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बिरामी र आमािवुा/स्याहारकर्ााहरूका लाबि र्थ्य पाना 

कोरोना भाइरस रोि 2019 (COVID-19) को लाबि ररमडेबसबभर (Remdesivir) को आपर्कालीन प्रयोि प्राबिकरण (EUA) 

र्पाईंलाई कोरोना भाइरस रोि 2019 (COVID-19) को उपचारको लाबि ररमडेबसबभर (remdesivir) भबनने एक औषबि 

ददिँइदै छ। यस र्थ्य पानामा र्पाईंले प्राप्त िनुाभएको वा प्राप्त िना सके्न ररमडेबसबभर (remdesivir) सेवनका जोबिम र्था लाभहरू 

िुझ्नमा र्पाईंलाई मद्दर् िने जानकारी समावेश छन्। 

COVID-19 उपचारको लाबि सयंकु्त राज्य िाद्य र्था औषबि प्रशासन (FDA) द्वारा स्वीकृर् कुन ैउत्पादन उपलब्ि छैन। 

ररमडेबसबभर (remdesivir) प्राप्त िनााले अस्पर्ालमा COVID-19 लािेका केही माबनसहरूलाई फाइदा हुन सक्छ। ररमडेबसबभर 

(remdesivir) को िारेमा जानकारीको लाबि यो र्थ्य पाना पढ्नुहोस्: र्पाईंसिँि प्रश्नहरू भएमा आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार 

प्रदायकसिँि कुरा िनुाहोस्। ररमडेबसबभर (remdesivir) प्राप्त िन ेवा यसलाई कुनै पबन समयमा रोके्न यो र्पाईंको रोजाइ हो। 

COVID-19 भनकेो के हो? 

COVID-19 भनेको कोरोना भाइरस भबनने भाइरसको कारणले लाग्न ेहो। यस्र्ो प्रकारको कोरोना भाइरस यसअबि अबहलेसम्म 

देबिएको छैन। यो नयािँ कोरोना भाइरस पबहलोपटक बडसेम्िर 2019 मा वुहान, हुिेई प्रान्र्, चीनका माबनसहरूमा पाइएको 

बथयो। संयुक्त राज्य अमेररका सबहर् हुिेई िाबहर र चीन िाबहरका राष्ट्रहरूमा व्यबक्त-व्यबक्तमा सने कुरा ररपोटा िररएको बथयो। 

र्पाईंलाई भाइरस लािेको अको व्यबक्तको सम्पकामा आउिँदा COVID-19 लाग्न सक्छ। 

COVID-19 बिमारीहरूको दायरा अबिक मध्यम (कुन ैररपोटा निररएका लक्षणहरू भएका कोही व्यबक्त सबहर्) देबि िम्भीरमा 

पुिेको छ र साथ ैबिमारीले पररणाम स्वरूप मृत्यु पबन बनम्र्ाइरहकेो छ। अबहलेसम्मका जानकारीले िरैेजसो COVID-19 बिमारी 

मध्यम हुन्छन,् िम्भीर बिमारी हुन सक्छ र यसल ेर्पाईंका अन्य बचककत्सा अवस्थाहरू अझ िराि बनम्त्याउन सक्छ भनेर सुझाव 

कदन्छ। उदाहरणको लाबि, मुटु रोि, फोक्सो रोि र मिुमेह जस्र्ा िम्भीर, लामो समय रबहरहने (दीिाकालीन) बचककत्सा 

अवस्थाहरू भएका वृद्ध माबनस र सिै उमेरका माबनसहरू COVID-19 को कारणले अस्पर्ालमा भनाा हुने उच्च जोबिममा रहने 

देबिन्छ। 

COVID-19 का लक्षणहरू के-के हुन?् 

COVID-19 का लक्षणहरू ज्वरो आउने, िोकी लाग्न ेर श्वासप्रश्वासमा कमी हुने हुन,् जुन प्रभावमा आएपबछ 2 देबि 14 कदन देिा 

पना सक्छन्। श्वासप्रश्वास सम्िन्िी समस्याहरू सबहर्का िम्भीर बिमारी हुन सक्छ र र्पाईंका अन्य बचककत्सा अवस्थाहरू झन 

िराि िनाउन सक्छन्। 

ररमडेबसबभर (remdesivir) भनकेो के हो? 

ररमडेबसबभर (Remdesivir) भनेको अस्पर्ालमा COVID-19 लािेका केही माबनसहरूलाई उपचार िने एक अनुसन्िानात्मक 

भाइरल-बवरोिी औषबि हो। ररमडेबसबभर (Remdesivir) अनुसन्िानात्मक हो ककनकक यसको िारेमा अझैपबन अध्ययन िररिँदैछ। 

अस्पर्ालमा COVID-19 लािकेा माबनसहरूलाई उपचार िनाको लाबि ररमडेबसबभर (remdesivir) प्रयोिको सुरक्षा र 

प्रभावकाररर्ाको िारेमा सीबमर् ज्ञार् जानकारी छन्। ररमडेबसबभर (Remdesivir) लाई केही माबनसहरूको स्वास्थ्यलाभको 

समय कम िनाको लाबि एक बक्लबनकल परीक्षणमा देिाइएको बथयो। अस्पर्ालमा COVID-19 लािेका माबनसहरूलाई उपचार 

िनाको लाबि सुरबक्षर् र प्रभावकारीको रूपमा FDA द्वारा स्वीकृर् कुनै औषबि छैन। यसकारण, FDA ले आपर्कालीन प्रयोि 

प्राबिकरण (EUA) अन्र्िार् COVID-19 उपचारको लाबि ररमडेबसबभर (remdesivir) को आपर्कालीन प्रयोिको लाबि 

अबिकार प्रदान िरेको छ। EUA को िारेमा थप जानकारीका लाबि, यस र्थ्य पानाको अन्त्यमा "आपर्कालीन प्रयोि प्राबिकरण 

(EUA) भनेको के हो?" भन्न ेिण्डमा हनेुाहोस्। 
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मलै ेररमडेबसबभर (remdesivir) प्राप्त िनुाअबि आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकलाई के भन्नपुदाछ?  

आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकलाई र्पाईं बनम्न अवस्थामा भएमा सबहर्का आफ्ना सि ैबचककत्सा अवस्थाहरूको िारेमा 

भन्नहुोस।्  

• कुनै एलजी छ 

• मृिौला वा कलेजो सम्िन्िी समस्याहरू छन् 

• िभावर्ी हुनुहुन्छ वा िभावर्ी हुने योजनामा हुनुहुन्छ 

• स्र्नपान िराउिँ दै हुनुहुन्छ वा स्र्नपान िराउने योजनामा हुनहुुन्छ 

• कुनै पबन िम्भीर बिमारी छ 

• कुनै पबन औषबि सेवन िद ैहुनहुुन्छ (बनिााररर् औषबि, पसलमा सबजलै ककन्न पाइने औषबि, बभटाबमन वा जडीिुटी 

उत्पादनहरू) 

मलै ेकसरी ररमडेबसबभर (remdesivir) प्राप्त िनछुे? 

र्पाईंको स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकले र्पाईंको लाबि के राम्रो हुन्छ भन्ने सोचमा बनभार रहरे र्पाईंलाई 10 कदनसम्म दैबनक 

एकपटक नसा (इन्राभेनस वा IV) िाट ररमडेबसबभर (Remdesivir) कदइन्छ। ररमडेबसबभर (Remdesivir) ल ेर्पाईंको शरीरमा 

कोरोना भाइरसको मात्रा िटाउनमा मद्दर् िना सक्छ। यसल ेर्पाईंलाई द्ररु् रूपमा बनको हुनमा मद्दर् िना सक्छ। 

ररमडेबसबभर (remdesivir) का महत्त्वपणूा सम्भाबवर् दषु्प्प्रभावहरू के-के हुन?् 

ररमडेबसबभर (remdesivir) का सम्भाबवर् दषु्प्प्रभावहरू: 

• इन्फ्युजनसिँि सम्िबन्िर् प्रबर्करिययाहरू। ररमडेबसबभर (remdesivir) इन्फ्युजनको अवबिमा वा ररमडेबसबभर (remdesivir) 

कदइएको समयमा इन्फ्युजनसिँि सम्िबन्िर् प्रबर्करिययाहरू देबिएका छन्। इन्फ्युजनसिँि सम्िबन्िर् प्रबर्करिययाहरूका संकेर् र्था 

लक्षणहरूमा बनम्न समावेश हुन्छन:् न्यनू रक्तचाप, वाकवाकी लाग्ने, वान्र्ा हुने, पबसना आउन ेर काप्ने। 

• कलेजो इन्जाइमहरूका स्र्रहरूमा वृबद्ध ररमडेबसबभर (remdesivir) प्राप्त िरेका माबनसहरूमा कलेजो इन्जाइमहरूका 

स्र्रहरूमा वृबद्ध देबिएका छन्, जुन कलेजोको कोषहरूलाई जलन वा क्षबर् पुर् याउने संकेर् हुन्छ। र्पाईंको स्वास्थ्य स्याहार 

प्रदायकले र्पाईंल ेररमडेबसबभर (remdesivir) प्राप्त िनुाअबि र कदनहुिँ प्राप्त िन ेसमयमा र्पाईंको कलेजो जािँच िनाको लाबि 

रिर् जािँचहरू िनुाहुनछे। 

बयनीहरू सिै ररमडेबसबभर (remdesivir) का सम्भाबवर् दषु्प्प्रभावहरू होइनन्। ररमडेबसबभर (Remdesivir) को िारेमा अझैपबन 

अध्ययन िररिँदैछ, त्यसैले यस समयमा सिै जोबिमहरू ज्ञार् नहुने सम्भावना हुन्छ। 

िैरैजसो माबनसहरूल ेररमडेबसबभर (remdesivir) बलएका छैनन्। िम्भीर र अनपेबक्षर् दषु्प्प्रभावहरू हुन सक्छन्। नसािाट कुनै 

पबन औषबि प्राप्त िनााल ेहुन ेदषु्प्प्रभावहरूमा सानो दिुाइ, रक्तस्राव, छालामा दाि िस्ने, पीडा हुने, सुबन्नन ेर सुई लिाइएको 

भािमा सम्भाबवर् संरियमण हुने समावेश हुन सक्छन्। 

अन्य के-कस्र्ा उपचार बवकल्पहरू छन?् 

ररमडेबसबभर (remdesivir) जस्र्ै, FDA ले अस्पर्ालमा COVID-19 लािेका माबनसहरूलाई उपचार िनाको लाबि अन्य 

औषबिहरूको आपर्कालीन प्रयोिको लाबि अनुमबर् कदन सक्छ। अस्पर्ालमा COVID-19 लािेका माबनसहरूलाई उपचार िनाको 

लाबि FDA द्वारा स्वीकृर् नभएका अन्य औषबिहरूको आपर्कालीन प्रयोिको िारेमा जानकारीका लाबि 

www.cdc.gov/COVID19 मा जानुहोस्। र्पाईंको स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकले र्पाईं योग्य हुन सके्न बक्लबनकल परीक्षणहरूको 

िारेमा र्पाईंसिँि कुरा िना सकु्नहुन्छ। 

ररमडेबसबभर (remdesivir) िाट उपचार िने वा निने यो र्पाईंको रोजाइ हो। र्पाईंले यो प्राप्त निने वा यसलाई कुन ैपबन 

समयमा रोके्न बनणाय िनुाहुन्छ भने, यसले र्पाईंको मानक बचककत्सा स्याहारमा पररवर्ान ल्याउिँदैन। 

http://www.cdc.gov/COVID19
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मलै ेररमडेबसबभर (remdesivir) नबलन ेबनणाय िरेिँ भन ेके हुन्छ? 

यकद र्पाईंल ेररमडेबसबभर (remdesivir) बलनहुुन्न भन,े र्पाईं झन बिमारी हुन वा र्पाईंको मतृ्य ुसमरे् हुन सक्छ। र्पााईंल े

ठ्याकै्क COVID-19 उपचारको लाबि बनदेबशर् िररएअनुसार ररमडेबसबभर (remdesivir) प्राप्त िरेपबन, त्यहािँ अझैपबन र्पाईं झन 

बिरामी हुनसके्न वा र्पाईंको मृत्यु हुन सके्न सम्भावना हुन्छ। 

म िभावर्ी छु वा स्र्नपान िराउिँ दैछु भन ेके हुन्छ? 

िभावर्ी मबहला वा स्र्नपान िराइरहकेा आमाहरूलाई ररमडेबसबभर (remdesivir) कदन ेसीबमर् अनुभव छ। आमा र िभास्थ 

बशशुको लाबि, उपचारका जोबिम भन्दा ररमडेबसबभर (remdesivir) प्राप्त िने लाभ ठूलो हुन सक्छ। र्पाईं िभावर्ी हुनुहुन्छ वा 

स्र्नपान िराउिँ दै हुनुहुन्छ भन,े आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकसिँि आफ्ना बवकल्पहरू र बवबशष्ट पररबस्थबर्को िारेमा छलफल 

िनुाहोस्। 

मलै ेररमडेबसबभर (remdesivir) का दषु्प्प्रभावहरूको िारेमा कसरी ररपोटा िन?े 

र्पाईंलाई बचबन्र्र् िनाउने वा नहराउने कुन ैपबन दषु्प्प्रभाव भएमा र्ुरून्र्ै आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकलाई िर्ाउनुहोस्। 

FDA MedWatch लाई www.fda.gov/medwatch मा दषु्प्प्रभावहरूको िारेमा ररपोटा िनुाहोस ्वा 1-800-FDA-1088 मा 

फोन िनुाहोस।् 

मलै ेयस िारे थप कसरी जान्न सक्छु? 

• आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकलाई सोध्नुहोस्। 

• http://www.cdc.gov/COVID19 मा जानुहोस् 

• आफ्नो स्थानीय वा राज्यको सावाजबनक स्वास्थ्य बवभािमा सम्पका  िनुाहोस्। 

आपर्कालीन प्रयोि प्राबिकरण (EUA) भनकेो के हो? 

संयुक्त राज्य FDA ल ेEUA भबनने आपर्कालीन पहुिँच संयन्त्र अन्र्िार् ररमडेबसबभर (remdesivir) उपलब्ि िराइएको छ।  

EUA लाई स्वास्थ्य र्था मानव सेवा (HHS) सबचवको COVID-19 महामारीको अवबिमा औषबि र जैबवक उत्पादनहरूको 

आपर्कालीन प्रयोिको कारण देिाउन पररबस्थबर्हरू बवद्यमान छन् भन्ने िोषणापत्रद्वारा समथान िररएको छ। 

ररमडेबसबभर (Remdesivir) FDA द्वारा स्वीकृर् वा स्पष्ट पाररएको उत्पादन जस्र् ैसमान प्रकारको समीक्षामा िएको छैन। FDA 

ले बनबिर् मापदण्ड परूा हुिँदा EUA जारी िना सक्छ, जसमा कुनै पयााप्त मात्रा, स्वीकृर्, उपलब्ि वैकबल्पकहरू छैनन ्भन्ने समावेश 

हुन्छन्। यसका साथ,ै FDA को बनणाय उत्पादनले सुरक्षा, कायासम्पादन र लेिुबलङको लाबि बनबिर् मापदण्ड परूा िछा र यो 

COVID-19 महामारीको अवबिमा बिरामीहरूको उपचारमा प्रभावकारी हुन सक्छ भनी बवश्वास िना उबचर् छ भनी देिाउने 

उपलब्ि वैज्ञाबनक प्रमाणको पणूार्ाको आिारमा हुन्छ। COVID-19 महामारीको अवबिमा बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोिको 

लाबि उत्पादनलाई अनुमबर् कदन यी सिै मापदण्ड परूा िरेको हुनुपछा। 

यी उत्पादनहरूको आपर्कालीन प्रयोिको कारण प्रस्र्रु् िन ेCOVID-19 िोषणापत्रको अवबिमा, यो िोषणापत्र बनलबम्िर् वा 

रद्द निररिँदासम्म (त्यसपबछ उत्पादनहरूलाई उपलब्ि प्रयोि िना सदकिँ दैन) ररमडेबसबभर (remdesivir) को लाबि EUA 

प्रभावकारी रहन्छ। 

http://www.fda.gov/medwatch
http://www.cdc.gov/COVID19

