نان والوولر ایٹریئل فبریلیشن کی وجہ سے ہونے والے
اسٹروک کی روک تھام میں مدد کرنا
اس کتابچہ کے مخاطب وہ بالغ مریض ہیں جنہیں نان والوولر ایٹریئل فبریلیشن میں اسٹروک کے لیے
) ELIQUIS® (apixabanتجویز کی گئی ہے۔
ہمیشہ اپنی دوا کے پیکیج میں موجود مریض کا معلوماتی پرچہ پڑھیں۔

مشموالت
ایٹریئل فبریلیشن ) (AFکیا ہے؟

5

 AFکیوں ہوتا ہے؟

8

 AFکے ساتھ وابستہ پیچیدگیاں کیا ہیں؟

9

اسٹروک کی نشانیاں اور عالمات کیا ہیں؟

11

 AFسے دوچار لوگوں میں نان والوولر
اسٹروک کی روک تھام میں مدد کی دوا

13

( ELIQUIS® )apixabanکے بارے میں

15

( ELIQUIS® )apixabanلیتے وقت جن
چیزوں کی واقفیت ضروری ہے
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معاونت حاصل کرنا

30

آپ کی آئندہ مقررہ مالقاتیں

33

نوٹس

34

) ELIQUIS® (APIXABANکا معلوماتی کتابچہ
آپ کو ایک طرح کی ایٹریئل فبریلیشن ،جسے نان-والوولر ایٹریئل
فبریلیشن کہتے ہیں اس سے سٹروک ہونے کے خطرے کو کم کرنے
کے لیے آپ کو ) ELIQUIS® (apixabanتجویز کی
گئی ہے اس لیے آپ کو یہ کتابچہ دیا گیا ہے۔
یہ کتابچہ اس بات کی وضاحت کرے گا کہ کس طرح NVAF
کسی اسٹروک کا باعث ہو سکتا ہے اور کس طرح یہ دوا اس کو پیش
آنے سے روکنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔

4

ایٹریئل فبریلیشن ) (AFکیا ہے؟
 AFدل کا ایک عارضہ ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن کے
نظام کو بگاڑ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے دھڑکن بسا اوقات
تیز ہو سکتی ہے۔
 AFکے شکار کچھ لوگوں کو کسی عالمت کا سامنا نہیں ہوتا،
اگرچہ دل کی تیز دھڑکن محسوس کی جا سکتی ہے
(کچھ لوگ اس کو ‘اختالج قلب’ بھی کہتے ہیں)۔ دیگر ممکنہ
عالمات میں درج ذیل شامل ہیں:

5

n

تھکان

n

سانس پھولنا

n

سینے میں درد )درد سینہ(

n

چکر

 AFکو “متواتر” نسخہ کیا جا سکتا ہے ،جب سلسلہ عالمات
سات دن یا زائد کا ہو ،یا مستقل ،جب دل کی دھڑکن میں بے
قائدگی مسلسل جاری رہے۔

اذین

اذین

دل کے اوپری خانے

6

دل کے چار خانے ہوتے ہیں  -دائیں اور بائیں
اذینات )دو اوپری خانے( ،اور دائیں اور بائیں
بطینات )دو نچلے خانے(۔
 AFاس صورت میں پیش آتا ہے جب اذینات میں بے ہنگم
برقی سرگرمی فروغ پائے جس سے آپ کے دل کے قدرتی
آہنگ میں خلل واقع ہو۔ نتیجتا ً اذینات صحیح طرح سے نہیں
سکڑتی ،جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل حسب معمول
کافی مقدار میں خون پمپ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔

7

 AFکیوں کر ہوتا ہے؟
 AFکی درست وجہ تو پورے طور پر معلوم نہیں ہے ،البتہ
جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے خطرہ بڑھتا جاتا ہے اور
یہ ایسے لوگوں میں زیادہ عام ہے جن کے یہاں دل کے دیگر
عوارض موجود ہیں۔
مثال کے طور پر:
		
n

بلند فشار خون

		خون کا گاڑھا ہونا /خون کی ان نالیوں میں رکاوٹ
n
جو دل کو سپالئی فراہم کرتی ہیں
		
n

دل کا دورہ

		
n

مرض قلب
پیدائشی
ِ

		
n

دل کی سرجری کے بعد
8

 AFکے ساتھ پیچیدگیاں وابستہ ہیں کیا؟
 AFکے ساتھ وابستہ اصل خطرہ اسٹروک ہے۔
جب خون درست انداز میں دل سے دور پمپ نہ ہو پا رہا
ہو تو یہ اکٹھا یا ‘جمع’ ہو سکتا ہے اور دل کے اندر کوئی
پھٹکی فروغ پا سکتی ہے۔ اگر یہ پھٹکی دل سے سفر
کرکے دماغ کی چھوٹی خون کی نالیوں میں سرایت کر
جاتی ہے تو خون کا بہاؤ رک سکتا ہے اور جس کی
وجہ سے اسٹروک ہو سکتا ہے۔
 AFکے شکار لوگوں میں ان لوگوں کے مقابلے میں
اسٹروک ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جنہیں  AFنہیں ہے۔

9

 .1پھٹکی دل کے اندر
تشکیل پاتی ہے

.2پھٹکی دل کو
چھوڑتی ہے

 .3پھٹکی سفر کر کے دماغ
تک پہنچتی ہے

 .4پھٹکی دماغ
میں خون کی
نالی کو بند کر
دیتی ہے

10

اسٹروک کی نشانیاں اورعالمات کیا ہیں؟
اسٹروک اچانک پیش آ سکتے ہیں اور اس کے فوری اور دیرپا
اثرات ہو سکتے ہیں۔ آپ کو جلد کارروائی کرنی چاہیے،
لہذا ذیل میں کچھ آسان باتيں بتائی گئی ہیں جن کا دھیان رکھنا
کسی اسٹروک کی شناخت کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے:
		جسم میں ایک طرف سُن ہونا ،کمزوری یا فالج
n
)مثال کے طور پر ،بازو یا پیر کا بے جان ہونا،
یا کسی آنکھ کے نچلے پپوٹے کا لٹک جانا یا منہ یا
چہرے کا ایک طرف جھک جانا(
		غیر واضح بولی ،یا الفاظ ڈھونڈنے یا بولی
n
سمجھنے میں دشواری

		
11

(اگلے صفحہ پر جاری)

		
n

بینائی کا اچانک دھندال ہونا یا بصارت سے محروم ہونا

		
n

تذبذب یا ڈگمگاہٹ ،یا

		
n

اچانک ،شدید سر درد

اگر آپ ان میں سے کسی بھی نشانی یا عالمت کا سامنا کریں
تو آپ کو فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنی چاہیے –
 999پر کال کریں۔

12

نان والوولر  AFسے دوچار لوگوں میں اسٹروک کی روک
تھام میں مدد کی دوا
مانع انجماد خون وہ ادویات ہیں جو آُپ کے خون میں پھٹکی
تشکیل پانے کے وقت اور طریق ،کو متاثر کرتا ہے۔
یہ خون کی ان پھٹکیوں کو روکنے میں معاون ہو سکتی ہیں جن
کی وجہ سے اسٹروک ہوتا ہے۔
آپ کے ڈاکٹر نے دھیان سے آپ کو اسٹروک ہونے کے
خطرے کی تشخیص کی ہے اور مانع انجماد
) ELIQUIS® (apixabanتجویز کرنے
کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ دوا نان-والوولر ایٹریئل فبریلیشن کی وجہ سے آپ کے
یہاں اسٹروک ہونے کے امکان کو کم کرنے کے لیے تجویز
کی گئی ہے۔
13

14

) ELIQUIS® (apixabanکے بارے میں
) ELIQUIS® (apixabanکس طرح لیں
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کی دوا آپ کے لیے 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۔
یہ دوا الزما ً ہمیشہ دن میں دو بار لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر،
ایک صبح میں اور ایک شام میں۔ روزانہ گولیاں ایک ہی وقت پر
لینے کی کوشش کریں۔
یاد داشت میں مدد کے لیے ،اپنی گولیاں لینے کو کسی معمول کے
روٹین میں فٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ دن میں دو بار پیش آتا
ہو۔ آپ کو مریض کا معلوماتی پرچہ بھی پڑھنا چاہیے جو کہ آپ کی
دوا کے ساتھ فراہم کیا گیا ہے۔
15

تصویر® ELIQUISکی گولیوں کی حقیقی نمائش نہیں ہے۔

16

عمومی خوراک ایک  5ملی گرام گولی دن میں دو بار ہے۔
)مریضوں کے مخصوص گروپوں کو ان کے ڈاکٹر کی جانب سے
 2.5ملی گرام دن میں دو بار تجویز کی جا سکتی ہے۔)
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۔
 AFکی عالمات ،جیسے دل کی تیز دھڑکن ،یہ دوا کا عالج نہیں
کرتیں ،اس لیے آپ کو کوئی دوسری دوا بھی لیتے رہنا چاہیے جو
کہ آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے اس کے لیے یا کسی دیگر طبی عارضہ
کے لیے تجویز کی ہو۔

17

) ELIQUIS® (apixabanکتنے
لمبے عرصے تک لینی ہے
عالج کی مدت مختلف ہو سکتی ہے:
بعض لوگوں کو اسے طویل مدت تک لینا پڑ سکتا 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۔
اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر
) ELIQUIS® (apixabanلینا بند نہ کریں!

18

اکثر پوچھے گئے سواالت
اگر کسی خوراک کا 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 گولی معمول
کے وقت پر لیں ،پھر حسب معمول جاری رکھیں۔ اگر
آپ کو یقین نہ ہو کہ کیا کرنا ہے ،اور ایک سے زیادہ
خوراکوں کا ناغہ ہو گیا ہو تو اپنے ڈاکٹر ،فارمیسسٹ یا
نرس سے دریافت کریں۔

19

اگر میں بہت زیادہ خوراک لے لوں تو مجھے
کیا کرنا چاہیے؟
اگر آپ نے اپنی مجوزہ خوراک سے زیادہ
لے لی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو فوراً مطلع کریں۔ دوا کا
پیک اپنے ساتھ الئيں ،خواہ اس میں کوئی بھی گولی
نہ بچی ہو۔ اگر آپ نے جتنی تجویز کی گئی تھی اس
سے زیادہ لے لی ہے تو آپ کے یہاں خون بہنے کا
خطرہ بڑھ سکتا ہے۔

20

) ELIQUIS® (apixabanلیتے وقت جن چیزوں کی
واقفیت ضروری ہے
 nگولیوں کے پیک کے اندر پیکیج کے پرچہ کے ساتھ آپ کو مریض کا ایک الرٹ
کارڈ مل سکتا ہے یا آپکا ڈ اکٹر آپ کو اس 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 ا پنے فا ر میسسٹ ،ڈینٹسٹ یا دندان ساز
اور د یگر نگہداشت صحت کے پیشہ ور کو دکھائیں جو آپ کا عالج کرتے ہیں۔
 nاگر آپ کوئی جراحتی 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۔
 nیہ 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 سے خریدا 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
21

 nچند 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۔
 nتمام 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۔
 nآپ کو ) ELIQUIS® (apixabanنہیں لینی چاہیے اگر آپ کو
اس میں شامل کسی بھی اجزاء سے الرجی ہے۔ اگر آپ کا حد سے زیادہ
خون کا رساؤ ہو رہا ہے ،اگر آپ کو کوئی ایسی کیفیت الحق ہے جو سنگین
خون کے رساؤ کا خطرہ بڑھاتی ہے ،اگر آپ کو خون کے رساؤ میں
اضافے کا باعث بننے واال جگر کا عارضہ الحق ہے یا اگر آپ خون کے
لوتھڑے بننے سے بچاؤ کی ادویات لے رہے ہیں۔
22

 nاس کے عالوہ ،یہ دوائی دیگر مواقع جیسے حمل ،رضاعت ،دل کے
مصنوعی والوز (عارضہ قلب یا اس کے بغیر) اور ان مریضوں میں جو
چند 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۔
 nبراہ کرم دوا لینے سے قبل مریض کا معلوماتی کتابچہ (دوا کی پیکیجنگ
میں درج کردہ) تفصیلی طور پر پڑھنا یقینی بنائیں۔

23

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 عام ضمنی اثرات میں درج ذیل شامل ہیں:

آپ کی آنکھوں میں )جس میں آنکھ کا سرخ ہونا شامل ہے(،
آپ کے پیٹ میں )پاخانہ میں گہرا/سیاہ خون( ،آپ کی انتڑیوں سے
آپ کی ناک سے ،آپ کے مسوڑوں سے خون آنا،
پیشاب میں خون کی موجودگی )جانچ کرنے پر(۔
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اضافی عمومی ضمنی اثرات میں شامل ہیں اینیمیا جس سے تھکان
فشار
ہو سکتی ہے یا رنگ پیال پڑ سکتا ہے ،خراش اور سوزش،
ِ
خون کم ہونا جس سے آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں یا شرح قلب کا
تیز ہو جانا ،متلی (بیمار محسوس کرنا) ،خون کے ٹیسٹ میں گاما
گلوملٹرانسفیریس ( )GGTبڑھنا نمایاں ہو سکتا ہے۔
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ضمنی اثرات سے متعلق مزید معلومات آپ کی گولی کے پیک کے اندر
مریض کے معلوماتی پرچے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔
اپنے ڈاکٹر ،نرس یا فارمیسسٹ کو کسی بھی ایسے
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۔
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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 کیسے رپورٹ کریں یہ جاننے
کے لیے  www.mhra.gov.uk/yellowcardمالحظہ
کریں۔ ضمنی اثرات کی اطالع برسٹل میئرز اسکویب میڈیکل انفارمیشن
[]Bristol-Myers Squibb Medical Information

کو 0800 731 1736پر یا
 medical.information@bms.comپر دی جانی چاہیے۔
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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 الرٹ کارڈ کو پُر کریں (یا اپنے ڈاکٹر
سے کہیں کے اسے پُر کرے)۔ مریض الرٹ کارڈ ہر وقت آپ
کے ہمراہ ہونا چاہیے۔ مریض الرٹ کارڈ آپ کے ڈاکٹر کی ہدایات کے
مطابق باقاعدگی سے ) ELIQUIS® (apixabanلینے کی
اہمیت کی وضاحت کرتا ہے ،جریان خون کے اہم نشانات اور عالمات
کو فہرست کرتا ہے اور کب طبی امداد حاصل کرنی ہے اس کے
متعلق آگاہ کرتا ہے۔
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معاونت حاصل کرنا
برطانیہ میں متعدد ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ایٹریئل فبریلیشن اور اسٹروک
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:
اٹریئل فبریلیشن ایسوسی ایشن
][Atrial Fibrillation Association
ٹیلی فون) 01789 867 502 :گھنٹے (24
ویب سائٹwww.afa.org.uk :
ای میلinfo@afa.org.uk :
 AFایسوسی ایشن معلومات (AF) ،ایٹریئل فبریلیشن کے معالجوں کے لیے
ہدایات اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔
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اینٹی کوایگولیشن یو کے
[]Anticoagulation UK
ویب سائٹwww.anticoagulationuk.org :
ای میلinfo@anticoagulationuk.org :
لوگوں کو مانع انجماد خون اور ان کے پیشہ وران کے بارے میں معلومات اور
معاونت فراہم کرتی ہے۔
][Arrhythmia Alliance
ارتھمیا االئنس
ٹیلی فون 24) 01789 867 501 :گھنٹے(
ویب سائٹwww.heartrhythmalliance.org :
ای میلinfo@heartrhythmalliance.org :
 Arrhythmia Allianceمریضوں ،پیشہ وران ،خیراتی اداروں،
حکومتی باڈیز ،نگہداشت فراہم کنندگان اور متحدہ پیشہ وران کا ایک اتحاد ہے۔
یہ دنیا بھر میں الکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں طویل اور بہتر بنانے کے
لیے ارتھمیاز کی بروقت تشخیص اور مؤثر دیکھ بھال کو فروغ دینے کے لیے
31

کام کرتی ہے۔

اسٹروک ایسوسی ایشن
][Stroke Assocation
ہیلپ الئن0303 3033 100 :
ویب سائٹwww.stroke.org.uk :
اسٹروک ،جذباتی معاونت اور مقامی خدمات کی تفصیالت اور معاونتی گروپوں
سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ دستیاب حقائق ناموں میں اسٹروک کے
اثرات ،اور آپ کے اسٹروک کے خطرے کو کم کرنا شامل ہے۔
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