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حدد األسئلة التي تود أن تطرحها عىل طبيبك، عن نفسك أو طفلك، أثناء الزيارة التالية.

العالج
ما العالجات املتاحة؟ ما العالج الذي توصون 	 

به يل، وملاذا هذا العالج؟

كيف سيتم تناول الدواء؟ ما الذي يجب عيلّ 	 
االنتباه له عندما أتناول الدواء أو أستخدمه؟

ما املدة التي يستغرقها الدواء قبل رسيان 	 
مفعوله؟

إىل متى يجب عيلّ أخذ األدوية وأين يمكنني 	 
رصف وصفة دواء مكررة؟

ما اآلثار الجانبية؟	 

هل سيؤثر استخدام هذا الدواء عىل خصوبتي؟	 

ملاذا يجب عيلّ أخذ الدواء طاملا ال أمر بأي 	 
نوبات أو أعاني من أي أعراض؟

ما الذي يجب عيلّ فعله إذا نسيت أخذ دوائي؟ 	 

هل يمكنني دمج أدويتي األخرى مع هذا الدواء؟	 

أسئلة أخرى
هل مرض حمى البحر املتوسط العائلية وراثي؟	 

هل يمكن عالج حمى البحر املتوسط العائلية؟	 

كيف وأين يمكنني الحصول عىل مساعدة يف 	 
أنشطتي اليومية؟

هل ال يزال بإمكاني ممارسة الرياضة؟ ما 	 
أنواع التمارين البدنية أو الرياضات املمكنة؟

هل يمكنني أخذ لقاحات مع دوائي الحايل؟	 

هل للحمية الغذائية أثر إيجابي عىل مسار 	 
املرض؟

هل يمكنني السفر إىل الخارج يف عطلة؟	 

هل يوجد جمعية للمرىض أو وسيلة للتواصل 	 
مع من يعانون من املرض نفسه؟

مالحظات

1021ILA317187

نوبات املرض
ما الذي يمكن أن يتسبب يف حدوث نوبة وما 	 

الذي يجب عيلّ الحذر منه؟

هل يجب أن أرى الطبيب إذا عانيت من نوبة؟	 

ما الذي يمكنني فعله لتخفيف أعراض نوبة؟ 	 

هل يجب عيلّ االحتفاظ بدفرت وتسجيل أعراض؟	 

التشخيص
يوجد يشء ما يف نتائج اختباراتي ال أفهمه...	 

ما االختبارات األخرى التي يجب تنفيذها؟	 

هل يمكنني الحصول عىل نسخة من نتائج 	 
االختبار وخطابات اإلحالة وغري ذلك من 

وثائق، لالحتفاظ بها يف سجالتي؟
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