
 الطبيب الذي يعالج حالة المريض الذي يتناول
أدوية السيولة

تعليمات مهمة للمريض يمكن أن يزيد الدواء من خطر حدوث نزيف

 في حاالت الطوارئ يرجى 
األتصال باألرقام التاليه

 مهم جدا حمل هذه البطاقة معك و إظهارها لكل مقدمي الرعاية
 مثل األطباء و الصيادلة و اطباء األسنان و الممرضين

معلومات لمقدمي الرعاية الصحية

 األدوية مضادات تجلط الدم الجديدة

 و التي تعمل إما بمنع عمل عامل تجلط الدم العاشر النشط  
  مثل ريفاروكسيبان                          

Rivaroxaban                                  و أدوكسيبان
                      أو عامل تجلط الدم الثاني 

 مثل دابيغاتران  Dabigatran  لمنع تكون الجلطات
(Thrombi) في الدم .

 يجب مراجعة موانع أستخدام الدواء مثل المرضى الذين قاموا بتركيب  
صمامات قلب صناعية  أو الذين يعانون من مرض روماتيزم القلب

 تحاليل السيولة المتعارف عليها مثل ال   
ال تعكس نسبة السيولة الحقيقية و ال تستطيع متابعة السيولة من خاللها 

 لبعض التدخالت الجراحية يمكن وقف تناول الدواء بدون استبداله 
بأدوية سيولة أخرى

المتابعة

دواء اول ال ن ت تزام المريض ب ال
ة  تكون جلطات دموي

حدوث نزيف
بية األعراض الجان

ها المريض اول ن ت تي ي األدوية األخرى ال
ها المريض تي يعاني من األمراض األخرى ال

ة كل مريض اسبة لحال من مناسب و الجرعة ال ة ال دواء السيول
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دم الجديدة اول األدوية مضادات تجلط ال ن ت
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ادة سيولة تجلط وزي دم على ال يل قدرة ال ل ق  يعمل دواء على ت
ة أكبر، وتقل دم في العروق بسهول دم، مما يسهل تدفق ال  ال

دم أو تكوين جلطة دموية خطيرة فرص تجلط ال
د استخدام أدوية مبكر عن توقف ال  يوصى بضرورة عدم ال

مبكر عن العالج من خطر توقف ال د ال ة ، حيث يزي  السيول
ابعة مع الطبيب مت ذلك يجب ال دموية. ل  حدوث الجلطات ال

دواء أو في حال الرغبة توقف عن ال بل ال  واستشارته ق
ة دال دواء السيول ب است ب

ها تي يوصي ب قة والجرعة ال الطري دواء ب  يجب أخذ هذا ال
 الطبيب، وعدم تجاوز الجرعة المحددة إلى جرعة أكبر

أو أقل
تغيير جرعة يبك ل نزيف يجب استشارة طب  أن تعرضت ل

ة دوا السيول
ية ب ار الجان فور، إذا واجهت أي من اآلث يبك على ال أخبر طب

انك تستخدم دواء دلي ب  يجب ان تخبر الطبيب او الصي
ية او عند صرف أي دواء ألنه بل اجراء أي عمل ة ق لسيول  ل
فاعالت ت ديه بعض من ال نزيف ول  قد يزيد من خطورة ال

ية دوائ ال
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Factor Xa Inhibitors
Apixaban

Antithrombin Edoxaban
و أبيكسيبان 

INR
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فور في حال ظهور أي من عالمات     أخبر الطبيب على ال
ية: ال ت نزيف ال ال

بول ذات لون وردي أو بني
براز دموي

ثة ل نزيف غزير ومطول من الجروح أو ال
سعال مصحوب بدم
قيء مصحوب بدم

نزيف األنف المستمر
ة ل مدة طوي يل أو ل ق ث تدفق الحيض ال

ضعف مفاجئ، تعب، شحوب، دوخة، صداع، تورم غير مبرر
إغماء

ضعف في أحد جوانب الجسم
الكدمات

دواء ماذا أفعل في حال نسيان جرعة ال
ا: ين يومي و الجرعة مرت ل

و في خالل 6 ساعات من  تة فور تذكرك  ل ائ ف اول الجرعة ال ن  ت
ة ي ان ث  الجرعة ال

ية، فتجاوز ال ت اول الجرعة ال ن ا من وقت ت ًب وقت قري  إذا كان ال
اد معت تة وعد إلى جدولك ال ائ ف الجرعة ال

ا و الجرعة مرة يومي ل
بل 12 ساعة من تة بمجرد تذكرها إذا كان ق ائ ف  خذ جرعة ال

ية ال ت الجرعة ال
ية، فتجاوز ال ت اول الجرعة ال ن ا من وقت ت ًب وقت قري  إذا كان ال

اد معت تة وعد إلى جدولك ال ائ ف  الجرعة ال
ية وقت أو اي جرعات إضاف ال تأخذ جرعتين في نفس ال

اولت جرعتين عن طريق الخطأ: ن و ت ل
ا: ين يومي و الجرعة مرت ل

اد معت ادمة وعد إلى جدولك ال ق تجاوز الجرعة ال
ا و الجرعة مرة يومي ل

اد معت ادمة وعد إلى جدولك ال ق ال تجاوز الجرعة ال
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تعليمات لمقدمي الرعاية الصحية
التحاليل الالزمة لمتابعة حالة المريض

األدوية األخرى التي يتناولها المريضزيارة األطباء

 وظائف
كبد ال

دم صورة ال
وبين) هيموجل (ال

سرعة
 تخلص الكلى من 
ين ن ي ات الكري

وظائف الكلى التاريخ

ج معال ارة الطبيب ال مالحظات خالل زي
اريخ الزيارة ة و ت ة المعدل يمات الطبيب و الجرعات األدوي عل الجرعةمثل ت دواء ال

 االدوية التي  تمنع الصفائح الدموية فى الدم من االلتصاق معا وتكوين
جلطة دموية نوعه و جرعته و متى بدأ المريض بأستخدام هذا الدواء

 

 

  االرتجاف األذيني
بطاقة تناول األدوية مضادات تجلط الدم الجديدة

 Novel Oral Anti-Coagulants (NOACs)

األسم:

 

تاريخ الميالد:  

العنوان: 

 

تجلط : نوع دواء ال

  

الجرعة: 

توقيت أخذ الدواء: 

مع أو بدون طعام: 

داية توقيت أخذ الدواء:  ب
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يل السيولة   ال داعى لتحال

يل سنوية بصفة دورية: فحص الدم الكامل ، فحص   تحال
د ى،  فحص وظائف الكب وظائف الكل

 
يام بفحص وظائف  ق  لو المريض عمره فوق ال75 يفضل ال

ى كل 6 شهور الكل

ينين أقل من  ات ى من الكري لو سرعة تخلص الكل
يل  يل وظائف الكلى حسب التحل ml/min60       قم بتحل


