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أو FEIBA أو FVIIa الذين يتم عالجهم حاليًا باإلميسيزوماب أو (PWH) بالنسبة إلى األشخاص المصابين بالهيموفيليا

:المؤتلف بنصف عمر قياسي أو ممتد (FVIII) أو العامل الثامن (FIX) تركيزات العامل التاسع

ال يوجد سبب لتغيير نظام العالج الموصى به.1

ال يوجد سبب للخوف في هذه المرحلة من نقص إمدادات العالج أو مشكالت في التصنيع أو انقطاع في سلسلة.2
التوريد

إذا كان المخزون في المنزل أو في المستشفى محدوًدا (HTC) اتصل بمراكز عالج الهيموفيليا.3

ومع ذلك، فإن من الحكمة .إذا كنت تعالَج في المنزل، فال تطلب منتجات بديلة أكثر مما تحتاج إليه بشكل معقول.4

.وجود بعض الجرعات اإلضافية لالستخدام المنزلي تحسبًا لحدوث أي تأخير أو مشكالت في التسليم

المشتق من البالزما (FVIII/FIX) بالنسبة إلى األشخاص المصابين بالهيموفيليا الذين عولجوا بالعامل الثامن أو التاسع

-SARS إجراءات تعطيل الفيروس والقضاء عليه المستخَدمة كافية لتدمير الفيروسات المغلفة باللبيدات مثل.1

CoV-21

ال يوصى بتبديل، المنتج.2

مصدر القلق األساسي هو انخفاض .لم يتم اكتشاف أي انقطاع في توريد المنتجات المشتقة من البالزما حتى اآلن.3

2,3.في مجموعات البالزما في المرحلة االستهاللية من إنتاج المنتجات المشتقة من البالزما في هذه المرحلة

يظل .ال يزال التبرع بالدم والبالزما عملية آمنة، والحاجة إلى عمليات التبرع بالبالزما كبيرة كما هو شأنها دائًما.4

.دعم المتبرعين، الحاليين والجدد أمًرا بالغ األهمية للحفاظ على إمدادات كافية من الدم والبالزما أثناء الجائحة



يتم تذكير جميع مراكز عالج الهيموفيليا ومراكز جمع الدم والبالزما باتباع اإلرشادات لحماية كل من طاقم العمل.5

من خالل االتصال بين األشخاص عبر قطرات الجهاز التنفسي، SARS-CoV-2 والمتبرعين ومنع انتشار فيروس

4.وكذلك األدوات الُمعدية

بالنسبة إلى األشخاص المصابين بالهيموفيليا الذين يتم عالجهم بمنتجات أخرى مشتقة من الدم غير معطلة.6

، يجب أن تستند قرارات العالج إلى تحليل(على سبيل المثال، الرسابة البردية،، الصفائح الدموية) فيروسيًا

الفوائد السريرية لتحقيق التوازن بين سالمة عدم عالج حدث النزيف وأي خطر متبٍق لإلصابة بعدوى/المخاطر

.أخرى

5(باستثناء تجارب ما بعد التسويق) بالنسبة إلى األشخاص المصابين بالهيموفيليا المشاركين حاليًا في التجارب السريرية

اتصل بمركز عالج الهيموفيليا لمناقشة آثار الجائحة.1

تحقق من توفر أدوية الدراسة وعدم توقف العالج.2

يتم تشجيع زيارات المتابعة عن .المراقبة مع أحد فرق الدراسة في مركز عالج الهيموفيليا/ناقش وسائل المتابعة.3

.بُعد بقوة إال إذا تم إعطاء منتج بحثي وكانت هناك ضرورة للمراقبة المباشرة لمنع اآلثار الجانبية الخطيرة

،(شهًرا بعد الحقن 12>) بالنسبة إلى األشخاص المصابين بالهيموفيليا الذين تلقوا مؤخًرا منتًجا للعالج الجيني.4
.يجب أن يظل اختبار وظائف الكبد المجدول أولوية ألغراض السالمة والفعالية

ال تتوقف عن العالج أو تغيره إذا كنت تتلقى حاليًا عالًجا تابعًا لتجربة سريرية ما لم يطلب منك فريق الدراسة.5

.القيام بذلك

5بالنسبة إلى األشخاص المصابين بالهيموفيليا المقرر أن يتم تسجيلهم قريبًا في تجربة الختبار عالج جديد

تجب مناقشة تأجيل التسجيل مع فريق الدراسة.1

منعت العديد، من المراكز الطبية بدء تجارب سريرية جديدة حتى ال تشتت الموارد الطبية الالزمة للتعامل مع.2
الجائحة

بالنسبة إلى األشخاص COVID-19 الذي يسبب اإلصابة بـ SARS-CoV-2 التدابير الخاصة للحد من التعرض لفيروس

المصابين بالهيموفيليا

بشكل استباقي وذلك بالنسبة COVID-19 يجب تعزيز جميع التدابير للحد من التعامل مع األشخاص المصابين ب،.1

أمراض القلب واألوعية الدموية) إلى جميع األشخاص المصابون بالهيموفيليا الذين يعانون من أمراض مصاحبة

، أو يتناولون(وارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري وفيروس نقص المناعة البشرية والشيخوخة

6،7.الستيرويدات أو غيرها من األدوية القوية المثبطة للمناعة

يعد الحد من التعامل مع الجميع، بما في ذلك األفراد واألطفال األقل عرضة للخطر، اإلجراء االحتياطي الوحيد.2

.ومن أهم األدوات التي يجب استخدامها التزام أحد األماكن وتطبيق التباعد االجتماعي .األكثر أهمية لتجنب العدوى



يجب تأجيل الرعاية غير .تقليل الحاجة إلى زيارة متخصصي الرعاية الصحية في المستشفيات أو المكاتب.3

.العاجلة والعمليات الجراحية االختيارية

الحمى دون تثبيط، االستجابة االلتهابية الالزمة لمحاربة فيروس كورونا، (األسيتامينوفين) يقلل الباراسيتامول.4
ويوصى به لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزف

يوم، ألنه يسبب تلف الكبد عند/غ 3 يوم أو/كغ/ملغ 60( األسيتامينوفين) يجب أال تتجاوز جرعة الباراسيتامول.5
تناوله بجرعات أعلى

بالنسبة إلى (NSAIDs) ال يُنصح عادة باإليبوبروفين وغيره من األدوية المضادة لاللتهاب غير الستيرويدية.6

األشخاص المصابين بالهيموفيليا الذين يعانون من اضطرابات النزف ألنها قد تزيد من النزيف من خالل تثبيط

باإلضافة إلى ذلك، تمت اإلشارة إلى أن اإليبوبروفين،، على وجه التحديد،، يؤدي إلى زيادة .وظيفة الصفائح الدموية

بسبب زيادة تنظيم مستقبِل الدخول، وهو SARS-CoV-2 أو يعزز خطر اإلصابة ب، COVID-19 سوء مرض

10-8.لكن األدلة التي تدعم هذا محدودة حاليًا .2 إنزيم محول لألنجيوتنسين

تذكر أن اإلجراءات الصحية المحددة، مثل غسل اليدين بالصابون بانتظام، وعدم لمس الوجه، وعدم نشر الرذاذ.7

عن األشخاص اآلخرين، هي مفتاح منع انتقال (أقدام 6) أثناء السعال، والحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين

.فيروس كورونا

COVID-19 تدابير خاصة في حالة دخول المستشفى بالنسبة لمرضى االضطرابات النزفية المصابين بعدوى

توفير اتصال جيد بين المستشفى التي دخلها المريض ومركز عالج الهيموفيليا.1

طريقة آمنة للوصول إلى الوريد / ترتيب عالج بديل.2

خطر سوء اإلدارة والتفسير الخاطئ لالختبارات المعملية) إبالغ الفريق في حالة العالج باستخدام اإلميسيزوماب.3

11(.لوقف النزيف من قِبل متخصصين صحيين ليس لديهم الخبرة الكافية

مضاد مثبط مسار العامل النسيجي) أبلغ إذا كنت جزًءا من عالج تجريبي مستمر بعوامل إعادة التوازن.4

وتعاني من خطر اإلصابة بجلطة أو اختالالت أخرى في نظام التخثر، أو إذا خضعت لعالج جيني (وفيتوسيران

.إذا كان األمر كذلك، فاتصل بمركز عالج الهيموفيليا .حديث

، يقترح بعض األطباء استخدام عالج وقائي والحفاظ على مستويات مرتفعةCOVID-19 إذا كنت مصابًا بعدوى.5

من عامل التخثر كإجراء احتياطي ضد نزيف الرئتين الذي قد ينتج عن األضرار الشديدة المحتملة التي

التمخط الذي يؤدي إلى زيادة ضغط الدم في الدماغ، وهو األمر الذي قد/والسعال الشديد SARS-CoV-2 يسببها

.هناك تقارير حاالت بها أدلة تدعم هذا الرأي .يؤدي إلى النزيف

.تتغير األخبار يوميًا؛ وسنحّدث معلومات االتحاد العالمي للهيموفيليا حسب الحاجة
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