
 

 رمدسیویر

 بخش  داخلی کرونا  

 0011ویرایش پاییز  —واحد آموزش سالمت

اگر عوارض ایجاد شده، شدید باشد، داروی 

 مناسب جهت درمان عوارض نیز تجویز گردد.

افزایش گلوکز سرم، افزایش تستهای کبدی، 

و تب از  GFRنارسایی کلیوی حاد و کاهش 

عوارض دیگر این دارو می باشد که پزشک با 

توجه به نتایج آزمایشاتی که روز درمیان برای 

سنجش عملکرد کبد و کلیه انجام می دهد، 

 تصمیم به ادامه درمان یا قطع دارو خواهد گرفت. 

 آموزش به بیمار: 

تواند باعث  با توجه به اینکه تزریق رمدسیویر می

شود، در صورت  هرگوونوه  عوارضی حین تزریق 

نفس، ویزیونو  تغییر در ضربان قلب، تب، تنگی

) تنفس صدا دار(، تورم لبها، تورم صوورت یوا 

گلو،ایجاد راش)لکه های پوستی قرموز رنو (، 

تهوع، تعریق یا لرز به پزشک و پرستارخود اطالع 

 دهید . 

در طول دوره درمان به محض مشاهده عالیمی از 

 این قبیل به پزشک خود اطالع دهد:  

 )زردی پوست و کره ی چشم ها )یرقان 

 درد قسمت باال و سمت راست شکمتان 

 تورم شکم 

 تهوع استفراغ 

 )ضعف عمومی بدن )کرختی 

 گیجی و سردرگمی و خواب آلودگی و خستگی 

  کاهش ادرار 

  درد یا فشار در قفسه سینه 

  تورم در پاها یا مچ پا 

  تشدید تنگی نفس 

در صورتیکه داروی دیگری مصرف می کنید، 

 حتمادر این مورد با پزشک خود مشورت کنید. 
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این دارو یک داروی ضد ویروس است که فقط در 

بستوری در     01COVIDبیماران مبتال به کرونا  

 بیمارستان، جایگاه درمانی دارد. 

ضرورت مصرف این دارو در درمان کرونا بر اساس 

شوود،  شرایط بیمار توسط پزشک معالج تعیین می

چرا که استفاده از آن در برخی فازهای بویومواری 

 کمک کننده نمی باشد. 

گوردد و  این دارو در سطح بیمارستانها توزیع می

تنها در اطفال و بزرگساالنی که ابتال به کرونوا در 

آنها تائید شده و درگیری ریوی نیازمند حموایوت 

تنفسی داشته باشند )در مراحل اولیه بیمواری( ، 

 ممکن است کمک کننده باشد.

اگرچه اطالعات محدودی در خصوص ایمونوی و  

اثربخشی این دارو داریم اما مشخص شده است که 

این دارو منجر به کوتاه شدن طول دوره درمان در 

به نحوی که بیمامان    برخی از بیماران شده است

بعد  ز تزنیق نوبت سوم،  دن صونت پماسمب بمه 

 . دنما ،  بهبودی ن   حساس خو هند کرد

تستهای آزمایشگاهی قبل از تزریق دارو 

 رمدسیویر:  

 تست هماتولوژی 

 تست عملکردکبد 

  تست عملکرد کلیه 

    تست بیوشیمیایی سرم 

براساس نتایج این آزمایشات و نتیجه آزموایوش  

و نتایج سی تی اسکن ریه ، پزشوک  PCR کرونا 

 گیرد.   تصمیم به  شروع تزریق رمدسیویر می

 

 : دوره درمان با رمدسیویر

 روز می باشد.  5کل دوره درمان 

% 1.1سی سی سرم سدیم کلراید  051این دارو با 

 رقیق شده و تزریق می گردد. 

توا  01مدت زمان تزریق  بسته به تجویز پزشک  

 دقیقه می باشد.  001

هر چه مدت انفوزیون بیشتر باشد احتمال ایجواد 

 های حساسیتی کمتر خواهد بود. واکنش

بیمار در هنگام انفوزیون بایستی توسط پرسوتوار 

 پایش شود.

های کبدی و کلیوی بایستی قبول شوروع  تست

 درمان و روزدرمیان چک گردد.

هیچ داروی تزریقی دیگری نباید همزمان و از یک 

 رگ تزریق شود.

 عوارض رمدسیویر: 

تعریق، افت فشارخون، تهوع، لرز و استفوراغ در 

 اند.  طول تزریق رمدسیویر مشاهده شده
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