  االنسداد  مرض  مواجهة 
مرض  مع  احلياة  ويهسل  املزمن 

االنسداد الروئي املزمن.

الزفر (بزم الشفيت)
يف  تساعدك  قد  بارعة  حيلة  توجد 
بزم  الزفر  ويه  االختناق:  حلظات 
طريق  عن  آنذاك  تهشق  الشفيت. 
هبدوء.  الشفيت  بزم  وتزفر  األنف 
عىل  الضغط  بعض  متارس  وكذلك 
ضغط  ومينع  الزتفري.  لدى  رئتيك 
اهلواء اإلضايف هذا إغالق جماري 
اهلواء الصغرى. وعندما تزفر عىل 
هذا النحو هبدوء فتالحظ أنك قادر 

من  بكثري  أكرث  جتري  أن  عىل 
اهلواء من رئتيك من أنه هو احلال 

عند الزفري العادي.

العالج باألكجسني
إذا كنت قد عانيت من االختناق فقد 
يساعدك أكجسني إضايف. يف هذه 
احلالة ليس عىل الرئتني أن تكرسا 
ما  المتصاص  اجلهيد  جهدمها 
يكيف من األوكجسني. يقدر الناس 
اإلضايف  األكجسني  يتلقني  الذين 
إىل جانب عالجهم عىل بذل اجلهد 

واالسرتخاء بشلك أفضل.

املريضة املصابة مبرض االنسداد الروئي 
املزمن ماريانا لوس (61 عامًا): “عندما أرتدي 
مالبيس جيب عيل أن أجلس من حني إىل 
آخر. مكا يصعب عيل غسل شعري. ولذلك 
فإنين أمعل لك يشء هبدوء. عيل أن آخذ 
ذلك  إىل  إضافة  يشء.  للك  الاكيف  الوقت 
سبيل  عىل  يشء.  بلك  املشاركة  أحاول 
املثال إذا ذهبنا مع األصدقاء بالدراجة يف 
عطلة هناية االسبوع فأنا وزويج نستأجر 
دراجة مبقعدين. كذلك ال أستطيع أن أذهب 

بالدراجة معهم.“
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األدوية
هتدف األدوية عند مرض االنسداد 
الروئي املزمن إىل تقليل األعراض: 
السعال.  وتقليل  اهلواء  من  املزيد 
ميكن  اليت  باألدوية  األمر  وخيص 
أن تستنشقها تقريبًا بصفة دامئة. 
إىل  طريق  أقرص  هو  فاالستنشاق 
رئتيك.  يف  تكون:  أن  ينبيغ  حيث 
أماكن  يف  اجلانبية  اآلثار  ومينع 

أخرى من اجلسم.

موسعات املجاري التنفسية
التنفسية  املجاري  موسعات  توجد 
وذات  األمد  القصري  املفعول  ذات 
وتستعمل  األمد.  الطويل  املفعول 
ذات  التنفسية  املجاري  موسعات 
للحظات  األمد  القصري  املفعول 
اإلختناق.  بفرط  فهيا  تشعر 
وتستعمل ذات املفعول الطويل األمد 
دمعًا  تعتربها  أن  وميكن  يوم  لك 
دامئًا: تزفر بشلك مرحي أكرث ألهنا 
منفتحة.  التنفسية  املجاري  ترتك 
أقل  بانزعاج  الشعور  ذلك  ويعين 
أنك  إىل  يؤدي  مما  االختناق  من 

احلركة  محتل  عىل  قادرًا  تصبح 
وهذا  مدة.  ألطول  الرياضة  أو 
اللياقة  حتسنت  لكام  ألنه  مهم  أمر 
البدنية لكام قّل انزعاجك من مرض 

االنسداد الروئي املزمن.

اكحبات االلهتاب
يف  تساعد  أن  األدوية  هلذه  ميكن 
حالة مرض االنسداد الروئي املزمن 
املفامقات  لتفادى  خطورة  األكرث 

(زائد حدة الشاكوى مفاجئ).

االمتثال لملعاجلة
ذات أمهية كبرية الستخدام األدوية 
املوصوفة حسب التعلميات بالضبط 
رئتيك  تعيط  وكذلك  بالوفاء. 
بعملهام  القيام  ملواصلة  الفرصة 

العادي بشلك مثايل.

املريضة املصابة مبرض االنسداد الروئي 
مت  “عندما  عامًا):   61) لوس  ماريانا  املزمن 
االنسداد  مبرض  مصاب  أين  تخشيص 
إعادة  يف  رشحت  كنت  املزمن  الروئي 
ولكن  طاليق.  نتيجة  قليل  قبل  التدخني 
عن  اإلقالع  األفضل  من  أنه  مسعت  عندما 
أعتربه  مل  الفور.  عىل  ذلك  فعلت  التدخني 
شيًائ صعبًا ألنين كنت أعرف ملاذا فعلته: 
الحظت  أدوييت  مع  وبالتنسيق  حصيت. 
حاليت  واستقرت  برسعة  التحسني 

الصحية.“
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عالج مرض االنسداد الروئي املزمن

لدى عالج مرض االنسداد الروئي املزمن ستة أهداف رمسية 
للعالج. ويه سوية عبارة عن تقليل شاكواك أكرث مما هو 
ممكن. ولذلك حيرر الطبيب خطة العالج معك اليت تنطبق 

خاصة عليك.

أهداف عالج مرض االنسداد الروئي املزمن 
   تقليل الشاكوى

   حتسني القدرة عىل القيام جبهد
(FEV1) تطبيع تدهور وظائف الرئة   

   تفادى وقوع املفامقات
   تأجيل اإلعاقة والعجز عن العمل وتفادهيام

   حتسني جودة احلياة املتعلقة باملرض.

اإلقالع عن التدخني
خطة  يف  األوىل  االهمتام  نقطة 
التدخني.  عن  اإلقالع  يه  العالج 
اليت  األرضار  شفاء  ميكن  يعد  مل 
خالل  من  ولكن  برئتيك،  حلقت 
اإلقالع عن التدخني نتفادى تدهور 

رئتيك بشلك أكرث.

يقول الكثري عن اإلقالع عن التدخني 
وال سميا أنه ليس من الهسل. عىل 
قادر  خشص  لك  ذلك:  من  الرمغ 
عىل اإلقالع عن التدخني. إنك لست 
وحدك: ميكن لطبيب العائلة اخلاص 
بك واملساعد(ة) لعيادة طبيب العائلة 
التدعمي  بواسطة  لك  العون  تقدمي 

اهلادف واألدوية. ميكن أن أقول لك 
مثًال إذا اكن من املمكن أن تنفعك 
رقع النيكوتني. وحتويلك إىل عيادة 
اإلقالع عن التدخني باملستشىف إذا 

اقتىض األمر.

تصفح مرة ما عىل اإلنرتنت. جتد 
 www.longfonds.nl موقع  عىل 

 www.rokeninfo.nl و
www.kwaliteitsregister- و

واسعة  مجموعة   stopmetroken.nl
النصاحئ  من  االحمتاالت.  من 
بنفسك  اإلقالع  يرغب  ملن  البسيطة 

إىل التوجيه احملرتف.
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سن تبدأ فيه 
الشاكوى

السبب

الشاكوى

السري

توقعات العمر

الوظيفة الروئية

مرض االنسداد الروئي 
املزمن (االلهتاب الشعيب 

املزمن والنفاخ الروئي)

أكرب من 40 عامًا.

التدخني والتعرض لملواد 
املسببة لإلثارة خالل فرتات 

طويلة والتلوث والوراثة 
والهتاب الرئة / مرض الرئة.

ضيق التنفس واالختناق 
والسعال وتنخم املخاط.

يتعلق حبال مزمن الذي يصبح 
أسوأ تدرجييًا ويكون رضر 
املجاري اهلوائية غري قابل 

للشفاء.

منخفضة، والسميا إذا مل 
تتوقف عن التدخني.

منخفضة دامئة، حىت لدى 
العالج األمثل.

الربو

لك األمعار.

حساسية أو فرط احلساسية، 
وراثة.

ضيق التنفس بعد التعرض 
لملثريات. االختناق والسعال 

وتنخم املخاط.

شلك إجيايب مع األدوية، 
تشىف املجاري اهلوائية بعد 
نوبة (عندما اكن الربو حتت 

السيطرة).

طبيعية.

طبيعية عند العالج األمثل.
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فيف حالة مرض الربو يتعلق األمر 
معينة  ملثريات  احلساسية  بفرط 
متت  إذا  الرئة  وتشىف  (حساسية) 
مرض  حالة  ويف  املثريات.  إزالة 
االنسداد الروئي املزمن يتعلق األمر 
برضر دامئ بالرئة وال تشىف وظائف 
الرئة. جتد ما يه الفروق بالضبط 

يف اجلدول يف الصفحة 6.

مبرض  مصاب  أنك  ظننت  إذا 
فميكنك  املزمن  الروئي  االنسداد 
موقع  عىل  باالختبار  القيام 
www.longfonds.nl. ولكنه األفضل 

أن تطرح شاكواك عىل الطبيب.

قد حيصل اخللط بني الربو ومرض االنسداد الروئي املزمن. 
وذلك ليس من املستغرب حيث أنه ميكن لألعراض أن تكون 
متشاهبة. مع ذلك فإنه خيتلف مرض الربو ومرض االنسداد 

الروئي املزمن اختالفًا جوهريا.

الربو أو مرض االنسداد الروئي املزمن؟

طبيب العائلة، مدينة دين بوس: “إذا دخل 
مبخاطية  سعال  مثل  بشاكوى  الناس 
التارخي  عن  دامئا  فاسأل  واختناق 
الطيب اخلاص هبم. هل سبق أهنم اكنوا 
يدخنون؟ أو أهنم يعملون باملواد املسببة 
لإلثارة؟ إذا اكن األمر كذلك، أفكر يف مرض 

االنسداد الروئي املزمن عىل الفور.”

املريض املصاب مبرض االنسداد الروئي املزمن بوب فريمسا 
(49 عامًا): “قد اشتغلت طول حيايت وأنا كنت جنار باخلشب. 
مل  أيام.  طيلة  اخلشب  أنرش  أو  األبواب  أكشط  كنت  أحيانًا 
تكن الورشة فعًال كبرية ومل نكن نرتدي أقنعة الوجه الواقية 
عىل اإلطالق. فمل تكن موجودة. اآلن أعمل أن لك هذا الغبار 
أن  وجيب  أمعل  أن  أستطيع  أعد  مل  لألسف،  رئتيي.  أرض 
أقسم اليوم إىل ثالثة أجزاء: عيل االستلقاء بني لك جزء يوم. 
وأحيانًا يشلك ذلك أمرًا خميبًا، فيف املايض كنت غري قادر 

عىل أن أجلس بدون معل حىت لدقيقتني.“
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حفوص املرض االنسداد 
الروئي املزمن

لتحديد ما إذا كنت مصابًا مبرض 
جيب  املزمن  الروئي  االنسداد 
هذا  يتكون  الطبيب.  يفحصك  أن 
(سرية  استجواب  من  الفحص 
أمور  بني  من  ويسأل  مرضية) 
اليت  الشاكوى  يه  ما  أخرى. 
تشكو مهنا ومنذ مىت وكيف تغريت 
مبرور الوقت. مكا يسأل الطبيب إذا 
يف  تدخن  كنت  إذا  أو  تدخن  كنت 
يوم من األيام. باإلضافة إىل ذلك، 
والذي  الرئة،  وظائف  اختبار  ينفذ 
يقيس مقدار اهلواء الذي ميكن لك 
أن يفجر يف ثانية واحدة . نمسي 
جحم  أو  الواحدة  الثانية  قمية  هذا 
واحدة  ثانية  يف  القصوى  النفخ 
 Forced) اإلجنلزيية  (باللغة   FEV1
هذه  تعرب   .(Expiratory Volume 1
القمية كنسبة موئية من احلجم الذي 
ميكن البن جيله برئتني سلميتني أن 
قيام  مت  ذلك  عىل  عالوة  يزفره. 
الطبيب  وأنصت  بدين  حفص 

اخلاص بك خالله إىل رئتيك.

تقسمي حسب شدة مرض 
االنسداد الروئي املزمن

املرض  خطورة  تقسمي  ميكن 
أربع  إىل  املزمن  الروئي  االنسداد 
هذه  تمسى   .D إىل   A من  فرق، 
الفرق املراحل GOLD. حيدد الطبيب 
ميكن  اليت  الفرقة  بك  اخلاص 
الروئي  االنسداد  املرض  تقسمي 
مبوجب  إلهيا  بك  اخلاص  املزمن 
اختبار الوظيفة الروئية وقدر القيود 
جتربه نتيجة شاكواك الروئية وطرء 
اليت  (املفامقات)  االستفحاالت 

تتطلب العالج.
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الذي   COPD أيضا  املرض  يمسى 
هو االختصار المس املرض يف اللغة 
 Chronic Obstructive االجنلزيية وهو
Pulmonary Disease. هو امس مجع 
ألمراض املجاري التنفسية لاللهتاب 
الشعيب املزمن والنفاخ الروئي. يف 
حالة هذين املرضني يتواجد تضيق 

مزمن يف املجاري التنفسية.

االلهتاب الشعيب املزمن
املزمن  الشعيب  االلهتاب  حالة  يف 
(فروع  اهلوائية  القصبات  تكون 
القصبة اهلوائية إىل الرئتني) ملهتبة 

باسمترار.

النفاخ الروئي
يف حالة النفاخ الروئي أو االنتفاخ 
اهلوائية  احلويصالت  ضيق  يزيد 

ببطء.

ازدحام يف الرئة
اهلواء  يتخلف  بسبب  هذا  وينتج 
يف الرئة عند الزفري. ال تزفر مجيع 
الواقع،  يف  نتنفسه.  الذي  اهلواء 
ما.  حد  إىل  منفوخة  الرئة  تصبح 
اإلجنلزيية  باللغة  يمسى  ما  وهذا 
”air trapping“ وهو احتباس اهلواء 

ويسبب االختناق.

مرض االنسداد الروئي املزمن هو مرض الرئة الذي ميكن أن 
يسبب ضيق التنفس والسعال. خيص األمر مبرض مزمن 
بطريقة  به  العيش  املمكن  من  ولكن  منه.  الشفاء  ميكن  وال 

جيدة مع العالج املناسب.

ما هو يف الواقع مرض االنسداد االنسدادي املزمن؟

احتباس اهلواءالتنفس الطبييع
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إذا كنت تقرأ هذا الكتيب، فإن من احملمتل أن يكون سبب 
مبرض  مصاب  حميطك  يف  آخر  خشص  أو  أنت  أنك  ذلك 
االنسداد الروئي املزمن. وأنت تريد أن تعرف شيًائ يف ذلك 

الشأن.
يرشح لمك هذا الكتيب ما هو مرض االنسداد الروئي املزمن 
بالضبط، ما ميكنمك أن تتوقعوه وما ميكنمك أنمت القيام به 

ليك تمتكنوا من العيش مبرض االنسداد الروئي املزمن.

مرض االنسداد الروئي املزمن
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مبرض االنسداد
الروئي املزمن

العيش
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