إدارة الصحة العامة

صحيفة وقائع عقار مولنوبيرافير :دواء لعالج كوفيد19-
(للمرضى واآلباء ومقدمي الرعاية)
س :ما هو عقار مولنوبيرافير؟
مولنوبيرافير هو دواء لعالج مرض كوفيد 19-الذي تتراوح شدته من خفيفة إلى متوسطة .قد سمحت إدارة الغذاء والدواء
األمريكية ( )FDAباستخدامه ألول مرة في ديسمبر .2021
سَ :من يمكنه أخذ عقار مولنوبيرافير؟
عقار مولنوبيرافير مخصص لألشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد 19-الخفيفة إلى المعتدلة والذين:
 تبلغ من العمر  18عا ًما أو أكثر.
 ثبت إصابتهم بعدوى كوفيد.19-
 المعرضين بشكل كبير لخطر اإلصابة بعدوى كوفيد 19-الشديدة.
المصرح بها من إدارة الغذاء والدواء.
 ال يمكنهم الوصول إلى خيارات العالج األخرى
ّ
س :ما هي طريقة أخذ عقار مولنوبيرافير؟
يُؤخذ عقار مولنوبيرافير عن طريق الفم .وتبلغ الجرعة المعتادة أربعة أقراص كل  12ساعة لمدة خمسة أيام .من المهم
إكمال دورة العالج الكاملة لمدة  5أيام ومواصلة العزل وفقًا لتوصيات الصحة العامة .وال ينبغي أن يُؤخذ ألكثر من خمسة
أيام.
سَ :من الذي ال ينبغي أن يتلقى عقار مولنوبيرافير؟
ال ينصح باستخدام عقار مولنوبيرافير للمرضى:
 الحوامل
 المرضعات
 األطفال
لك قبل تناول مولنوبيرافير.
إذا كن ِ
ت حامالً أو مرضعةً ،استشيري مقدم الرعاية الصحية المتابع ِ
إذا كان من المتوقع أن تكوني حامالً ،فاستخدمي وسيلة موثوقة لمنع الحمل إذا كنت ستأخذين هذا الدواء .استمري في
استخدام تلك الوسيلة لمدة ثالثة أشهر على األقل بعد آخر جرعة من مولنوبيرافير.
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س :ما اآلثار الجانبية المحتملة لعقار مولنوبيرافير؟
تشمل اآلثار الجانبية لهذا العقار ما يلي:
 اإلسهال
 الغثيان
 الدوخة
س :ما الحاالت التي ال يجب فيها استخدام عقار مولنوبيرافير؟
ال يجد استخدام عقار مولنوبيرافير في الحاالت التالية:
 العالج األولي للمرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى بسبب مرض كوفيد 19-الشديد أو الخطير.
 الوقاية من مرض كوفيد.19-
س :معلومات إضافية
إذا كانت لديك أسئلة ،فيُرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية المتابع  ،وزيارة الموقع اإللكتروني لعقار مولنوبيرافير من
خالل  www.molnupiravir.comأو االتصال على الرقم .1-800-672-6372

بصيَغ بديلة كالترجمات أو الطباعة باألحرف
إمكانية الوصول إلى المستند :بإمكان هيئة صحة أوريغون أن توفّر معلومات ِ
الكبيرة أو طريقة برايل لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الناطقين بلغةً أخرى غير اإلنجليزية .تواصل مع مركز المعلومات
الصحية على الرقم  1-971-673-2411أو الهاتف النصي  711أو على عنوان البريد اإللكتروني
.COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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