
 

 

   للمرضى في العيادات الخارجية 19 –عالجات كوفيد 
 

الشديد. تساعدك هذه   19-فيروس كوفيد  إلى حد كبير من خطر اإلصابة بـ 19-عندما تكون األعراض معتدلة، يمكن أن يقلل عالج كوفيد

وفي   Mass General Brighamالعالجات على التحسن بشكل أسرع وتجنب الحاجة إلى دخول المستشفى. تتوفر هذه العالجات في 

 . مواقع العالج التابعة إلدارة الصحة العامة في والية ماساتشوستس 

 

لديهم   Mass General Brigham٪ من جميع مرضى  40مؤهلون. حوالي  19-المرضى المعرضون لخطر متزايد لإلصابة بكوفيد 

 . ممكن ان يستفيدواو متزايدة  خطرة ظروف 

 

 19- كوفيدـ يرجى االطالع أدناه للحصول على تفاصيل إضافية بشأن خيارات العالج في العيادات الخارجية ل

 

 (Paxlovid) 19–العالجات الفموية المضادة لفيروس كوفيد
 

 ؟  Paxlovidم ما هو العالج المضاد للفيروسات عن طريق الف

أصدرت إدارة الغذاء   .19- كوفيد يتم تناول العالجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم لعالج األعراض الخفيفة إلى المتوسطة لـ

وأقراص    nirmatrelvirاص )أقر Pfizerمن شركة  Paxlovid( لـ  EUAsارئ )و طال ( تصاريح استخدام FDAوالدواء االمريكية )

ritonavirعلى التكاثر.  19-(. يبطئ هذا الدواء من قدرة كوفيد 

 

 ؟ Paxlovidمتى يتم استخدام 

ولكن لم يصابوا    19-كوفيد. إنه غير متوفر للمرضى الذين تعرضوا لـ 19-كوفيد يتم استخدامه للمرضى الذين يعانون من أعراض 

 بالفيروس. 

 

 العالج؟ كيف يتم إعطاء هذا 

Paxlovid هو حبة تؤخذ عن طريق الفم. وهي متوفرة بوصفة طبية فقط. 

 

 متى يجب أن يعطى؟ 

 .أيام من بداية األعراض  5خالل   Paxlovidيجب إعطاء 

 

 ؟ 19-فيد كوـ إذا تلقيت اللقاح ثم اصبت ب Paxlovidهل يمكنني الحصول على 

 .الفم للمرضى الذين حصلوا على اللقاح و الذين لم يحصلوا على اللقاح بعدنعم. يتوفر العالج المضاد للفيروسات عن طريق 

 

 إذا لم أحصل على اللقاح، هل يمكنني الحصول على هذا العالج؟ 

 .نعم. يمكن أن يساعدك العالج المضاد للفيروسات أيًضا 

 

 ما مدى فعالية هذا العالج المضاد للفيروسات عن طريق الفم؟ 

  19-كوفيد يقلل من فرص دخول المستشفى أو الوفاة من  Paxlovidأن باكسلوفيد   General BrighamMassوجد الباحثون في 

 ٪. 45بنسبة 

 ؟ Paxlovid من هو مؤهل للحصول على 

 :عاًما فما فوق والذين 12للمرضى الذين تبلغ أعمارهم   Paxlovidيتوفر عالج

 رطالً( و  88كجم على األقل )ما يزيد قليالً عن  40يزنون  •

 و  PCR تفاعل البوليميراز المتسلسل  فحص فحص المستضد أو عن طريق  19-تأكدوا من االصابة بكوفيد •

https://www.mass.gov/info-details/therapeutic-treatments-for-covid-19#information-for-patients-
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-oral-antiviral-treatment-covid-19
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-oral-antiviral-treatment-covid-19


 

 و    19-لديهم أعراض مرض كوفيد •

 أيام من بدء األعراض 5يكونون خالل  •

 الشديدة. 19-صحية تجعلهم أكثر عرضة لإلصابة بعدوى كوفيد  حالة لديهم  •

 

مع األدوية األخرى. يرجى إخبار فريق الرعاية الخاص بك بجميع األدوية والمكمالت الغذائية التي   Paxlovidيمكن أن يتفاعل 

 .تتناولها

 

 :دون مناقشة محددة مع فريق الرعاية الخاص بك إذا كنت Paxlovid ال ينبغي استخدام

 sirolimusأو  everolimusأو  cyclosporineأو  tacrolimusلعملية زرع ويجب أن تتناول عقار  ت خضع •
 لديك مرض حاد في الكلى أو الكبد •
 أو غيرهما( rivaroxabanأو   clopidogrelتتطلب بعض األدوية المضادة للتخثر ) •
 تأخذ العديد من أدوية العالج الكيميائي •
 تأخذ نبتة العرن المثقوب  •

 

. اتصل بفريق  Paxlovidوالذين ال يستطيعون تناول  19-كوفيد هناك خيارات أخرى فعالة بنفس القدر للمرضى الذين يعانون من

 .رعايتك لفهم أفضل خيار لك

 

 مكلف بالنسبة لي؟ Paxlovidهل 

 مجانًا من قبل حكومة الواليات المتحدة ويمكنك الحصول عليه بدون تكلفة.  Paxlovidال، لقد تم توفير 

 

 ؟ 19-إذا كنت مصابًا بكوفيد  Paxlovidكيف أحصل على 

 .إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهالً للعالج، فيرجى االتصال بمقدم الرعاية األولية أو األخصائي. يمكنهم إحالتك للعالج

 

عن طريق الفم. يتم   Paxlovidيوجد أيًضا برنامج رعاية صحية عن بُعد مجاني للحصول على عالج  بالنسبة لسكان ماساتشوستس،

مساًء يوميًا. تتوفر   10صباًحا إلى   8ساعات العمل من   .وقعهم االلكترونيمتقديم هذا من خالل إدارة الصحة العامة. يمكنك البدء على 

ة البرنامج و  ي  تعرف على مزيد من المعلومات حول أهل   . لبرتغاليةاو لكريولية الهايتيةوا ةسباني إل او نجليزية اإلخدماتهم باللغات 

Paxlovid  اإللكتروني موقعالعلى mass.gov . 

 

Remdesivir : 
 

 ؟  Remdesivirما هو
Remdesivir  دواءهو دواء معتمد من إدارة األغذية وال (FDAيتدخل في كيفية تكاثر فيروس كوفيد )-يمكن أن يساعد  19 .

الحاد. يمكن   19-على التعافي بشكل أسرع ويقلل من فرص اإلصابة بفيروس كوفيد 19-األشخاص المصابين بكوفيد
-كوفيد إرشادات عالجاستخدامه أيًضا لعالج المرضى في المستشفى، لكننا هنا نركز استخدامه لمنع دخول المستشفى. توفر 

91 19)-(COVID  المعاهد الوطنية للصحة من(NIH)  .معلومات حول هذا الدواء 
 

 ؟Remdesivirكيف يتم إعطاء 
 .( يوميًا. إنها ليست حبة دواءIVدفعات وريدية ) 3عن طريق  Remdesivirيتم إعطاء 

 
 ؟ Remdesivirمتى يجب إعطاء 

. إذا كنت تتحسن األعراض  بشكل أفضل عند إعطائه مبكًرا على األقل خالل األيام السبعة األولى من Remdesivirيعمل 
 .بالفعل، فربما ال يكون العالج ضروريًا

 
 ؟19-إذا تلقيت اللقاح ثم اصبت بكوفيد Remdesivirهل يمكنني الحصول على عالج 

 . يجب أن تفي بمعايير األهلية. 19-إذا تم تلقيحك ضد كوفيد Remdesivirيمكنك الحصول على 

https://click.email.patientgateway.org/?qs=df17a2541114650a88050608fd8465a6b38d5d7aac4ba7930f31e890a3c58c6c11bcc5651aa847b25d698b395794d33b5c1f0a543a3f0e4ed958620d1074a7af
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=pt
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=pt
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=pt
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=pt
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=pt
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=pt
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=es
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=ht
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=ht
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=ht
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=pt
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=pt
https://home.color.com/consults/covid_antivirals/request/about?partner=covid-19-treatment-ma&locale=pt
https://www.mass.gov/info-details/free-telehealth-for-covid-19-treatment-with-paxlovid
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/antiviral-therapy/remdesivir/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/antiviral-therapy/remdesivir/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/antiviral-therapy/remdesivir/
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/general-information#symptoms
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/general-information#symptoms
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/general-information#symptoms


 

 
 ؟ Remdesivir، هل يمكنني الحصول على عالج حإذا لم اتلقى اللقا

 إذا لم يتم تطعيمك. يجب أن تفي بمعايير األهلية. Remdesivirيمكنك الحصول على 
 

 ؟ Remdesivirما مدى جودة عالج 
 ٪ ويساعد الناس على التحسن بشكل أسرع.82دخول المستشفى بنسبة  يقلل من فرصة Remdesivirلقد ثبت أن 

 
 من هو المؤهل للحصول على هذا العالج؟ 

 عاًما فما فوق على ان يكون:  12للمرضى الذين تبلغ أعمارهم  Remdesivirيتوفر 

 كجم على األقل و  40الوزن  •

 و   PCR تفاعل البوليميراز المتسلسل فحصالمستضد أو    فحصعن طريق  19-تم التأكد من االصابة بكوفيد •

   19-هناك اعراض لكوفيد •

 أيام من بدء األعراض و 7خالل  •

 الشديدة.  19-صحية تجعلهم أكثر عرضة لإلصابة بعدوى بكوفيد حالةهناك  •
 

 مكلف بالنسبة لي؟   Remdesivirهل 
مجانًا وستتم محاسبة التأمين الخاص بك على المصاريف. قد   Remdesivirهذا يعتمد. لم تعد حكومة الواليات المتحدة تقدم 

  Remdesivirتحتاج إلى الدفع مقابل المدفوعات المشتركة أو الخصومات حسب التأمين الخاص بك. يمكن الحصول على 
 .مواقع العالج التابعة إلدارة الصحة العامة في ماساتشوستسمجانًا في 

 
 ؟ 19-إذا كنت مصابًا بكوفيد Remdesivirكيف أحصل على 

يرجى ولية أو المتخصص. يمكنهم إحالتك للعالج. إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهالً، فيرجى االتصال بمقدم الرعاية األ
 .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 

 مصممة لتقديم هذا العالج.محددة 
 
 

 لقد تم تحويلي للحصول على هذا العالج ، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ 
متاحة. إذا كنت قادًرا على الحصول على العالج، فسنتصل بك إلبالغك بالمعلومات    Remdesivirلدينا كميات محدودة من

على بوابة المريض  ، سنرسل رسالةeway Patient Gatبوابة المريض والتعليمات. بالنسبة للمرضى الموجودين على
Patient Gateway  إذا قررنا أنه ال يمكننا تقديم العالج. 

 

  (mAb)األجسام المضادة وحيدة النسيلة  
 

 ما هي األجسام المضادة وحيدة النسيلة؟ 

( للعديد من األجسام المضادة وحيدة  EUA( ترخيًصا لالستخدام في حاالت الطوارئ )FDAأصدرت إدارة الغذاء و الدواء االمريكية )

ر اوميكرون  تم استخدام األجسام المضادة وحيدة النسيلة سابقًا للمساعدة في مكافحة الفيروس. ومع ذلك، فإن المت النسيلة.    Omicronحو 

من   19-إرشادات عالج كوفيد. توفر في منطقتنا ال يتم عالجها بشكل فعال من قبل أي من األجسام المضادة وحيدة النسيلة المتاحة

 معلومات حول هذه األدوية.  المعاهد الوطنية للصحة 

 

 

 

 

 

https://click.email.patientgateway.org/?qs=df17a2541114650a88050608fd8465a6b38d5d7aac4ba7930f31e890a3c58c6c11bcc5651aa847b25d698b395794d33b5c1f0a543a3f0e4ed958620d1074a7af
https://www.mass.gov/info-details/therapeutic-treatments-for-covid-19#information-for-patients-
https://click.email.patientgateway.org/?qs=df17a2541114650a98a028ffae9c32cfef6e1a1f39e3e7637f2e2faab168353502358cf4313d34a5f391acf38ed7d2b1335751eabaf00f07b2c46e37e67b71b0
https://click.email.patientgateway.org/?qs=df17a2541114650a98a028ffae9c32cfef6e1a1f39e3e7637f2e2faab168353502358cf4313d34a5f391acf38ed7d2b1335751eabaf00f07b2c46e37e67b71b0


 

Evusheld : 
 

 ؟  Evusheldما هو

Tixagevimab  / Cilgavimab (Evusheld) في األشخاص الذين   19-هو مزيج من األجسام المضادة يستخدم للوقاية من كوفيد

  Evusheld( ترخيًصا الستخدام FDAال يمكن أن يتمتعوا بالحماية الكافية عن طريق اللقاح. أصدرت إدارة الدواء والغذاء األمريكية )

النسيلة يمكن أن تساعد جهاز المناعة على االستجابة  (. يحتوي هذا الدواء على أجسام مضادة وحيدة EUAفي حاالت الطوارئ )

  .لمحاربة الفيروس 

  متحور غير فعال في منع العدوى من العديد من  Evusheldللمساعدة في مكافحة الفيروس. ومع ذلك، فإن  Evusheldتم استخدام 

Omicron  في منطقتنا. قد ال يقلل  الفرعيEvusheld االرشادات  . توفر د هذه المتغيرات الفرعية من المخاطر بشكل مفيد أثناء وجو

 . معلومات حول هذا الدواء من المعاهد الوطنية للصحة 19-العالجية لكوفيد

 

 ن المؤهل للحصول على هذه العالجات؟م
 

.  PCR فحص  المستضد أو   فحصمؤكًدا إما عن طريق  19-، يجب أن يكون لديك كوفيد19-لتلقي العالج في العيادة الخارجية لـ كوفيد

ألولوية للمرضى للعالجات  الشديدة. يتم إعطاء ا 19-صحية تجعلك أكثر عرضة لإلصابة بعدوى كوفيد  بحالة يجب أيًضا أن تكون مصابًا 

 الشديد.  19-المتاحة بناًء على خطر إصابتهم بفيروس كوفيد

 

الشديد ما يلي: الخضوع لعالج السرطان، أو تناول األدوية حاليًا للزراعة، أو   19-تشمل الحاالت عالية الخطورة لإلصابة بفيروس كوفيد

الية الخطورة، بما في ذلك اإلصابة بأمراض الرئة أو الكلى أو الكبد المزمنة؛  األدوية المثبطة للمناعة لحاالت أخرى. الحاالت األخرى ع

أو   19-عاًما أو أكثر، قد يعرضك مسبقًا ألعراض أسوأ من كوفيد 65داء السكري؛ فيروس نقص المناعة البشرية؛ بدانة؛ وعمرك 

 (. CDCتعرف على المزيد حول الظروف الصحية المهيئة من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )األنفلونزا. 

 

 

 11/16/22  تم التحديث في

 

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/anti-sars-cov-2-antibody-products/anti-sars-cov-2-monoclonal-antibodies/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/anti-sars-cov-2-antibody-products/anti-sars-cov-2-monoclonal-antibodies/
https://click.email.patientgateway.org/?qs=df17a2541114650a88050608fd8465a6b38d5d7aac4ba7930f31e890a3c58c6c11bcc5651aa847b25d698b395794d33b5c1f0a543a3f0e4ed958620d1074a7af
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

