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USE OF SOTROVIMAB (XEVUDY®) IN ADULTS WITH COVID-19
استخدام )® SOTROVIMAB (XEVUDYللبالغين المصابين بـCOVID-19
ومقدمي الرعاية
معلومات موجزة للمرضى والعائالت
ّ
ما الذي ينبغي أن يعرفه الطبيب به قبل استخدام
 SOTROVIMABلمعالجة COVID-19؟

ما هو SOTROVIMAB؟
تسمى
ينتمي  sotrovimabإلى مجموعة أدوية
ّ

األجسام المضادة أحادية النسيلة وقد تم تطويره

يجب أن يعرف الطبيب ما يلي:

لمعالجة .COVID-19

الّ :
❑أية حاالت مرضية أخرى لديك (مث ً
سكري/ارتفاع نسبة السكر،

يعمل هذا العالج عن طريق

ارتفاع ضغط الدم ،ربو).

االرتباط بالبروتين الشوكي

التحسسية لديك ضد أية أدوية.
❑ردات الفعل
ّ

للفيروس الذي يسبب

❑جميع األدوية التي تباع في الصيدليات أو في متاجر األغذية

 ،COVID-19مما يمنع الفيروس

الصحية ،بما فيها الفيتامينات أو المعادن أو العالجات العشبية أو
األدوية الحرجية/الشجرية التي تأخذها أو أخذتها مؤخراً .وسوف

من دخول الخاليا البشرية

والتكاثر في الجسم.

ّ
ّ
بتلقي
يتفقد عاملو الرعاية الصحية التفاعالت الدوائية قبل البدء

ما هي الفوائد المحتملة لـ SOTROVIMAB
في معالجة COVID-19؟
ّ
يخفض  sotrovimabمن احتماالت معاناة
ُيمكن أن

المصاب من مرض شديد ودخوله إلى المستشفى
أو وفاته إذا اس ُتخدم خالل  5أيام من بدء أعراض
.COVID-19

 Sotrovimabوبعد التوقف عن ّ
تلقيه.

ّ
❑التلقيحات األخيرة التي ّ
لتلقيها.
تلقيتها أو التي تخطط
❑إذا كنت حام ً
ال أو تحاولين الحمل.

هل توجد محاذير خاصة بعالج SOTROVIMAB؟
التلقيحات

يعرف عاملو الرعاية الصحية الذين يعتنون بك متى

ال توجد حالياً معلومات كثيرة عن التأثير المحتمل لـ
 sotrovimabعلى أية لقاحات أخذتها مؤخراً ،بما فيها

ما الذي ينبغي أخذه باالعتبار عند استخدام
 SOTROVIMABلمعالجة COVID-19؟

الحمل واإلرضاع من الثدي
الخصوبة،
ْ

رجح أن يكون أو ال يكون لهذا الدواء فعالية في
ُي ّ
معالجة .COVID-19

نظرا ً إلى أن  sotrovimabعالج جديد ،يتم بشكل

متواصل جمع المعلومات عن مدى فعاليته ومدى
أمانه.

أي من لقاحات  .COVID-19لكن احرص على إخبار عاملي الرعاية
الصحية بأية لقاحات ّ
تلقيتها مؤخرا ً وأية لقاحات تنوي أخذها الحقاً.
•نظرا ً للمشاكل الصحية الخطيرة التي يمكن أن يسببها COVID-19
للحوامل واألطفال ،يمكن لحظ استعمال  sotrovimabفي فترة
الـ 3شهور إلى  9شهور من الحمل .إذا كنت حام ً
ال ،سوف يناقش

معك عاملو الرعاية الصحية الذين يعالجونك قرار استعمال

ّ
تتلقى
من المهم أن تعطي موافقتك الرسمية قبل أن

وتعرض
تعرضك
 .sotrovimabويؤخذ باالعتبار جميع احتماالت
ّ
ّ
طفلك ألذى والفوائد المحتملة لك وله.

ويمكنك دائماً العدول عن رأيك بشأن المعالجة بـ

الثدي .استفسري من عامل الرعاية الصحية للحصول على

.sotrovimab

 sotrovimabوسحب موافقتك في أي وقت كان.

•ليس من المعروف ما إذا كان  sotrovimabيتواجد في حليب
معلومات ومشورة منه.

•تأثير  sotrovimabعلى الخصوبة غير معروف.

This Information Leaflet is provided to support clinicians if sotrovimab is used outside a trial setting.
See https://www.nswtag.org.au/covid-19-medicines-resources/ for further details.
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كيف يتم إعطاء SOTROVIMAB؟
ً
(عادة في الذراع) .يستغرق تسريب العالج حوالي
ُيعطى  sotrovimabمرة واحدة فقط بحقنة تسريب في الوريد

 30دقيقة ،وتبقى تحت مراقبة عامل الرعاية الصحية لمدة ساعة بعد ّ
تعرضك ألي رد
تلقي العالج للتأكد من عدم
ّ
جرائه.
فعل
ّ
تحسسي من ّ

?WHAT ARE THE SIDE EFFECTS OF SOTROVIMAB
لجميع األدوية آثار جانبية ولكن في الغالب ال يعاني منها المريض .وفي بعض األحيان قد تكون هذه اآلثار خطيرة ،ولكن في معظم

األحيان ال تكون كذلك وتزول عند توقيف العالج ،وقد يحتاج بعضها إلى معالجة .وتوجد أدناه بعض اآلثار الجانبية لـ.sotrovimab

ما يجب أن تفعله

اآلثار الجانبية المحتملة لـ sotrovimab
(الشرى)
•احمرار في الجلد أو طفح جلدي
ّ

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

•إسهال

تحسسية أثناء ّ
تلقيك حقنة تسريب sotrovimab؛
•ردود فعل غير
ّ
ويمكن أن تشمل األعراض:
⸰حمى (ارتفاع بالحرارة) أو قشعريرة برد،
⸰ألم أو شعور بضغط في الصدر،

أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان

⸰تسارع أو تباطؤ أو شذوذ في نبض القلب،

أي من هذه األعراض.
لديك ّ

⸰شعور بالحاجة إلى التقيؤ،
⸰وجع في الرأس أو دوخة،

ّ
التنفس،
تهيج الحلق أو ضيق في
⸰ ّ
⸰حكاك وطفح جلدي.

تحسسية ،قد تشمل األعراض
•ردود فعل
ّ

⸰ضيق في التنفس ،أزيز في التنفس ،صعوبة في التنفس

أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان
أي من هذه األعراض.
لديك ّ

تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو أعضاء أخرى من الجسم
⸰ ّ
الشرى
⸰طفح جلدي شديد ،حكاك،
ّ

يرجى المالحظة :ما جاء أعاله ليس قائمة كاملة بجميع اآلثار الجانبية المحتملة ،وبوسع عامل الرعاية الصحية الذي يعتني بك

تزويدك بقائمة أوسع عن اآلثار الجانبيةُ .يرجى إبالغ عامل الرعاية الصحية بأية آثار جانبية تشعر بها.

توعك ُيرجى االتصال
إذا شعرت بأية آثار جانبية ،بما فيها أي من اآلثار الجانبية المذكورة أعاله ،أو إذا كنت تشعر بأي
ّ
بموظف الرعاية الصحية على الهاتف المذكور أدناه للحصول على نصيحة.
اسم موظف الرعاية الصحية لالتصال به:
رقم الهاتف:
)© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc and State of NSW (NSW Health

إخالء من المسؤولية :لقد تم توفير هذه الوثيقة للمعلومات فقط ،وهي سارية المفعول وقت نشرها .ويمكن تحديث المعلومات بانتظام و ُينصح بتنزيل الوثيقة من موقع NSW TAG
ّ
محل المشورة الطبية ،لذا ينبغي عدم استخدامها حصرياً لتحديد الخيارات أو
عند لزومها لمريض أو مقدم رعاية أو أفراد عائلة .وال تشمل هذه الوثيقة كل المعلومات المتوفرة وال تحل
القرارات العالجية الفعلية.
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