
 

  8موجز اإلرشادات رقم  19-كوفید

 تخزینھا المرادللعالج واألدویة  یةتوجیھال مبادئال
 

ولم یتم اختبار أي أدویة أو لقاحات بشكل كامل  , 19-كوفید  في الوقت الحالي، ال یوجد دواء عالجي محدد أو لقاح وقائي ضد . 1

 .من أجل السالمة والفعالیة

عالج عطاء األدویة المساعدة وإ . في الوقت الحاضر، یتم استخدام العالج المضاد للفیروسات بشكل رئیسي، باإلضافة إلى2

 الحمىالسیطرة على ، الترطیب  ،الحالة السریریة للمریض. تشمل العالجات الداعمة العالج باألكسجین على ااستنادً األعراض 

  .ةحتملمموجودة أو  االبكتیریب اإلصابة المزدوجةاأللم والمضادات الحیویة إذا كانت و

  .أومیفینوفیرو  رینیفریبا  ، ریتونافیرلوبینافیر/ ،ألفا إنترفیرون تم استخدامھا تشملیبعض األدویة المضادة للفیروسات التي  .3

 .سیفیردیفي بعض المرضى، تحسنت األعراض بشكل ملحوظ مع ریم

في المختبر، مع ھیدروكسي  SARS-CoV-2 بشكل فعال عدوىثبط وھیدروكسي كلوروكین  فوسفات الكلوروكین.  4

   .فوسفات الكلوروكین كلوروكوین سمیة أقل من

 صیاغة نظام الجرعات لألدویة المذكورة أعاله بعنایة ومراقبة استخدامھا عن كثب من أجل السالمة والفعالیة. نبغي. ی5

. ال یوجد حالیًا دلیل قاطع على إنشاء ارتباط مباشر بین استخدام األدویة المضادة لاللتھاب غیر الستیرویدیة (بما في ذلك 6

أدویة أخرى مثل   استخدامى أو شدة المرض. ومع ذلك، یمكن اإلیبوبروفین) وزیادة خطر اإلصابة بالعدو

 إذا كان ذلك مناسبًا. 19-كوفید الحمى لدى مرضى  للسیطرة علىالباراسیتامول/األسیتامینوفین 

ال یوجد دلیل قاطع على أن مثبطات اإلنزیم المحول لألنجیوتنسین أو حاصرات مستقبالت األنجیوتنسین یمكن أن تؤھب   .7

یجب على المرضى الذین یتناولون ھذه األدویة مواصلة العالج إال إذا نصح فریقھم   19ـكوفید األفراد لنتائج سلبیة إذا أصیبوا ب

 .الطبي بالتوقف

 ،م الكورتیكوستیرویدات بشكل روتیني لاللتھاب الرئوي الفیروسي أو متالزمة الضائقة التنفسیة الحادة. ال یوصى باستخدا8

تجنبھ بسبب احتمال إطالة التكاثر الفیروسي، ما لم یُشر إلى أسباب أخرى (على سبیل المثال، تفاقم مرض االنسداد  نبغيوی

 ).Surviving Sepsis Campaignادات بعد إرش مقاومة للعالجالرئوي المزمن، وصدمة إنتانیة 

شدید وحرج، یمكن تجربة العالج بالبالزما    مرضوفي المرض،  اسریعً  االذین یعانون تقدمً  19-كوفید  بالنسبة لمرضى .9

 .النقاھة

، ال توفر الحمایة ضد باء من النوع نزفیةاللقاحات ضد االلتھاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئویة ولقاح النزلة ال إن. 10

  .19-كوفید 



 

 

 www.fip.org/coronavirusعلى  لة التوجیھ الكام وثیقة للحصول على التفاصیل والمراجع الداعمة، راجع

.  وفرةالجدیدة متلومات  عندما تصبح المع  االسمعة في وقت النشر. سیتم تحدیثھحسنة  تستند ھذه الوثیقة إلى األدلة والتوصیات المتاحة لمنظمات  
 . 2020آذار 26
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