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USE OF REMDESIVIR IN HOSPITALISED PATIENTS WITH COVID-19

استخدام  REMDESIVIRللبالغين المصابين بـCOVID-19
الذين يحتاجون لدخول المستشفى
ومقدمي الرعاية
معلومات للمرضى والعائالت
ّ
تتضمن نشرة المعلومات هذه معلومات عن دواء  remdesivirعند استخدامه لمعالجة .COVID-19

ما هي الفوائد المحتملة لـ  REMDESIVIRفي معالجة COVID-19؟
مسجل بصورة مؤقتة لمعالجة  COVID-19في أستراليا .ويعمل  remdesivirعلى
 Remdesivirدواء جديد مضاد للفيروسات
ّ
الحدة ،يمكن أن
المسبب لـ COVID-19من التكاثر في الجسم .إذا كانت إصابتك بـ COVID-19معتدلة إلى شديدة
منع الفيروس
ّ
ّ
يساعد  remdesivirعلى تحسين حالتك بشكل أسرع وخفض مخاطر الوفاة.
االسم التجاري لـ  remdesivirهو ®.Veklury

تمت في آخر التجارب اإلكلينيكية دراسة مدى فعالية  remdesivirلمعالجة  ،COVID-19وبنتيجتها أصدرت
وقد ّ
 National COVID-19 Clinical Evidence Taskforceاألسترالية توصيات بحاالت اإلصابة بـ COVID-19التي ُيحتمل على األغلب
ّ
يشكل  remdesivirعالجاً فعاالً لها.
أن

ما الذي ينبغي أخذه باالعتبار عند استخدام  REMDESIVIRلمعالجة COVID-19؟
نظرا ً إلى أن ُ remdesivirيستخدم حديثاً لمعالجة  COVID-19وإلى أنه مسجل مؤقتاً (وليس بالكامل) لمعالجة  COVID-19في
ومقدمي الرعاية لهم الحاالت
أستراليا ،يتم حالياً جمع المعلومات عن مدى فعاليته ومدى أمانه .ومن المهم أن يفهم المرضى
ّ
التي يمكن أن يفيد  remdesivirفي معالجتها وأسباب ذلك .وسوف يقدم لك أطباؤك المزيد من المعلومات عن مدى فعالية هذا
الدواء وأمانه لحالتك المرضية.
ّ
تتلقى
ونظرا ً إلى أن ُ remdesivirيستخدم حديثاً لمعالجة  ،COVID-19من المهم أن تعطي موافقتك الرسمية قبل أن
 .remdesivirويمكنك دائماً العدول عن رأيك بشأن المعالجة بـ remdesivirوسحب موافقتك في أي وقت كان.

ما الذي ينبغي أن أخبر الطبيب به قبل استخدام  REMDESIVIRلمعالجة COVID-19؟
يجب أن يعلم الطبيب ما يلي:

❑أية مشاكل صحية في الكبد أو الكلى

ّ
صرعية
السكري أو اضطرابات القلب أو الدم أو الصرع أو حصول نوبات
❑أية حاالت مرضية أخرى بما فيها مرض
ْ
التحسسية السابقة ضد أي دواء
❑ردات الفعل
ّ

المكملة كالفيتامينات أو المعادن أو العالجات العشبية
❑جميع األدوية بما فيها األدوية التي تباع بدون وصفة طبية واألدوية
ّ
أو الطبيعية التي تأخذها أو أخذتها مؤخرا ً
حمل أو خطط للحمل
❑احتمالية وجود ْ
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ما هي اآلثار الجانبية لـREMDESIVIR؟
لجميع األدوية آثار جانبية .بعض هذه اآلثار خطير ولكنها في معظم األحيان ال تكون خطيرة ،والعديد منها يزول مع مرور
الوقت أو بعد التوقف عن أخذ العالج .وقد تلزم المعالجة الطبية لبعض اآلثار الجانبية؛ و ُيحتمل أن ال يعاني المريض من آثار
جانبية .توجد أدناه بعض اآلثار الجانبية المحتملة التي قد يعاني منها المريض خالل معالجة  COVID-19بـ .remdesivirو ُيحتمل
حصول آثار جانبية أخرى غير معروفة عند استخدام  remdesivirلمعالجة المصابين بـ .COVID-19ونظرا ً إلى أن remdesivir
دواء جديد ،فإنه تتم مراقبة المرضى الذين يتلقون  remdesivirعن كثب.

اآلثار الجانبية المحتملة لـ remdesivir

ما يجب أن تفعله

الغثيان ،التقيؤ ،اإلسهال ،وجع في الرأس ،طفح جلدي

أخبر الطبيب أو الممرضة عند حصول هذه األعراض
للمساعدة على معالجتها.

آثار جانبية على الكبد

سوف يراقب الطبيب هذه اآلثار الجانبية بواسطة فحوصات
الدم.

تشمل ردود الفعل التي قد تحصل عند إعطاء remdesivir
التعرق ،والرعشة.
انخفاض ضغط الدم ،الغثيان ،التقيؤ،
ّ

األلم ،النزيف ،ازرقاق الجلد ،الشعور بألم في موضع الحقنة

سوف يراقب الطبيب و/أو الممرضة هذه اآلثار الجانبية.

وتورمه واحتمال حصول التهابات فيه.

يرجى المالحظة :ما جاء أعاله ليس قائمة كاملة بجميع اآلثار الجانبية المحتملة .نظرا ً إلى أن  remdesivirدواء جديد،
ً
مباشرة و/أو إلى  Therapeutic Goods Administrationعلى الموقع
من المهم اإلبالغ عن اآلثار الجانبية إلى الطبيب
.www.tga.gov.au/reporting-problems

هل توجد محاذير خاصة بعالج REMDESIVIR؟
استخدام هذا الدواء مع أدوية أخرى؟

نظرا ً إلى أن  remdesivirدواء جديد ،فإنه توجد معلومات محدودة عن احتماالت تفاعله مع األدوية األخرى .ومثل جميع
األدوية ،يحتمل أن يتفاعل  remdesivirمع أدوية أخرى وأحياناً قد تكون عواقب هذا التفاعل خطيرة .لذا ينبغي إخبار األطباء
ّ
ً
تخطط ألخذها .يشمل ذلك
عادة أو
وغيرهم من المختصين الصحيين (كالصيدلي أو الممرضة) بجميع األدوية التي تأخذها
المكملة ،كالفيتامينات والمعادن أو العالجات العشبية والطبيعية.
األدوية التي تباع بدون وصفة طبية واألدوية
ّ
ّ
يتفقد الطبيب والصيدلي التفاعالت المحتملة لألدوية قبل البدء بأخذ  remdesivirوعند التوقف عن أخذه.
وسوف

استخدام هذا الدواء لألطفال أو المراهقين

وسن
حدة المرض
توجد معلومات قليلة جدا ً عن استخدام  remdesivirلألطفال أو المراهقين .سوف يأخذ طبيبك باالعتبار ّ
ّ
الطفل ووزنه عندما يقرر وصف  remdesivirأو عدم وصفه كعالج.
الحمل واإلرضاع من الثدي
الخصوبة،
ْ

•تأثير  remdesivirعلى الخصوبة غير معروف.

•توجد حاجة للمزيد من المعلومات عن استخدام  remdesivirللحوامل والمرضعات .لذا ال ُي َ
نظر في استخدام هذا الدواء إال
إذا اع ُتبرت الفائدة المحتملة منه أكبر من مخاطره على األم أو الطفل .استشيري الطبيب أو الصيدلي للحصول على معلومات
ونصائح.
• ُينصح بالتوقف عن اإلرضاع من الثدي خالل المعالجة بـ .remdesivirاستشيري الطبيب أو الصيدلي للحصول على معلومات
ونصائح.
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؟REMEDSIVIR كيف يتم إعطاء
ً
. أيام5 عادة على مدى
، مرة في اليوم بواسطة حقنة بطيئة في الجسم عبر الوريدremdesivir •يقوم طبيب أو ممرضة بإعطاء
. دقيقة وتُعطى في المستشفيات120  إلى30 ُسمى أيضاً حقنة التسريب) من
ّ قد يستغرق إعطاء الحقنة البطيئة (ت
.•يقرر طبيبك الجرعة المناسبة لك وعدد الجرعات التي ينبغي أن تتلقاها
:مالحظاتي

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

REMDESIVIR المزيد من المعلومات عن

•	 Gilead Sciences Pty Ltd. Australian Consumer Medicines Information – Veklury® (Remdesivir) Concentrate
for Injection. Therapeutic Goods Administration. Published July 2020.
https://search.tga.gov.au/s/search.html?query=remdesivir&collection=tga-artg&profile=record
•	 National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Australian Guidelines for the Clinical Care of people with
COVID-19. https://covid19evidence.net.au/#living-guidelines

© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc and State of New South Wales (NSW Health).
 ويمكن تحديث المعلومات بانتظام و ُينصح بتنزيل الوثيقة. وهي سارية المفعول وقت نشرها، لقد تم توفير هذه الوثيقة للمعلومات فقط:إخالء من المسؤولية
ّ
محل المشورة الطبية لذا
 وال تحل، وال تشمل هذه الوثيقة كل المعلومات المتوفرة. عند لزومها لمريض أو مقدم رعاية أو أفراد عائلةNSW TAG من موقع
.ينبغي عدم استخدامها حصرياً لتحديد الخيارات أو القرارات العالجية الفعلية
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