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الدواء؟هذا وصف لماذا

حيث األنثوية التناسلية األعضاء في يبدأ الذي السرطان (المبيض سرطان لعالج كاربوبالتين مع باالشتراك  Gemcitabineيستخدم

أبراكسان ، (باكليتاكسيل مع تستخدم أنها كما سابق. عالج من االنتهاء من األقل على أشهر 6 بعد عاد الذي  )البويضاتتتشكل

السيسبالتين مع  Gemcitabineيستخدم أخرى. بأدوية العالج بعد ساء الذي أو يتحسن لم الذي الثدي سرطان لعالج  )تاكسول

يمكن وال الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  )NSCLCالصغيرة ؛ غير الخاليا ذو الرئة سرطان (الرئة سرطان من نوع لعالج

أو يتحسن ولم الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي البنكرياس سرطان لعالج أيضاً  Gemcitabineيستخدم بالجراحة. عالجه

األيض.مضادات تسمى األدوية من فئة إلى  Gemcitabineينتمي آخر. بدواء العالج بعد يتفاقم

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أو طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن دقيقة 30 خالل ليحقن سائل مع يخلط مسحوق شكل على  Gemcitabineيأتي

3 كل معينة أيام في عادة ًإعطاؤه يتم الثدي ، أو المبيض سرطان لعالج  gemcitabineاستخدام عند طبية. منشأة في ممرضة

استخدام عند أسابيع. 4 أو 3 كل معينة أيام في عادة ًإعطاؤه يتم الرئة ، سرطان لعالج  gemcitabineاستخدام عند أسابيع.

gemcitabine  تتناولها ، التي األدوية أنواع على العالج مدة تعتمد أسبوع. كل واحدة مرة حقنه يمكن البنكرياس ، سرطان لعالج

تعاني كنت إذا عالجك تأخير أو إيقاف إلى طبيبك يحتاج قد منها. تعاني التي الحالة أو السرطان ونوع لها ، جسمك استجابة ومدى

الجانبية.اآلثار بعض من

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

تصنع التي والقنوات األعضاء في سرطان (الصفراوية القناة وسرطان المثانة سرطان لعالج أيضاً أحياناً  Gemcitabineيستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )الكبديصنعه الذي السائل الصفراء ، وتخزن

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الجيمسيتابين ،تناول قبل
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في الموجودة المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  gemcitabineمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

gemcitabine . المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

لتناولها.تخطط أو تتناولها التي العشبية

ذلك في بما الكبد ، في مرض من تعاني كنت إذا أو الكحول من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت إذا طبيبك أخبر

الكلى.أمراض أو الكبد التهاب

إشعاعياً.عالجاً حالياً تتلقى أو سابقاً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

اختبار إجراء إلى تحتاج فسوف أنثى ، كنت إذا طفل. إلنجاب تخطط كنت إذا أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الجرعة بعد األقل على أشهر 6 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع الحمل لمنع فعالة وسيلة واستخدام العالج بدء قبل الحمل

أشهر 3 ولمدة  gemcitabineتلقيك أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة وشريكتك أنت تستخدم أن يجب ذكراً ، كنت إذا النهائية.

إذا جيمسيتابين. باستخدام عالجك أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام حول طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة بعد

الجنين.جيمسيتابين يؤذي قد بطبيبك. فاتصل  ، gemcitabineتلقي أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت

النهائية.جرعتك بعد أسبوع ولمدة جيمسيتابين حقنة تلقيك أثناء ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

الجيمسيتابين.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الرجال. عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Gemcitabineيسبب قد
تختفي:

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

الشهيةفقدان

والحلقالفم في تقرحات

الشعرتساقط

الراسصداع

مؤلمةأو مؤلمة عضالت

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق أو ألم

الحقنموقع في حرق أو احمرار أو ألم أو تورم

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:
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إغماء.أو دوار ، قيء ، التنفس ، في صعوبة التنفس ، في ضيق اللسان ، أو الحلق في تورم خاليا ، حكة ، جلدي ، طفح

القهوةتشبه مادة أو دما ًيتقيأ أو سعال أو أسود ، أو أحمر قطراني براز كدمات ، أو عادي غير نزيف

البولحجم في تغيرات

للعدوىأخرى عالمات أو واالحتقان المستمر والسعال الحلق والتهاب الحمى

صفيرأو التنفس ، في ضيق عادي ، غير ضعف أو إرهاق

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في الراحة عدم أو األلم أو والتعب ، الشهية ، وفقدان الداكن ، والبول العينين ، أو الجلد اصفرار

التعبأو مائي براز المعدة في آالم الساقين. أسفل أو الكاحلين أو القدمين في تورم

خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

الرؤيةفي تغيرات أو ارتباك أو تعب أو نوبات أو صداع

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Gemcitabineيسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

شديدجلدي طفح

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق أو ألم

عاديةغير كدمات أو نزيف

أسودأو أحمر براز

الداكنالبني أو األحمر أو الوردي البول

القهوةتشبه التي المواد أو الدم القيء أو السعال

للعدوىأخرى عالمات أو واالحتقان المستمر والسعال الحلق والتهاب الحمى

الشديدالتعب

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

استجابة من للتحقق العالج وأثناء قبل المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للجيمسيتابين.جسمك
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أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

®جمزار

2019/08/15- مراجعة آخر
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