ڈیپ وین تھرومبوسس اور پلمونری امبولزم کے عالج
میں مدد کرنا ،اور دوبارہ وقوع کی روک تھام میں مدد کرنا
یہ کتابچہ ان جوان مریضوں کے لیے ہے جنہیں ڈیپ وین تھرومبوسس ( )DVTاور پلمونری امبولزم
( )PEکے عالج اور/یا متواتر ہونے والے  PEاور  DVTسے بچاؤ کے لیے
) ELIQUIS® (apixabanتجویز کی گئی ہے۔
ہمیشہ اپنی دوا کے پیکیج میں موجود مریض کا معلوماتی پرچہ پڑھیں۔
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) ELIQUIS® (apixabanکا معلوماتی کتابچہ
وین تھرومبوسس( )DVTاور/یا پلمونری امبولزم کے عالج ،خون
کی پھٹکیوں کے دوبارہ تشکیل کی روک تھام میں مدد کے لیے آپ کو
) ELIQUIS® (apixabanتجویز کی گئی ہے۔
یہ کتابچہ  DVTاور  PEکی وضاحت کرے گا نیز یہ کہ یہ دوا ان
کا عالج کرنے کے لیے یا دوبارہ وقوع کو روکنے میں مدد کے لیے
کس طرح کام کرتی ہے۔ آپ کو اپنی دوا کے پیکیج کے اندر فراہم شدہ
مریض کا معلوماتی پرچہ بھی پڑھنا چاہیے۔

3

4

وینس تھرومبو امبولزم( )VTEکیا ہے؟
خون کی پھٹکیاں تب تشکیل پاتی ہیں جبکہ خون کے خلیے
اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں۔ آپ کا جسم
زخم کے مقامات پر خون بہنے کو روکنے کے لیے قدرتی طور
پر خون کی پھٹکیوں کو تشکیل دیتا ہے۔ تاہم ،بسا اوقات خون کی
پھٹکیاں رگوں کے اندر تشکیل پا سکتی ہیں۔
وینس تھرومبو امبولزم (یا مختصراً  )VTEایک اصطالح ہے جو
کہ دو متعلقہ عارضوں کا احاطہ کرتی ہے؛ ڈیپ وین تھرومبوسس
(یا  )DVTاور پلمونری امبولزم ()PE۔ جب خون کی کوئی
پھٹکی کسی نالی کو بند کرتی ہے ،زیادہ تر ٹانگوں کی اندرونی رگوں
میں ،تو اس کے لیے  DVTکی اصطالح کا استعمال کیا جاتا ہے۔
 DVTسے خون کی پھٹکی کا حصہ ریزہ ہو کر پھیپھڑوں تک جا
سکتا ہے جس کے باعث  PEہو سکتا ہے۔
 VTEزندگی میں بہت عام ہے۔ تقریبا ً  20میں سے
5

 1شخص کو زندگی میں  1مرتبہ  VTEہوتا ہے۔

 DVTکی تشکیل
1

نارمل گردش خون
2

3

پھٹکی کا حصّہ ریزہ ہوکر ایک
امبولس کی شکل لے لیتا ہے

6

ڈیپ وین تھرومبوسس ( )DVTکیا ہے؟
ڈیپ وین تھرومبوسس(یا  )DVTاس صورت میں پیش
آتا ہے جبکہ جسم کی کسی گہری رگ میں خون کی کوئی
پھٹکی تشکیل پا جاتی ہے۔  DVTعموما ً پیر کے
نچلے حصہ ،ران یا پیڑو کے عالقے میں پیش آتے ہیں۔
یہ پھٹکی رگ میں خون کے معمول کے بہاؤ کو روک دیتی
ہے یا محدود کر دیتی ہے ،جس کی وجہ سے پھٹکی کے نیچے
خون اکٹھا ہونے لگتا ہے۔

7

پلمونری امبولزم( )PEکیا ہے؟
 PEاس صورت میں ہوتا ہے جب پھیپھڑوں میں خون کی کسی نالی میں
خون کی کسی پھٹکی یا پھٹکی کے کسی جزو (امبولس) کی وجہ سے
رکاوٹ آ جائے جو ایک  DVTسے علیحدہ ہو گیا ہو اور خون کی
نالیوں سے سفر کرتا ہوا پھیپھڑوں میں پہنچ گیا ہو۔
	اگر یہ پھٹکی بڑی ہے تو یہ پھیپھڑوں تک خون کے بہاؤ کو محدود
■
کر سکتی ہے اور اس کی وجہ سے سانس کی تکلیف ہو سکتی ہیں
■ اگر کسی  DVTکا عالج نہیں کیا جاتا تو اس سے  PEہونے
کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
■  PEبنسبت  DVTزیادہ سنگین ہے اور اگر اس کی فوری تشخیص
یا عالج نہ کیا جائے تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔
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 PEکی تشکیل

پاؤں میں DVT

 DVTٹانگ میں تشکیل
پاتا ہے۔ پھٹکی کا کوئی
ٹکڑہ ریزہ ہو کر خون
کی نالی سے سفر کرتا
ہوا پھیپھڑے میں پہنچ
سکتا ہے ،اس کو پلمونری
امبولزم ( )PEکہتے ہیں۔
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 DVTکی نشانیاں اور عالمات
 DVTکی ٹانگ میں عمومی عالمات اور نشانیاں درج ذیل ہیں:
■

درد

■

سوزش

■

سوجن

■

جلد کی رنگت میں تبدیلی (نیال  /سرخ  /جامنی) یا متاثرہ عضو کا گرم رہنا

 DVTکی بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کوئی بھی عالمات نہ ہوں۔
 DVTکی تشخیص مشکل ہو سکتی ہے کیوں کہ عالمات مخصوص
نہیں ہیں اور وہ پٹھوں کے درد یا عضالتی اینٹھن یا کسی عضلہ میں
کھنچاؤ کے درد جیسے ہوتے ہیں۔
عالمات اچانک شروع ہو سکتی ہیں یا دنوں اور ہفتوں میں دھیرے
دھیرے ظاہر ہو سکتی ہیں۔
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 PEکی نشانیاں اور عالمات
 PDVTکی طرح ہی PE ،کی عالمات بھی غیر مخصوص
ہیں اور ان کا انحصار انسداد کی شدت پر ہوتا ہے۔
 PEکی عالمات اور نشانیوں میں درج ذیل شامل ہو سکتی ہیں:
■

سانس پھولنا  /سانس لینے میں تکلیف

■

کھانسی (خون ملے بلغم کے ساتھ  /بغیر)

■

سینے میں درد  /بے آرامی

■

بے چینی

■

چکر

■

معمول سے تیز تر یا بے قاعدہ دل کی دھڑکن یا کم فشار خون

تاہم ،بسا اوقات  PEمیں مبتال لوگوں میں کوئی عالمات نہیں پائی جاتیں۔
 PEکی عالمات دیگر طبی عارضوں جیسی ہو سکتی ہیں ،مثال کے
طور پر نمونیا اور دل کا دورہ۔ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے
کسی عالمات کا سامنا ہو تو طبی امداد حاصل کریں۔
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 VTEکیوں کر ہوتا ہے؟
 VTEکسی کے یہاں بھی فروغ پا سکتا ہے لیکن کچھ چیزیں اس کے
وقوع کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ،زخم یا جراحت
کی تکلیف خون کو تھکا بنانے کی قدرتی کارروائی کو مہمیز لگاتی ہے،
جیسا کہ ہارمون آسٹریجن اور تمباکو نوشی کی اعلی سطحوں سے ہوتا ہے۔
آپ کے یہاں جس قدر زیادہ خطرے کے یہ عوامل پائے جائیں گے
VTEاسی قدر زیادہ ہونے کا امکان ہوگا۔
( )DVTکی وجہ عام طور پر پہلے سے موجود ڈیپ وین تھرومبوسس طبی عارضوں
یا کوائف کا کوئی مجموعہ ہوتا ہے جو کہ اس کے وقوع کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے:
	حرکت کی کمی کی وجہ سے خون کا دھیما بہاؤ جن
■
کی وجہ درجہ ذیل ہوتی ہے:
● شدید طبی بیماری
● ہسپتال میں داخل ہونا
● لمبی مدت تک بیڈ ریسٹ ( 3دن سے زیادہ)
	لمبی مسافت کا سفر (جس میں  4گھنٹوں سے زیادہ دیر
●
تک بیٹھنا شامل ہو)
● سست طرز زندگی

12

درج ذیل وجوہات خون کے جلد تھکا بننے کا ایک سسب بنتی ہیں:

■

● موروثی عارضے
● آسٹریجن کی بڑھی ہوئی سطحیں:
		

• حمل اور والدت کے بعد  6ہفتوں تک

		

•ہارمون کی تبدیلی کا عالج اور منہ کے راستے لی جانے
والی مرکب مانع حمل دوائیں

■

چوٹ یا سوزش:
● حالیہ بڑی سرجری یا زخم ( 3ماہ کے اندر)

■

مخصوص مزمن طبی امراض:
● دل ،پھیپھڑے یا گردے کی بیماری
● کینسر اور اس کے معالجے

■

دیگر عوامل:
● انجماد خون کے مسائل کی ذاتی ہسٹری یا سابقہ DVT/PE
●  DVT/PEکی خاندانی سرگزشت
● عمر بڑھنا ( 40سال سے زیادہ)
● سگریٹ نوشی
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● زیادہ وزن واال یا موٹا ہونا
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کیا  VTEدوبارہ پیش آ سکتا ہے؟
اگر  VTEہے تو دوبارہ وقوع کا امکان اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہو گا
جسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔
دوبارہ وقوع کا خطرہ حسب ذیل ہے:
■

 VTEکے لیے تقریبا ً  3%ساالنہ ایسے لوگوں میں جن کے یہاں اب خطرے
کے عوامل نہیں ہیں (مثال کے طور پر سرجری سے صحتیاب ہو گئے ہیں یا جو
اب لمبی مسافت کا سفر نہیں کرتے)

■

تقریبا ً  10%ساالنہ یا اس سے زیادہ  ،ان لوگوں میں جن کے یہاں اب بھی
خطرے کے عوامل موجود ہیں )مثال کے طور پر کینسر یا موروثی عارضہ)
یا جن کا  VTEکا سبب نامعلوم تھا۔

■

دوبارہ وقوع کا خطرہ انفرادی خطرے کے عوامل کی بنیاد پر ہر
ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے

جس طرح خطرے کو کم کرنے کے لیے جلد تشخیص ضروری ہے،
ایک دوبارہ واقع ہونے والے نئے  VTEکی نشانیوں اور عالمات کی
15

شناخت اور فوری عالج حاصل کرنا انتہائی اہم ہے۔

کی پیچیدگی DVT
پوسٹ تھرومبوٹک سنڈروم( )PTSایک پیچیدگی ہوتی ہے جو کہ اگر
کوئی شخص  DVTسے دوچار ہو جائے تو اس کے بعد پیش آسکتی
ہے۔ رگوں میں والوز (صمامات) ہوتے ہیں جو کہ خون کے بہاؤ کی
سمت کو کنٹرول کرتے ہیں اور  PTSاس صورت میں پیش آتا ہے
جبکہ یہ والوز پھٹکی کی وجہ سے خراب ہو جائیں۔
■

 PTSاس صورت میں پیش آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جب خون کی
پھٹکی گھٹنے کے اوپر ہو ،جبکہ آپ کے یہاں ایک ہی پیر میں ایک بار
سے زیادہ پھٹکی تشکیل پا جائے یا اگر آپ کا وزن زیادہ ہو

■	 DVTمریضوں کی ایک تہائی یا نصف تعداد کے یہاں
 DVTسے  1تا  2سال سے  PTSاندر کے زیادہ تر حالتوں میں شدید
فروغ پا جائے گا۔
■

 PTSکی وجہ سے سوجن ،درد ،بدنمائی اور ٹانگوں کے السر ہو سکتے ہیں

■	آپ لچکدار کمپریشن اسٹاکنگس پہن کر  PTSکے خطرے کو کم کر سکتے
ہیں ،جو کہ معمولی پریشر تخلیق کرتے ہیں اور خون کو آپ کی ٹانگوں میں
اوپر دھکیلنے میں مدد کر کے آپ کے دوران خون کو بہتر بناتے ہیں۔ کمپریشن
اسٹاکنگس کی سفارش یا تجویز  DVTکی وجہ سے ہونے والی تکلیف اور
سوجن کو کم کرنے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔
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 PEکی پیچیدگی
کرونک تھرومبو امبولک پلمونری ہائپرٹینشن( )CTEPHان پلمونری
شریانوں میں دباؤ کے بڑھنے کا نام ہے ،جو کہ خون کو دل سے پھیپھڑوں
تک لے کر جاتی ہیں۔ یہ کسی ایسی پھٹکی کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ
خون کے بہاؤ کے تئیں مزاحمت کو بڑھا رہی ہو۔
■	 CTEPHکی عالمات میں سانس اکھڑنا ،تھکان ،سینے میں
تکلیف اور تیز دل کی ڈھرکن شامل ہیں
■  CTEPHکے بعد تقر یبا ً  5%کسی  PEکا سامنا کرتے ہیں
	 CTEPHکی وجہ سے دیگر طبی عوارض ہو سکتے ہیں
■
اور وہ جان لیوا ہو سکتے ہیں
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 VTEکا عالج کس طرح کیا جا سکتا ہے
اور کس طرح  VTEکے دوبارہ وقوع کے
خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے؟
مانع انجماد خون وہ دوائیں ہوتی ہیں جو کہ اس وقت میں اضافہ کر کے کام کرتی ہیں جو کہ
آپ کے خون کو پھٹکی بننے میں لگتا ہے۔ ان کا استعمال پھٹکی کو اور بڑا ہونے سے روک
کر اور اس طرح فطری طور پر اسے ہٹانے کے عالج اور دوبارہ  VTE) DVTیا )PE
میں جسم کی مدد کرکے وقوع کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ نئی پھٹکیوں کی تشکیل کو
بھی روکتی ہیں۔
کسی مانع انجماد خون کو لینے کا سب سے بڑا خطرہ خون کا بہنا ہے  -چونکہ آپ کے خون
پھٹکی بننے میں جو وقت لگتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس لیے آپ کے یہاں خون بہنے کا خطرہ
زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم کے باہر خون بہہ سکتا ہے (مثال کے طور پر آپ کی ناک سے
یا کسی زخم سے) یا آپ کے جسم کے اندر (جیسے آپ کے پیٹ یا دماغ میں)۔
آپ کے ڈاکٹر نے دھیان لگا کر آپ کو ایک اور  VTEہونے کے خطرے کی تشخیص کی ہے
اور آپ کے خون بہنے کے خطرے کے خالف اسے متوازن کیا ہے۔
اگر آپ کے پاس کوئی سواالت ہوں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان پر بات چیت کرنی چاہیے۔
18

 VTEاپنی دوائیں لینے کے ساتھ ساتھ ،صحت مند رہنا بھی کے دوبارہ وقوع کو
روکنے میں معاون ہو سکتا ہے۔
■ خوراک :کافی مقدار میں تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں اور چربی دار گوشت اور
پراسیس کی ہوئی غذاؤں سے پرہیز کریں تاکہ اپنے کولیسٹرول کی سطحوں پر
قابو رکھ سکیں اور ایک صحت مند وزن قائم رکھ سکیں۔ خوب پانی پیئیں اور
الکحل پینے کی اپنی مقدار محدود کر دیں۔
■ ورزش :باقاعدہ جسمانی ورزش کرکے بالکل سست طرز زندگی سے اجتناب
کریں ،جو کہ نہ صرف وزن پر کنٹرول میں معاون ہوگا ،بلکہ ایک پرکشش فگر
قائم رکھنے میں بھی آپ کی مدد کرے گا۔ ورزش کی کوئی بھی نئے طریقے
شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ معلوم پڑ جائے کہ آیا
آپ کے موجودہ طبی عارضہ کے مدِنظر یہ محفوظ رہے گی اور کب۔
■

سگریٹ نوشی :چونکہ سگریٹ نوشی خون جمنے کے خطرے کو بڑھا دیتی
ہے ،سگریٹ نوشی ترک کرنا  DVT /PEکے خطرے کو کم کر دے گا

■ آسٹریجن :وہ خواتین جو منہ کے راستے مانع حمل دوائیں
یا ہارمون کی تبدیلی کا عالج حاصل کر رہی ہوں انہیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ
دیگر اختیارات پر بات چیت کرنی چاہیے۔
19
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) ELIQUIS® (apixabanکے بارے میں
آپ کو ) ELIQUIS® (apixabanکیوں تجویز
کی گئی ہے؟
) ELIQUIS® (apixabanمیں فعال مادہ اپکسابین ہے اور اس کا
تعلق دواؤں کے اس زمرے سے ہے جسے مانع انجماد خون کہا جاتا ہے۔ یہ
دوا عوامل  Xaجو کہ خون کے جمنے کا اہم عنصر ہے ،اس کو بالک کرتے
ہوئے خون کی پھٹکیاں بننے سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے۔آپ کو یہ دوا اپنے
پیر کی رگوں میں (ڈیپ وین تھرومبوسس) اور  /یا آپ کے پھیپھڑوں میں
خون کی نالیوں (پلمونری امبولزم) میں خون کی کسی پھٹکی کے عالج
کے لیے تجویز کی گئی ہے ،یا خون کی پھٹکیوں کے دوبارہ وقوع کی
روک تھام میں مدد کے لیے۔
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) ELIQUIS® (apixabanکس طرح لیں
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کی دوا مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے
آپ کو ہمیشہ اسے ٹھیک اسی طرح لینا چاہیے جس طرح کہ آپ کے ڈاکٹر نے
آپ کو ہدایت کی ہو۔
) ELIQUIS® (apixabanالزما ً ہمیشہ دن میں دو بار لینی
چاہیے۔ روزانہ گولیاں ایک ہی وقت پر لینے کی کوشش کریں۔
	یاداشت میں مدد کے لیے ،اپنی گولیاں لینے کے عمل کو
■
اس نارمل روٹین میں فٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ دن میں دو بار پیش آتا
ہو ،جیسے ناشتے اور رات کے کھانے کے اوقات
	آپ کو مریض کا معلوماتی پرچہ بھی پڑھنا چاہیے
■
جو کہ آپ کی دوا کے ساتھ فراہم کیا گیا ہے
آپ کو دوا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لینا چاہیے۔ اگر آپ اس خوراک
سے متعلق پُر یقین نہ ہوں جو آپ کو لینے کی ضرورت ہے یا اگر آپ کے
پاس اپنی دوا سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کو اپنے ڈاکٹر یا فارمیسسٹ
سے رجوع کرنا چاہیے۔
23

آپ کو یہ گولی ایک گالس پانی کے ساتھ نگل لینی چاہیے۔ اسے کھانے
کے ساتھ یا کھانے کے بغیر لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو گولیاں نگلنے
میں دشواری ہو تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔

) ELIQUIS® (apixabanمیں کب تک لوں گا  /گی؟
 VTEکے لیے عالج کی مدت مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ کو ہمیشہ اپنے
ڈاکٹر کی ہدایات کی تعمیل کرنی چاہیے اور اپنی دوا تب تک لیتے رہنا چاہیے
جب تک کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو لیتے رہنے کے لیے کہا ہو۔

24

®ELIQUIS
(اپکسابین)
اپنے ڈاکٹر
سے بات
کیے بغیر
لینا ترک
نہ کریں!
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اکثر پوچھے گئے سواالت
) ELIQUIS® (apixabanکی میری کسی
خوراک کا اگر ناغہ ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اگر کسی خوراک کا ناغہ ہو جائے تو جیسے ہی یاد آئے آپ دوا لے لیں اور
پھر اگلی خوراک معمول کے وقت پر لیں ،پھر حسب معمول جاری رکھیں۔
اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ کیا کرنا ہے تو اپنے ڈاکٹر یا فارمیسسٹ
سے دریافت کریں۔

اگر میں ) ELIQUIS® (apixabanبہت زیادہ
لے لوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اگر آپ نے اس دوا کی مجوزہ خوراک سے زیادہ لے لیا ہے تو فورا اپنے ڈاکٹر کو
مطلع کریں۔ دوا کا پیک اپنے ساتھ الئیں ،خواہ اس میں کوئی بھی گولی نہ بچی ہو۔
اگر آپ نے جتنی تجویز کی گئی تھی اس سے زیادہ گولیاں لے لی ہیں تو آپ کے
یہاں خون بہنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
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) ELIQUIS® (apixabanلیتے وقت
مدِنظر رکھنے والی باتیں
	گولیوں کے پیک کے ا ندر پیکیج کے پرچہ کے ساتھ آپ کو مریض کا الرٹ
■
کارڈ مل سکتا ہے یا آپکا ڈاکٹر آپکواس جیسا کوئی کارڈ دے سکتا ہے۔ یہ بات
اہم ہے کہ اس دوران جبکہ آپ اس دوا کو لے رہے ہوں آپ ہمہ وقت اس کارڈ
کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ الرٹ کارڈ اپنے فارمیسسٹ ،ڈینٹسٹ اور دیگر
ت صحت کے پیشہ وران کو دکھائیں جو کہ آپ کا عالج کرتے ہیں۔
نگہداش ِ
	اگر آپ کوئی جراحی یا دانتوں کا عالج کروا رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ
■
کو بتائیں کہ آپ ) ELIQUIS® (apixabanلے ر ہے ہیں۔ آ پ کو
اپنی خوراک کم کرنے یا اس دوا کو عارضی طور پر روک دینے کی ضرورت
پڑ سکتی ہے اور آپ کا ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ آپ کو بتائے گا کہ اس کو کیسے کریں۔
	یہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر ،فارمیسسٹ یا ڈ ینٹسٹ کو دیگر کسی بھی
■
ایسی دوا کے بارے میں بتالتے ہیں جو کہ آپ لے ر ہے ہیں ،جن میں وہ
ادویات شامل ہیں جنہیں آپ نے فارمیسی سے بغیر نسخہ کے خود سےخریدا ہے
مثال کے طور پر سر ددر یا نزلے زکام کے لیے اسپرین اور کوئی جڑی بوٹیاں
جو ہو سکتا ہے آپ لے رہے ہوں جیسا کہ ()St. John’s Wort
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■

چند ادویات اور سپلیمنٹس اس دوائی کے مانع انجماد خون اثرات میں
مداخلت کر سکتی ہیں ،جو خون کے رساؤ کے خطرے کو بڑھاتی یا
اسے کم موثر بنا دیتی ہیں۔ ) ELIQUIS® (apixabanپر
اثر انداز ہونے والی ادویات کی فہرست دوائی کے پیکیج کے اندر مریض
کے معلوماتی کتابچے میں تالش کی جا سکتی ہے۔

■

تمام مانع انجماد خون ادویات کے ساتھ ،جب یہ دوا لی جائے تو یہ اہم ہے کہ
آپ خون کے رساؤ کی کسی عالمات کو نظر میں رکھیں اور اگر خون کے
رساؤ کی کوئی عالمات وقوع پذیر ہوتی ہیں تو فوری طور پر طبی مشورہ
طلب کریں۔

■

خون نکلنے کی نشانیوں اور عالمات میں جلد کے نیچے خراش آنا یا خون آنا،
پاخانہ کا رنگ سیاہ ہونا ،پیشاپ میں خون ،ناک سےخون ،چکر ،تھکان،
کمزوری یا پیالہٹ ،اچانک شدید سر درد ،بلغم کے ساتھ خون یا خون کی قے یا
ایسا مادہ شامل ہے جو کافی گراؤنڈز کی طرح نظر آتا ہے ،وغیرہ۔
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■	آپ کو ) ELIQUIS® (apixabanنہیں لینی چاہیے اگر آپ کو اس
میں شامل کسی بھی اجزاء سے الرجی ہے ،یا اگر آپ کا خون اکثر بہتا ہے،
اگر آپ کی حالت ایسی ہے (یا اندیشہ ہے کہ ایسی ہے) جو خون کے سنگین حد
تک بہنے کے خطرے کو بڑھاتی ہے ،اگر آپ کو جگر کا عارضہ ہے جو خون
کے بہنے کا خدشہ بڑھا سکتا ہے یا اگر آپ انجماد خون سے بچاؤ کے
لیے ادویات لے رہے ہیں تو آپ کو  apixabanنہیں لینی چاہیے۔
■	اس کے عالوہ ،یہ دوا دیگر مواقع جیسے حمل ،رضاعت ،دل کے مصنوعی
والوز (عارضہ قلب یا اس کے بغیر) اور ان چند مریضوں میں جو دیگر ادویات
لے رہے ہوں (براہ کرم مکمل فہرست کے لیے مریض کا معلوماتی کتابچہ
پڑھیں) ان کے لیے تجویز نہیں کی جاتی۔ اگر آپ پر ان میں سے کسی چیز کا
اطالق ہوتا ہے تو براہ کرم اپنے ڈاکٹر کو فوراً آگاہ کریں۔
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ممکنہ ضمنی اثرات
تمام دواؤں کی طرح ) ELIQUIS® (apixabanبھی ضمنی اثرات کا باعث ہو سکتی
ہے ،اگرچہ سبھی لوگ ان سے متاثر نہیں ہوتے۔
اس جیسی دیگر دواؤں (مانع انجماد خون) کی طرح ،اس دوا کی وجہ سے خون نکل سکتا ہے
جو کہ شاید ممکنہ طور پر زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور جس کے لیے فوری طبی
توجہ ضروری ہو سکتی ہے۔
دیگر عمومی ضمنی اثرات میں آپ کے پیٹ میں خون آنا (پاخانہ میں گہرا/سیاہ خون) ،انتڑیوں،
مقعد ،ناک ،مسوڑوں یا منہ سے خون آنا ،فرج سے خون آنا ،یا پیشاپ میں خون کی موجودگی
(جانچ کرنے پر) شامل ہیں۔
اضافی عمومی ضمنی اثرات میں شامل ہیں اینیمیا جس سے تھکان ہو سکتی ہے یا رنگ پیال پڑ
سکتا ہے ،خراش اور سوزش ،خون میں دموی قرص (پلیٹلٹ) کی تعداد کم ہونا (جو خون کے
تھکوں (کلوٹنگ) کا سبب بن سکتا ہے) ،متلی (بیمار محسوس کرنا )،جلد پر دھپڑ اور خون کے
ٹیسٹ میں گاما گلوملٹرانسفیریس ) (GGTیا آالنائن آمینوٹرانسفیریس ) (ALTکا بڑھنا نمایاں
ہو سکتا ہے۔
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ضمنی اثرات سے متعلق مزید معلومات آپ کی گولیوں کے پیک کے اندر مریض
کے معلوماتی کتابچہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

اپنے ڈاکٹر ،نرس یا فارمیسسٹ کو ایسے کسی بھی قسم کے ضمنی اثرات کے بارے میں
مطلع کریں جن کا آپ سامنا کرتے ہوں ،خواہ وہ مریض کے معلوماتی پرچہ اور اس کتابچہ
میں مذکور نہ ہوں۔
آپ ایسے کسی بھی قسم کے ضمنی اثرات کی اطالع دے کر جن سے
آپ دوچار ہوتے ہیں اس دوا کی حفاظت سے متعلق مزید معلومات فراہم کرنے
میں مدد کر سکتے ہیں۔ ضمنی اثرات کی اطالع دینے کا طریقہ جاننے کے لیے
 www.mhra.gov.uk/yellowcardمالحظہ کریں
ضمنی اثرات کی اطالع برسٹل میئرز اسکویب میڈیکل انفارمیشن
Bristol-Myers Squibb Medical Information
طبی معلومات کو  0800 731 1736یا
medical.information@bms.com
پر بھی رپورٹ کیے جانے چاہیں
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آپ کے )ELIQUIS® (apixaban
پیک کے اندر اہم معلومات
آپ کو مریض کے لیے معلوماتی پرچہ مع مریض انتباہ کارڈ
اپنے ) ELIQUIS® (apixabanپیک کے اندر ملے گا۔
آپ کے لیے ضروری ہے کہ مریض کے لیے معلوماتی پرچہ
کو پڑھیں اور مریض انتباہ کارڈ کو پُر کریں (یا اپنے ڈاکٹر
سے کہیں کے اسے پُر کرے ۔(مریض انتباہ کارڈ ہر وقت آپ
کے ہمراہ ہونا چاہیے۔ مریض انتباہ کارڈ آپ کے ڈاکٹر کی ہدایات
کے مطابق باقاعدگی سے )ELIQUIS® (apixaban
لینے کی اہمیت کی وضاحت کرتا ہے ،جریان خون کے اہم نشانات اور
عالمات کو فہرست کرتا ہے اور کب طبی امداد حاصل کرنی ہے ۔
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معاونت حاصل کرنا
برطانیہ میں متعدد ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ڈیپ وین تھرومبوسس اور
پلمونری امبولزم سے متاثر لوگوں کو گراں قدر مدد ،معلومات اور معاونت
فراہم کرتی ہیں۔
ذیل میں ایسی ہی کچھ تنظیموں کے رابطے کی تفصیالت دی
گئی ہیں جو کہ آپ کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں:
) (Anticoagulation UKاینٹی کوایگولیشن یو کے
سائٹwww.anticoagulationuk.org :
ای میلinfo@anticoagulationuk.org :
مانع انجماد خون دواؤں سے متعلق لوگوں اور نگہداشت صحت
کے ان کے پیشہ وران کے لیے معلومات اور مدد فراہم کرتی ہے۔
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) (Thrombosis UKتھرومبوسس یو کے
ٹیلی فون( 0300 772 9603 :پیر تا جمعرات

صبح  10بجے سے شام  4بجے تک)
ویب سائٹwww.thrombosisuk.org :
ای میلadmin@thrombosisuk.org :
تھرومبوسس سے متعلق بیداری ،تحقیق اور دیکھ بھال کے لیے وقف
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آپ کی آئندہ مقررہ مالقاتیں
تاریخ

وقت

کس کے ساتھ  /کہاں
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نوٹس
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