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ولیاء �مور ومقديم الر�ایة أٔ حقائق ومعلومات للمرىض،    
 

) ١٩س�ت�دام يف �ا� الطوارئ لعقار ��سلوفيد لفريوس �ورو� (�وفيد  الٕ �رخيص ا   

اخلاص بك، فهو �رى انه من الرضوري  الطبیة  بناًء �ىل طلب من طبيبك اخلاص او مقدم الر�ایة    هذه املعلوماتتوفري  مت  
. يف �ا� �عراض اخلفيفة او املتوسطة )  ٢  – (فريوس سارس �وف    توفري العقار ��سلوفيد لعالج فريوس �ورو�  

او سوف تتلقاه.ته  ي هذه املعلومات سوف �سا�دك �ىل فهم فوائد وخماطر عقار ��سلوفيد ا�ي تلق   

(للمزید من التفاصیل   �سلوفيد اثناء �احئة �ورو�عقار �  بتوفريأ�مر�كية �رخيص طوارئ    والعقاقرياصدرت ٕادارة الغذاء  
هذه النرشة).س�ت�دام يف �ا� الطوارئ الر�اء ا�هاب ايل هنایة  حول �رخيص االٕ   

حتدث مع    )، �مر�كية (اقرٔأ املعلومات املتوفرة هنا عن هذا العقار   والعقاقري دارة الغذاء  إ ��سلوفيد ليس عقار معمتد من  
� يف اس�ت�دام هذا العقار.   القرار او ان اكنت �یك اي ٔأس�ئ�،    طبيبك �شأٔن هذا العقار   

 

؟ ١٩ما هو �وفيد    

.ذا الفريوسهبا�ي ميكنك إالصابة به من �الل اتصا� القریب مع خشص أٓخر مصاب    فريوس �ورو�هو      

 املعلومات حىت ا�ٓن اىل ان ، بي� �شريترتاوح اعراض هذا الفريوس من خفيفة �دًا ايل شدیدة �دًا قد تؤدي ايل الوفاة
مع بعض �مراض �یك و�لتايل هذا الفريوس  یتعارض  لكن ميكن ان  ،  اصا�ت خفيفة  ١٩صا�ت ب �وفيد  معظم االٕ 
قد تؤدي اىل الوفاة.و   املرضیة �التكتتدهور    

(مزمنة) مثل امراض القلب  شدیدة وطوی� أ�مد    مرضیة�بار السن و�ش�اص من مجیع �عامر ا��ن یعانون من �االت  
�سبب هذا الفريوس.  ل املستشفي صابة ودخو والرئة والسكري �ىل سبيل املثال، معرضون بدر�ة اكرب خلطر االٕ   

 

 ما هو ��سلوفيد؟ 

ة اىل املتوسطة �ى �ش�اص البالغني ف ذو �عراض اخلفي  ١٩�س�ت�دم لعالج �وفيد    ال زال حتت التحقيقهو عقار  
اجيابیة لفحص فريوس  معملیة  ) مع نتاجئ  �یلو �ىل �قل  ٤٠(رطل   ٨٨زن الشخص  �س�نة مفا فوق وان    ١٢و�طفال من 
.ن الفريوس ميكن ان یؤدي اىل الوفاةأٔ ) واليت �شري ب٢(سارس �وف   

عند �ش�اص املصابني ذوي احلاالت اخلفيفة اىل    ١٩حول سالمة وفعالیة هذ العقار لعالج �وفيد    قلی�هناك معلومات  
. املتوسطة  
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عند البالغني و�طفال �كرب    ١٩الطارئ لعقار ��سلوفيد لعالج �وفيد    س�ت�دام�ال�مر�كية    والعقاقرية الغذاء  ر ت اداحمس
عرضني  وامل  ١٩ لفحص الفريوس املسبب اىل �وفيد  �یلو) �ىل �قل مع اختبار اجيايب  ٤٠رطال� ( ٨٨  ونو�زن  ١٢من سن  

 �شدة لتفامق املرض.
 

قبل تعاطي عقار ��سلوفيد؟   طبييب  ٔأ�رب ماذا جيب ان    

اكن �یك:   ٕاذاصارح طبيبك    

. حساس�یات  -  

.امراض لكى او �بد  تعاين من  -  

.هناك محل او ختطیط للحمل يف املس�تقبل  -  

.ٕارضاع طبیعي  -  

. تعاين من اي امراض خطرية  -  

دون وصفة طبیة  املتوفرة�دویة  اليت �س�تعملها مبا يف ذ�   و�عشاب  الفيتاميناتو حتدث مع طبيبك عن مجیع �دویة    -
).روش�تة(  

 

. ٕاحتفظ بقامئة �دویة اخلاصة بك ٕالظهارها قد تتعارض بعض �دویة مع عقار البا�سلوفيد وقد �سبب اعراض �انبية خطرية
 للطبيب او الصیديل عند رصف دواء �دید. 

.�دویة اليت تتعارض مع عقار البا�سلوفيد  بأٔسامء الصیديل قامئة  من  ميكنك ایضًا ان تطلب من طبيبك او    

ن ٕ�ماكنك اس�ت�دام عقار  اك  ٕاذاالطبيب  سوف خيربك  ،  قبل الت�دث مع طبيبك اخلاص  ة �دید  ادویةال تبدٔأ بتناول  
دویة اخرى. ا�سلوفيد مع �الب  

كنت �س�ت�دمني اي وسائل منع محل هرمونیة مر�بة.  ٕاذاطبيبك    ٔأ�ربي  

جيب �ىل النساء القادرات �ىل امحلل ٕاس�ت�دام شلك أٓخر بدیل ل،  یة حبوب منع امحلا�ل قد یؤ�ر عقار البا�سلوفيد �ىل ف
مثل احلواجز او اللولب. وفعال من وسائل منع امحلل    

اكن �یك اي اس�ئ� عن وسائل منع امحلل املناس�بة �.  ٕاذاحتديث اىل طبيبك    
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 �یف �س�ت�دم عقار البا�سلوفيد؟ 

عقار�ن  ��سلوفيد من    دواء  یتكون  

 �مس �الجنلزيي �مس �لعريب  لون احلبة 
  nirmatrelvir نريما�ریلڤر  وردي

 Ritonavir ریتو�ڤر ابیض 

 

(تناول  ا�م    ٥ملدة    ) صبا�ًا ومساءً ( عن طریق الفم مرتني لك یوم    �بیض   مع قرص وا�د من   الوردي   تناول قرصیني من   - 
الصباح وثالث املساء)   (ثالث   �قراص الثالث يف نفس الوقت)   

كنت تعاين من امراض ا�لكى فت�دث اىل الطبيب، قد حتتاج اىل جر�ة خمتلفة.  ٕاذا  -  

حسق. ابلع �قراص لكها دون مضغ او �كسري او    -  

تناول مع او بدون �لك.   -  

قبل الت�دث اىل طبيبك حىت لو شعرت بتحسن  ا�واءال تتوقف عن تناول    -  

سا�ات من الوقت املعتاد فتناولها مبجرد ان تتذ�رها.  ٨يف غضون   ا�واءفاتتك جر�ة من    ٕاذا  -  

سا�ات فت�اوز عهنا وتناول اجلر�ة التالیة يف املو�د احملدد لها، ال تتناول جرعتني يف نفس   ٨من    �ٔكرثفاتتك جر�ة    ٕاذا  -
 الوقت. 

اقرب غرفة طوارئ منك. اىل  �رس�ة  اذهب    وتناولت جر�ات كثرية من عقار البا�سلوفيد �خلطأٔ، اتصل �ىل طبيبك ا  ٕاذا  -  

 يس�تات لعالج ا�هتاب الكبد يس او فريوس نقص املنا�ة البرشیةدواء حيتوي �ىل ریتو�ڤري او �وبيس   �س�ت�دمنيكنت    ٕاذا
كام هو موصوف من طبيبك.  ، جيب ان �س�متر يف تناو�(�یدز)  

ا�م فت�دث اىل طبيبك. ٥اذ مل �شعر بتحسن او شعرت �سوء �الل    
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 جيب ان  ال   ت تناول عقار البا�سلوفيد �شلك �ام   ٕاذا: 

١٩الكوفد    العقاراكنت �یك حساس�یات من مكو�ت    

كنت تتناول اي من �دویة التالیة:   ٕاذا   

 Alfuzosin الفوزوسني 
 Pethidine, piroxicam, propoxyphene بیثيد�ن، بريو�س�یاكم، �روبو�س�یفني

 Ranolazine رانوالز�ن 
 ,Amiodarone, dronedarone, flecainide اميدارون، دررونريادون، فلیاكینيد، �رو�فينون، �ینيد�ن 

propafenone, quinidine 
 Colchicine �ولشيسني

 Lurasidone, pimozide, clozapine لوراس�یدون، �ميوزید، لكوزابني
 ,Dihydroergotamine, ergotamine ثنايئ هیدروارغو�نني، ارغو�مني، ميثیلرجونوفني

methylergonovine 
 Lovastatin, simvastatin لوفاس�تاتني، س�ميفاس�تاتني

 Sildenafil (Revatio®) for pulmonary arterial س�یدا�فل (ریڤيتیو) الرتفاع ضغط الرش�ن الرئوي
hypertension (PAH) 

 Triazolam, oral midazolam �ر�زوالم، ميدازوالم عن طریق الفم
 Apalutamide ا�لو�ميد 

الفينو�ربيتال، الفينيتو�ن اكر�مازیبني،    Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin 
 Rifampin ریفامبني 

 St. John’s Wort (hypericum perforatum) نبتة سان جون (عش�بة القد�س یوحنا)
 

، او قد تتعارض مع فا�لیة البا�سلوفيد. الوفاة  تؤدي اىلخطرية قد  تناول هذه �دویة مع البا�سلوفيد �سبب ارضارا �انبية    

ا�واء.قد یتسبب البا�سلوفيد يف ز�دة او نقصان فا�لیة  ،  البا�سلوفيد  عقارهذه �دویة يه اليت تتعارض مع فقط  ليست    

. �س�ت�د�ادویة اليت  ا�ٔ عن  طبيبك   تت�دث معان    الرضوريمن    

يف جر�ة �دویة �خري قد �كون رضوریة اثناء تناو� �اوء البا�سلوفيد.   التعدیل�ختبارات املعملیة �ضافية او    

  توقفان  حبا�ة لتقلیل اجلر�ة او    ٔأنكواليت �شري اىل    ٕا�هياجيب ان تنتبه  بعض �عراض اجلانبية اليت  ل قد ینهبك طبيبك  
 بعض �دویة. 
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 مايه �عراض اجلانبية الهامة �واء البا�سلوفيد؟ 

اكنت �یك �عراض االتیة:   ٕاذاحتدث �ىل الفور مع طبيبك    

فقدان الشهیة، اصفرار اجل� وبیاض العني (الريقان)، البول ذو اللون ا�ا�ن، الرباز امللون او الباهت، ،  مشألك يف الكبد
املعدة. حكة اجل�، امل يف    

 

 مقاومة ادویة فريوس املنا�ة البرشیة: 

  قدرة  �ىل ان یؤ�ر ایضاً با�سلوفيد  فميكن لل   ،يف السابق  هتا تعاين من فا�لیو ادویة فريوس نقص املنا�ة البرشیة  تتناول  كنت    ٕاذا
 بعض ادویة فريوس نقص املنا�ة البرشیة يف املس�تقبل �شلك جيد.

 

 أٓ�ر �انبية ُاخرى حممت� 

 تغري يف �اسة التذوق 

 اسهال

 ارتفاع ضغط ا�م

آالم العضالت   أ
 

الكثري من الناس، �� قد حتدث   �ىل  جيرب لك �عراض اجلانبية احملمت� �واء ��سلوفيد، هذا ا�واء مل  ليست  هذه  
�� من احملمتل ان ال �كون مجیع ا�اطر معروفة �الیا.اعراض �انبية اخرى مل تذ�ر هنا، هذا ا�واء قيد ا�راسة    

 

 مايه خيارات العالج �خرى املتا�ة �الیا؟ 

لبعض �دویة لعالج �ش�اص املصابون   �ٕالس�ت�دام الطارئ  والعقاقري �مر�كيةقد �سمح ادارة الغذاء  مثل البا�سلوفيدو  
، اذهب اىل املوقع يف �سفل للحصول �ىل معلومات حول إالس�ت�دام الطارئ لالدویة �خري املرصح هبا من ١٩�كوفيد  

.١٩�مر�كية لعالج املصابني �كوفيد  والعقاقري  ادارة الغذاء    

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-
framework/emergency-use-authorization 

 قد یت�دث معك طبيبك اخلاص عن الت�ارب الرس�ریة (ادویة جتریبية) اليت قد �كون مؤهًال لها. 

� والطفا� فهذا   �دام العقاراس�تقررت �دم    ٕاذا� �ختیار يف ان تمت معاجلتك او �دم معاجلتك �س�ت�دام ��سلوفيد،  
 لن یغري من مس�توى الر�ایة الطبیة املقدمة �.

 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
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؟ طبیعي ال رضاع  االٕ او    ل �ا� امحل يف    

م والطفل ا�ي مل یو� بعد، قد ، �لنس�بة ل�ٔ اي معلومات عن معاجلة احلوامل واملرضعات �س�ت�دام البا�سلوفيد  هناك  ليس
كنيت �امل الر�اء �قيش خياراتك ووضعك مع طبيبك.   ٕاذااطر.  ا�من    ٔأكرب�كون فائدة تناول البا�سلوفيد    

كنت   ٕاذا،  اس�ت�دام موانع امحلل الفعا� اثناء اس�ت�دام البا�سلوفيد او ابتعد عن اي ا�شطة �نس�یة اثناء العالجالر�اء  
 �رضعني طف� رضا�ة طبیعیة �قيش خياراتك و�التك الصحیة مع طبيبك. 

 

 �یف ميكنين إالبالغ عن �عراض اجلانبية �واء البا�سلوفيد؟ 

ك وال ختتفي فالر�اء إالتصال بطبيبك.اكنت �یك اعراض �انبية �زجع  ٕاذا  
 

عن طریق املوقعوالعقاقري  إالبالغ عن �عراض اجلانبية ٕالدارة الغذاء    

         www.fda.gov/medwatch 

 او عن طریق الهاتف  

          1-800-FDA-1088 

 
لرشكة فا�زر مبارشة او ميكتك إالبالغ عن ا�ٓ�ر اجلانبية    

�لكرتوين  املوقع رمق الفا�س  رمق الهاتف  

1-800-438-1985  1-866-635-8337  www.pfizersafetyreporting.com  
 

 �یف ميكن ختز�ن دواء البا�سلوفيد؟ 

ي) ومؤ   ٢٥-٢٠فهرهنایت (  ٧٧-٦٨یوضع ا�واء يف غرفة بدر�ة حرارة من    
 

؟ ١٩�یف ميكنين معرفة املزید عن �وفيد    

 حتدث مع طبيبك

 زر املوقع التايل

https://www.cdc.gov/covid19 

 

 او ٕاتصل مبكتب الص�ة احمليل او التابع للوالیة 

http://www.fda.gov/medwatch
https://www.cdc.gov/covid19
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إالس�ت�دام يف �ا� الطوارئ؟   �رخيص   ما معىن   

آلیة (�مر�كية ٕ���ة ��سلوفيد مبوجب  والعقاقري  قامت ادارة الغذاء   .  )�سمى �رخيص ٕاس�ت�دام الطوارئأ  

ان هناك ظروفًا تربر إالس�ت�دام الطارئ لالدویة واملنت�ات   یمت ا�مع من �الل ٕا�الن وز�ر الص�ة واخلدمات إال�سانیة
١٩البیوجلیة اثناء �احئة �وفد    

 

�یلو) مع نتاجئ حفص   ٤٠(رطًال    ٨٨�امًا و�زنون    ١٢من    ٔأكربلالش�اص البالغني و�طفال    ١٩��سلوفيد لعالج �وفيد  
.اىل الوفاةقد یؤدي  ا�ي یؤدي    ١٩-ومن مه معرضون خلطر تفامق �وفيد  ٢�وف  – اجيابیة لٕالختبار الفريويس سارس    

.�مر�كية  ة الغذاء والعقاقرير ضع لها �دویة املعمتدة من اداختمل خيضع دواء البا�سلوفيد لنفس النوع من املراجعات اليت    

ٔ�د� العلمیة  ا   مهناادارة الغذاء و�دویة من بني امور اخرى،    تنظر  ١٩مبوجب �ا� طوارئ مثل �وفيد    دواءعند ٕاصدار  
املعقول إالعتقاد �ن املنتج قد  املتا�ة مبا يف ذ� الت�ارب الرس�ریة (�دویة التجریبية)، فٕاذا و�دت هذه املعلومات فٕانه من  

.١٩العالج او الوقایة من �وفيد  �كون فعاًال يف التشخیص او    

واحملمت�  الفوائد املعروفة واحملمت� للمنتج عند اس�ت�دامه لتشخیص او �الج او منع مثل هذا املرض، تفوق ا�اطر املعروفة  
بدائل مناس�بة معمتدة ومتا�ة.  وجود  يف �ا� �دملهذا املنتج    

١٩املنتج يف �الج املرىض اثناء �احئة �وفيد جيب استيفاء لك هذه املعایري للسامح ٕ�س�ت�دام    
 

لهذا املنتج، ما مل    س�ت�دام الطارئاالٕ ا�ي یربر    ١٩ا�الن �وفيد  �رسي قانون الطوارئ اخلاص بعقار البا�سلوفيد طوال مدة  
الطوارئ.  بمبوج، بعدها ال یمت اس�ت�دام العقار  ل هذا القانوناو ٕابطا  ءیمت اهنا  

 

 

 

 

 

 

ٕاضافية معلومات    

�لكرتوين او االتصال �رمق الهاتف املوحض اد�ه�س�ئ� العامة، مق �ز�رة املوقع    
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 املوقع �لكرتوين رمق الهاتف

1-877-219-7225 
(1-877-C19-PACK) 

www.COVID19oralRx.com 
 

 
 

 

 موقع رشكة فا�زر

www.pfizermedinfo.com 

للمزید من العلومات او االتصال �ىل الرمق    

1-800-438-1985 

 

٢٠٢١د�سمرب    ٢٢  

http://www.covid19oralrx.com/
http://www.pfizermedinfo.com/

