التغيير من تناول

 Warfarinإلى )ELIQUIS® (apixaban

كتيب معلومات للمرضى

تمت كتابة هذا الكتيب وإنتاجه بواسطة  Bristol-Myers Squibbو.Pfizer

يُعطى فقط للمرضى الموصوف لهم إليكويس .Eliquis
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كتيب معلومات

)ELIQUIS® (apixaban

لقد تلقيت هذا الكتيب ألنك اتخذت قرارً ا مع
طبيبك بالتغيير من تناول  warfarinإلى
مضاد للتخثر عن طريق الفم غير مناهض
لفيتامين  (NOAC) Kللمساعدة
في الحد من احتمال اإلصابة بسكتة دماغية
سببها الرجفان األذيني (.)AF

4

مضاد التخثر عن طريق الفم غير المناهض
لفيتامين  (NOAC) Kالموصوف
لك هو  .apixabanويوضح هذا الكتيب
معنى ذلك وفوائد  apixabanالمحتملة.
يجب أيضًا قراءة نشرة معلومات المريض المرفقة
داخل علبة .Eliquis
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لماذا التغيير إلى تناول

)ELIQUIS® (apixaban؟
لقد قررت استشارة طبيبك للتغيير من warfarin
إلى  .apixabanويحتوي Eliquis
على المادة الفعالة  ،apixabanوينتمي إلى

مجموعة أدوية معروفة باسم مضادات التخثر.
وتساعد هذه األدوية على تجنب تكون الجلطات
الدموية عن طريق إحصار أحد العوامل التي تؤدي
إلى الجلطة الدموية المعروف باسم العامل .Xa

وهذا مهم ،فقد تنتقل الجلطة الدموية التي تتكون في القلب إلى
المخ ،مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.
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كما أنه من الممكن أن تنتقل الجلطة إلى أعضاء أخرى،
وتمنع التدفق الطبيعي للدم من الوصول إلى هذا العضو
(يُعرف أيضًا باسم االنصمام الجهازي).
:Apixaban

 nال يتطلب إجراء مقياس النسبة المعيارية
الدولية ( )INRأو التعديل المتكرر للجرعة
 nثبُت إنه يقلل من خطر اإلصابة بالسكتات
الدماغية والنزيف
 nجرعة ثابتة مرتان يوميًا
 nيمكن تناول الجرعة مع الطعام أو من دونه
 nيمكن أيضًا سحق األقراص في حالة وجود
صعوبة في البلع
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كيف تغير إلى تناول

)ELIQUIS® (apixaban

سوف تقرر في يوم ما باستشارة طبيبك التوقف عن تناول
 .warfarinلذلك سيعطيك الطبيب وصفة مقررة طبيًا
لتناول  apixabanاستعدا ًدا للتغيير في الوقت المناسب
كما هو محدد في الخطوات البسيطة التالية.
يفحص الطبيب مستويات النسبة المعيارية الدولية ()INR

بانتظام خالل األيام القليلة التالية لتقييم موعد االستعداد لبدء
تناول .apixaban
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تبدأ في تناول  apixabanإذا كانت
النسبة المعيارية الدولية ( )INRأقل من .2.0
الجرعة المعتادة لعقار apixaban
هي  5ملليغرام مرتين يوميًا؛ مرة صباحً ا
ومساء .ويمكن أن يصف الطبيب  2.5ملليغرام

مرتين يوميًا لمجموعات محددة من المرضى.
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كيف تتناول

)ELIQUIS® (apixaban

يجب دائمًا تناول  apixabanكما هو محدد تمامًا
بواسطة الطبيب لضمان عمل مفعوله معك ،وإذا لم
تكن واث ًقا بشأن تناولك له ،فتحقق األمر مع الطبيب أو
الصيدلي أو الممرضة.
يجب دائمًا تناول  apixabanمرتين
يوميًا .مرة صباحً ا وأخرى مساء على سبيل المثال.
ويُنصح بتناول األقراص في نفس الميعاد يوميًا.
وكي تتذكر على نحو أفضل ،ننصحك بتناول األقراص
دومًا في موعد مرافق ألحد أنشطتك الروتينية التي
تجريها مرتين يوميًا ،مثل :غسيل األسنان .كما ننصحك
بقراءة نشرة معلومات المريض المرفقة داخل علبة
.apixaban
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11

الجرعة المعتادة لعقار apixaban
هي  5ملليغرام مرتين يوميًا ،مرة صباحً ا ومساء.
ويمكن أن يصف الطبيب  2.5ملليغرام مرتين

يوميًا لمجموعات محددة من المرضى.

يجب تناول قرص  apixabanعن طريق البلع
بكوب من الماء .ويمكن تناول الجرعة مع الطعام
أو من دونه .في حالة وجود صعوبة في بلع القرص
بالكامل ،تحدث إلى طبيبك حول أساليب أخرى
لتناول .apixaban
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مدة تناول )ELIQUIS® (apixaban

قد يختلف طول مدة العالج مع :apixaban
قد يحتاج البعض إلى تناول الدواء ألجل غير مسمى.
ننصح دومًا باتباع تعليمات الطبيب واستمرار تناول
الدواء ما دامت كانت هذه تعليمات الطبيب.

الصورة ال تمثل الحجم الفعلي للعلبة

ال تتوقف عن تناول  APIXABANدون مناقشة
األمر مع الطبيب أوالً!
13

األسئلة األكثر شيو ًعا
على فعله عند تفويت إحدى الجرعات ؟
ما الذي يتعين َّ
في حالة نسيان جرعة  apixabanتناول الدواء
بمجرد أن تتذكر ،ثم تناول القرص التالي في الموعد
الطبيعي واستمر كالمعتاد .إذا لم تكن واث ًقا من التصرف
المناسب ،أو في حالة نسيان أكثر من جرعة ،فاسأل
الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة.
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ما الذي يجب فعله عند تناول

) ELIQUIS® (apixabanبكمية كبيرة؟
أخبر طبيبك فورً ا في حالة تناول كمية أكبر من
الوصفة الطبية المقررة لك من .apixaban
خذ علبة الدواء معك حتى وإن كانت فارغة .في حالة
تناول  apixabanبكمية أكبر من الحد المسموح
لك ،قد تكون هناك احتمالية متزايدة لإلصابة بنزيف.

إذا لم تكن واث ًقا من التصرف
المناسب ،أو في حالة نسيان
أكثر من جرعة ،فاسأل الطبيب
أو الصيدلي أو الممرضة.
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معلومات مهمة داخل عبوة

)ELIQUIS® (apixaban

ستجد نشرة معلومات المريض مرفقة مع بطاقة تنبيه
المريض داخل علبة  .apixabanننصحك بقراء
نشرة معلومات المريض وإكمال بطاقة تنبيه المريض
(أو اطلب من طبيبك عمل ذلك) .يجب االحتفاظ ببطاقة
التنبيه معك طوال الوقت .توضح بطاقة تنبيه المريض
أهمية تناول  apixabanبانتظام وف ًقا لتعليمات
الطبيب ،كما تسرد األعراض والعالمات الرئيسية
للنزيف ومتى يجب عليك السعي لتلقي
الرعاية الطبية.
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األمور التي يجب معرفتها عند تناول

)ELIQUIS® (apixaban

	nأخبر طبيبك وطبيب األسنان أنك تتناول
 apixabanفي حالة وجود أي إجراءات
جراحية أو أخرى متعلقة بطب األسنان .فقد
تحتاج إلى خفض الجرعة أو التوقف مؤق ًتا عن
تناول .apixaban
	nاحرص على إبالغ طبيبك وطبيب األسنان
بأي أدوية أخرى تتناولها ،بما في ذلك األدوية
التي اشتريتها بنفسك دون وصفة طبية (على
سبيل المثال ،األسبرين لحاالت الصداع والبرد)
وأي عالجات عشبية تتناولها (على سبيل المثال،
عشبة العرن ،أو كما ُتعرف باإلنجليزية
( ،)St. John’s Wortمكمل غذائي
عشبي يستخدم لحاالت االكتئاب).
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	nقد تتعارض أدوية ومكمالت غذائية معينة
مع اآلثار المضادة للتخثر لهذا الدواء ،مما يزيد
احتمالية التعرض للنزيف ،أو يقلل مدى فعالية
الدواء .يمكن العثور على قائمة األدوية التي
قد تؤثر على  apixabanفي نشرة معلومات
المريض الموجودة داخل علبة الدواء.
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	nوكما هي الحال مع كل مضادات التخثر ،من المهم
عند تناول هذا الدواء البحث عن أي عالمات
للنزيف وطلب المشورة الطبية فورً ا في حالة
حدوث نزيف.
	nيجب عدم تناول  apixabanإذا كنت تعاني
حساسية ألي من مكوناته ،أو إذا كنت تنزف بشدة،
أو إذا كنت تعاني (أو تعتقد أنك تعاني) من حالة
تزيد من خطر اإلصابة بنزيف شديد أو مرضًا
بالكبد يؤدي إلى خطر شديد لإلصابة بالنزيف،
أو إذا كنت تتناول أدوية لتجنب الجلطة الدموية.
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	nوباإلضافة إلى ذلك ،ال يُوصى بهذا الدواء في حاالت
أخرى كالحمل والرضاعة الطبيعية ومرضى صمامات
القلب االصطناعية (بالرجفان األذيني أو من دونه)،
والمرضى ممن يتناولون أدوية محددة أخرى (يرجى
قراءة نشرة معلومات المريض لالطالع على القائمة
الكاملة) .يرجى إبالغ الطبيب فورً ا إذا كنت تعتقد أن
أيًا من ذلك ينطبق عليك.
	nيرجى التأكد من قراءة نشرة معلومات المريض
(الموجودة داخل علبة الدواء) بعناية قبل تناول الدواء.
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اآلثار الجانبية المحتملة
ككل األدوية ،قد يؤدي ) ELIQUIS® (apixabanإلى
حدوث آثار جانبية ،إال أنها ال تحدث مع كل المرضى.
وككل األدوية المشابهة األخرى (مضادات التخثر)،
قد يؤدي هذا الدواء إلى نزيف قد يكون مهد ًدا للحياة
ويتطلب رعاية طبية فورية.
تتضمن اآلثار الجانبية األخرى:
النزف داخل عينيك (بما في ذلك العين الحمراء) أو في معدتك
(دم داكن أو أسود في البراز) أو في أمعائك أو من أنفك ،أو من
لثتك أو من مستقيمك أو وجود دم في البول (عند التحليل).
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تتضمن التأثيرات الجانبية الشائعة األخرى فقر الدم الذي قد
يسبب التعب أو الشحوب ،والرضوض والتورّ م ،وانخفاض
ضغط الدم الذي قد يشعرك بوهن أو يسرع من ضربات قلبك،
والغثيان (اإلحساس بالرغبة في القيء) ،كما قد تبين اختبارات
الدم زيادة في ناقلة الجاما-جلوتاميل (.)GGT
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يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول اآلثار
الجانبية المحتملة في نشرة معلومات المريض
الموجودة داخل علبة األقراص.
أخبر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي بأي آثار
جانبية تعانيها ،حتى لو لم تكن مدرجة في نشرة
معلومات المريض أو في هذا الكتيب.
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يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول
سالمة هذا الدواء باإلبالغ عن اآلثار الجانبية التي قد
تتعرض لها .لمعرفة كيفية اإلبالغ عن اآلثار الجانبية راجع
www.mhra.gov.uk/yellowcard

كما ننصحك باإلبالغ عن أي آثار جانبية لشركة

Bristol-Myers Squibb Medical Information
على رقم الهاتف 0800 731 1736
أو البريد اإللكتروني medical.information@bms.com
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الحياة الصحية والرجفان األذيني
إن البقاء في صحة جيدة ،جنبًا إلى جنب مع األدوية،
يساعدانك في معالجة الرجفان األذيني .ضع في اعتبارك
عوامل نمط الحياة التالية ،وكيفية تأثيرها عليك.
	nالنظام الغذائي :تناول الكثير من الخضروات
والفواكه الطازجة ،وتجنب تناول اللحوم الدهنية
واألغذية المُصنعة بكميات كبيرة كي تساعد
على التحكم في مستوى الكوليسترول؛ قلل من
تناول الملح للمساعدة على التحكم في ضغط الدم
المرتفع ،والذي يعد حالة صحية أخرى تساهم في
اإلصابة بمرض الرجفان األذيني.

26

	nممارسة التمارين الرياضية :ال تساعدك األنشطة
البدنية المنتظمة على التحكم في الوزن فحسب،
بل تساعد أيضًا في الحفاظ على المظهر اإليجابي.
استشر طبيبك قبل البدء في ممارسة أيٍ من
التمارين الرياضية بأشكالها ،وذلك للتأكد مما
إذا كان ذلك آم ًنا بالنسبة لحالتك البدنية.
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تلقي الدعم
يوجد العديد من المنظمات في المملكة المتحدة التي تقدم الدعم والمعلومات
والمساعدات إلى األشخاص المتأثرين بالرجفان األذيني والسكتة الدماغية.
إليك تفاصيل االتصال ببعض المنظمات التي قد تجدها مفيدة لك:
Atrial Fibrillation Association

(جمعية الرجفان األذيني)
رقم الهاتف 24( 01789 867 502 :ساعة)
الموقع اإللكترونيwww.afa.org.uk :
البريد اإللكترونيwww.afa.org.uk :
تقدم ( AF Associationجمعية الرجفان األذيني)
المعلومات والدعم والتوجيه حول كيفية الحصول على عالجات للرجفان األذينيّ
Anticoagulation UK

(منظمة مضادات التخثر بالمملكة المتحدة)
الموقع اإللكتروني:
www.anticoagulationuk.org

البريد اإللكتروني:
info@anticoagulationuk.org

توفر المنظمة المعلومات والدعم لألشخاص الذين يتناولون األدوية
المضادة للتخثر وألخصائيي الرعاية الصحية الذين يعالجونهم.
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Arrhythmia Alliance

(اتحاد اضطراب النظم)
رقم الهاتف 24( 01789 867501:ساعة)
الموقع اإللكترونيwww.heartrhythmalliance.org :
البريد اإللكترونيinfo@heartrhythmalliance.org :
اتحاد اضطرابات النظم هو ائتالف من المرضى والمُتخصصين والجمعيات
الخيرية والجهات الحكومية ومقدّمي الرعاية وممارسي ال ِم َهن الطبية .يعمل هذا
االتحاد على تطوير مرحلة التشخيص ومن ثم المعالجة الفعالة الضطراب النظم
في الوقت المناسب؛ وذلك بهدف الحفاظ على حياة الماليين حول العالم وتحسينها.
Stroke Association

(جمعية السكتة الدماغية)
خط المساعدة0303 3033 100 :
الموقع اإللكترونيwww.stroke.org.uk :
ُتقدم الجمعية معلومات عن السكتة الدماغية ،وتوفر الدعم العاطفي باإلضافة
إلى تفاصيل عن الخدمات ومجموعات الدعم المحلية .فهي تقدم أوراق حقائق
عن تأثيرات السكتة الدماغية ُ
وطرق تخفيض مخاطر التعرض لها.
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الزيارات الطبية المستقبلية
التاريخ

الوقت

مع من/أين
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مالحظات
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