يتضمن هذا الكت ّيب معلومات إىل املرىض الذين ُو ِصف
لهم الدواء إليكويسEliquis®/
اللغة العربية

ARABISKA

يتوفر كتيّب إليكويس Eliquis®/بثامن لغاتْ ،
اسأل طبيبك أو املمرضة.
إذا كنت تريد الحصول عىل معلومات مع ّمقة عن الجلطات الدموية
عند اإلصابة بالرجفان األذيني أو الخُثار الوريدي ،قم بزيارة املوقع:
.www.blodproppsskolan.se
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ما هو إليكويسEliquis®/؟
لقد حصلت عىل هذا الكت ّيب ألن طبيبك وصف لك الدواء إليكويس
(أبيكسابان ،)apixaban/إما ألنك ُمصاب برجفان أذيني وحصلت عىل
إليكويس يك يح ّد من احتامل حدوث سكتة دماغية سببها الرجفان
األذيني؛ أو ألنك ُمصاب بجلطة دموية يف إحدى ساقيك أو رئتيك ولذلك
حصلت عىل إليكويس لعالجك من الجلطة الدموية.
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تجد يف هذا الكتيّب توضيحاً لألسباب الشائعة ملرضك ،واألعراض الشائعة ،وماذا
ميكنك أن تفعله يك تح ّد من احتامل إصابتك باملرض ،ونصائح عملية أثناء العالج
بواسطة إليكويس ،Eliquis®/وغري ذلك.
بعض األجزاء يف هذا الكتيّب هي معلومات عامة عن إليكويس بغض النظر عن
املرض .وهناك أيضاً فصالن يتناوالن إما الرجفان األذيني أو الجلطات الدموية يف
الساق أو الرئة .احرص عىل قراءة الفصل الذي يتعلق بك تحديدا ً.
ينبغي عليك أيضاً أن تقرأ النرشة الطبية املرفقة مع الدواء .كام تجدها يف املوقع:
.www.fass.se
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إىل املُصاب برجفان أذيني
الرجفان األذيني هو مرض يصيب القلب ويجعله يخفق برسعة وبدون
انتظام.
الكثري من الناس املصابني بالرجفان األذيني ال يالحظون أي أعراض ،ولكنك
قد تشعر بأن إيقاع رضبات القلب رسيعة و/أو غري منتظمة .يصف بعض
الناس ذلك عىل أنه «خفقان يف القلب» .ومن األعراض األخرى املمكنة:
التعب
اللهاث
أمل يف الصدر
الدوخة.
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كيف ستجري األمور؟
يستطيع املرء أن يعيش مع الرجفان األذيني ،الذي يأيت عىل نوبات ،طيلة
الحياة .ومن فرتة ألخرى قد يحتاج املرء إىل عالج دوايئ .ويختلف األمر
كثريا ً من شخص آلخر من حيث تكرار النوبات ومدى األمل الذي تسببه.
بعض الناس تأتيهم النوبات متباعدة لبضع سنوات ،وبعضهم اآلخر تأتيه
عدة نوبات يف أسبوع واحد .والبعض ال يشعر بالنوبة ،يف حني أن البعض
اآلخر يشعر بآالم واضحة .وفيام بني النوبات ميكن للمرء أن يعيش حياة
طبيعية متاماً .وكلام طالت الفرتة التي يُصاب خاللها املرء مبضايقات
متكررة ،ازداد احتامل أن يبقى الرجفان األذيني وال يرتاجع.
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قد يحدث الرجفان األذيني عىل شكل «نوبات» منفصلة تستمر من
بضع دقائق وحتى بضعة أيام .وهذا ما يسمى «رجفان أذيني انتيايب»،
وهو يعني ببساطة «رجفان أذيني يأيت عىل شكل نوبات» .وهناك أيضاً
رجفان أذيني ميكن وصفه بأنه «مستمر» أو «دائم» .وهذا يعني أن
الرجفان موجود طيلة الوقت.
يعود سبب الرجفان األذيني إىل أن الخاليا التي تتحكّم برضبات القلب
ال تعمل كام ينبغي .وهذا ما يجعل الناظم الطبيعي إليقاع القلب
مش ّوشاً بحيث أنه ال يستطيع أن يتحكم بإيقاع القلب.
عند اإلصابة بالرجفان األذيني ال تستطيع حجرتا القلب العلويتان أن
تنقبضا بشكل جيد ،ولذلك ال ميكن ضخ الدم نحو الخارج كالعادة .وكل
حجرة من هاتني الحجرتني تسمى أُذيناً ،ومن هنا جاءت التسمية
«الرجفان األذيني».
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أُذين
أُذين

حجرتا القلب
العلويتان
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سبب الرجفان األذيني
ال يزال سبب الرجفان األذيني غري معروف
بدقّة ،ولكن احتامل حدوثه يزداد مع
التقدّم بالسن ،وهو شائع لدى األشخاص
الذين يعانون من مشاكل أخرى يف القلب.
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عىل سبيل املثال:
ارتفاع ضغط الدم
تض ُّيق/انسداد يف األوعية الدموية التي تز ّود القلب بالدم
احتشاء يف القلب
مرض وِالدي يف القلب أو بعد إجراء عملية جراحية يف القلب
التبغ
القهوة
اإلفراط يف تناول املرشوبات الكحولية
الضغط النفيس
القصور القلبي
فرط الدّرقية (زيادة مفرطة يف مفرزات الغدة الدرقية)
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 .1الجلطة تتشكل يف القلب

 .5جلطة دماغية

 .2الجلطة تغادر القلب

 .3الجلطة تنتقل مع
الدم إىل الدماغ
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 .4الجلطة تسدّ وعا ًء
دموياً يف الدماغ

إال َم يؤدي الرجفان األذيني؟
أكرب خطر ميكن أن ينجم عن الرجفان األذيني هو السكتة الدماغية.
مبا أنه ال يتم ض ّخ الدم من القلب عىل نحو صحيح ،فقد يرتاكم الدم يف
ّ
املتخث .وإذا ما
القلب ويسبب جلطة؛ وهي عبارة عن تراكم من الدم
غادرت الجلطة القلب وانتقلت عرب األوعية الدموية الدقيقة إىل الدماغ،
فإنها تس ّد تدفق الدم وتسبب سكتة دماغية.
إن األشخاص املصابني برجفان أذيني هم أكرث عرضة لإلصابة بسكتة دماغية
من األشخاص غري املصابني برجفان أذيني.
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أعراض السكتة الدماغية
ميكن أن تأيت السكتة الدماغية فجأة .يجب عليك أن تترصف برسعة .وإليك بعض األمور التي
ينبغي االنتباه إليها ،والتي قد تساعدك عىل متييز السكتة.
اخترب السكتة بواسطة اختبار ()AKUT
شلل يف الوجه؟
الوجه (		)ANSIKTE
االبتسام وإظهار األسنان.
			
هل هناك ميالن يف الوجه؟
			
هل يهبط أحد جانبي الفم؟
			
اتصل بالرقم 112
			
عضو يف الجسم ( )KROPPSDELشلل يف الذراع؟
ارفع الذراعني ود ْعهام مرفوعني ملدة  10ثوان.
			
هل هناك عالمة عىل الضعف/الشلل يف إحدى الذراعني؟
			
اتصل بالرقم 112
			
النطق (		)UTTAL
			
			
			
			
الوقت (		)TID
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صعوبة يف التحدّث أو القراءة أو فهم الكالم؟
قل الجملة« :الطقس جميل اليوم».
هل يجد الشخص صعوبة يف العثور عىل الكلامت أو قول
الكلمة الصحيحة أو أن لفظه غري واضح؟
اتصل بالرقم 112
األعراض تأيت فجأة ويجب عالجها عىل الفور!

األعراض األخرى قد تكون ضعفاً أو َخ َدرا ً/شلالً يف أحد جانبي الجسم ،أو فقدان
البرص أو ضبابية الرؤية يف إحدى العينني أو يف كلتيهام ،أو التخليط أو الدُوار أو
اختالل التوازن.
إذا الحظت أيّاً من هذه األعراض ،يجب عليك أن تتصل بالطبيب فورا ً.
كيفية الحدّ من مخاطر الرجفان
من خالل املرات التي يُصاب املرء بها برجفان أذيني ويبدو أنها ناجمة عن
سبب محدد ،ميكنه أن يحاول أن يقلل بنفسه من مخاطر النوبات الجديدة عن
طريق تج ُّنب السبب وراء النوبة .وميكن االمتناع عن تناول املرشوبات الكحولية
أو محاولة تج ُّنب حاالت الضغط أو مناقشة استبدال الدواء مع الطبيب.
ال ميكن لكثريين أن يؤثروا عىل نوبات الرجفان األذيني؛ ألنها تنتابهم أثناء النوم
مثالً .ومن خالل االمتناع عن التدخني والح ّد من تناول الطعام الغني بالدهون
يقل احتامل اإلصابة بأمراض القلب والرشايني ،وهذا
والقيام بنشاطات بدنيةّ ،
بدوره ميكن أن يقلل من احتامل اإلصابة بالرجفان األذيني .كام أنه من املمكن
تقليل عدد النوبات مبساعدة األدوية.
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األدوية املُم ّيعة للدم
التخث) هي عقاقري تجعل الدم ّ
األدوية امل ُم ّيعة للدم (مضادات ّ
يتخث عىل نحو أبطأ.
وهي تساعد عىل منع تشكل الجلطات الدموية التي تسبب السكتة الدماغية.
لقد قام طبيبك بتشخيص دقيق الحتامل إصابتك بالسكتة الدماغية ،وق ّرر أن يصف
لك العقار املميّع للدم إليكويس.Eliquis®/
إن الهدف من إليكويس Eliquis®/هو الح ّد من احتامل تع ّرضك لسكتة دماغية
بسبب الرجفان األذيني.
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العقار الذي تتناوله
تناول إليكويس Eliquis®/حسب وصفة الطبيب دامئاً.
يجب دامئاً أن تتناول إليكويس مرتني باليوم ،عىل سبيل املثال :مرة واحدة يف
الصباح ومرة واحدة يف املساء .حاول أن تتناول األقراص يف نفس الوقت من كل
يوم .وقد يكون من األسهل أن تأخذها عند القيام بعمل روتيني متارسه مرتني
باليوم.
الجرعة العادية للدواء إليكويس هي قرص واحد من عيار  5ملغ مرتني باليوم.
(بعض مجموعات املرىض يصف لهم الطبيب قرصاً واحدا ً من عيار  2.5ملغ
مرتني باليوم).
عليك أن تبلع قرص إليكويس Eliquis®/مع كأس من املاء .وميكنك أن تتناوله
مع الطعام أو بدون طعام .كام ميكن هرس القرص إذا كنت تجد صعوبة يف
بلعه.
وعند الحاجة ميكنك أن ت ُخرِج أقراص إليكويسمن من عبوتها وتضعها يف علبة
الجرعات.
ميكنك أن تبلِّغ عن رغبتك يف الحصول عىل املزيد من وسائل املساعدة ليك
تتذكر أن تتناول أقراصك .ونحن نسمي هذه الرزمة من الوسائل املساعدة
«سلسلة متواصلة للرعايةْ .»Continuum of Care/
اسأل طبيبك أو املمرضة.
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إىل من لديه جلطة دموية يف الساق أو الرئة
عندما يُصاب املرء بجلطة دمويةّ ،
يتخث الدم ويك ّون جلطة داخل أحد
األوعية الدموية .وتعرقل الجلطة مرور الدم عرب الوعاء الدموي .والجلطة
التي يتم اكتشافها وعالجها يف وقت مبكر ال تكون خطرية يف أغلب
األحيان ،ولكنها إذا كربت ميكن أن تعيق دوران الدم عىل نحو خطري.
تكون الجلطات الدموية أكرث شيوعاً يف الساقني ،وهي غالباً ما تبدأ يف
أحد األوعية الدموية يف بطة إحدى الساقني .ومن النادر جدا ً أن تتشكّل
جلطة دموية يف كلتا الساقني معاً.
اطلب الرعاية الطبية
إذا اعتقد املرء أنه أصيب بجلطة دموية ،فيجب عليه أن يطلب الرعاية
مبارشة من أحد املستوصفات أو عيادات اإلسعاف.
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سبب الجلطة الدموية يف الساق أو الرئة
يزداد احتامل إصابة املرء بجلطة دموية يف الساق أو الرئة إذا:
كان مصاباً بعدوى
يزيد عمره عن  65عاماً
املرأة الحامل
لديه زيادة كبرية يف الوزن
يدخّن
مصاب مبرض الرسطان ،وباألخص عند إجراء عمليه جراحية أو عند العالج
بس ّم الخاليا
لديه عدد غري طبيعي من الجلطات الدموية
املرأة تستخدم أقراص منع الحمل أو عقاقري أخرى تحتوي عىل األسرتوجني.
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إذا مل يتحرك املرء ويستخدم عضلة بطة الساق ،فإن الدم يصبح أبطأ يف
الساقني ،وهذا ما يس ّهل تكوين الجلطات الدموية .وعليك أن تتذكّر
ذلك عندما تجلس لفرتات طويلة ،كام يف الرحالت بالطائرة مثالً .وننصح
بإجراء متارين شد أصابع القدمني وامليش إذا كنت تجلس بدون حراك.
الجلطات الدموية يف الساق أو يف الرئة ميكن أن تتك ّون بسهولة إذا كان
املرء مصاباً باضطرابات يف مقدرة الدم عىل ّ
التخث أو تفكيك الجلطات.
وهنا ميكن أن يلعب العامل الورايث دورا ً.
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إال َم تؤدي الجلطة الدموية؟
الجلطة الوريدية العميقة التي يتم اكتشافها وعالجها يف وقت مبكر ال تكون
غالباً خطرية وال تسبب مشاكل دامئة .أما الجلطة الدموية يف أوردة الساق
التي ال يتم عالجها ويزداد حجمها ،فسيكون عالجها أصعب وقد تعيق دوران
الدم عىل نحو خطري .وقد يبلغ طول الجلطة الدموية يف أحد أوردة الساق
بضعة ديسيمرتات .ومثل هذه الجلطات الدموية يف بطة الساق ميكن أن يزداد
حجمها وتتطور لتصل إىل أوردة الفخذ والحوض.
الجلطات الدموية التي تتك ّون يف الساقني أو يف أوردة الحوض ميكن أن تنفصل
وتسري مع الدم وتعلق يف إحدى الرئتني أو كلتيهام .واإلصابة بصعوبة يف
التنفس فجأة أو بالسعال أو وخزة يف جانب الصدر عند التنفس قد تشري إىل
أن جلطة دموية قد سارت مع الدم إىل الرئتني وعلقت هناك.
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من املهم أن تحصل عىل عالج من الجلطة الدموية ،وإال فقد تنفصل وتنتقل إىل
الرئتني ،وقد يؤدي ذلك إىل صعوبة يف التنفس.
األعراض الشائعة:
انتفاخ يف بطة الساق والشعور بالدفء فيها ،وأحياناً مع احمرار أو
تغي يف اللون
ُّ
ميكن أن تشعر بثقل يف الساق
شعور باألمل يف الساق ،وباألخص عند امليش واستخدام عضلة البطة
الشعور باألمل والتوتر يف عضلة البطة عند الضغط عليها
ميكن رؤية األوعية الدموية السطحية يف الساق والشعور باألمل عند ملسها
سهولة اإلصابة بارتفاع يف درجة الحرارة.
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العالج
ليك تتج ّنب الجلطات الدموية يف الساقني ،من املهم جدا ً أن تحرك ساقيك قدر
املستطاع؛ حتى وإن كنت طريح الفراش أو كثري الجلوس .واإلقالع عن التدخني
وتخفيف الوزن ميكن أن يقلّال من احتامل اإلصابة بجلطات دموية.
يجب أن يقوم طبيب بعالج الجلطات الدموية ،وعاد ًة ما يصف للمريض أدوية
ُمم ّيعة للدم .ويساعد العالج الجسم عىل تفكيك الجلطة بحيث ينفتح الوعاء
يقل احتامل اإلصابة بجلطات جديدة.
الدموي مجددا ً وكذلك ّ
إذا أصيب املرء بجلطة دموية يف الساق ،فإنه غالباً ما يحصل عىل جوارب داعمة
أثناء العالج وبعده.
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طبيعي
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كيف تتناول إليكويسEliquis®/؟
يجب عليك أن تتناول إليكويس حسب وصفة الطبيب دامئاً .وعند عالج
الجلطات يف الساق أو الرئة ،فإن األكرث شيوعاً هو أن تأخذ األقراص وفق ما
ييل:
األكرث شيوعاً هو أن تأخذ قرصني عيار  5ملغ يف الصباح وقرصني عيار  5ملغ يف
املساء ملدة  7أيام.
بعد ذلك تخفِّض عدد األقراص إىل النصف وتأخذ قرصاً واحداً عيار  5ملغ يف
الصباح وقرصاً واحدا ً يف املساء ملدة  3أشهر.
إذا كانت لديك جلطات دموية متكررة فقد تحتاج إىل الدواء امل ُميّع للدم
لعدة سنوات .ال تتوقف عن تناول الدواء قبل أن يقول لك الطبيب ذلك،
وذلك من أجل الح ّد من احتامل أن يكون مفعول العالج سيئاً أو الح ّد من
احتامل االنتكاس .وميكنك أن تقرأ املزيد عن كيفية استعامل إليكويس يف
النرشة الطبية املرفقة مع الدواء.
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ما ينبغي أن تفكر فيه
مضاعفات الجلطة الدموية يف الساق أو الرئة
حوايل  % 30من الذين أصيبوا بجلطة دموية يُصابون بجلطة دموية جديدة
يف غضون  10سنوات .ومن أجل ذلك فإنه من املهم أن مت ّيز األعراض وأن
تكون منتبهاً لها وأن تطلب الرعاية الطبية يف وقت مبكر .ومنذ األشهر األوىل
التي تيل العالج املنتهي ،قد تتك ّون جلطة دموية جديدة لدى بعض املرىض،
وحينئذ يكون من املهم طلب الرعاية الطبية يف أرسع وقت ممكن.
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ح ِّركْ ساقيك
ليك تتج ّنب الجلطات الدموية يف الساقني ،من املهم أن تستخدم عضالت
البطة عن طريق الحركة قدر املستطاع؛ فعندما ال تتحرك عضالت البطة
يسوء تدفق الدم يف الساق ومن املحتمل أن تنتفخ .وهذا األمر يرسي
سواء أكان املرء جالساً أم مستلقياً أو واقفاً.
امليش مفيد .وإذا كان املرء طريح الفراش فيمكنه أن يحاول يقوم بحركات
الدوس بقدميه وأن يحرك أصابع قدميه وساقيه عدة مرات باليوم .وبذلك
تقوم التقلصات يف عضالت بطة الساق بالضغط عىل األوردة وتساعد يف
دفع الدم باتجاه القلب.
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إذا كان املرء يجلس لفرتة طويلة ،أثناء السفر بالطائرة مثالً ،فمن املفيد
أن يتحرك ويدوس بقدميه عىل نحو منتظم .واألفضل هو أن مييش قليالً
يف الطائرة إن أمكنه ذلك .كام ميكنه أيضاً أن يرتدي جوارب داعمة من
أجل الوقاية من الجلطات الدموية عند الجلوس بال حراك فرتة طويلة،
أثناء السفر مثالً .وميكن رشاء الجوارب الداعمة بدون وصفة طبية من
الصيدلية أو من املتاجر التي تبيع مختلف أنواع الوسائل املساعدة.
ويجب عليك دامئاً أن تطلب من البائع النصيحة بشأن قياس الجوارب.
إن اإلقالع عن التدخني وتخفيف الوزن ميكن أن يقلّال من احتامل
اإلصابة بجلطات دموية يف األوردة عىل املدى البعيد.
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ما ينبغي أن تفكر فيه عندما تتناول
إليكويسEliquis®/
ماذا سأفعل إذا أخذت جرعة أكرب من الالزم من
إليكويس؟
تحدّث مع طبيبك أو املمرضة فورا ً إذا تناولت
جرعة من إليكويس Eliquis®/أكرب من التي
وصفها الطبيب .اصطحب معك العبوة إىل
يبق فيها أي قرص .وإذا
الطبيب ،حتى وإن مل َ
تناولت جرعة من إليكويس أكرب مام
أوىص به الطبيب ،فقد يزداد احتامل
حدوث نزيف.
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إذا كنت ستخضع لعملية جراحية أو ستؤخذ منك خزعة أو ستتلقى
عالجاً عند طبيب األسنان ،فيجب عليك أن تخرب طبيبك أو طبيب األسنان
بأنك تتناول إليكويسEliquis®/؛ إذ قد تضطر لالمتناع عن تناول
إليكويس أو توقفه مؤقتاً.
تذكّر أن تخرب طبيبك أو طبيب األسنان إذا كنت تتناول أدوية أخرى ،مبا
يف ذلك العقاقري التي ال تحتاج إىل وصفة طبية والعقاقري الطبيعية (مثل
عشبة سانت جون .)johannesört/
استخدم طوق إليكويس Eliquis®/وبطاقة املحفظة؛ فهي «تأمني» جيد يف
حال تع ّرضت لحادث ،سواء يف السويد أو يف الخارج.
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بعض العقاقري واإلضافات الغذائية قد تتداخل مع تأثري إليكويس/
® Eliquisيف متييع الدم ،وبالتايل فهي إما أن تزيد من احتامل النزف أو
تجعل تأثري الدواء أسوأ.
تجد يف النرشة الطبية داخل عبوة الدواء قامئة كاملة بالعقاقري التي قد
تؤثر عىل إليكويس.Eliquis®/
يجب عىل املرأة الحامل وامل ُرضع أن ال تتناول إليكويسEliquis®/
وكذلك املصابني مبرض يف الكبد أو اضطراب يف النزف ،إال إذا كان
للطبيب رأي آخر بعد أن يكون قد اطلع عىل هذه املعلومات .لذلك
تذكّر أن تخرب طبيبك إذا كان أي من ذلك يرسي عليك.
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إىل متى ستبقى تتناول إليكويسEliquis®/؟
تختلف فرتة تناول إليكويس من شخص آلخر ،وبعض األشخاص قد يتناولونها
لفرتة غري محددة .ويجب عليك دامئاً أن تلتزم بإرشادات الطبيب وأن تستمر
يف تناول الدواء يف الفرتة التي يحددها الطبيب.
ال تتوقف عن تناول إليكويس Eliquis®/بدون أن تستشري طبيبك!
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نسيت أن أتناول إحدى الجرعات؟
ُ
ماذا سأفعل إذا
نسيت أن تتناول إحدى الجرعات فيجب عليك أن تأخذ القرص
إذا
َ
مبج ّرد أن تتذكّره ،ثم تأخذ قرص إليكويس التايل يف وقته االعتيادي
وتستمر بعد ذلك كاملعتاد.
إذا مل تكن متأكدا ً ،اسأل طبيبك أو الشخص املسؤول عن إعطائك
الدواء.
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األعراض الجانبية املحتملة
أسو ًة بكل األدوية األخرى ،قد يسبب الدواء إليكويس Eliquis®/أعراضاً
جانبية ،ولكن ليس بالرضورة أن يُصاب بها كل من يتناول هذا الدواء.
ميكنك أن تقرأ املزيد عن األعراض الجانبية يف النرشة الطبية املرفقة يف علبة
الدواء.
وكغريه من األدوية املشابهة األخرى (العقاقري امل ُم ّيعة للدم) فإن إليكويس
قد يسبب نزيفاً يف الدم يتطلب رعاية طبية فوريّة.
ومن األعراض الجانبية األخرى هناك الكدمات أو خروج دم مع البول
(حيث يتل ّون باللون الوردي أو األحمر) أو النزيف من األنف ،وقد يكون
هناك شعور بالغثيان أيضاً .ويف حال حدوث نزيف غري متوقَّع ،اتصل
بطبيبك أو باملمرضة.
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ِ
أخب طبيبك أو الصيديل أو املمرضة يف حال وجود أعراض جانبية،
حتى وإن مل تكن هذه األعراض مذكورة يف النرشة الطبية أو يف هذا
الكت ّيب.
أبلِ ْغ طبيبك أو طبيب األسنان دامئاً بأنك تتناول إليكويس .إذا كنت
ستخضع لعمل جراحي لدى طبيب األسنان ،فعليك دامئاً أن تخرب
الطبيب أنك تتناول إليكويس ،فقد تحتاج إىل التوقف عن تناول
الدواء ملدة يوم أو يومني قبل العمل الجراحي أو إذا كان سيجري
خلع أحد أسنانك.
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العيش السليم
صحي وتناول الدواء يساعدك عىل التعامل مع
إن الجمع ما بني العيش بأسلوب ّ
الرجفان األذيني الذي تعاين منه .فكّر بالعنارص املعيشية التالية وكيفية تأثريها
عليك:
الغذاءْ :
تناول الكثري من الفواكه والخضار الطازجة ،وتج ّنب اللحم الغني
بالدهون واملواد الغذائية امل ُص َّنعة والطعام الجاهز .وبهذه الطريقة
تساهم يف الحفاظ عىل مستويات الكوليسرتول تحت السيطرة .عليك
اإلقالل من امللح يك تساعد يف التحكّم بضغط الدم العايل الذي هو عامل
آخر من العوامل املسببة للرجفان األذيني.
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النشاط البدين :ال يساهم النشاط الجسامين املنتظم يف الحفاظ
عىل الوزن تحت السيطرة فقط؛ وإمنا يساعد أيضاً يف الحفاظ
عىل النظرة اإليجابية للحياة .تشاور مع طبيبك/ممرضتك أو
الصيديل قبل أن تبدأ مبامرسة أشكال جديدة من النشاط
البدين أو الرياضة يك تتأكد من أنها غري خطرية عليك بالنظر
إىل وضعك الصحي .تج ّنب الرياضات القتالية والغوص.
الضغط النفيس :يصيب الرجفان األذيني األشخاص الذين
يعيشون تحت ضغط نفيس .حاول أن تجد طريقة للتخلص
من ضغوطاتك وأن متارس النشاط البدين يف حياتك اليومية.
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نصائح عىل شبكة اإلنرتنت
مدرسة مكافحة الجلطات الدموية
www.blodproppsskolan.se
الرابطة الوطنية ملرىض السكتة الدماغية
www.strokeforbundet.se
الرابطة الوطنية ملرىض القلب والرئة
www.hjart-lung.se
جمعية مضادات ّ
التخث يف أوروبا
www.anticoagulationeurope.org
جمعية الرجفان األذيني
www.afa-international.org
الدليل الصحي 1177
www.1177.se
جمعية مرىض الخُثار الوريدي
www.blodproppar.se
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مالحظات
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ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ اﳌﺴﺎﻤة ُﻣﻀﺎدات ّ
اﻟﺘﺨﺮﺜ )اﻟﻌﻘﺎﻗﺮﻴ اﳌ ُﻤ ّﻴﻌﺔ ﻟﻠﺪم( .وﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺪواء ﰲ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺸﻜّﻞ اﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻊ ® / Eliquisإﻟﻴﻜﻮﻳﺲ
وﻳﻮﺟﺪ إﻟﻴﻜﻮﻳﺲ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻌﻴﺎر  (apixaban).اﻟﺬي ﻳُﻌﺘﱪ ﻣﻜ ّﻮﻧﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﻋﻨﺪ ﱡ
ﺗﺨﺮﺜ اﻟﺪم .واﳌﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ إﻟﻴﻜﻮﻳﺲ ﺗﺴﻤﻰ أﺑﻴﻜﺴﺎﺑﺎن ) (Xaإﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﴍ
ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺟﺮاﺣﺔ ﰲ اﻟﺤﻮض أو ﰲ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﺮﻛﺒﺔ2.5، DVT) .2 .ﻣﻠﻎ و  5ﻣﻠﻎ .ﻳُﺴﺘﺨﺪم إﻟﻴﻜﻮﻳﺲ ﻟﻠﻜﺒﺎر .1 :ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﺸﻜﱡﻞ اﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ(اﻟﺨﺜﺎرات اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﺸﻜﱡﻞ اﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﺪى اﳌﺮﴇ اﳌﺼﺎﺑﻦﻴ ﺑﻌﺪم اﻧﺘﻈﺎم ﴐﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ (اﻟﺮﺟﻔﺎن اﻷذﻳﻨﻲ) ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ آﺧﺮ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ .ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺼﻞ
اﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ وﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﺪﻣﺎغ وﺗﺴﺒﺐ اﻟﺴﻜﺘﺔ ،أو إﱃ أﻋﻀﺎء أﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻤﺑﻨﻊ ﺗﺪﻓﱡﻖ اﻟﺪم اﻟﻌﺎدي إﱃ ﻫﺬه اﻷﻋﻀﺎء .3 .ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﺸﻜﱡﻞ اﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﰲ
أوردة اﻟﺴﺎﻗﻦﻴ )اﻟﺨﺜﺎرات اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ( وﰲ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺮﺋﺘﻦﻴ )اﻻﻧﺼﺎﻤم اﻟﺮﺋﻮي( وﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﻋﻮدة اﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﰲ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﻗﻦﻴ و/أو
أو ﻣﻦ أي ﻣﺎدة أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﻜ ّﻮﻧﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺪواء ،أو إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻨﺰف ) (apixabanﰲ ﺣﺎل :ﻛﻨﺖ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﻴﻜﺴﺎﺑﺎن ® / Eliquisاﻟﺮﺋﺘﻦﻴ .ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إﻟﻴﻜﻮﻳﺲ
ﻛﺜﺮﻴا ً ،أو إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﻤﺑﺮض ﰲ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ وﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬا اﳌﺮض ﻣﻦ اﺣﺘﺎﻤل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻨﺰف ﺷﺪﻳﺪ )ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺮح ﻣﻮﺟﻮد أو ﻃﺮأ ﻣﺆﺧﺮا ً ﰲ اﳌﻌﺪة أو ﰲ اﻷﻣﻌﺎء أو ﻧﺰف
ﺣﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺪﻣﺎغ) ،أو إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﻤﺑﺮض ﻛﺒﺪي ﻳﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻟﻨﺰف )اﻋﺘﻼل ﺧﺮﺜي ﻛﺒﺪي) ،أو إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎول أدوﻳﺔ ﻤﺗﻨﻊ ﺣﺪوث اﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ )ﻣﺜﻞ وارﻓﺎرﻳﻦ
ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﻼج اﳌﻤ ﱢﻴﻊ ﻟﻠﺪم أو أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻗﺜﻄﺮة  (heparin))،أو ﻫﻴﺒﺎرﻳﻦ ) (dabigatranأو داﺑﻴﻐﺎﺗﺮان ) (rivaroxabanأو رﻳﻔﺎروﻛﺴﺎﺑﺎن )(warfarin
.ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﻘﺜﻄﺮة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،أو إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﺻﺎﻤم ﺻﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ) (heparinورﻳﺪﻳﺔ أو ﴍﻳﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﺎوﻟﻚ ﻫﻴﺒﺎرﻳﻦ
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﲆ اﻟﻨﴩة اﻟﻄﺒﻴﺔ : www.fass.se).اﻗﺮأ اﻟﻨﴩة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪواء ﺑﺘﻤ ّﻌﻦ )اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً اﳌﻮﻗﻊ  / Eliquis®،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ إﻟﻴﻜﻮﻳﺲ
.اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ/ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻲﻧ 2016
Bristol-Myers Squibb AB, 08- 7047100, www.bms.se Pfizer AB, 08- 550 52 00, www.pfi zer.se
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