
مالحظة:

يت؟ زيار عدمو ثناءأ ثهحدو قعاملتو ما

◀ EVUSHELD اءين هام ن من دو يتكوtixagevimabتيكساجيفيامب( و(  cilgavimab

          )سيلجافيامب(.

 )tixagevimab و cilgavimab(.منفصلتني تنينحق من نتتكو ، EVUSHELDن مدةاحو عةجر ىستتلق  ◀

◀ EVUSHELD يف حقنتنيعاية الصحية عىل هيئة فر خدمات الراسطة موه لك بوعطاؤ سيتم إ 

دف  يف كل راحدةو ى، بحيث يتم الحقن بحقنة خراحدة تلو األ و         العضل. يتم الحقن بهام عادة

 دفني.         من الر

ً

ً ا فأكرث. عام12اد معينني بعمر فرأل-19فيدكو ىبعدو صابةاإل ملنع EVUSHELD استخدام يتم

.EVUSHELDل عىل عقار للحصو ريرضوصفة الطبية فر الو. تودمحدو غري EVUSHELDفر تو

tixagevimab و cilgavimab(؟  من كةمشرت ة)عبو  EVUSHELDعقار هو ما

EVUSHELDعطى لفئات معينة ، وي19فيد-كوقاية من اهقني للواملرستخدم للبالغني و هو عقار جديد ي

هلني الذين: شخاص املؤمن األ

 كجم[]40طالً  ر88نهم عن زال يقل وا فأكرث و عام12ن من العمر يبلغو ◀

خص مصاب تهم لشصد مخالطالذين مل يتم ر و2 فكو سسار سوا بفريا مصابني حاليليسو  ◀

2 فكو سسارس وبفري

و دوية أا أو تلقوسطة إىل شديدة نتيجة حالة طبية، أجة متوف جهاز املناعة بدرن من ضعيعانو  ◀

أو -19فيدكون لديهم استجابة مناعية كافية للتطعيم ضد قد ال تتكوجات مثبطة للمناعة وعال

د دوادة )مثل رد فعل معاكسة حدوي بر بسبب تاريخ طب19فيد-كوح ي لقاهلني لتلقغري مؤ  ◀

ح نات( يف لقان )مكوو مكو أ19فيد-كوح )لقاحات( الفعل التحسسية الحادة( تجاه لقا

. 19فيد-كو

ُ ُ

ً

ً

ً  عن التطعيم  ليس بديالEVUSHELDعقار 

ىص لهم بالتطعيملألشخاص املو

 عايةالر خدمات فرموتحدث مع  ؟EVUSHELD عقار عىل رالعثو ميكنني ينأ

ا بالنسبة لك.ا جيدخيار EVUSHELDذا كان عقار  ملناقشة ما إالصحية ً ً

EVUSHELD رعقا  :ىضللمر طبية تمامعلو

ّ EVUSHELD؟  رعقا تلقي قبل به لصحيةا يةعالرا تماخد فرمو رخباإ عيل يجب اذما

كنت: ذاإ عاية الصحيةفر خدمات الرخرب موأ

ي حساسيةين من أتعا ⭬

ل مضادات تجلط )ملنع جلطات الدم(و تتناويف، أاب نزو اضطرعداد الصفائح الدموية، أين من انخفاض أتعا ⭬

صابة ا لخطر شديد لإلضنت معرو كى بالقلب، أخرو مشاكل أ دماغية، أو سكتةمة قلبية أز ألتضتعر  ⭬

حداث قلبيةبأ

و تخططني للحملحامالً أ ⭬

اضاعة صغري طبيعيمني برتقو ⭬

ض خطريي مرين من أتعا ⭬

و منتجات عشبية(و فيتامينات أصفة طبية أن وو من دوصفة طبية أدوية )بوي أل أتتناو ⭬

ً َ ّ

ً

 ساعة اقبك ملدةسري عاية الصحيةفر خدمات الرمو
د فعل تحسسية دو قد تحدث ر بعد تلقي الحقنتني.

ىض الذين لديهم حداث قلبية، خاصة لدى املرو أأ

د الفعل دون ر قد تكو حداث قلبية.تاريخ سابق أل

  و مهددة للحياة.شديدة أ

ن مقابل، لكن قد دو  EVUSHELDفري عقاريتم تو

. داريةا إمعاية الصحية رسوفر خدمات الرض مويفر ً

2022بريل تم التحديث يف أ
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