معل ما ت طبية للمرض  :عقار ( MOLNUPIRAVIRم لن بيافي)
 Molnupiravirقد يقي من دخول الستشفى أو حدوث الوفاة للبالغي العرضي لخطر شديد للصابة
بعدوى ك فيد . 19-يجب تناوله ف غضون  5أيام من بدء ظهور أعراض ك فيد.19-

ما ه عقار Molnupiravir؟

 Molnupiravirه عقار جديد يُستخدم ف علج حالت ك فيد 19-التي تتاوح شدتها من خفيفة إل مت سطة
عاما أو أكب) الذين:
لدى البالغي (ً 18
 ثبتت إيجابية اختبار فيوس كوفيد 19-لديهم
 يكونون معرضي لخطر الصابة الشديدة بعدوى كوفيد -19با ف ذلك دخول الستشفى وحدوث
الوفاة ،والذين يصعب توفي خيارات علج كوفيد 19-الخرى لهم أو كانت غي مناسبة لحالتهم.
عقار  Molnupiravirهو مضاد فيوس يتم تناوله بالفم (عن طريق بلع أقراص) لدة  5أيام .يجب إكمل دورة
العلج ،بغض النظر عن زوال العر اض.
أصدرت إدارة الغذاء والدواء ال مريكية ( )FDAتصيح الستخدام الطار ئ ( )EUAلتاحة  Molnupiravirف أثناء
انتشار جائحة كوفيد .19-وعقار  Molnupiravirل يتم اعتمده من ِقبل إدارة الغذاء والدواء ف الول يات التحدة.

أخب م فر خدمات الرعاية الصحية با إذا كنت:
⭪
⭪
⭪
⭪
⭪

حاملً ،أو ربا تصبحي حاملً ،أو تقو م بنشاط جنس مع شيكة قد تحمل.
تعان من أي حساسية
طبيعيا أو تخططي للرضاعة الطبيعية
تقومي برضاعة صغي
ً
تعان من أي مرض خطي
تتناول أ ي أدوية (بوصفات طبية أو بدون وصفات طبية أو فيتامينات أ و منتجات عشبية)

هل ت جد آثار جانبية لعقار Molnpiravir؟

بالغا للجنة (وذلك بحسب العلومات الواردة ف
 Molnapiravir قد يسبب ض ًرا ً
دراسات أجريت عل الحيو انات)
 قد تحدث ردود فعل تحسسية للشخاص الذي يتناولون Molnupiravir
 تشمل الثار الجانبية الكث شيو ًع ا:
< إ سهال
< قيء
< دو ار
أين يكنني العث ر عل عقار Molnupiravir؟ يكن العث ر عل ال اقع التي يت فر
فيها عقار  Molnupiravirباستخدام أداة تحديد م اقع علج ك فيد 19-التابعة ل زارة الصحة ف
ولية فيجينيا .يثل الرابط خريطة تفاعلية عل ال قع اللكتون ل زارة الصحة ف ولية فيجينيا
تتيح للجمه ر وم فري الخدمات تحديد ال اقع العلجية ف ولية فيجينيا:
https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/

لبد من وج د وصفة طبية لكل العلجات التاحة.
يكنك العثور عل مزيد من العلومات حول طرق علج كوفيد 19-ف الوقع اللكتون
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus

