بلقلا مظن تابارطضا
)ينيذألا نافجرلا ،بلقلا ع ُّر ست ،بلقلا ءطب(

ش دق كتلاح نكت مل اذإ
مظن تابارطضا عاونأ نم عون يأب ةباصإلاب تصخ ُ
،بلقلا مظن بارطضاب كتباصإ يف كشت وأ ضارعأ كيلع رهظت نكل ،بلقلا
.كبيبط رشتساف

.ةيتآلا ةلئسألا كبيبط حرطي دق ،كترايز ءانثأ يف
؟ةيتآلا ضارعألا نم يأب باصم تنأ له
بلقلا تابرض ةعرس
بلقلا تابرض ءطب
ضبنلا ماظتنا مدع
ءامغإ
راود

؟ضارعألا هذهب باصم تنأو ىتم ذنم

مويلا يف تارم ةدع

عوبسألا يف تارم ةدع

؟ضارعألا راركت ىدم ام
رهشلا يف تارم ةدع

؟كبلق تابرض ماظتنا مدع ةدش ىدم ام
داح

ا ًد ج داح

طسوتم

فيفخ

؟ةيمويلا كتطشنأ ءادأ نم ضارعألا هذه نم يأ كعنمت له
ادًبأ

اًنايحأ

م ئاد
ا ً

ش له
:يتأي امم يأب لبق نم كتباصإ تصخ ُ
ةدالولا ذنم بلقلا يف يقلخ بيع
ةيبلق ةبون
بلقلا تامامص ضرم
)بلقلا روصق( هفعض وأ بلقلا مخضت

كبلق ةحصب ةيانعلا

كبلقب ينتعا
ةرايز كنكمي .comكبلقب ينتعا

بلقلا ضارمأ نع تامولعملا ثدحأ ىلع عالطا ىلع ءاقبلل
.ةيومدلا ةيعوألاو

ش اذإ
بلقلا مظن تابارطضا عاونأ نم عونب لعفلاب كتلاح تصخ ُ
يف بغرتو
.كبيبط ىلع اهحرط كنكمي يتلا ةلئسألا ضعب كيلإف ،ةيلاتلا تاوطخلا ةفرعم

له ؟يبلق ةفيظو ىلع بلقلا مظن تابارطضا رثؤت نأ نكمي له

م انأ
؟ئجافملابلقلافقوتبةباصإلارطخلضرع ُ

؟بلقلا مظن تابارطضا ىلع ةرطيسلل ةيودأ يأ ذخآ نأ يغبني له

؟ىتم ىلإو اهلوانتأ نأ بجي يتلا ةيودألا ام

؟يدل بلقلا تابرض تابارطضا ببسي يذلا ام

؟بلقلا تابرض تابارطضا جالع نكمي له

؟مهترايز يلع بجي نيذلا نيرخآلا نيينهملا ام

كبلق ةحصب ةيانعلا

كبلقب ينتعا
ةرايز كنكمي .comكبلقب ينتعا

بلقلا ضارمأ نع تامولعملا ثدحأ ىلع عالطا ىلع ءاقبلل
.ةيومدلا ةيعوألاو

ش اذإ
،بلقلا مظن تابارطضا عاونأ نم عونب لعفلاب كتلاح تصخ ُ
رعشت نكل
تارايخ ةشقانم ىلع ليلدلا اذه كدعاسي دقف ،ةيلاثم نوكت ال دق كجالع ةطخ نأ
.كبيبط عم ىرخألا جالعلا
؟ةيلاحلا يجالع ةطخ فالخب ىرخأ ةيجالع تارايخ يأ كانه له
My arrythmias are very infrequent, would an implantable loop recorder help
?identify them

حلا لجسم دعاسيس لهف ،ةياغلل ثودحلا ةردان اهب باصملا بلقلا مظن تابارطضا
؟اهديدحت يلع عرزلل ةلباقلا ةقل

؟عرزلل لباقلا بلقلا زاهج مادختسال بسانم حشرم انأ له

؟بلقلا زاهج عرزُي فيك
؟زاهج ىلع لوصحلاو عرزلا ةيلمع رطاخم ام

؟يبلق ةفيظوو يضارعأل بلقلا زاهج دئاوف ام

؟ةيحارجلا ةيلمعلا دعب اهيلع لصحأس يتلا ةياعرلا ام

؟عرزلا دعب يئاود فقوتيس له

كبلق ةحصب ةيانعلا

كبلقب ينتعا
ةرايز كنكمي .comكبلقب ينتعا

بلقلا ضارمأ نع تامولعملا ثدحأ ىلع عالطا ىلع ءاقبلل
.ةيومدلا ةيعوألاو

ش اذإ
،بلقلا مظن تابارطضا عاونأ نم عونب لعفلاب كتلاح تصخ ُ
نكل
ةشقانم ىلع ليلدلا اذه كدعاسي دقف ،ةيلاثم نوكت ال دق كجالع ةطخ نأ رعشت
.كبيبط عم ىرخألا جالعلا تارايخ
؟ينيذألا نافجرلا لاصئتسا ةيلمع ام

؟لاصئتسالا ةيلمعل عوضخلا دئاوف ام

؟لاصئتسالا ةيلمعل عوضخلل حشرم انأ له

؟ينيذألا نافجرلا نيسحت ىلع ةيحارجلا ةيلمعلا هذه دعاست نأ نكمي فيك

؟ةيحارجلا ةيلمعلا هذه رطاخم ام
ق رط كانه نأ مأ ةهباشتم لاصئتسالا تايلمع لك له
هذه ذيفنتل ةفلتخم ا ً
؟ةيلمعلا

؟دربلاب لاصئتسالا نيبو هنيب قرفلا امو ؟يويدارلا رتاوتلاب لاصئتسالا ام

؟ةيحارجلا ةيلمعلا دعب يئاود فقوتيس له

كبلق ةحصب ةيانعلا

كبلقب ينتعا
ةرايز كنكمي .comكبلقب ينتعا

بلقلا ضارمأ نع تامولعملا ثدحأ ىلع عالطا ىلع ءاقبلل
.ةيومدلا ةيعوألاو

بلقلا روصق

ش دق كتلاح نكت مل اذإ
ضارعأب باصم كنكل ،بلقلا روصقب ةباصإلاب تصخ ُ
.كبيبط رشتساف ،هب كتباصإ يف كشت وأ بلقلا روصق

.ةيتآلا ةلئسألا كبيبط كيلع حرطي دق ،كترايز ءانثأ يف
:ةيتآلا ضارعألا نم يأب تبصُأ له

ةيمويلا ةطشنألا ءادأ ةبوعص
فاج لاعس
ةعرسب عبشلاب روعشلاو نطبلا يف ملأ
يعولا نادقفو ءامغإلا

دوهجم يأ لذب دنع سفنتلا قيض
ريرسلا يف ءاقلتسالا دنع ًاليل سفنتلا قيض
ىرخألا ةطشنألا وأ ءاذحلا طابر طبر دنع سفنتلا ةبوعص
نطبلاو نيقاسلا يف مروت
ةقاطلا صقنو بعتلا

؟ضارعألا هذهب باصم تنأو ىتم ذنم

مويلا يف تارم ةدع

عوبسألا يف تارم ةدع

؟ضارعألا راركت ىدم ام
هشلا يف تارم ةدع

؟سفنتلا قيضب باصت ىتم
ملالسلا دعصأ امدنع
ا ًر تم  150نم رثكأ ريسأ امدنع
ا ًر تم  150نم لقأ ريسأ امدنع
لزنملا لخاد ريسأ امدنع
ح اترم نوكأ امدنع
دوهجم يأ لذبأ الو ا ً

؟ةيمويلا كتطشنأ ءادأ نم ضارعألا هذه نم يأ كعنمت له
اقلطم

انايحا

دبألا ىلإ

ش له
:يتأي امم يأب لبق نم كتباصإ تصخ ُ
ةدالولا ذنم بلقلا يف يقلخ بيع
ةيبلق ةبون

بلقلا تامامص ضرم

)بلقلا روصق( هفعض وأ بلقلا مخضت

كبلق ةحصب ةيانعلا

كبلقب ينتعا
ةرايز كنكمي .comكبلقب ينتعا

بلقلا ضارمأ نع تامولعملا ثدحأ ىلع عالطا ىلع ءاقبلل
.ةيومدلا ةيعوألاو

ش اذإ
ةفرعم يف بغرتو بلقلا روصقب لعفلاب كتلاح تصخ ُ
تاوطخلا
.كبيبط ىلع اهحرط كنكمي يتلا ةلئسألا ضعب كيلإف ،ةنكمملا ةيلاتلا

؟هتفيظو روهدت وأ يبلق فعض يف ببسلا ام

؟يبلق ةفيظو نسحتت نأ نكمملا نم لهف ،بلقلا روصق ببس جلوع ام اذإ

؟يتلاح ىلع ةرطيسلل ءاود لوانت ىلإ جاتحأ له

؟ىتم ىلإو ،هلوانتأ نأ يغبني يذلا ءاودلا ام

ح جان جالعلا ناك اذإ ام ةفرعمل رظتنأ نأ يغبني ىتم ىلإ
؟ا ً

؟يل ةحاتملا ىرخألا تارايخلا امف ،ءاودلا لوانت نم مغرلا ىلع ضارعألا ترمتسا لاح يف

م انأله
؟ئجافملابلقلافقوتبةباصإلارطخلضرع ُ

؟مهروزأ نأ يغبني نييئاصخألا يأ

؟بلقلا روصقب نيباصملا ىضرملا نوجلاعي نييئاصخأ يأ كانه له

كبلق ةحصب ةيانعلا

كبلقب ينتعا
ةرايز كنكمي .comكبلقب ينتعا

بلقلا ضارمأ نع تامولعملا ثدحأ ىلع عالطا ىلع ءاقبلل
.ةيومدلا ةيعوألاو

ش اذإ
كجالع ةطخ ودبت الو بلقلا روصقب لعفلاب كتلاح تصخ ُ
ةيلاثم
عم ىرخألا تارايخلا ةشقانم ىلع ةيتآلا ةلئسألا كدعاست دقف ،كيلإ ةبسنلاب
.كتلاح ةجلاعمل كبيبط
؟ىرخأ ةيجالع تارايخ يأ دجوت له
نيسحت اهنكمي )بلقلا تابرض ميظنت ةزهجأ لثم( بلقلل ةزهجأ يأ دجوت له
؟يبلق ةفيظو
؟بلقلا ةنمازم ةداعإ جالع ام
؟بلقلا ةنمازم ةداعإ جالعل حشرم انأ له
؟يبلق فئاظوو ضرملا ضارعأ صوصخب هدئاوف ام
؟زاهج ىلع لوصحلاو ةيحارجلا ةيلمعلا رطاخم ام
؟بلقلا ةنمازم ةداعإ جالع زاهج عرزُي فيك
؟عرزلل لباقلا نافجرلا ةلازإ زاهج ام
؟عرزلل لباقلا نافجرلا ةلازإ زاهج مادختسال حشرم انأ له
؟ةيحارجلا ةيلمعلا دعب اهيلع لصحأس يتلا ةياعرلا ام
؟عرزلا دعب يئاود فقوتيس له

كبلق ةحصب ةيانعلا

كبلقب ينتعا
ةرايز كنكمي .comكبلقب ينتعا

بلقلا ضارمأ نع تامولعملا ثدحأ ىلع عالطا ىلع ءاقبلل
.ةيومدلا ةيعوألاو

