
Page 1صفحة

نشرة تثقيفية للمرضى
Patient Education Toolkit

 Coumadin®(warfarin)(وارفرين)الكومادين 

Table of Contentsجدول المحتويات 

Page 2صفحة

Page 10صفحة

Page 14صفحة

Page 17صفحة

Page 23صفحة

Page 31صفحة

Page 41صفحة

Page 43صفحة

?What is anticoagulation؟ماهو مانع تخثر الدم

؟(وارفرين)كيف تتم مراقبة الكومادين 
How is Coumadin®(warfarin) monitored?

؟(وارفرين)كيف يؤثر النظام الغذائي على الكومادين 
How will diet affect Coumadin®(warfarin)?

؟(وارفرين)كيف تؤثر العقاقير األخرى على الكومادين 

How do other drugs affect Coumadin®(warfarin)? 

كيف يمكنني تقليل خطر حدوث المضاعفات لدي؟

How can I reduce my risk of complications?

 Patient Resourcesموارد للمرضى

Acknowledgementsشكر وتقدير

Disclaimerإخالء المسؤولية



.Aماهو مانع تخثر الدم؟What is anticoagulation?         
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ماهو مانع تخثر الدم؟

What is anticoagulation? 
 ممرض الطبيب، الممرض الممارس، مساعد الطبيب ، ال)هو مانع تخثر يصفه مزود مانع التخثر (وارفرين)الكومادين

.  وهو عبارة عن دواء يؤخذ عن طريق الفم لتقليل تكون الجلطات الدموية( او الصيدالني
Coumadin®(warfarin) is an anticoagulant prescribed by your anticoagulation provider (doctor, nurse practitioner, 
physician assistant, nurse or pharmacist) that is a medication taken by mouth to reduce blood clots from forming.

 ق الدم فترة أطول ولكن ما يحدث فعال ليس تخفيفا للدم ، ولكن يستغر« بمخفف الدم»أحيانا يسمي المرضى مانع التخثر

(.وارفرين)الكومادين حتى يتجلط عند تناولك مانع تخثر مثل
Patients sometimes call anticoagulants “blood thinners”. The blood is not actually any “thinner”, but it does take longer to 
clot  when you take an anticoagulant, like Coumadin®(warfarin).

هناك عدد من موانع تخثر الدم:A number of anticoagulants are available:

 (وارفرين)كومادينCoumadin® (warfarin)     

(apixaban) Eliquis ®

(dabigatran) Pradaxa ®

(rivaroxaban) Xarelto ®

(edoxaban) Savaysa ®

 (وارفرين)دين الكومافي الوقت الحالي، ستتحدث هذه النشرة فقط عن .  من أكثر العقاقير الشائعة االستعمال( وارفرين)يعد الكومادين
Coumadin®(warfarin) is the most commonly used medication. At this time, this toolkit only addresses 
Coumadin®(warfarin) .

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 

Click to Return to Main Table of Contents

https://www.eliquis.com/
https://www.pradaxa.com/
https://www.xarelto.com/
http://savaysahcp.com/index.html
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لماذا توصف موانع تخثر الدم؟
Why are anticoagulants prescribed?

لمنع ازدياد حجم الجلطة الدموية الموجودة.

To prevent an existing blood clot from getting bigger.

لمنع تكون الجلطات الدموية عند المرضى المعرضين لهذا الخطر.

To prevent blood clots from forming in patients who are at risk.

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 

Click to Return to Main Table of Contents
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لمن يوصف مانع تخثر الدم؟
Who takes an anticoagulant?  

:للمرضى للذين تم تشخيصهم بإحدى الحاالت التالية 

Patients who have been diagnosed with one of the following:

وعاً لتناول عقار تعد اإلصابة بالرجفان األذيني واحد من أكثر األسباب شي(. دقات القلب السريعة غير المنتظمة)الرجفان األذيني 1.

.مانع تخثر الدم

Atrial fibrillation (fast irregular heartbeat). Having atrial fibrillation is one of the most common 
reasons for taking an anticoagulant.

.  ن تزيد الصمامات الميكانيكية من فرصة حدوث الجلطات الدمويةأيمكن -تبديل صمام القلب2.

Heart Valve Replacement- mechanical valves can increase the chance of blood

(إحدى الصمامات في القلب ال تفتح أو تغلق بصورة تاّمة)تضيق التاجي3.

Mitral stenosis (one of the valves in the heart does not fully open or close.)

.التي تؤثر على كيفية تكون التجلطات الدمويةاضطرابات دموية معينة4.

Certain blood disorders that affect how your blood clots.

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 

Click to Return to Main Table of Contents
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لمن يوصف مانع تخثر الدم؟
Who takes an anticoagulant?

ة لخطر قد تكون أكبر عرض( على سبيل المثال بعد جراحة استبدال منطقة الورك أو الركبة )بعد جراحة تقويم العظام5.

.    تكون التجلطات الدموية

After Orthopedic Surgery( for example  after hip or knee replacement surgery) you could be at 
increased risk for blood clots.

الجلطة الدموية في الساق–تخثر األوردة العميقة6.

Deep Vein Thrombosis(DVT)- blood clot in the leg

(تجلط دموي في الدماغ)السكتة الدماغية : السكتة الدماغية7.

Stroke: (Cerebrovascular accident  or CVA)blood clots in the brain.

(.  تجلط دموي في الرئتين)انصمام رئوي8.

Pulmonary Emboli(PE)- blood clot in the lungs

غراض غير التي ذكرت أعالهألل(وارفرين)يمكن استعمال الكومادين *

Coumadin®(warfarin) is sometimes used for purposes other than those  listed above. 

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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كيف تتم مراقبة مانع تخثر الدم الذي أتناوله؟
How will my anticoagulation be monitored?

يتعين عليك إجراء سحب دم بصورة منتظمة  .

You will need to have your blood drawn regularly.

تكشف فحوصات الدم عن سرعة تكون التجلطات الدموية لديك  .

The blood tests will check on how quickly your blood clots.

 يسمى فحص الدم بمستوياتINR(النسبة الطبيعية العالمية  .)

The blood test is called  INR (international normalized ratio) levels.

قدر اإلمكان ، حاول إجراء سحب الدم في الصباح.

If possible, try to have your blood drawn in the morning. 

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 

Click to Return to Main Table of Contents
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؟(وارفرين)متى أتناول عقار الكومادين 

When do I take Coumadin®(warfarin)?  

أثيره على وت(وارفرين)الكومادين سينصحك مزود مانع التخثر حول كيفية تناول مانع التخثر 

:  ات التاليةعلى سبيل المثال، ينصح عادة بااللتزام بالتوصي.  العقاقير األخرى التي تتناولها

Your anticoagulation provider will advise you on how to take Coumadin®(warfarin) and if it affects any 
other medications that you take. For example, the following recommendations are commonly advised:

 في نفس الوقت كل يوم(وارفرين)الكومادين يجب ان تتناول  .

You should take Coumadin®(warfarin) at the same time each day.

 تك أحدى الخطأ، أو فاتعن طريق(وارفرين)الكومادين إذا كنت تظن بانك تناولت الكثير من

.الجرعات، اتصل بمزود مانع التخثر

If you think that you have taken too much Coumadin®(warfarin) by mistake, or have missed any doses, 

call your anticoagulation provider. 

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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؟(وارفرين)كم ستدوم مدة تناولي للكومادين 
How long will I be taking Coumadin®(warfarin)?

 (.وارفرين)للكومادين يعتمد ذلك على سبب تناولك
This depends on why you are taking Coumadin®(warfarin).

لمدى ( رينوارف)الكومادين والبعض اآلخر يتناول .  بعض المرضى يتناولونه لعدة أسابيع فقط

.  الحياة
Some patients take it only for a few weeks. Other patients take Coumadin®(warfarin) for 
life. 

اسأل مزود مانع التخثر عن طول مدة حاجتك لتناول عقار مانع التخثر.
Ask your anticoagulation provider for how long you will need to take the anticoagulation 
medication. 

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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أين يتوجب علي تخزين الدواء
Where should I store my medication?

ليفةأبعده عن متناول يد األطفال والحيوانات األ. ضع علبة دوائك في مكان بارد وجاف  .

Place your medicine bottle in a cool dry place. Keep it away from where children and 
pets can get to it. 

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 

Click to Return to Main Table of Contents



.A ماهي نسبةINR(االنسبة الطبيعية العالمية)؟

What is an INR (International Normalized Ratio )?
رحلة إلى نسبة : فيديوINR  الطبيعية الثابتة

Video: A Journey to a Stable INR   

.B كم مرة يتعين علي التحقق من نسبةINR؟

How often should I get my INR checked?

.Cلماذا من المهم التحقق من نسبةINRوفق التعليمات؟

Why is it important to get INR checked as directed?
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؟(وارفرين)الكومادين كيف تتم مراقبة 
How is Coumadin®(warfarin) monitored?

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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http://www.youtube.com/watch?v=ZQzJ2VnPAcw


؟INRما هو تعريف 
What is an INR?
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الكومادين هي اختبار للدم يستعمل لمراقبة مدى استجابة جسمك لعقار ( INR)النسبة الطبيعية العالمية 
.  عن سرعة تكون الجلطات في دمكINRتعلمنا نسبة .(وارفرين)

The International Normalized Ratio (INR) is a blood test used to monitor  your body’s response to 
Coumadin®(warfarin).  The INR tells us how quickly your blood clots. 

Your Target (Therapeutic) Rangeالمرغوب به( العالجي)المدى 

.  INRزود مانع التخثر المدى العالجي لنسبة ميحدد *
Your anticoagulation provider will determine a therapeutic(target) range for your INR.

(وارفرين)الكومادين قبل تناول 1.0الغالبية عند INRتكون نسبة *
Before taking Coumadin®(warfarin), most people have an INR of 1.0.

، ولكن نسبتك قد تكون أعلى أو اقل اعتماداًعلى 3.0إلى 2.0يكون المدى العالجي المرغوب للغالبية من *

.سبب تناولك للوارفرين
Most people on warfarin have a target range from 2.0 to 3.0, but yours may be higher or lower 
depending on why you are on warfarin.

أو ( عالي جداINR)لديك بعيدة عن المدى المرغوب ، ستكون عرضة لخطر النزف INRإذا كانت نسبة *

(.متدني جداINR)التجلط 
If your INR is out of your target range(therapeutic range), you may be at risk for bleeding(INR too high) 
or clotting (INR too low). 

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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 مرة خالل األسبوع2-1، قد يتعين عليك إجراء فحص الدم من (وارفرين)الكومادين عند البدء بتناولك  .
When you first begin taking Coumadin®(warfarin), you may need to get your blood 

tested 1-2 times a week.

 عند ثبات نسبةINR وعدد جرعات الدواء مع مرور الوقت ، تقل نسبة إجراء فحوصات الدم إلى مرة

.واحدة في الشهر أو تتباعد إلى فترات أطول
As your INR results become more consistent and your dose becomes more stable over 
time, the frequency of blood tests may be decreased to just once a month or longer.

 حدوث تغيرات على الحالة الصحية، األدوية أو النظام الغذائي قد يتطلب التحقق من  نسبةINR بصورة

.متكررة
Changes in health, medications, or diet may require you to have more frequent INR 
checks.

؟INRكم مرة يتعين علي التحقق من نسبة 
How often should I get my INR checked?

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 

Click to Return to Main Table of Contents
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وفق التعليمات؟INRلماذا من المهم التحقق من نسبة
Why is it important to get my INR checked as directed?

 دواءاً خطراً ان لم يستعمل بطريقة صحيحة( وارفرين)الكومادين قد يكون.

Coumadin®(warfarin)can be a dangerous medication if not used 
appropriately.

 يساعد فحص نسبةINR ي والت( وارفرين)مقدمو خدمة تخثر الدم في تحديد الجرعة الصحيحة من

.  تبقيك في المدى العالجي المرغوب

The INR test helps the Anticoagulation Service determine if you are taking the 
correct dose of warfarin to stay in your target range

 تقلَل نسبة االختبارات الدورية لـINR الكومادين من خطر النزف أو تكَون التجلطات عند تناول

(.  وارفرين)

Getting regular INR checks minimizes your risk of bleeding or clotting while 
taking Coumadin®(warfarin). 
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:Notify your anticoagulation provider:أبلغ مزَود مانع التخثر في الحاالت التالية

أو لم تتمكن من الحضور إلى موعد سحب الدم، عندها يتعين عليك االتصال ألخذ INRإذا فاتك اختبار •

.موعد آخر بأسرع وقت ممكن

If you miss your INR or are unable to keep your blood draw appointment, call to 
reschedule as soon as possible.

بموعد INRإذا طرأت عليك تغيرات مثل ظهور كدمات أو نزيف باألنف أو اللثة ، ستحتاج إلجراء فحص •

. أقرب من الموعد المحدد لك

If you have changes in bruising, nose bleeding, or gum bleeding, you may need an 
INR sooner than your scheduled appointment.

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 

Click to Return to Main Table of Contents



.A ؟(وارفرين)كيف يؤثر النظام الغذائي على تناولي الكومادين

How will diet affect my Coumadin®(warfarin)?

.Bما هو دور فيتامين ك؟What does Vitamin K do?

.C نشرة معهد الصحة الوطني(NIH )عن فيتامين ك

National Institutes of Health (NIH) Vitamin K Factsheets

http://nih.gov/factsheets/list-all/VitaminK/

http://nih.gov/pubs/factsheets/coumadin1

Page 14صفحة

؟(وارفرين)الكومادين كيف يؤثر النظام الغذائي على 
How will diet affect Coumadin®(warfarin)?

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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http://nih.gov/factsheets/list-all/VitaminK/
http://nih.gov/pubs/factsheets/coumadin1
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؟ (وارفرين)الكومادين كيف سيؤثر نظامي الغذائي على 
How will diet affect my Coumadin®(warfarin)?

.    ، عليك اتباع نظام غذائي اعتيادي ومتوازن(وارفرين)الكومادين عند تناولك لعقار 

While on Coumadin®(warfarin) you should eat a normal, balanced diet.
: لديكINRقد تؤثر بعض العناصر الغذائية على نسبة 

Some elements of your diet may affect your INR:

Foods high in vitamin Kاألغذية الغنية بفيتامين ك *

Alcoholic beveragesالمشروبات الكحولية*
Vitamins and nutritional supplementsالفيتامينات والمكمالت الغذائية*

:Notify your anticoagulation provider:أبلغ مزَود مانع التخثر في الحاالت التالية
.  قبل إجراء تغيرات كبيرة في عاداتك الغذائية والشرب*

Before making major changes to eating or drinking habits.

®BOOSTعلى سبيل المثال )قبل البدء بتناول الفيتامينات او المكمالت الغدائية * Nutritional Drinks،

Ensure®،CARNATION® BREAKFAST ESSENTIALS™ ،.(Slim fast® 

Before starting vitamins or nutrition supplements (for example BOOST® Nutritional Drinks, Slim fast® , 
CARNATION® BREAKFAST ESSENTIALS™, Ensure®).

.  ساعة24و عانيت من إسهال وتقيؤ ألكثر من أإذا لم تستطع األكل *
If you are unable to eat or have diarrhea or vomiting for more than 24 hours.

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 

Click to Return to Main Table of Contents
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يتامين ك يقلل يستعمل جسمك فيتامين ك للمساعدة على تخثر الدم، لذلك فان تناول كميات كبيرة من ف

.    من تأثير عقار وارفرين
Your body uses vitamin K to help with clotting, so eating large amounts of vitamin K can 
reduce the effects of warfarin.

ما هو دور فيتامين ك؟

What does Vitamin K do?

 انخ، الخضار الكرنب، السب:األغذية الشائعة الغنية بفيتامين ك هي الخضروات الورقية الخضراء مثل

.  ، الملفوف صغير الحجم ، البروكلي و الهيليون

Common foods high in vitamin K are leafy green vegetables, such as: kale, 
spinach, greens, Brussels sprouts, broccoli, and asparagus.

ماهي األغذية الغنية بفيتامين ك؟
Which foods are high in vitamin K?
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.ولكن من المهم أن تأكل كميات معينة وثابتة من فيتامين ك من أسبوع ألسبوعكال،

No, but it is important to stay consistent – eat the same amount of vitamin K 
foods from week to week.

تعظيم خطر التجلطات )INRكثر من المعتاد من فيتامين ك قد يسبب تدني نسبة أتناول كميات •

(  الدموية

Eating more vitamin K than usual may cause LOW INR (greater clotting risk)

(  تعظيم خطر النزف) INRقل من فيتامين ك قد يرفع من نسبة أتناول كميات •

Eating less vitamin K than usual may cause HIGH INR (greater bleeding risk)

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 

Click to Return to Main Table of Contents

هل يجب علي تجنب األغذية الغنية بفيتامين ك؟
Should I avoid foods that are high in vitamin K?



.A ؟ (الوارفرين)الكومادين ستطيع تناول األدوية الموصوفة واألدوية بدون وصفة مع أهل

Can I take medications, over the counter and prescriptions with 
Coumadin®(warfarin)?

.B ؟(الوارفرين)الكومادين ستطيع تناول الفيتامينات ، واألعشاب و المكمالت الغذائية مع أهل

Can I take vitamins, nutritional and herbal supplements with 
Coumadin®(warfarin)?

.C ؟(الوارفرين)الكومادين ستطيع االستمرار بالتدخين و شرب الكحول مع استمرار تناول أهل

Can I continue to smoke and drink alcohol with Coumadin®(warfarin)?

.D فعل إذا فاتتني إحدى الجرعات أو تناولت الجرعة بالخطأ؟أماذا

What if I miss or take the incorrect dose?

.E ؟ (الوارفرين)الكومادين ماهي األدوية التي تتداخل مع

What medications interact with Coumadin®(warfarin)?

Page 17صفحة

كيف تؤثر العقاقير األخرى على الوارفرين؟
How do other drugs affect warfarin?

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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ل ثناء تناوأستطيع تناول األدوية، واألدوية بدون وصفة طبية أهل 
؟   (الوارفرين)الكومادين

Can I take medications, over the counter and prescriptions with 
Coumadin®(warfarin) ? 

كل نعم تستطيع ولكن تحتاج إلى إبالغ مزود مانع التخثر عن!نعم
اب و األدوية التي تتناولها بما فيه األدوية بدون وصفة طبية، واألعش

.المكمالت الغذائية و األدوية أألخرى

YES! You can but you need to tell your anticoagulation 
provider of all the medication you are taking including 
the over the counter, herbal and dietary supplements, 
and medications.

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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اول هل استطيع تناول الفيتامينات، األعشاب و المكمالت الغذائية مع تن

؟(وارفرين)الكومادين 
Can I take vitamins, nutritional and herbal supplements with 

Coumadin®(warfarin)?

غير من نتيجة عليك إبالغ مزود مانع التخثر الن ذلك قد يؤثر وييجبتستطيع تناول المكمالت الغذائية ولكن ! نعم

:  INRتتضمن المكمالت الغذائية التي تؤثر على نسبة .  INRنسبة 

YES! You can take supplements but you MUST tell your anticoagulation provider since 

the effects can alter your INR results. Supplements that affect your INR include:
Ensure®
الشاي األخضرGreen tea
الجنكةGinko
نبتة سانت جونSt. John’s Wort
الثومGarlic
الجنسينغGinseng
زيت السمكFish Oil 
 الدهنية3أحماض أوميغاOmega 3 Fatty Acids
 كافا كافاKava Kava
دانشينDanshen
 الفيتامينات الخاصة بصحة العينVitamins for Eye Health

Page 19aصفحة



لذا من المهم التحدث مع مزود مانع التخثر حول( وارفرين)الكومادين هناك مكمالت غذائية أخرى تتداخل مع 

.  باستمرارINRقد تحتاج كذلك إلى اختبار نسبة.  و تفكر في تناولها قبل البدء بتناولهاأاألغذية التي تتناولها 

There are many more supplements that interact with Coumadin®(warfarin) therefore it 
is important to talk with your anticoagulation provider about the ones you are taking or 
thinking about starting. You may also need to have your INR levels drawn more 
frequently.

Page 19bصفحة

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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ادين و شرب الكحول خالل تناول الكومأستطيع االستمرار في التدخين أهل 
؟(الوارفرين)

Can I continue to smoke or drink alcohol while taking 
Coumadin®(warfarin) ?

 مادين للكوو الماريوانا الطبية على ردة فعل جسمكأن يؤثر الكحول، تدخين التبغ أيمكن
.(الوارفرين)

Drinking alcohol, smoking tobacco products or  medical marijuana can affect how you 
react to Coumadin®(warfarin).

 تدال اشرب الكحول باع/ن توجب عليك ذلكإو. من األفضل تجنب شرب الكحول و التدخين
.    وابقي نسبة التدخين ثابتة

The best thing to do is to avoid alcohol and smoking. If you must, drink in moderation and 
keep the amount of smoking to a consistent level. 

 و التدخين لديكأالرجاء إبالغ مزود مانع التخثر عن أية تغيرات على شرب الكحول    .
Please notify your anticoagulation provider of any changes in your drinking or smoking . 

أنقر هنا للعودة لجدول المحتويات الرئيسي
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فعل إذا فاتتني إحدى الجرعات أو تناولت كمية خاطئة من جرعة أماذا 

؟ (وارفرين)الكومادين 

What if I miss or take the incorrect dose of Coumadin®(warfarin) ?

طريق عن( الوارفرين)الكومادين ن كنت تظن انك تناولت الكثير من إ

.الخطأ او فاتتك إحدى الجرعات، اتصل بمزود مانع تخثر الدم
If you think that you have taken too much Coumadin®(warfarin) 
by mistake, or have missed any doses, call your anticoagulation 
provider. 

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي  
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؟(وارفررين)الكومادين ما هي األدوية التي تتفاعل مع 
What medications interact with Coumadin®(warfarin)?

:مع الكثير من األدوية األخرى) وارفررين(الكومادين يتفاعل

Coumadin®(warfarin) interacts with many other medications:

األدوية بوصفة طبيةPrescription medicines

األدوية بدون وصفة طبيةOver-the-counter medicines

الفيتاميناتVitamins

األعشاب والمكمالت والمنتجات الغذائيةHerbal and Diet supplements/products
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و من التفاعل مع الوارفرين  مثال على ذلك األسبرين و أINRن تزيد من نسبة أن تزيد بعض األدوية من خطر النزف بدون أيمكن 

تحَقق من ذلك مع مزود مانع )  الخ...اآليبوبروفين، نانروكسين (األخرى مثل ) NSAID(األدوية المضادة لاللتهابات غير الستيرويدية 

:ما يلي) وارفرين(الكومادين وتشمل األدوية الشائعة التي قد تتفاعل مع. تخثر الدم

Some medications can increase your risk of bleeding without increasing your INR or interacting with 
warfarin. Some examples are aspirin and other NSAIDs(ibuprofen, naproxen, etc.). Check with your 
anticoagulation  provider. Common medications that may interact with Coumadin®(warfarin) include:

األدوية بوصفة طبية  األدوية بدون وصفة طبية  الفيتامينات مكمالت األعشاب

المضادات الحيوية  مسكنات األلم  فيتامين ي الجنسينغ 

مضادات االلتهابات  األسبرين  فيتامين ك  (كبسوالت)الثوم 

أدوية القلب  ايبوبروفين (كبسوالت)الزنجبيل 

أدوية القرحة  وأدوية االرتجاع 

الحمضي

أدوية الزكام والسعال  الجنكة 

نبتة سانت جون
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زود مانع بلغ مأالمكمالت الغذائية او األعشاب او الفيتامينات  /حالما تبدأ أو تتوقف عن تناول أي من االدوية

باستمرار للتحقق من أية تداخالت INRفقد  يطلب مقدم الرعاية الصحية إجراء اختبار نسبة .   التخثر بذلك

.)وارفرين(الكومادين دوائية مع 

AS SOON AS YOU START OR STOP  ANY MEDICATIONS/HERBAL 
SUPPLEMENTS/VITAMINS.  Notify your anticoagulation provider.  The healthcare 
provider may order more frequent INRs to check for interactions with 
Coumadin®(warfarin) .

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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كيف يمكنني تقليل خطر حدوث المضاعفات لدي؟
How can I reduce my risk of complications?
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انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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.A؟(وارفرين)الكومادين هل  يتعين علي تحديد نشاطاتي خالل تناولي

Do I have to limit my activities while taking Coumadin®(warfarin) ?
.B ؟(وارفرين)هل يؤثر تناول الكحول على العالج بالكومادين

Does drinking alcohol affect therapy Coumadin®(warfarin?
.C فعل إذا مرضت ؟أماذا

What do I do if I am sick?
.D فعل إذا أصبحت حامالً؟أماذا

What do I do if I become pregnant?
.E ؟(ينوارفر)الكومادين أو عملية جراحية خالل فترة تناولي/ خطط إلجراء طبي معينأفعل إذا كنت أماذا

What do I need to do if I have a medical procedure/surgery planned while I am 
taking Coumadin®(warfarin) ?

.F اولي حتاج إلى سحب الدم خالل فترة وجودي خارج المدينة أثناء تنأن كنت سأقضي أجازة وإفعل أماذا

؟(وارفرين)الكومادين 

What should I do if I am going on vacation and need to get my blood drawn while 
out of town while I am taking Coumadin®(warfarin)?

.Gبطاقة المحفظة

Wallet Card
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 ن تستمر بالنشاطات اآلمنة عادة مثل المشي، الهرولة، السباحة و البستنةأيمكن  .

Physical activities that are usually safe, such as walking, jogging, swimming, and 
gardening may be continued.

 التي قد يزيد من خطر إصابتك بالنزف،  يجب تجنب النشاطات( وارفرين)الكومادين وألن تناول

(.    مثل الرياضات التي تتطلب االحتكاك الجسدي) تعرضك لخطر اإلصابة 

Because Coumadin®(warfarin) increases your risk of bleeding, activities that 
place you at risk of injury (such as contact sports) should be avoided.

 نك ن كانت هذه النشاطات آمنة ويمكإو طبيبك لتحديد أناقش مجمل نشاطاتك مع مزود مانع التخثر

.  االستمرار بها خالل تناول الوارفرين

Discuss your activities with your physician or the Anticoagulation Service to 
determine if they are safe to continue while taking warfarin.

؟(نوارفري)هل يتعين علي تحديد نشاطاتي خالل فترة تناول الكومادين 
Do I have to limit my activities while taking Coumadin®(warfarin) ?

Page 24aصفحة



؟INRهل يؤثر التغير في مستوى نشاطي على نسبة 

Can changes in my activity level affect my INR?

 ن يغير مستوى النشاط من مدى استجابة جسدك للوارفرينأنعم يمكن  .

Yes, changes in your level of activity can change your body’s  response to 
warfarin.

النشاطات على نسبة /فقد تؤدي الزيادة في التمارينINR ًتعرضك لخطر ) لتصبح متدنية جدا

(.  اإلصابة بالتجلط

Significant increases in exercise/activity may cause your INR to become too low 
(putting you at risk for clotting).

بلغ مقدم الرعاية الصحية قبل عمل تغيرات كبيرة على مستوى نشاطك أ

Notify Your Healthcare Provider before you make major changes in your activity level

.أنقر هنا للعودة لجدول المحتويات الرئيسي

Click here to Return to Main Table of Contents.
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أبلغ مزود مانع التخثر قبل إجراء تغيرات كبيرة على عاداتك في الشرب 

Notify Your Anticoagulation Provider before you make major changes in your drinking habits

Page 25صفحة

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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؟(الوارفرين)هل يؤثر الكحول على الكومادين 
Does drinking alcohol affect Coumadin®(warfarin) therapy?

ن يغير الكحول من طريقة امتصاص جسدك للوارفرين  أيمكن ! نعم

Yes! Alcohol can change the way your body metabolizes warfarin.

؟(وارفرين)لماذا يتعين علي تجنب اإلفراط في شرب الكحول خالل العالج بالكومادين 
Why should I avoid excessive drinking while on Coumadin®(warfarin)?

 ن يزيد شرب الكحول من نسبة أيمكنINRلديك وهذا يزيد من خطر النزف  .

Drinking may raise your INR and greatly increase your risk of bleeding.
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 (وارفرين)للكومادين تغير حاالت المرض الشديد من استجابة جسدك

Acute illness will change your body’s response to Coumadin®(warfarin)

 بصورة كبيرة من نسبة تزيدفبعض األمراض قدINR ( مما يعرضك لخطر النزف )بما في ذلك  :

Some illnesses can dramatically INCREASE your INR (putting you at risk for bleeding), including:

 حاالت فشل القلبEpisodes of heart failure
 أمراض الكبدLiver disease
 التقيؤ/ الغثيانNausea/vomiting
 اإلسهالDiarrhea
 ( فهرنهايت101التي تتجاوز درجة حرارة )الحمىFever (over 101° Fahrenheit)         
 االنفلونزاInfluenza
البكتيري/االلتهاب الفيروسيViral/bacterial infection

كما قد تتفاعل األدوية التي تتناولها لعالج مرضك مع الوارفرين  .

Medications you take to treat your illness may also interact with warfarin.

أبلغ مزود مانع تخثر الدمNotify your anticoagulation provider                                                                    
إذا عانيت أي من األمراض المذكورة أعاله  .

If you experience any of the above illnesses.  

إذا بدأت بتناول المضادات الحيوية او أية أدوية أخرى لمعالجة مرضك  .

If you begin taking antibiotics or any other new medications to treat your illness.

فعل إذا مرضت ؟أماذا 
What do I do if I am sick?

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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فعل إذا أصبحت حامالً؟أماذا 
What do I do if I become pregnant?

 عيوب والدية( وارفرين)الكومادين ن يسبب أيمكن  .

Coumadin®(warfarin) can cause birth defects.

 من (األشهر الثالثة األولى)خالل الفصل األول (وارفرين)الكومادين تناول تجنبعلى معظم الناس

.  ليرجع األمر لطبيبك لتحديد إمكانية تناولك للوارفرين خالل المراحل المتأخرة من الحم.  الحمل

Most people should NOT take Coumadin®(warfarin) during your first trimester(3 
months) of pregnancy. It is up to your doctor whether you can take warfarin during 
the later stages of pregnancy.

انع تخثر الدم تعتقدين انك أصبحت حامالً خالل فترة تناولك الوارفرين اتصلي بطبيبك ومزود من كنت  إ

.على الفور

If you think you have become pregnant while taking warfarin contact your 
physician and your anticoagulation provider immediately.
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أو عملية جراحية خالل فترة / خطط إلجراء طبي معينأفعل إذا كنت أماذا 

؟(وارفرين)تناول الكومادين 
What do I need to do if I have a medical procedure/ surgery planned while I am 

taking Coumadin®(warfarin) ?
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جدولت و العملية الجراحية التيأاتصل بمزود مانع التخثر بأسرع وقت ممكن إلبالغهم باإلجراء الطبي *

.  إلجرائها
Call your anticoagulation provider, as soon as possible, to let them know the medical procedure/surgery you have 
scheduled. 

تناول و العملية الجراحية أنك تأوقد تحتاج أيضا إلبالغ مزود مانع التخثر الذي حدد لك اإلجراء الطبي *

.  (وارفرين)الكومادين 
You also will need to tell the  anticoagulation provider who is scheduling the medical procedure/surgery  that you are 
taking Coumadin®(warfarin).

يام قبل إجراء لبضعة أ(وارفرين)الكومادين و مزود مانع التخثر بالتوقف عن تناول أفقد ينصحك الطبيب *

.  اإلجراء الطبي/العملية الجراحية
The doctor or other anticoagulation provider may want you to stop taking Coumadin®(warfarin) a few days before the 
medical procedure/surgery. 

.  لجراحيةو العملية اأبعد اإلجراء الطبي ( وارفرين)الكومادين اسأل طبيبك متى يمكنك استئناف تناول*
Ask you doctor when you can restart you Coumadin®(warfarin) after your scheduled medical procedure/surgery. 

ابلغ مزود مانع التخثر بأسرع وقت ممكن فور تحديد موعد العملية الجراحية  
Notify Your Anticoagulation Provider as soon as your medical procedure/surgery is scheduled. 

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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حتاج لسحب الدم خالل تناول أجازة وإن كنت سأقضي إفعل أن أماذا علي 

؟(وارفرين)الكومادين 

What should I do if I am going on vacation and need to get my blood 
drawn while I am out of town while taking  Coumadin®(warfarin)? 

بلغه بسفرك ومدة بقائكأجازة، اتصل بمزود مانع التخثر وإن كنت ستقضي إ  .

If you know you will be on vacation, contact your anticoagulation provider 
and let them know you will be gone and for how long. 

 ربما يتعين عليك التحقق من نسبةINRقبل المغادرة  .

You might need to have your INR checked prior to you leaving.
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ن كنت ستحتاج للتحقق من مستوى إINR جراء ن يساعدك مزود مانع التخثر بإيجاد مختبر إلأخالل فترة سفرك، فيمكن

.  لذا ينصح باتصالك بمزود مانع التخثر لمناقشة هذه التفاصيل. عملية سحب الدم

If you are going to need to have your INR checked while you are away, your anticoagulation 
provider might need to assist you in locating a laboratory so you can have your blood drawn. 
So, it is advisable to contact your anticoagulation provider to discuss those details.

 لب إعادة في حوزتك وإال قد يتوجب عليك ط(وارفرين)الكومادين يجب عليك التأكد من امتالكك الكميات الكافية من

.  تعبئة

You should make sure that you have enough Coumadin®(warfarin) with you otherwise you 
might need to ask for a refill. 

.  لغ مزود مانع التخثر حالما تخطط لسفرك لقضاء إجازةأب

Notify Your Anticoagulation Provider as soon as your upcoming vacation plans. 

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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                                                     .Keep this card in your wallet or purse. أبقي هذه البطاقة في محفظتك أو حقيبتك

.   وارفرين بوصفة طبية وهو مخفف دم/إني أتعاطى دواء كومادين

I am taking the prescription medication Warfarin/Coumadin®, which is a blood thinner.  

Birthdate___________________: تاريخ الميالدName___________________:االسم

GOAL INR______________:المرغوبةINRنسبة Blood Type_____________:زمرة الدم

 ®Start date of Warfarin/Coumadin________________:الكومادين/الوارفرينتأريخ البدء بتناول

:In an emergency, please notify:في حاالت الطوارئ، يرجى إعالم

Relationship_____________________ : نوع العالقة  Name_____________________:االسم

Phone_______________________:رقم الهاتف

Phone____________________ : رقم الهاتفDoctor___________________________:الطبيب

. الرجاء إبالغ أي شخص يقوم بتقديم الرعاية الطبية لي

Please immediately inform anyone that is providing medical care to me.

األدوية 

Medication

لماذا تتناول هذا 

الدواء؟ 

Why do you 
take this?

الجرعة 

Dose

كم مرة تتناول هذا 

الدواء؟ 

How often do 
you take it?

متى تتناول هذا 

الدواء 

When do you 
take it?

متى بدأت بتناول 

هذا الدواء؟ 

When did you 
start ?

الوارفرين /الكومادين

Warfarin/Coumadin®
انقر للرجوع لجدول

ي المحتويات الرئيس
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.A (  وارفرين)الحفاظ على السالمة خالل تناول الكومادين

Staying safe while on Coumadin®(warfarin)
.Bهل علي لبس سوار طبي؟

Do I need to wear a medical bracelet?
.C متى يجب علي إبالغ مقدمي خدمة منع تخثر الدم؟

When do I Notify the Anticoagulation Service ?
.D و الذهاب للطوارئ عند تناول مانع التخثر؟أ911متى يجب علي االتصال ب

When do I Call 911 or go to the ER when taking an anticoagulant
.Eدليل مرجعي سريع للمرضى

Quick Reference Guide for Patients
.F دليل المريض للون حبة الدواء وقوتها وحجمها

A patient’s guide to pill color, strength and size
.G (وارفرين)نصائح لمساعدتك على تذكر تناول الكومادين

Tips to remember to take Coumadin®(warfarin)
.H(  وارفرين)ستعمل التكنولوجيا الذكية لتذكرك بتناول الكومادين إ

Smart Technology to remind you to take Coumadin®(warfarin)
.Iالموارد المتوفرة على اإلنترنت الخاصة بالمرضى

On-Line Resources for Patients
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موارد للمريض
Patient Resources

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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الحذر عند استعمال السكاكين و المقص *

Be very careful using knives and scissors.

.  استعمال ماكينة الحالقة الكهربائية*
Use an electric razor.

.  استعمل فرشاة أسنان ناعمة*
Use a soft toothbrush.

استعمل خيط األسنان المشمع *
Use waxed dental floss.

.  ال تستعمل أعواد نكش األسنان*
Do not use toothpicks.

.  البيتو الشباشب التي تمنع االنزالق فيأارتدي األحذية *
Wear shoes or non-skid slippers in the house.

.  و قص أظافر القدمأكن على حذر عند تشذيب *

Be careful when you trim your toenails.

.  جسآت في الجلد بنفسك/ال تقلم أي تثخنات*
Do not trim corns or calluses yourself.

.  ارتدي األحذية دائما*
Always wear shoes.

.   ارتدي القفازات عند استعمالك األدوات الحادة*
Wear gloves when using sharp tools.

.  ولةتجنب النشاطات أو الرياضات التي قد تؤذيك بسه*
Avoid activities and sports that can easily 
hurt you.

.  ةارتدي قفازات الحديقة خالل قيامك بأعمال البستن*
Wear gardening gloves when doing yard 
work. 

؟)وارفرين(الحفاظ على السالمة خالل تناول الكومادين 
Staying safe while on Coumadin®(warfarin)? 

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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هل علي لبس سوار طبي؟

Do I need to wear a medical bracelet?

يمكن للمرضى لبس سوار تحديد الهوية الطبي للمساعدة في التشخيص  .

Medical IDs can be worn by patients to help identify your diagnosis.

فيما يلي بعض المواقع الطبية التي يمكنكم االستعانة بها

Below are some website you can refer to 

http://www.americanmedical-id.com

http://www.alert-1moc.

http://www.identifyyourself.com

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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:If you have any of the following symptoms: ان كنت تعاني من احد األعراض التالية

o وجود دم في البراز او البولBlood in stool or urine                                                                    

o السعال او تقيؤ دمCoughing or vomiting blood                                                                            

o و كثرة الكدماتأالنزف غير المسيطر عليهUncontrolled bleeding or extensive bruising

o ،و الضربة على الرأسأالسقوط الشديدSerious fall, or hit on the head

oتغير في الرؤية، أو صداع قوي جدا ،دوخة مفاجئة

Sudden dizziness, changes in vision, or severe headache                                                                   

o حد األطراف أضعف في أوخدرNumbness or weakness in a limb                                            

o و صعوبة في الكالمأتلعثمSlurred speech or difficulty speaking

oو ضيق في النفسالم في الصدر اChest pain or shortness of breath                                         

o ، و ألم في األطرافأاحمرار، انتفاخ، الشعور بالدفئ  .
Redness, swelling, warmth, or pain in a limb.                                                                                        

o و التغيرات في الصحة  أاألعراض األخرى الخطيرة
Other serious symptoms or changes in health                                                                                  
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و توجه إلى الطوارئأ911اتصل ب 

Call 911 or go to the ER



وأترفع تغيرات التي ةعن أيخدمة مانع تخثر الدميبلغ مقدمأ

:  لخطر أحداث سلبيةوتعرضك INRتخفض من نسبة 
Notify Your Anticoagulation Service of changes that can raise or lower your INR and  put 
you at risk for adverse events:

o (  بما فيها األدوية بدون وصفة طبية و الفيتامينات) التغيرات في األدوية

Medication changes (including over-the-counter and vitamins)  

oالجرع الفائتة من الوارفرينMissed dose(s) of warfarin

o (  خاصة األطعمة التي تضم فيتامين ك مثل الخضروات الورقية الخضراء)تغيرات على النظام الغذائي

Changes in diet (especially Vitamin K foods such as green leafy vegetables)    

o و كثير أنزف قليلMajor or minor bleeding                                                                                            

o (التقيؤ، اإلسهال، الحمى) المرضIllness (vomiting, diarrhea, fever)

oالتغيرات على النشاط ومستوى الفعالياتChanges in exercise/activity level

oاإلفراط في تناول الكحولHeavy alcohol use

o العمليات الجراحية  أو اإلجراءات الطبية المخطط لهاPlanned procedures or surgeries                              

INR Change in laboratory used for INRsتغيير المختبر الذي تذهب إليه لمعرفة نسب

oالحاجة لتعبئة المزيد من الوارفرينNeed for warfarin refills                                                                        
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ANTICOAGULATION PROVIDER______________________مزود مانع تخثر الدم

_____________________________PHONE NUMBERرقم الهاتف 

في حاالت الطوارئ 911اتصل ب :  تذكير

REMINDER : Call 911 for  any emergencies
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QUICK REFERENCE GUIDE FOR PATIENTSدليل إرشادي سريع للمرضى 

?WHAT AFFECTS INR(International Normalized Ratio)؟(النسبة الطبيعة العالمية)INRماذا يؤثر على نسبة 

                                   :HIGH INR(Blood too thin) may be due to: إلى( دم مخفف جداً )INRيرجع سبب ارتفاع نسبة 

o و الستيرويد أأألدويه الجديدة مثل المضادات الحيويةNew Medications such as antibiotics or steroids               

o(  حصة أسبوعياً 3-2خضروات ورقية  خضراء ) التقليل من األطعمة الغنية بفيتامين ك

Decrease in Vitamin K foods (green leafy vegetables by 2-3 servings per week)

o ساعة 24ضعف الشهية ألكثر منPoor appetite for more than 24 hours                                                       

o ساعه 24ألكثر من ( التقيؤ او اإلسهال)المرض مثلIllness(vomiting or diarrhea) for more than 24 hours      

o (ساعة24كأسين او أكثر فوق المستوى المعتاد خالل )زيادة في تناول الكحول

Increase in alcohol use(2 or more drinks above usual within 24 hour period)  

                               :LOW INR (blood too thick) may be due to: قد يرجع سببه إلى( كثافة الدم)INRتدني مستوى 

o (وارفرين)الكومادين أي جرع فائتة منAny missed doses of Coumadin® (warfarin)                                     

o و الستيرويد أاألدوية التي تم توقيفها مثل المضادات الحيويةStopped medications such as antibiotics or steroids

o حصص 3-2من ( الخضروات الورقية الخضراء)زيادة تناول فيتامين ك الموجود في

Increase in Vitamin K foods(green leafy vegetables) by 2-3 servings

o مثل )إضافة المكمالت الغذائيةBOOST®Nutritional Drinks,Slim fast®

CARNATION BREAKFAST ESSENTIALS™ ® ,Ensure®)

Adding diet supplements(for example BOOST® Nutritional Drinks, Slim fast® , CARNATION® BREAKFAST 

ESSENTIALS™, Ensure®)   

o زيادة مفرطة في النشاط و الفعالياتSignificant increase in exercise/activity                                                   

. أنقر هنا للعودة لجدول المحتويات الرئيسي
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دليل المريض للون حبة الدواء وقوتها وحجمها 
A patient’s guide to pill color, strength and size 

أنقر هنا للعودة لجدول المحتويات الرئيسي
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ال تعكس حبة الدواء حجمها الطبيعي 

(صوديوم وارفرين)كومادين 
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(وارفرين)ل الكومادين نصائح لمساعدتك على تذكر تناو
Tips to remember to take Coumadin®(warfarin)

:و حاسوبك لتذكيركأو هاتفك أاضبط ساعتك اليدوية، وساعتك المنضدية 1.

Set your alarm on your watch, clock, phone or computer to remind you:
 وباقي أدويتك( وارفرين) بتناول دواء الكومادين

To take your Coumadin®(warfarin) and all your medications
 إلجراء عملية سحب الدم

To get your blood drawn
اء فرق العلب بتنويع ألوانها لتسهل عليك تعريفها في الصباح ووقت الغداء و المس.  ضع حبات الدواء في علب الدواء2.

Put your pills in pill boxes. Separate the boxes into colors to identify them  to take by morning, lunch, and 
evening medications

.  تناول أدويتك وقت غسل أسنانك في الصباح و المساء3.

Take your medications when brushing your teeth in the morning and evening
.  و الفيتاميناتأمع قهوة الصباح ءكتناول دوا4.

Take your medications with morning coffee or vitamins
.  تناول أدويتك وقت برنامجك الصباحي و المسائي المفضل5.

Take your medications during a favorite morning and evening TV show
.  اشرك اآلخرين ليشهدوا على تناولك األدوية أو تعاطيك إياها6.

Involve others to witness you taking the pills or to administer the medications
.   و مرآة الحمامأو وسائل تذكير أخرى في أماكن واضحة مثل الطاولة بجانب السرير أضع مالحظات 7.

Place notes or other reminders in prominent places, such as on the bedside table or bathroom mirror
.  رتدي ساعة تنبيه تدق عند حلول وقت تناول حبات الدواءإ8.

Wear an alarm watch that rings when it is time to take the pills.

. أنقر هنا للعودة لجدول المحتويات الرئيسي
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(وارفرين(استعمل التقنية الذكية لتذكرك بتناول الكومادين 
Smart Technology to remind you to take Coumadin®(warfarin) )

اضبط نظام تذكير على اإلنترنت 1.
Set up a Web Based System reminder

:  يركو الحاسوب لتذكأحّمل تطبيق طبي أو تذكير بتناول الحبوب على هاتفك النقال او اآليبود أو اآليباد 2.

Setup an online medical app or pill reminder on your smartphone, tablet, iPod, iPad or computer to 
remind you:

بتناول األدويةTo take your medications                                                                                             

 من أجل سحب الدمTo get your blood drawn                                                                                     

لتذكيرك بمواعيدك مع الطبيبTo remind you of your doctor’s appointments

عطي ضوء وهي عبارة عن علب بأغطية ذات تقنية عالية يمكن برمجتها لت«  الذكية»موزعات األدوية األوتوماتيكية 3.

“.  و تطلق أصوات عند حلول الوقت لتناول الدواءأخاطف 

“Smart” Medication Dispensers. These are high tech pill bottle covers that can be programmed to flash 
or sound an alarm when its time for the patient to take the medications. 

.    للتذكير( أيميل)و رسائل مكتوبة أو بريد إلكتروني أن يرسل رسائل صوتية أاضبط نظام تذكير صوتي يمكن 4.

Set up voice reminder systems which sends reminders via voice, text and email. 

انقر للرجوع لجدول المحتويات الرئيسي 
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تَعلم عن الكومادين و اقرأ معلومات السالمة المهمة 

Learn about COUMADIN and read Important Safety Information

http://packageinserts.bms.com

تعلم عن الكومادين

Learn about Coumadin

http://www.coumadin.com

AHA))جمعية القلب األمريكية 

American Heart Association (AHA)  

http://www.heart.org

(AHA)دليل المرضى لتناول الوارفرين من جمعية القلب األمريكية 

American Heart Association(AHA) Patients Guide to taking Warfarin. 

http://www.heart.org/HEARTORG

(AVF)منتدى األوردة األمريكي 

American Venous Forum(AVF)

http://www.veinforum.org

(  متالزمة األجسام المضادة للشحميات الفسفورية بالدم)في أمريكا APSمؤسسة 

APS Foundation of America (Anti phospholipid Antibody Syndrome)

http://www.apsfa.org/

موارد للمرضى على اإلنترنت 
ON-LINE Resources for patients

http://packageinserts.bms.com/pi/pi_coumadin.pdf
http://www.coumadin.com/html/index.htm
http://www.heart.org/HEARTORG/
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/Arrhythmia_UCM_002013_SubHomePage.jsp
http://www.veinforum.org/
http://www.apsfa.org/
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. أنقر هنا للعودة لجدول المحتويات الرئيسي
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(ASH)جمعية أمريكانا ألمراض الدم 

American Society of Hematology (ASH)

http://www.hematology.org/Patients

، معلومات عن الظروف الصحية، وأكثر من Med line Plusالواليات المتحدة األمريكية 

.المكتبة الوطنية األمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة

U.S. Med line Plus , Information on health conditions, and more from 

the US National Library  of Medicine and the National Institutes of 

Health.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus

(NATT)التحالف الوطني لتجلط الدم وأهبة التخثر 

The National Alliance for Thrombosis and Thrombophilia (NATT)

http://www.stoptheclot.org

مؤسسة أمراض األوعية الدموية

Vascular Disease Foundation

http://www.vasculardisease.org

AHRQ(وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة )لتثقيف المريض

AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) Patient Education

http://www.ahrq.gov/patients

http://www.healthcare411oediv/vog.qrha.

مشروع التوعية عن أهبة التخثر

Thrombophilia Awareness Project

http://www.fvleiden.org

مؤسسة أمراض األوعية الدموية

Vascular Disease Foundation

http://www.vascularweb.org

http://www.hematology.org/Patients/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
http://www.stoptheclot.org/
http://www.vasculardisease.org/
http://www.ahrq.gov/patients-consumers/diagnosis-treatment/treatments/btpills/index.html
http://www.healthcare411.ahrq.gov/videocast.aspx?id=555
http://www.fvleiden.org/
http://www.vascularweb.org/Pages/default.aspx
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نيهم المستمر  في ، نود تقديم الشكر إلى التالية أسماؤهم لتفا( بادرة ميتشيجان لتحسين نوعية مانع تخثر الدمم)MAQI2بالنيابة عن جمعية

.  و كيران وشبكة الرعاية بلقام بتمويل العمل بلو كروس بلو شيلد في ميتشيج. إعداد وتطوير النشرة التثقيفية للمرضى حول مانع تخثر الدم

On behalf of the MAQI2 (Michigan Anti-coagulation Quality Improvement Initiative ) consortium, we 
would like to thank the following individuals for their continuous dedication in preparing and developing 
the anticoagulation toolkit for patients. Funding is being provided by Blue Cross Blue Shield of Michigan 

and Blue Care Network. 
Detroit, Michigan Stacy Ellsworth, RN, MSN, CCRNديترويت، ميتشيجان Henry Ford Hospitalمستشفى هنري فورد

Helen Gikas, RN, BSN, CCRN
Noelle Ryan, PharmD

Hospital Huron ValleyCommerce Township, Michigan Jay Kozlowski, MD, FACC
Renee Kozlowski, RN
Stephanie Watts, RN

West Michigan HeartGrand Rapids, Michigan Mary JoDeYoung, RN
William Beaumont Hospital Royal Oak, MichiganSteve Almany, MDمستشفى وليام بومونت

Nannette Gearhart, RN, MSN
Denise Pluhatsch, RN, BSN

Ann Arbor, MichiganConstantina Alexandris-Souphis, RN, BSN, BSالنظام الصحي بجامعة ميتشيجان
University of Michigan Health Systems Geoff Barnes, MD

Josh Dean, U of M Undergraduate ‘14
Steve Erickson, PharmD

James Froehlich, MD, MPH
Brian Haymart, RN, MSN

Steven Heidt, U of M Undergraduate ‘14
Elizabeth Jackson, MD, MPH

Annie Jones, BS, MSU Medical School ‘18
Brian Kurtz, PharmD

Janice Norville, RN, MSN,MSBA 
Eric Puroll, BS

Elizabeth Renner, PharmD
Eva Kline-Rogers, RN, NP, AACC

للرعاية المتمركزة حول المريض والعائلةUHلجنة 

UH-Patient & Family Centered Care Committee
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:DISCLAIMER:إخالء المسؤولية
شرة بدياَل ال تعتبر هذه الن.أعدت هذه النشرة ألغراض تثقيفية فقط وال تمثل في ذاتها نصيحة طبية»

النشرة قد يكون هناك معلومات في.عن األحكام الطبية الدقيقة من قبل الموظفين الطبيين المؤهلين

."التي ال تنطبق على أو قد تكون غير مالئمة للحالة الطبية الحالية

"This toolkit is for informational purposes only and does not, itself, constitute 
medical advice. The toolkit is not a replacement for careful medical judgments 
by qualified medical personnel. There may be information in the toolkit that 
does not apply to or may be inappropriate for the medical situation at hand."

. أنقر هنا للعودة لجدول المحتويات الرئيسي
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ى لألسئلة أو للحصول عل. بادرة ميتشيجان لتحسين نوعية مانع تخثر الدممحفوظة لم2014حقوق الطبع 

.شباط28آخر تحديث كان في . info@maqi2.orgتصاريح، الرجاء المراجعة عبر البريد االلكتروني 
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