ናይ ጸረ-ነፍሳት ሞኖክሎናል ሕክምና ን ኮቪድ-19
ዘለዎም ኣብ ልዑል ሪስክ ዘለው ዕድሚኦም 12+ ዝኾኑ
ተመርሚርኩም ኮቪድ ተረኺብኩም ድዩ?

ናጻ፡ ብ ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን (FDA) ዝተፈቕደ - monoclonal antibody (mAB) ሞኖክሎናል ኣንቲቦዲ ድሉው ኣሎ።
ሕክምና ከኣ ምልክታት ንምቕናስን ካብ ሆስፒታል ምኻድን ብምትራፍ ክሕግዘኩም እዩ።
እንታይ እዩ ፍወሳ ጸረ-ነፍሳት ናይ ሞኖክሎናል?
ጸረ-ነፍሳት ሞኖክሎናል ፕሮቲናት ኮይኖም ንስርዓተ ምክልኻል ብምሕያልን ን ቫይረሳት ንምቅላስ ዝሕግዙ እዮም። ጸረ-ነፍሳት ናይ ሞኖክሎናል ነቶም
ኣብ ዝለዓለ ሪስክ ምምዕባል ከቢድ ሕማም ካብ ኮቪድ-19 ዘለው እኹላት ሰባትን ኣጓብዝን ጎራዙን ንምሕካም ዘገልግሉ እዮም።
ፍወሳ ጸረ-ነፍሳት ናይ ሞኖክሎናል ከኣ ብዘየገድስ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ወይ ናይ ኢሚግረሽን ኩነታት ንኩሉ ድሉው እዩ።
ነዚ ፍወሳ ዝኸውን መምዘኒ ተማልኡ እንተኾንኩም ንምርኣይ ምስ ናይ ክንክን ጥዕና ኣዳላዊኹም ተዛራረቡ። ጠቕላላ ምስራጽ ከኣ ኣብ ዝልዐለ ሪስክ
ንዘለው ተሓከምቲ ናብ’ዚ ፍወሳ ከተኣናግድ ይኽእል። ኣዳለውቲ ከኣ ኣብ’ዚ ምውካስ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም https://totalinfusion.com/make-areferral/ ከምኡከኣ ንናይ ዝግብኣኩም እንተኾይኑ ንምሕታት ኣብ’ዚ ክትድውሉ ትኽኡ፡ (510) 878-9528።

ሕክምና ጸረ-ነፍሳት ናይ ሞኖክሎናል ከኣ ነቶም ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት እዩ ዝውሃብ፡
• ዕድሚኦም 12ን ልዕሊኡን ዝኾኑ ከምኡ ከኣ ብውሑዱ ከኣ 88 ፓውንድ/40 ኪ/ግ ዝኾኑ፡
• ኣብ ቀረባ እዋን ተመርሚርኩም ኮቪድ-19 ጸኒሕኩም እንደገና ከኣ ፎኪስ ክሳብ ማእከላይ ምልክታት ኮቪድ-19 ገሪልኩም ወይ ከኣናብ
ኮቪድ-19 ተቓሊዕኩም ኔርኩም ከምኡድማ
• ኣብ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ምድብ ናይ ዝለዓለ ሪስክ ምውሳኽ ናብ ሕክምና ምእታው ወይ ሞት ኣለኹም፡
₋ ኽብደት ምውሳኽ ወይ ልዕሊ ክብደት (body mass index (BMI) (ሓባሪ ክብደት ኣካላት) ከኣ ልዕሊ 25 ወይ ማዕሪኡ፡ ወይ ከኣ
እንተድኣ ዕድመ 12-17 ኮይኑ፡ BMI ≥85th ሚኢታዊት ናይ ዕድመ ከምኡከኣ ጾታ ከኣ ኣብ ናይ CDC ዕቤት ቻርት ዝሙርኮስ)
₋ ናይ ሽምግልና ዕድመ (65 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን)
₋ ጥንሲ
₋ ሽኮር፡ ሕዱር ሕማም ኩሊት፡ ንስርዓተ ምክልኻል ዝጸቅጥ ሕማም ወይ ሕክምና ምጽቃጥ ስርዓተ ምክልኻል
₋ ሕማም ልቢ፡ እንከላይ ልዑል ጸቕጢ ደምን ምስ ምውላድ ዝመጸ ሕማም ልብን ከምኡ ከኣ ሕዱር ሕማም ሳንቡእ፡ ከም COPD፡
ማእከላይ ክሳብ ከቢድ ኣዝማ፡ ሲስቲክ ፋይብሪኦሲስ፡ ጸቕጢ ሰናቡእ፡ ቋቑራዊ ሕማም ሳንቡእ
₋ ናይ ሓንጎል መልመስቲ፡ ገለ ዘርኣዊ/ መታቦሊክ ስይንድሮማትን ከቢድ ዘይስሩ ኣኖማሊስቲክ ወይ ሕማም ቀይሕ ማዕጺዳይ ዋህዮ
₋ መጥባሕቲ ጉርጉማ፡ ኣነ ሸውሃት ወይ ምስ ኮቪድ-19 ዘይተኣሳሰር ኣወንታዊ ድፊኢት ንፋስ
₋ ካልእ ሕክምናዊ ኩነታት/ሮቛሒታት፡ እንከላይ ዓሌት/ብሄር፡ እዚ ድማ ንተሓከምቲ ኣብ ዝለዓለ ሪስክ ናይ ከቢድ ሕማም ዘእትዎም።
ጸሊም/ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ፡ ሂስፓኒክ/ላቲኖ/ኣ/ላቲኒክስ ከምኡከኣ ካልኦት ሰብ ኮለር ከኣ ምስ ኣዳላዊ ሕክምኖኦም ክዘራረቡ
ኣለዎም።
ናይ ድሕሪ ምቅላዕ ዘሎ ምክልኻል (ፕሮፊላክሲስ) REGEN-COV or Bam/Ete ከኣ ካልእ ብ ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን (FDA) ዝፍቀድ
ሕክምና ናይ ዕድሚኦም 12 ልዕሊኡን ዝኾኑ ኣብ ዝለዓለ ሪስክ ናይ ምድያብ ናብ ከቢድ ኮቪድ-19 ዘለው፡ እንከላይ ናብ ሆስፒታል ምእታውን ሞትን
ከምኡከኣ ሙሉእ ክታበት ዘይወሰዱን ወይ ከኣ ንክታበት SARS-CoV-2 (ሳርስ-ኮቭ-2) ንምፍጻም ሙሉእ ናይ ምክልኻል ምላሽ ከዕብዩ ዘይጽበዩ (ንኣብነት
ንስርዓተ ምክልኻል ዘዳኽሙ ኩነታትን ከምኡከኣ ምጥቃም መድሃኒታት ናይ ምጽቃጥ ምክልኻል)፡ ከምኡከኣ
₋ ናብ ብ SARS-CoV-2 ዝተለኽፈ ሰብ ተቓሊዕካ እንተነይርካ/ኪ እዚ ከኣ ብመሰረት CDC ወይ ምስ ናይ ኣመና ቅርርብ መምዘኒ ዝሰማማዕ
₋ ናብ ብ SARS-CoV-2 ዝተለኽፈ ሰብ ተቓሊዕካ እንተነርካ/ኪ እዚ ከኣ ብምኽንያት ምግጣም ናይ ኮቪድ መልከፍቲ ኣብ ሓደ ትካላዊ ቦታ ዘለው
ካልኦት ውልቀሰባት (ንኣብነት፡ ናይ ነርሲንግ ኣባይቲ፡ ኣብያተ ቤት ማእሰርቲ)
መወከሲታት፡ ንኣዳላዊ ሕክምናኹም ተወከስዎ ወይ ናይ ልዑል ሪስክ ተሓከምቲ ከኣ ባዕሎም ኣብ’ዚ ክውከሱ ይኽእሉto ጠቕላላ ምስራጽ ነዚ
ፍወሳ፡ https://totalinfusion.com/make-a-referral/ ወይ ዝግብኣኩም እንተኾይኑ ንምሕታት ናብ (510) 878-9528 ደውሉ።
ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ ፍወሳ ጸረ-ነፍሳት ናይ ሞኖክሎናል፡ ን ማእከል መደወሊ መኸተ ኮቪድ ናይ ጸረ-ነፍሳት ናይ ሞኖክሎናል ኣብ 1-877-3326585 ተወከሱ።
Contact
Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer
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