Що таке пероральні антивірусні
препарати?
Пігулки, які допомагають хворим на COVID-19 одужати.
Якщо ви відноситеся до групи високого ризику тяжкого перебігу COVID-19 і отримали позитивний
результат тесту на це захворювання протягом останніх 5 днів, можливо, вам варто отримати
рецепт на пероральні антивірусні пігулки. Доступні два препарати: Paxlovid™ (Pfizer)
і legevirio (Merck). Вам може підійти один із цих препаратів проти COVID-19 залежно від вашого
віку, історії хвороби й того, як довго у вас спостерігаються симптоми.
Пероральні антивірусні препарати можуть допомогти вашому організму боротися з COVID-19,
заважаючи вірусу SARS-CoV-2 (вірус, який спричиняє COVID-19) розмножуватись у вашому тілі,
зменшуючи кількість вірусу у вашому організмі або допомагаючи вашій імунній системі. Прийом
ліків може пом’якшити симптоми, а також знизити вірогідність погіршення перебігу захворювання
та необхідності госпіталізації.
_____________________________________________________________________________________

• ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ПЕРОРАЛЬНИХ АНТИВІРУСНИХ
ПРЕПАРАТІВ
Лікування пероральними антивірусними препаратами означає, що ви прийматимете пігулки.
Ви повинні приймати пероральні антивірусні препарати відповідно до вказівок вашого
сімейного лікаря. Не пропускайте прийом ліків і не приймайте додаткові дози, якщо
пропустите прийом. Ви повинні приймати всі ліки як зазначено, доки не закінчите курс або
доки ваш сімейний лікар не скаже вам припинити прийом. Пероральні антивірусні препарати
можна приймати з їжею або без неї, а проковтувати пігулки рекомендовано цілими, не
розламуючи й не роздавлюючи їх.

• ЩО, ЯК Я МАЮ ФОНОВЕ ЗАХВОРЮВАННЯ НА
КШТАЛТ ПРОБЛЕМ ІЗ НИРКАМИ АБО ПЕЧІНКОЮ?
Перед прийомом будь-яких ліків вам слід обговорити свою історію хвороби зі своїм сімейним
лікарем. Включно з цим ви маєте розказати йому про будь-які вже наявні у вас захворювання,
а також про ліки за рецептом і без рецепту, вітаміни й харчові добавки, які ви приймаєте.
Перед прийомом пероральних антивірусних препаратів особам, які мають проблеми з
нирками або печінкою, слід порадитись із сімейним лікарем щодо стану свого здоров’я. Ваш
сімейний лікар вирішить, чи підійде вам лікування пероральними антивірусними препаратами

та чи призначене вам дозування є правильним. Деякі види лікування можуть бути не
рекомендовані людям із певними захворюваннями.

• ЩО, ЯК Я НЕ ВІДПОВІДАЮ ВИМОГАМ ДЛЯ ПРИЙОМУ
ПЕРОРАЛЬНИХ АНТИВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ?
Ваш сімейний лікар вирішить, чи відповідаєте ви вимогам для прийому пероральних
антивірусних препаратів і чи підходить вам таке лікування. Для цього може бути декілька
причин. Можливо, ви не маєте права на прийом таких ліків, або, можливо, ви страждаєте на
захворювання, яке виключає застосування певних препаратів. Запитайте свого сімейного
лікаря про найкращі варіанти лікування.
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Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте на номер 1-800-525-0127.
Клієнти, які мають вади слуху, можуть зателефонувати на номер 711 (Washington Relay) або
надіслати листа на адресу mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov.

