
 ما المقصود بعالجات األجسام المضادة 
 وحیدة النسیلة؟

 

أو كنت مخالًطا ألحد األشخاص  19-وتم إثبات إصابتك بكوفید 19-إذا كنت تعاني من خطر اإلصابة بمرض شدید نتیجة اإلصابة بكوفید
). ربما تكون مؤھالً للحصول على mAbالنسیلة (الذین ثبتت إصابتھم، فربما ترید مراعاة الحصول على عالج األجسام المضادة وحیدة 

 بناًء على عمرك، وتاریخك الصحي، ومدة معاناتك من األعراض. 19-عالج األجسام المضادة وحیدة النسیلة لمعالجة كوفید

الفیروس داخل   من الدخول إلى جسدك ویحد من أعداد  19-یمكن أن یمنع عالج األجسام المضادة وحیدة النسیلة الفیروس المسبب لكوفید
 جسدك. وھذا یعني أنك ربما تعاني من أعراض خفیفة وربما تقل احتمالیة حاجتك للبقاء في المستشفى.

 یمكن أن یساعد عالج األجسام المضادة وحیدة النسیلة األشخاص الذین:

ضین لدرجة عالیة من خطر اإلصابة بأعراض شدیدة، •  و یُعَدون ُمعرَّ

 أیام أو أقل، أو 7مع ظھور أعراض علیھم لمدة  19-تم إثبات إصابتھم بكوفید •

 كانوا مخالطین ألحد األشخاص الذین تم إثبات إصابتھ مؤخًرا  •

____________________________________________________________________________ 

 ما المقصود باألجسام المضادة وحیدة النسیلة؟ •
ف   مة للتعرُّ ینتج جسمك أجساًما مضادة بشكٍل طبیعي لمقاومة العدوى. ومع ذلك، فإن جسمك قد ال تكون لدیھ أجسام مضادة ُمصمَّ

. یتم صنع األجسام المضادة وحیدة 19-، وھو الفیروس المسبب لكوفیدSARS-CoV-2على فیروس مستجد (أو جدید) مثل 
) ویتم إعطاؤھا  SARS-CoV-2مختبر لمقاومة عدوى ُمحدَّدة (في ھذه الحالة، فیروس  "، في الmAbsالنسیلة، التي تُعرف باسم "

ًضا لخطر مرتفع لإلصابة  إلیك مباشرة عن طریق الحقن. ویمكن أن یساعد عالج األجسام المضادة وحیدة النسیلة إذا كنت ُمعرَّ
 بأعراض شدیدة أو البقاء في المستشفى.

. یُحفز اللقاح االستجابة المناعیة الطبیعیة 19-عن لقاح كوفید 19-ة النسیلة الخاص بكوفیدیختلف عالج األجسام المضادة وحید
الخاصة بجسمك، ولكن ھذا یمكن أن یستغرق أسبوَعین إلعداد ما یكفي من األجسام المضادة لمقاومة الفیروس. لذا، إذا كنت ُمصابًا 

ح جسمك األجسام المضادة التي یحتاجھا لحمایة نفسھ. ال یستبدل عالج بالفیروس، فإن عالج األجسام المضادة وحیدة النسیلة یمن
ًضا لخطر كبیر من تطور  األجسام المضادة وحیدة النسیلة الحاجة إلى المناعة الناتجة عن اللقاح، ولكن یمكنھ مساعدتك إذا كنت ُمعرَّ

 .19-اإلصابة بمرض شدید بسبب كوفید 

 دة وحیدة النسیلة مریًضا؟ ھل یمكن أن یجعلني عالج األجسام المضا  •
 19-ال تحتوي عالجات األجسام المضادة وحیدة النسیلة على أي فیروسات حیة؛ لذلك، فإنھ ال یوجد أي خطر من إصابتك بكوفید

  من عالج األجسام المضادة وحیدة النسیلة. ومع ذلك، فإن عالج األجسام المضادة وحیدة النسیلة ربما تكون لھ آثار جانبیة.  یُرجى
م خدمة الرعایة الصحیة المعني بك بشأن اآلثار الجانبیة المحتملة وما یجب علیك فعلھ إذا واجھتھا.  التحدُّث إلى ُمقّدِ

  



 ماذا إذا لم أكن مؤھالً للحصول على عالج األجسام المضادة وحیدة النسیلة؟ •
م خدمة الرعایة الصحیة المعني بك إذا كنت غیر  ر ُمقّدِ مؤھل للحصول على عالج األجسام المضادة وحیدة النسیلة. یمكن أن یُقّرِ

ویمكن أن تكون ھناك عدة أسباب لذلك. ربما ال تفي بجمیع معاییر األھلیة، أو ربما تعاني من مشكلة صحیة تجعلك غیر مؤھل  
م خدمة الرعایة الصحیة المعني بك ع  ن خیارات العالج األخرى.للحصول على عالج األجسام المضادة وحیدة النسیلة.  اسأل ُمقّدِ

 كیف یمكنني الحصول على األجسام المضادة وحیدة النسیلة؟ •
 أیام أو أقل. 7وكنت تعاني من أعراض لمدة  19-الخطوة األولى: تم إثبات إصابتك بكوفید

م خدمة الرعایة الصحیة المعني بك.   الخطوة الثانیة: احصل على إحالة من ُمقّدِ

 أحد مراكز الحقن المتاحة. الخطوة الثالثة: اعثر على 

 

م خدمة الرعایة  للحصول على عالج األجسام المضادة وحیدة النسیلة، یجب أن تتم إحالتك للحصول على العالج من قِبَل ُمقّدِ
م خدمة رعایة صحیة معني بك الصحیة المعني بك وتوجیھك إلى مواقع الحقن المتاحة.  ، فاتِصل إذا لم یكن لدیك ُمقّدِ

(مركز االتصال الخاص باألجسام المضادة وحیدة  Combat COVID Monoclonal Antibodies Call Centerبـ 
ف على َمن یمكنك التحدُّث إلیھ بشأن األعراض الذي  6585-332-877-1النسیلة الخاصة بمكافحة كوفید) على الرقم  للتعرُّ

 لدیك والعالج.
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. بالنسبة إلى العمالء المصابین بالصمم أو 0127-525-800-1لطلب الحصول على ھذه الوثیقة بتنسیق آخر، اتِصل بالرقم 

) أو إرسال برید إلكتروني إلى Washington Relay( 711صعوبة في السمع، یُرجى االتصال بالرقم 
.rights@doh.wa.govmailto:ecivil. 
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