
.2021تّمت المصادقة على هذه البطاقة ومحتواها من قبل وزارة الصحة قي تموز    

 كيترودا
 (وليزومابربمپي)

 للمتعالجبطاقة معلومات سالمة 

الجانبية  األعراضؤدي إلى الموت. قد تحدث هذه تلحياة ويمكن أن ل ةهددمالتي يمكن أن تصبح في بعض األحيان  وخيمةجانبية  اأعراض   اكيتروديمكن أن يسبب 
 .ذات الوقتجانبي واحد في  عرضمن  أكثر تواجهن بأ من المحتمل. عالجك انتهاءفي أي وقت أثناء العالج أو حتى بعد 

 
 

 

 
 فاصيل اتصال مهمةت

 اسم الطبيب
 

 الطارئةاالت حالاتف في هال هاتف العيادة

 اسم المتعالج
 

 اسم وهاتف(طارئة )الحاالت للتفاصيل اتصال  هاتف المتعالج

 
 

 الطبي طاقملل مهمةمعلومات 

خالل وقت ة, والتي قد تحدث في أي بجهاز المناع لةذات صة جانبي بأعراضيتسبب  أن(, الذي يمكن وليزومابپيمبربكيترودا, )بطاقة متعالج حامل هذه ال

التشخيص المبكر هاز المناعة. بج ذات صلةجانبية ألعراض  وعوارضعالمات بخصوص لمتعالجين لتقييم  إجراءالعالج. يجب  حتى بعد انتهاءالعالج أو 

 مناعة.المتعلقة بجهاز الالجانبية  األعراضضروريان للحد من عواقب  ةالئمواإلدارة الم

 

العرض  لوخامة وفق اأخرى.  مسببات نفيسبب أو مال تأكيدضرورة ل الئممينبغي إجراء تقييم  ,بجهاز المناعة ذات صلة جانبية ألعراضك شك لعندما يكون هنا

في نشرة متوفرة  المناعةجهاز ب متعلقةالجانبية ال األعراضيدات. إرشادات خاصة إلدارة ئالكورتيكوستيروب معالجةالكيترودا وبعالج ال تأجيل, ينبغي الجانبي

 كيترودا.الخاصة بطبيب لا

 

 في عضو معين. الجهاز المناعيب متعلقةالالجانبية  األعراضيمكن أن تساعد استشارة طبيب األورام أو أخصائي طبي آخر في إدارة 

 

 

 

 
 
 
 

 
 خصص لكال الجنسين.الدواء من إفذلك,  ومع. هذه البطاقة بصيغة المذكر صياغة, تّمت للتبسيط وتسهيل القراءة

 

 

 

 

 

 

 

بما في ذلك  عالمات أو أعراضأي  ركنت تطو  ا إذا اتصل بطبيبك فور  

يعالجك طبيبك أن  من المحتملهذه البطاقة.  في ذكرأعراض التي لم ت

 وتقليل األعراض. وخيمة لتجنب المزيد من المضاعفات البأدوية أخرى 

إيقاف الجرعة التالية من كيترودا أو  بتأجيلطبيبك يقوم من المحتمل بأن 

 ا.كيترودا تمام  بالعالج 

دا التي تحتوي وكيترلمستهلك ال مراجعة نشرةيرجى  ,لمزيد من المعلومات

 :وزارة الصحةالخاص باإلنترنت موقع  في للمتعالج,على معلومات 

index-drug-www.gov.il/he/service/israeli 

 مهم

  الجانبية بنفسك األعراضال تحاول تشخيص أو عالج. 

 كل توجه في  ,أثناء السفر خاصة   ,خذ هذه البطاقة معك طوال الوقت

 .آخرألي طبيب عند التوجه أو  ,غرفة الطوارئإلى 

 عالج تأنك تبتقابله  فرد من الطاقم الطبي الذيكل  حتلنةعلى  احرص

 .لهم هذه البطاقة اعرضو ,داوكيترب

 الرئتين

 ضيق تنفس 

 ألم في الصدر 

 سعال 

 األمعاء

 إسهال أو نشاط معوي أكثر من المعتاد 

  أو دموي أو َدبِق, شبيه بالقطران, أسودبراز بلون ,

 مخاطي

 ألم وخيم أو تحسس وخيم في منطقة البطن 

 الكبد

 غثيان أو تقيؤ 

  من المعتادأقل شعور بالجوع 

 ألم في الجانب األيمن من منطقة البطن 

  أو الجزء األبيض في العينينالجلد اصفرار 

 بول داكن 

  نزيف أو ظهور كدمات بسهولة أكبر من المعتاد 

 الكلى

  البولتغير في كمية أو في لون 
 

الهرمونية دالغد  

 نبض سريع 
 انخفاض أو ارتفاع بالوزن 
 تعرق مفرط 
 تساقط الشعر 
 شعور بالبرد 
 إمساك 
 الصوت تغلُّظ 
 آالم عضالت 
 دوخة أو إغماء 
 اعتياديغير ألم رأس س التي ال تنقضي أو أر آالم 
  لعطشبالجوع أو بامفرط شعور 
 من المعتاد تبول في أوقات متقاربة أكثر 
 

 

 : وزارة الصحةالخاص باإلنترنت موقع  في داوكيترالطبيب ل مراجعة نشرة يرجى المعلومات,لمزيد من 

index-drug-www.gov.il/he/service/israeli 

 :التالي بطبوصفة طبية في الراالملزمة بمكن اإلبالغ لوزارة الصحة عن أعراض جانبية الناجمة عن أدوية 

https://sideeffects.health.gov.il 

 099533333 أو اتصل DPOC.israel@merck.com: يمكن التوجه للحصول على معلومات طبية في العنوان
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