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سال که با12درمان با پادتن تکت رته برای افراد باالی 
مواجه هستند19-خطر بیشرت ابتال به کووید

آیا نتیجه آزمایش کووید شما مثبت شده است؟
. ر دستر س اس ت FDA  مجاز) mAB( درمان رایگان ب ا پادت ن ت کتیر ه

.درمان متواند به کاهش عالئم شما کمک کند و مانع بسرتی شدن شما در بیمارستان شود

برای FDAیکی دیگر از داروهای مجاز Bam/Eteیا REGEN-COVبا ( پیشگیری)جلوگیری پس از قرار گرفتن در معرض بیماری 
شدید، از جمله بستری شدن یا مرگ هستند و به طور کامل واکسینه 19-سال به باال است که در معرض خطر باالی ابتال به کووید12افراد 

به عنوان مثال، دچار شرایط )پاسخ ایمنی کافی ایجاد کنند SARS-CoV-2نشده اند یا کسانی که انتظار نمی رود پس از تکمیل واکسیناسیون 
و، (نقص ایمنی و استفاده از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی هستند

یاقرار گرفته اند CDCمطابق با معیارهای تماس نزدیک SARS-CoV-2در معرض فرد آلوده به −
عرض به کووید، در م( به عنوان مثال خانه های سالمندان، زندان ها)به دلیل ابتالی سایر افراد حاضر در یک محیط سازمانی یکسان −

قرار دارندSARS CoV-2خطر باالی مواجهه با فرد مبتال به 

Adapted from materials provided by the County of San Diego

Monoclonal Antibody Therapy - Farsi Ver: 10-19-21

ه ه کووید : سواالت عمویم در مورد درمان پادتن تک تیر با مرکز تماس پادتن های تک تیر Combat  ید6585-332-877-1به شماره .تماس بگیر

:مراجعه کنندTotal Infusionبه با ارائه دهنده پزشکی خود تماس بگیرید یا بیماران تحت خطر بیشتر می توانند خودشان برای این درمان:ارجاع
https://totalinfusion.com/make-a-referral/ تماس بگیرند تا در مورد واجد شرایط بودن سوال کنند9528-878 (510)یا با شماره.

درمان پادتن تکت رته چیست ؟

بدنبرایمقابلهباوی هستندکهبهتقویتسیستمایمنن هایی
ن هپروتئیر روسهاکمکپادتنهایتکتیر

کهدرمعرضخطرباالیب. یمکنند هبرایدرمانبزرگساالنونوجواناین یمارییمتوانازپادتنهایتکتیر
ازکووید .هستند،استفادهکرد19-شدیدناشی

س یاوضعیتمهاجرتبرایهمهدردسیر بیمهدرماین ن هبدوندرنظرگرفیر استدرمانباپادتنتکتیر

:درمان با پادتن تک تیره برای افرادی است که
کیلوگرموزندارند40/پوند88سالبهباالبودهوحداقل12•

آزمایشکووید•
ً
ا راتجربهکردهاندیادرمعرض19-آنانمثبتبودهوعالئمخفیفتامتوسطکووید19-اخیر

بودهاندو19-کووید

یشدنیامرگقراردارند• :دریکیاچندگروهبندیپرخطرزیردررابطهبابسیر

یااضافهوزنهستند−
ر
)دچارچاق یامساوی( BMI)شاخصتودهبدین دارای17-12،یااگردرسن25بیشیر

ی
صدکبرایسنوBMI ≥85سالگ

(هستندCDCجنسیتمربوطهبراساسنمودارهایرشد

(سالبهباال65)سنباال−

بارداری−

− یادرمانرسکوبکنندهسیستمایمنن دیابت،بیماریمزمنکلیه،بیماریرسکوبکنندهسیستمایمنن

وبیماریهایمزمنریویمانند− شاملفشارخونباالوبیماریمادرزادیقلنی وزسیستیک،COPDبیماریقلنی ،آسممتوسطتاشدید،فییی
ریه پرفشاریریوی،بیماریبینابینن

سندرمهایژنتییک− متابولییکوناهنجاریهایمادرزادیشدید؛یابیماریسلولداششکل/فلجمغزی،برخن

وستویمیاونتیالسیونبافشارمثبتکهارتبایطباکووید− ندارد19-تراکئوستویم،گاسیر

ایطپزشیک− یبرایابتالبهبیماریشدیدقر/عوامل،ازجملهنژاد/سایررسی .اردهدقومیت،کهممکناستبیمارانرادرمعرضخطربیشیر
تبار/افرادسیاهپوست تبار،اسپانیایی هایآفریقایی ن/آمریکایی پوستبایدباارائهدهن/التیر ن نتباروسایرافرادرنگیر .کننددهخدماتپزشیکخودصحبتالتیر

https://totalinfusion.com/make-a-referral/

