
 ما المقصود باألدویة المضادة للفیروسات 
 التي تؤخذ عن طریق الفم؟

  في التحسُّن. 19-األقراص التي تساعد أحد األشخاص المصابین بكوفید
ایام الماضیة، ربما   5خالل الـ  19-وتم إثبات إصابتك بكوفید 19-إذا كنت تعاني من خطر اإلصابة بمرض شدید نتیجة اإلصابة بكوفید

 ) وPfizer(من إنتاج شركة  Paxlovid™ ترید مراعاة تناول أقراص مضادة للفیروسات تؤخذ عن طریق الفم. یتوفر عالجان:
legevirio  من إنتاج شركة)Merckھذَین بناًء على عمرك، وتاریخك   19-). ربما تكون مؤھالً للحصول على أحد عالَجي كوفید

 الصحي، ومدة معاناتك من األعراض.

من خالل إیقاف فیروس  19-ق الفم جسدك في مكافحة كوفیدیمكن أن یساعد العالج المضاد للفیروسات الذي یؤخذ عن طری
SARS-CoV-2 من التضاعف في جسدك، أو تقلیل أعداد الفیروس داخل جسدك، أو مساعدة نظام  19-(الفیروس المسبب لكوفید (

لحاجة إلى المناعة لدیك. وبحصولك على العالج، فإنھ یمكن أن تكون لدیك أعراض أقل خطورة وأن تقل فرص تفاقم مرضك وا
 الحصول على الرعایة في المستشفى.

____________________________________________________________________________ 

 

 كیف یمكنني تناول الدواء المضاد للفیروسات الذي یؤخذ عن طریق الفم؟ •
 

ستتناول أقراًصا. ویجب أن تتناول العالج المضاد یعني الحصول على العالج المضاد للفیروسات الذي یؤخذ عن طریق الفم أنك 
ت جرعات أو تتناول جرعات   م خدمة الرعایة الصحیة المعني بك. ال تُفّوِ للفیروسات الذي یؤخذ عن طریق الفم وفقًا لتوجیھات ُمقّدِ

م خدمة الرعایة زائدة في حالة تفویت جرعة. ویجب أن تتناول العالج بالكامل وفقًا للتوجیھات حتى تنتھي منھ أو ح تى یخبرك ُمقّدِ
الصحیة المعني بك بالتوقف عن تناولھ. یمكن أن یتم تناول األدویة المضادة للفیروسات التي تؤخذ عن طریق الفم مع الطعام أو 

 بدونھ، ویوصى بأن یتم تناول األقراص بشكٍل كامل، بدون كسرھا أو سحقھا. 

 شكالت الكلى والكبد؟ ماذا إذا كانت لدّي مشكلة صحیة كامنة، مثل م •
م خدمة الرعایة الصحیة المعني بك. وھذا یشمل إخباره بشأن أي   قبل تناول أي دواء، یجب علیك مناقشة تاریخك الصحي مع ُمقّدِ

حالة صحیة قد تكون لدیك واألدویة الموصوفة التي تتناولھا، واألدویة غیر الموصوفة، والفیتامینات، والمكمالت الغذائیة التي 
 ولھا.تتنا

م خدمة الرعایة الصحیة المعني بھم بشأن حالتھم  یجب أن یتحدث األشخاص الذین یعانون من مشكالت في الكلى أو الكبد إلى ُمقّدِ
م خدمة الرعایة الصحیة المعني بك ما إذا كان العالج  ر ُمقّدِ قبل تناول دواء مضاد للفیروسات یؤخذ عن طریق الفم. یمكن أن یُقّرِ

وسات الذي یؤخذ عن طریق الفم مناسبًا لك وما إذا كانت الجرعة التي تتناولھا مناسبة لك أم ال. فإن بعض العالجات المضاد للفیر
 ربما ال یوصى بتناولھا لألشخاص الذین یعانون من مشكالت معینة.

  

https://www.fda.gov/media/155051/download
https://www.fda.gov/media/155055/download
https://www.fda.gov/media/155055/download


ماذا إذا لم أكن مؤھالً للحصول على عالج مضاد للفیروسات یؤخذ عن   •
 طریق الفم؟

م خدمة الرعایة الصحیة المعني بك إذا كنت غیر مؤھل للحصول على عالج مضاد للفیروسات یؤخذ عن طریق  یمكن أن  ر ُمقّدِ یُقّرِ
الفم أو إذا كان العالج غیر مناسب لك. ویمكن أن تكون ھناك عدة أسباب لذلك. ربما ال تفي بجمیع معاییر األھلیة، أو ربما تعاني 

م خدمة من مشكلة صحیة قد تكون غیر منا  سبة للحصول على عالجات معینة.  ناقش أفضل خیارات العالجات المتاحة لك مع ُمقّدِ
 الرعایة الصحیة المعني بك.
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بالصمم أو . بالنسبة إلى العمالء المصابین 0127-525-800-1لطلب الحصول على ھذه الوثیقة بتنسیق آخر، اتِصل بالرقم 

) أو إرسال برید إلكتروني إلى Washington Relay( 711صعوبة في السمع، یُرجى االتصال بالرقم 
mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov. 
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