العالج باألجسام المضادة أحادية النسيلة لألشخاص من عمر  12عا ًما
فما فوق المعرضين لمخاطر عالية بسبب كوفيد19-
هل ثبتت إصابتك بكوفيد19-؟
يتوفر العالج المجاني باألجسام المضادة أحادية النسيلة ( )mABالمصرح
به من إدارة الغذاء والدواء األمريكية (.)FDA
يمكن أن يساعد العالج في تقليل األعراض وعدم الحاجة لدخول المستشفى.
ما هو العالج باألجسام المضادة أحادية النسيلة؟
الفيوسات .يمكن استخدام
ه بروتينات تساعد عىل تعزيز جهاز المناعة لمحاربة ر
األجسام المضادة أحادية النسيلة ي
رن
البالغي والمر ر ن
رن
المعرضي لخطر اإلصابة الشديدة بالمرض من رفيوس
اهقي
األجسام المضادة أحادية النسيلة لعالج
كوفيد.19-
ُ
رن
وي ى
الصح أو حالة الهجرة.
التأمي
رج العلم أن العالج باألجسام المضادة أحادية النسيلة متاح للجميع بغض النظر عن
ي
العالج باألجسام المضادة أحادية النسيلة فعال بالنسبة لألشخاص:
•
•
•
−
−
−
−
−

−
−
−

ا
من عمر ً 12
عاما فما فوق والذين ال يقل وزنهم عن  88رطل 40/كجم
الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد 19-ويعانون من أعراض خفيفة إىل متوسطة من أعراض كوفيد 19-أو تعرضوا
لإلصابة بكوفيد ،19-و
ن
ن
ر
يندرجون ضمن واحدة أو أكي من الفئات عالية الخطورة التالية لتطور الحالة للعالج يف المستشف أو الوفاة:
أكي من أو يساوي  25أو ،إذا كان العمر ً 12-17
ر
السمنة أو زيادة الوزن ( ر
أكي من أو يساوي
الجسم
كتلة
مؤش
عاما ،وكان
ى
مؤش كتلة الجسم ( )BMIى
ا
 85%بالنسبة للعمر والجنس بناء عىل مخططات النمو الخاصة بمراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها)
كبار السن ( 65سنة فما فوق)
الحمل
مرض السكري ،وأمراض الكىل المزمنة ،واألمراض المثبطة للمناعة أو األدوية المثبطة للمناعة
أمراض القلب ،بما ن يف ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الخلقية ،وأمراض الرئة المزمنة ،مثل مرض االنسداد الرئوي المزمن ،والربو المتوسط إىل
الخالىل
الكيس ،وارتفاع ضغط الدم الرئوي ،ومرض الرئة
الشديد ،والتليف
ي
ي
ن
المنجىل)
الدماغ ،وبعض المتالزمات الجينية/األيضية والتشوهات الخلقية الشديدة؛ أو مرض الخاليا المنجلية (فقر الدم
الشلل
ي
ي
غي المرتبط بكوفيد19-
اإليجاب
بالضغط
التهوية
أو
المعدة
فغر
أو
الرغام
الفغر
ىي ر
ي
ن
ن
أكي لإلصابة بأعراض حادة.
الت قد تعرض المرض لخطر ى
الحاالت/العوامل الطبية األخرى ،بما يف ذلك العرق /اإلثنية ،ي
رن
الملوني مع مقدم الرعاية الطبية الخاص بهم.
وغيهم من األشخاص
الالتينيون،
/
واإلسبان
،
أفريف
يجب أن يتحدث األمريكيون السود/األمريكيون من أصل
ر
ي

الوقاية بعد التعرض (الوقاية من المرض) باستخدام ريجين-كوف أو بامالنيفيماب/إيتيسيفيماب وهو عالج آخر مصرح به من قبل إدارة الغذاء
والدواء األمريكية لألشخاص البالغ أعمارهم  12عا ًما فما فوق والذين هم في خطر كبير لإلصابة الشديدة بفيروس كوفيد ،19-بما في ذلك دخول
المستشفى أو الوفاة ،وليسوا ملقحين بالكامل أو الذين ال يتوقعون إظهار استجابة مناعية كافية الستكمال لقاح سارس-كوف( 2-على سبيل المثال،
الحاالت المثبطة للمناعة واستخدام األدوية المثبطة للمناعة) ،و
الذين تعرضوا لفرد مصاب بفيروس سارس-كوف 2-بما يتوافق مع معايير المخالطة المباشرة لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية
−
منها أو
المعرضين لخطر كبير من التعرض لفرد مصاب بفيروس سارس-كوف 2-بسبب حدوث عدوى بكوفيد 19-لدى أفراد آخرين في نفس
−
المؤسسة (على سبيل المثال ،دور رعاية المسنين والسجون)
اإلحاالت :اتصل بمقدم الرعاية الطبية الخاص بك أو يمكن للمرضى المعرضين لمخاطر عالية أن يحيلوا أنفسهم إلى مركز  Total Infusionللحصول
على هذا العالجhttps://totalinfusion.com/make-a-referral/ :أو اتصل على الرقم  (510) 878-9528لطرح األسئلة المتعلقة باألهلية.
استفسارات عامة حول العالج باألجسام المضادة أحادية النسيلة :اتصل بمركز اتصال األجسام المضادة أحادية النسيلة لمكافحة كوفيد19-
على الرقم .1-877-332-6585
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