إدارة الصحة العامة

صحيفة وقائع بتيلوفاماب
(آخر تحديث في )2022/3/2

س :ما هو عقار بتيلوفاماب؟
بتيلوفاماب هو دواء لعالج مرض كوفيد 19-الذي تتراوح شدته من خفيفة إلى متوسطة .قد سمحت إدارة الغذاء
والدواء األمريكية ( )FDAباستخدامه ألول مرة في فبراير .2022
سَ :من يمكنه تلقي عقار بتيلوفاماب؟
عقار بتيلوفاماب مخصص لألشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد 19-الخفيفة إلى المعتدلة والذين:
•

يبلغون  12عا ًما فأكبر ويبلغ وزنهم  88رطالً ( 40كجم) على األقل

•

ثبت إصابتهم بعدوى كوفيد19-

•

المعرضين بشكل كبير لخطر اإلصابة بعدوى كوفيد 19-الشديدة

•

المصرح بها من إدارة الغذاء والدواء
ال يمكنهم الوصول إلى خيارات العالج األخرى
ّ

س :ما هي طريقة تناوله؟
يُعطى عقار بتيلوفاماب عن طريق الحقن في الوريد
س :ما اآلثار الجانبية المحتملة لعقار بتيلوفاماب؟
تشمل اآلثار الجانبية لهذا العقار ما يلي:
•

دم وكدمات وألم وانتفاخ في مكان الحقن

•

رد فعل تحسسي لمكونات الدواء

س :ما الذي يجب أن أخبر به مقدم الرعاية الصحية المتابع لي قبل تلقي عقار بتيلوفاماب؟
أخبر مقدم الرعاية الصحية المتابع لك إذا:
•

كنت تعاني من أيّة أنواع حساسية

•

ت حامالً أو تخططين للحمل
كن ِ

•

ت ترضعين طفلك طبيعيًا أو تخططين لذلك
كن ِ

•

كنت تعاني من أمراض خطيرة
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•

كنت تتناول أيّة أدوية (بوصفات طبية ،أو بدون وصفة طبية ،أو مكمالت عشبية ،إلخ)

س :ما الحاالت التي ال يجب فيها استخدام عقار بتيلوفاماب؟
عقار بتيلوفاماب غير مخصص لالستخدام من أجل:
•

العالج األولي للمرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى بسبب مرض كوفيد 19-الشديد

•

المرضى الذين يحتاجون إلى األكسجين بسبب كوفيد19-

•

الوقاية من مرض كوفيد19-

معلومات إضافية:
إذا كانت لديك أسئلة ،فيُرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية المتابع لك ،وزيارة صفحة ويب عقار بتيلوفاماب على
 http://www.lillyantibody.com/bebtelovimabأو االتصال على الرقم 1 (855)545-5921

بص َيغ بديلة كالترجمات أو الطباعة
إمكانية الوصول إلى المستند :بإمكان هيئة الصحة بوالية أوريغون أن توفّر معلومات ِ
باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الناطقين بلغةً أخرى غير اإلنجليزية .اتصل بوحدة
اتصاالت كوفيد 19-على الرقم  ،1-971-673-2411الهاتف النصي ( )TTYعلى الرقم  711أو
.COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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