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Բուժումը պետք է շուտ սկսել 

Բերանով ընդունվող դեղերով բուժումը պետք է սկսել ախտանիշների հայտնվելուց հետո 5 օրվա ընթացքում։ 

Ներերակային բուժումը պետք է սկսել 7 օրվա ընթացքում։ Մի սպասեք, մինչև ձեր հիվանդությունը 

վատթարանա։ 

 

COVID-ի բուժումը կարող է օգնել ձեզ պաշտպանել ծանր հիվանդանալուց: 

Բուժումը կարող է նաև օգնել ձեզ ավելի շուտ ավելի լավ զգալ: Բացի այդ, նախնական ապացույցները ցույց 

են տալիս, որ բուժման արդյունքում մարդիկ կարող են ավելի շուտ բացասական արդյունք ունենալ, և 

երկարատև COVID-ի առաջացման վտանգը կարող է նվազել:  
 

Շատ չափահասներ և որոշ երեխաներ իրավասու են բուժում ստանալ, եթե նրանք ունեն COVID-19-ի 

ախտանիշներ ԵՎ կամ նրանց թեստի արդյունքը բացասկան է, ԿԱՄ բժիշկը խորհուրդ է տալիս 

բուժում:  

Դուք հնարավոր է համապատասխանեք բուժում ստանալու չափանիշներին, եթե՝  
 

• 50 տարեկան կամ ավել բարձր տարիքի եք կամ 

• Պատվաստված չեք կամ ժամանակին չեք ստացել առաջարկվող պատվաստումները և/կամ 

• Ունեք ստորև նշված առողջական խնդիրներից կամ բնութագրերից մեկը կամ մի քանիսը 

(նույնիսկ եթե դուք նախկինում ունեցել եք COVID-19 կամ պատվաստվել եք). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

Այս ցանկը չի ներառում հնարավոր բոլոր խնդիրներն ու վիճակները: 

Մանրամասների համար այցելեք Հիվանդությունների Վերահսկման և Կանխարգելման Կենտրոնների 

(CDC) կայքէջ՝  «Որոշակի առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ»: 

• Համայնքի անդամ, որն անհամաչափորեն 

տուժել է COVID-19-ից 

• Քաղցկեղ 

• Ուղեղի անոթային հիվանդություն/ 

կաթված 

• Երիկամների, լյարդի կամ թոքերի քրոնիկ 

հիվանդություն, ներառյալ՝ ցիստիկ ֆիբրոզ, 

տուբերկուլյոզ (թոքախտ) և միջին կամ 

ծանր ասթմա 

• Դեմենցիա կամ նյարդաբանական այլ 

խնդիրներ 

• Շաքարային դիաբետ (շաքարախտ)  

• Հաշմանդամություն  

• Սրտի խնդիրներ 

• Իմունային համակարգի խնդիրներ, 

ներառյալ՝ ՄԻԱՎ վարակ, օրգանների կամ 

ոսկրածուծի փոխպատվաստում կամ 

ստերոիդների, քիմիաթերապիայի նման 

դեղամիջոցների ընդունում: 

• Հոգեկան առողջության խնդիրներ  

• Ավելորդ քաշ,  գիրությու և, ֆիզիկական 

անգործություն 

• Հղիություն 

• Մանգաղձև բջջային հիվանդություն 

(sickle cell) կամ թալասեմիա  

• Ծխելու սովորույթ՝ նակին կամ ներկա 

• Կախվածություն առաջացնող նյութերի 

օգտագործման խանգարում 

    
Եթե ունեք COVID-19-ախտանիշներ,   

անմիջապես թեստավորվեք և 

հարցրեք ձեր բժշկին՝ արդյոք 

դեղամիջոցը  կարող է ճիշտ լինել ձեզ 

համար: 

Անմիջապես դիմեք  բուժման համար, 

նույնիսկ եթե ձեր ախտանիշները մեղմ 

են: Դեղամիջոցները լավագույնս գործում 

են, երբ ընդունվում են որքան հնարավոր 

է շուտ: 

 

Հավելյալ տեղեկությունների համար, ներառյալ՝ ինչպես 

COVID-19-ի թեստավորում անել և բուժում ստանալ՝ 

 • Այցելեք  ph.lacounty.gov/covidmedicines   

        ph.lacounty.gov/covidtests/how 

• Զանգահարեք Հանրային  

Առողջության Զանգերի Կենտրոն՝  

1-833-540-0473, 

շաբաթը 7 օր՝ առավոտյան 8:00-ից 

երեկոյան  8:30-ը 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/how/
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Եթե հարցեր ունեք, կապ հաստատեք ձեր բժշկի հետ: 
 

 

COVID-19-ը բուժող դեղորայքի տեսակները 
 

Այս դեղամիջոցները հակավիրուսային են. սրանք կանխում են վիրուսների բազմացումը մարմնում:  
 

Բերանով ընդունվող դեղերով բուժում:   Պետք է սկսել ախտանիշների հայտնվելուց հետո 5 օրվա 

ընթացքում: (Դեղերն) ընդունվում են օրական երկու անգամ՝ 5 օր։ Տարածված կողմնակի 

ազդեցությունների մեծ մասը մեղմ է:  
 

• Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir):  Մարդկանց մեծ մասին այս դեղամիջոցն է խորհուրդ տրվում: 

Այն կարող է տրվել 12 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի մարդկանց, ովքեր կշռում են 

առնվազն 88 ֆունտ (pound): Այն շատ արդյունավետ է, հեշտ կուլ գնացող և անվտանգ: Խոսեք 

ձեր բժշկի հետ, եթե այլ դեղամիջոցներ եք ընդունում: Նա կարող է ձեզ ասել, որ դադարեցնեք 

ձեր դեղերի ընդունումը կամ նվազեցնեք դրանց դեղաչափը, քանի դեռ դուք ընդունում եք 

Paxlovid: 
 

 

• Molnupiravir (Lagevrio): Սա այն մարդկանց համար է, ովքեր չեն կարող ընդունել Paxlovid կամ 

Remdesivir: Այն կարող է տրվել միայն 18 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի չափահասներին, 

որոնք հղի չեն:  

 

Ներերակային բուժում : Պետք է սկսել ախտանիշների հայտնվելուց հետո 7 օրվա ընթացքում: 
 

• Remdesivir (Veklury):  Այն չափահասների ու երեխաների համար է, որոնք չեն կարող ընդունել 

Paxlovid, ներառյալ այն նորածինների համար, որոնք կշռում են առնվազն 3 կգ (մոտ 7 ֆունտ 

(pound)): Տրվում է օրը մեկ անգամ՝ 3 օր։  

 

Բուժումը չի առաջացնում վարակի կրկնություն (վերադարձ): Չբուժված և բուժված մարդկանց 

շրջանում կրկնությունը պատահում է նույն հաճախականությամբ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար 

տե՛ս՝ «COVID-19-ի կրկնություն. ՀՏՀ-ներ» (հայերենը՝ այստեղ):   

 

Ինչպես բուժում ստանալ COVID-19-ի դեմ 
 

• Ձեր բժիշկը, շտապ օգնության (urgent care) կենտրոնները և որոշ դեղագործներ 

կարող են գրել դեղատոմս, որով դուք կարող եք դեղեր ձեռք բերել Լոս Անջելեսի Շրջանի 

ավելի քան 800 դեղատներից: Եթե ձեզ անհրաժեշտ է ներերակային բուժում, ձեր բժիշկը 

կարող է ձեզ ուղղորդել համապատասխան վայր: 

• «Թեստավորում և բուժում» (Test to Treat) ծրագիր*:  Հասանելի է բազմաթիվ 

դեղատներում և կլինիկաներում: 

• Հանրային Առողջության Վարչության Հեռաառողջապահության (Tele-Health) 

ծառայություն*: Հասանելի է շաբաթը 7 օր՝ առավոտյան 8:00-ից երեկոյան 8:30-ը՝ 1-833-540-

0473 հեռախոսահամարով:  
 

*Այս ծառայությունները ապահովում են COVID-19-ի թեստավորման, զննման և, եթե բավարարում եք 

չափանիշները, բերանով ընդունվող դեղերի մատչելիություն:  Եթե ձեզ անհրաժեշտ է տնից դուրս գալ, 

որպեսզի բուժում ստանաք, ուրիշներին պաշտպանելու համար կրեք շնչառական միջոց (respirator) կամ 

բժշկական դիմակ, որը լավ է տեղավորվում դեմքին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս 

ph.lacounty.gov/masks:    

 

 

 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.fda.gov/media/155051/download
https://www.fda.gov/media/155055/download
https://www.veklury.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundArmenian.pdf
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksArmenian.pdf
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Դեղամիջոցներն անվճար են 

• Եթե դեղատունն ասել է, որ ձեզանից գումար կգանձվի, խնդրում ենք այդ մասին հայտնել 1-

833-422-4255 համարով կամ  go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting կայքին:  

Հաստատությունը կարող է վճար գանձել ներարկման համար, եթե դեղամիջոցը տրվում է 

ներարկումով: Կարող են լինել նաև բժշկի այցելության կամ գրասենյակի հետ կապված այլ 

գանձումներ: Անվճար դեղամիջոցներ ստանալու համար ձեզ հարկավոր չէ լինել ԱՄՆ 

քաղաքացի:  

• Նոր օրենքը պահանջում է Կալիֆորնիայի բոլոր առողջապահական 

ապահովագրություններից վճարել COVID-19 թեստերի, բուժման համար զննումների, 

պատվաստանյութերի և բուժման ծախսերը՝ մեծ մասամբ ամբողջությամբ: Մանրամասների 

համար տե՛ս «Իմացիր քո առողջական խնամքի իրավունքները»: Medicare-ը և Medi-Cal-ը 

փակում են բոլոր ծախսերը: Եթե ապահովագրություն չունեք, հարցրեք բուժող 

հաստատությունում՝ արդյոք վճարներ կան: Հանրային Առողջության Վարչության 

Հեռաառողջապահության ծրագիրն ամբողջությամբ անվճար է:  

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
http://go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022.pdf

