أدوية لمعالجة كوفيد 19-والوقاية منه
أدوية لعالج كوفيد 19-
ً
أكب لإلصابة الحادة بالمرض ،يمكنك الحصول عىل أدوية تعالج كوفيد19-
إذا كنت مصابا بكوفيد ،19-أو لديك أعراض ،ومعرض لخطر ر
ً
ى
أكب لإلصابة الحادة بالمرض ولديك
وتساعد عىل الحيلولة دون دخولك المستشف .اخضع لالختبار عىل الفور إذا كنت معرضا لخطر ر
حت لو كانت بسيطة .إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ،احصل عىل العالج الطت ً
اعراض ،ى
فورا.
ري
ال تتأخر :تعمل األدوية بشكل أفضل عند تناولها يف أرسع وقت ممكن.

ا
من قد يكون مؤهل للعالج
من يعانون من أعراض كوفيد 19-ونتيجة اختبارهم إيجابية ويكونون:
▪ يف سن  65وأكب
أو-ا
▪ يف أي عمر بناء عىل نصيحة مقدم الخدمة.
عىل سبيل المثال ،قد يتأهل من لديهم الحاالت التالية *:
• الرسطان
• أمراض الكىل أو الكبد أو الرئة المزمنة ،بما فيها التليف
الكيس والدرن
ي
• الخرف أو األمراض العصبية األخرى
• مرض السكري (النوع  1أو النوع )2
• اإلعاقات
/
• أمراض القلب والسكتة الدماغية أمراض األوعية
الدموية الدماغية

لمزيد من التفاصيل،
امسح رمز االستجابة
الرسيعة إىل اليسار.

•
•
•
•
•
•
•

أمراض الصحة العقلية
زيادة الوزن والسمنة والخمول البدنى
ي
الحمل
المنجىل أو الثالسيميا
مرض فقر الدم
ي
ى
الحال أو السابق
التدخي
ي
اضطرابات استخدام المواد المخدرة
ضعف جهاز المناعة ،بما ى يف ذلك عدوى فبوس نقص
المناعة ر
البرسية ،وزرع األعضاء أو نخاع العظام

* ال تشمل القائمة جميع الحاالت الممكنة .للحصول عىل التفاصيل ،تفضل بزيارة صفحة ويب مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية
ً
منها بشأن من يعانون من حاالت طبية معينة .استشار مقدم الخدمة الخاص بك إذا اعتقدت أنك قد تكون معرضا لخطر اإلصابة
الحادة.

كيف تحصل عىل األدوية
توجد عدة طرق مختلفة للحصول عىل أدوية لعالج كوفيد:19-
ى
ى
• يمكن لطبيبك كتابة وصفة طبية يمكنك رصفها يف أكب من  300صيدلية يف مقاطعة لوس أنجلوس .إذا احتجت إل
عالج وريدي ،يمكن لطبيبك أن يحيلك إل مكان مناسب.
• يمكنك استخدام برنامج "الاختبار للعلاج" المتاح ى يف العديد من الصيدليات والعيادات.
ً
صباحا إل  8:30مساء عىل
• يمكنك استخدام خدمة الصحة العامة عب الهاتف (سبعة أيام ى يف األسبوع من 8:00
.)0473-540-833
يوفر برنامج االختبار للعالج وخدمات الرعاية الصحية عن ُبعد وصول سهل إل اختبار كوفيد 19-والتقييم ،والحصول عىل عالج كوفيد-
 19عن طريق الفم ،إذا كنت مؤهل.

أنواع األدوية
يوجد نوعان من األدوية المتاحة للوقاية من كوفيد 19-أو عالجه:
ى
ى
الت تحول دون "تكاثر" الفبوسات يف الجسم ،و
• مضادات ر
الفبوسات ي
ى
الت تتحد مع الفبوس وتساعد الجسم عىل التخلص منه.
• األجسام المضادة وحيدة النسيلة ي
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أدوية لمعالجة كوفيد 19-والوقاية منه
األدوية التالية عالجات فموية (تؤخذ عن طريق الفم) ويجب أن تبدأ ى يف غضون  5أيام من ظهور األعراض.
•
•

ً
أكب ويزنون  88رطل عىل األقل.
( Paxlovidمضاد للفبوسات)  -لمن بعمر  12عاما أو ر
ً
أكب .ال ينصح باستخدامه أثناء الحمل.
( *Molnupiravirمضاد للفبوسات) – لمن بعمر  18عاما أو ر

عب الوريد ويجب أن تبدأ ى يف غضون  7أيام من ظهور األعراض.
يتم إعطاء األدوية التالية ر
ى
(حوال  7أرطال) عىل
للبالغي واألطفال ،بمن فيهم الرضع الذين يزنون  3كجم
• ( Remdesivirمضاد للفبوسات) –
ي
األقل .يعىط مرة واحدة ى يف اليوم لمدة  3أيام.
ً
أكب ويزنون  88رطل عىل األقلُ .يعىط
• ( *Bebtelovimabأجسام مضادة أحادية النسيلة)  -لمن بعمر  12عاما أو ر
ى يف صورة جرعة واحدة.

أدوية للوقاية كوفيد 19-
تلف لقاح كوفيد 19-ألسباب طبية ،أو إذا لم يكن جهازك المناع ً
قويا بما ى
إذا لم تتمكن من ى
ر
فاسترس طبيبك .قد
يكف لالستجابة للقاح،
ي
ي
ي
تكون مؤهل للحصول عىل دواء مضاد أحادي النسيلة طويل األمد يسىم  Evusheldيستخدم للوقاية من كوفيدُ ( .19-يعرف هذا
ً
ى
حقنتي ى يف العضل ى يف زيارة
أكب وال يقل وزنهم عن  88رطل ى يف صورة
بالوقاية قبل التعرض) يمكن إعطاؤه لمن تبلغ أعمارهم  12عاما أو ر
واحدة.
• األدوية مجانية
.
/
يغىط برنامج  Medicareو
استشارة
يارة
ز
رسوم
تفرض
قد
المنشأة
ولكن
،
مجانية
هذه
19
أدوية كوفيد-
 Medicaidجميع التكاليف وخدمة الرعاية الصحية عن ُبعد إلدارة الصحة العامة مجانية ي ً
تماما .إذا كان لديك تأميى
ى
تأمي ،فاسأل مرفق العالج
تغىط جميع التكاليف .إذا لم يكن لديك
خاص ،فتحقق من خطتك لمعرفة ما إذا كانت
ي
عما إذا كانت هناك رسوم.
• تناول العالجات الموصوفة من مقدم الرعاية الصحية فقط
.
تعرض الناس ألذى خطب ومات بعضهم بعد تناول منتجات غب مرصح بها لعالج كوفيد 19-ويشمل هذا المنتجات
المعتمدة أو الموصوفة الستخدامات أخرى.
ُ
ا
• ال تعد عالجات كوفيد 19-بديل عن الحصول عىل لقاحات كوفيد19-
اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية ومتوفرة على نطاق واسع ى يف جميع أنحاء مقاطعة لوس أنجلوس وتحميك من
اإلصابة الحادة بمرض كوفيد.19-

إذا كانت لديك أسئلة حول أي دواء كوفيد ،19-فاتصل بطبيبك.
لمزيد من المعلومات وللعثور عىل موقع يقدم العالج ،أو االختبار أو اللقاح
ُ
ى
يرج زيارة  ph.lacounty.gov/covidmedicinesأو االتصال بمركز اتصاالت الصحة العامة (سبعة أيام يف األسبوع
ً
صباحا إل  8:30مساء عىل )0473-540-833
من 8:00
للحصول عىل معلومات حول كيفية الحصول عىل اختبار كوفيد ،19-تفضل بزيارة
.ph.lacounty.gov/covidtests/how
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