نساعدك على معالجة خثار األوردة العميقة واالنصمام
الرئوي وعلى منع معاودتهما.
تم تصميم هذا الكتيب ليستعمله المرضى البالغون الذين ُوصف لهم دواء ) ELIQUIS® (apixabanلعالج خثار األوردة العميقة
( )DVTواالنصمام الرئوي ( )PEو/أو الوقاية من معاودة هاتين الحالتين.
اقرأ دائمًا نشرة معلومات المريض الموجودة داخل عبوة الدواء.
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)ELIQUIS® (apixaban

كتيب المعلومات

َ
حصلت على هذا ال ُكتيّب ألن دواء )ELIQUIS® (apixaban
لقد
وُ صف لك لمعالجة خثار األوردة العميقة و/أو االنصمام الرئوي و/أو للمساعدة
في منع معاودة هذه الخثرات الدموية.
سيشرح هذا ال ُكتيّب ما هو خثار األوردة العميقة واالنصمام
الرئوي وكيف يؤدي هذا الدواء مفعوله في عالج هاتين
الحالتين أو منع معاودتهما .يجب عليك أيضًا قراءة نشرة
معلومات المريض التي تأتي داخل عبوة الدواء.

3

4

ما هو االنصمام ال ُخثاري الوريدي )(VTE؟
تنشأ خثرات الدم عندما تتجمّع خاليا الدم الحمراء وتلتصق بعضها ببعض.
في األحوال الطبيعية يكوّ ن جسمك الخثرات لوقف النزف من أماكن اإلصابات.
ولكن من الممكن أحيا ًنا أن تتكوّ ن خثرات الدم داخل األوردة.
االنصمام الخثاري الوريدي (أو  VTEاختصارً ا) مصطلح يشير إلى حالتين
ترتبط إحداهما باألخرى ،وهماُ :خثار األوردة العميقة (أو  DVTاختصارً ا)
واالنصمام الرئوي (أو  PEاختصارً ا) .عندما تسد خثرة (جلطة) دموية وعا ًء
دمويًا ،ما يقع أغلب األحيان في األوردة العميقة بالساق ،يطلق عليها اسم ُخثار
األوردة العميقة .قد ينفصل جزء من خثرة وريد عميق وينتقل إلى الرئتين فيسبب
انصمامًا رئويًا.
يُعد االنصمام الخثاري الوريدي شائعًا إلى حد ما .يصاب نحو  1من كل
 20شخصًا باالنصمام الخثاري الوريدي خالل عمرهم.

5

تكون خثرة الوريد العميق
ّ
1

الدوران الطبيعي للدم
2

3

قطعة من الخثرة تنفصل فتصبح صِ مة
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ما هو ُخثار األوردة العميقة ()DVT؟
يحدث خثار األوردة العميقة عندما تتكون خثرة
(جلطة) في وريد عميق بالجسم .بصفة عامة ،تتكون
خثرات األوردة العميقة في الجزء السفلي من الساق،
أو الفخذ ،أو منطقة الحوض.
تحجب الجلطة الجريان الطبيعي للدم في الوريد
أو تعرقله ،ما يؤدي إلى تراكم الدم أسفلها.
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ما هو االنصمام الرئوي ()PE؟
يحدث االنصمام الرئوي (أو  )PEعند انسداد أحد
األوعية الدموية في الرئتين بسبب جلطة (صٍ مّة)
انفصلت عن خثرة وريد عميق ،وانتقلت عبر مجرى
الدم حتى وصلت إلى الرئتين.
	إذا كانت الجلطة كبيرة ،فسيكون من شأنها الحد
■
من جريان الدم إلى الرئتين ،مما سيؤدي إلى صعوبة التنفس.
■ في حالة ترك خثار الوريد العميق دون عالج،
فإن ذلك يزيد من مخاطر اإلصابة باالنصمام الرئوي.
	االنصمام الرئوي أخطر من خثرة األوردة العميقة،
■
ويمكن أن يصبح ممي ًتا إذا لم يتم شخيصه وعالجه على الفور.
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تكون االنصمام الرئوي
ّ

خثار وريد عميق بالساق

تنشأ خثرة في وريد عميق
في الساق .قد تنفصل قطعة
من الجلطة ومن ثم تنتقل
عبر الدورة الدموية إلى
الرئة ،وهذا ما ُنطلق عليه
االنصمام الرئوي.
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عالمات خثار األوردة العميقة وأعراضها
أكثر أعراض وعالمات خثار أوردة الساق العميقة شيوعًا هي:
■

األلم

■

اإليالم (عند لمس مكان اإلصابة أو الضغط عليه)

■

التورّ م

■

تغير لون الجلد (إلى األزرق/األحمر/القرمزي) أو دفء الطرف المُصاب.

قد تكون بعض حاالت خثار األوردة العميقة غير مصحوبة بأعراض.
قد يصعُب تشخيص خثار األوردة العميقة ألن أعراضه ليست مُحددة ،فهي مماثلة
آلالم وأوجاع العضالت الناجمة عن التقلصات العضلية والشد العضلي.
يمكن أن تبدأ األعراض بشكل فجائيّ أو تظهر ببطء على مدار
عدة أيام أو أسابيع.
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عالمات االنصمام الرئوي وأعراضه
كما هي الحال مع خثار األوردة العميقة ،ليست أعراض االنصمام الرئوي
محددة وهي تعتمد على شدة االنسداد.
يمكن أن تتضمن عالمات االنصمام الرئوي
وأعراضه ما يلي:
■

ضيق ال َن َفس/صعوبة في التنفس

■

سعال (مصحوب/غير مصحوب بمخاط م ّ
ُلطخ بالدم)

■

ألم/ضيق بالصدر

■

قلق

■

دوخة

■

ضربات قلب أسرع من الطبيعي
أو غير منتظمة أو انخفاض ضغط الدم

ولكن أحيا ًنا ال يتعرض األشخاص المصابون باالنصمام الرئوي إلى أي أعراض.
يمكن أن تكون أعراض االنصمام الرئوي مُشابهة ألعراض حاالت طبية أخرى،
على سبيل المثال االلتهاب الرئوي أو النوبة القلبية .من المهم أن تسعى للحصول
على مساعدة طبية فورية إذا أُصبت بأي من هذه األعراض.
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ما هي أسباب االنصمام ال ُخثاري الوريدي؟
يمكن أن يُصاب أي شخص باالنصمام الخثاري الوريدي ،ولكن هناك بعض
األشياء التي تزيد من مخاطر وقوعه .على سبيل المثال ،التعرض لإلصابة
والرضوض أو الخضوع للجراحة ُي َفعّل آليات التجلط الطبيعية .كما تؤدي
مستويات هرمون اإلستروجين العالية والتدخين إلى نفس النتيجة .كلما زادت
عوامل الخطورة هذه ازداد احتمال التعرض لالنصمام الخثاري الوريدي.
على وجه العموم ينجم خثار األوردة العميقة عن مجموعة من الحاالت
الطبية الكامنة أو الظروف التي تزيد من فُرص حدوثه:
■

بطء جريان الدم بسبب قلة الحركة الناجمة عن:
● وجود أمراض طبية شديدة
● مكوث الشخص في المستشفى
● التزام الفراش لفترات مُطوّ لة (أكثر من  3أيام)
● السفر الطويل (الذي يستدعي الجلوس لفترة تزيد عن  4ساعات)
● نمط الحياة الخالي من النشاط
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■

وجود قابلية عالية لتجلط الدم بسرعة بسبب:
● حاالت وراثية
● ارتفاع مستويات اإلستروجين:
• الحمل حتى مرور  6أسابيع من الوالدة
• المعالجة بالمعاوضة الهرمونية وموانع الحمل الفموية المر ّكبة

■

اإلصابات أو االلتهابات:
● إصابة أو جراحة كبرى حديثة (خالل  3أشهر)

■

أمراض طبية مُزمنة مُعينة:
● أمراض القلب ،أو الرئة أو ال ُكلى
● السرطان وعالجاته

■

عوامل أخرى:
	وجود سوابق شخصية من مشاكل التجلط أو حالة سابقة من اإلصابة بخثار
●
األوردة العميقة/االنصمام الرئوي
● وجود سوابق عائلية من اإلصابة بخثار األوردة العميقة/االنصمام الرئوي
● تقدم العُمر (فوق  40عامًا)
● التدخين
● زيادة الوزن أو السمنة
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هل من الممكن أن يعاود االنصمام ال ُخثاري الوريدي؟
إذا كنت قد تعرضت النصمام ُخثاري وريدي ففرصة المعاودة لديك أعلى مقارنة
بشخص لم يتعرض لهذه الحالة قط.
تبلغ خطورة المعاودة:
■

نحو  3%سنويًا لدى األشخاص الذين انتفت لديهم مخاطر اإلصابة
باالنصمام ال ُخثاري الوريدي (على سبيل المثال ،تعافوا من الجراحة
أو توقفوا عن السفر لمسافات طويلة).

■

نحو  10%سنويًا أو أكثر لدى األشخاص الذين ما زالت لديهم عوامل
تزيد من المخاطر (على سبيل المثال ،مرض السرطان أو أمراض وراثية)
أو الذين كان انصمامهم ال ُخثاري الوريدي غير معروف السبب.

■

تتفاوت مخاطر المعاودة من شخص إلى آخر بناء على عوامل
الخطورة الفردية الموجودة.

االكتشاف المُبكر مهم لتقليل المخاطر .لذلك فإنه من المهم ج ًدا سُرعة التعرف
والمعاودة
على عالمات وأعراض حاالت االنصمام ال ُخثاري الوريدي الجديدة
ِ
واإلسراع في معالجتها.
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مضاعفات خثار األوردة العميقة
تعد متالزمة ما بعد الجلطة ( )PTSإحدى المضاعفات التي تعقب تعرّ ض الشخص لخثار
األوردة العميقة .توجد باألوردة صمامات تتحكم في اتجاه جريان الدم ،وعندما تضر الجلطة بهذه
الصمامات تقع اإلصابة بمتالزمة ما بعد الجلطة (.)PTS
■

يكون حدوث هذه المتالزمة أكثر ترجيحً ا إذا حدثت الجلطة فوق الركبة،
أو إذا كنت قد تعرضت ألكثر من جلطة واحدة في نفس الساق أكثر
من مرة واحدة ،أو إذا كان وزنك زائ ًدا.

■

يُصاب نحو ثلث إلى نصف مرضى خثار األوردة العميقة بمتالزمة ما بعد الجلطة،
ويكون ذلك أغلب األحيان في غضون عام إلى اثنين من حدوث اإلصابة بخثار
األوردة العميقة الحاد.

■

ً
وتبدل في اللون وقروحً ا على الساق.
يمكن أن تسبب متالزمة ما بعد الجلطة تورمًا وألمًا

	يمكنك تقليل مخاطر التعرض إلى متالزمة ما بعد الجلطة من خالل ارتداء
■
جوارب مطاطية ضاغطة لرفع الضغط قليالً من أجل تحسين سير الدورة الدموية،
وذلك عن طريق المساعدة على تحريك الدم الموجود في ساقك (ساقيك)
ألعلى .من الممكن أيضًا أن يوصى بارتداء الجوارب الضاغطة لتخفيف
األلم والتورم الناجمين عن خثار الوريد العميق.
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مضاعفات االنصمام الرئوي
ارتفاع الضغط الرئوي الخثاري االنصمامي ال ُمزمن ()CTEPH

هو زيادة الضغط في الشرايين الرئوية التي تحمل الدم من القلب إلى الرئتين .تنشأ هذه
الحالة بسبب جلطة تزيد المقاومة التي تواجه جريان الدم.
	تتضمن أعراض ارتفاع الضغط الرئوي الخثاري االنصمامي
■
المُزمن ( )CTEPHضيق ال َن َفس والتعب واأللم الصدري
وتسارع ضربات القلب.
■
	يصاب نحو  5%من الناس بارتفاع الضغط الرئوي الخثاري االنصمامي
المُزمن بعد تعرضهم لالنصمام الرئوي.
■

17

يمكن أن يتسبب ارتفاع الضغط الرئوي الخثاري االنصمامي المُزمن في
حاالت طبية أخرى وقد يُفضي إلى الوفاة.

كيف يمكن معالجة االنصمام ال ُخثاري الوريدي وكيف
يمكن الحد من خطر معاودته؟
مضادات التخثر هي عقاقير تعمل على إطالة الزمن الذي يستغرقه دمك
لكي يتجلط .وهي ُتستخدم لعالج ومنع معاودة االنصمام ال ُخثاري الوريدي
(خثار األوردة العميقة أو االنصمام الرئوي) عن طريق وقف نمو الجلطة،
وبالتالي مساعدة الجسم على إزالتها بالطرق الطبيعية .كما تساعد على
منع تكوّ ن جلطات جديدة.
أكثر المخاطر المرتبطة باستعمال أي مضاد تخثر أهمية هي النزف  -إطالة
الزمن الذي يستغرقه دمك كي يتجلط تجعلك أكثر عُرضة للنزف .يمكن أن
يحدث النزف خارج جسمك (على سبيل المثال ،من أنفك أو من جرح
أصُبت به) أو داخل جسمك (على سبيل المثال ،في معدتك أو دماغك).
لقد قام طبيبك بتقييم مخاطر إصابتك بحدث انصمامي خثاري وريدي آخر
بعناية وقارنها بمخاطر تعرضك للنزف.
إذا كانت لديك أية أسئلة ،ينبغي لك مناقشتها مع طبيبك.
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قد يساعدك اتباع أسلوب حياة صحي والمواظبة على أخذ الدواء كذلك
على الوقاية من معاودة االنصمام الخثاري الوريدي.
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■

الحِمية الغذائية :تناول كميات وفيرة من الخضروات والفواكه الطازجة
وتجنب اللحوم الدهنية واألطعمة المُص ّنعة للمساعدة في السيطرة
على مستويات الكولسترول وللحفاظ على وزن صحيّ  .اشرب
ما ًء وفيرً ا وقلل من كمية المشروبات الكحولية التي تتناولها.

■

الرياضة :تجنب نمط الحياة الخالي من النشاط ومارس
األنشطة البدنية بانتظام .سيساعدك ذلك في السيطرة على وزنك
والحفاظ على نظرة إيجابية تجاه الحياة .استشر طبيبك قبل أن تبدأ
أي نوع جديد من الرياضة البدنية كي تعرف ما إذا كانت آمنة بالنسبة
لك ومتى تمارسها ،على ضوء الحالة الطبية التي أُصبت بها مؤخرً ا.

■

التدخين :ألن التدخين يزيد من مخاطر التخثر ،فاإلقالع عنه ي َُخ ّفض
من مخاطر التعرض لخثار األوردة العميقة/االنصمام الرئوي.

■

اإلستروجين :على النساء الالتي يتلقين موانع حمل فموية أو معالجة
بالمعاوضة الهرمونية مناقشة خياراتهن األخرى مع أطبائهن.
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نبذة عن

)ELIQUIS® (apixaban

لماذا ُوصف لك دواء )ELIQUIS® (apixaban؟
يحتوي ) ELIQUIS® (apixabanعلى المادة الفعالة أبيكسابان
وهو ينتمي إلى فئة دوائية اسمها مضادات التخثر .يساعد هذا الدواء
على منع ت َكوّ ن الجلطات من خالل إعاقة العامل ،Xa
وهو من المكونات المهمة في عملية تجلط الدم.
وُ صف لك هذا الدواء لمعالجة الجلطة الدموية في أوردة ساقك (خثار األوردة
العميقة) و/أو في األوعية الدموية في رئتيك (االنصمام الرئوي) ،أو للمساعدة
على منع الجلطات الدموية من الحدوث مجد ًدا.
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طريقة استعمال )ELIQUIS® (apixaban
ينبغي لك دائمًا استعمال هذا الدواء على النحو الذي وصفه له طبيبك
لضمان عمله بفعالية.
يجب دائمًا تناول ) ELIQUIS® (apixabanمرتين يوميًا.
حاول أن تأخذ األقراص في نفس المواعيد من كل يوم.
■

لمساعدتك على التذ ّكر ،قد يكون من المفيد أن تجعل تناولك لألقراص
يتكامل مع جزء من روتينك الطبيعي الذي يحدث مرتين يوميًا،
مثل موعديّ اإلفطار والعشاء.

■

كذلك عليك قراءة نشرة معلومات المريض الموجودة مع الدواء.

ينبغي لك أن تتناول الدواء وف ًقا إلرشادات طبيبك .إذا لم تكن متأك ًدا
من الجرعة التي تحتاج أن تأخذها أو إذا كانت لديك أي أسئلة عن
الدواء ،ينبغي لك استشارة طبيبك أو الصيدلي.
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ينبغي لك َبلع القُرص مع كوب من الماء .يمكن تناول الدواء مع األكل
أو بدونه .تحدث مع طبيبك إذا كان من الصعب عليك بلع األقراص.

علي فيها استعمال
ما هي المدة التي سيكون
ّ
)ELIQUIS® (apixaban؟
يمكن أن يتفاوت طول فترة عالج االنصمام الخثاري الوريدي.
ينبغي لك اتباع إرشادات طبيبك دائمًا واالستمرار في استعمال
الدواء طالما أخبرك طبيبك أن تقوم بذلك.

24

ال تتوقف
عن استعمال

)ELIQUIS® (apixaban

دون مناقشة
ذلك ً
أول
مع طبيبك!

25

أسئلة متكررة
ماذا عليّ أن أفعل إذا فاتتني إحدى جرعات
)ELIQUIS® (apixaban؟
فتناول الدواء بمجرد أن تتذكر ،ثم تناول
إذا فاتتك جرعة،
َ
جرعتك التالية في موعدها المُعتاد واستمر بالطريقة
العادية .إذا لم تكن متأك ًدا مما عليك أن تفعله ،فاستفسر
من طبيبك أو الصيدلي.

ماذا عليّ أن أفعل إذا تناولت كمية زائدة من
)ELIQUIS® (apixaban؟
أخبر طبيبك فورً ا إذا تناولت هذا الدواء بكمية أكبر
من جرعتك الموصوفة .خذ معك عبوة الدواء حتى
وإن لم يتبقى فيها أي أقراص .إذا تناولت أقراصًا
أكثر من تلك الموصى بها ،فمن الممكن أن ترتفع
مخاطر تعرضك للنزف.
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أمور هامة يجب التن ّبه إليها عند تناول

)ELIQUIS® (apixaban
■

باإلضافة إلى النشرة الداخلية ،قد تجد داخل عبوة األقراص بطاقة إنذار
المريض أو قد يعطيك طبيبك بطاقة مماثلة .من المهم أن تحمل هذه
البطاقة معك دائمًا في أثناء استعمالك هذا الدواء .قم بإبراز بطاقة اإلنذار
للصيدلي الخاص بك ولطبيب أسنانك وألخصائي ّي الرعاية الصحية
اآلخرين الذين يعالجونك.

■

أخبر طبيبك وطبيب أسنانك بأنك تستعمل )ELIQUIS® (apixaban

■

تأكد من إخبار طبيبك أو الصيدلي الخاص بك أو طبيب أسنانك بأي أدوية
أخرى تستعملها ،بما في ذلك األدوية التي تشتريها لنفسك من الصيدلية
من دون وصفة طبية (على سبيل المثال ،األسبرين للصداع أو  نزالت البرد)
وأية معالجات عُشبية قد تكون تستعملها (على سبيل المثال ،عشبة العرن،
أو كما ُتعرف باإلنجليزية (.)St. John’s Wort

إذا كنت ستخضع ألية جراحة أو عالج في أسنانك .قد تحتاج إلى تخفيض
جرعتك أو إلى االنقطاع عن هذا الدواء بشكل مؤقت وف ًقا للطريقة التي
ينصحك بها طبيبك أو طبيب أسنانك.
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■

يمكن لبعض األدوية والمُكمالت أن تتداخل مع تأثيرات هذا الدواء
المضاد للتخثر ،مما يزيد من مخاطر النزف أو يجعل الدواء أقل فعالية.
يمكنك العثور على قائمة باألدوية التي قد تؤثر على
)ELIQUIS® (apixaban

في نشرة معلومات المريض الموجودة داخل عبوة الدواء.
	كما هي الحال مع كل مضادات التخثر ،عند استعمال هذا الدواء عليك
■
االنتباه إلى أية عالمات تشير إلى حدوث النزف ،والسعي للحصول
على استشارة طبية فورية فور ظهور أي من عالمات النزف.
	تتضمن عالمات النزف وأعراضه ظهور الكدمات وهي نزف تحت
■
الجلد ،براز لونه كالقطران ،دم في البول ،نزف من األنف ،دوخة،
تعب ،شحوب أو ضعف ،صداع شديد مفاجئ ،طرد الدم مع
السعال أو تقيؤ الدم أو مواد تشبه تفل القهوة ،الخ.
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	ينبغي أال تستعمل )ELIQUIS® (apixaban
■

إذا كانت لديك حساسية تجاه أي من مكوناته ،أو إذا كنت تنزف
بشكل زائد ،أو إذا كانت لديك (أو إذا كان من المُعتقد أن لديك)
حالة طبية تزيد من مخاطر تعرضك لنزف حاد ،أو إذا كان
لديك مرض كبدي يؤدي إلى زيادة خطر النزف ،أو إذا كنت
تتلقى أدوية لمنع تجلط الدم.

■
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باإلضافة إلى ما سبق ،ال يوصى باستعمال هذا الدواء في حاالت
أخرى مثل الحمل واإلرضاع والمرضى الموجود لديهم صمامات
قلبية اصطناعية (سواء أكانوا مصابين بالرجفان األذيني أم ال)،
والمرضى الذين يستعملون أدوية أخرى معينة (الرجاء قراءة نشرة
معلومات المريض لمعرفة المزيد من المعلومات) .الرجاء إبالغ
طبيبك على الفور إذا اعتقدت أن أيًا مما سبق ينطبق عليك.

التأثيرات الجانبية ال ُمحتملة
كسائر األدوية األخرى ،يمكن أن يتسبب )ELIQUIS® (apixaban

في حدوث تأثيرات جانبية ولكنها ال ُتصيب الجميع.

كاألدوية األخرى المماثلة (مضادات التخثر) ،قد يُسبب هذا الدواء نز ًفا يمكن أن
يهدد الحياة ويتطلب عناية طبية فورية.
تتضمن التأثيرات الجانبية الشائعة األخرى النزف في
المعدة (وجود دم غامق اللون/أسود في البراز) ،أو اإلمعاء ،أو الشرج ،أو األنف،
أو اللثة ،أو الفم ،أو األعضاء التناسلية ،أو وجود دم في البول (يظهر عند الفحص).
تتضمن التأثيرات الجانبية الشائعة األخرى فقر الدم الذي قد يسبب التعب أو الشحوب،
والرضوض والتورّم ،وقلة عدد الصفائح في الدم (مما قد يؤثر في التجلط)،
والغثيان (اإلحساس بالرغبة في القيء) ،والطفح الجلدي .كما قد تبين اختبارات
الدم زيادة في ناقلة الجاما-جلوتاميل ( )GGTأو ناقلة أمين األالنين (.)ALT
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يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن التأثيرات الجانبية المُحتملة في
نشرة معلومات المريض الموجودة داخل عبوة األقراص.

أخبر طبيبك أو ممرضك أو الصيدلي الخاص بك عن أي تأثيرات جانبية تتعرض
لها حتى ولو لم تكن مُدرجة في نشرة معلومات المريض أو في هذا ال ُكتيّب.

يمكنك المُساعدة في توفير المزيد من المعلومات عن سالمة هذا
الدواء من خالل التبليغ بأي تأثيرات جانبية قد تتعرض لها .راجع
www.mhra.gov.uk/yellowcard

لمعرفة طريقة لتعرف كيفية اإلبالغ عن التأثيرات الجانبية.
ينبغي كذلك اإلبالغ عن التأثيرات الجانبية
عن طريق قسم المعلومات الطبية التابع لشركة بريستول مايرز سكويب
على هاتف  0800 731 1736أو البريد اإللكتروني
medical.information@bms.com
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معلومات مهمة داخل عبوتك من

)ELIQUIS® (apixaban
ستجد نشرة معلومات المريض مع بطاقة إنذار المريض داخل عبوة
) .ELIQUIS® (apixabanيجب عليك قراءة نشرة
معلومات المريض وملء بطاقة إنذار المريض
(أو طلب ذلك من الطبيب) .يجب أن تحتفظ بهذه
البطاقة معك طوال الوقت .تشرح بطاقة إنذار المريض
أهمية تناول )ELIQUIS® (apixaban
بانتظام على النحو الذي وصفه الطبيب،
وتسرد العالمات واألعراض الرئيسية الدالة على النزف،
وعن التوقيت الذي ينبغي فيه طلب الرعاية الطبية.
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الحصول على الدعم
يُقدم عدد من المنظمات التابعة للمملكة المتحدة مساعدة قيمة،
ومعلومات ،ودعمًا لألشخاص المصابين بخثار األوردة العميقة واالنصمام
الرئوي.
نقدم لك هنا تفاصيل االتصال ببعض المنظمات التي قد تجدها مفيدة:
Anticoagulation UK

(منظمة منع التخثر أوروبا)
الموقع اإللكترونيwww.anticoagulationuk.orgg :
البريد اإللكترونيinfo@anticoagulationuk.org :
توفر معلومات ودعمًا لألشخاص الذين يستعملون أدوية مضادة للتخثر
وألخصائيي الرعاية الصحية الذين يعالجونهم.
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Thrombosis UK

(منظمة الخثار المملكة المتحدة)
هاتف0300 772 9603 :
(أيام االثنين إلى الخميس ،من  10صباحً ا إلى  4مساءً)
الموقع اإللكترونيwww.thrombosisuk.org :
البريد اإللكترونيadmin@thrombosisuk.org :
مُكرسة لنشر الوعي والبحوث والرعاية المتعلقة بالخثار
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الزيارات الطبية المستقبلية
التاريخ

التوقيت

مع من/أين
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مالحظات
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