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 مقدمي الرعاية/ نشرة حقائق ومعلومات للمرضى وأولياء األمور

 (19-كوفيد) 2019ترخيص استخدام الطوارئ لعقار ريمديسيفير لمرض فيروس كورونا 

وتحتوي نشرة الحقائق والمعلومات التي بين يديك على  .(19-كوفيد) 2019لعالج مرض فيروس كورونا  ريمديسيفيريتم إعطاؤك عقاًرا يسّمى 

 .معلومات تساعدك في فهم مخاطر وفوائد تناول الدواء، الذي تلقيته أو قد تتلقاه

ناجعًا لبعض األشخاص  ريمديسيفيرويمكن أن يكون تلقي عقار . 19-إدارة الغذاء والدواء األمريكية لعالج مرض كوفيدقِبل ال يتوفر منتج معتمد من 

وتحدّث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كانت  ،ريمديسيفيررة للحصول على معلومات عن عقار اقرأ هذه النش. في المستشفيات 19-المصابين بكوفيد

 .تلقي هذا العقار أو إيقافه في أي وقتما بين تختيار االبيدك علًما بأنّه . لديك أسئلة

 ؟(19-كوفيد)ما هو مرض فيروس كورونا 

ولم يسبق للبشر التعرض لهذا النوع من . الفيروس التاجياسم يُطلق عليه  روسإلى في( 19-كوفيد)يرجع السبب في اإلصابة بمرض فيروس كورونا 

سمبر يالفيروسات التاجية من قبل، إذ اكتُشف هذا الفيروس التاجي الجديد ألول مرة في البشر في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين في شهر د

ابة ويمكن اإلص. مقاطعة هوبي وفي بلدان تخارج الصين، بما في ذلك الواليات المتحدةوقد تم اإلبالغ عن انتشاره بين البشر تخارج . 2019عام من 

 .من تخالل االتصال بشخص آتخر مصاب به 19-بفيروس كوفيد

إلى شديدة، بما في ذلك ( بما في ذلك بعض الحاالت التي لم يتم اإلبالغ عن أعراضها)شدة اإلصابة بهذا المرض من تخفيفة للغاية  تراوحتهذا و

تخفيفة، إالّ أنّه يمكن أن  19-وبينما تشير المعلومات المتوفرة حتى اآلن إلى أن معظم حاالت مرض كوفيد. الحاالت التي ينتهي بها المطاف إلى الوفاة

 من حاالتويبدو أن كبار السن وغيرهم من جميع األعمار مّمن يعانون . تزداد تخطورة المرض وقد يتسبب في تدهور بعض الحاالت الطبية األتخرى

معرضون لخطر أكبر لدتخول المستشفى لتلقي العالج والرعاية  ،مثل أمراض القلب وأمراض الرئة وداء السكري ،(مزمنة)طبية حادة وطويلة األمد 

 .19-لمرض كوفيد

 ؟19-ما هي أعراض مرض كوفيد

يوًما من التعرض  14فترة تتراوح من يومين إلى  قد تظهر بعد مرورأعراض في الحمى والسعال وضيق التنفس، وهي  19-تتمثّل أعراض كوفيد

 .ويمكن أن تحدث حالة مرضية تخطيرة، بما في ذلك حدوث مشاكل في التنفس، وقد يتسبب في تفاقم الحاالت الطبية األتخرى. للفيروس

 ما هو عقار ريمديسيفير؟

في المستشفيات، وهو عقار استقصائي  19-ين بفيروس كوفيدعقار ريمديسيفير هو عقار استقصائي مضاد للفيروسات لعالج بعض األشخاص المصاب

-وال تُعرف سوى معلومات محدودة عن سالمة استخدام هذا العقار ونجاعته في عالج األشخاص المصابين بفيروس كوفيد. ألنه ال يزال قيد الدراسة

تمدة من وال توجد أدوية مع. مزم للتعافي لدى بعض األشخاصالوقت الالليص وقد تخضع هذا العقار لتجربة سريرية أمالً في تق. في المستشفيات 19

فيروس في المستشفيات، ولذلك، فقد رتّخصت استخدام هذا القِبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية باعتبارها آمنةً وفعالةً لعالج األشخاص المصابين ب

ولمزيد من المعلومات عن ترتخيص استخدام الطوارئ، . الطوارئبموجب ترتخيص استخدام  19-الطوارئ لعقار ريمديسيفير لعالج مرض كوفيد

 .الوارد في نهاية هذه النشرة" ما هو ترخيص استخدام الطوارئ؟"راجع القسم 

 

 ما الذي يتعين علّي إخبار مقدم الرعاية الصحية به قبل أن أتلقى عقار ريمديسيفير؟

 :بما في ذلك إذا كان لديك أٌي مّما يلي عليك إخبار مقدم الرعاية الصحية بجميع حاالتك الطبية،

 أي حساسية •

 مشاكل في الكلى أو الكبد •

 الحمل أو النية لذلك •

 إرضاع طفلك رضاعة طبيعية أو النية لذلك •

 أي أمراض تخطيرة •

 (بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية أو فيتامينات أو منتجات عشبية)تناول أي أدوية  •

 كيف سأتلقى عقار ريمديسيفير؟

أيام وفق ما يراه مقدم الرعاية الصحية  10مرةً واحدة كل يوم لمدة تصل إلى ( داتخل الوريد)حقنه في الوريد عن طريق يتم إعطاؤك عقار ريمديسيفير 

 .وقد يساعدك ذلك في التحسن بصورة أسرع ،وقد يساعد هذا العقار في تقليل كمية الفيروس التاجي في الجسم. أنه األفضل بالنسبة لك
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 ا هي اآلثار الجانبية المهمة المحتملة لعقار ريمديسيفير؟م

 :عقار فيما يليلتتمثّل اآلثار الجانبية المحتملة ل

 .ه تقريبًاأو في نفس وقت إعطائ ريمديسيفيرلُوحظت ردود أفعال متعلقة بالحقن في الوريد تخالل حقن . ردود األفعال المتعلقة بالحقن في الوريد •

 .انخفاض ضغط الدم والغثيان والقيء والتعرق والرعشة: وقد تشمل عالمات وأعراض ردود األفعال هذه

قد  الذي األمرلُوحظ حدوث مزيادات في مستويات إنزيمات الكبد لدى األشخاص الذين تلقوا عقار ريمديسيفير، . مزيادة مستويات إنزيمات الكبد •

وسيُجري لك مقدم الرعاية الصحية فحوصات الدم لفحص الكبد قبل أن تتلقى العقار . تخاليا الكبدحدوث التهاب أو تلف في على يمثّل عالمة 

 .وبصفة يومية أثناء تلقيك إياه

 وال يزال العقار قيد الدراسة، ولذلك فمن الممكن أن تكون جميع المخاطر غير معروفة في. ال يمثّل ذلك كل اآلثار الجانبية المحتملة لعقار ريمديسيفير

 .الوقت الحالي

وقد تشمل اآلثار الجانبية لتلقي أي دواء عن طريق الوريد حدوث ألم سريع . كما أنّه لم يتناوله كثيرون، وقد تحدث آثار جانبية تخطيرة وغير متوقعة

 .الزوال ونزيف وكدمات في الجلد ووجع وتورم مع احتمال اإلصابة بعدوى في موضع الحقن

 المتاحة؟ ما هي خيارات العالج األخرى

-وفيدكعلى غرار عقار ريمديسيفير، قد تسمح إدارة الغذاء والدواء األمريكية باالستخدام الطارئ ألدوية أتخرى لعالج األشخاص المصابين بفيروس 

ول على معلومات عن االستخدام الطارئ لألدوية للحص www.cdc.gov/COVID19 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني. في المستشفيات 19

وقد يتحدث مقدم الرعاية الصحية معك عن . في المستشفيات 19-األتخرى التي لم توافق عليها اإلدارة لعالج األشخاص المصابين بفيروس كوفيد

 .التجارب السريرية التي قد تكون مؤهالً لها

 .وإذا قررت عدم تلقيه أو إيقافه في أي وقت، فلن يغير ذلك من تلقيك الرعاية الطبية القياسية. عدمه بيدك االتختيار بين معالجتك بعقار ريمديسيفير من

 ماذا لو قررت عدم تناول عقار ريمديسيفير؟

 19-وحتى إذا كنت تتلقى عقار ريمديسيفير وفق توجيهات عالج كوفيد .إذا كنت ال تتناول عقار ريمديسيفير، فقد يزداد مرضك سوًءا أو قد تموت

 .تماًما، فال تزال هناك فرصة المزدياد مرضك سوًءا أو الوفاة

 ماذا لو كنُت حامالً أو مرضعةً؟

لخطر لقي ريمديسيفير أكبر من اوبالنسبة لألم والجنين، فقد تكون االستفادة من ت. ثمة تخبرة محدودة في إعطاء الدواء للنساء الحوامل أو المرضعات

 .وإذا كنِت حامالً أو مرضعة، فناقشي تخياراتك وحالتك الخاصة مع مقدم الرعاية الصحية المتابع لحالتك. المترتب على العالج

 كيف يمكنني اإلبالغ عن اآلثار الجانبية المترتبة على تناول عقار ريمديسيفير؟

 .ور إذا كانت لديك أي آثار جانبية تزعجك أو ال تزولعليك إتخبار مقدم الرعاية الصحية على الف

  أو االتصال على www.fda.gov/medwatchعن اآلثار الجانبية على الموقع اإللكتروني  FDA MedWatchيمكن إبالغ 

1-800-FDA-1088. 

 كيف يمكنني معرفة المزيد؟

 .م الرعاية الصحية المتابع لحالتكطرح األسئلة على مقد •

 http://www.cdc.gov/COVID19مزيارة الموقع اإللكتروني  •

 .االتصال بقسم الصحة العامة في المنطقة أو الوالية التي تقطن فيها •

 ما هو ترخيص استخدام الطوارئ؟

 .األمريكية بإتاحة برنامج عقار ريمديسيفير بموجب آلية وصول في حالة الطوارئ تسمى ترتخيص استخدام الطوارئلقد قامت إدارة الغذاء والدواء 

ومزير الصحة والخدمات البشرية أن الظروف سانحة لتبرير االستخدام الطارئ لألدوية والمنتجات  استخدام الطوارئ إعالنُ  ويدعم ترتخيص  

 .19-البيولوجية أثناء جائحة كوفيد

 

 

 

http://www.cdc.gov/COVID19
http://www.fda.gov/medwatch
http://www.cdc.gov/COVID19
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وقد  .لنفس النوع من المراجعة مثل المنتجات المعتمدة أو المصدّق عليها من قِبل إدارة الغذاء والدواءلم يخضع عقار ريمديسيفير دير بالذكر أّن ج

تند قرار يس باإلضافة إلى ذلك،. تُصدر اإلدارة ترتخيص استخدام طوارئ عند استيفاء معايير معينة، تتضمن عدم وجود بدائل مالئمة ومعتمدة ومتاحة

والتوسيم  واألداء اإلدارة إلى مجموع األدلة العلمية المتاحة التي تُظهر أنه من المعقول االعتقاد باستيفاء المنتج لمعايير معينة فيما يتعلق بالسالمة

المنتج في عالج المرضى أثناء ويجب استيفاء جميع هذه المعايير للسماح باستخدام . 19-واحتمالية نجاعته في عالج المرضى أثناء جائحة كوفيد

 .19-جائحة كوفيد

يبرر االستخدام الطارئ لهذه المنتجات، ما لم يتم إنهاؤه  بما 19-ترتخيص استخدام الطوارئ الخاص بعقار ريمديسيفير طوال مدة إعالن كوفيدسري ي

 .بعد ذلك قد ال يتم استخدام المنتجات) أو إلغاؤه


