
 های خوراکی چه هستند؟ویروس ضد

  .COVID-19هایی برای کمک به بهبودی فرد مبتال به  قرص

شما   COVID-19روز گذشته نتیجه آزمایش  5قرار دارید و طی   COVID-19اگر درمعرض خطر ابتال به بیماری شدید ناشی از 
دو روش درمانی وجود . صورت خوراکی مصرف کنیدویروس را بهای ضدهای نسخهتوانید قرصمثبت بوده است، می

بسته به سن، سابقه وضعیت سالمت و (. Merck) «ویریوگ  ل» legevirio و( Pfizer« )پاکسلووید» Paxlovid™ :دارد
 .باشید COVID-19های درمان شرایط یکی از این روشاید، ممکن است واجدزمانی که عالئم بیماری را داشتهمدت

،  (COVID-19ویروس عامل بیماری ) SARS-CoV-2های خوراکی با متوقف کردن روند تکثیر ویروس ویروسدرمان با ضد
با این  . مبارزه کند COVID-19کند تا با بیماری ن یا کمک به تقویت سیستم ایمنی، به بدنتان کمک میکاهش میزان ویروس در بد

تر شدن بیماری و نیاز به مراقبت در بیمارستان را کاهش  تری را تجربه کنید و احتمال وخیمتوانید عالئم خفیفروش درمانی، می
 .دهید

____________________________________________________________________________ 

 

 های خوراکی چیست؟ویروسطریقه مصرف ضد •
 

های  ویروسباید درمان با ضد. کنیدها را مصرف میهای خوراکی به این صورت است که شما این قرصویروسدرمان با ضد

اگر یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، از . تان انجام دهیدهای بهداشتیراقبتدهنده مخوراکی را طبق دستور ارائه

باید تمام مراحل درمان  . شده مقدار دوز اضافی مصرف نکنیدنظر نکنید یا برای جبران دوز فراموشمصرف بقیه دوزها صرف

تان بگوید که درمان را متوقف  های بهداشتیده مراقبتدهنکه درمان کامل شود یا ارائهرا طبق دستور پزشک انجام دهید تا زمانی

طور  ها بهشود که قرصتنهایی مصرف کنید و توصیه میهمراه وعده غذایی یا بهتوانید به های خوراکی را میویروسضد . کنید

 . کامل، بدون شکستن یا خرد شدن، بلعیده شوند

 ای مانند مشکالت کلیوی یا کبدی داشته باشم، اگر بیماری زمینه •
 شود؟چه می

مثالً باید  .  تان در میان بگذاریدهای بهداشتیدهنده مراقبتقبل از مصرف هر دارویی، باید سابقه وضعیت سالمت خود را با ارائه 
هایی که مصرف ها و مکملشده، داروهای بدون نسخه، ویتامینتجویزاید و داروهای هایی که قبالً داشتهمورد بیماریاو را در

 .کنید، مطلع کنیدمی

مورد وضعیت خود با ویروس خوراکی، درگونه مشکل کلیوی یا کبدی باید قبل از مصرف هر نوع داروی ضدافراد مبتال به هر
تواند تشخیص دهد که آیا درمان با  بهداشتی میهای دهنده مراقبتارائه. های بهداشتی صحبت کننددهنده مراقبتارائه
های درمان ممکن است برای برخی از روش. های خوراکی و مقدار دوز مصرفی برای شما مناسب است یا خیرویروسضد

 .های خاصی دارند توصیه نشودافرادی که بیماری

  

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


 شود؟های خوراکی نباشم، چه میویروسشرایط درمان با ضداگر واجد •

های خوراکی نیستید یا این ویروسشرایط درمان با ضدتان ممکن است تشخیص دهد که واجدهای بهداشتیدهنده مراقبتارائه

شرایط بودن را  ممکن است تمام معیارهای واجد. تواند دالیل مختلفی داشته باشداین امر می. روش درمان برایتان مناسب نیست

برای اطالع از بهترین .  های خاص برایتان مناسب نباشدباشید که انجام دادن برخی درمان ای داشتهنداشته باشید یا بیماری

 .تان مشورت کنیدهای بهداشتیدهنده مراقبتهای درمانی مناسب خود، با ارائهگزینه
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