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 و مقدمي الرعايةحقائق و معلومات للمرضى، 
 

 باكسلوفيد التفويض المؤقت ل

 (19-)كوفيد  2019لعالج مرض فيروس كورونا 
 

لعالج  باكسلوفيديتم إعطاؤك صحيفة الحقائق هذه ألن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك يعتقد أنه من الضروري تزويدك 
تحتوي صحيفة الحقائق . 2-سارس كوف الناجم عن فيروس (19-)كوفيد مرض فيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط

الذي تلقيته أو قد تتلقاه. تحتوي صحيفة الحقائق   وفيد باكسل هذه على معلومات لمساعدتك على فهم مخاطر وفوائد أخذ
وكيفية اإلبالغ عن اآلثار الجانبية أو المشكالت المتعلقة بمظهر أو   باكسلوفيد هذه أيًضا على معلومات حول كيفية تناول

  . باكسلوفيد تغليف
 

 ؟ 19-ما هو كوفيد
من خالل االتصال الوثيق مع شخص  19-كوفيداالصابة ب بسبب فيروس يسمى فيروس كورونا. يمكنك 19-كوفيد يحدث

 .آخر مصاب بالفيروس
 
ؤدي إلى الوفاة. بينما تشير المعلومات حتى اآلن إلى أن معظم يدة جدا قد تمن خفيفة جًدا إلى شد19-كوفيد عراضتراوح أت

ك الطبية األخرى. يبدو أن  حاالت ا منخفيفة، يمكن أن يحدث مرض خطير وقد يتسبب في تفاقم بعض 19-كوفيد أمراض
كبار السن واألشخاص من جميع األعمار الذين يعانون من حاالت طبية شديدة وطويلة األمد )مزمنة( مثل أمراض القلب  

 . 19-كوفيد وأمراض الرئة والسكري، على سبيل المثال، معرضون بدرجة أكبر لخطر دخول المستشفى بسبب
 
 

 ما هو باكسلوفيد؟  
الخفيف إلى المتوسط لدى البالغين الذين لديهم نتائج إيجابية لالختبار الفيروسي المباشر  19- كوفيد لعالج باكسلوفيد يستخدم

الشديد، بما في ذلك العالج في المستشفى أو الوفاة. هناك  19-كوفيد والذين هم أكثر عرضة للتطور إلى 2-سارس كوفل
الخفيف إلى   19-كوفيد لعالج األشخاص المصابين بفيروس باكسلوفيد ول سالمة وفعالية استخداممعلومات محدودة ح

 .المتوسط
 

الخفيف إلى المعتدل لدى البالغين الذين لديهم   19-كوفيد لعالج باكسلوفيدتفويًضا مؤقتًا ل (HSA) منحت هيئة العلوم الصحية
الشديد، بما في ذلك االستشفاء  حالةل 19-كوفيدهم أكثر عرضة للتطور  ، والذين19-لكوفيداختبار إيجابي للفيروس المسبب  

 .  (PSAR) أو الوفاة، تحت طريق الوصول الخاص للوباء
 

 باكسلوفيد؟  على ماذا يحتوي 
 .معبأة مع أقراص ريتونافير نيرماترلفير  عبارة عن أقراص  باكسلوفيد

"  3CL" على جانب واحد و "PFEاللون، مطلية بالفيلم منقوش عليها " يتم توفير نيرماتريلفير كأقراص بيضاوية، وردية  •

مجم من نيرماتريلفير مع المكونات التالية غير الفعالة: ثاني أكسيد  150على الجانب اآلخر. يحتوي كل قرص على 
وديوم ستيريل  السيليكون الغرواني، الصوديوم كروسكارميلوز، الالكتوز مونوهيدرات، السليلوز الجريزوفولفين، والص 

فومارات. فيما يلي المكونات الموجودة في طالء الفيلم: هيدروكسي بروبيل ميثيل سلولوز، أكسيد الحديد األحمر، بولي  
 إيثيلين جاليكول، وثاني أكسيد التيتانيوم. 

  100قرص على . يحتوي كل NK" والرمز aيتم توفير ريتونافير كأقراص بيضاوية مغلفة بغشاء أبيض منقوش عليها شعار " •

ملغ من ريتونافير مع المكونات التالية غير النشطة: فوسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة الالمائي، وثاني أكسيد السيليكون الغرواني،  

 والكوبوفيدون، وصوديوم ستيريل فومارات، وسوربيتان مونولورات. 

ي بروبيل السليلوز، هيدروكسي بروبيل، هيدروكسي  المكونات في طالء الفيلم: ثاني أكسيد السيليكون الغرواني، هيدروكس

 ، التلك، وثاني أكسيد التيتانيوم.80، بولي سوربات 3350، بولي إيثيلين جاليكول 400بروبيل، بولي إيثيلين جاليكول 
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 ؟ باكسلوفيد ماذا يجب أن أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بي قبل أن آخذ 

 :ك إذا كنتأخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص ب

 لديك أي حساسية  •

 لديك أمراض الكبد أو الكلى  •

 للحمل  ينحامل أو تخطط •

 ترضعين الطفل  •

 لديك أي أمراض خطيرة  •

 
 .وقد تسبب آثاًرا جانبية خطيرة باكسلوفيد قد تتفاعل بعض األدوية مع

 

األدوية التي تصرف دون وصفة طبية  ، بما في ذلك أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن جميع األدوية التي تتناولها  •
 والفيتامينات والمكمالت العشبية. 

 مع أدوية أخرى.  باكسلوفيديمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يخبرك ما إذا كان من اآلمن تناول  •

 . باكسلوفيديمكنك أن تطلب من مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي الحصول على قائمة باألدوية التي تتفاعل مع  •

 أ في تناول دواء جديد دون إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.ال تبد •

 
على طريقة عمل   باكسلوفيد . قد يؤثروسائل منع الحمل الهرمونية المركبة   أخذينت  أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت  

آخر من وسائل منع الحمل أو وسيلة حاجز إضافية  حبوب منع الحمل. يجب على النساء القادرات على الحمل استخدام شكل بديل فعال 

 .لمنع الحمل. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي أسئلة حول وسائل منع الحمل التي قد تكون مناسبة لك 

 
 ؟ باكسلوفيد كيف آخذ

 أيام.  5لدواءين معًا مرتين يوميًا لمدة من دوائين: أقراص نيرماتريلفير وأقراص ريتونافير. يتم تناول ا باكسلوفيديتكون  •

o  .نيرماتريلفير هو قرص بيضاوي وردي اللون 

o  .ريتونافير قرص أبيض 

o   إلى جرعة مختلفة. إذا كنت تعاني من مرض في الكلى، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. قد تحتاج
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 الشكل أ  

 
 .أقراص  3: كل جرعة تحتوي على مجم  100مجم؛ عبوة جرعة  300باكسلوفيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مجم  100. عبوة جرعة مجم 300باكسلوفيد  كيف تأخذ          
 

 

 

 

 جرعة الصباح:                        
 قرص    1الوردي و  نيرماترلفيرصين من اقراص خذ قر                       

 أبيض معاً في نفس الوقت كل صباح.  ريتونافير                         

 
 
 
 
 

  

 

 

 جرعة المساء:                       
 قرص    1الوردي و  نيرماترلفيرخذ قرصين من اقراص                       

 أبيض معاً في نفس الوقت كل صباح.   ريتونافير                         
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 من البطاقة البالستيكية قبل أن تكون مستعًدا لتناول جرعتك.  باكسلوفيدال تقم بإزالة أقراص  •

الوصفة    باكسلوفيد خذ جرعتك األولى من   • المساء، اعتماًدا على وقت استالم  أو  الصباح  النحو  في  أو على  الطبية، 
 الموصى به من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. 

 ابتلع األقراص كاملة. ال تمضغ أو تكسر أو تسحق األقراص.  •

 مع أو بدون طعام.  باكسلوفيدخذ  •

 دون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، حتى لو كنت تشعر بتحسن.  باكسلوفيد ال تتوقف عن تناول  •

ساعات من الوقت المعتاد لتناولها، فتناولها بمجرد أن تتذكرها. إذا فاتتك   8في غضون   باكسلوفيدك جرعة من إذا فاتت  •
  باكسلوفيدساعات، فتجاوز الجرعة الفائتة وتناول الجرعة التالية في وقتك المعتاد. ال تأخذ جرعتين من  8جرعة ألكثر من 
 في نفس الوقت. 

، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية أو اذهب إلى أقرب غرفة طوارئ في المستشفى على  باكسلوفيدإذا كنت تأخذ الكثير من  •
 الفور. 

إذا كنت تتناول دواء يحتوي على ريتونافير أو كوبيسيستات لعالج التهاب الكبد سي أو فيروس نقص المناعة البشرية   •

(HIV يجب أن تستمر في تناول دوائك كما ،) .هو موصوف من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك 

 
 .أيام 5تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت ال تشعر بتحسن أو إذا كنت تشعر بسوء بعد 

 بشكل عام؟ باكسلوفيدمن الذي يجب أال يأخذ 

  إذا: باكسلوفيدال تأخذ  

 . باكسلوفيدلديك حساسية من نيرماتريلفير أو ريتونافير أو أي من المكونات الموجودة في  •

 :كنت تتناول أياً من األدوية التالية •

o  ألفوزوسين 

o أميودارون 

o  أبالوتاميد 

o  كاربامازيبين 

o كولشيسين 

o  ثنائي هيدرورغوتامين 

o رونيداروند 

o  إليتريبتان 

o  إبليرينون 

o  إرغوتامين 

o  فينيرينون 

o  فليكاينيد 

o  فليبانسيرين 

o  إيفابرادين 

o  لوميتابيد 

o لوفاستاتين 

o  لوماكافتور / إيفاكافتور 

o  لوراسيدون 

o ميثيليرغونوفين 

o  )ميدازوالم )عن طريق الفم 

o  نالوكسيغول 

o  فينوباربيتال 

o  فينيتوين 

o  بيموزيد 

o  بريميدون 

o بافينونبرو 

o  كينيدين 

o رانوالزين 

o  ريفامبين 
o   هايبريكم )عشبة القديس يوحنا

 بيرفوراتوم( 
o   سيلدينافيل )ريفاتيو®( الرتفاع

 ضغط الدم الشرياني الرئوي 

o  سيلودوسين 

o  سيمفاستاتين 

o  تولفابتان 

o تريازوالم 

o ابروجيبانت 

o فوكلوسبورين 
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 .باكسلوفيد  مهددة للحياة أو تؤثر على طريقة عملمع هذه األدوية إلى آثار جانبية خطيرة أو  باكسلوفيد قد يؤدي تناول
 

أو ينقص مستويات   باكسلوفيد. قد يزيد باكسلوفيدهذه ليست األدوية الوحيدة التي قد تسبب آثاًرا جانبية خطيرة إذا تم تناولها مع 
دوية التي تتناولها ألن  العديد من األدوية األخرى. من المهم جًدا أن تخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن جميع األ

. قد يخبرك  باكسلوفيداالختبارات المعملية اإلضافية أو التغييرات في جرعة األدوية األخرى قد تكون ضرورية أثناء تناولك 
مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيًضا عن أعراض معينة يجب االنتباه إليها والتي قد تشير إلى أنك بحاجة إلى إيقاف أو تقليل  

 ة بعض األدوية األخرى الخاصة بك. جرع

 ؟  باكسلوفيدما هي اآلثار الجانبية المحتملة الهامة ل

 هي:  باكسلوفيداآلثار الجانبية المحتملة ل

. يمكن أن تحدث تفاعالت الحساسية، بما في ذلك تفاعالت الحساسية الشديدة )المعروفة باسم  ردود الفعل التحسسية  •
  باكسلوفيد، حتى بعد جرعة واحدة فقط. توقف عن تناول باكسلوفيد"الحساسية المفرطة"( لدى األشخاص الذين يتناولون 

 األعراض التالية لرد فعل تحسسي: واتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا ظهرت عليك أي من 

o  الشرى 

o  صعوبة في البلع أو التنفس 

o  انتفاخ الفم أو الشفتين أو الوجه 

o  ضيق الحلق 

o  بحة في الصوت 

o  طفح جلدي 

. أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كان لديك أي من هذه العالمات واألعراض  مشاكل في الكبد •
صفرار الجلد وبياض العين )اليرقان(، والبول داكن اللون، والبراز الملون الباهت، وحكة  لمشاكل الكبد: فقدان الشهية، ا 

 . (بطن المنطقة المعدة )الم في الجلد، و

إذا كنت تعاني من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالجة، فقد   مقاومة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.  •
 يؤدي باكسلوفيد إلى عدم عمل بعض أدوية فيروس نقص المناعة البشرية بشكل جيد في المستقبل. 

 تشمل اآلثار الجانبية المحتملة األخرى ما يلي:  •

o  تغير حاسة التذوق 

o  اإلسهال 

o  ارتفاع ضغط الدم 

o  العضالت آالم في 

o  آالم في البطن 

o  غثيان 

o  الشعور بتوعك بشكل عام 

قد تحدث آثار جانبية خطيرة وغير متوقعة. ال   .باكسلوفيد لم يأخذ الكثير من الناس. باكسلوفيدهذه ليست كل اآلثار الجانبية المحتملة لـ

 .هذا الوقتقيد الدراسة، لذلك من المحتمل أال تكون جميع المخاطر معروفة في  باكسلوفيد يزال

 
 ما هي خيارات العالج األخرى الموجودة؟

قد يتحدث معك مقدم  .  19- بكوفيدباالستخدام الطارئ لألدوية األخرى لعالج األشخاص المصابين  HSA ، قد يسمحباكسلوفيد مثل
 .الرعاية الصحية الخاص بك عن التجارب السريرية التي قد تكون مؤهالً لها

 
إذا قررت عدم تلقيه، فلن يغير ذلك من مستوى الرعاية  . باكسلوفيد أو عدم معالجتك باستخدامإنه خيارك أن تتم معالجتك 

 .الطبية الخاصة بك
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 ماذا لو كنت حامل أو مرضعة؟  
المحدد مع  إذا كنت حامالً، ناقشي خياراتك ووضعك  .باكسلوفيد ال توجد خبرة في عالج النساء الحوامل أو المرضعات باستخدام

 .مقدم الرعاية الصحية الخاص بك

 
 .باكسلوفيد نشاط جنسي أثناء تناولعدم القيام باليوصى باستخدام وسيلة فعالة لمنع الحمل أو 

 
 .إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، ناقشي خياراتك وحالتك الخاصة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك

 
 ؟  باكسلوفيد جانبية أو المشاكل في مظهر أو تغليفكيف يمكنني اإلبالغ عن اآلثار ال

 اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي آثار جانبية تزعجك أو ال تختفي 
 

  Pfizer Singapore  أو تغليفه )انظر الشكل أ( لشركة باكسلوفيد أبلغ عن اآلثار الجانبية أو المشكالت المتعلقة بمظهر
 .في التقرير" باكسلوفيد  االتصال الواردة أدناه. يرجى تضمين "التفويض المؤقتعلى معلومات 

 

 البريد االلكتروني  رقم الفاكس  رقم الهاتف 

+65 6403 8888 
8001012817 

 )رقم محلي مجاني (

SGP.AEReporting@pfizer.com 

 
 

 ؟ باكسلوفيد كيف يمكنني تخزين
 .درجة مئوية 25باكسلوفيد عند أو أقل من  قم بتخزين أقراص 

 
 ؟19-كوفيد  كيف يمكنني معرفة المزيد عن

 اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. •

 https://www.cdc.gov/COVID19.قم بزيارة   •

 اتصل بقسم الصحة العامة المحلي أو التابع للوالية.  •

 
 ما هو التفويض المؤقت؟

اآلليات التنظيمية في بموجب آلية وصول للطوارئ تسمى التفويض المؤقت. يمّكن التفويض المؤقت  باكسلوفيد HSA أتاح
االستجابة لحالة الطوارئ التي قد تشكل تهديدات خطيرة للجمهور كما هو الحال في حالة الوباء. نظًرا للحاجة الملحة للصحة  

األولوية لمراجعة المنتجات العالجية الطارئة لتسهيل الوصول في الوقت المناسب مع ضمان الدقة   HSA العامة ، ستعطي
 .جودتها وسالمتها وفعاليتها العلمية لتقييم

 
  HSA. عند إصدار ترخيص مؤقت، يجب على HSAلنفس النوع من المراجعة كدواء معتمد من  باكسلوفيدلم يخضع 

تحديد، من بين أمور أخرى، استناًدا إلى مجموع األدلة العلمية المتاحة، ومن المعقول االعتقاد بأن المنتج قد يكون فعااًل لعالج 
؛ أن الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج، 19-كوفيد تهديد مرض أو حالة يسببها -، أو خطير أو مدى الحياة19-دكوفيأو منع 

عند استخدامها لعالج أو منع مثل هذا المرض أو الحالة، تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لهذا المنتج؛ وأن هناك بيانات  
 ها لدعم االنتقال النهائي للترخيص المؤقت إلى تسجيل المنتج.مستمرة للجودة والسالمة والفعالية تم إنشاؤ

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:SGP.AEReporting@pfizer.com
https://www.cdc.gov/COVID19


  2022اكتوبر/ تشرين االول  12تمت المراجعة:  7

 معلومات إضافية
 .لألسئلة العامة، قم بزيارة الموقع اإللكتروني أو اتصل برقم الهاتف الموضح أدناه

 
 الموقع االلكتروني  رقم الهاتف 

 
 

+65 6403 8888 

 

www.COVID19oralRx.com 
 
 

 
 

 
 https://pmiform.com/HCP/SG   إذا كان لديك أي استفسارات حول المعلومات الطبية، فيمكنك إرسالها على

 
 .  MedicalInformationSingapore@pfizer.com بدالً من ذلك، يمكنك إرسالها إلى

 
 مسجل المنتج 

Pfizer Private Limited 
80 Pasir Panjang Road, #16-81/82 

Mapletree Business City, Singapore 117372 
 

 US LAB-1494-6.0, LAB-1494-7.0 and LAB-1494-8.0 : التسمية المرجعية
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