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 وارافارین/كومادین 
 
 

 ما ھو وارافارین/كومادین؟
یساعد وارافارین، الذي یُطلق علیھ اسم كومادین أیًضا، في منع تكون الجلطات الدمویة. قد تسد الجلطات الدمویة أحد األوعیة 

الدمویة وتؤدي إلى انقطاع تزوید جزء من الجسم بالدم. وفي حاالت نادرة، یمكن أن تتفتت الجلطات إلى أجزاء وتنتقل في  

 ببة أزمة قلبیة) أو في الرئتین (صمة رئویة) أو في الدماغ (سكتة دماغیة).  مجرى الدم، وتستقر في القلب (مس

 
 یظھر الدواء في أشكال مختلفة: أقراص الوارفارین/الكومادین (الصف العلوي) والوارفارین العام (الصف السفلي).  

 أزرق بني فاتح  أخضر أرجواني وردي

برتقالي  

 زھري 

أزرق 

 أبیض أصفر مخضر

 مجم  10 مجم  7,5 مجم  6 مجم  5 مجم  4 مجم  3 مجم  2,5 مجم  2 مجم  1

 

 ما مسؤولیاتي كمریض؟ 
) كما ھو مقرر. یجب  INRتناول دواء وارفارین/كومادین حسب التوجیھات والتزم بمواعید قیاس النسبة الدولیة القیاسیة ( •

 بانتظام، فیُعد الفحص األسبوعي ضروریًا في بعض األحیان إذا كنت خارج نطاقك المستھدف.  INRالخضوع لفحص 

 تابع مع طبیبك األساسي بشكل منتظم.  •

 أعِلم طبیب األسنان وأطباءك اآلخرین بتناولك دواء وارفارین/كومادین.   •

 توى آمن. في مس INRاحرص على التواصل المنتظم مع مقدم خدمة منع التجلط لإلبقاء على  •

معرفة مدى سرعة  INRلدیك. سیتیح لنا قیاس  INRسیلزمك الخضوع لسحب عینة دم بانتظام لقیاس فحوصات معملیة:   •

. إذا كانت INRالجلطات الدمویة لدیك. وسیضبط مقدم خدمة منع التجلط جرعة دواء وارفارین/كومادین استنادًا إلى نتائج 

INR   ستزید فرصة تعرضك لخطر اإلصابة بنزیف. إذا كانت  لدیك أعلى من المعدل المستھدف، فINR   لدیك أقل من المعدل  

 المستھدف، فستزید فرصة تعرضك لخطر تكون جلطات دمویة. 
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 ما تعلیمات الجرعات؟ 
 : كومادینكیفیة تناول جرعة دواء وارفارین/

 عادةً في المساء.من المھم تناول وارفارین/كومادین في الموعد نفسھ تقریبًا كل یوم، وھو  •

 یمكن تناول وارفارین/كومادین مع الطعام أو بدونھ.  •

 یمكن تناول وارفارین/كومادین في المیعاد نفسھ كمعظم األدویة األخرى.   •

 استخدم علبة دواء للمساعدة في تتبع جرعاتك. حاول أال تفوتك أیة جرعة من دواء وارفارین/كومادین.  •

ساعة على جرعتك  12ساعة أو أكثر قبل الجرعة التالیة.  إذا تبقت أقل من  12الل ، فیمكنك أخذھا خفاتتك جرعةإذا  •

 التالیة، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول جرعات وارفارین. ال تضاعف الجرعات!  

 تأكد من وضع عالمة على الجرعة الفائتة في التقویم لدیك وتذكر إبالغ مقدم خدمة منع تجلط الدم بھا.  

 

 یة األخرى التي یتفاعل معھا وارفارین/كومادین؟ما األدو
یتفاعل وارفارین/الكومادین مع العدید من األدویة األخرى (الوصفات الطبیة، واألدویة التي تُصرف بدون وصفة طبیة،  

ا تبدأ تناول  من المھم للغایة أن تتصل بمقدم خدمة منع التجلط عندموالمنتجات العشبیة، والفیتامینات، والمكمالت الغذائیة). 

   أي من ھذه األدویة أو توقفھا.

 

 ھل أحتاج إلى تعدیل نظامي الغذائي أثناء تناول وارفارین/كومادین؟ 
 یجب اتباع نظام غذائي طبیعي وصحي أثناء تناول وارفارین/كومادین. یمثل ثبات نظامك الغذائي أھمیة كبیرة للغایة. 

یجب أال تتجنب   في العدید من األطعمة، خاصةً الخضراوات ذات األوراق الخضراء الداكنة.  Kیوجد فیتامین  :Kفیتامین  •

بأكثر   K(قد یؤدي تناول فیتامین  أسبوعیًا.  Kھذه األطعمة؛ ما علیك سوى الثبات فقط وتناول الكمیة نفسھا من فیتامین 

 ). INRمن المعتاد إلى ارتفاع  بأقل K؛ كما یمكن أن یؤدي تناول فیتامین INRمن المعتاد إلى انخفاض 

 وتعریضك لخطر اإلصابة بنزیف.   INRیمكن أن یؤدي اإلفراط في شرب الكحولیات إلى زیادة  المشروبات الكحولیة: •

 إذا قررت شرب الكحول، فال تتجاوز مشروبًا أو مشروبین في الیوم. 

  Boost® الغذائي؛ قبل بدء تناول أي مكمل مغٍذ أو غذائي مثل    أعِلم مقدم خدمة منع التجلط قبل إدخال أي تغییرات كبیرة على نظامك 

  ، إذا لم تتمكن من تناول الطعام لعدة أیام؛ أو إذا كنت تعاني من اإلسھال أو القيء المستمر ألكثر Ensure® أو    Slimfast® أو  

 ساعة.  24من 
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 ما األنشطة التي یجب تجنبھا؟
ألن وارفارین/كومادین یزید خطر التعرض لإلصابة بنزیف، احرص على تجنب األنشطة التي تعرضك لخطر اإلصابة. 

األنشطة البدنیة مثل المشي والركض والسباحة والبستنة آمنة عادةً ویمكن االستمرار في ممارستھا.  أعِلم مقدم خدمة منع التجلط  

 لدیك.   INRیث قد تؤثر على عن التغییرات الكبیرة في مستوى نشاطك، ح

 
 ماذا أفعل إذا مرضت أثناء تناول ھذا الدواء؟ 

سیغیر المرض الحاد استجابة جسمك لدواء وارفارین/كومادین. یمكن أن تؤدي نوبة قصور القلب أو أمراض الكبد أو الحمى أو 

إذا تعرضت ألي مما سبق، فاتصل بطبیبك أوالً،  لدیك. INRاألنفلونزا أو العدوى أو الغثیان أو القيء أو اإلسھال إلى زیادة في 

ثم أخبر مقدم خدمة منع التجلط حتى یتمكن من تحسین إدارة استخدامك وارفارین. اتصل قبل بدء تناول أي مضادات حیویة أو  

 بعد تناولھا بفترة وجیزة. 

 

 ما المخاطر المصاحبة لفترة الحمل؟ 

شھور) من   3االثلث األول (أول    خالل كومادین /ة. یجب أال تتناولي وارفارینیمكن أن یسبب وارفارین/كومادین تشوھات خلقی

في حالة االعتقاد مراحل الحقة من فترة الحمل.  خالل كومادین /فترة الحمل. ویحدد طبیبك ما إذا كان بإمكانك تناول وارفارین

   خدمة منع التجلطوارفارین/كومادین، فاتصلي بطبیبك أو مقدم بوجود حمل أثناء تناول 

 

 ما الذي تجب مالحظتھ؟ 
      من المھم مالحظة عالمات اإلصابة بنزیف أو تجلط أثناء تناول وارفارین/كومادین

 

 أعِلم مقدم خدمة منع التجلط في حالة:  

 حدوث أي نوبة نزیف بعد التماس العنایة الطبیة لمشكالت عاجلة  •

   كومادین/تفویت أي من جرعات دواء وارفارین •

 تناول دواء جدید، مثل المضادات الحیویة أو المنشطات، أو التوقف عن تناولھ  •

 ساعة  24فقدان الشھیة أو االعتالل (اإلسھال والقيء) ألكثر من  •

 ساعة)  24زیادة تناول الكحول (مشروبان أو أكثر من المعتاد خالل  •

 اإلجراءات أو العملیات الجراحیة المخطط لھا  •

 حصص أسبوعیًا   3أو تقلیلھا بمقدار حصتین إلى  Kزیادة تناول األطعمة المحتویة على فیتامین  •

 تناول المكمالت الغذائیة أو التوقف عن تناولھا بدء  •

 التغییرات الكبیرة في مستویات النشاط  •
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 تغییر مكان سحب العینة المعملیة  •

 االحتیاج إلى عبوات وارفارین/كومادین جدیدة   •

 التغییرات في معلومات االتصال   •

 
  الحاالت الخطیرة التالیة: أو الجأ إلى غرفة الطوارئ إذا واجھت أًیا من  911اتصل بالرقم 

 النزیف الخطیر  

 دم في البراز (أحمر اللون أو یشبھ القطران األسود)   •

 دم في البول (أحمر أو بني اللون)  •

 السعال أو القيء المصحوب بدم   •

 النزیف الخارج عن السیطرة من األنف أو اللثة   •

 الجروح التي لن یتوقف نزیفھا   •

 نزیف الحیض المفرط   •

 یدة  الرضوض الشد  •

 

 السقوط الخطیر أو إذا أصیب رأسك 

 عالمات السكتة الدماغیة وأعراضھا 

 الدوخة أو التغیرات في الرؤیة أو الصداع الشدید  •

 تنمیل أو ضعف في أي طرف   •

 تداخل في الكالم أو صعوبة في التحدث  •

 

 عالمات الجلطات وأعراضھا  

 ضیق التنفس   •

 ألم الصدر   •

 احمرار أو تورم أو حرارة أو ألم في أي طرف   •

 أعراض وتغیرات أخرى خطیرة 

 یمكن أن یساعد التواصل الفعال مع خدمة منع التجلط في منع األحداث السلبیة ذات العواقب الوخیمة!
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) للمرضى  Michigan Medicineبجامعة میتشیغان (إخالء للمسؤولیة: تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات و/أو مواد إرشادیة وضعتھا كلیة الطب 
) وال  Michigan Medicineالمعتادین المصابین بحالتك. وقد تحتوي على روابط لمحتوى عبر اإلنترنت لم تنشئھ كلیة الطب بجامعة میتشیغان ( 

تجربتك قد تختلف عن تجربة المریض المعتاد. استشر مقدم  تتحمل مسؤولیتھ. وال تحل ھذه الوثیقة محل النصیحة الطبیة من مقدم الرعایة الصحیة لدیك ألن 
 الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كانت لدیك أي أسئلة بخصوص ھذه الوثیقة، أو حالتك أو خطة عالجك.

 ). Michigan Medicineنشرة تثقیف المریض المقترنة بإرشادات الرعایة السریریة من كلیة الطب بجامعة میتشیغان ( 

 
 zabeth Renner, PharmDEliالكاتب: 
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