داروهایی برای درمان کووید 19-و پیشگیری از آن
داروهایی برای درمان COVID-19
اگر به کووید 19-مبتال هستید ،عالئم دارید ،و بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری شدید قرار دارید ،میتوانید داروهایی دریافت کنید که کووید 19-را
درمان و کمک میکنند در بیمارستان بستری نشوید .اگر شدیداً در معرض خطر هستید و عالئم دارید ،حتی اگر خفیف هستند ،بالفاصله آزمایش دهید .اگر
نتیجه آزمایشتان مثبت است ،فوراً درخواست معالجه کنید.
تأخیر نکنید! داروها زمانی بهترین عملکرد را دارند که در اسرع وقت تجویز شوند.

چه کسانی ممکن است واجد شرایط درمان باشند

افراد دارای عالئم و کسانی که نتیجه آزمایش کووید 19-آنان مثبت است که:
▪ سنشان  65سال به باالست
یا-▪ از هر سنی بنا بر توصیه ارائه دهنده.
بهعنوان مثال ،افراد مبتال به عارضههای زیر ممکن است واجد شرایط باشند*:
• سرطان
• بیماری مزمن کلیه ،کبد یا ریه ،از جمله سفتی مخاط ریوی و سل
• زوال عقل (فراموشی) یا سایر عارضههای مغز و اعصاب
• دیابت (نوع  1یا نوع )2
• ناتوانیها
• عارضههای قلبی ،سکته مغزی/بیماری عروق مغزی

•
•

•
•
•
•

برای جزئیات بیشتر ،کد
 QRسمت راست را
اسکن کنید.

عارضههای سالمت روان
اضافه وزن و چاقی بیش از حد ،بیتحرکی
بارداری
بیماری سلول داسی شکل یا تاالسمی
سیگار کشیدن ،در حال حاضر یا در گذشته
عارضههای ناشی از سوء مصرف مواد

• سیستم ایمنی تضعیف شده ،از جمله عفونت  ،HIVپیوند عضو یا
پیوند مغز استخوان

*این فهرست شامل تمام عارضههای احتمالی نیست .برای جزئیات ،به صفحه وب  CDCبا عنوان افراد مبتال به عارضههای پزشکی خاص مراجعه نمایید .اگر
فکر میکنید ممکن است شدیداً در معرض خطر قرار داشته باشید ،با ارائه دهنده خدمات درمانی خود صحبت کنید.

چگونه دارو دریافت کنیم

روشهای مختلفی برای دریافت داروهای معالج کووید 19-وجود دارد:
•

پزشکتان میتواند نسخهای تجویز کند که در بیش از  300داروخانه در شهرستان لس آنجلس میتوانید آن را دریافت کنید.
در صورت نیاز به درمان وریدی ،پزشکتان میتواند شما را به یک مکان مناسب ارجاع دهد.

•

شما میتوانید از یک طرح «آزمایش تا درمان» استفاده کنید که در بسیاری از داروخانهها و درمانگاهها موجود است.

•

شما میتوانید با خدمات مراقبت سالمت از راه دور اداره بهداشت عمومی تماس بگیرید (شماره 833-540-0473
هفت روز هفته از ساعت  8:00صبح تا  8:30شب پاسخگوی شماست).

آزمایش تا درمان و خدمات مراقبت سالمت از راه دور امکان دسترسی آسان به آزمایش کووید ،19-ارزیابی و اگر واجد شرایط باشید درمان خوراکی
کووید 19-را فراهم میآورد.

انواع داروها

 2نوع دارو برای پیشگیری یا درمان کووید 19-موجود است:
•

داروهای ضد ویروس که از «تکثیر» ویروسها در بدن پیشگیری میکنند

•

پادتنهای تَکتیره که به ویروس متصل میشوند و به بدن کمک میکنند آن را از بین ببرد.
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داروهایی برای درمان کووید 19-و پیشگیری از آن
این داروها درمان خوراکی هستند (از طریق دهان مصرف میشوند) و باید مصرف آن ظرف  5روز از ابتال به عالئم آغاز شود.
• ( Paxlovidضد ویروس) – برای افراد  12سال به باال که حداقل  88پوند وزن دارند.
• *( Molnupiravirضد ویروس)  -برای بزرگساالن  18سال به باال ،که باردار نیستند.
این داروها بصورت داخل وریدی (درون رگ) تزریق میشوند و باید مصرف آن ظرف  7روز از ابتال به عالئم آغاز شود.
• ( Remdesivirضد ویروس) – برای بزرگساالن و کودکان ،از جمله نوزادانی که حداقل  3کیلو (حدود  7پوند) وزن دارند .یک مرتبه
در روز به مدت  3روز تزریق میشود.
• ( Bebtelovimabپادتن تَکتیره) – برای افراد  12سال به باال که حداقل  88پوند وزن دارند .این دارو بصورت تک دوز تزریق
میشود.

داروهایی برای پیشگیری از کووید19-
اگر به دالیل پزشکی نمیتوانید واکسن کووید 19-را دریافت کنید یا سیستم ایمنی بدن شما به اندازه کافی قوی نیست که به واکسن پاسخ دهد ،با پزشک
خود صحبت کنید .شما ممکن است واجد شرایط دریافت یک داروی پادتن تَکتیره دراز مدت به نام  Evusheldباشید .از  Evusheldبرای
پیشگیری از کووید 19-استفاده میشود( .این اقدام موسوم به روشهای پیشگیری قبل از مواجهه است) .این دارو را میتوان به افراد  12سال به باال که
حداقل  88پوند وزن دارند تزریق کرد .این دارو بصورت  2تزریق در عضله و در یک مراجعه انجام میشود.
•

این داروها رایگان هستند

•

فقط درمانهای تجویز شده از سوی ارائه دهنده خدمات درمانی را انجام دهید

•

درمانهای کووید 19-جایگزینی برای دریافت واکسنهای کووید 19-نیستند
واکسنها ایمن ،اثربخش ،رایگان و بهطور گسترده در سراسر شهرستان لس آنجلس در دسترس هستند .آنها از ابتالی شما به بیماری
شدید کووید 19-محافظت کنند.

هیچگونه هزینهای بابت این داروهای کووید 19-مطالبه نمیشود ،اما مرکز درمانی ممکن است هزینه ویزیت/مشاوره دریافت کند.
مدیکر و مدیکید تمامی هزینهها را پوشش میدهند و خدمات مراقبت سالمت از راه اداره بهداشت عمومی کامالً رایگان است .اگر بیمه
خصوصی دارید ،طرح بیمه خود را بررسی کنید تا پی ببرید آیا تمام هزینهها را پوشش میدهد .اگر بیمه ندارید ،از مرکز درمانی
بپرسید آیا هزینهای وجود دارد.
افراد پس از مصرف محصوالتی که برای درمان کووید 19-مجاز نیستند ،بهشدت آسیب دیده و حتی جان خود را از دست دادهاند .این
شامل محصوالتی است که برای کاربردهای دیگر تأیید و/یا تجویز شدهاند.

اگر در خصوص هرگونه داروی کووید 19-سؤالی دارید ،با پزشک خود تماس بگیرید.
جهت کسب اطالعات بیشتر و یافتن مکانی که درمان ،آزمایش یا واکسن ارائه میدهد
به نشانی  ph.lacounty.gov/covidmedicinesمراجعه نمایید یا با مرکز تماس اداره بهداشت عمومی تماس بگیرید
(شماره  7 ،833-540-0473روز هفته از ساعت  8صبح تا  8:30شب پاسخگوی شماست).
جهت اطالع از نحوه انجام آزمایش کووید ،19-به نشانی  ph.lacounty.gov/covidtests/howمراجعه نمایید.

Los Angeles County Department of Public Health
ph.lacounty.gov/covidmedicines
)Medicines to treat & prevent COVID-19 4/26/22 (Farsi

