નોન-વાલ્વ્યુલર એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન
દ્વારા થતા સ્ટ્રોકને રોકવામાં મદદ કરવી
આ પુસ્તિકા નોન-વાલ્વ્યુલર એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશનમાં સ્ટ્રોકને રોકવા માટે વયસ્ક
દર્દીઓને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલ ELIQUIS® (apixaban) માટે બનાવાયેલ છે .
તમારી દવાના પેકેજમાં આપેલી દર્દીની જાણકારી માટેની પત્રિકા હંમેશાં વાંચો.

અનુક્રમણિકા
એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન (AF) શું છે ?
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AF થવા પાછળનાં કારણો શું હોય છે ?
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શું AF સાથે કોઈ જટિલતાઓ સંકળાયેલી છે ?
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સ્ટ્રોકનાં ચિહ્નો અને લક્ષણો શું છે ?
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નોન વાલ્વ્યુલર AF વાળા લોકોમાં
સ્ટ્રોકને રોકવામાં મદદ કરતી દવા

13

ELIQUIS® (apixaban) વિશે
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ELIQUIS® (apixaban) માહિતી પુસ્તિકા
તમને આ પુસ્તિકા આપવામાં આવી છે , કારણ
કે એક પ્રકારના એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન (AF)
જે ને નોન-વાલ્વ્યુલર એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન
(NVAF) કહેવાય છે , તેના લીધે સ્ટ્રોક થવા
માટેના તમારા જોખમને ઘટાડવામાં મદદ કરવા
તમને ELIQUIS® (apixaban)
પ્રિસ્ક્રાઈબ કરવામાં આવી છે .
આ પુસ્તિકા સમજાવશે કે કેવી રીતે NVAF
સ્ટ્રોકમાં પરિણમી શકે છે અને આ દવા કેવી રીતે
તે થતું રોકવામાં મદદ કરવાનું કામ કરી શકે છે .
તમારે તમારી દવાના પેકેજમાં આપેલી દર્દીની
જાણકારી માટેની પત્રિકા પણ વાંચવી જોઈએ.
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એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન (AF) શું છે ?
AF હૃદયની એક સ્થિતિ છે , જે તમારા હૃદયના
ધબકારાના લયને અનિયમિત બનાવે છે અને આ ક્યારેક
ઝડપી હોઇ શકે છે .
ઝડપી ધબકારા અનુભવાતા હોય (કેટલાક લોકો આને
‘ધબકારા વધવા’ તરીકે વર્ણવે છે ) છતાં પણ, AF
ધરાવતા કેટલાક લોકો કોઈ લક્ષણો અનુભવતા નથી.
અન્ય શક્ય લક્ષણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
n થાક
n શ્વાસ ચડવો
n છાતીમાં દુખાવો (એન્જાઇના)
n ચક્કર આવવા
જ્યારે ઘટનાઓ સાત અથવા વધુ દિવસ રહે ત્યારે
AF ને ‘સતત રહેતી સ્થિતિ’ તરીકે, અથવા જ્યારે
હૃદયના લયમાં ગરબડ સતત ચાલુ રહે ત્યારે કાયમી
તરીકે પણ વર્ણવી શકાય છે .
5

એટ્રીયમ

એટ્રીયમ

હૃદયનાં ઉપરનાં ખાનાં
6

હૃદય ચાર ખાનાંઓથી બનેલું છે - ડાબું અને જમણું
કર્ણક (ઉપરનાં બે ખાનાં) અને ડાબું અને જમણું
ક્ષેપક (નીચેનાં બે ખાનાં).
AF ત્યારે થાય છે જ્યારે કર્ણકમાં અસ્તવ્યસ્ત
વિદ્યુતીય પ્રવૃત્તિ વિકસે છે, જે તમારા હૃદયના કુદરતી
લયમાં ગરબડ પેદા કરે છે. પરિણામે, કર્ણકો યોગ્ય
રીતે સંકોચાતા નથી, જે નો અર્થ એ છે કે તમારું
હૃદય એટલી અસરકારક રીતે લોહી પંપ કરી શકતું
નથી જે ટલું તે સામાન્ય રીતે કરે છે.
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AF થવાનાં કારણો શું છે ?
AF નું ચોક્કસ કારણ સંપૂર્ણપણે સમજી શકાયું
નથી, પરંતુ તમારી વધતી વય સાથે તેનું જોખમ
વધે છે અને તે હૃદયની અન્ય સ્થિતિઓવાળા
લોકોમાં વધુ સામાન્ય છે .
દાખલા તરીકે:
n

લોહીનું ઊંચું દબાણ

n	
હૃદયને પુરવઠો પહોંચાડતી
રક્તવાહિનીઓનું જાડું થવું/ અવરુદ્ધ થવું
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n

હ્રદયરોગનો હુ મલો

n

જન્મથી હૃદયરોગ

n

હૃદયની શસ્ત્રક્રિયા પછી

શું AF સાથે કોઇ જટિલતાઓ સંકળાયેલ છે?
AF સાથે સંકળાયેલ મુખ્ય જોખમ સ્ટ્રોક છે .
લોહી યોગ્ય રીતે હૃદયમાંથી પંપ થતું ન હોવાથી,
તે એકત્રિત થઈ શકે અથવા ‘એકઠું થઇ શકે’ અને
હૃદયમાં ગઠ્ઠો વિકસી શકે છે . જો ગઠ્ઠો હૃદયમાંથી
બહાર નીકળે અને મગજની નાની રક્તવાહિનીઓમાં
પ્રવેશે તો, રક્તનો પ્રવાહ અવરોધાઇ શકે અને તે
સ્ટ્રોકમાં પરિણમી શકે છે .
એવા લોકો જે મને AF નથી તેની સરખામણીમાં
AF વાળા લોકોને સ્ટ્રોક થવાની શક્યતા વધુ હોય છે .
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1.	હૃદયમાં ગઠ્ઠો બને છે

2.	ગઠ્ઠો હૃદયમાંથી
બહાર નીકળે છે
4.	ગઠ્ઠો મગજની
રક્તવાહિનીઓને
અવરુદ્ધ કરે છે
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3.	ગઠ્ઠો મગજ
સુધી પહોંચે છે

સ્ટ્રોકનાં ચિહ્નો અને લક્ષણો શું છે?
સ્ટ્રોક અચાનક થઈ શકે છે અને તાત્કાલિક અને કાયમી અસરો
કરી શકે છે . તમારે ઝડપી પગલાં લેવાં જોઈએ, તેથી અહીં
ધ્યાનમાં લેવા જે વી કેટલીક સરળ બાબતો આપી છે ,
જે તમને સ્ટ્રોકને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે :
n	
સનુ ્નતા, નબળાઇ અથવા તમારા શરીરની એક બાજુ
પર લકવો (દાખલા તરીકે, ઉતરેલો હાથ અથવા પગ
અથવા નીચલા પોપચાંનું ઢળવું અથવા મોં કે ચહેરાનું
એક બાજુ નમવુ)ં
n	
અસ્પષ્ટ બોલી અથવા શબ્દો શોધવામાં અથવા બોલી
સમજવામાં તકલીફ

(આગળના પાના પર ચાલુ)
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n

અચાનક ઝાંખું દેખાવું અથવા દૃષ્ટિ ગુમાવવી

n

મૂંઝવણ અથવા અસ્થિરતા અથવા

n

અચાનક, માથાનો તીવ્ર દુખાવો

જો આમાંથી તમે કોઈ પણ ચિહ્નો અથવા લક્ષણો
અનુભવો છો તો તમારે તાત્કાલિક તબીબી દેખરેખ મેળવવી
જોઈએ - 999 પર કોલ કરો.
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નોન-વાલ્વ્યુલર AF વાળા લોકોમાં સ્ટ્રોકને રોકવામાં
મદદ કરતી દવા
એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ્સ એ દવાઓ છે જે તમારા લોહીને ગંઠાઈ
જવામાં જે ટલો સમય લાગે છે અને જે રીતે તે ગંઠાય છે તેમાં
ફેરફાર કરીને કામ કરે છે .
તે લોહીના એ ગઠ્ઠાને અટકાવવામાં મદદ કરી શકે છે જે
સ્ટ્રોકનું કારણ બને છે .
તમારા ડૉક્ટરે કાળજીપૂર્વક તમને સ્ટ્રોક થવાના
જોખમની આકારણી કરી છે અને એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ
ELIQUIS® (apixaban) પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવાનો
નિર્ણય લીધો છે .
આ દવા નોન-વાલ્વ્યુલર એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશનના કારણે તમને
સ્ટ્રોક થવાની શક્યતાઓ ઘટાડવા માટે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી છે .
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ELIQUIS® (apixaban) વિશે
ELIQUIS® (apixaban) કેવી રીતે લેવી
તમારે હંમશ
ે ાં તમારી દવા બરાબર તમારા ડૉક્ટરે તમને કહ્યું હોય
તે રીતે જ લેવી જોઈએ, જે થી ખાતરી કરી શકાય કે તે તમારા
માટે અસરકારક છે .
આ દવા હંમશ
ે ાં દિવસમાં બે વાર લેવાની રહેશ.ે દાખલા તરીકે,
એક સવારે અને એક સાંજે. દરરોજ એક જ સમયે ગોળીઓ
લેવાનો પ્રયત્ન કરો.
તમને યાદ રાખવામાં મદદરૂપ થવા માટે, તમારી ગોળીઓ સામાન્ય
નિત્યક્રમ સાથે લેવાનું ગોઠવો, જે દિવસમાં બે વાર થતું હોય.
તમારે તમારી દવા સાથે આવેલી દર્દીની જાણકારી માટેની પત્રિકા
પણ વાંચવી જોઈએ.
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ચિત્ર ELIQUIS® ગોળીઓની વાસ્તવિક પ્રસ્તુતિ નથી.

સામાન્ય ડોઝ દરરોજ બે વાર એક 5 મિ.ગ્રા.ની
ગોળી છે . (દર્દીઓના અમુક જૂ થોને તેમના ડૉક્ટર
દ્વારા દરરોજ બે વાર 2.5 મિ.ગ્રા. પ્રિસ્કાઈબ
કરવામાં આવી શકે છે .)
તમારે ગોળી એક ગ્લાસ પાણી સાથે ગળવી
જોઈએ. તે ખોરાક સાથે કે ખોરાક વિના લઈ
શકાય છે . જો તમને ગોળી ગળવામાં તકલીફ
હોય, તો તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો.
આ દવા AF નાં લક્ષણોની સારવાર કરતી નથી,
જે મ કે હૃદયનો ઝડપી દર. તેથી તમારે આ અથવા
અન્ય કોઈપણ તબીબી સ્થિતિ માટે તમારા ડૉક્ટર
દ્વારા અન્ય કોઈ દવા તમને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં
આવી હોય તે લેવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.
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ELIQUIS® (apixaban)
કેટલા સમય માટે લેવી
સારવારનો સમયગાળો અલગ અલગ હોઈ શકે
છે : કેટલાક લોકોને તે લાંબા ગાળા માટે લેવાની
જરૂર પડી શકે છે . તમારે હંમેશાં તમારા ડૉક્ટરની
સૂચનાઓ અનુસરવી જોઈએ અને તમારી દવા ત્યાં
સુધી લેવાની ચાલુ રાખવી જોઈએ જ્યાં સુધી
તમારા ડૉક્ટરે તમને લેવાની કહી હોય.
તમારા ડૉક્ટર સાથે પહેલાં ચર્ચા કર્યા વિના
ELIQUIS® (apixaban) લેવાની
બંધ કરવી નહીં!

18

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

જો હું એક ડોઝ ચૂકી જાઉં તો મારે શું કરવું જોઈએ?
તમે એક ડોઝ ચૂકી જાઓ, તો તમને યાદ આવે ત્યારે
તરત દવા લેવી અને પછી સામાન્ય સમયે બીજી ગોળી
લેવી, ત્યારબાદ સામાન્યપણે ચાલુ રાખવી. તમારે શું કરવું
જોઈએ જો તમને તેની ખાતરી ન હોય, અથવા તમે
એક કરતાં વધુ ડોઝ ચૂકી ગયા હોવ, તો તમારા ડૉક્ટર,
ફાર્માસિસ્ટ અથવા નર્સને પૂછો.
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જો મેં બહુ વધારે દવા લીધી હોય તો મારે
શંુ કરવંુ જોઈએ?
જો તમે તમારા પ્રિસ્ક્રાઇબ ડોઝ કરતાં વધુ દવા લીધી
હોય તો તમારા ડૉક્ટરને તરત જાણ કરો. તેમાં કોઈ
ગોળી બાકી ન રહી ગઈ હોય તો પણ, દવાનું પેક
તમારી સાથે લઈ જાઓ. જો તમે સૂચવેલ કરતાં વધુ
દવા લો તો તમને રક્તસ્ત્રાવનું જોખમ વધી શકે છે .
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ELIQUIS® (apixaban) લેતી વખતે જાણવા
જે વી બાબતો
■ ગોળીના પેકની અંદર પેકજ
ે પત્રિકા સાથે તમને દર્દીનું એલર્ટ કાર્ડ મળી શકે
અથવા તમારા ડૉક્ટર તમને તેના જે વું કાર્ડ આપી શકે છે . એ મહત્વનું
છે કે જ્યારે તમે આ દવા લઈ રહ્યા હોવ ત્યારે હંમશ
ે ા આ કાર્ડ તમારી
સાથે રાખો. તમારા ફાર્માસિસ્ટ, દંત ચિકિત્સક અને અન્ય સ્વાસ્થ્ય સંભાળ
વ્યાવસાયિકો જે તમને સારવાર આપતા હોય તેમને એલર્ટ કાર્ડ બતાવો.
■ જો તમે કોઇ સર્જિકલ અથવા ડેન્ટલ સારવાર કરાવી રહ્યા હોવ તો,
તમારા ડૉક્ટર અને દંત ચિકિત્સકને જણાવો કે તમે ELIQUIS®
(apixaban) લઇ રહ્યા છો. તમારે તમારો ડોઝ ઘટાડવાની અથવા
અસ્થાયી રીતે આ દવા લેવાની બંધ કરવાની જરૂર પડી શકે અને
તમારા ડૉક્ટર અથવા દંત ચિકિત્સક આ કેવી રીતે કરવું તેના વિશે
તમને સલાહ આપશે.
■ પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગરની દવાઓ (દા.ત. માથાના દુખાવા અને શરદી માટે
એસ્પિરિન) જે તમે ફાર્મસીમાંથી જાતે ખરીદી હોય અને કોઈ હર્બલ
ઉપચારો જે તમે લઈ રહ્યા હોવ (દા.ત. સેન્ટ. જ્હોન્સ વૉર્ટ) તેના
સહિતની કોઈ અન્ય દવાઓ જે તમે લઈ રહ્યા હોવ તો તેના વિશે તમારા
ડૉક્ટર, ફાર્માસિસ્ટ અથવા દંત ચિકિત્સકને કહેવાનું સુનિશ્ચિત કરો.
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■	
અમુક દવાઓ અને પૂરકો આ દવાની એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ
અસરો સાથે દખલ કરી શકે છે , રક્તસ્ત્રાવનું જોખમ
વધારી શકે અથવા તેની અસરકારકતા ઘટાડી શકે છે .
ELIQUIS® (apixaban) પર અસર કરી શકે
તેવી દવાઓની સૂચિ દવાના પેકજ
ે ની અંદર દર્દી માટેની
માહિતી પત્રિકામાં મળી શકે છે .
બધા એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ્સની જે મ, જ્યારે તમે આ દવા લેતા
■	
હોવ ત્યારે કોઇ રક્તસ્ત્રાવનાં ચિહ્નોનું ધ્યાન રાખવું અને જો
રક્તસ્ત્રાવનાં કોઇ ચિહ્નો જોવા મળે તો તરત તબીબી સલાહ
મેળવવી મહત્વનું છે.
■	
જો તમને કોઈપણ ઘટકોની એલર્જી હોય, જો તમને
વધુ રક્તસ્ત્રાવ થતો હોય, જો તમે ગંભીર રક્તસ્ત્રાવ
થવાનું જોખમ વધારે તેવી સ્થિતિ ધરાવતા હોવ
(માનવામાં આવતું હોય), જો તમને લીવરનો રોગ હોય
જે રક્તસ્રાવનાં જોખમને વધારી શકે અથવા જો તમે લોહીનું
ગંઠાઈ જવાનું રોકવા માટે દવાઓ લઈ રહ્યા હોવ તો તમારે
ELIQUIS® (apixaban) લેવી જોઈએ નહીં.
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■	
વધુમાં, અન્ય કિસ્સાઓમાં જે મ કે ગર્ભાવસ્થા, સ્તનપાન,
હૃદયના કૃત્રિમ વાલ્વ (એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન સાથે અને વિના)
ધરાવતા દર્દીઓ અને અમુક અન્ય દવાઓ લેતા દર્દીઓમાં
આ દવાની ભલામણ કરવામાં નથી આવતી (સંપર
ૂ ્ણ યાદી
માટે કૃપા કરી દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકા વાંચો).
જો તમને લાગે કે આમાંથી કોઈ તમને લાગુ પડે છે
તો કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરને તરત જણાવો.
■	
કપ
ૃ ા કરી સુનિશ્ચિત કરો કે તમે દવા લેતા પહેલાં દર્દી
માટેની માહિતી પત્રિકા (દવાના પેકજીં
ે ગમાં ઉમેરાયેલ)
સંપર
ૂ પ
્ણ ણે વાંચો.
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શક્ય આડ અસરો
બધી દવાઓની જે મ, ELIQUIS® (apixaban)
આડઅસરો કરી શકે છે , જોકે બધાને તે થતી નથી.
અન્ય સમાન દવાઓ (એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ્સ) ની જે મ, આ દવા
પણ રક્તસ્ત્રાવ કરી શકે જે જીવન માટે સંભવિતપણે જોખમ ઊભું
કરી શકે અને તાત્કાલિક તબીબી સારવારની જરૂર પડી શકે છે .
અન્ય સામાન્ય આડઅસરોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
તમારી આંખોમાં (લાલ આંખ સહિત), તમારા પેટમાં
(મળમાં શ્યામ/કાળું લોહી), તમારા આંતરડામાં, તમારા
ગુદામાર્ગમાંથી, તમારા નાકમાંથી, તમારા પેઢામાંથી રક્તસ્ત્રાવ
અથવા પેશાબમાં જોવા મળતું લોહી (પરીક્ષણ પર).
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વધારાની આડઅસરોમાં એનેમિયાનો કે જે ના કારણે થાક લાગે છે
અથવા ફીકાશ આવી જાય છે , ઉઝરડા પડવા અને સોજા આવી
જવા, લોહીનું નીચું દબાણ કે જે ના કારણે ચકકર આવી શકે અથવા
હૃદયના ધબકારાની ગતિ વધવી, ઉબકા આવવા (બિમાર હોય એવું
લાગવુ)ં અને લોહીની તપાસ કરાવવાથી ગામાગ્લુટામિલટ્રાન્સફેરઝ
ે
(gammaglutamyltransferase, GGT)
માં વધારો થતો જોવા મળી શકે છે .
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શક્ય આડઅસરો વિશે વધુ જાણકારી તમારી
ગોળીના પેકની અંદર દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકામાં
મળી શકે છે .
ભલે તે દર્દી માટેની માહિતી પત્રિકા અથવા
આ પુસ્તિકાની સૂચીમાં આપેલી ન હોય તો પણ,
તમે અનુભવો તેવી કોઈપણ આડઅસર વિશે તમારા
ડૉક્ટર, નર્સ અથવા ફાર્માસિસ્ટને જાણ કરો.
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આ દવાઓની કોઇપણ આડઅસર રિપોર્ટ કરીને, આ દવાને
વધુ સલામત બનાવવા માટે તમે મદદ કરી શકો છો.
આડઅસરોની જાણ કેવી રીતે કરવી તે માટે
www.mhra.gov.uk/yellowcard જુ ઓ.
આડઅસરોની જાણ બ્રીસ્ટોલ-મેયર્સ સ્ક્વીબ
તબીબી માહિતી (Bristol-Myers
Squibb Medical Information)
ને 0800 731 1736 અથવા
medical.information@bms.com
પર પણ કરવી જોઈએ.
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તમારા ELIQUIS® (apixaban)
ના પેકની અંદર મહત્વની માહિતી

તમારા ELIQUIS® (apixaban) પેકની
અંદર તમને દર્દીના ઍલર્ટ કાર્ડ સાથે દર્દી માટેની માહિતી
પુસ્તિકા મળશે. તમારે દર્દી માટેની માહિતી પુસ્તિકા વાંચવી
જોઈએ અને દર્દીનું ઍલર્ટ કાર્ડ પૂર્ણ કરવું જોઈએ (અથવા
તમારા ડૉકટરને તે કરવા કહો). બધો સમય દર્દીંનું ઍલર્ટ
કાર્ડ તમારી સાથે રાખવું જોઈએ. દર્દીનું ઍલર્ટ કાર્ડ તમારા
ડૉકટર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી સૂચના પ્રમાણે નિયમિત
રીતે ELIQUIS® (apixaban) લેવાનું
મહત્વ, મુખ્ય ચિહ્નો અને રક્તસ્ત્રાવનાં લક્ષણોની યાદી
અને કયારે તબીબી સારવાર લેવી તે સમજાવે છે .
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મદદ મેળવવી
UK માં એવા ઘણા બધાં સંગઠનો છે , જે એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન અને સ્ટ્રોક દ્વારા
અસરગ્રસ્ત લોકો માટે અમૂલ્ય સહાય, માહિતી અને મદદ પૂરાં પાડે છે .
અહીં કેટલીક સંસ્થાઓની સંપર્ક વિગતો છે , જે તમને ઉપયોગી થઈ શકે છે :
એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન એસોસિએશન
(Atrial Fibrillation Association)
ટેલિ: 01789 867502 (24 કલાક)
વેબસાઈટ: www.afa.org.uk
ઇમેલ: info@afa.org.uk
AF એસોસિએશન, એટ્રીઅલ ફીબ્રિલેશન (AF) માટે સારવારોની પહોંચ મેળવવા
માહિતી, આધાર અને માર્ગદર્શન પૂરાં પાડે છે .
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એન્ટિકોએગ્યુલેશન UK
(Anticoagulation UK)
વેબસાઈટ: www.anticoagulationuk.org
ઇમેલ: info@anticoagulationuk.org
એન્ટિકોએગ્યુલન્ટ દવાઓ અંગે લોકો અને તેમના આરોગ્યસંભાળ વ્યાવસાયિકો
માટે માહિતી અને મદદ પૂરાં પાડે છે .
એરિથમિયા એલાયન્સ (Arrhythmia Alliance)
ટેલિ: 01789 867 501 (24 કલાક)
વેબસાઈટ: www.heartrhythmalliance.org
ઇમેલ: info@heartrhythmalliance.org
એરિથમિયા એલાયન્સ એ દર્દીઓ, વ્યાવસાયિકો, સખાવતી સંસ્થાઓ, સરકારી
સંસ્થાઓ, સંભાળ પૂરી પાડનારાઓ અને સંલગ્ન વ્યાવસાયિકોનું ગઠબંધન છે .
તે સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો લોકોના જીવનને લંબાવવા અને સુધારવા માટે
એરિથમિયાના સમયસર નિદાન અને અસરકારક પ્રબંધનને ઉત્તેજન આપવા
માટે કામ કરે છે .
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સ્ટ્રોક એસોસિએશન
(Stroke Association)
હેલ્પલાઇન: 0303 3033 100
વેબસાઈટ: www.stroke.org.uk
સ્ટ્રોક, ભાવનાત્મક આધાર અને સ્થાનિક સેવાઓ અને આધાર આપતાં
જૂ થોની વિગતો વિશે માહિતી પૂરી પાડે છે . ઉપલબ્ધ તથ્યપત્રકોમાં સ્ટ્રોકની
અસરો અને સ્ટ્રોકના તમારા જોખમને ઘટાડવાનો સમાવેશ થાય છે .
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તમારી આયોજિત ભાવિ મુલાકાતો
તારીખ

સમય

કોની સાથે/ક્યાં
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નોંધ
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