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التحضري الستشاريت طبيًبا

 ألول مرة عن عدم انتظام خفقان القلب
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يف إطار التحضري ألول استشارة طبيب بشأن عدم انتظام خفقان القلب، قد ترغب يف التفكري يف 
األسئلة التي تود طرحها عىل طبيبك واألسئلة التي قد يطرحها هو عليك..

أمثلة عىل األسئلة التي قد يطرحها طبيبك عليك:

وإذا فكَّرت يف هذه األسئلة سلًفا فسوف تساعدك يف مناقشتك مع طبيبك.

هل لديك تاريخ ملشكالت يف معدل خفقان القلب أو نظم القلب؟ إذا كان األمر كذلك:	 

 ما هي األعراض التي تعاين منها وكم من  	

هل راجعت طبيبًا؟ 	

ماذا كان تشخيصه؟ 	

هل تم إجراء الفحوصات؟ 	

وكيف تم معالجتها؟ 	

هل لديك تاريخ عائيل ملشكالت يف معدل خفقان القلب أو نظمه؟	 

ما هي األدوية التي تتناولها حاليًّا؟	 

كم عدد املرات التي تتناول فيها هذه األدوية؟	 

هل تعاين من آثار جانبية؟	 

هل تعاين من أي حاالت طبية سابًقا؟	 

متى كان آخر تحليل دم لك وهل تعرف نتيجته؟	 

هل يوجد أي تاريخ عائيل أو عدم انتظام خفقان القلب؟	 

هل لديك أي حساسية؟	 

هل اليك بالقسطرة هو تدخٌل آمن؟
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من املهم أن تُعرِّف طبيبك باألدوية التي تتناولها )سواء كانت األدوية بوصفة طبيب أو العالجات العشبية بدون 
ثة  وصفة طبيب( مبا يف ذلك االسم والجرعة وعدد مرات تناولها. ميكنك مساعدة طبيبك من خالل تقديم قامئة محدَّ

باألدوية الحالية.

أمثلة لألسئلة التي قد تود طرحها عىل طبيبك:

هل من الطبيعي أن يتخطى قلبي نبضة؟ 	 

ما هي أسباب عدم انتظام خفقان القلب؟ 	 

هل ميكنني عمل أي يشء لجعلها أفضل؟ 	 

هل أنا بحاجة إلجراء أي فحوصات؟ ما الذي ستخربين به النتائج؟ 	 

ما هي مخاطر اإلصابة بعدم انتظام خفقان القلب؟ 	 

ما هي األدوية التي تويص بها وملاذا؟ إىل متى ينبغي عىلَّ تناولها؟ 	 

هل يوجد أي بدائل أخرى لألدوية؟  	 

مباذا ميكنك أن تخربين عن عملية اليك لعالج عدم انتظام خفقان القلب؟ 	 

كم مرة أحتاج إىل مراجعة الطبيب؟ 	 

بعض األسئلة لطرحها عىل طبيبك



وكام هو الحال يف أي عالجات طبية، فإن نتائج العالج قد تختلف من مريض آلخر. ميكن فقط لطبيب القلب أو أخصايئ الفيزيولوجيا الكهربائية تحديد ما إذا 

كان اليك هو طريق العالج املناسب. ويوجد مخاطر محتملة مبا يف ذلك النزيف والتورم أو الكدمات يف موضع إدخال القسطرة، والعدوى. ويستغرق التعايف 

وقتًا. ونادًرا ما تحدث مضاعفات أكرث خطورة، وتحتاج هذه املخاطر إىل مناقشتها مع طبيبك. وميكن أن تشمل تلك املخاطر تلًفا يلحق بالقلب أو باألوعية 

الدموية، جلطات الدم )التي قد تؤدي إىل السكتة الدماغية(؛ أزمة قلبية، أو الوفاة. والتعايف يستغرق وقتًا.

املعلومات الواردة هنا ال يُقصد بها أن تكون نصيحة طبية، أو الستخدامها يف التشخيص الطبي أو العالج. يُرجى التحدث مع طبيبك إذا كان لديك أي أسئلة.

.Johnson & Johnson Medical NV تم نرش هذه الوثيقة بواسطة

هذا املنشور غري مخصص للتوزيع خارج منطقة أوروبا، الرشق األوسط، وإفريقيا.
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