إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(
ﻣن أﺟل ﺗﻘﻠﯾل ﺧطر اﻟﻧزﯾف واﻟﺗﺟﻠط ،ﻣن اﻟﻣﮭم ﺣﺿور ﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻟك وإﺟراء ﻓﺣوﺻﺎت اﻟدم
وﻓﻘًﺎ ﻷواﻣره.

ﻣﺎ ھو إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(؟
•

ﯾُطﻠﻖ ﻋﻠﻰ إدوﻛﺳﺎﺑﺎن اﺳم ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ أﯾﺿًﺎ

•

ﯾُﺳﺗﺧدم إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ﻟﺗﻘﻠﯾل ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟﻠطﺎت اﻟدﻣوﯾﺔ واﻟﺳﻛﺗﺔ اﻟدﻣﺎﻏﯾﺔ ﻟدى اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن
ﻋدم اﻧﺗظﺎم ﺿرﺑﺎت اﻟﻘﻠب اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم اﻟرﺟﻔﺎن اﻷذﯾﻧﻲ.
 oﻗد ﺗﺳد اﻟﺟﻠطﺎت اﻟدﻣوﯾﺔ أﺣد اﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻘطﺎع ﺗزوﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻟدم.
 oوﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻔﺗت اﻟﺟﻠطﺎت إﻟﻰ أﺟزاء وﺗﻧﺗﻘل ﻓﻲ ﻣﺟرى اﻟدم ،وﺗﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟﻘﻠب )ﻣﺳﺑﺑﺔ أزﻣﺔ
ﻗﻠﺑﯾﺔ( أو ﻓﻲ اﻟرﺋﺗﯾن )ﻣﺳﺑﺑﺔ ﺻﻣﺔ رﺋوﯾﺔ( أو ﻓﻲ اﻟدﻣﺎغ )ﻣﺳﺑﺑﺔ ﺳﻛﺗﺔ دﻣﺎﻏﯾﺔ(.

•

إذا ﻛﻧت ﺗﺳﺗﺧدم وارﻓﺎرﯾن ﺳﺎﺑﻘًﺎ وﺗﺑدأ ﺑﺎﺳﺗﺧدام إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ،ﻓﺎﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟوارﻓﺎرﯾن
)اﻟﻛوﻣﺎدﯾن( .ﯾﺣل إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ﻣﺣل اﻟوارﻓﺎرﯾن/اﻟﻛوﻣﺎدﯾن

ﻛﯾف أﺗﻧﺎول إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(؟
•

ﺗﻧﺎول إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺻف طﺑﯾﺑك.

•

ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎول إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ﻣﻊ اﻟطﻌﺎم أو ﺑدوﻧﮫ.

•

إذا ﻓﺎﺗﺗك ﺟرﻋﺔ:
 oﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻓور ﺗذﻛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻧﻔﺳﮫ .ﻻ ﺗﺿﺎﻋف اﻟﺟرﻋﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﺗﺔ.

•

ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋن ﺗﻧﺎول إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ﻓﺟﺄة دون إﺧﺑﺎر طﺑﯾﺑك .ﻗد ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻌرﺿك ﻟﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺳﻛﺗﺔ
دﻣﺎﻏﯾﺔ أو ﺟﻠطﺔ دﻣوﯾﺔ.

•

إذا ﺗﻧﺎوﻟت ﻛﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣن إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ،ﻓﺎﺗﺻل ﺑطﺑﯾﺑك أو ﺑﺧدﻣﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﺟﻠط .إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أي
ﻧزﯾف ﻻ ﯾﻣﻛﻧك إﯾﻘﺎﻓﮫ ،ﻓﺎﻟﺟﺄ إﻟﻰ أﻗرب ﻏرﻓﺔ طوارئ.

ﻛﯾف أﺧزن إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(؟
•

ِّ
ﺧزﻧﮫ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻐرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺟﺎف )ﺗﺟﻧب ﺗﺧزﯾﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎم(.

ﻣرﻛز ﻓراﻧﻛل ﻟﻠﻘﻠب واﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ )(Frankel Cardiovascular Center
إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(
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ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣﻌرﻓﺗﮫ ﻋن إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(؟
•

ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﻣل إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻧزﯾف ﻷﻧﮫ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗدرة اﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻠط .أﺛﻧﺎء
ﺗﻧﺎول إدوﻛﺳﺎﺑﺎن ،ﻗد ﺗظﮭر ﻋﻠﯾك آﺛﺎر اﻟرﺿوض ﺑﺳﮭوﻟﺔ أﻛﺛر وﻗد ﯾﺳﺗﻐرق ﺗوﻗف اﻟﻧزﯾف وﻗﺗًﺎ أطول.

•

ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ﻓﻲ ﻧزﯾف ﻗد ﯾﺷﻛل ﺧطورة .وﻗد ﺗﻛون أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻧزﯾف إذا
ﻛﻧت ﺗﺗﻧﺎول إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( إﻟﻰ ﺟﺎﻧب:
 oﺗﺟﺎوز ﻋﻣرك  7 5ﻋﺎ ًﻣﺎ
 oإﺻﺎﺑﺗك ﺑﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻰ
 oاﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن ﻧزﯾف ﺣدﯾث أو ﻣﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻣﻌدة أو اﻷﻣﻌﺎء أو ﻗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌدة
 oﺗﻧﺎول أدوﯾﺔ أﺧرى ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻧزﯾف ،ﻣﻧﮭﺎ:


اﻷﺳﺑرﯾن أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑرﯾن



اﻻﺳﺗﺧدام اﻟطوﯾل اﻷﻣد ﻟﻣﺿﺎدات اﻻﻟﺗﮭﺎب ﻏﯾر اﻟﺳﺗﯾروﯾدﯾﺔ )  ،(NSAIDsﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻹﯾﺑوﺑروﻓﯾن
واﻟﻧﺎﺑروﻛﺳﯾن.



ﻛﻠوﺑﯾدروﺟﯾل )ﺑﻼﻓﯾﻛس( أو ﺑراﺳوﻏرﯾل )اﯾﻔﯾﻧت( أو ﺗﯾﻛﺎﺟرﯾﻠور )ﺑرﯾﻠﯾﻧﺗﺎ(



أي دواء ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﺑﺎرﯾن

ﻣﺎ ھﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺗﻧﺎول إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(؟
•

ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﻣل إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻧزﯾف ﻷﻧﮫ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗدرة اﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻠط .أﺛﻧﺎء
ﺗﻧﺎول إدوﻛﺳﺎﺑﺎن ،ﻗد ﺗظﮭر ﻋﻠﯾك آﺛﺎر اﻟرﺿوض ﺑﺳﮭوﻟﺔ أﻛﺛر وﻗد ﯾﺳﺗﻐرق ﺗوﻗف اﻟﻧزﯾف وﻗﺗًﺎ أطول.

•

ﻗد ﯾﺳﺑب إدوﻛﺳﺎﺑﺎن ﻟدى ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص أﻋراﺿًﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن رد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ ،ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺷري واﻟطﻔﺢ اﻟﺟﻠدي
ﻓورا إذا ظﮭرت ﻋﻠﯾك أي ﻣن اﻷﻋراض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن رد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ ﺧطﯾر:
واﻟﺣﻛﺔ .اطﻠب اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ً
 oأﻟم أو ﺿﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﺻدر
 oﺗورم ﻓﻲ اﻟوﺟﮫ أو اﻟﻠﺳﺎن
 oﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس أو أزﯾز
 oاﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟدوار أو اﻹﻏﻣﺎء

ﻣﺗﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟطﺑﯾب أو ﺑﺧدﻣﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﺟﻠط؟
•

إذا ﺑدأت ﺗﻧﺎول أي أدوﯾﺔ أو ﺗوﻗﻔت ﻋن ﺗﻧﺎول أي ﻣﻧﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﺻرف دون وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﻣﻼت
اﻟﻌﺷﺑﯾﺔ .ﻗد ﺗؤﺛر ﺗﻠك اﻷدوﯾﺔ واﻟﻣﻛﻣﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺗﻧﺎول إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(.

•

ﻋﻧد اﻟﺧﺿوع ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺟراﺣﯾﺔ أو إﺟراء ﺟراﺣﻲ ،ﺣﯾث ﻗد ﯾﻠزم اﻟﺗوﻗف ﻋن ﺗﻧﺎول إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة
ﻗﺑل إﺗﻣﺎم اﻹﺟراء .ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋن ﺗﻧﺎول إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ﻓﺟﺄة دون اﺳﺗﺷﺎرة طﺑﯾﺑك أوﻻً.

ﻣرﻛز ﻓراﻧﻛل ﻟﻠﻘﻠب واﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ )(Frankel Cardiovascular Center
إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(
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•

ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﺑوة دواﺋﯾﺔ ﺟدﯾدة )ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن ﻋدم ﺗوﻓر ﻋﻼج إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ( ﻗﺑل ﻧﻔﺎده ﻟدﯾك(.

•

إذا ﺗﻌذر ﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻼج إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(

•

إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أي ﻧزﯾف ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ أو ﻧزﯾف ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺛل:
 oﻧزﯾف ﻏﯾر ﻣﻌﺗﺎد ﻣن اﻟﻠﺛﺔ
 oﻧزﯾف اﻷﻧف ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن
 oﻧزﯾف ﺣﯾﺿﻲ أو ﻣﮭﺑﻠﻲ أﻛﺛر ﻏزارة ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد
 oآﺛﺎر رﺿوض ﺗظﮭر دون ﺳﺑب ﻣﻌروف أو ﺗﺗﻔﺎﻗم

ﻣﺗﻰ ﯾﺟب طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ؟
ﻓورا إذا واﺟﮭت أﯾًﺎ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﺗﺻل ﺑﺎﻟرﻗم ً 9 1 1
•

إذا واﺟﮭت أﯾًﺎ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻧزﯾف وأﻋراﺿﮫ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 oﻧزﯾف ﺷدﯾد أو ﯾﺗﻌذر اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮫ
 oﺑول وردي أو ﺑﻧﻲ اﻟﻠون
 oﺑراز أﺣﻣر أو أﺳود اﻟﻠون )ﯾﺷﺑﮫ اﻟﻘطران(
 oﺳﻌﺎل ﻣﺻﺣوب ﺑدم أو ﺟﻠطﺎت دﻣوﯾﺔ
 oﺗﻘﯾؤ دﻣوي أو إذا ﻛﺎن اﻟﻘﻲء ﯾﺷﺑﮫ "ﺛﻔل اﻟﻘﮭوة"

•

إذا واﺟﮭت أﯾًﺎ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺳﻛﺗﺔ اﻟدﻣﺎﻏﯾﺔ وأﻋراﺿﮭﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 oدوار أو ﻓﻘدان ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠرؤﯾﺔ أو ﺻداع ﺷدﯾد ﻣﻔﺎﺟﺊ
 oﺗﻧﻣﯾل أو ﺿﻌف ﻓﻲ أي طرف
 oﺻﻌوﺑﺔ أو ﺗداﺧل ﻓﻲ اﻟﻛﻼم
 oﺗدﻟﻲ أﺣد ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟوﺟﮫ

•

إذا واﺟﮭت أﯾًﺎ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺟﻠطﺎت اﻟدﻣوﯾﺔ وأﻋراﺿﮭﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 oﺿﯾﻖ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس وأﻟم ﻓﻲ اﻟﺻدر
 oﺗورم أو اﺣﻣرار أو ﺣرارة أو أﻟم ﻓﻲ أي طرف

ﻣرﻛز ﻓراﻧﻛل ﻟﻠﻘﻠب واﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ )(Frankel Cardiovascular Center
إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(
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إﺧﻼء ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ :ﺗﺣﺗوي ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و/أو ﻣواد إرﺷﺎدﯾﺔ وﺿﻌﺗﮭﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟطب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﯾﺗﺷﯾﻐﺎن )  (Mich igan Med icin eﻟﻠﻣرﺿﻰ
اﻟﻣﻌﺗﺎدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺣﺎﻟﺗك .وﻗد ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ رواﺑط ﻟﻣﺣﺗوى ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻟم ﺗﻧﺷﺋﮫ ﻛﻠﯾﺔ اﻟطب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﯾﺗﺷﯾﻐﺎن )  (Mich igan Med icin eوﻻ
ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ .وﻻ ﺗﺣل ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﺣل اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟدﯾك ﻷن ﺗﺟرﺑﺗك ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﻌﺗﺎد .اﺳﺗﺷر
ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أي أﺳﺋﻠﺔ ﺑﺧﺻوص ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ أو ﺣﺎﻟﺗك أو ﺧطﺔ ﻋﻼﺟك.
اﻟﻛﺎﺗﺑﺔEliz a b et h Ren n er , Ph ar m D :
اﻟﻣراﺟﻌونNgh i Ha , Ph ar m D & Er in Mou la n d , Ph ar m D :
ﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣرﯾض ﻣن ﻗِﺑل ﻛﻠﯾﺔ اﻟطب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺗﺷﯾﻐﺎن )  (Mich igan Med icin eﻣرﺧص ﺑﻣوﺟب ﺗرﺧﯾص
 Cr ea t ive Com m on s At t r ib u t io n -Non Co m m er cia l-Sh a r eAlike 4 .0اﻟﻌﺎم .آﺧر ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 0 7 /2 0 1 9

ﻣرﻛز ﻓراﻧﻛل ﻟﻠﻘﻠب واﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ )(Frankel Cardiovascular Center
إدوﻛﺳﺎﺑﺎن )ﺳﺎﻓﺎﯾﺳﺎ(

-4-

