कोधिड-१९ धिरामीहरूका लाधि उपचारका धिकल्पहरू
मोनोक्लोनल एधटििडी उपचार
मोनोक्लोनल एधटििडी उपचार िनेको के हो?
मोनोक्लोनल एधटििडीहरू यस्ता एधटििडीहरू हुन् जुन प्रयोिशालामा िनाइटछन्। यी एधटििडीहरूले प्राकृ धतक एधटििडीजस्तै काम िछछन्, जुन
हाम्रो शरीरले िाइरससँि लड्नका लाधि िनाइएका प्रोटिनहरु हुन्।
मोनोक्लोनल एधटििडीहरू धित्री रूपमा नसामा (नसा मार्छ त) घुसाइटछ र स्िास््य सेिा के टरहरूमा दिइटछन्। यी उपचारलाई यूएस र्ू ड एटड ड्रि
एडधमधनस्रेशन (FDA) द्वारा आपतकालीन प्रयोि प्राधिकरण (EUA) अटतिछत अनुमधत दिइएको छ र त्यस्तै धक्लधनकल अध्ययनहरूले धतनीहरूको
उपयोधिता र सुरक्षालाई हेनछ जारी राख्िै छन्।

मैले मोनोक्लोनल एधटििडी उपचार दकन धलनुपछछ?
यदि तपाईंलाई COVID-19 लािेको छ र हल्का िेधि मध्यम लक्षणहरू छन् िने, सके सम्म चाँडो मोनोक्लोनल एधटििडी उपचार प्राप्त िनाछले
बनम्नलाई कम गनट मद्दत िनेछ:
•

लक्षणहरूको िम्िीरता

•

अस्पताल िनाछ िरहरू

•

संक्रधमत व्यधिले िोके को िाइरसको मात्रा

मैले मोनोक्लोनल एधटििडी उपचार कधहले धलनुपछछ?
यदि एक व्यधिलाई कोधिड-१९ को सकारात्मक परीक्षण पधछ (लक्षणहरू सुरु िएको १० दिन धित्र) मोनोक्लोनल एधटििडी उपचारहरू सके सम्म
चाँडो दिइयो िने यो िेरै लाििायक हुटछ ।

यो उपचारको लाधि को योग्य छ?
कोधिड-१९ को सकारात्मक परीक्षण िएका र हल्का िेधि मध्यम लक्षणहरू िएका जो कोही (१२ िर्छ िा माधि) उपचारको लाधि योग्य हुनुहुटछन्
िा हुँिन
ै न् िधन धनिाछरण िनछ आफ्नो स्िास््य सेिा प्रिायकलाई िेट्नुहोस्। तपाईको स्िास््य हेरचाह प्रिायकले तपाईको सकारात्मक परीक्षणको
नधतजा प्रमाधणत र पुधि िनछ आिश्यक छ।

यदि तपाइँसँग कु नै थप प्रश्नहरू, सम्बन्धित चिधताहरू छन् र/वा उपिार गराउन वा बबरामीहरूलाई रे फर गने बारे थप बनिेशन िादहधछ भने ७०१-३२८०७०७ मा NDDoH बिपार्टमेधर् अफ अपरे शन सेधर्र (DOC) मा सम्पकट गनुटहोस्।
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यो उपचारको सम्िाधित अटय असर के हुन सक्छन्?
सामाटय असरहरू िाकिाकी, चक्कर, धचलाउने र िािहरू हुन्।
यो उपचार नसािाि दिइने िएकोले, के ही माधनसहरूले इटफ्युजन साइिमा छोिो िुिाइ, रित िग्ने, छालामा चोि लाग्ने, िुिाइ, सुधिने र
सम्िाधित संक्रमण अनुिि िनछ सक्छन्।

म यो उपचार कसरी र कहाँ पाउन सक्छु ?
मोनोक्लोनल एन्धर्बिी उपिार प्रिान गने नथट िकोर्ा स्वास््य सेवा सुबविामा रे फरल उपचार धप्रधस्क्रप्शन र रे र्रलको लाधि आफ्नो स्िास््य सेिा
प्रिायकलाई हेनह
ुछ ोस्।
यो हेनुछहोस् निछ डकोिामा मोनोक्लोनल एधटििडी उपचार प्रिान िने स्िास््य सेिा सुधििाहरूको लाधि नक्सा।

मैले यो उपचारको लाधि कधत धतनुछ पछछ/के यो मेरो िीमाले छोप्छ?
संघीय सरकारले धिरामीहरूलाई एधटििडी आपूर्तछहरू धन:शुल्क धितरण ििछछ। अधिकांश ठू ला धनजी िीमाहरूले यस उपचारको लाितलाई किर
िछछन्। यद्यधप, यदि तपाइँ सँि िीमा किरे ज छैन िा यदि तपाइँ अधनधित हुनुहुटछ िने, कु नै शुल्कहरू छन् िने उपचार सुधििामा जाँच िनुछहोस्।

https://combatcovid.hhs.gov/available-covid-19-treatment-options
के म मोनोक्लोनल एधटििडी उपचार प्राप्त िरे पधछ कोधिड-१९ िोप धलन सक्छु ?
हामीले पधहले नै COVID-19 संक्रमणको लाधि एधटििडी उपचार प्राप्त िरे को व्यधिमा िोपहरू कधिको प्रिािकारी छन् िा एधटििडी उपचारले
िोपमा तपाईंको शरीरको आफ्नै प्रधतरक्षा प्रधतदक्रयामा हस्तक्षेप िनछ सक्छ दक िनेर अझै िाहा छैन। जे होस्, एक चोिी तपाईंले कोधिड-१९ धलनु
िएपधछ, तपाईंको तीन मधहना पधछ पुन: संक्रधमत हुने सम्िािना िेरै छैन। यदि तपाईंले एधटििडी उपचार प्राप्त िनुछियो िने, तपाईंले
साििानीको रूपमा ९० दिनको लाधि िोप प्राप्त िनछ दिलाइ िनुछपछछ।

स्रोतहरू:
कोधिड-१९ को उपचार: निछ डकोिा स्िास््य धििाि (https://www.health.nd.gov/covidtreatment)
कोधिड-१९ और्धिको धिकल्पहरू: धमनेसोिा स्िास््य धििाि
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/meds.html#what)
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