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 معلومات وحقائق للمریض ومقديم الر�ایة الطبیة 
 

١٩لفريوس �ورو�    الطارئ لعقار مولنوبرياڤري   �س�ت�دام ٕاذن    

مولنوبرياڤري؟ دواء  امه املعلومات اليت جيب معرفهتا عن    

قد �سبب مولنوبرياڤري اعراض خطرية مهنا:     

. )�جلنني  یرض اثناء امحلل    تناول عقار مولنوبرياڤري(ال یو�د دلیل �ىل ان  نني ا�ي مل یو� بعد، �جل   یرض  

اثناء امحلل. هذا ا�واء  �س�ت�دامال ینصح    

. ٔ�طفاهلممل جيرب هذا العقار �ىل النساء احلوامل، ولكن جرب �ىل احلیوا�ت احلوامل وقد �سبب برضر    

مرصح هبا من ادارة الغذاء والعقاقري �مر�كية    خيارات اخرى القرار � ولطبيبك يف اس�ت�دام مولنوبرياڤري يف �ا� ال تو�د  
مناس�بة �.   او اي ادویة جتریبية اخرى  

عقار مولنوبرياڤري اثناء امحلل، فيجب ایضًا مناقشة الفوائد و�رضار احملمت� املرتتبة �ىل تناول هذا   ت�دامٕاس� قررت    ٕاذا
مع طبيبك.  العقار  

 

�ىل امحلل:   ات القادر   نساء ل ا   

 ٤س�ت�دام مولنوبرياڤري ولفرتة  شلك حصیح اثناء العالج �ٕ � و   س�مترار�ٕ ملنع امحلل  طریقة موثوق هبا    اس�ت�دام  �لیيكجيب    -
مع طبيبك موانع امحلل املوثوق هبا).   �قيش(  ا�م من اخر جر�ة من عقار مولنوبرياڤري  

يف اجراء بعض الفحوصات للتأٔكد من وجود محل قبل البدء يف العالج بعقار مولنوبرياڤري.قد �رغب الطبيب    -  

العالج.بدٔأ  ان هناك محل قبل    �نتعتقداكن هناك محل او    ٕاذاالطبيب فورًا    ئأ�رب   -  

امحلل  مراقبة  �ر�مج   

ا��ن یتناولون مولنوبرياڤري اثناء امحلل. الغرض من هذا الرب�مج هو مجع املعلومات   لالش�اصیو�د �ر�مج ملراقبة امحلل  
اىل طبيبك حول �یفية املشاركة يف هذا الرب�مج.   حول حصتك وحصة طف�. حتديث  

 يف �ا� مشاركتك يف هذا الرب�مج سوف تقوم �ة الر�ایة الصحیة مبشاركة    Merck Sharp & Dohme يف معلوماتك

امحلل  ثناءا  Merck Sharp & Dohme  مع  مولنوبريافري لعقار اس�ت�دامك عن �ٕالبالغ ایضا الصحیة الر�ایة  �ة تقوم  

www.pregnancyreporting.msd.com املوقع طریق عن او الهاتف �رمق االتصال طریق  عن  1-877-888-4231    
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امحلل �ىل  ادرون  الق و مع رشاكهئم    �نس�یاً   النشطاء   ش�اص ل�ٔ   

ا�ي جرب �لهيم احلیوا�ت    ذ�ور  ُاجریت �ىل   هناك دراساتليس معلوم ان اكن مونوبرياڤري یؤ�ر �ىل احلیوا�ت املنویة.  
.ٕالجراء تقيمي اكمل ولكن مل �كمتل هذه ا�راساتعقار املونوبرياڤري    

  ٔأشهر  ٣ري وملدة  ڤ اثناء العالج بعقار مونوبرياشلك حصیح  � س�مترار و جيب اس�ت�دام طریقة فعا� وموثوق هبا لت�دید النسل �ٕ 
أ�قل بعد اخر جر�ة. �ىل    

ٔأشهر �ىل احلیوا�ت املنویة �ري معروف وال زالت ا�راسات �اریة.   ٣تأٔثري العقار بعد    

الطرق املوثوق هبا    ٔأیضاً ان اكنت �یك ٔأي ٔأس�ئ� او خماوف عن تأٔثري العقار �ىل احلیوا�ت املنویة،  �قش مع طبيبك  
.لت�دید النسل  

لعالج البالغني واملصابني مت توفري مونوبرياڤري  � هذه املعلومات بناء �ىل طلب طبيبك او اجلهة الصحیة الراعیة �،    وفرت
طر ، وا��ن مه يف خ٢ختبار الفريويس سارس �وف  بنتاجئ ٕاجيابیة لالٕ و )  ١٩(�وفيد  بفريوس �ورو� اخلفيف اىل املتوسط  

رصح هبا من ٕادارة الغذاء  م�بري لتدهور احلا� املرضیة اليت قد تؤدي اىل الوفاة، وا��ن ال تنطبق �لهيم خيارات �الج اخرى  
 والعقاقري �مر�كية او �دویة التجریبية أ�خرى. 

اثناء �احئة �وفيد  لٕالس�تعامل  مونوبرياڤري    دواءس�ت�دام يف �ا� الطوارئ  ترصحي االٕ   ٔأصدرت ٕادارة الغذاء والعقاقري �مر�كية
س�ت�دام يف �ا� الطوارئ) الر�اء ا�هاب اىل هنایة النرشة. . للمزید من التفاصیل حول ما هو (االٕ ١٩  

مونوبرياڤري ليس دواًء معمتد من ٕادارة الغذاء والعقاقري �مر�كية. اقرٔأ هذه النرشة للحصول �ىل معلومات حول هذا العقار،  
ٕاذا قررت اس�تعامل مونوبرياڤري. جلهة الصحیة الراعیة � حول خياراتك، القرار �  حتدث اىل طبيبك او ا  

 

؟ ١٩ما هو �وفيد    

ذا الفريوس.هبهو فريوس �ورو� ا�ي ميكنك إالصابة به من �الل اتصا� القریب مع خشص أٓخر مصاب      

الوفاة، بي� �شري املعلومات حىت ا�ٓن اىل ان ترتاوح اعراض هذا الفريوس من خفيفة �دًا ايل شدیدة �دًا قد تؤدي ايل  
�یك و�لتايل تتدهور �خرى  بعض �مراض    یؤ�ر �ىلميكن ان    اصا�ت خفيفة ولكن  ١٩صا�ت ب �وفيد  معظم االٕ 

 �التك املرضیة.

راض القلب  شدیدة وطوی� أ�مد (مزمنة) مثل ام  مرضیة�بار السن و�ش�اص من مجیع �عامر ا��ن یعانون من �االت  
صابة ودخول املستشفي �سبب هذا الفريوس.خلطر االٕ   ٔأكربوالرئة والسكري �ىل سبيل املثال، معرضون بدر�ة    
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 ما هو مونوبرياڤري؟ 

نتاجئ ٕاجيابیة لٕالختبار الفريويس  وب   اخلفيف اىل املتوسط عند البالغني  ١٩هو عقار حتت التحقيق �س�ت�دم لعالج �وفيد 
ال تنطبق �لهيم   �نر احلا� اليت قد تصل اىل الوفاة، وا�ٔ�ش�اص املعرضون لتدهو ل  �س�ت�دم  )٢املبارش (سارس �وف  

 خيارات اخري مثل �دویة املرصح هبا من ٕادارة الغذاء والعقاقري �مر�كية او �دویة التجریبية (الرس�ریة). 

اخلفيف اىل املتوسط    ١٩الطوارئ ٕ�س�ت�دام مونوبرياڤري لعالج �وفيد    رصحت ٕادارة الغذاء والعقاقري �مر�كية حتت قانون
.�ى البالغني مبوجب قانون �حتاد أ�وريب  

 

 مونوبرياڤري ليس مرصح لٕالس�ت�دام: 

س�نة   ١٨لٔ�ش�اص اقل من    -  

١٩للوقایة من �وفيد    -  

١٩�كوفيد  لزنالء املستشفى املصابون    -  

متتالیةٔأ�م   ٥لٕالس�ت�دام �ٔكرث من    -  
 

 ماذا جيب ان ٔأ�رب الطبيب قبل تناول مونوبرياڤري؟ 

ٕاذا اكنت �یك ٔأي ٔأنواع من احلساس�یة  -  

ٕالرضاع طبیعيٕارضاع طبیعي او ختططني    -  

تعاين من اي امراض خطرية   -  

دون وصفة طبیة  املتوفرة�دویة  اليت �س�تعملها مبا يف ذ� و�عشاب    الفيتاميناتو حتدث مع طبيبك عن مجیع �دویة    -
).روش�تة(  
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مونوبرياڤري؟�یف �س�ت�دم عقار    

اجلهة الصحیة اس�تعمل مونوبرياڤري متاما كام خيربك الطبيب او    -  

. مساءٍ   ٨صبا�ًا والسا�ة   ٨سا�ة، �ىل سبيل املثال السا�ة   ١٢كبسوالت من مونوبرياڤري لك    ٤تناول    -  

، ال تتوقف قبل س ٔأ�م اكم� من العالج ٕ�س�ت�دام مونوبرياڤريامخل  تمتمن املهم ان    ،  ٔأ�م  مخستناول مونوبرياڤري لفرتة    -
 امخلس ٔأ�م حىت لو شعرت بتحسن.

تناول مونوبرياڤري مع الطعام او بدون.   -  

مل �كن متاكدًا من    ٕاذا  الصحیةهة  اجل جيب ان تبقى يف عز� طاملا ا�ربك الطبيب او �ة الر�ایة بذ�، حتدث اىل    -
.١٩طریقة العزل الصحی�ة اثناء إالصابة �كوفيد   

  حیةبلع الكبسو� اكم�، ال تفتح او �كرس او �سحق الكبسو�، اذ مل �متكن من بلع الكبسو� اكم� فأٔ�رب اجلهة الص   -
 او الطبيب. 

 

 ٕاذا فاتتك جر�ة: 

عندما تتذ�ر.  فتناولها  �وىلمىض اقل من عرش سا�ات �ىل اجلر�ة   ٕاذا  -  

ٕاذا مىض ٔأكرث من عرش سا�ات من اجلر�ة أ�وىل فت�اوز اجلر�ة وتناول أ�خرى يف املو�د احملدد.   -  

ات. ر�ة مونوبرياڤري لتعویض ما فاتك من جر�ال تضاعف ج   -  
 

لعقار مونوبرياڤري؟ احملمت�  ما يه ا�ٓ�ر اجلانبية الهامة    

ٕاسهال  -  

غثیان   -  

دو�ة  -  

)مايه امه املعلومات اليت جيب معرفهتا عن عقار مونوبرياڤري (انظر اىل صف�ة    -  

ميكن ان حتدث   �فراد ��كثري من  �ىل ال العقار    جيربمل  .  لعقار مونوبرياڤرياحملمت�  هذه لك �عراض اجلانبية  ليست  
.قد �كون خطرية و�ري متوقعة. ال �زال هذا العقار حتت ا�راسةاعراض �انبية ٔأخرى   

 



Hisham Omer 
MGH Translator 
1/19/2022 

5 
 

 

 مايه اخلیارات املتا�ة �الیًا؟ 

�ٕالس�ت�دام الطارئ لبعض �دویة أ�خرى لعالج أ�ش�اص ر�كية  مثل مونوبرياڤري، قد �سمح ٕادارة الغذاء والعقاقري �م
. اذهب اىل املوقع التايل ملعرفة املزید ١٩املصابني �كوفيد    

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-
framework/emergency-use-authorization 

. نقد�ا �فهذا لن یغري من مس�توي الر�ایة الطبیة اليت    تناو�القرار � يف اس�ت�دام عقار مونوبرياڤري، ٕاذا قررت �دم    

 

 ماذا لو كنت مرضعة؟ 

�ُرضعني طف� رضا�ة ٔأ�م من بعد اخر جر�ة مونوبرياڤري، ٕاذا كنيت    ٔأربعس�ت�دام وملدة  الٕ ال ینصح �ٕالرضاع الطبیعي اثناء ا
قبل تناول مونوبرياڤري.رات املتا�ة  طبیعیة او ختططني ��، الر�اء الت�دث مع مقدم اخلدمة الصحیة حول اخلیا  

 

 �یف ميكنين إالبالغ عن ٔأي اعراض �انبية لعقار مونوبرياڤري؟ 

�انبية �زجعك وال ختتفي.   اعراضاتصل خبدمة الر�ایة الصحیة بك ٕاذا اكن �یك ٔأي    

 ميكنك ایضًا ابالغ ٕادارة الغذاء والعقاقري �مر�كية مبارشة عن طریق املوقع

 او إالتصال �لرمق 

 

عقار مونوبرياڤري؟   ختز�ن �یف ميكن    

) در�ة مؤیة٢٥-٢٠() فهرهنایت او  ٧٧-٦٨ٕاحتفظ �لكبسوالت يف در�ة حرارة الغرفة (بني    

 ٕاحتفظ جبمیع أ�دویة بعیدًا عن متناول أ�طفال واحلیوا�ت �لیفة.

 

 

 

 

www.fda.gov/medwatch 

1-800-FDA-1088 1-800-333-1088 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
http://www.fda.gov/medwatch%20or%20call%201-800-FDA-1088
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؟ ١٩�یف ميكنين معرفة املزید عن �وفيد    

 حتدث مع طبيبك

 زر املوقع التايل

 او ٕاتصل مبكتب الص�ة احمليل او التابع للوالیة 

 موقع الرشكة
 

إالس�ت�دام يف �ا� الطوارئ؟   �رخيص   ما معىن   

آلیة  يف �االت الطوارئ    مونوبرياڤري  بتوفريأ�مر�كية    والعقاقريقامت ٕادارة الغذاء   )  �رخيص اس�ت�دام الطوارئ(�سمى  مبوجب أ
س�ت�دام الطارئ لٔ�دویة ظروف تربر االٕ ان هناك    ىل� �الن  الٕ �،  الص�ة واخلدمة إال�سانیة  ةر امن قبل وز  ه یمت دمعو 

 . ١٩  واملنت�ات البیولوجية ٔأثناء �احئة �وفيد
 -سارسختبار الفريويس املبارش لـ  بالغني ا��ن �هيم نتاجئ ٕاجيابیة لالٕ اخلفيف ٕاىل املعتدل �ى ال   ١٩�وفيد    لعالج  مونوبرياڤري

رصح هبا من م خيارات اخرى هلم ال یو�د  وا��ن    الوفاة،  املرض ا�ي قد یؤدي اىلدهور  وا��ن مه ٔأكرث عرضة لت،  ٢�وف  
 . (الرس�ریة)�دویة التجریبية  مبا فهيا  أ�مر�كية    والعقاقريقبل ٕادارة الغذاء  

من مبا يف ذ� البیا�ت    د� العلمیة�ٔأنه بناًء �ىل اجاميل    ٔأخرى،، من بني ٔأمور  أ�مر�كية  والعقاقريٕادارة الغذاء  �ددت  
بأٔن املنتج قد �كون فعاًال يف التشخیص ٔأو العالج ٔأو الوقایة د  عتقی ٕاذا اتیحت فانه   ًدا�الت�ارب الرس�ریة ا�اكفية واملضبوطة  

 . ١٩�سبب �وفيد    وهتدد احلیاةاحلا� خطرية    اكنت  ٕاذا
تفوق ا�اطر    احلا�،لتشخیص ٔأو �الج ٔأو منع مثل هذا املرض ٔأو    س�ت�دامالٕ الفوائد املعروفة واحملمت� للمنتج، عند ا

 ال تو�د بدائل مناس�بة ومعمتدة ومتا�ة.  مبا انه  ،املعروفة واحملمت� لهذا املنتج
 . ١٩�وفيد س�ت�دام املنتج يف �الج املرىض ٔأثناء �احئة  جيب استيفاء لك هذه املعایري للسامح �ٕ 

س�ت�دام الطارئ ا�ي یربر االٕ و  ١٩�وفيد    مدة ٕا�النساریة املفعول طوال    مونوبرياڤرياخلاصة بـ  س�ت�دام الطارئ  االٕ ٕاذن  اتفاقية  
 ). الطوارئ  مبوجب اتفاقية  مونوبرياڤريال جيوز اس�ت�دام   ها(بعد  ء هذه إالتفاقيةٔأو ٕالغا  ءیمت ٕاهنا  ، ٕاىل انمونوبرياڤريلـ  
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