معلومات طبية للمرىض :عقار ( PAXLOVIDباكسلوفيد)
قد يقي عقار  PAXLOVIDمن دخول املستشفى أو حدوث الوفاة للبالغني املعرضني لخطر اإلصابة الشديد بعدوى كوفيد .19-يجب
تناوله يف غضون  5أيام من بدء ظهور أعراض كوفيد.19-

ما هو عقار PAXLOVID؟

 PAXLOVIDهو عقار جديد يُستخدم يف عالج حاالت اإلصابة الخفيفة واملتوسطة بعدوى كوفيد 19-يف األشخاص الذين:
 يبلغون من العمر  12عا ًما أو أكرث وال يقل وزنهم عن  88رطالً
 ثبتت إيجابية اختبار فريوس كوفيد 19-لديهم
 يكونون معرضني لخطر اإلصابة الشديدة بعدوى كوفيد -19مبا يف ذلك دخول املستشفى وحدوث الوفاة
عقار  PAXLOVIDهو دواء يتم تناوله بالفم (عن طريق بلع أقراص) ملدة  5أيام .يجب إكامل دورة العالج ،بغض النظر عن زوال
األعراض.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAترصيح االستخدام الطارئ ( )EUAلتوفري PAXLOVIDيف أثناء انتشار جائحة
كوفيد .19-وعقار  PAXLOVIDمل يتم اعتامده من ِقبل إدارة الغذاء والدواء يف الواليات املتحدة.

أخرب موفر خدمات الرعاية الصحية مبا إذا كنت:
⭪
⭪
⭪
⭪
⭪
⭪
⭪

تعاين من أي حساسية
مصابًا مبرض يف الكُىل أو الكبد
حامالً أو رمبا تصبحني حامالً
تقومني برضاعة صغري طبيع ًيا
تعاين من أي مرض خطري
تتناول أي أدوية (بوصفات طبية أو بدون وصفات طبية أو فيتامينات أو منتجات عشبية)
إذا كنت تتناولني مجموعة من موانع الحمل الهرومونية (قد يؤثر عقار  PAXLOVIDيف طريقة عمل أقراص منع الحمل)

هل توجد آثار جانبية لعقار PAXLOVID؟

قد يتفاعل عقار  PAXLOVIDمع األدوية األخرى التي تتناولها .لذا من الرضوري أن تُبلغ طبيبك بكل
األدوية التي تتناولها يف الوقت الحايل.
 PAXLOVID قد يسبب اعتالالً بالكبد.
 PAXLOVID قد يسبب مقاومة ألدوية عالج اإليدز.
 تشمل اآلثار الجانبية األخرى املحتملة ما ييل:
>تغري يف حاسة التذوق
>إسهال
>ارتفاع ضغط الدم
>آالم يف العضالت

أين ميكنني العثور عىل عقار PAXLOVID؟ ميكن العثور عىل املواقع التي يتوفر
فيها عقار  PAXLOVIDباستخدام أداة تحديد مواقع عالج كوفيد  19-التابعة لوزارة الصحة
يف والية فريجينيا .ميثل الرابط خريطة تفاعلية عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة يف والية
فريجينيا تتيح للجمهور وموفري الخدمات تحديد املواقع العالجية يف والية فريجينيا:
https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/

يجب وجود وصفة طبية لكل العالجات املتاحة.
ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول طرق عالج كوفيد 19-يف املوقع
اإللكرتوين https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus

