
Ce sunt antiviralele orale? 
Pastile pentru a ajuta pe cineva cu COVID-19 să  
se facă bine.  
Dacă sunteți predispus la o formă gravă de COVID-19 și ați fost testat pozitiv pentru COVID-19 în 
ultimele 5 zile, ar trebui să luați în considerare posibilitatea de a lua pastile antivirale pe bază de rețetă. 
Sunt disponibile două tratamente: Paxlovid™ (Pfizer) și legevirio (Merck). Este posibil să vă calificați 
pentru unul dintre aceste tratamente COVID-19, în funcție de vârsta dvs., istoricul medical și perioada de 
timp în care ați avut simptome. 

Tratamentul antiviral oral poate ajuta organismul dvs. să lupte împotriva COVID-19, împiedicând virusul 
SARS-CoV-2 (virusul care provoacă COVID-19) să se înmulțească în organismul dvs., reducând cantitatea 
de virus din organism sau ajutând la întărirea sistemului dvs. imunitar. Urmând tratamentul, ați putea 
avea simptome mai puțin grave și ați putea reduce șansele ca boala să se agraveze și să aveți nevoie de 
îngrijire medicală în spital. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

• CUM SE ADMINISTREAZĂ ANTIVIRALUL ORAL? 
 

Administrarea unui tratament antiviral oral înseamnă că veți lua pastile. Trebuie să luați tratamentul 
antiviral oral conform indicațiilor medicului dvs. Nu săriți peste doze și nu luați doze suplimentare, 
dacă ați omis una. Trebuie să luați tot tratamentul conform instrucțiunilor până când le terminați 
sau până când medicul dvs. vă spune să îl întrerupeți. Antiviralele orale pot fi luate cu sau fără 
alimente și se recomandă ca pastilele să fie înghițite întregi, fără a le rupe sau zdrobi. 

• CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AM O AFECȚIUNE DE BAZĂ, CUM 
AR FI PROBLEME RENALE SAU HEPATICE? 

Înainte de a lua orice medicament, trebuie să discutați cu medicul despre istoricul dvs. medical. 
Printre acestea se numără și informarea despre orice afecțiuni medicale pe care le aveți deja și 
despre medicamentele prescrise, medicamentele fără prescripție medicală, vitaminele și 
suplimentele pe care le luați. 

Persoanele cu probleme renale sau hepatice trebuie să discute cu medicul curant despre starea lor 
de sănătate, înainte de a lua un medicament antiviral oral. Medicul dvs. poate decide dacă un 
tratament antiviral oral este potrivit pentru dvs. și dacă doza este adecvată. Este posibil ca unele 
tratamente să nu fie recomandate persoanelor cu anumite afecțiuni.  

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


• CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU MĂ CALIFIC PENTRU UN 
TRATAMENT ANTIVIRAL ORAL? 

Este posibil ca medicul dvs. să decidă că nu vă calificați pentru un tratament antiviral oral sau că 
acesta nu este potrivit pentru dvs. Ar putea exista mai multe motive pentru asta. Este posibil să nu 
îndepliniți toate criteriile de eligibilitate sau să aveți o stare de sănătate care să nu fie potrivită 
pentru anumite tratamente.  Discutați cu medicul dvs. despre cele mai bune opțiuni de tratament. 
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