ត ើអ្វីជាការត្រើអ្ង់ទីករម៉ូ ណ៉ូកល ូន?
ប្រសិនបរើអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលអាចឈឺធ្ងនប់ ោយសារជំងឺ COVID-19 ប ើយបានបធ្វ ើបេសត ប ើញ
ិ ជ្ជមាននជំងឺ COVID-19 ឬបានរ៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួ យនឹងរុគ្គលដែលបានបធ្វ ើបេសត ប ើញ ិ ជ្ជមានន អ្ន កគ្ួ រដេ
ពិចារណាបប្រើអ្ង់ទីករម៉ូ ណ៉ូកល ូន (mAb)។ អ្ន កអាចននលកខ ខណឌប្គ្រ់ប្ាន់បែើមបីទទួ លបានការពាបាល
ជំងឺ COVID-19 បោយបប្រើ mAb អាប្ស័យបលើអាយុ ប្រិេត ស
ិ ុខភាព និងរយៈបពលដែលអ្ន កបចញបោគ្សញ្ញា។
ការបប្រើ mAb អាចោោំង ិ ររុសដែលរងក ជំងឺ COVID-19 មិនឱ្យច៉ូ លកនុងបកាសិកា និងកាេ់រនថ យចំនួន ិ ររុស
កនុងោងកាយររស់អ្នក។ បន៉ះននន័យថា អ្ន កអាចននបោគ្សញ្ញាកនុងកប្មិេប្សាលជាង និងអាចកាេ់
រនថ យភាគ្រយដែលប្េូិសប្នកពាបាលកនុងមនា ីរបពទយ។
ការប្រើ mAb អាចជួ យរុគ្គលដែល៖
•

្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ព ស់ដែលអាចនឹងមានបោគ្សញ្ញាធ្ង ន់ធ្ងរជាង និង

•

បានបធ្វ ើបេសត ប ើញ វ ិជជមានជំងឺ COVID-19 បោយមានបោគ្សញ្ញារយៈបេល 7 ថ្ងងចុុះប្កាម ឬ

•

បានរុះពាល់ផ្ទាល់ជាមួ យនឹងរុគ្គលដែលបធ្វ ើបេសត ប ើញ វ ិជជមានងមីៗបនុះ

•

ត ើអ្វីជាអ្ង់ទីករម៉ូ ណ៉ូកល ូន?

ជាធ្មម តា ោងកាយររស់អ្នកផលិេអ្ង់ទីករបែើមបីប្រឆំងនឹងការចមល ង។ ប ៉ះយងណា ោងកាយ
ររស់អ្នកប្រដ លជាាមនអ្ង់ទីករដែលសាគល់ ិ ររុសប្របភទថ្មី (ឬថ្មី) ែ៉ូ ចជា SARS-CoV-2 ជា ិ ររុសដែល
រងក ជំងឺ COVID-19 បទ។ អ្ង់ទីករម៉ូ ណ៉ូកល ូន ឬ mAb ប្េូិ បានផលិេកនុងមនា ីរពិបសាធ្ន៍បែើមបីប្រយុទធ
ប្រឆំងនឹងការចមល ងជាក់លាក់ (កនុងករណីបន៉ះគ្ឺ ិ ររុស SARS-CoV-2) និងផដល់ឱ្យអ្ន កបោយផ្ទាល់តាមរ
យៈការចាក់ថាន។ំ ការបប្រើ mAb អាចជួ យបាន ប្រសិនបរើអ្នកប្រឈមនឹងហានិភយ
័ ខព ស់ដែលអាចនន
បោគ្សញ្ញាធ្ង ន់ធ្ងរ ឬសប្នកពាបាលបៅមនា ីរបពទយ។
ការបប្រើ mAb សប្នរ់ជំងឺ COVID-19 គ្ឺខុសានពីវ៉ាក់សាង
ំ ជំងឺ COVID-19។ វ៉ាក់សាំងជួ យជំរុញ
ប្រេិកមម ប្ល ើយេរននប្រព័នធភាពសាុំពីធ្មម ជាេិររស់ោងកាយអ្ន ក រុដនត វអាចចំណាយបពលបប្ចើនស
បាដ ៍បទើរផលិេអ្ង់ទីករប្គ្រ់ប្ាន់បែើមបីប្រឆំងនឹង ិ ររុស។ ែ៉ូ បចន ៉ះប្រសិនបរើអ្នក្ល ង ិ ររុស ប ៉ះការបប្រើ
mAb ជួ យផដល់អ្ង់ទីករឱ្យោងកាយររស់អ្នក ដែលវប្េូិការបែើមបីការពារខល ួន។ ការបប្រើ mAb មិនអាច
ជំនួសេប្មូិការសប្នរ់ប្រព័នធភាពសាុំពីវ៉ាក់សាំងបានបទ រុដនត វអាចជួ យអ្ន កបាន ប្រសិនបរើអ្នក
ប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលអាចននជំងឺ COVID-19 ធ្ង នធ្
់ ង រ។

•

ត ើការត្រើអ្ង់ទីករម៉ូ ណ៉ូកល ូនអាចត្វ ើឱ្យខ្ញុំឈឺដែរតទ?

ការបប្រើអ្ង់ទីករមិននន ិរុរ សណាមួ យដែលបៅរស់បទ ែ៉ូ បចន ៉ះវាមនហានិភ័យដែលអ្ន កនឹង្ល ងជំងឺ
COVID-19 បោយសារការបប្រើ mAb ប ើយ។ ប ៉ះយងណា ការបប្រើអ្ង់ទក
ី រអាចននផលរ៉ះពាល់។
ស៉ូ មពិបប្ា៉ះជាមួ យអ្ន កផដល់បសវដថ្ ស
ំ ុខភាពររស់អ្នកអ្ំពីផលរ៉ះពាល់ដែលអាចនន និងអ្វ ីដែល
ប្េូិបធ្វ ើប្រសិនបរើអ្នករងផលរ៉ះពាល់ ង
ំ ប ៉ះ។

•

ចុះតរើខ្ញុំគ្មានលកខ ខណឌ្ររ់្គ្មន់តែើមបីត្រើអ្ង់ទីករម៉ូ ណ៉ូកល ូ
ន?

អ្ន កផដល់បសវដថ្ ស
ំ ុខភាពររស់អ្នកអាចសបប្មចថាអ្ន កាមនលកខ ខណឌប្គ្រ់ប្ាន់បែើមបីបប្រើ mAb ឬ
អ្េ់។ អាចននម៉ូ លប េុបប្ចើនសប្នរ់ករណីបន៉ះ។ អ្ន កប្រដ លជាមិនរំបពញតាមលកខ ខណឌ ង
ំ អ្ស់

ឬអ្ន កប្រដ លជាននរញ្ញាសុខភាពដែលបធ្វ ើឱ្យអ្ន កមិនអាចបប្រើ mAb បាន។ សាកសួ រអ្ន កផដល់បសវ
ដថ្ ស
ំ ុខភាពររស់អ្នកអ្ំពីជបប្មើសបប្រើថានបំ ផេងបទៀេ។

•

ត ើខ្ញុំអាចទទួ លបានអ្ង់ទីករម៉ូ ណ៉ូកល ូនតាមវ ិ្ីណា?

ជំហានទី 1៖ បធ្វ ើបេសត ប ើញ វ ិជជមានជំងឺ COVID-19 និងមានបោគ្សញ្ញារយៈបេល 7 ថ្ងងចុុះប្កាម។
ជំហានទី 2៖ ទទួ លបានការដែនំរនត េីអ្នកផ្ដល់បសវាដងទំសុខ្ភាេររស់អ្នក។
ជំហានទី 3៖ ដសវ ងរកមែឌលចាក់ថ្នដំ ែលមានផ្ដល់បសវា។
បែើមបីទទួ លបាន mAb អ្ន កគ្ួ រដេដណ ំរនត ឱ្យបប្រើបោយអ្ន កផដល់បសវដថ្ ស
ំ ុខភាពររស់អ្នក និង
ដណ ំបៅទីតាំងចាក់ថានដំ ែលននផដល់បសវ។ ប្រសិនបរើអ្នកគ្មានអ្ន កផ្ដល់បសវាថែទាំសុខភាពបេ ស៉ូ ម
ទ៉ូ រសពា បៅ Combat COVID Monoclonal Antibodies Call Center (មជឈមណឌលបៅទ៉ូ រសពា ដផនកអ្ង់
ទីករម៉ូ ណ៉ូកល ូនប្រឆំងនឹងជំងឺ COVID) តាមរយៈបលខ 1-877-332-6585 បែើមបីឱ្យែឹងថាប្េូិពិបប្ា៉ះ
ជាមួ យនរណាអ្ំពីបោគ្សញ្ញា និងការបប្រើអ្ង់ទីករ។
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