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 ®REVLIMIDعن إطالق اإلصدار العام األول من   Teva Pharmaceuticals، أعلنت شركة  2020مارس  7في 

(lenalidomide ملغ.  25ملغ و  15ملغ و  10ملغ و  5) في الوالیات المتحدة ، بجرعات متوفرة في كبسوالت 
 

اإلعالن إلى اھتمام كبیر والعدید من األسئلة من مجتمع المایلوما. تدور األسئلة الرئیسیة حول تكالیف عقار اللینالیدومید  أدى ھذا 
العام ، ولكن كانت ھناك أیًضا أسئلة حول فعالیة اإلصدار العام واآلثار الجانبیة المحتملة مقارنة بمنتج العالمة التجاریة  

Revlimid. 
 

 ما نعرفھ اآلن 
العامة المتاحة حالیًا وأن تزداد ببطء بمرور الوقت ، حتى تتم إزالة قیود   lenalidomide• من المتوقع أن یتم تقیید حجم كمیة 

 . 2026ینایر  31الحجم في 
  ) بشرط الموافقة على طلب دواء جدید مختصر. تشیر2022• یُسمح اآلن بالبیع المحدود الحجم لللینالیدومید الجنیس (بعد مارس 

 Natcoمن قبل شركتین لألدویة:  2021) في عام FDAالتقاریر إلى أنھ تم الحصول على موافقة إدارة األغذیة والعقاقیر (
Pharma Ltd تعمل مع) .Teva 2021أكتوبر   14؛ ومختبرات الدكتور ریدي المحدودة في  2021مایو  21) في . 

دویة الجنیسة تخضع لعملیة مراجعة صارمة. تتطلب إدارة الغذاء والدواء  موافقة إدارة الغذاء والدواء ھذه مھمة للمرضى ألن األ 
 ، في ھذه الحالة).  Revlimidاألمریكیة أن المنتج العام یجب أن یوفر نفس الفوائد السریریة والسالمة مثل منتج العالمة التجاریة (

• Teva  لذین یبیعون بعد ذلك إلى الصیدلیات المتخصصة وصیدلیات  ھي في األساس موّرد أدویة تبیع اللینالیدومید لتجار الجملة ، ا
 التجزئة. 

 • ھذا یعني أن الصیدلیات ھي المصدر الرئیسي لمعلومات التسعیر للمرضى. 
العام للعالمة   lenalidomide• یختلف توافر اللینالیدومید العام من دولة إلى أخرى. ستسمح طریقة كتابة الوصفة الطبیة باستبدال 

 ، أو تحدید أحدھما على اآلخر. في بعض الوالیات ، إذا لم یتم االختیار ، یمكن للمریض االختیار.  Revlimid التجاریة
والوصول إلى بطاقة الدفع   TEVA GENERICS• بالنسبة للمرضى الذین لدیھم تأمین تجاري ، یمكنھم الذھاب إلى موقع 

 العام لم یتم تضمینھ بعد في قوائم كتیب وصفات شركات التأمین. المشترك. ومع ذلك ، من المھم مالحظة أن اللینالیدومید
وستكون مطلوبة   BMS) في إدارتھ من قبل  REMS• سیستمر برنامج استبیان تقییم المخاطر المعیاري واستراتیجیة التخفیف (

 للوصفات الطبیة لیتم ملؤھا بالطریقة المعتادة. 
 

 ما ال نعرفھ: التكلفة 
 .Revlimidحتى اآلن تكلفة عقار اللینالیدومید العام للمرضى ، مقابل منتج العالمة التجاریة   • حتى اآلن ، ال نعرف

• في الوقت الحالي ، یمكن للمرضى الذین لدیھم تأمین تجاري التقدم بطلب للحصول على بطاقة الدفع المشترك ، مع میزة سنویة  
. وبالتالي ،  Revlimidلمشترك لكل وصفة طبیة للعالمة التجاریة  دوالرات أمریكیة للدفع ا 10دوالر أمریكي و  15000قدرھا 

 یبدو من غیر المحتمل أن تكون تكلفة اللینالیدومید العام أقل بكثیر.
دوالر أو أعلى   11000في نطاق    Revlimid• بالنسبة لمرضى الرعایة الطبیة ، یمكن أن ینتھي األمر بتكالیف الدفع المشترك لـ 

على خطة الجزء د للفرد وما إذا كانوا مؤھلین للحصول على منح من مؤسسات المساعدة في الدفع المشترك. لیس  سنة ، اعتماًدا  /
 من الواضح حتى اآلن ما إذا كان ھذا سیتغیر أو كیف یتغیر مع اللینالیدومید العام. 

 
 

 خالصة القول  
الدولي ، بالبحث بجدیة للحصول على معلومات أكثر تحدیًدا حول  التابع لصندوق النقد  InfoLineتقوم جودي ویب ، منسقة برنامج 

الجنیس. یبدو أننا سنكون قادرین فقط على معرفة التكلفة عندما یبدأ المرضى في الحصول على وصفات   lenalidomideتسعیر 
 لینالیدومید العامة ودفع ثمنھا. 

لتكالیف لتجار الجملة و / أو الصیدلیات ، ولكن إذا كان األمر كذلك  ال یزال من غیر المعروف أیًضا ما إذا كانت ھناك وفورات في ا
 ، فیمكن أن تقوم صیغ التأمین بالتغییر بمرور الوقت. 

سیتم تحدیث ھذا الملخص كلما توفر المزید من المعلومات. وفي الوقت نفسھ ، فإن أي ردود فعل من المرضى الذین تم وصفھم  
 یر كبیر. للینالیدومید عام سیكون موضع تقد

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


