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برنامج منع الحمل من أريفدج
معلومات ھامة حول منع الحمل ووسائل منع الحمل للرجال والنساء الذين يتناولون أريفدج
بھدف التبسيط وتسھيل القراءة ،تمت صياغة ھذا الكتيّب بصيغة المذكر .لكن الدواء مخصص للجنسين على حد سواء.
 أريفدج قد يؤدي الى تشوھات خلقية حادة وموت الجنين أو الطفل.
 يجب عليك أو على شريكتك االمتناع عن الدخول في حمل خالل العالج بالدواء.
 عليك متابعة تعليمات منع الحمل الموصوفة في ھذا الكتيّب.

مقدمة:
ھذا الكتيّب يقدّم اختصارً ا لمعلومات السالمة الھامة والتعليمات المرتبطة بتناول أريفدج .إقرأه بتمعّن واحفظه في حال كنت
ترغب بمراجعته في المستقبل .عليك استخدام أريفدج بحسب تعليمات طبيبك المُعالج.
كما يجب أن تقرأ نشرة المستھلك المرفقة بعلبة الدواء للمعلومات الھامة حول تناول الدواء .إذا كان ھنالك شيء ال تفھمه أو
كانت لديك أسئلة إضافية ،الرجاء التوجه الى الطبيب أو الصيدلي.
لمعلوماتك ،قد يؤثر أريفدج على قدرة النساء على الحمل .ھناك عدد من النساء اللواتي تناولن أريفدج وتوقفت لديھن الدورة
الشھرية .في ھذه الحالة ،من غير المعروف إذا كانت الدورة الشھرية ستعود .يجب استشارة الطبيب إذا كنت ترغبين بوالدة
أطفال.
ھذا الكت ّيب ال يستبدل نشرة المستھلك المرفقة بالعقار ،للمعلومات الكاملة حول الدواء يجب مراجعة نشرة المستھلك المرفقة
بالعقار.
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 1.1ما ھو أرفدج وكيف يعمل؟
من ال يستطيع تناول أريفدج؟
تركيبات بيولوجية ومخاطر الضرر بالجنين
قبل أن تبدأ بتناول أريفدج
خالل العالج وبعده:
الحمل وأريفدج
 6.1إذا كنت امرأة تتناولين أريفدج وقادرة الحمل
 6.2إذا كنت رجال تتناول أريفدج
 6.3إذا كان ھنالك شك بأنك حامل
األعراض الجانبية ألريفدج

 .1مقدمة
 قد يؤدي أريفدج الى تشوھات خلقية حادة وموت الجنين أو الطفل.
 يجب عليك أو على شريكتك االمتناع عن الدخول في حمل خالل العالج بالدواء.
 عليك متابعة تعليمات منع الحمل الموصوفة في ھذا الكتيّب.

إقرأ التعليمات المفصلة المقدمة لك من قبل طبيبك ،خاصة تلك المتعلقة بتأثير أريفدج على األج ّنة.
 1.1ما ھو أريفدج وكيف يعمل؟
أريفدج ھو دواء مضاد للسرطان يحتوي على المادة الفعّالة .vismodegib
يتم استخدامه لعالج البالغين ذوي نوع من سرطان الجلد يُدعى  .basal cell carcinomaأريفدج يُعطى في الحاالت التي
يكون السرطان فيھا قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ) (metastaticأو انتشر الى أماكن محاذية ) locally
 (advancedوعاود بعد جراحة أو لم يكن باإلمكان معالجته من خالل الجراحة أو األشعة.
 basal cell carcinomaقيد التطوّ ر بينما الـ DNAفي خاليا الجلد السليمة غير قادر على إصالح الضرر .ھذا الضرر
قد يؤدي الى تغيير في وظيقة عدد من البروتينات في الخاليا المتضررة وتتحوّ ل الى سرطانية وتبدأ بالورم واالنقسام .أريفدج
ھو دواء مضاد للسرطان يتصل ويعيق أحد البروتينات البالغة األھمية المرتبطة بھذا النوع من سرطان الجلد .قد يؤدي ھذا الى
إبطاء أو إيقاف ورم خاليا السرطان أو يسمح بقتلھا ونتيجة لذلك يؤدي الى تقلّص السرطان في الجلد.

 .2من ال يستطيع تناول أريفدج؟

بعض االشخاص ال يمكنھم تناول أريفدج .ال تتناول الدواء إذا انطبق عليك واحدا مما يلي .إذا لم تكن متأك ًدا ،توجّ ه الى الطبيب
أو الصيدلي.
ال تتناول أريفدج إذا:
 كنت حامال ،تعتقدين أنك قد تكونين حامال أو إذا كنت تنوين الحمل خالل العالج أو لمدة  24شھرً ا بعد تناول
الجرعة األخيرة.





كنت ُمرضعة أو تنوين اإلرضاع خالل العالج ولمدة  24شھرا بعد تناول الجرعة األخيرة.
إذا كنت امرأة تستطيعين الحمل وال تستخدمين وسائل منع الحمل التي يُنصح بھا )منع الحمل ،البند  (6.1أو ال
تمتنعين عن ممارسة العالقة الجنسية خالل العالج أو خالل  24شھرا بعد تناول الجرعة األخيرة.
كنت تعانين من حساسية للمادة الفعالة ) (vismodegibأو ألحد مركبات الدواء األخرى.
كنت تتناول أيضًا ھيبريكوم بربورتوم ) - ( St. John’s wortدواء عشبي لعالج االكتئاب

 .3تركيبات بيولوجية ومخاطر الضرر بالجنين
مسار  Hedgehogله وظيفة مھمة في تطوّ ر الجنين .أظھرت االبحاث على الحيوانات بواسطة المادة النشيطة
 vismodegibحصول تشوھّات حادة مثل نقص أو التصاق االصابع ،بنية غير سليمة للرأس والوجه وتخلّف.

 .4قبل أن تبدأ بتناول أريفدج
إذا كنت امرأة قادرة على الحمل ،عليك إجراء فحص حمل تحت مراقبة فرد من الطاقم الطبي خالل الـ 7أيام قبل بداية العالج
بأريفدج.

 .5خالل العالج وبعده:
من الممكن أن يضر أريفدج بالجنين أو المولود.
 يُمنع الدخول في حمل خالل العالج ولمدة  24شھرا بعد تناول الجرعة األخيرة ،يجب إجراء فحص حمل كل شھر.
ُ تمنع الرضاعة خالل العالج ولمدة  24شھرا بعد تناول الجرعة األخيرة.
 يُمنع التبرّ ع بالدم خالل العالج ولمدة  24شھرا بعد تناول الجرعة األخيرة.
 يجب خفظ الدواء بعي ًدا عن متناول أيدي األطفال ونظرھم.
 يجب استخدام وسائل منع الحمل التي يُنصح بھا في كتيّب المعلومات ھذا.
 يُمنع التبرّ ع بالمني خالل العالج ولمدة شھرين بعد تناول الجرعة األخيرة.



يُمنع إعطاء ھذا الدواء ألي شخص آخر.

 .6الحمل وأريفدج
 6.1إذا كنت امرأة تتناولين أريفدج وقادرة على الحمل:
قد يؤدي أريفدج الى حصول تشوھات حادة خالل تطوّ ر الجنين إذا أصبحت حامال خالل العالج ولمدة  24شھر بعد تناول
الجرعة األخيرة.
 إذا كنت حامال ،يُمنع عليك بدء العالج بأريفدج
 عليك إجراء فحص حمل تحت مراقبة فرد من الطاقم الطبي خالل الـ 7أيام قبل بداية العالج بأريفدج) .يوم إجراء
فحص الحمل = يوم (1
 عليك إجراء فحص حمل كل شھر خالل أشھر العالج.
 إذا كنت تنوين الحمل ،عليك استشارة الطبيب.
 يُمنع الدخول في حمل خالل العالج ولمدة  24شھرا بعد تناول الجرعة األخيرة.
 من المھم ج ًدا استخدام وسيلتين من بين وسائل منع الحمل المفصّلة في القائمة أدناه .إحدى ھاتين الوسيلتين يجب أن
تكون وسيلة انسدادية.
وسائل منع الحمل التي ُينصح بھا
يجب استخدام وسيلتين ) (2لمنع الحمل .يجب استخدام وسيلة منع حمل واحدة من كل عامود.
وسائل المنع ذات النجاعة المرتفعة

وسائل منع الحمل االنسدادية
 واقي ذكري مع قاتل مني أو
 ديافراغم مع قاتل للمني

بالدمج مع

 حقنة تحرر الھرمونات أو
 جھاز داخل الرحم ) (IUDأو
 ربط القنوات أو
 قطع أنبوب المنى

استشيري الطبيب إذا لم تكوني متأكدة من نوع وسيلة منع الحمل التي يجدر استخدامھا أو إذا كنت بحاجة للمزيد من
المعلومات.







يجب استخدام وسائل منع حمل )أو االمتناع عن ممارسة الجنس( خالل العالج بأريفدج ولمدة  24شھرا بعد تناول
الجرعة األخيرة ،إال إذا التزمت بعدم ممارسة العالقة الجنسية خالل ھذه الفترة )االمتناع التام عن العالقة الجنسية(
إذا انقطعت لديك الدورة الشھرية خالل العالج ،عليك متابعة استخدام وسائل منع الحمل خالل العالج بأريفدج ولمدة
 24شھرا بعد تناول الجرعة األخيرة
إذا انقطعت لديك الدورة الشھرية قبل بداية العالج بأريفدج نتيجة عالجات سابقة مضادة للسرطان ،عليك متابعة
استخدام وسائل منع الحمل خالل العالج بأريفدج ولمدة  24شھرا بعد تناول الجرعة األخيرة
تحدثي مع الطبيب حول وسائل منع الحمل األفضل لك.
عليك إيقاف تناول أريفدج وإبالغ الطبيب على الفور إذا تأخرت لديك الدورة الشھرية وشككت بأنك حامل

 6.2إذا كنت رجال تتناول أريفدج
 قد تنتقل المادة الفعالة في ھذا الدواء إلى المنى فتتعرّ ض له شريكتك الجنسية خالل العالقة .من أجل االمتناع عن
التعرّ ض للمادة خالل الحمل ،عليك استخدام واقي ذكري بشكل دائم )مع قاتل للمني ،إذا أمكن( ،حتى بعد جراحة
قطع أنبوب المني ،خالل ممارسة العالقة الجنسية مع امرأة خالل العالج ولمدة شھرين بعد تناول الجرعة االخيرة
 يُمنع التبرّ ع بالمني خالل العالج ولمدة شھرين بعد تناول الجرعة األخيرة.



قم باستشارة الطبيب المعالج إذا كانت ھنالك مخاوف بأن شريكتك قد حملت خالل العالج ولمدة شھرين بعد تناول
الجرعة األخيرة

 6.3إذا كان ھنالك شك بأنك حامل
يجب التحدث مع الطبيب على الفور إذا كان لديك أو لشريكتك الجنسية تأخير في الدورة الشھرية ،أو إذا حصل نزيف
حاد بين الدورات الشھرية ،شك بحدوث حمل أو حمل.
 المتعالجات  -استشيري الطبيب وتوقفي عن تناول أريفدج على الفور إذا كنت تعتقدين أنك حامل خالل العالج
بأريفدج ولمدة  24شھرا بعد تناول الجرعة األخيرة
 المتعالجين -إستشِ ر الطبيب إذا كنت تعتقد أن شريكتك حامل خالل العالج بأريفدج ولمدة شھرين بعد تناول الجرعة
األخيرة

 .7األعراض الجانبية ألريفدج


تحتوي نشرة المستھلك على قائمة كاملة بكل األعراض الجانبية المعروفة عن الدواء .من المھم التعرّ ف على األعراض
الجانبية التي قد تصيبك خالل العالج .في حال حصول األعراض الجانبية ،يجب إبالغ الطبيب المُعالج.



يمكن اإلبالغ عن األعراض الجانبية لوزارة الصحة من خالل االستمارة المحوسبة لإلبالغ عن األعراض الجانبية
الموجودة على موقع وزارة الصحة  www.health.gov.ilأو من خالل الدخول الى الرابط:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEff
ectMedic@moh.gov.il
أو لشركة "روش" على عنوان البريد اإللكتروني Israel.DrugSafety@roche.com

