ল োনোফোর্নবি (Lonafarnib) লেননজড এনেস লরোগ্রোে (Managed Access
Program, MAP)রুগী, লেখোশুনোকোরী আর ডোক্তর হক র োর্গ
তইথ্য, রশ্ন আর উত্তর
জুন 2019

ল োনোফোর্নবি ওষুধর প্রস্তুতকোরক ইগোর বোয় োফোর্োর্িউটিকযো
ি
ি
(EigerBioPharmaceuticals)একিো লর্য়নজড এয়েি লপ্রোগ্রোর্র (Managed Access
Program,MAP)র পৃষ্ঠপুষকতো কররো। ই এর্এর্প (MAP) র উয়েইশ্য অইয় ো হোর্িনিনর্গ ফডি লপ্রোয়জর্র োয়প্রোয়জর্র ো র্িয়রোর্ (Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome, HGPSবো
লপ্রোয়জর্র োয়প্রোয়জর্র ো)বো লপ্রোয়জয়রোয় ড ল র্র্য়নোয়পর্ি (Progeroid Laminopathy,PL) িোকো
যুইগয রুগীরোয়র ল োনোফোর্নবর
ি
র্ির্কৎিো লেও ো। ই লর্য়নজড এয়েি লপ্রোগ্রোয়র্ো যুইগয
HGPSআর PLিোকো রুগীরোয়র 3 লের্িত ল োনোফোর্নবি প্রেোন করো অইয়বো:
1) যোরো আনগ কুনুর্েন ল োনোফোর্নবি গ্রহণ করছইন নো;
2) যোরো আনগ ল োনোফোর্নবি গ্রহণ করছইন র্কন্তু এখন ল োনোফোর্নবি গ্রহণ কররো
নো;
3) যোরো র্নেোর্নক পরীক্ষোর অংশ র্হসোনব ল োনোফোর্নবি গ্রহণ কররো আর র্নেোর্নক
পরীক্ষননো তোরোর অংশগ্রহণ পুরো অওয়োর বোনে ল োনোফোর্নবি গ্রহণ করোর ইচ্ছো
আনছ। যর্ে আফনন/আফনোর বোইচ্চো বতিেোনন বস্টন বোইচ্চোরোর আসপোতোন ো
পরীক্ষনণো অংশগ্রহণ কর্রয়ো থ্োকইন আর আফনন/আফনোর বোইচ্চো ই
অইধ্যয়নর লয অংশত ইনেনরোর্ েোস(everolimus) অন্তেভক্ত
ি
আনছ অউ অংশত
থ্োকইন, তোইন আফনন পরীক্ষণ লশষ অওয়োর বোনে MAP র েোরফনত
ল োনোফোর্নবি পোওয়োর সুযুগ আনছ।যর্ে আফনন/আফনোর বোইচ্চো বস্টন
বোইচ্চোরোর আসপোতো র পরীক্ষনর বর্দ্ধিত অইধ্যয়ননো থ্োকইন, আর বতিেোনন শুধ্ু
ল োনোফোর্নবি গ্রহণ করইন, আফনন/আফনোর বোইচ্চো MAP ত স্থোনোন্তর অইবো।
স্থোনোন্তরটো সতকি েোনব করো অইনবো যোনত ওষুধ্ সরবরোহ সোেঞ্জইসযপূণ ি থ্োনক।
ল োনোফোর্নবি বতির্োয়ন হোর্িনিন-র্গ ফডি লপ্রোয়জর্র ো র্িয়রোর্ আর লপ্রোয়জয়রোয় ড
ল র্র্য়নোপযোর্িির র্ির্কৎিোর োর্গ ো অনুিন্ধোনর্ূ ক ওষুধ র্হিোয়ব র্বয়বিনো করো অর। ই
যুগোযুগিো ল খো পযন্ত,
ি ল োনোফোর্নবি বোর্িজ্জযকরির োর্গ ো র্বশ্বর কুনু র্ন ন্ত্রিকোরী
কতৃপ
ি ক্ষ দ্বোরো অনুর্ুেন করো অইয়ে নো। অইনয কিো , আফয়ন আফনোর/আফনোর
বোইচ্চোর ডোক্তরর লপ্রিজ্িপশ্ন ই ো ই পিযিো র্কনোর োর্গ ো কুনু স্থোনী ফোর্োর্িত
ি
যোইতো পোরতো নো ।
যুইগয HGPS আর PL রুগীরো যোরো এর্ন লেয়শ্ো বিবোি কররো লযখোয়নো ল োনোফোর্নবি MAP
লেও োর োর্গ ো অনুর্র্ত আয়ে তোরোর োর্গ ো, ইিো অইয় ো ওষুধিো পোও োর একর্োত্র
উপো , যর্েনো আফয়ন/আফনোর বোইচ্চো এখনও ল োনোফোর্নবি অন্তর্ভক্ত
ি
িোকো বস্টন
বোইচ্চোরোর আিপোতোয় োর অইধয য়নো অংশ্গ্রহি কর্র ো িোকইন। আফনোর লেয়শ্ো HGPS
আর PLs র োর্গ ো ল োনোফোর্নবর
ি
বোর্িজ্জযক িরবরোহ নো অও ো পযন্ত
ি ল োনোফোর্নবি MAP
ওপোয়রশ্য়ন বো িো ু িোকয়বো। যর্ে ইিো পর্রবতিন অ , িব MAP অংশ্গ্রহিকোরী হক য়র
জোনোর্ন অইয়বো।

পরবতী পৃষ্ঠোগু োত প্রশ্ন আর উত্তরগু োর তোর্ কো আর পর্রর্শ্ষ্ট A আর B অন্তর্ভক্ত
ি
আয়ে।
রশ্ন আর উত্তরগু ো
1. লেননজড এনেস লরোগ্রোে(Managed Access Program, MAP) র্কতো?
 একিো লর্য়নজড এয়েি লপ্রোগ্রোর্ জীবন নোশ্ক অবস্থো িোকো একজন যুইগয রুগীয়র
এর্ন একিো ওষুধ পোও োর োর্গ ো িক্ষর্ কয়র, লযিো এখনও তোরোর লেশ্র
র্ন ন্ত্রিকোরী কতৃপ
ি ক্ষ দ্বোরো বোর্িজ্জযক র্বজ্ির োর্গ ো অনুর্ুেন করো অইয়ে নো।
2. ল োনোফোর্নবি লেননজড এনেস লরোগ্রোের
র্কতো করো োগনবো?

োর্গয়ো র্বনবর্িত অইনত আেোর

 ল োনোফোর্নবি MAP-ত অংশ্গ্রহি করয়ত ইচ্ছভক িব রুগীরোর অবইশ্যই একজন
স্থোনী ডোক্তর িোকো োগয়বো যোইন ই লপ্রোগ্রোর্র প্র জ
ু নী তোগু ো পুরো করোর োর্গ ো
ইচ্ছভক িোকবো।
 লযয়হতভ ল োনোফোর্নবি একিো অনুিন্ধোনর্ূ ক ওষুধ পিয, ইিো খুবই গুরুত্বপূি ি লয
প্রইয়তযক রুগীর ডোক্তর লযন ইিো বুঝইন লয HGPS বো একিো লপ্রোয়জয়রোয় ড
যোর্র্য়নোপযর্ি িোকো রুগীর র্ির্কৎিোর োর্গ ো র্ক োন ল োনোফোর্নবি লববহোর করো
োগয়বো। গুরুত্বপূি ি তইিযগু ো ল োনোফোর্নবি MAP-ত নর্ির্ভক্ত করোর বোয়ে র্ির্কৎিো
করো ডোক্তরয়র প্রেোন করো অইয়বো।
 ইগোর বোয় োফোর্োর্িউটিকযো
ি
ি আফনোর স্থোনী ডোক্তরয়র আফনোয়র/আফনোর বোইচ্চোয়র
MAP-ত স্থোনোন্তর করোত িোইযয করোর োর্গ ো খুব লবর্শ্ অর্র্জ্ঞতো িোকো
র্ির্নয়জন(Clinigen) নোর্র একিো কুম্পোর্নয়র লববহোর কয়রর। ইতো েোড়োও র্ির্নয়জন
ি র্ত র্হিোয়ব লপ্রোগ্রোর্িোয়র লেখোশুনো করয়বো।
 ডোক্তররো তোরো র্নজয়র আর আফনোয়র/আফনোর বোইচ্চোয়র র্ির্নয়জনর য়গ
লরজ্জস্টোর করোর োর্গ ো েোর্ ত্বশ্ী । লরজ্জয়েশ্ন অবইশ্যই স্থোনী ডোক্তর দ্বোরো পুরো
করো োগয়বো। র্ির্নয়জনর য়গ যুগোযুগ কর্র ো ইিো িম্পন্ন করো অইয়বো।
পর্রবোর/রুগী র্নজয়র লরজ্জস্টোর করতো পোরতো নো ।
 র্ির্কৎিো করো ডোক্তর র্নজ্িত করবো লয র্ির্নয়জনর প্র ুজনী উপযুক্ত িব
তইিযগু ো র্েেইন যোয়ত িটিক র্োয়ব ল োনোফোর্নবি র্বতরি করো যো ।
 ডোক্তর দ্বোরো িফ র্োয়ব নর্ির্ভক্ত অও ো আর লরোগী লপ্রোগ্রোর্র র্োনেণ্ড পুরো
করেইন ইিো র্নজ্িত অও োর বোয়ে, র্ির্কৎিো করো ডোক্তর র্ির্নয়জনর কোয়ে
বোইচ্চোর ল োনোফোর্নবর
ি
অডিোর র্েবো।
 ল োনোফোর্নবি স্থোনী ডোক্তরর অর্ফি বো আিপোতো /র্ির্নক ফোর্োর্িত
ি
র্বতরি করো
অ ।লরোগীর ল োনোফোর্নবি কর্ অও োর 6-হোপ্তো আয়গ র্ির্কৎিো করো ডোক্তর দ্বোরো
ল োনোফোর্নবর
ি
অডিোর করো যোইয়তো পোয়র। যর্ে ওষুধ িরবরোহ লশ্ষ অও োর অনুর্োনর
এক র্োি আয়গ ডোক্তর ল োনোফোর্নবর
ি
অডিোর নো লেইন, তোইয় আবোর-অডিোরর
ইর্িত িইয়ত ডোক্তরর কোয়ে একিো ইয়র্ই পোিোর্ন অইয়বো। ল োনোফোর্নবর
ি
প্রইয়তযকিো িরবরোহ 4-র্োি িোয়ক। যর্ে ইিোর কুনু পর্রবতিন অ , তোইয় MAP
অংশ্গ্রহিকোরীরোয়র জোনোর্ন অইয়বো।
 এরবোয়ে ডোক্তর আফনোয়র/আফনোর বোইচ্চোয়র ওষুধ র্বতরি করবো।
 িব লেশ্র বোর্িন্দোর োর্গ ো MAP র অনুর্র্ত লেও ো অ নো। পর্রর্শ্ষ্ট A র র্োয়ঝ
লেশ্র তোর্ কো আর তোরোর ল োনোফোর্নবর
ি
MAP অবস্থো লেও ো আয়ে। যর্ে
আফয়ন/আফনোর বোইচ্চো বিবোি করো লেশ্িো তোর্ কোত িোয়ক, তোইয় MAP িম্ভবপর
অইয়তো পোয়র। ই পর্রর্স্থর্তত, ে ো কর্র ো লপ্রোয়জর্র ো র্রিোিি ফোউয়েশ্নর(Progeria
Research Foundation) য়গ 978-535-2594 নম্বয়রো যুগোযুগ করবো, বো

info@progeriaresearch.org ত ইয়র্ই করবো। র্বপরীতিয়র্, র্ির্কৎিো করো ডোক্তর
র্ির্নয়জনর লর্র্ডর্িন এয়েিে র(Medicine Access Team) য়গ +44 (0) 1932 824123
নম্বয়রো যুগোযুগ করতো পোরবো বো medicineaccess@clinigengroup.com ত ইয়র্ই করতো
পোরবো।
3. লেননজড এনেস লরোগ্রোের যুইগযতোর

োর্গয়ো র্কতো েরকোর?

MAP র োর্গ ো যুইগয অও োর োর্গ ো, আফনোর/আফনোর বোইচ্চোর ব ি অবইশ্যই
12 বের অও ো োগয়বো আর নীয়ি লেও ো িব র্োনেণ্ড পুরো করো োগয়বো:
1. HGPS (লপ্রোয়গর্র ো) বো একিো লপ্রোয়জয়রোয় ড ল র্র্য়নোয়পর্ি রুগর্নি ি ।
2. আফনোর/আফনোর বোইচ্চোর র্কডর্ন িটিক র্োয়ব ল োনোফোর্নবি প্রজ্ি ো করয়তো
পোরয়বো ইিো র্নজ্িত করোর োর্গ ো রক্ত পরীক্ষো।
3. কুনু অর্ন র্ন্ত্রত িংির্ি বো অইনয র্োরোত্মক রুগ যো ইিোয়র
আফনোর/আফনোর বোইচ্চোর MAP ত অংশ্গ্রহির োর্গ ো অর্নরোপে করয়তো
পোয়র ইতো িোকয়তো নো ।
4. যর্ে আফয়ন/আফনোর বোইচ্চো র্র্হ ো অ
তোইয় লনর্তবোিক গর্িোবস্থো পরীক্ষো।

আর িন্তোন ধোরয়ন িক্ষর্ অ

5. আফয়ন/আফনোর বোইচ্চো ল োনোফোর্নবি
ও োর ির্ র্কেভ ওষুধ আর র্কেভ
খোইেয খোইতো পোরতো নো । আফনোর ডোক্তর ইগু ো িম্বয়ন্ধ আফনোর য়গ
আ ুিনো করবো। ল োনোফোর্নবি আর কুনু িংয়বেনশ্ী CYP3A িোবয়েিি আর
র্জবুত বো র্োঝোর্র CYP3A ইনর্হর্বির বো ইনর্ডউিোর লববহোর করোর ির্
িতকি িোকোর পরোর্শ্ ি লেও ো অ । ই ওষুধগু ো ল োনোফোর্নবর
ি
লর্িোবর্ জর্
বে োইয়তো পোয়র। ই র্োনেণ্ডগু োর লযকুনু একিো পুরো কয়র এর্ন ওষুধ
িম্বয়ন্ধ আফনোর ডোক্তরর য়গ কিো কইবো।
a. আফনোর গ্রহি করো িব ওষুধ আর লর্ষজ প্রর্তকোর িম্বয়ন্ধ আফনোর
র্ির্কৎিো করো ডোক্তরয়র কইবো। র্নর্েিষ্ট র্কেভ ওষুধ আর লর্ষজ
প্রর্তকোরয়র CYP3A ইনর্হর্বির বো ইনর্ডউিোর র্হিোয়ব লের্ির্ভক্ত করো
অ । ইিোর অি ি অইয় ো ইগু ো হ য়তো ল োনোফোর্নবর
ি
লর্িোবর্ জর্
বে োইয়তো পোয়র।ল োনোফোর্নবি গ্রহি করো র্োনুষরোর উর্িত লর্ষজ
প্রর্তকোর, ওষুধ আর খোইেয (আিু রর রি আর লির্র্র্ কর্ ো) লযগু ো
CYP3A ইনর্হর্বি বো ইনর্ডউি কয়র ইগু ো বন্ধ করো।
পর্রর্শ্ষ্ট B ত পুরো MAP অন্তর্ভজ্ি ক্ত আর বর্হষ্কোর র্োনেণ্ডগু ো লেও ো আয়ে।র্ির্কৎিো করো
ডোক্তর র্োনেণ্ডর েুইওিো লিি লেখতো িোইবো।
4. লেননজড এনেস লরোগ্রোের অংশ র্হসোনব একজন রুগীনর কতর্েন পযন্ত
ি
ল োনোফোর্নবি র্েয়ো র্ির্কৎসো করো যোইনবো ?
 ইগোর র্ির্নয়জনর র্োইধযয়র্ ল োনোফোর্নবি এয়েি প্রেোন িো ু রোখয়বো যতক্ষন নো পযন্ত
ি
আফয়ন র্ির্কৎিো বন্ধ করতো িোইবো বো যতক্ষন নো পযন্ত
ি ল োনোফোর্নবি আফনোর
লেয়শ্ো বোর্িজ্জযক র্োয়ব অনুয়র্োর্েত আর উপ ব্ধ নো অ । একবোর ইিো বোর্িজ্জযক
র্োয়ব উপ ব্ধ অইয় , আফয়ন আফনোর/আফনোর বোইচ্চোর র্ির্কৎিো করো ডোক্তরর
কোে িোর্ক ো লপ্রিজ্িপশ্ন ই ো ল োনোফোর্নবি
ইতো পোরবো।
5. লরোগ্রোে ি োকো ীন ল োনোফোর্নবি র্পক-আপ করোর
ঘন আেোর ডোক্তরর কোনছ র্ের্দ্জট করো োগনবো?

োর্গয়ো আেোনর কত ঘন

 আফয়ন বো আফনোর লেখোশুনোকোরীর উর্িত র্ির্কৎিো করো ডোক্তরর কোে িোর্ক ো
অন্তত প্রইয়তযক 4-র্োয়ি ল োনোফোর্নবি র্পক-আপ করোর পর্রকল্পনো করো।

6. একবোর সফ েোনব MAPর নগ লরর্দ্জস্টোর অওয়োর বোনে, আর্ে র্ক োন
ল োনোফোর্নবর
ি
র্রর্ফ িো োইয়ো যোইেু?
 র্ির্কৎিো করো ডোক্তর র্িনয়জন দ্বোরো প্রস্তোব করো অন োইন র্িয়স্টর্র র্োইধযয়র্
ল োনোফোর্নবর
ি
োর্গ ো একিো অডিোর লেি করবো। ল োনোফোর্নবি আফনোর ডোক্তরর
কোয়ে পোিোর্ন অইয়বো আর িোধোরিত আফয়ন/আফনোর লেখোশুনোকোরী দ্বোরো তোরোর
অর্ফি িোর্ক ো র্পক-আপ করো বো উিোইতো পোরবো।
7. র্ক োন আেোর ডোক্তর MAPর


োর্গয়ো লরর্দ্জস্টোর করবো?

আফনোর র্ির্কৎিো করো ডোক্তর র্ির্নয়জনয়র +44 (0) 1932 824123নম্বয়রো লফোন কর্র ো
বো medicineaccess@clinigengroup.comত ইয়র্ই কর্র ো MAPর োর্গ ো লরজ্জস্টোর
করবো।আফনোর র্ির্কৎিো করো ডোক্তর অই ো একর্োত্র লবজ্ক্ত যোইন আফনোয়র MAPর
োর্গ ো লরজ্জস্টোর করতো পোরবো। রুগী বো লেখোশুনোকোরী MAPর লরজ্জয়েশ্নর
োর্গ ো িরোির্র র্ির্নয়জনর য়গ যুগোযুগ করতো পোরতো নোয়।

8. ল োনোফোর্নবর
ি
নগ যুক্ত পোর্শ্-রর্তর্দ্
ি
িয়ো সম্বনে তইথ্য পোইনত বো ল োনোফোর্নবি
গ্রহণর সেয় আেোর যর্ে কুনু রশ্ন থ্োনক তোইন লক সোইযয করবো ?
 আফনোর র্ির্কৎিো করো ডোক্তর আফনোর পোশ্ব-প্রর্তজ্ি
ি
োগু োর লববস্থোপনো করবো।
আফনোর ডোক্তরর যর্ে কুনু প্রশ্ন িোয়ক, তোইয় তোরো ProgeriaMA@eigerbio.comত
ইয়র্ই পোিোই ো ইগোর লর্র্ডয়ক এয়ফ োর(Medical Affairs) র্বর্োগর য়গ যুগোযুগ
করতো পোরবো।আফনোর ডোক্তরর ইয়র্ইয় ো তোরোর যুগোযুগ তইিয প্রেোন করোর োর্গ ো
কও ো অইয়বো। যর্ে প্রশ্নিোর উত্তর ই-লর্ইয় লেও ো নো যো তোইয় ইিোর দ্বোরো
ইগোর লফোন করতো পোরবো।
9. েোরোত্মক গুরুতর ঘটনোর লক্ষনে, কোর নগ যুগোযুগ করো যোইনবো ?
 রুগী আর ডোক্তর স্থোনী স্বোইস্থয কতৃপ
ি ক্ষর প্র ুজনী তো অনুযো ী ল োনোফোর্নবি
লববহোরর য়গ যুক্ত র্োরোত্মক গুরুতর ঘিনোগু োর র্রপউিি করোর েোর্ ত্ব পো ন
করইন।
 লনোয়র্ ো(Novella) অইয় ো অউ কুম্পোর্ন লযিো MAPর োর্গ ো িব র্নরোপত্তো
র্রপউটিি ং পর্রয়ষবো প্রেোন কয়র। লযর্ন, র্োরোত্মক গুরুতর ঘিননো (Serious Adverse
Events, SAE)র র্রপউিি করোর োর্গ ো লনোয়র্ ো SAE র্রপউিি ফর্ ি লববহোর করো োগয়বো
লযিো র্ির্নপিি (Cliniport) র্িয়স্টয়র্ো উপ ব্ধ। ইতো েোড়োও ডোক্তর র্ির্নপিি র্িয়স্টর্র
র্োয়ঝ অন্তর্ভক্ত
ি
ললোয়ব লফোন নম্বরর ডোইয়রক্টর্র লববহোর কর্র ো িরোির্র লনোয়র্ োর
কোয়ে লফোন করতো পোরইন।
 লযকুনু ধরির গুরুতর ঘিনোর র্রপউিি র্ির্নয়জনর কোয়ে করো উর্িত নোয়।
10. আেোর যর্ে ল োনোফোর্নবি লেননজড লরোগ্রোে সম্বনে অর্তর্রক্ত রশ্ন থ্োনক
তোইন কোর নগ কথ্ো কইতোে পোর্র ?
 রুগী বো লেখোশুনোকোরীর উর্িত িবির্ তোরোর ডোক্তরয়র প্রশ্ন জ্জঘোর্ন শুরু করো।যর্ে
আফনোর/আফনোর বোইচ্চোর ডোক্তর ই প্রশ্নর উত্তর র্েতো নো পোরইন, তোইয় ডোক্তর
র্ির্নয়জনর লর্র্ডর্িন এয়েি ে র(Medicine Access Team) য়গ +44 (0) 1932 824123
নম্বয়রো যুগোযুগ করতো পোরবো বো তোরোয়র medicineaccess@clinigengroup.comত ইয়র্ই
পোিোইতো পোরবো।ইতো েোড়োও ডোক্তর ইগোরর কোয়ে ProgeriaMA@eigerbio.comত
ইয়র্ই পোিোইতো পোরইন।রুগী বো লেখোশুনোকোরীর র্ির্নয়জনর য়গ যুগোযুগ করো
উর্িত নোয়। পর্রবয়তি, রুগী আর লেখোশুনোকোরীর উর্িত শুধুর্োত্র লপ্রোয়গর্র ো র্রিোিি
ফোউয়েশ্নর য়গ 978-535-2594 নম্বয়রো বো info@progeriaresearch.orgত ইয়র্ই
পোিোই ো যুগোযুগ করো।

পর্রর্শষ্ট A
লেশর লেননজড এনেস লরোগ্রোে র্স্থর্ত
যর্ে আফনোর আগ্রহর লেশ্িো ই তোর্ কোগু োর কুনুিোয়ত নো িোয়ক, ে ো কর্র ো
লপ্রোয়জর্র ো র্রিোিি ফোউয়েশ্নর য়গ 978-535-2594 নম্বয়রো বো
info@progeriaresearch.orgত ইয়র্ই পোিোই ো যুগোযুগ করবো।
2019 সো র জুন পযন্ত
ি ল োনোফোর্নবি উপ ব্ধ থ্োকো লেশগু ো
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ

আয়র্র্রকো যুক্তরোষ্ট্র
আ য়জর্র ো
আয়জির্িনো
অয়ের্ ো
বোং োয়েশ্
ব্রোজ্জ
কোনোডো
িীন
কয় োর্ম্ব ো
লডনর্োকি
লডোর্র্র্ন োন র্রপোর্িক
িোন্স
র্োরত
ইয়ন্দোয়নর্শ্ ো
ইজ্রোয়
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অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ
অ

কোজোর্কস্তোন
লর্জ্েয়কো
নোর্র্র্ব ো
ওর্োন
পোর্কস্তোন
পতভ গ
ি ো
রোর্শ্ ো
িোর্ব ি ো
ের্ক্ষি আর্িকো
ের্ক্ষি লকোর্র ো
লেইন
িুইয়ডন
ইউয়িন
ইউনোইয়িড র্কংয়ডোর্

লযসব লেনশো ল োনোফোর্নবি MAP উপ ব্ধ অইনবো*

লব জ্জ োর্
ইজ্জপ্ট
জোর্োর্ন
ি
ইরোক
ইিোর্
জোপোন

র্ফর্ পোইনি
লপো োে
িউর্ে আরব
তোইও োন
তভ কী

* ই লেশ্গু োত িটিক কুন ির্ MAP উপ ব্ধ অইয়বো ইিো এখনও জোনো নোই। যর্ে আফয়ন/আফনোর
বোইচ্চো ই লেশ্গু োর কুনু একিোত বিবোি করইন আর আফনোর/আফনোর বোইচ্চো ল োনোফোর্নবি MAP ত
অংশ্গ্রহি করোর োর্গ ো আগ্রহী অইন, ে ো কর্র ো লপ্রোয়জর্র ো র্রিোিি ফোউয়েশ্নর য়গ যুগোযুগ করবো।

হন্ডভরোি

র্ র্ব ো

লযসব লেনশো ল োনোফোর্নবি MAP উপ ব্ধ অইনতো নোয়**

লনপো
লপয় স্টোইন-গোজো
েী ঙ্কো
িুর্রয়নর্

তোজ্জর্কস্তোন
তোনজোর্ন ো
িয়গো

** ইিো একিো বযোপক তোর্ কো নোও অইয়তো পোয়র। যর্ে আফয়ন/আফনোর বোইচ্চো ই লেশ্গু োর কুনু
একিোত বিবোি করইন আর HGPS বো PLs র োর্গ ো ল োনোফোর্নবি পোইতো িোইন, তোইয় ে ো কর্র ো
লপ্রোয়জর্র ো র্রিোিি ফোউয়েশ্নর য়গ যুগোযুগ করবো।

পর্রর্শষ্ট B
অন্তেভর্দ্ি ক্ত আর বর্হষ্কোর েোনেণ্ড
ই র্বর্োয়গো র্ির্কৎিো র্োষো র্বষ বস্তু লেও ো আয়ে আর প্রোির্র্ক র্োয়ব
আফনোর/আফনোর বোইচ্চোর স্থোনী ডোক্তরর য়গ যুগোযুগ করোর োর্গ ো িক্ষর্ করোর
প্রতযোশ্ো রোয়খ।
অন্তেভর্দ্ি ক্ত েোনেণ্ড
রুগীরোয়র লপ্রোগ্রোয়র্ো নর্ির্ভজ্ক্তর
অবইশ্যই পুরো করো োগয়বো।

োর্গ ো যুইগয অইয়ত নীয়ি লেও ো িব অন্তর্ভজ্ি ক্ত র্োনেণ্ড

1. একজন যুইগয র্ির্কৎিো ডোক্তর দ্বোরো HGPS বো লপ্রোয়জয়রোয় ড ল র্র্য়নোপযোর্ির
র্নেোর্নক রুগর্নি ি (গয়ডিোন ইটি এএ , 2015 আর লর্য়রর্ডি ইটি এএ , 2008 ও
বিনো
ি করো িোধোরি র্ফয়নোিোইপর উপয়র র্র্র্ত্ত কর্র ো)। জ্জনগত পরীক্ষোর র্োধযর্ই
র্নজ্িত কর্রয় র্োয় ো অইয়তো পোয়র, যর্েও লিটি প্র ুজন
ু ী নো ।
2. রুগীর ব ি 12 র্োির লবর্শ্ অও ো

োগয়বো

3. রুগীর অবইশ্যই SGPT (ALT) আর SGOT (AST) দ্বোরো িংজ্ঞোর্ ত অনুযো ী পযোপ্ত
ি
লহপোটিক ফোংশ্ন িোকো োগয়বো, ব ির োর্গ ো স্বোর্োর্বক পর্রিীর্োর ≤5 গুি লবর্শ্
4. লপ্রোগ্রোর্র লযকুনু প্রজ্ি োর আয়গ র্ো-বোফ(গু ো) বো অর্র্র্োবক(গু ো)র েস্তগত
করো অবগত িম্মর্ত/অনুর্র্ত অবইশ্যই পোও ো োগয়বো

বর্হষ্কোর েোনেণ্ড
লযিব রুগীরো নীয়ি লেও ো লযকুনু র্োনেে পুরো করবো তোরোয়র লপ্রোগ্রোর্ িোর্ক ো বোে
লেও ো অইয়বো:
1. রুগীরো অবইশ্যই ই োন কুনু ওষুধ বো খোইেয খোইতো নো লযগু োত র্োঝোর্র বো
অয়নক পর্রর্োয়ন CYP3A4র ইনর্ডউিোর বো ইনর্হর্বির আয়ে বো িংয়বেনশ্ী
CYP3A িোবিয়েিি আয়ে (অবগত িম্মর্তর য়গ তোর্ কো প্রেোন করো অইয়ে)।
2. রুগীরো অবইশ্যই একিো িংকীি ি লিরোর্পউটিক উইয়েোত র্ডয়গোজ্েন, একিো Pgpিোবিয়েি গ্রহি করতো নো ।
3. রুগীর অবইশ্যই কুনু অর্ন র্ন্ত্রত িংির্ি িোকয়তো নো ।
4. রুগীর অবশ্যই কুনু ওর্োিি লহপোটিক র্ডিফোংশ্ন িোকয়তো নো ।
5. রুগীর অবইশ্যই কুনু িজ্ি র্নেোর্নক প্রোির্িক র্ির্কৎিো অবস্থো িোকয়তো নো
লযিো র্ির্কৎিো করো ডোক্তরর র্য়ত তোরোয়র র্নরোপয়ে লপ্রোগ্রোয়র্ো অংশ্গ্রহি করোত
িোর্ক ো আিকোইয়বো।
6. রুগীর অবইশ্যই ফর্ুয়ি শ্নর র্োয়ঝ অন্তর্ভক্ত
ি
লযকুনু িজ্ি
বো িয়ন্দহজনক উচ্চিংয়বেনশ্ী তো িোকয়তো নো ।

উপোেোনর

য়গ জোনো

7. ই লিরোর্পিো ি োকো ীন রুগী অবইশ্যই গর্িবতী অও ো বো বুকর-েুধ খোও োর্ন বো
গর্িবতী অও োর পর্রকল্পনো করতো পোরতো নো ।

