
افي(لن بي)م  MOLNUPIRAVIR عقار : ضللمر طبية تما معل 

Molnupiravir  صابة ضي لخطر شديد للفاة للبالغي العرث الوو حدول الستشفى أخوقد يقي من د
 .19فيد-ك اض عرر أيام من بدء ظهوأ 5 ن له ف غضويجب تناو. 19فيد-ك ى بعدو

Molnupiravir؟   عقار  ه   ما
Molnupiravir   مت سطة  إل  خفيفة  من  شدتها  حاوتت  التي 19 فيد-ك   تحال  جعل  ف  ستخدمي  جديد  عقار  ه  

( الذين: أكب  وأ  اعام 18 )  البالغي  لدى

 لديهم 19فيد-س كوواختبار في يجابيةإثبتت 

ث حدول الستشفى وخوبا ف ذلك د 19-فيدى كوصابة الشديدة بعدولخطر الضي ن معرنويكو

تهم. و كانت غي مناسبة لحالى لهم أخرال 19فيد-ج كوات علفي خيارالذين يصعب توفاة، والو

ة ريام. يجب إكمل دوأ5 اص( لدة قرله بالفم )عن طريق بلع أس يتم تناووهو مضاد فيMolnupiravir    عقار
اض. عرال الوج، بغض النظر عن زالعل

ثناء ف أMolnupiravir تاحة  ل)  EUA(ئ ستخدام الطار تصيح ال)  FDA(مريكية اء الالدوة الغذاء ودارت إصدرأ
يات التحدة. لاء ف الوالدوة الغذاء وداربل إل يتم اعتمده من قMolnupiravir   عقارو 19. فيد-انتشار جائحة كو

ُ

ً

ِ

 ت:نك  ذاإ اب  ةيحصال  ةايعرال  اتدمخ رف م  بخأ
م بنشاط جنس مع شيكة قد تحمل.و تقوبا تصبحي حاملً، أو ر، أحاملً⭪

 حساسية  يأن من تعا⭪
ضاعة الطبيعيةو تخططي للرا أصغي طبيعي ضاعةبرمي تقو⭪

 خطي  ضمر  يأن من تعا⭪
و منتجات عشبية(و فيتامينات أصفات طبية أن وو بدوصفات طبية أ)بو دويةأ ي ل أتتناو⭪

ً

  Molnpiravir؟  لعقار  جانبية  ثارآ  جدت   هل
 Molnapiravirدة فارمات الوذلك بحسب العلوجنة )وا للا بالغرقد يسبب ض

انات( جريت عل الحيواسات أدر

ن لوشخاص الذي يتناود فعل تحسسية للدوقد تحدث ر Molnupiravir

ا: عكث شيوثار الجانبية التشمل ال

سهال إ >
قيء  >
ار دو >

ًً

ً

 فريت   التي  اقعال   عل  رالعث   يكن    Molnupiravir؟عقار  عل  رالعث   يكنني  ينأ

  ف  الصحة  ةارزل   التابعة 19 فيد-ك   جعل  اقعم   تحديد  داةأ  باستخدام Molnupiravir   عقار  فيها
  جينيافي  يةلو  ف  الصحة  ةارزل   نواللكت  قعال   عل  تفاعلية  خريطة  ابطالر  يثل  جينيا.في  يةلو

  جينيا:في  يةلو  ف  جيةالعل  اقعال   تحديد  الخدمات  يفرم و  رللجمه   تتيح
https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/ 

. حةلتاا تجالعلا  لكل  طبية  صفةو دج و  من  بدل

ن وقع اللكتف الو 19فيد-ج كوق علل طرمات حور عل مزيد من العلويكنك العثو

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus 

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus
https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator
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