عالجات كوفيد –  19للمرضى في العيادات الخارجية
عندما تكون األعراض معتدلة  ،يمكن أن يقلل عالج كوفيد 19-إلى حد كبير من خطر اإلصابة بـفيروس كوفيد 19-الشديد .تساعدك هذه
العالجات على التحسن بشكل أسرع وتجنب الحاجة إلى دخول المستشفى .تتوفر هذه العالجات في  Mass General Brighamوفي
مواقع العالج التابعة إلدارة الصحة العامة في والية ماساتشوستس.
المرضى المعرضون لخطر متزايد لإلصابة بكوفيد 19-مؤهلون .حوالي  ٪ 40من جميع مرضى Mass General Brigham
لديهم ظروف خطرة متزايدة وهم مؤهلون.
يرجى االطالع أدناه للحصول على تفاصيل إضافية بشأن خيارات العالج في العيادات الخارجية لكوفيد19-

العالجات الفموية المضادة لفيروس كوفيد – (Paxlovid) 19
ما هو العالج المضاد للفيروسات عن طريق الفم Paxlovid؟
يتم تناول العالجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم لعالج األعراض الخفيفة إلى المتوسطة لـكوفيد .(COVID-19) 19-أصدرت
إدارة الغذاء والدواء االمريكية ( )FDAتصاريح استخدام طارئ ( )EUAsلـ  Paxlovidمن شركة ( Pfizerأقراص nirmatrelvir
وأقراص  .)ritonavirيبطئ هذا الدواء من قدرة كوفيد (COVID-19) 19-على التكاثر.
متى يتم استخدام  Paxlovid؟
يتم استخدامه للمرضى الذين يعانون من أعراض كوفيد .(COVID-19) 19-إنه غير متوفر للمرضى الذين تعرضوا لـ كوفيد19-
) (COVID-19ولكن لم يصابوا بالفيروس.
كيف يتم إعطاء هذا العالج؟
 Paxlovidهو حبة تؤخذ عن طريق الفم .وهي متوفرة بوصفة طبية فقط.
متى يجب أن يعطى؟
يجب إعطاء  Paxlovidخالل  5أيام من بداية األعراض.
هل يمكنني الحصول على  Paxlovidإذا تلقيت اللقاح ثم اصبت بكوفيد(COVID-19) 19-؟
نعم .يتوفر العالج المضاد للفيروسات عن طريق الفم للمرضى الذين حصلوا على اللقاح و الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد.
إذا لم أحصل على اللقاح  ،هل يمكنني الحصول على هذا العالج؟
نعم .يمكن أن يساعدك العالج المضاد للفيروسات أيضًا.
ما مدى فعالية هذه العالجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم؟
في التجارب السريرية  ،قلل  Paxlovidمن فرص الحاجة إلى دخول المستشفى بحوالي .٪90
من هو مؤهل للحصول على Paxlovid؟
يتوفر عالج  Paxlovidللمرضى الذين تبلغ أعمارهم  12عا ًما فما فوق والذين:
• يزنون  40كجم على األقل (ما يزيد قليالً عن  88رطالً) و
• تأكدوا من االصابة بكوفيد (COVID-19) 19-عن طريق فحص المستضد أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل و

• لديهم أعراض مرض كوفيد (COVID-19) 19-و
• يكونون خالل  5أيام من بدء األعراض
• لديهم حالة صحية تجعلهم أكثر عرضة لإلصابة بعدوى كوفيد (COVID-19) 19-الشديدة.
هل  Paxlovidمكلف بالنسبة لي؟
ال  ،لقد تم توفير  Paxlovidمجانًا من قبل حكومة الواليات المتحدة ويمكنك الحصول عليه بدون تكلفة.
كيف أحصل على  Paxlovidإذا كنت مصا ًبا بكوفيد (COVID-19) 19-؟
إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهالً للعالج  ،فيرجى االتصال بمقدم الرعاية األولية أو األخصائي .يمكنهم إحالتك للعالج.
بالنسبة لسكان ماساتشوستس  ،يوجد أيضًا برنامج رعاية صحية عن بُعد مجاني للحصول على عالج  Paxlovidعن طريق الفم .يتم
تقديم هذا من خالل إدارة الصحة العامة .يمكنك البدء على موقعهم االلكتروني .ساعات العمل من  8صباحًا إلى  10مسا ًء يوميًا .تتوفر
خدماتهم باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والكريولية الهايتية والبرتغالية .تعرف على مزيد من المعلومات حول أهلية البرنامج و
 Paxlovidعلى موقع  mass.govاإللكتروني.

:Remdesivir
ما هو Remdesivir؟
 Remdesivirهو دواء معتمد من إدارة األغذية والدواء ( )FDAيتدخل في كيفية تكاثر فيروس كوفيد.(COVID-19) 19-
يمكن أن يساعد األشخاص المصابين بكوفيد(COVID-19) 19-على التعافي بشكل أسرع ويقلل من فرص اإلصابة بفيروس
كوفيد19-
) (COVID-19الحاد .يمكن استخدامه أيضًا لعالج المرضى في المستشفى  ،لكننا هنا نركز استخدامه لمنع دخول المستشفى.
توفر إرشادات عالج كوفيد (COVID-19) 19-من المعاهد الوطنية للصحة ) (NIHمعلومات حول هذا الدواء.
كيف يتم إعطاء Remdesivir؟
يتم إعطاء  Remdesivirعن طريق  3دفعات وريدية ( )IVيوميًا .إنها ليست حبة دواء.
متى يجب إعطاء Remdesivir؟
مبكرا على األقل خالل األيام السبعة األولى من األعراض .إذا كنت تتحسن
يعمل  Remdesivirبشكل أفضل عند إعطائه
ً
بالفعل  ،فربما ال يكون العالج ضروريًا.
هل يمكنني الحصول على عالج  Remdesivirإذا تلقيت اللقاح ثم اصبت بكوفيد(COVID-19) 19-؟
يمكنك الحصول على  Remdesivirإذا تم تلقيحك ضد كوفيد .(COVID-19) 19-يجب أن تفي بمعايير األهلية.
إذا لم اتلقى اللقاخ  ،هل يمكنني الحصول على عالج Remdesivir؟
يمكنك الحصول على  Remdesivirإذا لم يتم تطعيمك .يجب أن تفي بمعايير األهلية.
ما مدى جودة عالج Remdesivir؟
لقد ثبت أن  Remdesivirيقلل من فرصة دخول المستشفى بنسبة  ٪82ويساعد الناس على التحسن بشكل أسرع.
من هو المؤهل للحصول على هذا العالج؟
يتوفر  Remdesivirللمرضى الذين تبلغ أعمارهم  12ع ا ًما فما فوق على ان يكون:
• الوزن  40كجم على األقل و
• تم التأكد من االصابة بكوفيد (COVID-19) 19-عن طريق اختبار المستضد أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل و
• هناك اعراض لكوفيد(COVID-19) 19-
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• خالل  7أيام من بدء األعراض و
• هناك حالة صحية تجعلهم أكثر عرضة لإلصابة بعدوى بكوفيد (COVID-19) 19-الشديدة.
هل  Remdesivirمكلف بالنسبة لي؟
هذا يعتمد .لم تعد حكومة الواليات المتحدة تقدم  Remdesivirمجانًا وستتم محاسبة التأمين الخاص بك على المصاريف .قد
تحتاج إلى الدفع مقابل المدفوعات الم شتركة أو الخصومات حسب التأمين الخاص بك .يمكن الحصول على Remdesivir
مجانًا في مواقع العالج التابعة إلدارة الصحة العامة في ماساتشوستس.
كيف أحصل على  Remdesivirإذا كنت مصابًا بكوفيد (COVID-19) 19-؟
إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهالً  ،فيرجى االتصال بمقدم الرعاية األولية أو المتخصص .يمكنهم إحالتك للعالج .يرجى
مالحظة أنه بسبب العرض المحدود  ،لن يتمكن جميع المرضى الذين تم تحويلهم من تلقي العالج.
ال تذهب إلى الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ أو ألي من هذه العالجات .لن تكون متوفرة في تلك االماكن .هناك عيادات
محددة مصممة لتقديم هذا العالج.
لقد تم تحويلي للحصول على هذا العالج  ،ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قادرا على الحصول على العالج  ،فسنتصل بك إلبالغك بالمعلومات
لدينا كميات محدودة من  Remdesivirمتاحة .إذا كنت ً
والتعليمات .بالنسبة للمرضى الموجودين على بوابة المريض  ،Patient Gatewayسنرسل رسالة على بوابة المريض
 Patient Gatewayإذا قررنا أنه ال يمكننا تقديم العالج.

األجسام المضادة وحيدة النسيلة ):Bebtelovimab – (mAb
ما هي األجسام المضادة وحيدة النسيلة؟
صا لالستخدام في حاالت الطوارئ ( )EUAللعديد من األجسام المضادة وحيدة
أصدرت إدارة الغذاء و الدواء االمريكية ( )FDAترخي ً
النسيلة .يمكن أن تساعد هذه األجسام المضادة جهاز المناعة على االستجابة لمحاربة الفيروس .توفر إرشادات عالج كوفيد19-
) (Covid-19من المعاهد الوطنية للصحة معلومات حول هذه األدوية.
ما هو Bebtelovimab؟
 Bebtelovimabهو الجسم المضاد الوحيد النسيلة الفعال ضد المتغير الفرعي لكوفيد .BA.2 Omicron (COVID-19) 19-يتم
استخدامه للمرضى الذين يعانون من أعراض كوفيد Bebtelovimab. (COVID-19) 19-غير متاح للمرضى الذين تعرضوا
لكوفيد (COVID-19) 19-ولكن لم يصابوا بالفيروس.
كيف يتم إعطاء  Bebtelovimab؟
يُعطى  Bebtelovimabبالحقن الوريدي (وليس حبة).
متى يجب إعطاء Bebtelovima؟
يكون العالج باألجسام المضادة وحيدة النسيلة هو األفضل عند إعطائه خالل األيام القليلة األولى من األعراض .إذا كانت األعراض
تتحسن بالفعل  ،فمن المحتمل أال يكون العالج ضروريًا.
هل يمكنني تلقي العالج باألجسام المضادة أحادية النسيلة إذا تلقيت اللقاح ثم اصبت بكوفيد(COVID-19) 19-؟؟
قادرا على تلقي العالج باألجسام المضادة وحيدة النسيلة إذا حصلت على اللقاح ضد كوفيد .(COVID-19) 19-يجب أن
قد تكون ً
تستوفي معايير األهلية.
إذا لم احصل على اللقاح ،فهل يمكنني الحصول على العالج باألجسام المضادة وحيدة النسيلة؟
قد تحصل على هذا العالج إذا لم تحصل على اللقاح .يجب أن تستوفي معايير األهلية.
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ما مدى فعالية العالج باألجسام المضادة وحيدة النسيلة؟
ثبت أن العالج باألجسام المضادة وحيدة النسيلة يقلل من خطر دخول المستشفى لدى المرضى المعرضين لخطر اإلصابة بفيروس كوفيد-
مبكرا في عدوى كوفيد (COVID-19) 19-المصحوبة بأعراض .وجدت التجارب انخفاضًا
 (COVID-19) 19الشديد عند إعطائهم
ً
في مخاطر دخول المستشفى بنسبة تصل إلى  ٪70إلى  ٪90مع العالجات األخرى وحيدة النسيلة مقارنة مع عدم وجود عالج .ال توجد
بيانات متاحة حتى اآلن حول تأثير  bebtelovimabعلى خطر االستشفاء أو الوفاة .ومع ذلك  ،أظهرت االختبارات المعملية أن
 bebtelovimabفعال ضد كل من متغير  omicronو المتغير الفرعي لكوفيدBA.2 Omicron (COVID-19) 19-
من هو مؤهل للحصول على هذا العالج؟
يتوفر عالج  Bebtelovimabللمرضى الذين تبلغ أعمارهم  12عا ًما فما فوق والذين:
• يزنون  40كجم على األقل (ما يزيد قليالً عن  88رطالً) و
• تأكدوا من االصابة بكوفيد (COVID-19) 19-عن طريق فحص المستضد أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل و
• لديهم أعراض مرض كوفيد (COVID-19) 19-و
• يكونون خالل  7أيام من بدء األعراض
• لديهم حالة صحية تجعلهم أكثر عرضة لإلصابة بعدوى كوفيد (COVID-19) 19-الشديدة.
هل  Betelovimabمكلف بالنسبة لي؟
هذا يعتمد .يتم توفير  Bebtelovimabمجانًا من قبل حكومة الواليات المتحدة ولكن قد يتم احتساب تكلفة الحقن على شركة التأمين
الخاصة بك .قد تحتاج إلى الدفع مقابل المدفوعات المشتركة أو الخصومات حسب التأمين الخاص بك .يمكن الحصول على
 Bebtelovimabمجانًا في مواقع العالج التابعة إلدارة الصحة العامة في والية ماساتشوستس.
كيف أحصل على  Betelovimabإذا كنت مصا ًبا بكوفيد (COVID-19) 19-؟
تتوفر هذه العالجات في  Mass General Brighamوفي مواقع العالج التابعة إلدارة الصحة العامة في والية ماساتشوستس .كال
الموقعين خيارات ممتازة للعالج .إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهالً للعالج  ،فيرجى االتصال بمقدم الرعاية األولية أو األخصائي.
يمكنهم إحالتك للعالج.
ال تذهب إلى قسم الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ ألي من هذه العالجات .لم تكن متوفرة في تلك المواقع .هناك عيادات محددة
مصممة لتقديم هذا العالج.
لقد تم تحويلي للحصول على هذا العالج .ماذا يحدث بعد ذلك؟
قادرا على الحصول على العالج  ،فسوف نتصل بك إلبالغك بالمعلومات والتعليمات .بالنسبة للمرضى الموجودين على بوابة
إذا كنت ً
المريض  ، Patient Gatewayسنرسل رسالة خالل بوابة المريض  Patient Gatewayإذا قررنا أنه ال يمكننا تقديم العالج .إذا
لم تكن مسجالً في بوابة المريض  ، Patient Gatewayفيمكنك التسجيل هنا.
إذا قام مقدم الرعاية الخاص بك بإحالتك إلى مواقع العالج التابعة إلدارة الصحة العامة  ،فستتلقى مكالمة إذا كان من الممكن استقبالك .ال
يتصلون حاليًا بالمرضى أو  Mass General Brighamإذا لم تتمكن من الحصول على العالج.

:Evusheld
ما هو Evusheld؟
 (Evusheld) Cilgavimab /Tixagevimabهو مزيج من األجسام المضادة يستخدم للوقاية من كوفيد (COVID-19) 19-في
صا
األشخاص الذين ال يمكن أن يتمتعوا بالحماية الكافية عن طريق اللقاح .أصدرت إدارة الدواء و الغذاء األمريكية ( )FDAترخي ً
الستخدام  Evusheldفي حاالت الطوارئ ( . )EUAيحتوي هذا الدواء على أجسام مضادة وحيدة النسيلة يمكن أن تساعد جهاز
المناعة على االستجابة لمحاربة الفيروس .يتم استخدامه لتقليل خطر اإلصابة بعدوى كوفيد (COVID-19) 19-في المرضى الذين
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يعانون من ضعف في جهاز المناعة .انها ليست بديال عن اللقاح .كما أنه ال يستخدم لعالج عدوى كوفيد .(COVID-19) 19-توفر
االرشادات العالجية لكوفيد (COVID-19) 19-من المعاهد الوطنية للصحة معلومات حول هذا الدواء
كيف يتم إعطاء Evusheld؟
يتم إعطاء  Evusheldعن طريق الحقن .انها ليست حبة.
من هو المؤهل للحصول على هذا العالج؟ يتوفر  Evusheldللمرضى الذين تبلغ أعمارهم  12عا ًما فما فوق والذين:
• يزنون  40كجم على األقل (ما يزيد قليالً عن  88رطالً) و
• ال يعانون من إصابة حالية او لم يتعرضون مؤخرا لفيروس كوفيد (COVID-19) 19-و
• حاصلين على اللقاحات لكوفيد( (COVID-19) 19-ما لم يكن هناك سبب طبي يمنع التطعيم  ،مثل الحساسية الشديدة) و
• لديهم جهاز مناعي ضعيف  ،وبالتالي  ،قد يكون لديهم استجابة مناعية غير كافية للقاح ضد كوفيد(COVID-19) 19-
كم مرة يجب أن يعطى Evusheld؟
يوصى حاليًا بتكرار الجرعة فقط إذا تلقيت سابقًا جرعة أقل ( 150مجم من كل جسم مضاد) من  .Evusheldإذا تلقيت Evusheld
قبل  28فبراير  ،فقد تلقيت هذه الجرعة المنخفضة .يجب أن تتلقى جرعة إضافية لزيادة الفعالية ضد متحورات أوميكرون الفرعية .إذا
كنت تعتقد أنك قد تلقيت جرعة أقل من  Evusheldولم تتلق جرعة إضافية بعد  ،فيرجى االتصال بطبيبك.
تراقب إدارة الغذاء والدواء االمريكية ) (FDAمدة الحماية ومن المتوقع أن تصدر توصيات بشأن الجرعات الكاملة الثانية في وقت ما
قبل الصيف.
هل يمكنني الحصول على  Evusheldإذا حصلت على اللقاح؟
نعم .يجب أن يتم اعطاءك اللقاح بالكامل قبل تلقي  .Evusheldمن الجدير بالذكر أنه يجب إعطاء  Evusheldبعد أسبوعين على
األقل من تلقي اللقاح.
هل يمكنني الحصول على  Evusheldإذا لم احصل على اللقاح؟
ال  Evusheld ،ليس بديالً عن لقاح كوفيد . (COVID-19) 19-لن يتم استخدامه لالشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح الذين يتوقع أن
يكون لديهم استجابة مناعية كافية للقاح .االستثناء الوحيد هو وجود سبب طبي ضد الحصول على اللقاح (على سبيل المثال :تاريخ من رد
فعل تحسسي شديد للقاح كوفيد.)(COVID-19) 19-
ما مدى جودة عمل Evusheld؟
ليس معروفًا حقًا اذا كان يعمل  Evusheldجيدًا في األشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة .ثبت أن  Evusheldيقلل
من فرصة اإلصابة بنسبة  ٪ 77في دراسة واحدة لدى األشخاص الذين لديهم جهاز مناعة طبيعي .من المتوقع أن يوفر Evusheld
الحماية ضد متحور اوميكرون .BA.2
هل أحتاج إلى أكثر من جرعة واحدة من Evusheld؟
لم يُعرف بعد كم مرة ستحتاج إلى الحصول على جرعات الحقة من  .Evusheldال تزال إدارة الغذاء والدواء األمريكية )(FDA
تحدد الجدول الزمني ولكن من المحتمل أن يتم ذلك كل  3إلى  6أشهر .إذا تلقيت  Evusheldقبل  28فبراير  ، 2022فقد تحتاج إلى
الحصول على جرعة إضافية لتوفير حماية أفضل ضد متحور أوميكرون.
كيف أحصل على عالج Evusheld؟
إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهالً  ،فيرجى االتصال بمقدم الرعاية األولية أو المتخصص .يمكنهم إحالتك لتلقي .Evusheld
يرجى مالحظة أن  Evusheldال يستخدم لعالج كوفيد .(COVID-19) 19-يتم استخدامه لتقليل خطر اإلصابة بعدوى كوفيد19-
) (COVID-19في المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
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ال تذهب إلى الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ أو الرعاية العاجلة لعالج  Evusheld؛ إنه غير متوفر في تلك المواقع .هناك
عيادات محددة مصممة لتقديم هذا العالج.

لقد تم تحويلي للحصول على هذا العالج  ،ماذا سيحدث بعد ذلك؟
إذا يمكنك الحصول على العالج  ،فسنتصل بك إلبالغك بالمعلومات والتعليمات .بالنسبة للمرضى الموجودين على بوابة المريض
 ، Patient Gatewayسنرسل رسالة على بوابة المريض  Patient Gatewayإذا قررنا أنه ال يمكننا تقديم العالج.

من المؤهل للحصول على هذه العالجات؟
لتلقي العالج في العيادة الخارجية لـ كوفيد ،19-يجب أن يكون لديك كوفيد 19-مؤكدًا إما عن طريق اختبار المستضد أو  .PCRيجب
أيضًا أن تكون مصابًا بحالة صحية تجعلك أكثر عرضة لإلصابة بعدوى كوفيد 19-الشديدة .يتم إعطاء األولوية للمرضى للعالجات
المتاحة بنا ًء على خطر إصابتهم بفيروس كوفيد 19-الشديد.
تشمل الحاالت عالية الخطورة لإلصابة بفيروس كوفيد 19-الشديد ما يلي :الخضوع لعالج السرطان  ،أو تناول األدوية حاليًا للزراعة ،أو
األدوية المثبطة للمناعة لحاالت أخرى .الحاالت األخرى عالية الخطورة ،بما في ذلك اإلصابة بأمراض الرئة أو الكلى أو الكبد المزمنة ؛
داء السكري؛ فيروس نقص المناعة البشرية؛ بدانة؛ وعمرك  65عا ًما أو أكثر  ،قد يعرضك مسبقًا ألعراض أسوأ من كوفيد 19-أو
األنفلونزا .تعرف على المزيد حول الظروف الصحية المهيئة من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها (.)CDC

تم التحديث في 2022/06/06
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