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Chữa Trị cho Người bị COVID-19 Có Nguy Cơ Cao Đủ Tiêu Chuẩn 
Bằng Kháng Thể Đơn Dòng và Các Loại Thuốc Kháng Siêu Vi Khác

Quý vị vừa thử nghiệm dương tính với COVID?
Chữa trị bằng kháng thể đơn dòng (monoclonal antibody, hay MAB) được FDA phê duyệt và các loại thuốc 
kháng siêu vi khác có sẵn. Chữa trị có thể làm giảm các triệu chứng và giúp quý vị không phải nằm viện.

Có thể Chữa Trị Ngoại Trú cho những người:

GHI CHÚ: Đòi hỏi về tuổi tác và cân nặng có thể khác nhau tùy theo dùng loại thuốc nào.

•Gần đây thử nghiệm dương tính với COVID-19 và bị các triệu chứng COVID-19 từ nhẹ đến trung bình, VÀ
•Thuộc một hay nhiều PHÂN LOẠI NGUY CƠ CAO (HIGH RISK CATEGORIES, hay HCP) sau đây dẫn đến phải nhập viện 
hay tử vong:

• Béo phì hoặc thừa cân
• Tuổi cao (từ 65 tuổi trở lên)
• Thai nghén
• Tiểu đường, bệnh thận mạn tính, bệnh ức chế miễn dịch hay đang chữa trị ức chế miễn dịch
• Bệnh tim, bao gồm huyết áp cao và bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính, như COPD, suyễn trung bình/nặng, bệnh xơ 

nang, tăng huyết áp trong động mạch phổi, bệnh phổi xơ kẽ
• Những tình trạng/yếu tố y tế khác, bao gồm sắc tộc/chủng tộc, có thể làm bệnh nhân có nguy cơ cao
• Người Mỹ Da Đen/Gốc Phi Châu, người Tây Bồ Nha/Latinh, và những người da màu khác nên hỏi người chăm sóc y tế của 

mình
• Xem mạng lưới của CDC: Người có Một Số Tình Trạng Y Tế | CDC
• Xem Sotrovimab EUA để biết danh sách đầy đủ Tờ Thông Tin của GSK về Sotrovimab cho HCP 12222021 (fda.gov)
• Người chăm sóc sức khỏe nên cứu xét lợi ích-nguy cơ cho từng bệnh nhân
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Đối với chữa trị bằng kháng thể đơn dòng/thuốc truyền qua tĩnh mạch khác, người chăm sóc sức khỏe có thể giới thiệu 
một số bệnh nhân có nguy cơ cao đến các cơ sở có dịch vụ truyền dịch. Chữa trị này cũng có thể có sẵn trong chương 
trình chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nếu hệ miễn dịch của quý vị bị suy yếu nghiêm trọng hoặc không thể chủng ngừa, quý 
vị có thể đủ tiêu chuẩn được thuốc ngăn ngừa lây nhiễm, nếu chưa có kết quả thử nghiệm dương tính hoặc chưa tiếp xúc với 
người bị COVID-19.

Quý vị cũng có thể tham khảo những mạng lưới sau đây để biết thêm thông tin về kháng thể đơn dòng:
•Total Infusion: https://totalinfusion.com/make-a-referral/

•UCSF: Tự Thực Hiện hoặc Người Chăm Sóc Giới Thiệu Chữa Trị COVID-19 Ngoại Trú bằng Kháng Thể Đơn Dòng (PDF)
•Trung Tâm Y Tế Stanford (Stanford Medical Center), Palo Alto: Liên lạc DL-SHC-Pharmacy-
COVID@stanfordhealthcare.org

hoặc gọi (650) 391-8503. Trị Liệu COVID-19 bằng Kháng Thể Đơn Dòng – Bệnh Nhân | Trung Tâm Chăm Sóc Sức 
Khỏe Stanford (Stanford Health Care)

Liên lạc với người chăm sóc sức khỏe hỏi xem quý vị có đủ tiêu chuẩn được trị liệu bằng kháng thể đơn dòng hoặc các loại thuốc 
uống hoặc truyền qua tĩnh mạch khác hay không.

➢ Những loại thuốc này dành cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng bảo hiểm hay nhập cư.
➢ Nếu có phí quản lý, hãy hỏi người chăm sóc xem chính phủ liên bang hoặc bảo hiểm của quý vị có bao trả phí tổn này không.
➢ Nguồn cung cấp những loại thuốc này hiện tại có hạn, nên sẽ ưu tiên cho những người có nguy cơ cao nhất.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.fda.gov/media/149534/download
https://totalinfusion.com/make-a-referral/
https://infectioncontrol.ucsfmedicalcenter.org/sites/g/files/tkssra4681/f/Monoclonal_Antibody_Outpatient_Treatment.pdf
mailto:DL-SHC-Pharmacy-COVID@stanfordhealthcare.org
https://stanfordhealthcare.org/discover/covid-19-resource-center/patient-care/covid-19-monoclonal-antibody-patients.html

