بژارتەیێن دەرمان ژ بۆ نەخوەشێن کۆڤید19-
دەرمانا ئانتیبادیا مۆنۆکلۆنال
دەرمانا ئانتیبادیا مۆنۆکلۆنال چیە؟
ئانتیبادیێن مۆنۆکلۆنال وانێنن کو د تاقیگەهێن هاتیە چێکرن .وان ئاتیبادیێن وەکی ئانتیبادیێن سروشتی دخەبیتن ،کو پرۆتینێن کو جەستەیا مە چێ دکە ژ
بۆ بەرتەکداینا ڤایرۆسان.
ئانتیبادیێن مۆنۆکلۆنال ب ناڤگینی تێنە رژاندن (ب رێیا ریسەکی) و تێتە داین د جهێن لێنێرینا ساخلەمی .وی دەرمان تێتە رێ داین د ئالیێ ئیدارەیا دەرمان
و خوەراکا ئەمەریکایێ ( )FDAد بن رێپێدانا بکارئانینا بلەز ) ،(EUAگاڤا کو خوەندنا کلینیکی ژ بۆ نێرین د بکارانین و ئەولەهیا وان ددۆمینە.

چما ئەز دبە دەرمانا ئانتیبادیا مونۆکلۆنا وەربگرم؟
هەکە کو هاتیە تەشخیسدان کو کۆڤید  19هەبە و نیشانەیێن ناڤەند هەیا خەرابتر هەبە ،وەرگرتنا دەرمانا ئانتیبادیا مۆنۆکلۆنال ب ئاوایەکە بلەز ئالیکاری دکە
وانێن ژێرین کێم بکە:
•
•
•

جیددیبوونا نیشانەیێن
قاسا لە نەخوەشخانە کەتن
قاسا ڤایروس کو د ئالیێ کەسێ ڤەگرتی هاتیە هلگرتن

کەنگی دبە ئەز دەرمانا ئانتیبادیا مونۆکلۆنا وەربگرم؟
دەرمانا ئانتیبادیا مونۆکلۆنا پڕقازانجترینە کو هەکە کو وان ب ئاوایەکە بلەز بهێتە داین ،پشتی ئەڤ کو تێستێن کەسێن ژ بۆ کۆڤید 19-پۆزەتیڤ بە (د 10
رۆژێن د دەسپێکا نیشانەیێن خوە).

چ کەسەک شیاندیا وی دەرمانێیە؟
هەر کەسەک ( 12ساالن ئان مەزنتر) کو تێستا پۆزەتیڤا کۆڤید 19-هەبە و نیشانەیێن ناڤەند هەیا جیددی هەبە سەرانا چێکرا لێنێرینا ساخلەمییا خوە بکە ژ
بۆ دیاریکرنا ئەڤ کو هەکە تو شیاندیا وی دەرمان بە .پێشکێشکرا لێنێرینا ساخلەمییا تە پێدڤیە کو تەئید بکە و ئەنجام تێستا پۆزەتیڤاا تە تەئید بکە.

هەکە کو تو پرسێن زێدە هەیە ،نیگەرانی و/ئان رێبەریا زێدە ب دەرمانێن سپارشکرن پێدڤیە ئان ڤەگەراندنا نەخوەش
تێکلی بکە ب  NDDoHناڤەندا فەرمانگەها بجهکرن ( )DOCد .701-328-0707
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کاریگەریێن هەییا وی دەرمان چێە؟
کاریگەریێن هەڤپەر ڤەرشین ،گێژبوون ،ڤەخورین و هەبوونا پەڵە.
ژ بەر وە کوو وی دەرمان ب ئاوایەکە ناڤگینی تێتە داین ،هن خەلک دکار هنەک ئێش تەجروبە بکە ،خوینبەربوون ،شینبوونا پێست ،ئێش ،ڤەرماندنا و
هەوکرنا ئیحتمالی ل جهێ هەوکری.

چاوا و د چ جهەک ئەز کارم وی دەرمانێ وەربگرم؟
پێشکێشکرا لێنێرینا ساخلەی ژ بۆ رەچەتەیا دەرمان ببینە و ژ بۆ ناردنێن ب سازیا لێنێرینا ساخلەمیا  North Dakotaکو دەرمانا ئانتیبادیا مۆنۆکلۆنال
پێشکێش دکە.
سەردانا وی بکە نەخشە ژ بۆ جهێن لێنێرینا ساخلەمی د نۆرث داکۆتا دەرمانا ئانتیبادیا مۆنۆکلۆنال پێشکێش دکن.

ئەز چ قاس پەرە ددم ژ بۆ وی دەرمانێ/گەلۆ بیمە قەرەبوویا وی دکی؟
حکومەتا فەدەرال بەرهەڤێن ئانتی بادی بێیا لێچوونە بەالڤ دکە .پرانیا بیمەیێن تایبەتێن مەزن لێچوونا وی دەرمانێ قەرەبوو دکن .لێ ،هەکە کو تو قەرەبوویا
بیمە نەبە ئان بێیا ئەمین نەبی ،هەکە کو لێچوونێن هەبە ب سازیا دەرمانێ کۆنترۆل بکە.
https://combatcovid.hhs.gov/available-covid-19-treatment-options
ئەز دکارم پشتی وەرگرتنا دەرمانا ئانتیبادیا مۆنۆکلۆنال ڤاکسینا کۆڤید 19-وەربگرم؟
ئەم هەیا نها نەزانین کو چاڤا ڤاکسینێن تەسیر دکە سەر کەسێن کو بەری نها دەرمانا ئانتیبادی ژ بۆ ڤەگرتیا کۆڤید 19-وەرگرتنە ئان گەلۆ وی دەرمانا
ئانتیبادی دکار د بەرسڤا ئەولەهای جەستەیا خوە بۆ ڤاکسین دەستوەردان بکە .لێ ،پشتی ئەڤ کو تو کۆڤید 19-هەبە ،پشتی سێ مەهان ئیمکان نینە کو تو
جارەکە دن ڤەگرتی ببی .هەکە کو تو دەرمانا ئانتیبادی وەربگری ،دبە وەرگرتنا ڤاکسین ژ بۆ  90رۆژان وەکی پێشمەرج دەرەنگ بخی.

چاڤکانیێن:
دەرمانا کۆڤید :19-فەرمانگەها ساخلەمییا نۆرث داکۆتا )(https://www.health.nd.gov/covidtreatment) (North Dakota Department of Health
بژارتەیێن دەرمانا کۆڤید :19-فەرمانگەها ساخلەمییا مینێسووتا )(Minnesota Department of Health
)(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/meds.html#what
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