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المرضى األعزاء، المحتويات

لقد أعطاك طبيبك هذا الكتيب ألنك ُشخصت باإلصابة "بالتهاب المفاصل الروماتويدي".

في هذا الكتيب، نود أن نخبرك عن أسباب هذا المرض واحتماالت عالجه. سنقدم لك أيًضا نصائح حول 
كيفية دعم نجاح عالجك ببضعة أمور، وكيف يمكنك التأثير إيجابيًا على جودة حياتك.

حتى إذا كان التهاب المفاصل الروماتويدي قد يصاحبك طوال حياتك، يجب أال تدع المرض يقيد 
حياتك. مع العالج ونمط الحياة الصحيحان، يمكن تقليل أعراضك إلى حد يمكنك معه التعايش على نحو 

جيد مع مرضك ودمجه في حياتك اليومية المهنية والخاصة.

 ال تتردد في مناقشة المزيد من األسئلة حول مرضك
وخيارات العالج مع األطباء المعالجين لك.

نتمنى لك كل التوفيق!

Hexal تفضل بقبول فائق االحترام من فريق

تحتوي قائمة المفردات على مصطلحات طبية مهمة فيما يتعلق بالتهاب المفاصل الروماتويدي. وهي 
مكتوبة بخط غامق في النص.
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ما التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي مرض التهابي مزمن يصيب المفاصل. على عكس المرض الحاد، مزمن 
تعني أن االلتهاب يستمر عموًما لفترة طويلة من الوقت وال يمكن عالجه بشكل عام. في اللغة الدارجة، 

يُعرف التهاب المفاصل الروماتويدي أيًضا باسم "الروماتيزم".

التهاب المفاصل الروماتويدي عبارة عن مرض مناعة ذاتية. تهاجم خاليا جهازنا المناعي هياكل 
الجسم نفسه، وفي هذه الحالة الطبقة الداخلية للمفاصل، ما يؤدي إلى التهاب شديد. وهذا ما يؤدي إلى. 

تفرز البطانة الداخلية للمفصل بعد ذلك مزيًدا من السوائل في تجويف المفصل )االنصباب(.

إذا استمر االلتهاب على نحو دائم، فإنه يشكل ما يسمى َسَبل من خاليا جهاز المناعة، التي تهاجر من 
الدم، وخاليا األنسجة الضامة. يشمل هذا في البداية الغشاء المفصلي الداخلي فقط. وبمرور الوقت، 

يمكن أن تنتشر أيًضا إلى غضروف المفصل والعظام الكامنة، وبالتالي تدمر بنية المفصل.

َمن المتأثر؟

من الجيد أن تعرف: التهاب المفاصل الروماتويدي عبارة عن مرض مناعة ذاتية. وهو مرض 
التهاب المفاصل األكثر شيوًعا.

بالغ في ألمانيا 
يعاني من 

التهاب المفاصل 
.)RA( الروماتويدي

بالغ ُمصاب 
حول العالم.

أكثر من حوالي

21 مليون 550,000

 يمكن أن يبدأ في أي عمر؛
عادة بين

عاًما.
35 و50

 اإلناث:

 يحدث على األغلب حوالي

3 مرات أكثر
 من

الذكور.
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في حالة عدم كفاية العالج، يمكن أن يؤدي االلتهاب التدريجي الناجم عن تدهور العظام والغضروف 
)التآكل( أيًضا إلى تغير وضع المفصل المصاب أو عدم القدرة على تحريكه. في الحاالت الشديدة، 

تتأثر أعضاء أخرى، مثل العينين والقلب والجلد والجهاز الهضمي والرئتين، بااللتهاب.

كيف يتجّسد التهاب المفاصل الروماتويدي؟
التهاب المفاصل الروماتويدي يبدأ عادةً بألم وتورم في المفاصل الصغيرة لألصابع وأصابع القدم. 
ال سيما في الصباح، تكون الحركة محدودة، وهو ما يُسمى "تيبس الصباح". إذا لم يجري الكشف 

عن المرض مبكًرا وعالجه على نحو كاٍف، يمكن أن تلتهب المزيد والمزيد من المفاصل؛ ويمكن أن 
يتأثر العمود الفقري أيًضا. من المعتاد بالنسبة للمرض أن تتأثر المفاصل عادةً على نحو متماثل - أي 

على جانبي الجسم في وقت واحد. في بعض الحاالت، يمكن أن تحدث سماكة، ما يسمى بالعقيدات 
الروماتيزمية، خاصة على األصابع أو على الكوعين.

قد تشمل الشكاوى األخرى:
• اإلرهاق

• ضعف األداء

• الحمى

• التعرق الليلي

• زيادة الوزن

التهاب المفاصل الروماتويدي غالبًا ما يتطور في نوبات تهدأ بينها األعراض أو حتى تختفي تماًما. 
حتى أن بعض المرضى يتعرضون لتوقف تلقائي للمرض، والذي قد ال يستمر إلى األبد.
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ما األسباب؟
من المثبت وجود مجموعة عوامل جينية معينة )جينات( وعوامل بيئية يمكن أن تسبب اإلصابة بالتهاب 
المفاصل الروماتويدي. يفترض العديد من العلماء أنه في األشخاص الذين لديهم استعداد جيني يجعلهم 

أكثر عرضة اللتهاب المفاصل الروماتويدي، يتسبب حدث معين في البداية في ظهور المرض. قد 
تكون هذه عدوى يسببها فيروس أو بكتيريا، على سبيل المثال.

باإلضافة إلى بعض خاليا الجهاز المناعي )الخاليا الكاسحة، والخاليا التائية والبائية(، تشارك 
المواد المرسلة المسببة لاللتهاب، والتي تسمى السيتوكينات، بشكل كبير في تطور االلتهاب. من أهم 

.TNF-α السيتوكينات، على سبيل المثال، عامل نخر الورم ألفا، ويُختصر بـ

وقد أّدى اكتشاف هذا االرتباط إلى تطوير عالجات جديدة تستهدف هذه المواد االلتهابية على وجه التحديد.

في حالة االستعداد، يمكن أن يُحفز المرض بسبب عوامل بيئية مختلفة. وتشمل هذه العوامل البيئية، من 
بين عوامل أخرى:

عمليات الشيخوخة

االضطرابات الهرمونية

النظام الغذائي

البكتيريا والفيروسات

التدخين
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التهاب المفاصل الروماتويدي عبارة عن مرض مزمن. ومع ذلك، في أكثر من نصف المصابين، يمكن 
للعالج المبكر أن يؤدي الختفاء األعراض وركود المرض )الهدأة(.

إذا تُرك المرض دون عالج، فإن األعراض المعتادة مثل األلم والقيود على حركة المفاصل يمكن 
أن تؤدي إلى صعوبة أو حتى استحالة القيام باألنشطة اليومية الخفيفة. يمكن أن تحد هذه وغيرها من 
الشكاوى العامة من جودة حياتك. لذلك، من المهم بدء العالج في أقرب وقت ممكن. اعتماًدا على تقدم 

المرض وشدته، قد يجمع أطباؤك بين طرق عالج مختلفة. في الوقت نفسه، يمكنك أيًضا دعم نجاح 
عالجك والحفاظ على جودة حياتك من خالل القيام بأمور بسيطة في حياتك اليومية.

خيارات العالج المتاحة لي
العالج غير الدوائي:

•  العالج الطبيعي )التمارين الرياضية العالجية(: يجب أن تحافظ التمارين المختلفة على وظيفة 
المفاصل وقوة العضالت والقدرة على الحركة.

•  العالج الطبيعي: طرق مثل العالج بالبرودة أو الحرارة يجب أن تخفف من األلم.

•  العالج الوظيفي: مارس حركات تسكين المفاصل وتعلم كيفية استخدام وسائل المساعدة بطريقة 
صحيحة في الحياة اليومية.

العالج الدوائي
 •  العقاقير المضادة لاللتهاب غير الستيرويدية )NSAID(: مسكنات األلم التي يمكن أيًضا أن 

تثبط االلتهاب.

 •  الكورتيزون )القشرانيات السكرية(: يعمل بسرعة ضد االلتهاب، ولكن يجب أخذه لفترة 
قصيرة فقط.

•  العقاقير األساسية )العقاقير االصطناعية التقليدية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض 
.)]DMARDs[

 •  في حالة االستجابة غير الكافية لألدوية األساسية أو عدم تحملها، انتقل إلى األدوية 
الحيوية/البدائل الحيوية.

•  األدوية الحيوية/البدائل الحيوية عبارة عن عقاقير أُنتجت بالتكنولوجيا الحيوية )أيًضا عقاقير 
 DMARDs الحيوية(. هناك فئات مختلفة للمواد الفعالة، والتي، مثلها مثل عقاقير DMARDs
االصطناعية التقليدية، تقلل من رد الفعل المفرط للجهاز المناعي. فهي تتدخل في واحدة من 

العمليات المختلفة لالستجابة المناعية للجسم، وبالتالي يمكن أن تقلل من االلتهاب.

العالج النفسي:
•  التعامل مع المشكالت النفسية التي تحدث بسبب المرض، واألمراض المصاحبة واأللم المزمن.

التدابير الطبية االجتماعية:
•  إعادة التدريب، وإجراءات إعادة التأهيل.

التعايش على نحو جيد مع التهاب المفاصل الروماتويدي

من الجيد أن تعرف: الهدف من عالج التهاب المفاصل الروماتويدي وقف المرض، والمعروف 
أيًضا باسم الهدأة. وهذا يعني تخفيف االلتهاب، وتدهور العظام والغضاريف، وبالتالي تهدأ 

األعراض تماًما أو تظل منخفضة قدر اإلمكان.
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العيش بطريقة متعددة الجوانب على الرغم من التهاب 
الروماتويدي المفاصل 

"في إعادة التأهيل، اندهش العديد 
من األشخاص من أنني ما زلت 

للغاية. نشيًطا 

 لكنني أحتاج إلى ذلك
وأنا فخور به."

– كاروال، من مواليد عام: 1956

اكتشف المزيد عن كاروال ونصائح قّيمة حول كيفية التعامل مع المرض في 
www.hexal.de/patienten/feelnx الحياة اليومية على
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الرياضة والتمارين
يمكن أن تظهر الرياضات أن لها بعض اآلثار اإليجابية على 

التهاب المفاصل الروماتويدي. لذلك، من المهم أن تتحرك بانتظام 
وعلى نحو كاٍف أثناء العالج الدوائي. الهدف من النشاط البدني 

هو زيادة قوة عضالتك والقدرة على التحمل والمرونة مرة أخرى 
والحفاظ على حركة المفاصل.

الرياضات الُموصَى بها هي:
• السباحة

• ركوب الدراجات

• التمارين الرياضية

• المشي )على أرض لينة(

• الرقص

يجب عليك تجنب الرياضات التي تنطوي على مخاطر عالية 
لإلصابة )مثل كرة اليد، والتزلج(، والتحميل على جانب واحد )مثل 
التنس(، واألداء المستمر المرهق، والرياضات القتالية. تحدث إلى 

طبيبك قبل أن تبدأ ممارسة رياضة جديدة. حيث يمكنهم العمل معك 
لتقييم ما إذا كانت الرياضة مناسبة لك.

احرص على عدم إجهاد نفسك على نحو مفرط )خاصة إذا كنت 
تعاني أيًضا من أمراض أخرى( ومراقبة حدود قدرتك البدنية.

تخفيف العمل اليومي
يجب أن تنتبه لبعض األمور في مكان عملك، خاصة إذا كنت تعمل 
وأنت جالس، على سبيل المثال في المكتب. يمكن أن تساعدك هذه 
األمور على مواجهة العواقب طويلة المدى لإلجهاد غير الصحيح 

 في المكتب، مثل تقصير العضالت أو تفاقم التهاب األوتار 
والتهاب المفاصل.

يجب أن يكون األساس هو اإلعداد الصحيح لكرسي مكتبك. أن 
مساند الذراع المريحة وحوامل الكمبيوتر المحمول والذراعين 

الدوارين للشاشة ولوحات المفاتيح التي يمكن ضبط زاوية الدعم 
بها مفيدة أيًضا.

يمكن استخدام الماوس ذو العمود الدوار )ماوس الكمبيوتر الرأسي( 
دون الحاجة إلى لف الساعد واليد. عند كتابة نصوص طويلة، 

يمكن لبرنامج التعرف على الكالم الذي يمكنك إمالءه جعل األمور 
أسهل بكثير.
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السفر
من حيث المبدأ، يمكنك أيًضا التخطيط ألي وجهة وأي نوع من العطالت بالرغم من التهاب المفاصل 
الروماتويدي. ومع ذلك، فإن المناخ في بعض مناطق السفر يمكن أن تؤثر على أعراض مرضك. لذا 

فإن أفضل الوجهات هي المناطق ذات الظروف الجوية المستقرة والمناخ الجاف الدافئ إلى حد ما.

ال يوصى بالذهاب إلى مناطق بالظروف المناخية التالية:
• حرارة أو برودة عالية

• مناخ رطب إلى استوائي

• طقس عاصف

• المناخ المهيج )مثل بحر الشمال وشمال األطلسي(

إذا كنت تتناول أدوية تحتاج إلى تبريد، فيجب أن تفكر في استخدام حقيبة تبريد أو عازلة للنقل إلى وجهة 
العطلة إذا تجاوز وقت السفر وقت التخزين خارج الثالجة أو إذا كانت درجات 

الحرارة تزيد عن 25 درجة مئوية في بلد الوجهة. عندما تسافر في 
العطالت، يجب أن تأخذ دوائك معك على متن الطائرة في حقائبك 

المحمولة. لنقل المحقنة المعبأة مسبقًا أو األقالم المعبأة مسبقًا، يمكنك 
الحصول على تأكيد من أطبائك للمراقبة األمنية في المطار.

النظام الغذائي
النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات ضروري لصحتنا. حتى إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل 

الروماتويدي، فيمكن أن يساعدك ذلك على الحفاظ على إنتاجيتك ولياقتك قدر اإلمكان. باإلضافة إلى 
ذلك، يمكن أن يخفف النظام الغذائي المضاد لاللتهابات من األعراض. كما يمكن أن يساعدك في الحفاظ 

على وزن صحي للجسم وتجنب زيادة الوزن.

اكتشف المزيد في مقال الفيديو الذي كتبه الخبير وأخصائي أمراض 
الروماتيزم البروفيسور والحاصل على دكتوراه في الطب جيرنوت كيسير 

حول موضوع التغذية مع التهاب المفاصل الروماتويدي
https://www.hexal.de/patienten/feelinx-patientenbegleiter/mein-begleiter-im-alltag-

feelinx/ernaehrung-bei-rheumatoider-arthritis

أمثلة على األطعمة الصحية الخافضة لاللتهاب
وكإجراء صحي لتقليل االلتهاب، يوصى باتباع ما يسمى حمية البحر األبيض المتوسط، مع الكثير من:

• الفاكهة والخضروات

• منتجات الحبوب الكاملة والمكسرات

• السمك والمأكوالت البحرية

• الزبادي والجبن وجبن الكوارك

 •  زيت زيتون أو زيت بذر الكتان
وزيت الكانوال وزيت الجوز

استوحي أطباقك من وصفاتنا هنا!
www.hexal.de/patienten/feelinx
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التدخين
التدخين ليس فقط عامل خطر لإلصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي؛ يُظهر غير المدخنين مساًرا أكثر 
اعتداالً للمرض. بالمقارنة مع غير المدخنين، لوحظ ما يلي بالنسبة لألشخاص المصابين الذين يدخنون:

• تدهور الصحة العامة

• ألم أكثر شدة

• الحاجة إلى مزيد من األدوية

لذلك يوصى باإلقالع عن التدخين أو تقليله على نحو كبير.

الحمل والرضاعة الطبيعية
حتى إذا كنِت مصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فمن الممكن حدوث حمل. ومع ذلك، توصلت 

األبحاث إلى أنه بعد الوالدة، تعرض نصف المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي إلى نوبة احتدام.

أفضل وقت للحمل هو فترة انخفاض نشاط المرض؛ لذلك ال ينبغي بالضرورة أن تصبحي حامالً أثناء 
فترة االنتكاس. عند التخطيط للحمل، ناقشي مع طبيبِك ما إذا كان يجب عليِك االستمرار في أخذ دوائِك، 
أو تبديله، أو إيقافه. ينطبق األمر نفسه على الرضاعة الطبيعية: قد تنتقل بعض األدوية إلى حليب الثدي 

ويجب أخذها بعد توقفِك عن الرضاعة الطبيعية فقط.
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إذا كنت قد تلقيت للتو تشخيص "التهاب المفاصل الروماتويدي" أو كان قد أقترح عليك أطبائك عالًجا 
جديًدا، فعلى األرجح لديك أسئلة عديدة. لضمان عدم نسيان أي شيء في المحادثة مع أطبائك، يمكنك 

 إنشاء قائمة بأسئلتك مقدًما.
لقد جمعنا بعض األسئلة األكثر شيوًعا كاقتراح لك.

•  ما مدى شدة مرضي؟

•  ما العالج الذي توصيني به؟ وكيف يعمل؟

•  ما اآلثار الجانبية التي يمكن أن يسببها العالج؟

•  كم مرة يجب علّي الحضور إلجراء الفحوصات؟

•  ما الذي يمكنني فعله لدعم العالج؟

•  ماذا يحدث إذا لم يُظهر العالج تأثيًرا كافيًا؟

•  هل سيؤثر المرض/العالج على حياتي اليومية؟

•  هل يمكنني مواصلة العمل؟

•  كيف يمكنني التواصل مع المرضى اآلخرين؟

•  أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول المرض/العالج؟

مالحظاتكأسئلة لألطباء المتابعين لك
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عناوين مفيدة

لمزيد من المعلومات حول التهاب المفاصل الروماتويدي، جمعنا مجموعة من العناوين لمنظمات رعاية 
 المرضى، وصفحات المعلومات في
المساعدة الذاتية والجمعيات المهنية.

Deutsche Gesellschaft für Rheumatology e.V. 
]الجمعية األلمانية ألمراض الروماتيزم[

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
Berlin 10179, ألمانيا

هاتف: 24048470 030
الفاكس: 24048479 030

info@dgrh.de :البريد اإللكتروني
www.dgrh.de :الموقع اإللكتروني

الجمعية الطبية العلمية األلمانية في مجال أمراض الروماتيزم. تروج لعلوم وأبحاث أمراض الروماتيزم 
وتعمل على نحو مستقل.

Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V. 
]الرابطة األلمانية االتحادية ألمراض الروماتيزم[

Welschnonnenstr. 7
Bonn 53111، ألمانيا

هاتف: 766060 0228
الفاكس: 7660620 0228

bv@rheuma-liga.de :البريد اإللكتروني
www.rheuma-liga.de :الموقع اإللكتروني

منظمة مساعدة ذاتية تقوم بإعالم األشخاص المصابين على نحو مستقل، وتقدم المشورة والمساعدة العملية.

 Datenbank "Versorgungslandkarte" der Deutschen Rheuma-Liga Bundesverband e. V.
]"مخطط الرعاية" قاعدة بيانات الرابطة األلمانية االتحادية ألمراض الروماتيزم[

www.versorgungslandkarte.de :الموقع اإللكتروني
 قاعدة بيانات تضم حوالي 1,500 أخصائي أمراض روماتيزم واختصاصي عالج طبيعي

وعيادات وعيادات إعادة تأهيل متخصصة في أمراض الروماتيزم.

Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatology e. V. 
 ]جمعية أمراض الروماتيزم لدى األطفال والمراهقين[

عناية المركز األلماني ألبحاث الروماتيزم
Charitéplatz 1

Berlin 10117, ألمانيا
هاتف: 28460632 030

الفاكس: 28460744 030
info@gkjr.de :البريد اإللكتروني

www.gkjr.de :الموقع اإللكتروني

جمعية أطباء األطفال المسؤولين عن عالج األطفال والمراهقين المصابين بأمراض الروماتيزم في 
ألمانيا. تدعم األبحاث في مجال أمراض الروماتيزم لدى األطفال.

Berufsverband Deutscher Rheumatologen e. V. 
]الرابطة المهنية ألطباء الروماتيزم األلمان[

Silke Zinke األستاذ الدكتور
Dr.-Max-Str. 21

Grünwald 82031، ألمانيا
هاتف: 904141413 089

الفاكس: 904141419 089
kontakt@bdrh.de :البريد اإللكتروني

www.bdrh.de :الموقع اإللكتروني

تمثيل لجميع أطباء الروماتيزم في الممارسة المهنية. تقدم المعلومات والمساعدة في البحث عن أطباء 
مختصين في أمراض الروماتيزم لألشخاص الذين يعانون من الروماتيزم.

ال يمكن أن يحل هذا الكتيب محل النصيحة المهنية من أطبائك. لمزيد من المعلومات حول 
مرضك، يُرجى التواصل معهم.
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المصطلحات مسرد 

حاد: مرض مفاجئ وغالبًا ما يكون قصير األجل؛ عكس المرض المزمن.

التهاب المفاصل: عبارة عن مرض تكون فيه المفاصل ملتهبة، وغالبًا ما يصاحبه ألم وتورم.

الخاليا البائية: أيًضا: الخاليا الليمفاوية البائية؛ مجموعة من خاليا الدم البيضاء القادرة على تكوين أجسام مضادة ضد مسببات األمراض؛ 
تنتمي إلى الجهاز المناعي.

األدوية الحيوية: األدوية الحيوية عبارة عن عقاقير ذات بنية معقدة ووزن جزيئي مرتفع تُنتج بالتكنولوجيا الحيوية، أي باستخدام الكائنات 
الحية الحيوية.

البديل الحيوي: البدائل الحيوية عقاقير بيولوجية مماثلة للعقار المتوفر بالفعل من المورد األول من حيث السالمة، والفعالية، والجودة. لهذا 
الغرض، يتم اختبار البديل الحيوي عبر وسيلة اعتماد صارمة.

مزمن: مرض طويل األمد )أكثر من أربعة أسابيع(، غالبًا ال يمكن عالجه؛ عكس المرض الحاد.

الكورتيزون: أيًضا: القشرانيات السكرية. تعمل بسرعة ضد االلتهاب، ولكن يجب استخدامها لفترة قصيرة فقط.

السيتوكينات: مواد مرسلة لنقل إشارات الجهاز المناعي.

ل للمرض؛ عقاقير مختلفة يمكن أن تبطئ تطور المرض من  ل للمرض )DMARD(: عقار مضاد للروماتيزم ُمعّدِ عقار مضاد للروماتيزم ُمعدِّ
النطاق الروماتيزمي. تنقسم إلى أدوية مصنعة صناعيًا )sDMARD( وأدوية مصنعة بيولوجيًا )bDMARD(. تنتمي tsDMARDs )االصطناعية 

.csDMARDs مع العقاقير االصطناعية التقليدية )DMARDs العقاقير االصطناعية( sDMARDs إلى )الموجهة/ العقاقير الموجهة

االنصباب: تراكم السوائل في تجويف الجسم، مثل انصباب المفاصل.

الجهاز المناعي: نظام الدفاع في الجسم ضد مسبّبات األمراض واألجسام الغريبة. وهو يشمل العديد من األعضاء والخاليا المناعية المختلفة، 
والتي بدورها تصدر إشارات للتواصل مع بعضها البعض.

العقاقير المضادة لاللتهاب غير الستيرويدية )NSAID(: مسكنات األلم التي يمكن أيًضا أن تثبط االلتهاب.

َسَبل: تفاقم األنسجة الضامة مع التهاب مزمن.

الهدأة: الفترة الزمنية التي يكون فيها المرض خاماًل.

الروماتويد: مرض روماتيزمي يشمل أمراض التهاب المفاصل والعضالت واألعصاب واألوتار.

الخاليا الكاسحة: أيًضا: البالعم؛ مجموعة من خاليا الدم البيضاء الكبيرة المتحركة التي تؤدي دوًرا محوريًا في رد الفعل المناعي وتدمر 
الكائنات الدقيقة المخترقة الُمسببة لألمراض؛ وهي تنتمي إلى الجهاز المناعي.

الخاليا التائية: أيًضا: الخاليا الليمفاوية التائية؛ مجموعة من خاليا الدم البيضاء؛ تنتمي إلى جهاز المناعة وتؤدي وظائف مختلفة داخله.

عامل نخر الورم ألفا )TNF-α(: مادة مرسلة من جهاز المناعة تشارك في العمليات االلتهابية.
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مالحظاتك
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Hexal AG
Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

 يمكنك العثور على مزيد من األفكار للتعامل مع مرضك
بصورة يومية هنا:

www.hexal.de/patienten/feelinx

كيفية التواصل معنا:
 هل لديك أسئلة مهمة حول أدويتنا،

 أو ترغب في طلب اللوازم؟
اتصل بنا على الرقم المجاني 23 25 439 0800!

 يمكنك التواصل معنا من االثنين إلى الجمعة
من الساعة 8:00 صباًحا إلى الساعة 6:00 مساًء.

 يُرجى التواصل مع طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة
حول عالجك.

المادة رقم: 49043188؛ اعتباًرا من: 11/2021


