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 دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت
 

 

ردمسیوریراهنمای تجوزی داروی   
(19راهنمای کشوری دمرییت ردمان کووید 1-10با استناد هب نسخه  )نسخه دوم  
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 :نیو تدو میتنظ

 (1-10)نسخه  19-دستورالعمل کشوری تشخیص و درمان بیماری کووید آخرین بر اساس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه خدمات بستری و سرپاییبا همکاری 

 دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت، سازمان غذا و دارو

 :ینظارت فن تحت

 استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت  گروه

 و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیارز دفتر
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 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز 

 شرط تجویز
محل مصرف 

 دارو
اقدامات مورد نیاز قبل  دوز و تواتر مصرف دارو

 از تجویز دارو 
 توصیه ها

 کنترا اندیکاسیون اندیکاسیون

Remdesivir 
این دارو به دو فرم 

پودر و محلول غلیظ 

 موجود است  .

جهت انفوزیون )

 تا 30وریدی به مدت 

 دقیقه( 120

 بستری.1

بستری .2

 موقت

 متخصص  عفونی*

متخصص اطفال  *

و فوق تخصص 

 های آن

داخلی متخصص *

و فوق تخصص 

 های آن

متخصص طب *

 اورژانس

متخصص *

 بیهوشی

*فوق تخصص 

  مراقبت های ویژه

در بیماران 

درگیری ریوی و 

هیپوکسیک )نیاز 

به مصرف 

اکسیژن مکمل ( 

در اولین فرصت 

 گردد.توصیه می 

*تجویز این 

دارودر بیمارانی 

که اینتوبه می 

شوند توصیه نمی 

 شود.

 

 
 

 

حساسیت به 

Remdesivir  یا هر

یک از اجزا 

 فورموالسیون

 

 بحرانی *بیمار درفاز

بیمار نیاز به تهویه )

مکانیکی داشته 

 (باشد

 

 تانمارسبی.1

.مراکز بستری 2

داخل  موقت

 بیمارستان

بزرگساالن: )برای بیماران 

کیلوگرم و  ۴0با وزن 

 بیشتر(

و  mg200وز اول ر (1

به   mg100سپس روزانه 

صورت انفوزیون وریدی 

روز  5برای دوره درمانی 

 گردد.توصیه می

 

 کودکان:

نوزادان و کودکان بین 

کیلوگرم دوز  ۴0تا  5/3

میلی گرم بر  5اول 

کیلوگرم تک دوز در روز 

میلی  5/2اول و سپس 

ز دوگرم بر کیلوگرم تک 

 روزانه.

 

انجام آزمایشات پایه 

 شامل:

 تست  هماتولوژی*

 تست  عملکرد کبد*

 تست عملکرد کلیه*

تست  بیوشیمیایی *

 سرم

 

 بیمار در هنگام انفوزیون پایش شود.-

این دارو با هیچ داروی تزریقی دیگری -

 نباید همزمان و از یک الین تزریق شود.

در ، Remdesivir بعد از اتمام انفوزیون -

میلی لیتر نرمال  30الین تزریق حداقل 

 سالین فالش شود.

و با صالحدید روز بوده  5دوره درمان -

پزشک معالج این دوره درمان به صورت 

 بستری یا بستری موقت تکمیل می گردد.

 توجه به تداخالت دارویی-

قابل ذکر است ریسک برادی کاردی و -

هیپرگلیسمی و تهوع و استفراغ در رژیم 

 طوالنی تر بیشتر دیده می شود.

هز مج رمدسیویر بایستی در مراکز درمانی  -

ن یبه امکانات احیا تزریق گردد.از تزریق ا

و بیمار در  شوددارو در منزل اکیدا پرهیز 

تزریق باید از نظر عالیم حیاتی  حین

مخصوصا ضربان قلب و فشار خون مانیتور 

 گردد.
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 داروی رمدسیویر

 است.( SARS-CoV-2) علیه in vitro فعالیت دارای که است جدید نوکلئوتیدی آنالوگ رمدسیویر یک

ز به حداقل حمایتهای تنفسی داشته اند هر چند در مطالعات مختلف تجویز این دارو با کاهش مرگ و میر بیماران همراه نبوده است اما در بعضی بررسی ها در مواردیکه بیماران نیا

 باعث کاهش مورتالیته شده است. 

، می تواند کاندید  اندیکاسیون بستری داشته* و در بدو ورود در فاز بحرانی )نیازمند ونتیالسیون مکانیکی( نباشد، در صورتی که 19-پس از ارزیابی بیمار مبتال به بیماری کووید

 دریافت رمدسیویر باشد.

 در این شرایط دو حالت اتفاق می افتد:

 .بیمار بستری می شود و درمان در بیمارستان آغاز می شود 

روز به دلیل ببا توجه به اسیدی بودن دارو و -

خطر اکستراوزیشن ) خروج یا نشت دارو از 

رگ( و ایجاد آسیب بافتی ، رعایت احتیاطات 

الزم در این زمینه از جمله اطمینان از فیکس 

شدن مناسب گردن کاتتر وریدی، 

شستوشوی مسیر رگ قبل و بعد از تزریق ، 

 120تا  30ه طی حداقل انفوزیون آهست

تورالعمل( یق سازی طبق دسدقیقه و رق

 .الزامی است
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 مکان بستری در بیمارستان وجود ندارد**:بیمار کاندید بستری است ولی به هر دلیل، ا 

o  در این شرایط امکان دریافت رمدسیویر در مراکز بستری موقت فراهم خواهد بود 

 روش آماده سازی ویال برای تزریق:

دقیق اجازه دهید تا محتویات نشست  ۳تا  ۲ثانیه ویال تکان داده شود سپس برای  ۳۰سی سی آب استریل برای تزریق به پودر لیوفلیزه دارو اضافه نموده و بالفاصله برای  19مقدار 

دقیقه ساکن قرار دهید، این پروسه را تازمانیکه همه محتویات  ۳ا ت ۲ثانیه دیگر تکان داده و برای  ۳۰کرده و محلول شفاف ایجاد شود، اگر محتویات کامل حل نشدند ویال را برای 

 NaCl 9/۰٪میلی لیتر  ۲۵۰یا  1۰۰میلی لیتر است. برای رقیق سازی نهایی، داروی رقیق شده اولیه به  ۲۰میلی گرم در 1۰۰ویال کامال حل شوند ادامه دهید. غلظت به دست آمده 

ساعت در یخچال می  ۲۴ساعت در دمای اتاق و تا  ۴رونه کنید تا مخلوط شوند) تکان ندهید(. پودر حل شده قبل رقیق سازی نهایی را تا اضافه شده و به آرامی برای بیست بار وا

 میلی لیتر نرمال سالین رقیق شود. ۲۵۰همچنین ویال های حاوی محلول ترجیحا بایستی در  نگهداری کرد.توان 

باشند را  Remdesivirبایست تمامی اشتباهات داروپزشکی و عوارض جانبی جدی که به طور بالقوه ممکن است به دلیل تجویز داروی  نکته : الزم به ذکر است، کادر درمان می

 نمایند. www. Adr.ttac.irردیابی و در سامانه گزارش دهی آنالین سازمان غذا و دارو به نشانی 

 دارو:-تداخل دارو

شود. با توجه به نیمه عمر طوالنی بیولوژیک کلروکین/  Remdesivirبا کلروکین/ هیدروکسی کلروکین ممکن است موجب کاهش اثربخشی  Remdesivirتجویز همزمان داروی    

زمان  ای دیگر دارد و دررمدسیویر تداخالت دارویی زیادی با بسیاری داروههیدروکسی کلروکین در بیماران با سابقه مصرف این داروها، این کاهش اثر احتمالی مد نظر قرار گیرد. 

 استفاده از آن باید همواره به این موضوع توجه شود.

 تعدیل دوز کلیوی:

 .صیه ای برای استفاده وجود نداردتو eGFR<30نیاز به تعدیل دوز ندارد. در  eGFR≥30در شرایط 
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 تعدیل دوز کبدی:

، بروز عالیم بالینی آسیب کبدی )تهوع، استفراغ، درد شکم، بی اشتهایی و زردی( (ALT>5 ULN)برابر نرمال  ۵اگر طول درمان با رمدسیویر افزایش آنزیم کبدی به میزان بیش از 

شتر از  ALT>3UPNبه همراه  سی لیتر، افزایش   ۳، افزایش همزمان بیلی روبین بی سیویر موقتا قطع و      ALP>3ULNو  INR>2میلی گرم بر د شود رمد صیه می  اتفاق افتاد تو

 بعد از بررسی سایر علل و نرمال شدن پارامترهای آزمایشگاهی و رفع عالیم می تواند مجددا جهت تکمیل دوره درمان شروع شود.

 پایش: 

، بیلی روبین و آلکالین فسفاتاز(، هماتولوژی، عملکرد کلیه )کلیرانس ALT ،ASTو سپس یک روز درمیان ، آزمایش های عملکرد کبد ) Remdesivirپیش از تجویز داروی 

 کراتنین و کراتینین سرم( و تست ها بیوشیمیایی سرم انجام شود. همچنین بیمار از نظر عوارض مرتبط با انفوزیون دارو پایش شود. 

 مصرف در بارداری:

مزایا به معایب دارو سنجیده شود. بر اساس راهنمای کشوری مراقبت  همواره باید ،تجویز در اختیار نیست و برایباردار مصرف این دارو در زنان سالمت در رابطه با  اطالعات دقیقی 

 .قابل استفاده است ،، برای مادران بستری در بیمارستان با هماهنگی فوکال پوینت درمان بیماری کووید در بیمارستانو درمان کووید در بارداری

 مصرف در شیردهی:

 اطالعاتی در مورد وجود دارو در شیر انسان، اثرات دارو بر شیرخوار و اثر دارو بر تولید شیر در دسترس نیست.

 


