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SEROXAT CR 
12.5 mg & 25 mg controlled release film coated tablets
paroxetine hydrochloride

Patient Information Leaflet

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms and signs of illness  are the same as yours.
- If you get any side effects talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet:
1. What SEROXAT CR is and what it is used for
2. What you need to know before you use SEROXAT CR
3. How to use SEROXAT CR
4. Possible side effects
5. How to store SEROXAT CR
6. Contents of the pack and other information

1. What SEROXAT CR is and what it is used for

What it does:
SEROXAT CR belongs to the family of medicines called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). SEROXAT CR is thought to work by increasing the levels 
of a chemical in the brain called serotonin (5-hydroxytryptamine).
What the medication is used for:
SEROXAT CR has been prescribed to you by your doctor to relieve your symptoms of:
• depression (feeling sad, a change in appetite or weight, difficulty concentrating or sleeping, feeling tired, headaches, unexplained aches and pain)
• panic attacks
• social phobia (social anxiety disorder) - avoidance and/or fear of social situations 
• premenstrual dysphoric disorder (PMDD) - where you may have episodes of major depression, severe mood changes/anxiety, irritability, physical pain and 
   difficulty doing day to day tasks in the few weeks before your period
When it should not be used:
Do not use SEROXAT CR if you are:
• allergic to it or any of the components of its formulation.  See list of components in section 6.
• currently taking or have recently taken monoamine oxidase (MAO) inhibitor antidepressants (e.g. phenelzine sulphate, moclobemide), or linezolid, a MAO 
   inhibitor antibiotic
• currently taking or have recently taken thioridazine or pimozide

2. What you need to know before you use SEROXAT CR

During treatment with these types of medications it is important that you and your doctor have good ongoing communication about how you are feeling.
SEROXAT CR is not for use in children under 18 years of age.

Changes in Feelings and Behaviour:
It is important that you have good communication with your doctor about how you feel. Discussing your feelings and treatment with a friend or relative who can 
tell you if they think you are getting worse is also useful.
Some patients may feel worse when first starting or changing the dose of drugs such as SEROXAT CR. You may feel more anxious or may have thoughts of 
hurting yourself or others, especially if you have had thoughts of hurting yourself before. These changes in feelings can happen in patients treated with drugs 
like SEROXAT CR for any condition, and at any age, although it may be more likely if you are aged 18 to 24 years old. If this happens, see your doctor 
immediately. Do not stop taking SEROXAT CR on your own.
Taking medicines like SEROXAT CR may increase your risk of experiencing sexual problems, which may continue after SEROXAT CR has been discontinued, 
including for months or years afterwards in some cases. Tell your doctor if you experience symptoms such as a decrease in sexual desire, performance or 
satisfaction.
Taking SEROXAT CR may increase your risk of breaking a bone if you are elderly or have osteoporosis or have other major risk factors for breaking a bone.  You 
should take extra care to avoid falls especially if you get dizzy or have low blood pressure.
Medicines like SEROXAT CR may affect your sperm. Fertility in some men may be reduced while taking SEROXAT CR.
BEFORE you use SEROXAT CR tell your doctor or pharmacist:
• all your medical conditions, including a history of seizures, liver or kidney disease, heart problems 
• any medications (prescription or non-prescription) which you are taking or have recently taken, especially monoamine oxidase inhibitor antidepressants (e.g. 
   phenelzine sulphate, moclobemide) or any other antidepressants, thioridazine, pimozide, drugs used to prevent fits (anticonvulsants), drugs for Parkinson’s 
   disease, or drugs containing tryptophan 
• if you are taking tamoxifen (used to treat breast cancer)
• if you have ever had any allergic reactions to medications, food etc.
• if you are taking hormonal oral contraceptives and are being prescribed SEROXAT CR for Premenstrual Dysphoric Disorder
• any natural or herbal products you are taking (e.g. St. John’s Wort)
• if you are pregnant or thinking about becoming pregnant, or if you are breast feeding
• your habits of alcohol and /or street drug consumption
• if you drive a vehicle or perform hazardous tasks during your work
• if you had a recent bone fracture, or if you were told you have osteoporosis or risk factors for osteoporosis
• if you have a bleeding disorder or have been told that you have low platelets
• if you are allergic to a particular yellow dye known as FD&C Yellow No. 6 aluminium lake.
Effects on Pregnancy and Newborns
As stated above, ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine including SEROXAT CR.  If you are already taking/using SEROXAT CR 
and have just found out that you are pregnant, you should talk to your doctor immediately. You should also talk to your doctor if you are planning to 
become pregnant.
Taking SEROXAT CR in early stages of pregnancy:
Some studies have suggested an increased risk of birth defects, particularly heart defects, in babies whose mothers received SEROXAT CR in the first few
months of pregnancy. These studies found that about 2 in 100 babies (2%) whose mothers received paroxetine in early pregnancy had a heart defect, compared 
with the normal rate of 1 in 100 babies (1%) seen in the general population. Also, in cases where SEROXAT CR has been used, there have been reports of 
premature births although it is not known if these premature births are due to the use of SEROXAT CR.
Taking SEROXAT CR in later stages of pregnancy:
Possible complications at birth (from taking any newer antidepressant, including SEROXAT CR): Post-marketing reports indicate that some newborns 
whose mothers took an SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) or other newer antidepressant, during pregnancy have developed complications at birth 
requiring prolonged hospitalization, breathing support and tube feeding. Reported symptoms included feeding and/or breathing difficulties, seizures, tense or 
overly relaxed muscles, jitteriness and constant crying.  
In most cases, the newer antidepressant was taken during the third trimester of pregnancy. These symptoms are consistent with either a direct adverse effect 
of the antidepressant on the baby, or possibly a discontinuation syndrome caused by sudden withdrawal from the drug. These symptoms normally resolve over 
time.  However, if your baby experiences any of these symptoms, contact your doctor as soon as you can.
Persistent Pulmonary Hypertension (PPHN) and newer antidepressants, including SEROXAT CR:
The use of SEROXAT CR during pregnancy, particularly during late pregnancy, may increase the risk of a serious lung condition called persistent pulmonary 
hypertension of the newborn (PPHN) that causes breathing difficulties in newborns soon after birth. In the general population, PPHN is known to occur in about 
1 or 2 per 1000 newborns but this may be increased 4 to 6 times in babies whose mothers used SEROXAT CR during late pregnancy.
If you are pregnant and taking an SSRI, or other newer antidepressants, you should discuss the risks and benefits of the various treatment options with your 
doctor.  It is very important that you do NOT stop taking these medications without first consulting your doctor. See section 4 for more information.
Angle-closure Glaucoma:
SEROXAT CR can cause an acute attack of glaucoma. Having your eyes examined before you take SEROXAT CR could help identify if you are at risk of having 
angle-closure glaucoma. Seek immediate medical attention if you experience:
• eye pain
• changes in vision
• swelling or redness in or around the eye
Do not use SEROXAT CR if you are taking or have recently taken (within the last 2 weeks) monoamine oxidase inhibitors, methylthioninium chloride 
(methylene blue), thioridazine or pimozide.
You should tell your doctor if you are taking or have recently taken any medications (prescription, nonprescription or natural/herbal), especially:
• other antidepressants, such as SSRIs and certain tricyclics
• other drugs that affect serotonin such as, lithium, linezolid, tramadol, tryptophan, St. John’s Wort, triptans used to treat migraines
• certain medicines used to treat pain, such as fentanyl (used in anaesthesia or to treat chronic pain), tramadol, tapentadol, meperidine, methadone, pentazocine 
• tamoxifen, which is used to treat breast cancer or fertility problems
• certain medicines used to treat patients with irregular heart beats (arrhythmias)
• certain medicines used to treat schizophrenia
• certain medicines used to treat bipolar depression, such as lithium
• a combination of fosamprenavir and ritonavir, used to treat Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection
• procyclidine, which is used to treat Parkinson’s Disease or other movement disorders
• metoprolol, which is used to treat high blood pressure and angina
• certain medicines which may affect blood clotting and increase bleeding, such as oral anti-coagulants (e.g. warfarin, dabigatran), acetylsalicylic acid (e.g. 
   aspirin) and other non-steroidal anti-inflammatory drugs (e.g. ibuprofen)
• certain medicines used to treat epilepsy
• In general, drinking alcoholic beverages should be kept to a minimum or avoided completely while taking SEROXAT CR
• certain medicines used to treat cough, such as dextromethorphan 

3. How to use SEROXAT CR

Always take SEROXAT CR tablets exactly as your doctor or health care provider has told you. You should check with your doctor, health care provider 
or pharmacist if you are not sure.

Usual dose:
How to take SEROXAT CR
• Depression, Panic Disorder and Social Phobia (social anxiety disorder): It is very important that you take SEROXAT CR exactly as your doctor has 
   instructed. The starting dose for depression is 25 mg once daily and for panic disorder it is 12.5 mg once daily. Generally most people take between 12.5 mg 
   to 37.5 mg of SEROXAT CR per day for social phobia (social anxiety disorder).
• Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD): For premenstrual dysphoric disorder (PMDD) the usual dose is 12.5 mg once daily starting 14 days prior to the 
   expected onset of your period, and stopping on the first day of your period. Your doctor may change the dose or dosing schedule, depending on how you 
   respond to your medication. PMDD is a disorder which should not be confused with the symptoms of Premenstrual Syndrome (PMS). Your doctor must 
   confirm a diagnosis of PMDD before you can take SEROXAT CR.
• Take your tablets in the morning, preferably with food. You should swallow the tablets whole with water.  Do not chew or crush them.
• You should continue to take your medicine even if you do not feel better, as it may take a number of weeks for your medicine to work.
• Keep taking your tablets, as instructed, until the doctor tells you to stop. 
• You should talk to your doctor before you stop taking your medication on your own.
Remember: This medicine has been prescribed only for you.  Do not give it to anybody else, as they may experience undesirable effects, which may be serious.
Missed Dose:
If you forget to take your tablet in the morning, take it as soon as you remember. Take your next dose at the normal time the next morning, then carry on as 
before. Do not try to make up for a missed dose by taking a double dose the next time.
Overdose:
If you have taken a large number of tablets all at once, contact your doctor or the nearest hospital emergency department immediately, even though you may 
not feel sick.  Show the doctor your pack of tablets.
In case of drug overdose, contact a health care practitioner, hospital emergency department or regional Poison Control Centre immediately, even if there are
no symptoms.

4. Possible side effects

Like all medications, SEROXAT CR can cause some side effects. You may not experience any of them. For most patients these side effects are likely to be minor 
and temporary.  However, some may be serious. Some of these side effects may be dose related. Consult your doctor if you experience these or other side 
effects, as the dose may have to be adjusted.
The most common side effects of SEROXAT CR are:
• nausea/vomiting
• dry mouth
• drowsiness
• weakness
• dizziness
• sweating
• tremor
• nervousness
• feeling agitated
• blurred vision
• sleep disturbances
• weight gain
• sexual problems
• Although psychiatric disorders are often associated with decreases in sexual desire, performance and satisfaction, treatment with this class of medication may 
  lead to further decreases which may continue after the drug is stopped.  
Other effects may include loss of appetite, constipation, diarrhea, abnormal dreams (including nightmares), headache and menstrual period disorders (including 
heavy periods, bleeding between periods and absence of periods).
SEROXAT CR does not usually affect people’s normal activities. However, some people feel sleepy while taking it, in which case they should not drive or 
operate machinery.
SEROXAT CR may raise cholesterol levels in some patients.

Discontinuation Symptoms
Contact your doctor before stopping or reducing your dosage of SEROXAT CR. Symptoms such as dizziness, lightheadedness, nausea, vomiting, 
agitation/restlessness, anxiety, sweating, headache, sleep disturbance, electric shock sensations, tinnitus (buzzing, hissing, whistling, ringing or other persistent 
noise in the ears) and other symptoms have been reported after stopping treatment, reducing the dosage of SEROXAT CR, or when a dose is missed. These 
symptoms usually disappear without needing treatment. Tell your doctor immediately if you have these or any other symptoms. Your doctor may adjust the 
dosage of SEROXAT CR to alleviate the symptoms. See section 2 for more information.
Effects on Newborns
Some newborns whose mothers took an SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) or other newer antidepressant, such as SEROXAT CR, during pregnancy 
have shown such symptoms as breathing and feeding difficulties, jitteriness and constant crying. If your baby experiences any of these symptoms, contact your 
doctor as soon as you can.  See section 2 for more information.

سيروكسات سي أر 
اقراص ١٢٫٥ ملجم و ٢٥ ملجم مضبوطة التحرر

هيدروكلوريد الباروكسيتين

نشرة معلومات للمستخدم

يجب قراءة هذه النشرة بالكامل بعناية قبل بدء تناول هذا الدواء �نها تحتوي على معلومات مهمة لك.
- يجب االحتفاظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.

- إذا كان هناك المزيد من االستفسارات، فيجب سؤال الطبيب أو الصيدالني.
- لقد تم وصف هذا الدواء لك أنت فقط. فال يجوز إعطاؤه لآلخرين . فقد يؤذيهم حتى لو كانت لديهم نفس ا¡عراض والعالمات المرضية الموجودة لديك.

- يجب استشارة الطبيب أو الصيدالني إذا تعّرضت ¡ّي من ا²ثار الجانبية. ويشمل ذلك أية آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة. راجع القسم ٤.

محتويات هذه النشرة:
١. معلومات عن سيروكسات سي أر  ودواعي أستعماله

٢. معلومات يجب معرفتها قبل استخدام سيروكسات سي أر
٣. كيفية استخدام سيروكسات سي أر

٤. ا²ثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية تخزين سيروكسات سي أر
٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١- معلومات عن سيروكسات سي أر و دواعي أستعماله

كيف يعمل الدواء:
ينتمي دواء سيروكسات سي أر إلى مجموعة أدوية تسمى مثبطات استرداد السيروتونين االنتقائية (SSRIs) . يعمل دواء سيروكسات سي أر  عن طريق رفع مستويات مادة كيميائية في المخ تسمى 

السيروتونين (٥-هيدروكسي تربتامين)
دواعي استعمال الدواء:

دواء سيروكسات سي أر موصوف لحالتك بواسطة طبيبك لتخفيف ا¡عراض ا²تية:
• االكتئاب (الشعور بالحزن، وتغيير في الشهية أو الوزن، وصعوبة التركيز أو النوم، والشعور بالتعب، والصداع، وا¡وجاع وا²الم غير المفسرة)

• نوبات الهلع
• الرهاب االجتماعي (اضطراب القلق االجتماعي) - التجنب و\أو الخوف من المواقف االجتماعية

• اضطراب ما قبل الطمث االكتئابي (PMDD) - حيث يستخدم لعالج نوبات االكتئاب الشديد، والتغيرات المزاجبة الشديدة/القلق، والتهيج، وا¡لم البدني وصعوبة القيام بالمهام اليومية في ا¡سابيع 
   القليلة قبل فترة الطمث

موانع استعمال الدواء:
يمنع استعمال دواء سيروكسات سي أرفي الحاالت ا²تية:

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه دواء سيروكسات سي أر  أو أي من مكوناته. راجع قائمة المكونات في قسم ٦.
• إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا ا¡دوية المضادة لالكتئاب التي تحتوي على مثبطات أوكسيديز أحادي ا¡مين (MAO) (على سبيل المثال فينيلزين سلفات، أو موكلوبيميد)، أو لينيزوليد، وهو مضاد حيوي 

  له خواص مثبط أوكسيديز أحادي ا¡مين.
• إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا دواء ثيوريدازين أو بيموزيد.

٢- معلومات يجب معرفتها قبل استخدام سيروكسات سي أر

خالل فترة عالجك بهذه ا�نواع من ا�دوية، يجب أن تكون على اتصال مستمر بطبيبك �بالغه بما تشعر به طوال فترة العالج.
دواء سيروكسات سي أر  غير مخصص لالستخدام في حالة ا¡طفال دون سن ١٨ عاًما.

التغيرات في الشعور والسلوك:
يجب أن تكون على اتصال دائم بطبيبك Òبالغه بما تشعر به. كما ينصح أيًضا بأن تناقش ما تشعر به مع أحد أصدقائك أو أقاربك ممن يمكنهم أن يخبروك ما إذا كانوا يشعرون أن حالتك تتدهور مع 

العالج.
قد تتدهور حالة بعض المرضى عندما يبدأون تناول أو تغيير جرعات أدوية مثل سيروكسات سي أر . من المحتمل أن تشعر بقلق أكثر أو تفكر في إيذاء نفسك أو ا²خرين، وخاصًة إذا كنت قد فكرت بالفعل 
في إيذاء نفسك من قبل. يمكن أن تحدث هذه التغيرات في الشعور لدى المرض الذين يخضعون للعالج باستخدام أدوية مثل سيروكسات سي أر  ¡ي حالة، وفي أي عمر، على الرغم من أن احتمالية حدوث 

هذه التغيرات قد تكون أكثر إذا كان عمرك ما بين ١٨ و٢٤ عاًما. إذا حدث ذلك، فتوجه إلى الطبيب على الفور. ال تتوقف عن استعمال دواء سيروكسات سي أر  من تلقاء نفسك.
قد يؤدي تناول بعض ا¡دوية مثل دواء " سيروكسات سي آر" إلى زيادة خطر اÒصابة بمشاكل جنسية، والتي قد تستمر بعد التوقف عن تناول دواء سيروكسات سي آر" ، كما قد تصل إلى عدة أشهر أو 

سنوات بعد ذلك، في بعض الحاالت. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض مثل انخفاض الرغبة الجنسية، أو ا¡داء أو الرضا.
قد يزيد استعمال دواء سيروكسات سي أر  من خطر كسر العظام إذا كنت من كبار السن أو لديك هشاشة عظام أو لديك عوامل خطر رئيسية أخرى لكسر العظام. يجب أن تبذل عناية إضافية لتجنب 

السقوط خاصًة إذا كنت تشعر بالدوار أو إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم.
قد تؤثر أدوية مثل سيروكسات سي أر  على حيواناتك المنوية. قد تقل مستويات الخصوبة لدى بعض الرجال أثناء استعمال دواء سيروكسات سي أر .

قبل البدء في استعمال سيروكسات سي أر أخبر طبيبك أو الصيدلي بما يلي:
• جميع مشكالتك الصحية، بما في ذلك تاريخ النوبات، إذا كنت تعاني من أمراض الكبد أو الكلى، أو مشكالت في القلب

• أي أدوية (بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية) التي تتناولها أو تناولتها مؤخرا خاصة ا¡دوية المضادة لالكتئاب التي تحتوي على مثبطات أوكسيديز أحادي ا¡مين MAO (على سبيل المثال فينيلزين 
   سلفات أو موكلوبيميد) أو أي أدوية أخرى من مضادات االكتئاب، أو ثيوريدازين، أو بيموزيد، أو ا¡دوية التي تستخدم لمنع النوبات (مضادات االختالج)، أو ا¡دوية المستخدمة لعالج مرض الشلل الرعاش، 

   أو ا¡دوية التي تحتوي على التربتوفان
• إذا كنت تأخذين تاموكسيفين (يستخدم لعالج سرطان الثدي)

• إذا كنت قد تعرضت في أي وقت في السابق ¡ي حساسية تجاه ا¡دوية والغذاء وغير ذلك
• إذا كنِت تستعملين حبوب منع الحمل الفموية ووصف لِك الطبيب دواء سيروكسات سي أر لعالج اضطراب ما قبل الطمث االكتئابي

• تتناول أًيا من المنتجات الطبيعية أو ا¡عشاب (مثل نبتة سانت جون)
• إذا كنِت حامال أو تخططين للحمل، أو إذا كنِت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية

• إذا كنت تتناول الكحوليات و/أو تتعاطى المخدرات
• إذا كنت تقود سيارة أو تؤدي مهاًما خطرة أثناء عملك

• إذا كان لديك كسر في العظام مؤخًرا، أو أخبرت أنك تعاني من هشاشة العظام أو لديك عوامل خطر لÚصابة بهشاشة العظام
• إذا كان لديك اضطراب نزيف أو أخبرت أن لديك نقص في الصفائح الدموية

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه صبغة صفراء معينة تعرف باسم FD&C أصفر رقم ٦ بحيرة ا¡لومنيوم
تأثير الدواء على الحمل وحديثي الوالدة

كما ذكر أعاله، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي أدوية، بما في ذلك سيروكسات سي أر . إذا كنِت تتناولين دواء سيروكسات سي أر بالفعل واكتشفِت توا أنك حامل، يجب عليِك 
استشارة الطبيب على الفور. يجب عليك أيضا التحدث إلى طبيبك إذا كنِت تخططين للحمل.

استعمال دواء سيروكسات سي أرفي المراحل ا�ولى من الحمل: 
أثبتت هذه  القليلة ا¡ولى من الحمل. فقد  أر في ا¡شهر  الذين استعملت أمهاتهم دواء سيروكسات سي  الرضع  القلب، لدى  الخلقية وخاصًة عيوب  العيوب  زيادة خطر  إلى  الدراسات  أشارت بعض 
الدراسات أن حوالي ٢ من كل ١٠٠ طفل (٢٪) ممن تناولت أمهاتهم دواء باروكسيتين في وقت مبكر من الحمل يعاني من عيب خلقي في القلب، مقارنًة بالمعدل الطبيعي، وهو ١ من كل ١٠٠ طفل (١٪) من 
عامة السكان. كما أنه في حالة استعمال دواء سيروكسات سي أر، ظهرت تقارير أفادت بوجود حاالت والدة مبكرة على الرغم من أنه ليس من المعروف ما إذا كان سبب هذه الوالدات المبكرة يرجع إلى 

استخدام دواء سيروكسات سي أر .
استعمال دواء سيروكسات سي أرفي المراحل ا�خيرة من الحمل:

المضاعفات المحتملة عند الوالدة (نتيجة تناول أي أدوية من ا�دوية المضادة لالكتئاب الحديثة، بما في ذلك سيروكسات سي أر ):
تشير تقارير ما بعد التسويق إلى أن بعض حديثي الوالدة الذين تناولت أمهاتهم مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين االنتقائية أو غيرها من مضادات االكتئاب الحديثة، أثناء فترة الحمل، قد تتطور 
لديهم مضاعفات عند الوالدة تتطلب الحجز بالمستشفى لفترة أطول، وخضوع الطفل ¡جهزة التنفس الصناعي، والتغذية ا¡نبوبية. تشمل ا¡عراض المذكورة في التقارير الصعوبة في التنفس أو 

الرضاعة، وحدوث نوبات أو تشنجات أو ارتخاء العضالت المفرط، والهياج، والبكاء المستمر.
في معظم الحاالت، تكون ا¡م قد تناولت مضادات االكتئاب الحديثة خالل الثلث ا¡خير من الحمل. تتفق هذه ا¡عراض مع إما التأثير السلبي المباشر لمضادات االكتئاب على الطفل، وإما ربما متالزمة 

السحب الناجمة عن التوقف المفاجئ عن تناول الدواء. تختفي هذه ا¡عراض عادًة مع مرور الوقت. إال أنه إذا كان طفلك يعاني من أي من هذه ا¡عراض، اتصل بطبيبك في أسرع وقت ممكن.
ارتفاع ضغط الدم الرئوي المستمر (PPHN) ومضادات االكتئاب الحديثة، بما في ذلك سيروكسات سي أر :

قد يؤدي استعمال دواء سيروكسات سي أر أثناء الحمل، وخاصة أثناء الفترة ا¡خيرة من الحمل، إلى احتمال زيادة خطر اÒصابة بحالة رئوية خطيرة تسمى ارتفاع ضغط الدم الرئوي المستمر (PPHN) الذي 
يسبب صعوبات في التنفس لدى ا¡طفال حديثي الوالدة بعد الوالدة مباشرًة. في تعداد السكان العام، يعرف أن مرض ارتفاع ضغط الدم الرئوي المستمر (PPHN) يحدث في حوالي ١ أو ٢ لكل ١٠٠٠ حديث 

والدة ولكن قد يزداد هذا المعدل ٤ إلى ٦ مرات لدى الرضع الذين استعملت أمهاتهم دواء سيروكسات سي أر  أثناء الفترة ا¡خيرة من الحمل.
إن كنِت حامال وتستعملين أي من مثبطات استرداد السيروتونين االنتقائية (SSRI)، أو أي من ا¡دوية المضادة لالكتئاب الحديثة، يجب عليِك أن تتحدثي مع طبيبك حول المخاطر والفوائد من خيارات 

العالج المختلفة. ينصح بعدم التوقف عن تناول هذه ا¡دوية دون استشارة الطبيب أوًال. راجع قسم ٤ لمزيد من المعلومات.
جلوكوما الزاوية المغلقة:

يمكن أن يسبب استعمال دواء سيروكسات سي أر  هجوم جلوكوما حاد. يمكن أن يساعدك فحص عينيك قبل تناول دواء سيروكسات سي أرفي تحديد ما إذا كنت عرضة لخطر اÒصابة بجلوكوما الزاوية 
المغلقة. اطلب العناية الطبية الفورية إذا ظهرت عليك ا¡عراض ا²تية:

• ألم في العين
• تغييرات فى الرؤية

• تورم أو احمرار في المنطقة المحيطة بالعين
أو  ا�زرق)  (الميثيلين  ميثيلثيونينيوم  كلوريد  أو  ا�مين  أحادي  أوكسيديز  مثبطات  الماضيين)  ا�سبوعين  (خالل  مؤخًرا  تناولت  أو  تتناول  كنت  إذا  أر  سي  سيروكسات  دواء  تأخذ  ال 

ثيوريدازين أو بيموزيد.
يجب أن تبلغ طبيبك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أي أدوية (بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية أو منتجات طبيعية/أعشاب) وخاصًة:

• مضادات االكتئاب ا¡خرى، مثل مثبطات استرداد السيروتونين االنتقائية (SSRIs) ومضادات االكتئاب ثالثية الحلقات
• ا¡دوية ا¡خرى التي تؤثر على السيروتونين مثل الليثيوم، اللينيزوليد والترامادول والتربتوفان، أو أًيا من نبتة سانت جون أو التريبتان المستخدم لعالج الصداع النصفي

• بعض ا¡دوية المستخدمة لعالج ا¡لم، مثل الفنتانيل (المستخدم في التخدير أو لعالج ا¡لم المزمن) أو الترامادول أو التابنتادول أو الميبيريدين أو الميثادون أو البنتازوسين
• تاموكسيفين، والذي يستخدم لعالج سرطان الثدي أو مشاكل الخصوبة

• بعض ا¡دوية المستخدمة لعالج المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب
• بعض ا¡دوية المستخدمة لعالج الفصام

• بعض ا¡دوية المستخدمة لعالج االكتئاب ثنائي القطب، مثل الليثيوم
(HIV) ا¡دوية المركبة من فوسامبرينافير وريتونافير المستخدمة لعالج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية •

• بروسيكليدين، والذي يستخدم لعالج مرض الشلل الرعاش أو اضطرابات الحركة ا¡خرى
• ميتوبرولول، الذي يستخدم لعالج ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية

• بعض ا¡دوية التي قد تؤثر على تخثر الدم وتزيد النزيف، مثل مضادات التخثر الفموية (مثل الوارفارين، دابيغاتران)، وحمض ا¡سيتيل ساليسيليك (مثل ا¡سبرين) وغيرها من مضادات االلتهاب 
  الالستيرويدية (مثل إيبوبروفين)

• بعض ا¡دوية المستخدمة لعالج الصرع
• بشكل عام، يجب اÒقالل بشدة أو االمتناع تماًما عن تناول المشروبات الكحولية أثناء استعمال دواء سيروكسات سي أر 

• بعض ا¡دوية المستخدمة لعالج السعال، مثل ديكستروميتورفان

٣- كيفية استخدام سيروكسات سي أر

يجب استخدام هذا الدواء دائًما بالطريقة التي يوصي بها الطبيب أو الصيدالني بالضبط. يجب استشارة الطبيب أو الصيدالني إذا كنت غير متأكد من كيفية استعماله على الوجه 
الصحيح.

الجرعة المعتادة:
كيفية تناول دواء سيروكسات سي أر 

• االكتئاب، نوبات الهلع والرهاب االجتماعي (اضطراب القلق االجتماعي): من المهم جًدا استعمال دواء سيروكسات سي أر حسب إرشادات الطبيب بالضبط. الجرعة ا¡ولية لعالج االكتئاب ٢٥ ملجم 
 مرة واحدة يومًيا ولعالج اضطراب الهلع ١٢,٥ ملجم مرة واحدة يومًيا. تتراوح الجرعة المعتادة لمعظم الناس ما بين ١٢,٥ ملجم إلى ٣٧,٥ ملجم من دواء سيروكسات سي أر يوميا لعالج الرهاب االجتماعي 

   (اضطراب القلق االجتماعي).
• اضطراب ما قبل الطمث االكتئابي (PMDD): لعالج اضطراب ما قبل الطمث االكتئابي (PMDD)، الجرعة المعتادة هي ١٢,٥ ملجم مرة واحدة يومًيا تبدأ قبل ١٤ يوًما من بداية الدورة الشهرية وتنتهي في 
  اليوم ا¡ول من نزول الحيض. قد يغير الطبيب الجرعة أو الجدول الزمني للجرعات، على حسب استجابتك للعالج. اضطراب ما قبل الطمث االكتئابي (PMDD) هو اضطراب ال ينبغي الخلط بينه وبين 

  أعراض متالزمة ما قبل الحيض (PMS).  يتعين أن يتأكد الطبيب من تشخيص حالة اضطراب ما قبل الطمث االكتئابي قبل أن تبدأي في استعمال دواء سيروكسات سي أر .
• خذ ا¡قراص في الصباح، يفضل تناولها مع الطعام. يجب ابتالع القرص كامًال مع الماء. ال تمضغها أو تكسرها.

• يجب أن تستمر في تناول الدواء حتى لو لم تشعر بتحسن، فقد يستغرق عمل الدواء عدة أسابيع.
• استمر في تناول ا¡قراص، حسب التعليمات، إلى أن يبلغك الطبيب بالتوقف.

• يجب عليك التحدث إلى طبيبك قبل التوقف عن تناول الدواء من تلقاء نفسك.
تذكر: هذا الدواء موصوف لحالتك فقط. ال تعطي الدواء �ي شخص آخر، فقد يسبب آثارًا غير مرغوب فيها، والتي قد تكون خطيرة.

الجرعة الفائتة:
في حالة نسيان تناول القرص في الصباح، ينبغي تناوله حال تذكره. خذ الجرعة التالية في موعدها صباح اليوم التالى ثم استمر في تناول الدواء حسب جدولك الطبيعي. ال تحاول تعويض الجرعة الفائتة 

بأخذ جرعة مضاعفة في المرة التالية.
الجرعة الزائدة:

إذا تناولت عدًدا كبيًرا من ا¡قراص في آن واحد، اتصل بطبيبك أو بأقرب قسم طوارئ مستشفى على الفور، حتى لو لم تشعر باÒعياء. أظهر لطبيبك عبوة ا¡قراص.

في حالة تناول جرعة زائدة من الدواء، اتصل بممارس الرعاية الصحية، أو قسم الطوارئ في المستشفى أو المركز اÒقليمي لمراقبة السموم، حتى لو لم تظهر عليك أي أعراض

٤- اÉثار الجانبية المحتملة

مثل جميع ا¡دوية، قد يسبب دواء سيروكسات سي أر بعض ا²ثار الجانبية. قد ال تشعر بهذه ا²ثار الجانبية. بالنسبة لمعظم المرضى، من المحتمل أن تكون هذه ا²ثار الجانبية طفيفة ومؤقتة. إال أن 
بعضها قد يكون خطيًرا. قد يكون بعض هذه ا²ثار الجانبية ذات صلة بالجرعة. استشر طبيبك إذا كنت تشعر بهذه ا²ثار الجانبية أو غيرها، فقد تحتاج إلى تغيير الجرعات.

ا²ثار الجانبية ا¡كثر شيوًعا لدواء سيروكسات سي أر هي:
• غثيان/تقيؤ
• جفاف الفم

• نعاس
• ضعف

• دوار
• تعرق

• رعشة
• عصبية

• الشعور باالهتياج
• رؤية مشوشة 

• اضطرابات النوم
• زيادة الوزن

• مشاكل جنسية
• على الرغم من أن االضطرابات النفسية غالًبا ما ترتبط بانخفاض الرغبة الجنسية، وممارسة الجنس، واÒشباع، قد يسبب العالج بهذا الدواء زيادة االنخفاض والتي قد تستمر حتى بعد إيقاف الدواء.

قد تشمل ا²ثار ا¡خرى فقدان الشهية، اÒمساك، اÒسهال، ا¡حالم غير الطبيعية (بما في ذلك الكوابيس)، الصداع، اضطرابات الطمث (بما في ذلك حيض غزير، نزيف بين الدورات الشهرية، وعدم نزول 
الحيض).

ال يؤثر تناول دواء سيروكسات سي أر عادة على أنشطة الناس الطبيعية. ومع ذلك، يشعر بعض الناس بالنعاس أثناء فترة تناولهم الدواء، وفي هذه الحالة يجب عليهم االبتعاد عن القيادة أو تشغيل 
الماكينات.

قد يسبب استعمال دواء سيروكسات سي أر ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى بعض المرضى.
أعراض التوقف عن الدواء

اتصل بالطبيب قبل التوقف عن أو تقليل جرعة سيروكسات سي أر . وردت تقارير حول ظهور أعراض مثل دوخة، دوار، غثيان، تقيؤ، هياج/أرق، قلق، تعرق، صداع، اضطرابات في النوم، الشعور بصدمات 
كهربائية، طنين في ا¡ذن (طنين، هسهسة، صفير، رنين، أو غيرها من ا¡صوات المزعجة المستمرة في ا¡ذن) وغيرها من ا¡عراض على المرضى بعد التوقف عن العالج بدواء سيروكسات سي أر أو تقليل 
جرعته، أو في حالة الجرعة الفائتة. عادة ما تختفي هذه ا¡عراض دون الحاجة إلى عالج. أخبر طبيبك فورا إذا ظهرت عليك هذه ا¡عراض أو أي أعراض أخرى. قد يحتاج الطبيب إلى تعديل جرعة دواء 

سيروكسات سي أر للتخفيف من هذه ا¡عراض. راجع قسم ٢ لمزيد من المعلومات.
تأثير الدواء على حديثي الوالدة

بعض حديثي الوالدة الذين تناولت أمهاتهم مثبطات استرداد السيروتونين االنتقائية (SSRI) أو غيرها من مضادات االكتئاب الحديثة مثل سيروكسات سي أر  أثناء فترة الحمل ظهرت عليهم أعراض مثل 
صعوبة في التنفس والرضاعة والهياج والبكاء المستمر. وإذا كان طفلك يعاني من أي من هذه ا¡عراض، اتصل بطبيبك في أسرع وقت ممكن. راجع قسم ٢ لمزيد من المعلومات.

ا²ثار الجانبية الخطيرة وكيف تحدث غالًبا وكيف تتعامل معها

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي على الفور

في الحاالت
في جميع الحاالتالشديدة فقط

اطلب المساعدة الطبية 
الطارئة على الفور العرض/ا¡ثر

الهلوسة [الهلوسة السمعية أو البصرية]غير شائعة

حركات الال إرادية من الجسم أو الوجهغير شائعة

عدم القدرة على التبول أو فقدان السيطرة على المثانة (سلس البول).غير شائعة

انخفاض الصفائح الدموية [كدمات أو نزيف غير عادي من الجلد أو مناطق أخرى]غير شائعة

اتساع بؤبؤ العينغير شائعة

انخفاض ضغط الدم (قد يسبب الدوخة، أو الدوار أو اÒغماء عند الوقوف منغير شائعة
الجلوس أو من وضعية االستلقاء)

تفاعالت حساسية شديدة [طفح جلدي احمر و متورم، حكة، شرى، تورم الشفتين،نادرة
الوجه، اللسان، الحلق، صعوبة في التنفس، صفير أثناء التنفس، ضيق في التنفس، 

طفح جلدي، إغماء أو فقدان الوعي] 

تفاعالت حساسية (طفح جلدي فقط)نادرة

انخفاض مستوى الصوديوم في الدم [ظهور أعراض التعب، الضعف، االرتباكنادرة
 مصاحبا ²الم أو تيبس أو تشنج العضالت]

التململ الحركي أو تعذر الجلوس [الشعور بعدم الراحة وعدم القدرة على الجلوسنادرة
أو الوقوف بهدوء]

الهوس [زيادة النشاط الحركي وتشتت ا¡فكار]نادرة

نوبات تشنج [فقدان الوعي مع ارتعاش ال إرادى]نادرة

متالزمة تململ الساقين (رغبة ملحة ال تقاوم في تحريك الساقين)نادرة

جلوكوما الزاوية المغلقة [ألم في العين، تغييرات فى الرؤية وتورم أو احمرارنادرة
المنطقة المحيطة بالعين]

إفراز غير طبيعي من حليب الثدي في الرجال والنساءنادرة

زيادة حساسية الجلد ¡شعة الشمسنادرة

تورم اليدين أو الكاحلين أو القدميننادرة

اضطرابات الدورة الشهرية (بما في زيادة كمية الطمث، النزيف بين الدورات نادرة
الشهرية، وعدم نزول الحيض).

متالزمة السيروتونين والمتالزمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان [مجموعةنادرة جًدا
 مشتركة من معظم أو كل ا¡عراض التالية: ارتباك، أرق، تعرق، ارتعاش، ارتجاف، 

ارتفاع في درجة الحرارة، نوبات هلوسة، رجيج مفاجئ في العضالت، تيبس في
 العضالت، شعور بالهياج أو االنفعال، تسارع ضربات القلب]. قد يزداد هذا الشعور،

 مما يؤدي إلى فقدان الوعي

نزيف الجهاز الهضمي [تقيؤ دم أو تمرير دم في البراز]نادرة جًدا

اضطراب الكبد [تشمل ا¡عراض غثيان، قيء، فقدان الشهية مصاحًبا لحكةنادرة جًدا
 جلدية، اصفرار في الجلد أو العينين، بول داكن]

طفح جلدي شديد واسع االنتشار مع ظهور بثور وتقشير الجلد، تظهر هذهنادرة جًدا
ا¡عراض غالًبا مع قروح أو ألم في الفم أو العينين

طفح جلدي، قد يتحول إلى بثور، وتشبه حلبات صغيرة (بقع وسطية داكنة تحاطنادرة جًدا
بمنطقة باهتة مع حلقة دائرية داكنة حول الحافة) تسمى حمامي عديدة ا¡شكال

- تغيرات في المشاعر أو السلوك (غضب، قلق، رغبة في االنتحار أو ا¡فكار العنيفة)راجع قسم ٢
- التفكير في الموت أو االنتحار











































 





هذه ليست قائمة كاملة با�ثار الجانبية. إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية غير متوقعة أثناء فترة تناول سيروكسات سي أر  اتصل بالطبيب أو الصيدلي

٥- كيفية تخزين سيروكسات سي أر

• تحفظ  جميع ا¡دوية بعيدä عن نظر ومتناول ا¡طفال
• خزن الدواء في درجة حرارة تتراوح ما بين ١٥ و٢٥ درجة مئوية

• حافظ على بقاء العبوة مغلقة بإحكام
• إذا أخبرك الطبيب بالتوقف عن استعمال دواء سيروكسات سي أر  يرجى إعادة أي أقراص متبقية من العالج إلى الصيدلي

٦- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

المكون الدوائي فى سيروكسات سي أر :
أقراص سيروكسات سي أر تحتوي على هيدروكلوريد الباروكسيتين.

ا�شكال الصيدالنية لسيروكسات سي أر :
دواء سيروكسات سي أر متوفر في شكل أقراص تحتوى على باروكسيتين (على شكل هيدروكلوريد الباروكسيتين) ١٢,٥ ملجم (أصفر)، أو ٢٥ ملجم (وردي).

أقراص ١٢,٥ ملج: أقراص صفراء، مستديرة، ثنائية التحذب، محفور عليها، مكسوة، مشطوفة الحواف. محفور على أحد وجهيها GSK وعلى الوجه ا¡خر ”12,5“
أقراص ٢٥ ملج: أقراص وردية، مستديرة، ثنائية التحذب، محفور عليها، مكسوة، مشطوفة الحواف. محفور على أحد وجهيها GSK وعلى الوجه ا¡خر ”25“

المكونات الهامة غير الدوائية (السواغ) الموجودة في الدواء هي:
الكتوز أحادي الهيدرات

FD&C  أصفر رقم ٦ بحيرة ا¡لومنيوم (فقط فى سيروكسات سي أر  ١٢٫٥ ملجم)
ثنائي أكسيد السيليكون الغرواني، بيهينات الجليسريل، هيدروكسي بروبيل ميثيل السيلولوز، ستيرات المغنيزيوم، حمض  المكونات غير الدوائية (السواغ) ا�خرى الموجودة في الدواء هي: 

الميثاكريليك بلمر مشترك نمط سي، جليكول بولى إثيلين، بوليسوربات ٨٠، بوليفينيلبيروليدينون، كبريتات لوريل الصوديوم، تالك، ثانى أكسيد التيتانيوم، سيترات ثالثي اÒيثيل.
أقراص سيروكسات سي أر   ١٢٫٥ ملجم تحتوى أيضا على D&C أصفر رقم ١٠ بحيرة ا¡لومنيوم و أكسيد الحديد ا¡صفر

أقراص سيروكسات سي أر   ٢٥ ملجم تحتوى أيضا على D&C أحمر رقم ٣٠ بحيرة ا¡لومنيوم و أكسيد الحديد ا¡حمر
ال يوجد إيثانول أو غلوتين أو كبريتيت أو تارترازين في سيروكسات سي أر .

تاريخ آخر مراجعة: ١٨ يونيو ٢٠٢٠
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٢٠٢١© جميع الحقوق محفوظة لصالح مجموعة شركات GSK أو مرخصة لها
GSK العالمات التجارية مملوكة أو مرخصة لمجموعة شركات

gulf.safety@gsk.com  يرجى التواصل معنا عبر ،GSK بالغ عن أي من منتجاتÚفي الحاالت السلبية ل

ان هذا الدواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهالكه خالفا للتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة االستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدالنى الذى صرفها لك.
- فالطبيب و الصيدالنى هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره.

- ال تقطع مدة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- ال تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

- ال تترك ا¡دوية فى متناول أيدى ا¡طفال.

مجلس وزراء الصحة العرب 
و اتحاد الصيادلة العرب 

This is not a complete list of side effects.  For any unexpected effects while taking SEROXAT CR contact your doctor or pharmacist.

5. How to store SEROXAT CR

• Keep all medication out of sight and reach of children
• Store between 15-25°C
• Keep container tightly closed
• If your doctor tells you to stop taking SEROXAT CR please return any leftover medicine to your pharmacist

6. Contents of the pack and other information

What SEROXAT CR contains:
SEROXAT CR tablets contain paroxetine hydrochloride.
What SEROXAT CR looks like:
SEROXAT CR is available as tablets containing 12.5 mg (yellow) and 25 mg (pink) paroxetine (as paroxetine hydrochloride).
12.5 mg tablets: Yellow, round, biconvex engraved film coated tablets with bevelled edges. One face is engraved with GSK and the other is engraved with “12.5”.
25 mg tablets: Pink, round, biconvex engraved film coated tablets with bevelled edges. One face is engraved with GSK and the other is engraved with “25”.
What the important non-medicinal ingredients are: 
Lactose monohydrate
FD&C yellow No.6 Aluminium Lake (in SEROXAT CR 12.5 mg only)
Other non-medicinal ingredients include: colloidal silicon dioxide, glyceryl behenate, hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, methacrylic acid 
copolymer type C, polyethylene glycol, polysorbate 80, polyvinylpyrrolidinone, sodium lauryl sulphate, talc, titanium dioxide, triethyl citrate.
SEROXAT CR 12.5 mg tablets also contain D&C yellow No.10 Aluminium Lake and yellow ferric oxide.
SEROXAT CR 25 mg tablets also contain D&C red No. 30 Aluminium Lake and red ferric oxide.
There is no ethanol, gluten, sulfite, or tartrazine in SEROXAT CR.
Last revised: June 18, 2020
Packed by Pharmaline-Lebanon 
Licensed by GlaxoSmithKline Export Limited - UK
© 2021 GSK group of companies or its licensees.
Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies
To report product complaints or adverse events associated with the use of GSK products please contact us via gulf.safety@gsk.com

THIS IS A MEDICAMENT
Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of the reach of children.

SERIOUS SIDE EFFECTS, HOW OFTEN THEY HAPPEN AND WHAT TO DO ABOUT THEM

Symptom / effect

Talk with your doctor or 
pharmacist right away

Only if severe

Uncommon Hallucinations [strange visions or sounds]

Uncommon Uncontrollable movements of the body or face

Uncommon Inability to urinate or loss of control of the bladder 
(urinary incontinence).

Uncommon Low Platelets [bruising or unusual bleeding from
the skin or other areas]

Uncommon Dilated pupils

Uncommon Low blood pressure (may cause dizziness, 
lightheadedness or fainting when standing up from a 
sitting down or lying position)

Rare Severe allergic reactions [red and lumpy skin rash,
itching, hives, swelling of the lips, face, tongue, throat, 
trouble breathing, wheezing, shortness of breath, skin 
rashes, collapse or loss of consciousness]

Rare Allergic reactions (skin rash alone)

Rare Low sodium level in blood [symptoms of tiredness, 
weakness, confusion combined with achy, stiff or 
uncoordinated muscles]

















































Rare Akathisia [feeling restless and unable to sit or stand still]
Rare Mania [overactive behaviour and thoughts]
Rare Seizures [loss of consciousness with uncontrollable 

shaking (“fit”)]
Rare Restless Legs Syndrome (irresistible urge to move 

the legs)
Rare Angle-closure Glaucoma [eye pain, changes in vision 

and swelling or redness in or around the eye]
Rare Abnormal secretion of breast milk in men and women

Rare Increased sensitivity of the skin to sunlight
Rare Swelling of hands, ankles or feet
Rare Menstrual period disorders (including heavy periods, 

bleeding between periods and absence of periods).
Very Rare Serotonin syndrome and Neuroleptic Malignant Syndrome

[a combination of most or all of the following: confusion, 
restlessness, sweating, shaking, shivering, high fever, 
hallucinations, sudden jerking of the muscles, muscle 
stiffness, feeling very agitated or irritable, fast heartbeat]. 
The severity can increase, leading to loss of consciousness

Very Rare Gastrointestinal bleeding [vomiting blood or passing
blood in stools]

Very Rare Liver disorder [symptoms include nausea, vomiting, loss 
of appetite combined with itching, yellowing of the skin 
or eyes, dark urine]

Very Rare A severe widespread rash with blisters and peeling skin, 
often with sores or pain in the mouth or eyes

Very Rare Skin rash, which may blister, and looks like small targets 
(central dark spots surrounded by a paler area, with a 
dark ring around the edge) called erythema multiforme 

See 
section 2

- Changes in feelings or behaviour (anger, anxiety, suicidal 
  or violent thoughts)
- Thoughts of death or suicide 



In all cases

Seek immediate emergency 
medical assistance
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