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بوماليدوميد
)mide) oh lid' 'ma poeكـ تنطق

هام:تحذير

بوماليدوميد.بسبب الحياة تهدد خطيرة خلقية عيوب حدوث خطر

بوماليدوميد:يتناولون الذين المرضى لجميع

يتسبب أن من كبير خطر هناك حوامل. يصبحن قد الالتي أو الحوامل النساء قبل من بوماليدوميد تناول عدم يجب

.)الوالدةعند موجودة مشاكل (خلقية بعيوب الطفل والدة في يتسبب أو الحمل فقدان في بوماليدوميد

أثناء يحملن ال النساء وأن بوماليدوميد يأخذن ال الحوامل النساء أن من للتأكد إعداده تم ®REMSبوماليست يسمى برنامج

على الحصول والرجال ، الحمل يستطعن   ال اللواتي النساء ذلك في بما المرضى ، لجميع يمكن بوماليدوميد. تناول

، ®REMS Pomalystلدى مسجل طبيب من طبية وصفة لديك ، ®REMS Pomalystفي تسجيلهم تم إذا فقط بوماليدوميد

.®REMS Pomalystلدى مسجلة صيدلية من الطبية الوصفة وامأل

هذه تفهم بأنك تفيد مستنيرة موافقة ورقة على توقع أن ويجب بوماليدوميد تناول مخاطر حول معلومات تتلقى سوف

الجانبية واآلثار حالتك عن للتحدث عالجك أثناء طبيبك رؤية إلى تحتاج سوف الدواء. تلقي من تتمكن أن قبل المعلومات

البرنامج.في به الموصى النحو على الحمل اختبارات إلجراء أو منها تعاني التي

تحديد طرق استخدام وكيفية برنامج ®REMSبوماليست و بوماليدوميد عن لك قيل ما كل تفهم ال كنت إذا طبيبك أخبر

المواعيد.على الحفاظ من ستتمكن أنك تعتقد ال كنت إذا أو طبيبك ، مع مناقشتها تمت التي النسل

العالج.بعد أسابيع 4 ولمدة بوماليدوميد تناول أثناء بالدم تتبرع ال

لديك.التي األعراض نفس لديه كان لو حتى آخر ، شخص أي مع بوماليدوميد تشارك ال

العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي بوماليدوميد باستخدام

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك

httpa613030.html/meds/druginfo/s: //medlineplus.gov7/1

TITLE - POMALIDOMIDE / POMALYST MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-pomalidomide-pomalyst-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613030.html


MedlinePlusاألدوية معلومات بوماليدوميد:مساء3:19ً 4 ، /1/422

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/

http://www.fda.gov( أو

http://www.celgeneriskmanagement.com ]http://www.celgeneriskmanagement.com[  دليل على للحصول

الدواء.

بوماليدوميد.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

بوماليدوميد:يتناولون الذين اإلناث للمرضى

تلبية إلى بحاجة أنت ببوماليدوميد. عالجك أثناء معينة متطلبات تلبية إلى فستحتاجين حامال ً، تصبحي أن تستطيع كنت إذا

من إعفاؤك يتم قد . )الحمللمنع جراحية عملية  ، "األنابيبربط ("البوق ربط عملية أجريت قد كنت إذا حتى المتطلبات هذه

أو  )"الحياةتغيير ("اليأس سن تجاوزت أنك طبيبك وأخبر التوالي على شهراً 24 لمدة تحض لم إذا فقط المتطلبات هذه تلبية

تلبية عليك فيجب عليك ، ينطبق األمور هذه من أي يكن لم إذا المبيضين. كال أو   /والرحم إلزالة جراحية عملية أجريت إذا

أدناه.المتطلبات

في بما العالج ، أثناء بوماليدوميد ، تناول في البدء قبل أسابيع 4 لمدة النسل لتحديد مقبولين شكلين استخدام عليك يجب

طبيبك سيخبرك العالج. بعد أسابيع 4 ولمدة بوماليدوميد ، تناول عن مؤقتاً بالتوقف طبيبك فيها يخبرك التي األوقات ذلك

من الشكلين هذين استخدام عليك يجب النسل. تحديد حول مكتوبة معلومات لك وسيقدم المقبولة النسل تحديد بأشكال

قبل أسابيع 4 لمدة رجل مع جنسي اتصال أي وجود بعدم الوعد من تتمكن لم ما األوقات جميع في النسل تحديد وسائل

عالجك.ذلك. بعد أسابيع 4 ولمدة العالج ، في انقطاع أي وأثناء العالج ، وأثناء العالج ،

تفهم أن يجب العالج. بعد أسابيع 4 و وأثناء قبل أسابيع 4 لمدة الحمل تجنب مسؤوليتك فمن بوماليدوميد ، تناول اخترت إذا

شكلين باستخدام العرضي الحمل مخاطر تقليل جداً المهم من لذلك ، يفشل. أن يمكن النسل تحديد أشكال من شكل أي أن

من ستتمكن أنك تعتقد ال كنت أو النسل تحديد عن لك قيل ما كل تفهم ال كنت إذا طبيبك أخبر الحمل. منع وسائل من

األوقات.جميع في الحمل منع وسائل من شكلين استخدام

إجراء إلى أيضاً ستحتاج بوماليدوميد. تناول في البدء من تتمكن أن قبل للحمل سلبيين اختبارين لديك يكون أن يجب

االختبارات.هذه تجري وأين متى طبيبك سيخبرك العالج. أثناء معينة أوقات في المختبر في الحمل اختبار

مارست أو الحيض ، فترة فاتك أو حامل ، أنك تعتقد كنت إذا الفور على بطبيبك واتصل بوماليدوميد تناول عن توقف

العالج ، بعد يوماً 30 غضون في أو العالج أثناء حامال ًأصبحت إذا الحمل. منع وسائل من شكلين استخدام دون الجنس

.)(FDAوالدواء الغذاء وإدارة  ، pomalidomideلـ المصنعة الشركة البرنامج ، ®REMS Pomalystبـ طبيبك سيتصل

بوماليدوميد:يتناولون الذين الذكور للمرضى

أثناء القضيب خالل من إطالقها يتم التي المنوية الحيوانات على يحتوي الذي السائل (المنوي السائل في بوماليدوميد يوجد

كنت إذا حتى الصناعي ، الذكري الواقي أو الالتكس مادة من المصنوع الذكري الواقي استخدام عليك يجب . )الجنسيةالنشوة

الجنس فيها تمارس مرة كل في  ، )الحملفي التسبب من الرجل تمنع التي الجراحة (الدافقة القناة قطع لعملية خضعت قد

جنسي اتصال لديك كان إذا طبيبك أخبر العالج. بعد يوماً 28 ولمدة بوماليدوميد تناول أثناء الحمل على قادرة أو حامل أنثى مع

ببوماليدوميد.عالجك أثناء حامال ًتكون قد أنها يعتقد شريكك كان إذا أو الذكري الواقي استخدام دون أنثى مع
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العالج.بعد أسابيع 4 ولمدة بوماليدوميد تناول أثناء المنوية بالحيوانات تتبرع ال

الدم:تجلط مخاطر

أو قلبية بنوبة اإلصابة من خطر فهناك  ، )العظامنخاع سرطان من نوع (المتعددة المايلوما لعالج بوماليدوميد تتناول كنت إذا

انسداد (رئتيك إلى الدم مجرى عبر تنتقل قد التي  )DVTالعميقة ؛ األوردة تجلط (ساقك في دموية جلطة أو دماغية سكتة

أخبر بوماليدوميد. تناول بعدم طبيبك يخبرك قد دماغية. سكتة أو قلبية بنوبة أصبت قد كنت إذا طبيبك أخبر . )PEرئوي ،

ارتفاع من تعاني كنت وإذا دماغية ، سكتة أو قلبية بنوبة أصبت قد كنت إذا التبغ ، تستخدم أو تدخن كنت إذا أيضاً طبيبك

مع تناوله يتم أخرى أدوية الطبيب لك يصف فقد الدم ، في الدهون أو الكوليسترول مستويات ارتفاع أو الدم ، ضغط

الفور: على طبيبك أخبر بوماليدوميد ، تناول أثناء التالية األعراض من أي من تعاني كنت إذا الخطر. هذا لتقليل بوماليدوميد

أو الذراع في خدر أو ضعف المفاجئ ؛ الجزئي أو الكامل الرؤية فقدان الضعف. أو الدوخة الكالم مشاكل القيء. شديد. صداع

أو تورم أو ألم أو ارتباك؛ التنفس؛ في ضيق المعدة ؛ أو الظهر أو الفك أو الرقبة أو الذراعين إلى ينتشر قد الصدر في ألم الساق.

واحدة.ساق في احمرار

بوماليدوميد.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

أو خالل يتحسن لم الذي  )العظامنخاع سرطان من نوع (المتعددة المايلوما لعالج ديكساميثازون مع باالشتراك بوماليدوميد يستخدم

(بورتيزوميب مثل البروتيازوم ومثبط  )(Revlimidليناليدوميد ذلك في بما األقل ، على آخرين بدوائين العالج من يوماً 60 خالل
طبيعية غير أنسجة نمو في يتسبب السرطان من نوع (كابوزي ساركوما لعالج يستخدم أنه كما . )كيبروليس(كارفيلزوميب أو  )فيلكاد

األشخاص في أو أخرى بأدوية ناجح غير عالج بعد  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة المرتبطة  )الجسممن مختلفة أجزاء في

إلى بوماليدوميد ينتمي . )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى لديك ذلك. من يعانون ال الذين كابوزي بساركوما المصابين

المناعة.تعديل عوامل تسمى األدوية من فئة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

1 من األيام في طعام بدون أو مع يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذها كبسولة شكل على بوماليدوميد يأتي

نفس في بوماليدوميد خذ طبيبك. به أوصى الذي النحو على هذا يوماً 28 الـ نمط تكرار يمكن يوماً. 28 مدتها دورة من 21 إلى

أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً بوماليدوميد خذ تفهمه. ال جزء

بشرتك المست إذا الالزم. من أكثر معها تتعامل أو الكبسوالت تفتح ال تمضغها. أو تكسرها ال بالماء ؛ كاملة الكبسوالت ابتلع

اغسل عينيك ، في كبسولة محتويات أي دخلت إذا والصابون. بالماء المكشوفة المنطقة اغسل مكسور ، مسحوق أو كبسوالت

بالماء.الفور على عينيك
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طبيبك إخبار من تأكد الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا الجرعة تقليل أو مؤقت أو دائم بشكل عالجك إيقاف إلى طبيبك يحتاج قد

ببوماليدوميد.عالجك أثناء به تشعر بما

الدواءلهذا استخدامات هناك

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

بوماليدوميد ،تناول قبل

كبسوالت مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو بوماليدوميد ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل بوماليدوميد.

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

 ؛ )وغيرهاتيريل ، تيجريتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )نيزورال(والكيتوكونازول  ؛ )لوفوكس(فلوفوكسامين  ؛ )سيبرو(سيبروفلوكساسين

من تأكد لذا بوماليدوميد ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار

سبق أو لديك أو  )صحيحبشكل الكلى تعمل ال عندما الدم لتنظيف الطبي العالج (الكلى غسيل تتلقى كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.في مرض من عانيت أن

بوماليدوميد.تناول أثناء الثدي من ترضع ال

الدواء.هذا فعالية من السجائر تدخين يقلل قد التبغ. منتجات تستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

أخرى بأنشطة تقوم أو اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال االرتباك. أو بالدوار تشعر يجعلك قد بوماليدوميد أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى تماماً متيقظاً تكون أن منك تتطلب

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة موعد حتى ساعة 12 من أقل كان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

إمساك

إسهال
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غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

الوزنتغيرات

الجسممن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

ليليتعرق أو عادي غير تعرق

القلق

جافجلد

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين في تورم

الظهرأو العضالت أو المفاصل آالم

نائماالبقاء أو النوم في مشكلة

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك واتصل بوماليدوميد تناول عن فتوقف الخاصة ، التحذيرات أو الهام التحذير قسم

متسرع

متشوقمتلهف،

قشعريرة

الجلدوتقشير تقرحات ظهور

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو الذراعين أو اليدين أو الحلق أو اللسان أو الوجه أو العينين في تورم

البلعأو التنفس في صعوبة

الصوتفي بحة

العدوىعالمات من غيرها أو والسعال والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

الجلدأو صفراء عيون

الداكنالبول

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في انزعاج أو ألم

المؤلمأو المتكرر أو الصعب التبول

شاحبجلد

عاديغير ضعف أو إرهاق

عاديةغير كدمات أو نزيف

األنففي نزيف

القدمينأو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر

النوبات
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بوماليدوميد.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث أخرى. بسرطانات اإلصابة خطر من بوماليدوميد يزيد قد

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً بوماليدوميد يسبب 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(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

اسأل المصنعة. الشركة أو الصيدلية إلى إليه بحاجة تعد لم دواء أي أعد . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

الدواء.إعادة حول أسئلة أي لديك كان إذا الصيدلي

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لبوماليدوميد.

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل

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

طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

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

راندأسماء

®بوماليست

2020/08/15- مراجعة آخر
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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