ابدأ رحلة عالجك
مع RINVOQ
دليل لمرضى الروماتيزم الذين وصف لهم دواء RINVOQ

لمزيد من المعلومات والموارد المفيدة،
تفضل بزيارة www.rinvoq.com.au
وأدخل رمز الوصولASPIRE :

ARABIC

لماذا RINVOQ
ول َم اآلن؟
ربما تكون قد تلقيت ساب ًقا أدوية أخرى لحالتك
االلتهابية .ومع ذلك ،ربما لم تستجب لهذه األدوية
بشكل كافٍ .ولذلك ،قرر طبيبك وصف دواء
 RINVOQلحالتك االلتهابية.
ينطوي هذا الكتيب على معلومات إضافية حول
عالج  RINVOQالخاص بك ويهدف إلى
اإلجابة عن األسئلة التي قد تكون لديك.

لمزيد من المعلومات والموارد المفيدة،
تفضل بزيارة  www.rinvoq.com.auواستخدم
رمز الوصول " "ASPIREحتى تتمكن من الدخول
يُعتبر هذا الكتيب مكمالً للمعلومات الدوائية للمستهلك .راجع دائمًا المعلومات الدوائية للمستهلك قبل البدء في عالج  .RINVOQيمكنك العثور عليها
عبر اإلنترنت على  www.rinvoq.com.auأو عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة ( )QRالموجود في الجزء الخلفي من هذا الكتيب أو
الموجود على عبوة المنتج .يتطلب موقع  RINVOQرمز وصول من أجل الدخول.

تحدث إلى اختصاصي الرعاية الصحية إذا كان لديك أي استفسارات بشأن عالجك.
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لماذا RINVOQ؟
 RINVOQهو دواء يستخدم لعالج الحاالت االلتهابية ،والتهاب المفاصل الروماتويدي ( ،)RAوالتهاب
1
المفاصل الصدفي ( ،)PsAوالتهاب الفقرات المقسِّط (.)AS

كيف يعمل RINVOQ؟
يحتوي  RINVOQعلى المكون الفعال أباداسيتنيب ،وهو مثبط جانوس كيناز (ُ .)JAKتنشئ إنزيمات جانوس
كيناز إشارات في الجهاز المناعي بالجسم تؤدي إلى حدوث التهابات .ويعمل  RINVOQعلى منع هذه
1
اإلشارات ،وبالتالي تقليل االلتهاب وإنتاج الخاليا المناعية داخل الجسم.

لقد وُ صف ( RINVOQالمعروف أيضًا باسم أباداسيتنيب) لعالج حالتك االلتهابية .وربما تكون قد عولجت
بأدوية أخرى قبل إعطائك  .RINVOQسينصحك طبيبك أو ممرضتك بطبيعة األدوية التي يجب عليك
2
االستمرار في تناولها من بين هذه األدوية بالتزامن مع .RINVOQ

 moleculesجزئيات التهابية
Inflammatory

ما هو RINVOQ؟

خاليا مناعية
Immune
cell

 RINVOQهو عبارة عن قرص بجرعة  15ملغ يؤخذ لمرة واحدة يوميًا ،يستهدف االلتهاب الضامر الذي
1
يمكن أن يسبب عالمات وأعراض حالتك .وهذه األعراض تتضمن:

cellsخلية مناعية
Immune

التهاب المفاصل الروماتويدي – آالم المفاصل واإليالم وتيبس وتورّ م في مفاصلك
التهاب المفاصل الصدفي – ألم وتيبس وتورّ م في المفاصل والمناطق المحيطة بها وألم وتيبس في العمود الفقري
وطفح جلدي مصحوب بالصدفية والتعب
المقسط – ألم في الظهر يشمل ألم الظهر الليلي وتيبس والتهاب العمود الفقري لديك.
التهاب الفقرات
ِّ

RINVOQ

Fewer
inflammatoryأقل
جزئيات التهابية
molecules

كيف يمكن أن يساعدني RINVOQ؟
من خالل تقليل نشاط إنزيم جانوس كيناز ،يمكن أن يساعد  RINVOQفي تقليل:

التهاب المفاصل
الروماتويدي
•ألم وإيالم في المفاصل
•تيبس في المفاصل
تورم في المفاصل
• ّ

تذ ّكر أن فريق الرعاية الصحية المتابع لك موجود هنا لمساعدتك .قد يكون ذلك الممارس العام أو الصيدلي
أو الممرضة أو أخصائي امراض الروماتيزم .يمكنك أيضًا الحصول على دعم من عائلتك أو أصدقائك
إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى شخص ما لتتحدث معه.
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التهاب المفاصل
الصدفي
•ألم
•تيبس
تورم في المفاصل والمناطق
• ّ
المحيطة بها
•ألم وتيبس في العمود الفقري
•طفح جلدي مصحوب بالصدفية
•اإليالم
•إبطاء تلف العظام والغضاريف

1

التهاب الفقرات
المقسط
ِّ
•آالم الظهر بما في ذلك ألم الظهر
الليلي
•تيبس والتهاب في العمود الفقري

الحاالت االلتهابية هي حاالت مزمنة ،لذا للمساعدة في السيطرة على األعراض التي تعاني منها،
2
يجب عليك تناول  RINVOQمرة واحدة يوميًا ،على النحو الذي وصفه طبيبك.
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أشياء عليك معرفتها قبل
تناول دواء RINVOQ
ال تتناول :RINVOQ

2،1

إذا كنت تستخدم بالفعل دوا ًء بيولوجيًا يضعف جهازك المناعي ،بما في
ذلك إيتانيرسبت أو أداليموماب
إذا كنت تتناول دوا ًء آخر يستخدم لتثبيط جهازك المناعي بقوة بما في
ذلك آزاثيوبرين وسيكلوسبورين وتاكروليموس
إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من المكونات الموجودة في
( RINVOQانظر الصفحة األخيرة من المعلومات الدوائية للمستهلك
للحصول على قائمة كاملة بالمكونات)
بعد تاريخ انتهاء الصالحية المطبوع على العبوة أو إذا كانت العبوة
ممزقة أو ظهرت عليها عالمات العبث
إذا كنت تعاني من سُل نشط
ت
ت حامالً ،أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية .إذا كنت أن ِ
إذا كن ِ
أو شريككِ تخططان إلنجاب األطفال ،فتحدثي إلى طبيبك أو ممرضتك
حول المخاطر والفوائد التي ينطوي عليها تناول RINVOQ
لعالج أي شكاوى أخرى ما لم يخبرك طبيبك بذلك.

 RINVOQواألدوية األخرى
قد تتداخل بعض األدوية مع  RINVOQوتؤثر على مدى فعاليته.
يجب أال تتناول  RINVOQإذا كنت تتناول دوا ًء بيولوجيًا يضعف جهازك
المناعي.
بعض األدوية التي يمكن أن تؤثر على طريقة عمل :RINVOQ

1

أدوية لعالج أو منع االلتهابات الفطرية (مثل كيتوكونازول ،أو إيتراكونازول،
أو بوساكونازول ،أو فوريكونازول)
المضادات الحيوية لعالج االلتهابات البكتيرية (مثل كالريثروميسين
أو ريفامبيسين)
األدوية المستخدمة لعالج االضطرابات العصبية (مثل فينيتوين).
يمكن أن تزيد بعض األدوية من خطر اإلصابة بالعدوى عند تناولها مع
:RINVOQ
مثبطات جانوس كيناز األخرى (مثل توفاسيتينيب وباريسيتينيب)
األدوية البيولوجية التي تثبط جهازك المناعي (مثل إيتانيرسبت
وأداليموماب)
األدوية المستخدمة لتثبيط جهاز المناعة (مثل آزاثيوبرين وسيكلوسبورين
وتاكروليموس).

إذا لم تخبر طبيبك بأي مما سبق ،فأخبره قبل البدء في تناول .RINVOQ
راجع المعلومات الدوائية للمستهلك (متوفرة على www.rinvoq.com.au
بإدخال رمز الوصول " )"ASPIREلالطالع على قائمة كاملة من األشياء
التي يجب عليك معرفتها قبل البدء في عالج .RINVOQ

6

أخبر طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى،
بما في ذلك أي فيتامينات أو مكمالت تشتريها دون وصفة طبية من الصيدلية
أو السوبر ماركت أو متجر األطعمة الصحية.
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تحدث إلى طبيبك إذا 1:ألن:

1

األشياء التي
يجب االنتباه
لها قبل
وأثناء عالج
RINVOQ

كنت تعاني من عدوى ،أو إذا كان لديك في أي وقت
مضى عدوى تستمر في الظهور.

يمكن أن يقلل  RINVOQمن قدرة جسمك على محاربة العدوى.
قد يؤدي إلى تفاقم العدوى التي تعاني منها بالفعل ،أو يزيد من احتمالية
إصابتك بعدوى جديدة.

كنت تعاني من السُل ( ،)TBأو تاريخ من اإلصابة
بمرض السُل ،أو كنت على اتصال وثيق بشخص
مصاب بالسُل أو عشت أو سافرت إلى الخارج حيث
يمثل مرض السُل مشكلة.

قد تحتاج إلى إجراء اختبارات لفحص مرض السُل قبل البدء في
تناول دواء .RINVOQ

كنت تعاني من عدوى الهربس النطاقي
أو أصبت بعدوى الهربس النطاقي
(جدري الماء/القوباء المنطقية).
ً
حامل لفيروس التهاب
عانيت من التهاب الكبد  ،Bأو
الكبد  Bأو تعتقد أنك معرض لخطر اإلصابة بالتهاب
الكبد  Bأو التهاب الكبد .C
حصلت مؤخرً ا أو تخطط للحصول
على تطعيم (تحصين).
أصبت بالسرطان ،بما في ذلك
سرطان الجلد واألورام الليمفاوية.
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سيأخذ طبيبك هذا األمر بعين االعتبار في عملية المراقبة.

ال ينبغي أخذ بعض اللقاحات ،مثل اللقاحات الحية ،أثناء تناولك
 .RINVOQراجع طبيبك قبل أن تتلقى أي تطعيمات.
يجب عليك إخبار طبيبك إذا الحظت أي بقع جديدة متغيرة على جلدك.
وسيقرر طبيبك ما إذا كان ال يزال من الممكن إعطاؤك .RINVOQ

تعرضت لجلطات دموية ،على سبيل المثال في
الساقين (تجلط األوردة العميقة أو )DVT
أو الرئتين (االنصمام الرئوي).

راجع طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من عالمات تجلط الدم ،مثل تورم
مؤلم في الساق أو ضيق في التنفس أو ألم في الصدر.

كان لديك مشكالت في الكبد أو الكلى أو إذا كنت
تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستوى
الكوليسترول أو تغير تعداد خاليا الدم.

قد تحتاج إلى إجراء فحوصات دم قبل البدء في تناول ،RINVOQ
أو أثناء تناوله .وهذا للتحقق مما إذا كان لديك انخفاض في عدد خاليا
الدم الحمراء (فقر الدم) ،أو انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء (قلة العدالت
أو قلة اللمفاويات) ،أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو ارتفاع
مستويات إنزيمات الكبد.

ت تخططين للحمل ،أو لدى شريكتك خطط للحمل،
كن ِ
ت (لألنثى) أو كانت شريكتك (للذكر) حامالً ،أو
أو كن ِ
ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تخططين لإلرضاع.

راجع المعلومات الدوائية للمستهلك (متوفرة على www.rinvoq.com.au
بإدخال رمز الوصول " )"ASPIREلالطالع على قائمة كاملة من األشياء التي
يجب عليك االنتباه لها قبل البدء في عالج .RINVOQ

قد يسمح دواء  RINVOQبعودتها من جديد .أخبر طبيبك إذا أصبت
بطفح جلدي مؤلم مصحوب ببثور أثناء عالج  RINVOQألنها قد تكون
عالمات على القوباء المنطقية.

سيناقش معك طبيبك مخاطر وفوائد عالج  .RINVOQيجب عدم تناول
 RINVOQخالل الحمل أو أثناء الرضاعة.

يجب عليك دائ ًما تناول جميع األدوية التي وصفت لك .ال تتوقف عن تناول دواء أو تغير الجرعة
دون استشارة طبيبك .إذا كان لديك أي أسئلة ،فاطرحها على طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.
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لعالج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي
المقسط ،تناول  RINVOQعلى النحو التالي:
والتهاب الفقرات
ِّ

تناول
RINVOQ

1

قرص واحد يوم ًيا
مع كوب كامل من الماء

في نفس الوقت كل يوم -
مع الطعام أو بدونه

كقرص كامل -
ال ُتقسمه أو تسحقه أو تمضغه

لطالما أخبرك طبيبك بذلك -
استمر في تناوله حتى لو شعرت بتحسن

طريقة تخزين :RINVOQ

في مكان بارد وجاف في درجة
حرارة أقل من  30درجة مئوية
(ال يحتاج  RINVOQإلى التبريد).
قُم بتخزين األقراص في الشريط
األصلي لحمايتها من الرطوبة.
ُيرجى التحدث مع الصيدلي لديك
إذا تعرضت أقراص RINVOQ
لدرجة حرارة أعلى من
 30درجة مئوية.

1

ال تقم بتخزين
 RINVOQفي الحمام،
أو بالقرب من الحوض،
أو على عتبة النافذة
أو في السيارة.

بعيدًا عن متناول
ومجال رؤية األطفال -
تعتبر الخزانة المقفلة
على ارتفاع  1.5متر
على األقل من األرض
مكا ًنا جيدًا لتخزين األدوية.

تذكر ،ال تتناول  RINVOQإذا انقضى تاريخ انتهاء الصالحية .إذا كنت بحاجة إلى التخلص من الدواء،
1
فال تتخلص منه في النفايات المنزلية ،واسأل الصيدلي عن كيفية التخلص منه بشكل صحيح.
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11

ما تحتاج لمعرفته حول
جرعات RINVOQ
1

ماذا لو فاتتني الجرعة؟

تناولها بمجرد أن تتذكرها طالما تبقى على األقل  10ساعات على الجرعة التالية .بخالف ذلك ،تخطى الجرعة
التي فاتتك وتناول جرعتك التالية عندما يحين موعدها.

ماذا لو نسيت تناول جرعتي طوال اليوم؟

تخطي الجرعة الفائتة وتناول جرعة واحدة فقط كالمعتاد في اليوم التالي .ال تتناول قرصين لتعويض قرص
منسي.

هل بإمكاني تفويت جرعة إذا تحسنت أعراضي؟

ال .ال تتوقف عن تناول  RINVOQأو تفوت جرعة ما لم يخبرك طبيبك بذلك .يساعد  RINVOQفي
السيطرة على حالتك ولكنه ال يعالجها .التهاب المفاصل الروماتويدي ( )RAوالتهاب المفاصل الصدفي ()PsA
والتهاب الفقار ال ُم َقسط ( )ASهي حاالت مزمنة وقد يؤدي إيقاف العالج أو مقاطعته إلى تفاقم األعراض لديك،
حتى لو كنت تشعر بتحسن 3.من المهم أن تستمر في تناول الدواء حتى لو كنتَ تشعر أنك على ما يرام.

ماذا لو تناولت جرعة أكثر مما يلزم؟

اتصل على الفور بطبيبك أو مركز معلومات السموم ( )13 11 26للحصول على المشورة ،أو اذهب إلى قسم
الحوادث والطوارئ في أقرب مستشفى ،حتى لو لم تكن تعاني من أي عالمات االنزعاج أو التسمم.

كيف يختلف  RINVOQعن األدوية األخرى التي أتناولها؟

يساعد  RINVOQفي تقليل االلتهاب الضامر الذي يسبب األعراض لديك وقد يعمل بشكل مختلف عن األدوية
األخرى التي قد تتناولها .يؤدي كل دواء تم إعطاؤه لك دورً ا خاصًا ومحد ًدا في صحتك العامة .لتحقيق أقصى
استفادة من خطة العالج الخاصة بك ،تناول جميع أدويتك على النحو الموصوف  -اسأل دائمًا إذا كنت غير
متأكد.

صا؟
اعتدت على أخذ حقنة لحالتي االلتهابية ،فلماذا أتناول اآلن قر ً

ربما سبق لك تناول دواء لحالتك االلتهابية التي تتطلب الحقن .يتم تقديم المكون الفعال في دواء  RINVOQفي
شكل أقراص.

هل  RINVOQسيؤثر على قدرتي على القيادة أو استخدام اآلالت؟
من غير المحتمل أن يكون لدواء  RINVOQتأثير على قدرتك على القيادة أو استخدام اآلالت.

هل يمكنني شرب الكحول أثناء تناول RINVOQ؟

ال تتوفر معلومات عن تأثيرات تناول  RINVOQمع الكحول.
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اآلثار الجانبية المحتملة
لالنتباه إليها

اذهب مباشرة إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى لك إذا كان لديك أي
عالمات على هذه اآلثار الجانبية الخطيرة للغاية:
عالمات على وجود رد فعل تحسسي

مثل كل األدوية األخرى ،يمكن أن يسبب  RINVOQآثارً ا جانبية .ومع ذلك ،يختلف كل شخص عن اآلخر.
فقد يعاني بعض األشخاص من آثار جانبية وقد ال يعاني البعض اآلخر من أي أعراض .تأكد من إخبار طبيبك
أو الممرضة أو الصيدلي في أقرب وقت ممكن إذا بدأت تشعر بتوعك أثناء تناول .RINVOQ

• صعوبة في التنفس أو البلع
• تورّ م الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق

تحدث إلى طبيبك إذا ظهر عليك أي من هذه اآلثار الجانبية األقل خطورة
1
وتثير قلقك

سل
عالمات اإلصابة بمرض ال ُ

•التهاب أو وخز الحلق
•الشعور بالغثيان في البطن

• انسداد أو سيالن األنف
• زيادة الوزن

• حمّى
• حب الشباب

• قروح باردة

اتصل بطبيبك على الفور إذا الحظت أ ًيا من هذه اآلثار الجانبية الخطيرة

1

يمكن أن يقلل  RINVOQمن قدرة جسمك على مكافحة العدوى ،ويؤدي إلى تفاقم العدوى التي تعاني منها
بالفعل ،أو يزيد من احتمالية إصابتك بعدوى جديدة .في بعض الحاالت ،يمكن أن تكون العدوى مهددة للحياة.
أخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا الحظت أيًا مما يلي:

عالمات على وجود عدوى خطيرة
• حمّى أو تعرّ ق أو قشعريرة
• الشعور بضيق في التنفس
• سعال
• تقرحات جلدية دافئة أو حمراء أو مؤلمة على
جسمك
• الشعور بالتعب أو نقص الطاقة

• آالم العضالت
• إسهال
• ألم في البطن
• فقدان الوزن
• حرقان عند التبول أو التبول في كثير من
األحيان

• حمّى ،تعرق ليلي
• قشعريرة
• صعوبة التنفس

• حكة شديدة في الجلد مصحوبة بطفح جلدي
أو نتوءات بارزة

• سعال شديد ال يزول
• دم في البلغم
• فقدان الوزن

عالمات تأثير جلطة دموية
• ألم أو احمرار أو تورم في الساق

• ألم في الصدر أو صعوبة التنفس

عالمات االلتهاب الرئوي
• حمّى ،قشعريرة
• سعال مصحوب ببلغم أحيا ًنا
• الشعور بالتعب أو نقص الطاقة

• ضيق التنفس
• ألم في الصدر.

عالمات على وجود خلل في الدم
• تورّ م في الغدد الموجودة في الرقبة أو اإلبط أو الفخذ

للمزيد من التفاصيل حول اآلثار الجانبية المحتملة ،راجع المعلومات الدوائية للمستهلك
(متوفرة على  www.rinvoq.com.auبإدخال رمز الوصول " .)"ASPIREأخبر طبيبك أو الصيدلي إذا
الحظت أي شيء آخر قد يجعلك تشعر بتوعك .قد تحدث آثار جانبية أخرى غير مذكورة هنا لبعض األشخاص.

الجلد
• طفح جلدي مؤلم مصحوب ببثور
• بقع أو تقرحات جلدية جديدة
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• تغيرات في أي بقع أو تقرحات جلدية

قد يطلب منك طبيبك إيقاف عالج  RINVOQمؤق ًتا إذا أصبت بعدوى خطيرة
أو إذا كانت نتائج فحص الدم خارج النطاق الطبيعي .إذا حدث ذلك ،سيُخبرك طبيبك
متى يمكنك إعادة تناول  RINVOQمن جديد.
15

نصائح حول إدراج
 RINVOQفي
روتينك اليومي

اختر الوقت المناسب لك
يجب عليك تناول  RINVOQفي نفس الوقت كل يوم ،لذلك من المهم اختيار
الوقت الذي يناسبك .يمكن أن يساعدك تناول  RINVOQمباشرة بعد أحد أنشطتك
اليومية (مثل غسل أسنانك) .ال يتعين عليك ترتيب تناول أدويتك في وقت قريب
من وقت الوجبة .يمكن تناول  RINVOQمع أو بدون طعام.

سا للرعاية الذاتية
أنشيء طقو ً
أضف تناول  RINVOQإلى الوقت الذي تخصصه للعناية بنفسك مثل بعد التأمل
أو جلسة إطالة مدتها  10دقائق.

اضبط رسالة تذكير

قُم بضبط رسالة تذكير على هاتفك أو على تقويم مرئي في مكان ما لمساعدتك على
تذكر تناول  RINVOQكل يوم.
يمكنك دائمًا أن تطلب من أحد أفراد العائلة تذكيرك أيضًا  -وجود أكثر من تذكير
قد يكون مفي ًدا.

َ
سا
ابق متحم ً

ال تغفل عن سبب تناولك لدواء  - RINVOQالتزم بروتين معين وقُم بتكوين
عادات جيدة لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من عالجك.

أنت تعاني من حالة التهابية مزمنة .من المهم أن تتذكر تناول عالجك يوم ًيا على النحو
الموصوف ،حتى لو كنتَ تشعر أنك على ما يرام .يحافظ تناول دواء  RINVOQيوم ًيا
3
على مستويات الدواء في جسمك ثابتة لمنحه أفضل فرصة للنجاح في عالج حالتك.
16
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 – www.rinvoq.com.auلألمور التي يجب عليك
معرفتها حول عالج RINVOQ
تفضل بزيارة  www.rinvoq.com.auللحصول على نصائح عملية ومعلومات
حول عالج  ،RINVOQبما في ذلك:
األسئلة المتكرر حول RINVOQ

نصائح لتحسين الصحة والعافية ،مصممة لدعم األشخاص المصابين
بحاالت التهابية

رسائل تذكيرية باألدوية والوصفات الطبية على هاتفك وبريدك
اإللكتروني

موارد أخرى للمساعدة
توفر المنظمات الخارجية التالية الموارد والمعلومات لألشخاص الذين يعانون من حاالت التهابية.
فيما يلي مجموعة صغيرة من المنظمات ،ولكن هناك الكثير.

www.arthritisaustralia.com.au

الوصول إلى المدربين الصحيين
المدربون الصحيون لدينا هم عبارة عن أخصائيين فسيولوجيين للتمرين
وأخصائي تغذية وخبراء في التغذية الذين يمكنهم تعزيز حافزك ومساعدتك
في تطوير خطة عالج مصممة خصيصًا لحالتك وأسلوب حياتك.

www.dragonclaw.net

www.creakyjoints.org.au

لمعرفة المزيد ،تفضل بزيارة www.rinvoq.com.au
وأدخل رمز الوصول ""ASPIRE

www.msk.org.au

يوفر هذا الموقع اإللكتروني معلومات عامة لألشخاص الذين وصف لهم دواء  .RINVOQوال يُعد بديالً عن المشورة التي يقدمها
أخصائي الرعاية الصحية.
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يمكنك الوصول إلى نسخة من المعلومات
) وغيرها منCMI( الدوائية للمستهلك
 عنRINVOQ المعلومات المفيدة حول
.)QR( طريق مسح رمز االستجابة السريعة
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