
دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن 
)atrial fibrillation( کے لیے اپنے 

عالج کو سمجھنا
ان مریضوں کے لیے جنہیں Lixiana®  (edoxaban) تجویز کی گئی

اپنی دوا کے ساتھ فراہم کردہ لیکزینا (Lixiana) کے ڈبے میں موجود پرچے کو پڑھنا اہمیت کا حامل ہے۔
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ذریعے براہ راست /https://yellowcard.mhra.gov.uk پر بھی ضمنی اثرات کی اطالع دے سکتے ہیں۔ ضمنی اثرات 
کی اطالع دے کر آپ اس دوا کے محفوظ ہونے پر مزید معلومات فراہم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
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آپ کو دل کے والوں کے عمل دخل کے بغیر باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن سے وابستہ فالج ہونے کے خطرے سے 
محفوظ رکھنے میں مدد کے لیے )Lixiana® )edoxaban تجویز کی گئی ہے۔ خواہ آپ میں دل کے والوں کے عمل 
 Lixiana® دخل کے بغیر باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن کی نئی تشخیص کی گئی ہو یا آپ کسی مختلف دوائی سے

پر منتقل ہو رہے ہوں، آپ کے ممکنہ طور پر اپنے عالج کے بارے میں سواالت ہوں گے۔

یہ کتابچہ آپ کو اپنی کیفیت کے متعلق عملی معلومات فراہم کرتا ہے اور اس کا مقصد ®Lixiana کے متعلق آپ کے 
کسی بھی سواالت کا جواب دینا ہے۔

اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی گولیوں کے ڈبے میں موجود پرچے کو پڑھنا یقینی بنانا 
چاہیئے۔

یہ کتابچہ مفید معلومات فراہم کرنے کی غرض سے بنایا گیا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر کے مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ اگر آپ 
کو اپنی صحت یا ادویات کے بارے میں کسی قسم کی تشویشیں الحق ہیں یا کوئی سواالت ہیں، تو ہمیشہ یہ پوچھنے کے 

لیے سب سے موزوں ترین شخص آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔

ضمنی اثرات کی اطالع دینا
اگر آپ پر کوئی ضمنی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر، نرس یا فارماسسٹ سے بات کریں۔ اس میں ایسے کوئی 

بھی ممکنہ ضمنی اثرات شامل ہیں جو ڈبے میں موجود پرچے پر درج نہ ہوں۔ آپ یلو کارڈ اسکیم کے ذریعے براہ راست 
yellowcard.mhra.gov.uk پر بھی ضمنی اثرات کی اطالع دے سکتے ہیں۔ مضر اثرات کی اطالع دے کر آپ 

اس دوا کے محفوظ ہونے پر مزید معلومات فراہم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

 ®Lixiana کے ساتھ

عالج کا آغاز



اگر آپ کو دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن کی بیماری الحق ہے، تو آپ کا دل تیزی سے اور بے ترتیب انداز میں دھڑکتا ہے 
)جب آپ کو پہلی مرتبہ عالمات پیش آئی تھیں تو آپ نے اسے محسوس کیا ہو گا(۔

دل کی دیگر تکالیف، بشمول بلند فشاِر خون میں مبتال افراد میں دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن کا ہونا عام بات ہے، اور بعض 
اوقات اس کا تعلق ذیابیطس یا دمے جیسی دیگر کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ البتہ، اکثر یہ چست، صحت مند افراد کو متاثر کرتی ہے اور وجہ 

نامعلوم ہو سکتی ہے۔

برطانیہ میں اندازاً 800,000 افراد کو دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن کی شکایت ہے۔ یہ کسی بھی عمر کے بالغ افراد میں ہو 
سکتی ہے لیکن ضعیف العمر افراد میں یہ زیادہ عام ہے۔ 75 سال کی عمر سے زائد تقریباً %10 افراد متاثرین میں شامل ہیں۔
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دل کے والوں کے عمل دخل کے بغیر باالئی خانوں کی 
بے ترتیب دھڑکن کیا ہے؟

محض آپ کی اطالع کے لیے:

دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن کی دو قسمیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے باتیں سن رکھی ہوں گی:

1) دل کے والوں کی وجہ سے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن − جب گٹھیا کے مرض کے نتیجے میں دل کے والو سخت اور 
تنگ ہو جائیں

2) دل کے والوں کے عمل دخل کے بغیر باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن، بصورِت دیگر NVAF کہالتی ہے − AF کی سب سے 
عام قسم ہے جس کا گٹھیا کے مرض سے تعلق نہیں ہے



دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن واال دل
آپ کے دل کے باالئی خانے تیزی سے لیکن جزوی طور 
پر سکڑتے ہیں، جو آپ کے دل کے ذریعے جانے والے 

خون کے بہاؤ میں خلل ڈالتے ہیں۔

دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن میں آپ کے 
دل کی متوازن دھڑکن کی رفتار بڑھ سکتی ہے یا بے 

قاعدہ محسوس ہو سکتی ہے

)ECG( دل کی بے قاعدہ دھڑکن کا الیکٹرو کارڈیو گرام 
جو دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن کے باعث ہے

سائنس نوڈ

دایاں ایٹریم

دایاں وینٹریکل

بایاں وینٹریکل

بایاں ایٹریم

ایک نارمل انداز میں دھڑکنے واال دل
دل کے خانے )چیمبرز( ہموار اور باقاعدہ انداز میں 

سکڑتے ہیں، تاکہ پورے جسم میں خون کے ہموار بہاؤ 
کو برقرار رکھا جائے۔

دل کی متوازن، معمول کی دھڑکن کا الیکٹرو کارڈیو 
)ECG( گرام

دل کی معمول کی متوازن دھڑکن میں، آپ کی 
دھڑکن کی حد 60–100 دھڑکن فی منٹ تک ہو 

سکتی ہے۔

دایاں ایٹریم

دایاں وینٹریکل

بایاں وینٹریکل

بایاں ایٹریم
سائنس نوڈ )ایسے برقی سگنلز 
فراہم کرتا ہے جو دھڑکن کو 

شروع کرتے ہیں(
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دل کے والوں کے عمل دخل کے بغیر باالئی خانوں کی 
بے ترتیب دھڑکن کیا ہے؟



دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن میں آپ 
کیا محسوس کر سکتے ہیں؟
دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں متاثر کرتی ہے۔

آپ ایسا محسوس کر سکتے ہیں کہ:
•  آپ کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے یا پھڑپھڑا رہا ہے )'خفقان' کہالتا ہے(

•  آپ کو دل کی دھڑکن نمایاں طور پر محسوس ہو رہی ہے )جب آپ نے پہلے کبھی اسے محسوس نہ کیا ہو(

•  سینے میں درد، دباؤ یا بے آرامی

•  پیٹ میں درد

•  سانس لینے میں دشواری

•  سر چکرانا

•  تھکاوٹ یا توانائی میں کمی

•  کہ آپ ورزش کرنے سے قاصر ہیں

یا ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو بھی محسوس نہ کریں۔
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کیا آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ دل کے باالئی خانوں کی 
بے ترتیب دھڑکن آپ کو فالج ہونے کے خطرے کو بڑھا 

سکتی ہے؟

دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن کے باعث دل کے ذریعے ہونے والے بے قاعدہ خون کے بہاؤ کے سبب خون کے 
لوتھڑے بننے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ آپ کو فالج ہونے کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ فالج ایک شدید نوعیت کی طبی کیفیت ہے، 

جو دماغ کے ایک حصے کو خون کی ترسیل رک جانے کی وجہ سے پیش آتی ہے۔

کچھ افراد جو فالج سے بچ جاتے ہیں انہیں دماغ کو پہنچنے والے نقصان کے سبب طویل مدتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جس 
کے نتیجے میں انہیں عمومی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ساتھی یا دیکھ بھال کرنے والے کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

آپ کے ڈاکٹر نے خطرناک لوتھڑوں اور فالج میں مبتال ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کے لیے آپ کو ®Lixiana تجویز 
کی ہے۔
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یہ خون (اور آکسیجن) کو دماغ کے حصوں تک پہنچنے سے روکتا ہے، جس کا نتیجہ فالج کی صورت میں نکلتا ہے۔
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بعض اوقات یہ لوتھڑے ٹوٹ کر الگ ہو 
جاتے ہیں اور خون کے ساتھ بہتے ہوئے 
جسم کے دیگر حصوں تک چلے جاتے ہیں۔

اگر کوئی لوتھڑا خون کی کسی ایسی شریان میں 
اٹک جاتا ہے جو دماغ تک خون پہنچا رہی ہے، 

تو یہ رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔

مندرجہ ذیل طریقے سے خون کا لوتھڑا فالج کا سبب بن سکتا ہے:

دل کے باالئی خانوں کی بے ترتیب دھڑکن 
میں، دل کے خانوں میں خون کے لوتھڑے بن 

سکتے ہیں۔

کیا آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ دل کے باالئی خانوں کی 
بے ترتیب دھڑکن آپ کو فالج ہونے کے خطرے کو بڑھا 

سکتی ہے؟



کیا آپ اپنے فالج ہونے کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں؟

اگلے چند صفحات پر آپ پرہیز کی تجاویز، نیز ®Lixiana کو استعمال کرنے کے بارے میں معلومات کو دیکھیں گے، 
جو کہ فالج سے بچاؤ میں مدد کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ فالج میں مبتال ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے صحت 

مند طرِز زندگی اپنانا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

فالج کے خطرے کے کچھ ایسے عوامل ہیں جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے، جیسے کہ آپ کی عمر، جنس اور پہلے 
سے موجود کوئی طبی کیفیات۔ لیکن ہمارے روزمرہ کے کچھ معموالت پر غور کرنے اور چیزوں کو تھوڑا مختلف 

انداز میں انجام دینے کے ذریعے آپ اپنے فالج ہونے کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔

روزانہ ®Lixiana استعمال کرنے اور طرِز زندگی میں تبدیلیاں النے سے آپ کے فالج ہونے کے خطرے کو کم کرنے 
میں مدد مل سکتی ہے۔
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کیا آپ اپنے فالج ہونے کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں؟

اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں، 
تو اسے ترک کرنا ایک اچھا خیال ہے

اپنے ڈاکٹر سے تمباکو نوشی ترک کرنے میں مدد کے 
لیے کہیں۔ آپ کو مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر تمباکو 

نوشی ترک کر دینی چاہیئے:
 • یہ آپ کی شریانوں کو 'مسدود' کرتی ہے،

جس سے خون کا لوتھڑا بننے کا امکان بڑھ جاتا ہے
• اس سے آپ کو بلند فشاِر خون ہونے کا امکان زیادہ ہو 
جاتا ہے، جو کہ فالج ہونے کے خطرے کی بڑی وجہ ہے

روزانہ شراب نوشی نہ کریں
 اپنے پینے کی مقدار کو محفوظ حد میں رکھیں۔

یہ اس لیے کیونکہ:
 • بے تحاشہ شراب نوشی آپ کے فشاِر خون

کو تیزی سے بڑھا سکتی ہے، جو کہ فالج ہونے کے 
خطرے کی بڑی وجہ ہے

ذمہ دارانہ انداز میں تمباکو نوشی اور شراب نوشی کو ترک کریں
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صحت بخش غذا کھائیں
• روزانہ پھل اور سبزیوں کے کم از کم پانچ حصے کھائیں

،)mackerel( تیل والی مچھلی منتخب کریں، جیسے سالمن اور اسقمری • 
ہفتے میں چند مرتبہ

 • اپنی غذا میں ریشے کی بہت زیادہ مقدار کو شامل کریں
)جیسا کہ ثابت اناج، پھلیاں، مٹر اور ِگریاں(

• زیادہ چکنائی کی حامل اور چربی سے لبریز غذا سے اجتناب کریں۔ چربی سے 
لبریز غذا آپ کے جسم میں 'برے' کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھا سکتی ہے، جس 

 سے آپ کی شریانیں 'مسدود' ہو سکتی ہے اور آپ میں
خون کا لوتھڑا بننے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے

• اپنی خوراک میں سے نمک کی مقدار کو کم کریں کیونکہ نمک کی زیادہ مقدار آپ 
کے فشاِر خون کو بڑھا سکتی ہیں، جو کہ فالج ہونے کے خطرے کی ایک بڑی وجہ 
ہے۔ اس کی بجائے آپ اپنے کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے جڑی بوٹیاں اور 

مصالحے یا تھوڑا سا لیموں کا رس آزما سکتے ہیں

چست بنیں
اپنے فشاِر خون کو کم کرنے، اپنے جسم میں چربی کی 

سطحات کو متوازن رکھنے میں مدد، خون میں موجود گلوکوز 
کو کنٹرول کرنے کی صالحیت بڑھانے اور وزن کم کرنے 

میں مدد کے لیے باقاعدگی سے ورزش کریں
• زیادہ وزن کا حامل ہونا آپ کے بلند فشاِر خون، دل کی 

بیماریوں اور ذیابیطس کے مواقع کو بڑھاتا ہے، جو تمام کی 
تمام آپ میں فالج ہونے کے خطرے کو بڑھا سکتی ہیں

کیا آپ اپنے فالج ہونے کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں؟



®Lixiana ایک “مانع انجماد” ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے خون میں لوتھڑا بننے کی صالحیت 

میں کمی التی ہے )آپ کے خون کو پتال کرتی ہے(، جو آپ کو خون کے خطرناک لوتھڑوں سے بیمار 
ہونے سے بچانے اور پہلے سے موجود کا عالج کرنے میں مدد کرتی ہے۔

®Lixiana آپ کے خون میں موجود جزو جو “فیکٹر Xa” کہالتا ہے کو مسدود کرنے کے ذریعے کام 

کرتی ہے، جو کہ خون کا لوتھڑا بننے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

12

®Lixiana کیسے کام کرتی ہے؟
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آپ کو ®Lixiana کس طرح لینی چاہیئے؟

اپنی گولی کو دن میں ایک ہی وقت پر لینا اسے آپ کے روزانہ کے معمول کا حصہ بنانے میں مدد دیتا 
ہے، جس سے آپ کو یاد رکھنے میں مدد ملتی ہے۔

آپ سے روزانہ ایک بار ®Lixiana کی ایک گولی لینے کے لیے کہا جانا چاہیئے:

آپ کو اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ 
خوراک کے مطابق اپنی گولیاں استعمال 

کرنی چاہئیں۔

گولی کو، نگل لیں، پانی کے 
ساتھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔

®Lixiana کو کھانے سے پہلے 

یا بعد دونوں وقت استعمال کیا جا 
سکتا ہے۔
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اگر آپ ®Lixiana لینا بھول جائیں تو پھر؟

اگر آپ کو اسی دن یاد آ جائے تو: فوراً گولی کھا لیں اور پھر اگلے دن معمول کے مطابق اپنی خوراک لیں۔

اگر آپ کو اگلے دن یا اس کے بعد یاد آتا ہے: اس دن کے لیے اپنی معمول کی خوراک لیں۔ تجویز کردہ خوراک کو ایک ہی دن میں دو بار 
کبھی نہ لیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ گولیوں کو ہدایت کے عین مطابق استعمال کیا جائے۔ کبھی بھی تجویز کردہ خوراک سے زیادہ 

مقدار یا زیادہ تواتر سے نہ استعمال کریں۔

اگر آپ کے اپنے عالج کے حوالے سے کوئی سواالت ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے رجوع کرنا چاہیئے۔
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ممکنہ ضمنی اثرات کیا ہیں؟

کسی بھی دیگر مانِع انجماد ادویات کی طرح، ®Lixiana کو آپ کے خون کو پتال کرنے اور خون میں لوتھڑے بننے سے روکنے 
میں مدد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ لٰہذا اسے استعمال کرتے ہوئے آپ میں خون کے بہاؤ کا زیادہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔

اگر آپ کو خون کے بہاؤ کی مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی عالمات کا سامنا ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے بات کریں:

•  جلد پر نیل پڑنا یا خون کا نکلنا

•  ناک سے خون بہنا یا ایسے کٹ لگنا جن سے خون بہتے رہنے کو رکنے میں کافی وقت لگے

•  سرخ یا گہرے بھورے رنگ کا پیشاب آنا

•  ابکائیاں آنا یا قے میں خون یا پسی ہوئی کافی جیسے اجزاء کا آنا

•  سرخ یا سیاہ رنگ کا پاخانہ

•  مسوڑھوں سے خون آنا

•  خون کا ایسا بہاؤ جو اپنے آپ نہ رکتا ہو

•  زیادہ مقدار میں غیر معمولی ماہواری یا اندام نہانی سے خون کا غیر متوقع بہاؤ

خون کا بہاؤ ہمیشہ نمایاں نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کسی ضمنی اثرات کا سامنا ہوتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے بات کریں۔ یہ 
ضروری ہے کہ ان سے بات کرنے سے قبل ®Lixiana کا استعمال نہ روکیں۔

ضمنی اثرات کے متعلق مزید معلومات کے لیے براہ کرم ڈبے میں موجود پرچہ مالحظہ کریں۔

تمام ادویات کی طرح، ®Lixiana بھی ضمنی اثرات کا سبب بن سکتی ہے، حاالنکہ ہر کسی کو اس کا سامنا نہیں 
کرنا پڑا۔



®Lixiana استعمال کرتے وقت ایسی کوئی اور چیز 

ہے جس پر آپ کو سوچ بچار کرنی چاہیئے؟
مریض کا انتباہی کارڈ

اپنی گولیوں کے ڈبے میں آپ کو ُپر کرنے کے لیے مریض کا ایک انتباہی کارڈ ملے گا۔ اس 
کارڈ میں آپ کے عالج، آپ کے ڈاکٹر اور ہنگامی رابطوں سے متعلق اہم معلومات درج ہوتی 
ہیں۔ آپ کو ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہیئے اور کسی بھی طبی عالج یا مداخلت سے قبل 

اپنے نگہداشِت صحت کے ماہر، فارماسسٹ، سرجن یا دندان ساز کو دکھانا چاہیئے۔

دیگر تمام مانِع انجماد ادویات کی طرح، ®Lixiana استعمال کرتے ہوئے خون کے بہاؤ کا 
خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن کچھ معقول حفاظتی تدابیر موجود ہیں جنہیں آپ اس سے بچاؤ کے 
لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض اگلے کچھ صفحات پر بیان کی گئی ہیں۔ اگر اب 
بھی آپ کے کوئی سواالت ہیں، تو اپنے ®Lixiana کے ڈبے میں موجود پرچہ مالحظہ کریں 

یا اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔
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®Lixiana استعمال کرتے وقت ایسی کوئی اور چیز 

ہے جس پر آپ کو سوچ بچار کرنی چاہیئے؟

اگر مجھے اپنے دندان ساز سے عالج کروانا ہے تو 
کیا ہو گا؟

دانتوں کے عالج کے آغاز سے قبل اپنے دندان ساز 
کو بتائیں کہ آپ ®Lixiana لے رہے ہیں۔ دندان سازی 
کے بہت سے طریقہ کار غیر جراحی ہوتے ہیں، جن 
میں خون کے بہاؤ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ آپ کا دندان 
ساز یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا اسے کوئی خصوصی 

حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

17

اگر میں زخمی ہو جاؤں تو کیا ہو گا؟

اگر کسی معمولی چوٹ کی وجہ سے آپ کا خون 
بہتا ہے، تو ایک صاف ستھری مرہم پٹی کو 

استعمال کرتے ہوئے اس جگہ پر 5–10 منٹ تک 
مسلسل دباؤ ڈال کر رکھیں۔

اگرآپ خون کے بہاؤ کو نہ روک پائیں یا اگر آپ 
کو شدید نوعیت کی چوٹ لگتی ہے، تو فوراً طبی 

امداد حاصل کریں۔



®Lixiana استعمال کرتے وقت ایسی کوئی اور چیز 

ہے جس پر آپ کو سوچ بچار کرنی چاہیئے؟
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اگر میرے خیال میں، میں حاملہ ہوں تو کیا ہو گا؟
حمل کے ابتدائی ہفتوں میں منہ کے ذریعے مانع انجماد گولیاں لینا نازائیدہ بچے کو نقصان پہنچانے 
کے خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ حمل یا بچوں کی شیر خواری کے دوران ®Lixiana کا استعمال 

ممنوع ہے۔ اگر آپ بچہ پیدا کرنے کی عمر کی خاتون ہیں اور آپ کے خیال میں آپ حاملہ ہو 
سکتی ہیں یا حاملہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں، تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ طلب کریں۔

اگر آپ کے کسی قسم کے سواالت کا جواب نہیں دیا گیا ہے، تو ®Lixiana مریض کا معلوماتی پرچہ مالحظہ 
کریں جو آپ کے گولیوں کے ڈبے میں آیا ہے یا اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔



 آٹریل فبریالئزیشن ایسوسی ایشن 
)Atrial Fibrillation Association(

www.atrialfibrillation.org.uk

502 867 01789

 اینٹی کوگولیشن یورپ 
)Anticoagulation Europe( )UK(

www.anticoagulationuk.org

6875 8289 020

اسٹروک ایسوسی ایشن 
)Stroke Association(

www.stroke.org.uk

3100 303 0303

)Arrhythmia Alliance( اُرتھمیا االئنس
www.heartrhythmalliance.org/aa/uk

501 867 01789

تھرمباسس Thrombosis( UK( )سابقہ الئف بلڈ 
)LifeBlood(: دی تھرمباسس چیریٹی(

www.thrombosisuk.org

9603 772 0300

اب بھی کوئی سواالت ہیں؟
معلومات اور معاونت کے دیگر ذرائع:
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