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کووید 19 خفیف چیست؟
 کووید ۱۹ خفیف به این معناست که  تست کووید ۱۹ شما مثبت شده و عالیم هم دارید، اما شما آنقدر بیمار نیستید که به اکسیژن اضافه

 احتیاج پیدا کنید. عالئم کووید ۱۹ خفیف  می تواند شامل سرفه، گلو درد، سردرد، آبریزش یا گرفتگی بینی، حالت تھوع، اسھال، درد
عضالنی، تب، کمبود انرژی، و/ یا تغییرات در حس ھای چشایی و بویایی باشد۰ کووید ۱۹ خفیف می تواند به سرعت شدید تر شود.

ما برای تهیه این راهنما از اطالعات
و تحقیقات منتشر شده استفاده کرده ایم0

The Ontario COVID-19 Science Advisory Table,  Health Canada  

چه داروھایی می توانند برای درمان کووید 19 خفیف استفاده شوند؟
چھار دارو هستند که می توانند برای کووید ۱۹ خفیف استفاده شوند. یک یا چند تا از آنها ممکن است برای بیمار پیشنھاد شوند:

  داروی ضد ویروس خوراکی است. این دارو
ھمانند سازی ویروس کووید ۱۹ متوقف را میکند.

 داروی ضد افسردگی با اثرات ضد التھابی که
به صورت خوراکی مصرف می شود.

 دارویی ضد ویروس که از طریق سیاھرگی تزریق می شود.
این دارو ھمانند سازی ویروس کووید ۱۹ متوقف را میکند.

 دارویی ضد التھابی که به صورت استنشاقی مصرف می شود. این دارو اغلب برای
درمان آسم و بیماری ھای مزمن انسدادی تنفسی (COPD) استفاده می شود.

Nirmatrelvir/Ritonavir (PaxlovidTM)

Budesonide (PulmicortⓇ) Fluvoxamine (LuvoxⓇ)

Remdesivir (VekluryⓇ)

ایا دارو ھای کووید 19 برای من توصیه می شوند؟

 ھیچ واکسنی دریافت نکرده
 اید یا فقط ۱ یا ۲ دوز واکسن

 دریافت کرده اید

سن باالی ۰۶ سال دارید

شما ممکن است در معرض خطر باالی بسرتی در بیمارستان باشید اگر شما :

 اگر شما در معرض خطر باالی بسرتی در بیمارستان به علت کووید ۱۹ ھستید، این درمان ها ممکن است برای شما پیشنھاد شود. این
 درمان ها برای ھمه بیماران کووید ۱۹ خفیف توصیه نمی شوند. فواید استفاده از این دارو ھا برای بیماران در معرض خطرپایین بسرتی

 در بیمارستان ھنوز مشخص نیست. با پزشک یا ارائه کننده مراقبت ھای سالمتی خود صحبت کنید. آنها متوانند به شما در مورد فواید
این درمان ھای دارویی مشاوره بدهند.

https://covid19-sciencetable.ca/science-briefs/#infectious-diseases-clinical-care

 انتاریو کووید ۱۹ ساینس ادوایزری  (The Ontario COVID-۱۹ Science Advisory Table) در جدولی توصیه های خود را
 درباره درمان های کووید ۱۹ با استفاده از آخرین اطالعات موجود ارائه داده است. شما می توانید راهنمای درمان کووید ۱۹ را

در اینجا پیدا کنید:

ضعف سیستم ایمنی دارید:

سایر عوامل خطرزای سالمتی را دارید:

باردار ھستید
 این عوامل شامل اضافه وزن، دیابت، بیماری ھای ریوی، قلبی، کبدی، کلیوی، فلج

(Down syndrome) ناتوانایی ھای ذھنی مانند سندرم دان، (cerebral palsy) مغزی 
و کم خونی داسی شکل (sickle cell disease) می شوند.

 این شامل افرادی می شود که وضعیت سالمتی خاص از جمله نقص ایمنی متغیر
 شایع (CVID) دارند یاداروھایی مصرف می کنند که بر سیستم ایمنی شان اثر مستقیم

میگذارند، مانند شیمی درمانی.

!

https://covid19-sciencetable.ca/science-briefs/#infectious-diseases-clinical-care


آیا باید نتیجه تست کووید 91 من مثبت باشد تا این درمان ها را دریافت کنم ؟
 بله. برای تأیید ابتال به کووید ۱۹ به تست نیاز دارید. تست پی سی آر PCR (polymerase chain reaction) برای این مورد ترجیح داده می

 شود. تست ھای فوری آنتی ژن (rapid antigen tests (RAT)) ھم میتوانند (به صورت حضوری یا دربرخی موارد درمنزل) برای این مورد
استفاده شوند.

نتیجه تست من مثبت شده است، ولی من عالیم بیماری را ندارم. آیا این درمان ها برای من مفید خواھد بود؟
 خیر. درمان کووید ۱۹ خفیف به منظور پیشگیری از تشدید این بیماری انجام می شود. اگر شما عالئم بیماری را ندارید، بعید است که بیماری

شما شدید شود. اگر شما پس از دریافت نتیجه مثبت دچار عالیم بیماری شده اید، بایدمورد بررسی درمانی قرار بگیرید.

چه مدت پس از شروع عالیم من درمان  الزم است که آغاز می شود؟
استفاده از داروی PaxlovidTM  باید در بازه زمانی ۵ روز پس از شروع عالیم آغاز شود .

استفاده از داروھای remdesivir, fluvoxamine , و budesonide  باید در بازه زمانی ۷ روز پس از شروع عالیم آغازشود.

از چه کجا می توان این درمان ها را دریافت کرد؟ ھزینه دریافت این درمان ها چقدر می باشد؟
 دارو ھایی مانند PaxlovidTM  و remdesivir  به صورت رایگان توزیع می شوند. در بسیاری از نقاط کانادا، شما می توانید داروی

 PaxlovidTM را از مراکز تست کووید ۱۹، ارائه دھندگان مراقبت ھای اولیه درمانی یا داروخانه ھا دریافت کنید. دارویremdesivir  در
 مراکز infusion و کلینیک های بیمارستان توزیع می شوند. داروھای fluvoxamine و budesonide توسط ارائه دھندگان مراقبت ھای

fluvoxamine اولیه درمانی تجویز شده و شما میتوانید این داروھا را از داروخانه ھا دریافت کنید. البته ممکن است بابت دریافت داروھای 
و budesonide ھزینه ھایی با توجه به نوع پوشش دارویی (coverage)  شما تعیین شوند.

چقدراین دارو ھا تاثیرگذار ھستند؟
این دارو ھا برای بیمارانی که  خطر باالی بسرتی در بیمارستان را داشته اند موثر بوده است.

 داروی PaxlovidTM  برای بیماران که واکسنی دریافت نکرده بودند و سایر مشکالت سالمتی را داشته اند مورد مطالعه قرار گرفت.  در این
 مطالعه، این دارو در ۵ روز اول شروع عالیم بیماری کووید به این بیماران داده شد. استفاده از داروی PaxlovidTM بسرتی دربیمارستان یا

مرگ را تا ۸۸ درصد کاھش داد.۱

 داروی remdesivir  برای بیماران که عالیم کووید ۱۹ خفیف داشته و حداقل یک ریسک فاکتور برای درمان بالینی در بیمارستان را داشته
 اند، مورد مطالعه قرار گرفت. استفاده از داروی remdesivir در ۷ روز اول شروع عالیم بیماری کووید ۱۹ ریسک نیاز به درمان در بیمارستان

یا مرگ را تا ۷۸ درصد کاھش داده است.

 استفاده از داروی fluvoxamine برای بیمارانی که ریسک باالی ابتالی شدید به کووید ۱۹ داشته اند، احتمال نیاز به درمان دربیمارستان را
تا ۲۳ درصد کاھش داده است.

 استفاده از داروی استنشاقی budesonide ریسک نیاز به درمان در بیمارستان را کاھش نداده، اما این دارو کمک کرده است که عالیم
بیماران سریعرت بھبود یابند. این دارو ممکن است به ھمراه داروھای remdesivir, fluvoxamine , و PaxlovidTM تجویز شود.

آیا این داروھا برای کودکان ھم توصیه می شوند ؟
 اثرات استفاده از داروھای ذکر شده در کاھش ریسک بسرتی شدن در کودکان ھنوز مشخص نیست. استفاده از درمان ھای دارویی برای

 کودکانی که با مشکالت شدید سیستم ایمنی مواجه ھستند ممکن است مفید باشد. خانواده ھای این کودکان باید باکادر ھای درمانی شان
در این مورد صحبت کنند.

آیا درمان ھای دارویی کووید 19 برای افراد باردار پیشنھاد می شود؟
 بله. درمان ھای دارویی کووید ۱۹ برای افراد بارداری که ھیچ واکسنی دریافت نکرده اند توصیه می شود. افراد بارداری که ھیچ واکسنی

 دریافت نکرده اند، اگر به بیماری  کووید ۱۹ مبتال شوند در خطر باالی نیاز به درمان در بیمارستان ھستند. ابتالی به کووید ۱۹ در دوره
بارداری با میزان باالی بسرتی شدن در بیمارستان و تولد ھای زودرس (premature) مرتبط است.
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Focused Covid Communication is: Kelly Grindrod, BsCPharm, PharmD. Andrea Chittle, MD, CCFP. Noah Ivers, MD, 
PhD, CCFP. Samira Jeimy, MD, PhD, FRCPC. Tara Kiran, MD, MSc, CCFP, FCFP; Kate Miller, MD, CCFP. Menaka Pai, 
MSc, MD, FRCPC. Adrian Poon, BA. Sabina Vohra-Miller, MSc. Kristen Watt, BScPhm, RPh. Samantha Yammine, PhD. 
Reviewed by: Rosemary Killeen, BScPhm, PGCert, RPh.
For questions about the reproduction, adaptation, translation, or other uses of this material, contact: phrcpd@uwaterloo.ca 

Translators (Farsi): Aria Rahimi, Student; Dr. Nasrin Noorani, PharmD, RPh.
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Nirmatrelvir/Ritonavir (PaxlovidTM)
 تغییرات احساس چشایی، حالت تھوع و اسھال

 حالت تھوع، یبوست، خشکی دھان، مشکالت خواب و
احساس اضطراب

 احساس گرما و درد در ناحیه تزریق، بثورات
پوستی، سردرد و حالت تھوع

سرفھ، سوزش گلو، برفک، گرفتگی صدا
Budesonide (PulmicortⓇ) Fluvoxamine (LuvoxⓇ)

Remdesivir (VekluryⓇ)

عوارض استفاده از این درمان ها شامل چه مواردی می شود؟
 استفاده ھر دارویی عوارض خاصی به ھمراه دارد. تجویز کننده ی شما اطالعات الزم را در مورد انتظاراتی که میتوان داشت به شماارائه

خواھد کرد. مثال ھایی از عوارض شایع شامل موارد زیر می شود:

ایا استفاده از این دارو ھا در کنار بقیه داروھای نسخه ای ام بی خطر است؟
 این مھم است که تمامی داروھایی که شما استفاده میکنید مورد بررسی تجویز کننده و داروساز شما قرار بگیرد. این شامل محصوالتی طبیعی

 مانند St. John‘s wort  و داروھایی مانند fentanyl  می شود .داروھای PaxlovidTM  و fluvoxamine با بسیاری ازدارو ھا تداخل دارند.
 داروھای remdesivir و budesonide ھم با برخی داروھا تداخل دارند. به دلیل این که داروھای PaxlovidTM و fluvoxamine  ممکن

است با تعداد زیادی از داروھای دیگر تداخل داشته باشند، ممکن است نیاز باشد که شما داروھای روزمره تان را برای مدتی کوتاه عوض کنید.

من در مناطق روستا نشین  یا دوردست زندگی میکنم. آیا من ھنوز ھم می توانم این درمان ها را دریافت کنم؟
 بله. اگر شما در معرض باالی کووید ۱۹ شدید ھستید و مکانی با فاصله زیاد از بیمارستان ھا یا مراکز تست ھای کووید ۱۹ زندگی می کنید،
 برای شما ضروری تر است کھ راجع به درمان کووید ۱۹ خفیف پرسید. اگر شما در مناطق روستا نشین یا دوردست زندگی می کنید، ممکن

است از طریق تماس تلفنی ارزیابی شوید و این درمان ها با پست برای شمآ ارسال شود تا در خانه مصرف نمایید ود.

 افرادی که  تاکنون ھیچ واکسنی دریافت نکرده اند، نسبت به کسانی که تمامی واکسن ھا را دریافت کرده اند در معرض باالتر بسرتی
 شدنھستند. اثرات مثبت این داروھا برای افرادی که واکسن دریافت کرده اند مشخص نیست. در حال حاضر،  برای اکرث افرادی که واکسن

دریافت کرده اند، ریسک عوارض و تداخالت دارویی بیشرت از اثرات مثبت این داروھا  ھستند.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines/how-vaccinated.html
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 بهرتین راه محافظت از خودتان از بیماری شدید یا مرگ ناشی از کووید 19 دریافت واکسن های
پیشنهاد شده برای شما می باشد.

چرا درمان ھای دارویی کووید 19 برای افرادی که واکسنی دریافت نکرده اند مؤکدأ پیشنهاد می شود؟
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