
আপনার অ্াট্রিয়াল ফাইট্রিললশলনর 
(atrial fibrillation) ট্িট্িৎসা 
সম্পলিকে  জানা
যে সব য�োগীদে� জন্য Lixiana®  (edoxaban) যরেসক্রিপশন যেওয়ো হদয়দে

আপনো� ওষুদে� সোদে রেেত্ত Lixiana এ� প্যোদেদে েোেো ক্িফদিেটি পড়ো জরুক্�।
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আপনার যরি ককাসনা পার্শ্ব-প্ররতররিযা হয তসে আপনার িাক্ার, ফারশ্বারেস্ট ো নাসেশ্বর োসে কো েলুন। এর রস্যে পযোসকজ 
রলফসলসে তারলকাভুক্ নয এরন েম্ােযে পার্শ্ব-প্ররতররিযাও অন্তভুশ্ব ক্ রসযসে। আপরন https://yellowcard.mhra.gov.uk/-কত 
েরােরর ইসযসলা কািশ্ব  রকিসরর রা্যেসর পার্শ্ব-প্ররতররিযার রেষসয জানাসত পাসরন। পার্শ্ব-প্ররতররিযা জানাসনার রা্যেসর আপরন এই 
ওষুস্র রনরাপত্া েম্পসকশ্ব  আরও তেযে প্রিাসন েহাযতা করসত পাসরন।
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নন-ভালভুলার অযোররিযাল ফাইররিসলশন এর োসে েংরলিষ্ট কট্াসকর ঝঁুরকর রেরুসধে আপনাসক 
েুরক্া রিসত আপনার জনযে Lixiana® (edoxaban) -এর কপ্রেররিপশন কিওযা হসযসে। আপনার 
নন-ভালভুলার অযোররিযাল ফাইররিসলশন েম্প্ররত রনর্ণীত হসয োকুক রকংো অনযে ককাসনা ওষুস্র পররেসতশ্ব  
Lixiana® গ্রহর্ কসর োকুন না ককন, আপনার রিরকৎো েম্পসকশ্ব  আপনার রকেু প্রশ্ন োকসত পাসর।

এই েুকসলেরে আপনার অেস্া েম্পসকশ্ব  োস্তে তেযে প্রিান কসর এেং Lixiana® েম্পসকশ্ব  আপনার 
প্রশ্নগুসলার উত্র রিসত পাসর।

আপরন যরি আরও তেযে িান তাহসল আপনার েযোেসলসের পযোসকসে োকা রলফসলেরে পসে রনন।

এই েুকসলেরে িরকারর তেযে প্রিান করার জনযে ততরর করা হসযসে, তসে এরে আপনার িাক্াসরর 
পরারসশশ্বর রেকল্প নয। আপনার স্াস্যে ো ওষু্ েম্পসকশ্ব  আপনার ককাসনা উসবেগ ো প্রশ্ন োকসল আপনার 
রিরকৎেসকর কাে কেসক তা কজসন কনওযাই েেসিসয ভাসলা।

পার্কে-প্রট্েট্রিয়া জানালনা

আপনার যরি ককাসনা পার্শ্ব-প্ররতররিযা হয তাহসল আপনার িাক্ার, নােশ্ব ো ফারশ্বারেসস্টর োসে কো 
েলুন। এর রস্যে পযোসকজ রলফসলসে তারলকাভুক্ নয এরন েম্ােযে পার্শ্ব-প্ররতররিযাও অন্তভুশ্ব ক্ রসযসে। 
yellowcard.mhra.gov.uk -এ আপরন েরােরর ইসযসলা কািশ্ব  রকিসরর রা্যেসরও পার্শ্ব-প্ররতররিযা 
েম্পসকশ্ব  জানাসত পাসরন। পার্শ্ব-প্ররতররিযা জানাসনার রা্যেসর আপরন এই ওষুস্র রনরাপত্া েম্পসকশ্ব  
আরও তেযে প্রিাসন েহাযতা করসত পাসরন।

Lixiana® ট্িলয় ট্িট্িৎসা শুরু িরা



আপনার অযোররিযাল ফাইররিসলশন োকসল আপনার হােশ্ব দ্রুত ও অরনযররতভাসে িসল (আপনার উপেগশ্বগুসলা প্রেরোর 
কিখা কিওযার েরয আপরন এরে লক্যে কসর োকসত পাসরন)।

উচ্চ রক্িাপ এেং কখনও কখনও িাযাসেরেে ো হাঁপারনর রসতা অনযোনযে জরেলতা েহ যাসির হাসেশ্বর করাগ রসযসে 
ো্ারর্ত তাসির রস্যেই অযোররিযাল ফাইররিসলশন কিখা যায। তসে, প্রাযই এরে অজ্াত কারসর্ অযোেসলরেক, স্াস্যেোন 
রানুষসকও প্রভারেত কসর।

যুক্রাসজযের প্রায 800,000 কলাসকর রস্যে অযোররিযাল ফাইররিসলশন রসযসে। এরে কয ককাসনা েযসের প্রাপ্তেযকিসির রস্যে 
কিখা রিসত পাসর তসে েযকি কলাকজসনর রস্যে এরে কেরশ কিখা যায। 75 েেসরর কেরশ েযেী প্রায 10% রানুষ আরিান্ত হয।
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নন-ভালভুলার অ্াট্রিয়াল ফাইট্রিললশন িী?

আপট্ন কেমনট্ি জালনন কে:

িইু ্রসর্র অযোররিযাল ফাইররিসলশন রসযসে কযগুসলা েম্পসকশ্ব  আপরন আসলািনা শুসন োকসত পাসরন:

1) ভালভুলার অযোররিযাল ফাইররিসলশন - যখন োতজরনত করাসগর ফসল হাসেশ্বর ককাসনা ভাল্ব শক্ ও েংকীর্শ্ব হসয যায

2) নন-ভালভুলার অযোররিযাল ফাইররিসলশন, যা এনরভএএফ (NVAF) রহোসেও পরররিত - েেসিসয ো্ারর্ ্রসনর 
এএফ (AF) যা োত করাসগর োসে েম্পরকশ্ব ত নয



এিট্ি সাধারণ স্পন্দলনর হািকে

েরস্ত শরীর জসুে অরেরারভাসে রক্ প্রোহ 
েজায রাখার জনযে হাসেশ্বর কিম্বারগুরল রেৃর্ 

ও রনযররতভাসে েঙু্রিত হয।

এিট্ি অ্াট্রিয়াল ফাইট্রিললশন আরিান্ত হািকে

আপনার হাসেশ্বর উপসরর কিম্বারগুরল দ্রুত রকন্তু 
আংরশকভাসে েঙু্রিত হয, যা আপনার হাসেশ্বর 

রসক্র প্রোহসক েযোহত কসর।

অযোররিযাল ফাইররিসলশসন আপনার হৃিস্পন্দসনর গরত 
োেসত পাসর ো অরনযররত েসল রসন হসত পাসর

অ্াট্রিয়াল ফাইট্রিললশনজট্নে 
অট্নয়ট্মে হৃিস্পন্দলনর 

ইলললট্ািাট্রকে ওগ্রাম (ইট্সট্জ)

োইনাে কনাি

িান অরলন্দ

িান রনলয

এিট্ি সাধারণ, ছন্দময় হৃিস্পন্দলনর 
ইলললট্ািাট্রকে ওগ্রাম (ইট্সট্জ)

হাসেশ্বর ো্ারর্ েসন্দ আপনার হৃিস্পন্দসনর গরত প্ররত 
রররনসে 60-100 রেে এর রস্যে োকসত পাসর

িান অরলন্দ

িান রনলয

োর রনলয োর রনলয

োর অরলন্দ োর অরলন্দ
োইনাে কনাি (তেিযুেরতন 
েংসকত প্রিান কসর যা 
হৃিস্পন্দসনর েূিনা কসর)
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নন-ভালভুলার অ্াট্রিয়াল ফাইট্রিললশন িী?



অ্াট্রিয়াল ফাইট্রিললশন হলল আপট্ন 
কিমন অনুভব িরলে পালরন?

অযোররিযাল ফাইররিসলশন রেরভন্ন রানুষসক রেরভন্নভাসে প্রভারেত কসর।

আপট্ন ো অনুভব িরলে পালরন:

•  আপনার হােশ্ব দ্রুত িলসে রকংো নেসে (যাসক '্েফোরন' েলা হয)

•  আপনার হােশ্ব লক্যের্ীযভাসে স্পরন্দত হসছে (যা আপরন আসগ কখযাল কসরনরন)

•  েুক েযেো, েুসক িাপ ্রা ো অস্রস্ত

•  কপে েযেো

•  র্াে কষ্ট

•  রাো হালকা লাগা

•  ক্ান্ত ো িেুশ্বল লাগা

•  েযোযার করসত অেরেশ্ব হওযা

অথবা আপট্ন এগুট্লর কিানট্িই অনুভব িরলবন না।
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আপট্ন জালনন ট্ি অ্াট্রিয়াল ফাইট্রিললশন 
আপনার কট্ালির ঝঁুট্ি বাড়ায়?

অযোররিযাল ফাইররিসলশসনর কারসর্ আপনার হাসেশ্বর অরনযররত রক্ প্রোহ রক্ জরাে োঁ্ার েম্ােনা োরেসয 
কতাসল। এরে আপনার কট্াক হওযার ঝঁুরক োরেসয কতাসল। কট্াক একরে গুরুতর রিরকৎোগত অেস্া, যা ররস্তসকের 
ককাসনা অংসশ রক্ েরেরাহ েন্ধ হসয যাওযার কারসর্ ঘসে।

রকেু কলাক কট্াক কেসক কেঁসি কগসলও ররস্তসকে আঘাসতর কারসর্ িীঘশ্বসরযািী েরেযোর েম্ুখীন হসত পাসরন। এর 
ফসল তাসির স্াভারেক ররিযাকলাপ েম্পািসন ককাসনা েঙ্ী অেো পররিযশ্বাকারীর েহাযতা প্রসযাজন হসত পাসর।

ট্বপিজনি জমাি বাঁধা এবং কট্ালির ঝঁুট্ি িমালে সহায়োর জন্ আপনার রাক্ার Lixiana® -এর 
কপ্রসট্রিপশন ট্িলয়লছন।
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এট্ি রক্লি (এবং অট্সিলজনলি) মট্তিলকের কসই অংলশ কপৌঁছালে বাধা কিয়, োর ফলল কট্াি হয়।
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আপট্ন জালনন ট্ি অ্াট্রিয়াল ফাইট্রিললশন 
আপনার কট্ালির ঝঁুট্ি বাড়ায়?

কখনও কখনও এই জরাে রক্ কভসে 
যায এেং রক্ প্রোসহর রা্যেসর শরীসরর 

অনযোনযে অংসশ িসল যায।

যরি ককাসনা জরাে োঁ্া রক্ ররস্তসকের 
রক্োহী নালীসত আেসক যায, তাহসল 

এরে ো্া ততরর করসত পাসর।

এভালব রক্ জমাি কবঁলধ কট্াি হলে পালর।

অযোররিযাল ফাইররিসলশন হসল হাসেশ্বর 
কিম্বাসর রক্ জরাে োঁ্সত পাসর।



পরেতণী পৃষ্াগুরলসত আপরন প্ররতসরাস্র পরারশশ্ব এেং কেইোসে Lixiana®, গ্রহর্ েম্পসকশ্ব  তেযে পাসেন 
যা কট্াক প্ররতসরাস্ েহাযতা করার জনযে প্রস্তুত করা হসযসে। স্াস্যেকর জীেনযাপন েজায রাখসল 
কেরেও আপনার কট্াসকর ঝঁুরক করাসত েহাযতা করসত পাসর।

কট্াসকর ঝঁুরকর রকেু কারর্ রসযসে যা আপরন পররেতশ্ব ন করসত পারসেন না, কযরন আপনার েযে, রলঙ্ 
এেং রেিযেরান কযসকাসনা রিরকৎোগত অেস্া। তসে আররা আরাসির তিনরন্দন জীেসন যা রকেু করর 
কেগুসলাসক রেসেিনায রনসয এেং কাজগুরল রকেুো রভন্নভাসে করার রা্যেসর আপরন কট্াসকর ঝঁুরক 
করাসত পাসরন।

প্রট্েট্িন Lixiana® গ্রহণ এবং জীবনোত্রায় পট্রবেকেন আনা আপনার কট্ালির ঝঁুট্ি িমালে 
সহায়ো িলর।

9

আপট্ন ট্ি আপনার কট্ালির 
ঝঁুট্ি িমালে পালরন?
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আপট্ন েট্ি ধূমপান িলরন,  
োহলল ো ে্াে িরাই ভাললা
্ূরপান তযোগ করার রেষসয আপনার  

িাক্ারসক রজসজ্ে করুন।
কযেে কারসর্ আপনার ্ূরপান তযোগ করা উরিত:

• এরে আপনার ্রনীগুরলসক ‘অেরুধে’ কসর কতাসল, 
যা রক্ জরাে োঁ্ার েম্ােনা োরেসয কিয

• এরে আপনার উচ্চ রক্িাসপর েম্ােনা োোয যা 
কট্াসকর জনযে একরে েে ঝঁুরকর কারর্

প্রট্েট্িন অ্াললিাহল পান িরলবন না
আপনার রিযেপান রনরাপি েীরার রস্যে রাখুন

এর কারর্ হসলা:

• অরতরাত্ায অযোলসকাহল পান আপনার রক্িাপ 
দ্রুত োোসত পাসর, যা কট্াসকর জনযে একরে েে 

ঝঁুরকর কারর্

ধূমপান ে্াে িরুন এবং মি্পান পট্রট্মে িরুন

আপট্ন ট্ি আপনার কট্ালির  
ঝঁুট্ি িমালে পালরন?
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স্াস্্ির খাবার খান
• প্রট্েট্িন িমপলষে পাঁি অংশ ফলমূল ও শািসবট্জ খান

• সপ্ালহ ি'ুিার বার তেলাক্ মাছ খান,  
কযরন েযোরন ও রযোসকসরল রাে।

• আপনার খাি্ োট্লিায় প্রিুর আঁশেুক্ খাবার রাখুন 
(কযরন পূর্শ্বশেযে, েীর, রের ও োিার)

• উচ্চ িট্বকেেুক্ খাবার এবং সম্পৃক্ িট্বকে পট্রহার িরুন।  
েম্পৃক্ িরেশ্ব আপনার শরীসর 'খারাপ' ককাসলসস্টরসলর রাত্া োরেসয 
রিসত পাসর, যা আপনার ্রনীসক 'আঁশযুক্' কসর তুলসত পাসর এেং 

আপনার রক্ জরাে োঁ্ার ঝঁুরক োোসত পাসর

• আপনার খাবালর লবলণর পট্রমাণ িমান কারর্ উচ্চ রাত্ার 
লের্ আপনার রক্িাপ োরেসয রিসত পাসর যা কট্াসকর জনযে একরে 
েে ঝঁুরক। তার পররেসতশ্ব  আপরন আপনার খাোসর কভষজ ও রশলা 

যুক্ কসর স্াি োোসনার কিষ্টা করসত পাসরন

পট্রশ্রম িরুন
ট্নয়ট্মে ব্ায়াম িরুন যাসত আপনার রক্িাপ 
কসর, আপনার শরীসর করসির পরররার্ করাসত 

োহাযযে কসর, আপনার ব্াি েুগার রনযন্ত্রসর্ 
আপনার শরীসরর ক্রতা োসে এেং আপনার 

ওজন করাসত োহাযযে কসর

• ওজন কেসে কগসল আপনার উচ্চ রক্িাপ কেসে 
যাওযা, হৃিসরাগ ও িাযাসেরেে হওযার েম্ােনা 
োসক; যার েেগুরলই আপনার কট্াসকর ঝঁুরক 

োোসত পাসর

আপট্ন ট্ি আপনার কট্ালির 
ঝঁুট্ি িমালে পালরন?



Lixiana® হসলা একরে “অযোরটিসকাগুলযোটি"। এর অেশ্ব হসলা এরে আপনার রসক্র জরাে োঁ্ার 
ক্রতা হ্াে কসর (আপনার রক্সক পাতলা কসর), যা আপনাসক রেপজ্জনক রক্ জরাে োঁ্ার 
হাত কেসক োঁিাসত েহাযতা কসর এেং রেিযেরান জরাে োঁ্া রসক্র রিরকৎো কসর।

Lixiana® আপনার রসক্র একরে উপািান “ফযোক্টর Xa", যা রক্ জরাে োঁ্ার প্রররিযাসত 
গুরুত্বপূর্শ্ব ভূররকা রাসখ, কেরেসক ো্া প্রিাসনর রা্যেসর কাজ কসর।

12

Lixiana® ট্িভালব িাজ িলর?
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আপট্ন ট্িভালব Lixiana® গ্রহণ িরলবন?

প্ররতরিন একই েরসয েযোেসলেরে গ্রহর্ করসল কেরে আপনার প্ররতরিসনর রুরেসনর অংশ 
হসয উঠসে যা আপনাসক রসন রাখসত েহাযতা করসত পাসর।

আপনালি প্রট্েট্িন এিট্ি িলর Lixiana® ি্াবললি গ্রহণ িরলে বলা হলে পালর:

আপনাসক আপনার িাক্াসরর 
কপ্রেররিপশন অনুযাযী রাত্ায 

েযোেসলেগুরল গ্রহর্ করসত হসে।

েযোেসলেরে রগসল কখসত 
পাসরন, পারন রিসয খাওযাই 

ভাল।

Lixiana® খাোসরর োসে ো 
খাোর োোও খাওযা কযসত 

পাসর।
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Lixiana® গ্রহণ িরলে ভুলল কেলল িী হলব?

যরি আপনার ঐ রিনই রসন পসে তাহসল: োসেোসেই েযোেসলেরে কখসয রনন এেং পসরর রিন স্াভারেক কিাজরে রনন।

আপনার যরি পসরর রিন ো আরও পসর রসন পসে তাহসল: কেই রিসনর স্াভারেক কিাজরেই রনন। িখনই একই রিসন 
কপ্রেররিপশসনর রবেগুর্ কিাজ গ্রহর্ করসেন না। হুেহু রনসিশ্বশরসতা েযোেসলেগুরল গ্রহর্ করা খুেই গুরুত্বপূর্শ্ব। কখনই 
কপ্রেররিপশসনর কিসয কেরশ রাত্ায ো কেরশ ঘন ঘন কিাজ গ্রহর্ করসেন না।

আপনার ট্িট্িৎসা সম্পলিকে  আপনার কিালনা প্রশ্ন থািলল আপনার রাক্ার বা ফামকোট্সলটের সালথ কোোলোে 
িরুন।
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সম্াব্ পার্কে-প্রট্েট্রিয়াগুললা িী িী?

অনযোনযে অযোরটিসকাগুলযোটি ওষুস্র রসতাই, Lixiana® আপনার রক্ পাতলা করার জনযে এেং রক্ জরাে োঁ্া প্ররতসরাস্ 
েহাযতা করার জনযে প্রস্তুত করা হসযসে। েুতরাং এরে গ্রহর্ করাকালীন আপনার রক্পাসতর ঝঁুরক োেসত পাসর।

ট্নলিরগুট্লর মলো রক্পালের কে কিালনা লষেলণর সম্ুখীন হলল অট্বললবে আপনার রাক্ালরর সালথ িথা বলুন:

•  িারোর রনসি ফুেকুরে ো রক্পাত

•  নাক কেসক রক্পাত রকংো কাো স্ান কেসক অসনকক্র্ ্সর রক্পাত

•  লাল অেো ঘন োিারী প্রস্াে

•  কারশ ো েররর োসে রক্ যাওযা রকংো করফর রসতা পিােশ্ব যাওযা

•  লাল ো কাসলা রসের রল

•  রারে কেসক রক্পাত

•  রনসজ কেসক েন্ধ হয না এরন রক্পাত

•  অস্াভারেক স্ােযুক্ রারেক অেো কযারন কেসক অপ্রতযোরশত রক্পাত

রক্পাে সবকেিা স্পষ্ট কবাঝা োয় না। েট্ি আপট্ন কিালনা পার্কে-প্রট্েট্রিয়া অনুভব িলরন েলব আপনার রাক্ার বা 
ফামকোট্সলটের সালথ িথা বলুন। প্রথলম োলির সালথ িথা না বলল Lixiana® গ্রহণ বন্ধ না িরািা গুরুত্বপূণকে।

ট্বরূপ প্রভাব সম্পলিকে  আরও েলথ্র জন্ অনুগ্রহ িলর প্ালিলির ট্লফললি কিখুন।

সব ওষুলধর মলো, Lixiana® পার্কে-প্রট্েট্রিয়া সৃট্ষ্ট িরলে পালর, েট্িও সবার কষেলত্র ো ঘলি না।



Lixiana® গ্রহণ িরার সময় আপনালি অন্ান্ 
আরও ট্িছু ট্বলবিনা িরলে হলব ট্ি?

করােীর সেিকে ো িারকে

েযোেসলসের পযোসকসের রস্যে আপরন পূরর্ করার জনযে একরে করাগী েতকশ্ব তা 
কািশ্ব  পাসেন। এই কািশ্ব রেসত আপনার রিরকৎো, আপনার িাক্ার এেং জরুরী 
কযাগাসযাগ েম্পসকশ্ব  গুরুত্বপূর্শ্ব তেযে রসযসে। আপনাসক এরে েেেরয োসে রাখসত 
হসে এেং কযসকাসনা রিরকৎো ো হস্তসক্সপর আসগ এরে আপনার স্াস্যেসেো 
কপশািার, ফারশ্বারেস্ট, োজশ্বন ো কিরটিস্টসক কিখাসত হসে।

েকল অযোরটিসকাগুলযোটি ওষুস্র রসতা, Lixiana® কেেন করার েরয রক্পাসতর 
ঝঁুরক োেসত পাসর। তসে এরে প্ররতসরাস্র জনযে আপরন রকেু ো্ারর্ োে্ানতা 
অেলম্বন করসত পাসরন। পসরর পৃষ্াগুরলসত কেগুরলর কসযকরের ের্শ্বনা কিওযা 
হসলা। এরপরও যরি আপনার ককাসনা প্রশ্ন োসক তাহসল আপনার Lixiana® 
পযোসকসের রলফসলেরে কিখুন অেো আপনার িাক্াসরর োসে কো েলুন।
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Lixiana® গ্রহণ িরার সময় আপনালি অন্ান্ 
আরও ট্িছু ট্বলবিনা িরলে হলব ট্ি?

আমার করট্টিটে কিখালনার িরিার 
হলল িী হলব?

িাঁসতর রিরকৎো গ্রহসর্র আসগ আপনার 
কিরটিস্টসক জানান কয, আপরন Lixiana® 
গ্রহর্ করসেন। িাঁসতর রিরকৎোর অসনক 

পধেরতই ননইনসভরেভ; কযেে কক্সত্ 
রক্পাসতর ঝঁুরক কর োসক। আপনার 

কিরটিস্ট রেধোন্ত কনসেন কয তাসক ককানও 
রেসশষ েতকশ্ব তা অেলম্বন করসত হসে রকনা।

17

আট্ম েট্ি আহে হই োহলল িী হলব?

যরি ককাসনা কোেখাসো আঘাসতর ফসল আপনার 
রক্পাত হয তাহসল একরে পররকোর করেরেং 

েযেেহার কসর করপসক্ 5-10 রররনসের জনযে রস্র 
িাপ প্রসযাগ করুন।

যরি আপরন রক্পাত েন্ধ করসত না পাসরন 
তাহসল রকংো আপনার েে ্রসনর জখর হয 

তাহসল অরেলসম্ব রিরকৎো েহাযতা রনন।



Lixiana® গ্রহণ িরার সময় আপনালি অন্ান্ 
আরও ট্িছু ট্বলবিনা িরলে হলব ট্ি?
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আট্ম েট্ি ট্নলজলি েভকে বেী বলল মলন িট্র োহলল িী হলব?

গভশ্ব ােস্ার প্রের েপ্তাহগুরলসত কনওযা ওরাল অযোরটিসকাগুলযোটি অনাগত েন্তাসনর 
ক্রতর ঝঁুরক েহন করসত পাসর। আপরন গভশ্ব েতী হসয োকসল রকংো স্তনযেিান করসত 
োকসল Lixiana® গ্রহর্ করা রনসষ্। আপরন যরি েন্তান্ারর্ক্র েযসের ররহলা হন 
এেং আপরন রনসজসক গভশ্ব েতী েসল রসন কসরন রকংো গভশ্ব েতী হওযার পররকল্পনা 

কসর োসকন, তাহসল অরেলসম্ব আপনার িাক্াসরর োসে পরারশশ্ব করুন।

আপনার েট্ি এমন কিালনা প্রশ্ন থালি োর উত্তর না কপলয় থালিন োহলল Lixiana® এর 
করােীর েথ্ ট্লফললিট্ি কিখুন ো আপনার ি্াবলললির প্ালিিট্িলে পালবন অথবা 

আপনার রাক্ালরর সালথ কোোলোে িরুন।



অযোররিযাল ফাইররিসলশন অযোসোরেসযশন 
(Atrial Fibrillation Association)

www.atrialfibrillation.org.uk

01789 867 502

অযোরটিসকাগুসলশন ইউসরাপ (যুক্রাজযে) 
(Anticoagulation Europe (UK))

www.anticoagulationuk.org

020 8289 6875

কট্াক অযোসোরেসযশন 
(Stroke Association)

www.stroke.org.uk

0303 303 3100

অযোররেররযা অযোলাসযন্স (Arrhythmia Alliance)

www.heartrhythmalliance.org/aa/uk

01789 867 501

ক্াম্বরেে ইউসক (Thrombosis UK) 
(ভূতপূেশ্ব লাইফব্াি: িযে ক্াসম্বারেে িযোরররে)

www.thrombosisuk.org

0300 772 9603

আরও প্রশ্ন আলছ ট্ি?
তে্য ও সহোয়তো� অন্যোন্য উৎস:
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