िबरामी, आमाबुवा र �ाहारकता�ह�लाई त� पाना
बा�रिसिटिनब (Baricitinib) को आपतकालीन प्रयोगको अिधकार-प्रदान (EUA)
तपाईं (वा तपाईंको ब�ा) लाई कोरोना भाइरस रोग 2019 (COVID-19) को उपचार गन� बा�रिसिटिनब भिनने औषिध
िदइन्छ। यस त� पानामा तपाईंले सेवन गनु�भएको वा सेवन गनु��ने औषिध बा�रिसिटिनबा जो�खम र लाभह� बु�मा
तपाईंलाई म�त गन� जानकारी समावेश छ।
रे म्डे िसिभरसँगको संयोजनमा बा�रिसिटिनब सेवन गनु�ले COVID-19 बाट अ�तालमा रहे का िनि�त मािनसह�लाई लाभ
�न सक्छ। यो त� पानाले COVID-19 को उपचारमा बा�रिसिटिनबको आपतकालीन प्रयोगका मह�पूण� �पमा थाहा
भएका र स�ािवत जो�खम र लाभह�को जानकारी उपल� गराउँ छ। �ा� �ाहार प्रदायकह�ले यसको
प्रमाणीकरणपिछयसको लाभ बारे िव�ास गन� मािनसह�लाई बा�रिसिटिनब िसफा�रस गन� वा उपल� गराउन सक्छ।
बा�रिसिटिनबको जानकारीको यो त� पाना पढ् नुहोस् र तपाईंसँग कुनै प्र�ह� छन् भने आफ्नो �ा� �ाहार प्रदायकलाई
सोध्नुहोस्। बा�रिसिटिनब सेवन गन� वा कुनै पिन समयमा यसको सेवन रो�े भ�े तपाईंको रोजाइ हो।
COVID-19 भनेको के हो?
COVID-19 कोरोना भाइरस नामक भाइरसको कारणले �न्छ। तपाईं COVID-19 को भाइरसबाट संक्रिमत
भएका अ� मािनसको स�क�बाट यस भाइरसबाट संक्रिमत �न स�ु �न्छ। COVID-19 को िबमारी अित सामा�
(कसै-कसैमा दोहो�रएका ल�णह� न�ने सिहत) दे �ख ग�ीर ल�णह� दे �खने र मृ�ुसमेत �न स�े रोग हो।
COVID-19 को िबमारी सामा� हो भ�े अिहलेस�को जानकारीले दे खाएता पिन ग�ीर िबमारी बनाउन सक्छ र
अ� िचिक�ा अवस्थाह� अझ खराब �न सक्छन्। वृ�-वृ�ा र सबै उमेरका मु टुको रोग, फो�ोको रोग र
मधुमेह ज�ा ग�ीर, लामो समयदे �खका रोग (जीण� रोग) भएका मािनसह�लाई COVID-19 को कारण
अ�तालमा भना� �नुपन� ज�ा उ� जो�खममा परे का �न्छन्।
COVID-19 का ल�णह� के �न्?
COVID-19 का ल�णह�मा �रो आउने, खोकी ला�े, �ास फेन�मा किठनाइ �ने आिद �न र जु न यस भाइरसको
प्रभावमा आएको 2 दे �ख 14 िदनमा दे खा पन� सक्छन्। यसले �ासप्र�ास स��ी सम�ाह� ज�ा ग�ीर िबमारी बनाउन
सक्छ र तपाईं िचिक�ा अवस्थाह� अझ खराब बनाउन सक्छ।
बा�रिसिटिनब भनेको के हो?
बा�रिसिटिनब भनेको FDA �ारा �ीकृत �ुमर ने क्रोिसस �ा�र (TNF) अ�ागोिन� भिनने क�ीमा अक� एउटा
उपचार प्रयोग ग�रएपिछ र यसले राम्रोसँग काम नगरे पिछ र यसलाई िनधा� �रत औषिध टोलरे ट गन� नसिकएपिछ
म�मदे �ख ग�ीरखाले सिक्रय ऱ्युमटोइड आथ�राइिटसका वय� िबरामीह�लाई उपचार ग�रने िनधा� �रत औषिध हो।
बा�रिसिटिनब COVID-19 को उपचारको लािग FDA बाट �ीकृत छै न।
बा�रिसिटिनबलाई COVID-19 लागेर अ�तालमा उपचार गराएका िनि�त िबरामीह�लाई उपचार गन� अ�यन
ग�रएको छ। COVID-19 लागेर अ�तालमा उपचार गराएका िबरामीह�लाई बा�रिसिटिनब प्रयोग गरी उपचारको
सु��ा र प्रभावका�रता बारे सीिमत जानकारी छ।
FDA ले रे म्डे िसिभरको संयोजनमा COVID-19 को िबरामीलाई आपतकालीन प्रयोगको अिधकार प्रदान (EUA) मा
आपतकालीन �पमा प्रयोग गन� अिधकार प्रदान गरे को छ। EUA को बारे मा थप जानकारीका लािग यस त� पानाको
अ�मा रहे को (“आपतकालीन प्रयोगको अिधकार प्रदान (EUA) What is an Emergency Use Authorization
(EUA)?”) के हो ख� हे नु�होस्।
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बा�रिसिटिनब सेवन गनु�अिघ मैले मेरो �ा� �ाहार प्रदायकलाई के भ�ुपछ� ?
आफ्नो �ा� �ाहार प्रदायकलाई िन� सिहतका िन� अवस्था छन् भने आफ्ना िचिक�ा अवस्थाह�को बारे
बताउनुहोस्:
• COVID-19 बाहे कको संक्रमण भएको छ भने। तपाईं॥ई सिक्रय �यरोगको संक्रमण छ भने तपाईंले
बा�रिसिटिनब सेवन गनु� �ँ दैन।
• हे पाटाइिटस B, हे पाटाइिटस C वा HIV भएको छ भने।
• किह�ै कुनै प्रकारको �ा�र भएको िथयो भने।
• रगम ज�े भएको छ वा िथयो भने।
• मृगौला मृगौला सम�ाह� भएको छ भने। तपाईंलाई अक�ात मृगौलाको सम�ा, मृ गौलाको ग�ीर सम�ा छ वा
तपाईंले डायलाइिसस गनु��न्छ भने तपाईंले बा�रिसिटिनब सेवन गनु� �ँ दैन।
• कलेजोको सम�ाह� छन् भने।
• रातो वा सेतो र� कोषको कम छ भने।
• हालै खोप लगाउनु भएको छ भने।
• तपाईं गभ�वती �नु�न्छ वा दू ध खुवाउँ दै �नु�न्छ भने।
• बा�रिसिटिनब सेवनमा एलज� �न्छ भने।
�ा� �ाहार प्रदायकलाई िनद� िशत औषिध र ओभर द काउ�र औषिध, िभटािमन र हव�ल पूरक औषिधह� सिहत
तपाईंले सेवन गन� सबै औषिधह� बारे बताउनुहोस्।
िवशेषगरी तपाईंले िन� सेवन गनु��न्छ भने, आफ्नो �ा� �ाहार प्रदायकलाई बताउनुहोस्:
• प्रोबेनेिसड
• तपाईंको प्रितर�ा प्रणालीलाई प्रभाव पान� कुनै औषिधह�
मैले बा�रिसिटिनब कसरी िलन पछ� ?
बा�रिसिटिनब तपाईंको �ा� �ाहार प्रदायकको िनद� शन अनुसार तपाईंलाई 14 िदनस� वा तपाईं अ�तालबाट
िडस्चाज� ��ेलस� (यी म�े जुन िछटो �न्छ तेित�ेलस�) िदनमा 1 पटक मुखबाट खान िदइन्छ।
बा�रिसिटिनबका स�ािवत साइड इफे�ह� के के �न्?
बा�रिसिटिनबले िन� सिहतका ग�ीर साइड इफे�ह� दे खाउन सक्छ:
• ग�ीर संक्रमणह�। बा�रिसिटिनब तपाईंको प्रितर�ा प्रणालीलाई प्रभाव पान� औषिध हो। बा�रिसिटिनबले
COVID-19 बाहे कका संक्रमणह�सँग लड् ने तपाईंको प्रितर�ा प्रणालीको �मतामा कमी �ाउन सक्छ।
• रगत ज�े। तपाईंको खु�ाह�का नसा (िडप भेन थ्रो�ोिसस) वा फो�ो (प�ोनरी ए�ोिल�) मा रगत ज�े
सम�ा केही मािनसह�मा बा�रिसिटिनबको सेवनले भएको �न सक्छ। यो अ��ै घातक �ने र मृ �ुसमेत �ने
�न सक्छ।
• प्रयोगशालाका िनि�त परी�ण नितजाह�मा प�रवत�नह�। तपाईंको मृगौला र कलेजोले कि�को राम्ररी काय�
ग�ररहे का छन् भ�े तपाईंको संक्रमणह�सँ ग शरीरमा लड् ने �मता भएका सेता र� कोषह�को कमी बारे
राम्रोसँग जा� तपाईंले बा�रिसिटिनब सेवन गनु�अिघ �ा� �ाहार प्रदायकले तपाईंको रगत परी�ण गनु�पछ� ।
• एलिज�क प्रितिक्रयाह�। तपाईंलाई िबिबरा आउने, औंठ, िजब्रो वा घाँटी सुि�ने वा हाइभ्स �ने (साह्रै िचलाउने गरी
छालामा िबिबरा आउने) ज�ा ल�णह� भएमा त�ालै आफ्नो �ा� �ाहार प्रदायकलाई बताउनुहोस्। यसो
भएमा तपाईंलाई एलिज�क प्रितिक्रया भएको मािनन्छ।
थप जानकारीको लािग http://pi.lilly.com/us/olumiant-us-mg.pdf मा Olumiant® (baricitinib) को मेिडकेसन
गाइड हे नु�होस् ।
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तपाईंलाई िन� ल�ह� दे �खएमा आफ्नो �ा� �ाहार प्रदायकलाई त�ालै बताउनुहोस्:
• खु�ा सुि�ने, दु �े वा कोमलता �ने
• अक�ात् छाती दु �े
• अक�ात् �ास फेन� किठनाई �ने
• तपाईंको औंठ, िजब्रो वा घाँटी सुि�ने वा हाइभ्स �ने
उपचारका अ� छनोटह� के-के छन्?
बा�रिसिटिनब ज�ै, COVID-19 रोग लागेर अ�तालमा उपचार गरे का िबरामीह�लाई उपचार गन� FDA ले अ�
औषिधह�को आपतकालीन प्रयोगको अनु मित िदन सक्छ। COVID-19 रोग लागेर अ�तालमा उपचार गरे का
िबरामीह�लाई उपचार गन� FDA ले आपतकालीन प्रयोगको अनुमित निदएका अ� औषिधह� बारे जानकारी हे न�
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/ मा जानुहोस्। यिद तपाईंको �ा� �ाहार प्रदायकले तपाईं
िचिक�कीय ट� ायल गन� अनु रोध गनु�भएको छ भने, तपाईं िन� काय� गन� यो� �नु�न्छ।
बा�रिसिटिनबबाट उपचार ग�रनु वा नग�रनु तपाईंको रोजाई हो। तपाईंले यो सेवन नगन� वा कुनै पिन समयमा यसको
सेवन रो�े िनण�य गनु�भएमा यसले तपाईंको मानक मेिडकल �ाहारमा कुनै असर गन� छै न।
म गभ�वती छु वा �नपान गराउँ छु भने के �न्छ?
बा�रिसिटिनब गभ�वती मिहला वा �नपान गराउने आमाह�मा प्रयोग गरी अ�यन ग�रएको छै न। यसले तपाईंको पेटमा
रहे को ब�ालाई हानी गछ� वा गद� न वा यो दु धबाट ब�ामा जान्छ वा जाँ दैन भ�े अ�ात छ। तपाईं गभ� वती �नु�न्छ वा दू ध
खुवाउँ दै �नु�न्छ भने, आफ्नो �ा� �ाहार प्रदायकसँग आफ्ना िवक�ह� र िवशेष प�र�स्थित बारे छलफल गनु�होस्।
मैले बा�रिसिटिनबका साइड इफे�ह� बारे कसरी �रपोट� गन� सक्छु ?
तपाईंलाई कुनै साइड इफे� भएमा वा य�ा प्रभाव नहराएमा आफ्नो �ा� �ाहार प्रदायकलाई बताउनुहोस्। साइड
इफे�ह� भएमा FDA MedWatch लाई www.fda.gov/medwatchor call 1-800-FDA-1088.
You may also report side effects to Lilly by calling 1-855-LillyC19 (1-855-545-5921) मा �रपोट� गनु�होस्।
तपाईंले Lilly लाई 1-855-LillyC19 (1-855-545-5921) मा फोन गरे र पिन साइड इफे�ह� बारे �रपोट� गन� स�ु�न्छ।
मैले यसबारे थप कसरी जा� सक्छु ?
• आफ्नो �ा� �ाहार प्रदायकलाई सोध्नुहोस्
• Https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html मा जानुहोस्
• आफ्नो स्थानीय वा रा�को साव�जिनक �ास्थ िवभागमा स�क� गनु�होस्।
आक��क प्रयोगको अिधकारप्रदान (EUA) भनेको के हो?
संयु� रा� अमे�रकाको FDA ले COVID-19 रोग लागेका िनि�त िबरामीह�लाई उपचारका लािग EUA भिनने
आपतकालीन प�ँ च संय�अ�ग�त बा�रिसिटिनब उपल� गराइएको छ। EUA �ा� तथा मानव सेवा ( HHS) खा
सेक्रेटरी�ारा समिथ�त छ र यसमा COVID-19 को महामारीको अविधमा औषिध तथा जैिवक उ�ादनह�को आपतकालीन
प्रयोगलाई प्रमािणत गन� प�र�स्थितह� िव�मान रहे मा प्रयोग गन� सिकने भनी घोषणा गरे को छ।
COVID-19 को उपचारमा बा�रिसिटिनबको प्रयोग FDA को �ीकृत वा ��ीकरण िदइएको उ�ादनको समान खालो
समी�ामा गएको छै न। िनि�त मापद�ह� पूरा भएपिछ FDA ले EUA जारी गन� सक्छ, जसमा कुनै पया� �ता, �ीकृित,
उपल� वैक��कह� नभएका �न सक्छन्। FDA को िनण�य उपल� सबै वै�ािनक प्रमाणका आधारमा उ�ादनमा
COVID-19 को महामारीको अविधमा िबरामीह�लाई उपचार गन� सु रि�त छ, यसको काय�स�ादन राम्रो छ र लेबिलङ
ठीक छ र प्रभावकारी �न सक्छ भ�े कुरामा िव�ास गन� उिचत कारण छन् भ�े आधारमा �न्छ। उ�ादनलाई COVID-19
को महामारीको अविधमा िबरामीह�लाई उपचार गन� प्रयोग ग�रनका लािग यी सबै मापद�ह� पू रा भएको �नुपछ� ।
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COVID-19 का िनि�त िबरामीह�लाई उपचार गन� बा�रिसिटिनबको EUA यी उ�ादनह�को आपतकालीन प्रयोग
गन� घोषणा ग�रएको कुरालाई प्रमािणत गद� COVID-19 को अविधमा यसलाई समा� नग��ेल वा र� नग��ेलस�
(यसपिछ उ�ादन प्रयोग ग�रने छै न) प्रभावकारी छ।
सािह� जारी ग�रएको मिहना 2020
Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, USA
Copyright © 2020, Eli Lilly and Company. सवा�िधकार सुरि�त।
3.01-BAR-0000-EUA PAT-20201119
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