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  COVID-19عن طریق الفم لـ تُعطى  عالجات
 2022یو لیو 19

 ما ھي العالجات التي تُعطى عن طریق الفم؟
شكل أقراص أو ھي األدویة التي یتم تناولھا عن طریق الفم على  COVID-19العالجات التي تُعطى عن طریق الفم لـ 

ایجابیة. تكمن میزة ھذه األدویة في أن العدید  COVID-19كانت نتیجة فحصھم لالذین  المؤھلین كبسوالت لألشخاص

إلى المستشفى لتلقي  الذھابفي منازلھم دون الحاجة إلى  COVID-19من األشخاص سیتمكنون من تلقي العالج لـ 

 العالج كمریض داخلي.

 الفم؟ عن طریق جاتكیف ومتى یجب تناول عال
أیام من بدایة ظھور األعراض  5أیام في غضون  5ساعة لمدة  12یتم تناول األدویة على شكل أقراص أو كبسوالت كل 

  .يإیجاب COVID-19 فحصأو في أقرب وقت ممكن بعد 

 عن طریق الفم؟ اتمن ھو المؤھل للعالج
ً  18األشخاص الذین تبلغ أعمارھم   فما فوق عاما

إیجابیة، فقد تكون مؤھالً للعالجات المضادة للفیروسات عن طریق الفم إذا كنت  COVID-19 ك لفحصإذا كانت نتیجة 

ً  18تبلغ من العمر   أو أكثر وتعاني من نقص مناعي معتدل إلى شدید. عاما

 :تشمل حاالت نقص المناعة بشكل معتدل أو شدید ما یلي

 سیمیا، مرض فقر الدم المنجلي)یدم الحمراء (الثلسرطان الدم أو بعض اضطرابات خالیا ال •
 متلقي الزرع •
 )HIVنقص المناعة األولیة أو المكتسبة ( •
 الماضیة) 3(العالج الكیمیائي أو العالج اإلشعاعي لكامل الجسم في األشھر الثالثة  •
 الثة الماضیةجرعات عالیة من الكورتیكوستیرویدات أو العالج بالكورتیكوستیروید النبضي في األشھر الث •
 العالجات المثبطة للمناعة في األشھر الثالثة الماضیة •
  االخیرةشھراً  12 الریتوكسیماب في  •
 الشلل الدماغي أو متالزمة داون •
 مرض قلب خلقي •
 .الوھنالعیش بإعاقة مع حاالت متعددة و/ أو  •

  
 Torres Strait Islanderو  Aboriginal األشخاصو كبار السن

 
، COVID-19إیجابیة لـ  الفحص، وكانت نتیجة Torres Strait Islander و Aboriginalإذا كنت من كبار السن أو من  

 فقد تكون مؤھالً للعالجات الفمویة المضادة للفیروسات إذا كنت:

 وبأعراض أو بدون أعراض بغض النظر عن عوامل الخطرر بأو أكعاماً  70 •
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 ) خطر إضافیین (مدرجین أدناه)2عاملي (عاماً أو أكثر مع وجود  50 •
ً  30وعمرك ، Torres Strait Islanderو  Aboriginalمن  •  عوامل خطر) من 2مع اثنین (أو أكثر و عاما

 .(مدرجین أدناه)
 

 :عوامل الخطر

 في رعایة المسنین السكنیة العیش •

 م)العیش في سكن مدعّ إعاقة مع ظروف متعددة و / أو ضعف (على سبیل المثال ال الحصر ب العیش •

 ، على سبیل المثال التصلاعتالل االعصاب الدماغیةحاالت عصبیة مثل السكتة الدماغیة أو الخرف وحاالت  •

 المتعدد، متالزمة غیالن باریھ

أو عتدل الم والربو) ، COPD(المزمن أمراض الجھاز التنفسي المزمنة بما في ذلك مرض االنسداد الرئوي  •

 الشدید

 مرض السكري (النوع األول أو الثاني الذي یتطلب دواء)السمنة أو  •

 قصور القلب، أمراض الشرایین التاجیة، اعتالل عضلة القلب •

 الفشل الكلوي أو تلیف الكبد •

 مع انخفاض الوصول إلى مستوى أعلى من الرعایة الصحیة. في مناطق بعیدةالعیش  •

 

 للتحقق من أھلیتك.ھذه األدویة لیست مناسبة للجمیع، لذا تحدث إلى طبیبك 

 كیف وأین أحصل على عالج عن طریق الفم؟
من الصیدلیات بوصفة  اعن طریق الفم،. یمكنك الحصول علیھ COVID-19تحتاج إلى وصفة طبیة لتلقي عالجات 

 .طبیة

 مة؟ھل العالجات الفمویة المضادة للفیروسات مدعّ  

للفیروسات عن طریق الفم المدعمة من خالل نظام الفوائد یمكن لألشخاص المؤھلین الوصول إلى العالجات المضادة 

 الصیدالنیة بوصفة طبیة من واصف معتمد، على سبیل المثال طبیب.

االتصال بعیادة الجھاز  Medicareولكن لیس لدیھم بطاقة  COVID-19یمكن لألشخاص الذین ثبتت إصابتھم بـ 

 الج.التنفسي العامة للحصول على المشورة بشأن خیارات الع

 

 من ال یجب أن یأخذ عالجات عن طریق الفم؟
مما یزید من أھمیة تلقیح النساء الحوامل  - لنساء الحوامل أو المرضعاتل عن طریق الفمال یُنصح باستخدام العالجات 

 .COVID-19ضد  والمرضعات

ص الذین یعانون من ألشخالعض األدویة األخرى ویجب عدم استخدامھا بمع بعض العالجات لیست آمنة لالستخدام 

 أمراض الكلى أو الكبد الحادة. تحدث إلى طبیبك عن أیھا األفضل لك. 
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 العالجات عن طریق الفم والخصوبة
عن طریق الفم، فیجب أن تنتبھ جیداً بالنسبة الستخدام وسائل منع الحمل ألن العالج قد  COVID-19إذا تم وصف عالج 

إلى طبیبك إذا كان لدیك أي أسئلة حول وسائل منع الحمل المختلفة وما ھو یؤثر على وظیفة وسائل منع الحمل. تحدث 

 األفضل لك. 

 التطعیم والعالجات عن طریق الفم
 . COVID-19ال یُقصد من ھذه العالجات أن تستخدم كبدیل للتطعیم ضد 

 . COVID-19ھوأفضل طریقة لحمایة نفسك وأحبائك والمجتمع األوسع من  التطعیم

 االعتماد
. Therapeutic Goods Administration (TGA)ل یجب اعتماد جمیع األدویة في أسترالیا لالستخدام من قِب

TGA- على جمیع اللقاحات واألدویة والمنتجات الطبیة األخرى  ھم العلماء والخبراء الطبیون الذین ینظمون ویوافقون

دام األدویة في أسترالیا. إنھم یوافقون فقط على األدویة معاییر صارمة للسماح باستخ TGAتضع  لالستخدام في أسترالیا.

 عن طریق الفم.  COVID-19اآلمنة والفعالة. وھذا یشمل عالجات 

 ضافیةإمعلومات 
على  National Coronavirus Helplineوالدعم بلغتك، اتصل بخط  COVID-19للحصول على معلومات حول 

 التَّْرَجَمةً مجاناً.لمساعدة في ل 8الخیار واختر  1800 020 080
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