
 خوردنی چیست؟ دواهای ضد ویروس

  .19-تابلیت هایی برای کمک به بهبودی افراد مبتال به کووید

 شما مثبت بوده است، ممکن  19-روز گذشته تست کووید 5هستید و طی  19-اگر به شکل جدی در خطر ابتال به کووید
 یریولیگیو و Pfizer ™Paxlovid)( در نظر داشته باشید از تابلیت های ضد ویروس خوراکی استفاده کنید. دو تداوی موجود است:

(legevirio)  (Merck.)اید، واجد شرایط یکی از این تداوی های ممکن براساس سن، سابقه صحی و مدت زمانی که عالئم را داشته
 گردید. 19-کووید

(، کاهش مقدار 19-)ویروس عامل کووید SARS-CoV-2تداوی ضد ویروس خوردنی ممکن بتواند با پیشگیری از تکثیر ویروس 
کمک نماید. با انجام تداوی شما می توانید   19-ویروس در بدن شما، یا کمک به سیستم ایمنی تان به بدن شما در مبارزه با کووید

 شدن بیماری خود و ضرورت به مراقبت در شفاخانه را کاهش دهید.عالئم خفیفتری داشته و احتمال وخیم 

____________________________________________________________________________ 

 

 چگونه دوای ضد ویروس خوردنی را استعمال نمایم؟  •
 

خواهید نمود. شما باید طبق مشوره فراهم کننده مراقبت تداوی ضد ویروس خوردنی به این معنی است که شما از تابلیت استفاده 

صحی خود از تداوی ضد ویروس خوردنی استفاده نمائید. از جا انداختن یک دوز یا مصرف دوزهای اضافی صرف نظر نکنید. 

ی خود را به تا زمانی که ارائه دهنده مراقبت های صحی شما اعالن ننموده یا درمان شما تکمیل نگردیده است میبایست تداو

شکلی که مشوره داده شده ادامه دهید. میتوان دواهای ضد ویروس خوردنی را همراه با غذا یا بدون غذا مصرف نمود و توصیه 

 شکل کامل، بدون شکستن یا خرد شدن، خورده شوند. ها بهمی گردد تابلیت 

اگر یک بیماری جانبی مانند مشکالت کلیوی یا کبدی داشته باشم، چه  •
 کاری باید انجام دهم؟

قبل از مصرف هر دوایی، میبایست سابقه صحی خود را با ارائه دهنده مراقبت های صحی تان شریک سازید. این موضوع 
شامل آگاهی دهی به آنها درباره مشکالت صحی که در حال حاضر داشته و دواهای تجویز شده، دواهای بدون نسخه، ویتامین ها  

 ی کنید می گردد.و مکمل هایی که مصرف م

اشخاص دارای مشکالت کلیوی یا کبدی باید قبل از مصرف دواهای ضد ویروس خوردنی با ارائه دهنده مراقبت های صحی 
خود در مورد بیماری خود صحبت نمایند. ارائه دهنده مراقبت های صحی شما می تواند درباره صحیح بودن تداوی ضد ویروس  

دن مقدار آن تصمیم بگیرد. ممکن برخی از تداوی ها برای افراد دارای شرایط خاص توصیه خوردنی برای شما و یا مناسب بو
 نگردد.

  

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


اگر واجد شرایط تداوی ضد ویروس خوردنی نباشم، چه کاری باید انجام   •

 دهم؟ 

این تداوی ممکن ارائه دهنده مراقبت های صحی تان تصمیم بگیرد که شما شرایط درمان ضد ویروس خوردنی را نداشته یا 

برای شما مناسب نیست. برای این مساله چندین علت می تواند وجود داشته باشد. شما شاید تمام معیارهای واجد شرایط بودن را  

نداشته باشید، یا ممکن شرایط صحی شما به شکلی باشد که برای تداوی های خاص مناسب نباشد.  بهترین گزینه های درمان را  

 های صحی خود مشوره نمایید. با ارائه دهنده مراقبت

 

 

 

 

 

DOH 825-029 May 2022 Dari 
 711تماس بگیرید. افراد ناشنوا یا کم شنوا، لطفاً با  0127-525-800-1برای درخواست این سند در فارمتی دیگر، با نمبر  

(Washington Relay تماس گرفته یا به )mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov .ایمیل ارسال نمایند 

 

mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov

