मोनोक्लोनल एन्टिबडी उपचार भनेको के हो?
तपाईं कोभिड-19 को कारणले भिककस्त बिरामी हुने जोखिम छ र तपाईंमा कोभिड-19 को िङ्क्रमण पुष्टि िएको छ वा तपाईं कोभिड-19 को
िङ्क्रमण पुष्टि िएको व्यष्ततिँग नष्जकको िम्पककमा आउनुिएको छ िने तपाईं मोनोतलोनल एष्टििडी (mAb) उपचार ववधि प्रयोग गनक

ितनुहुटछ। तपाईं आफ्नो उमेर, ववगतको स्वास््यिम्िटिी जानकारी र तपाईंलाई लक्षणहरू दे खिन थालेको कतत ियो िटने कुराका आिारमा
कोभिड-19 को उपचारका लाधग mAb उपचार ववधि प्रयोग गनक ितनुहुटछ।

mAb उपचार ववधिले कोभिड-19 तनम््याउने िाइरिलाई तपाईंको शरीरको जीवकोषमा प्रवेश गनकिाि रोतन र तपाईंको शरीरमा िाइरिको मात्रा
िीभमत पानक ितछ। यिले गदाक तपाईंमा मध्यम िालका लक्षणहरू मात्र दे खिन ितछ र तपाईं अस्पतालमा िनाक हुनु पने अवस्था आउने जोखिम
घट्न ितछ।

mAb उपचार ववधि तनम्न व्यष्ततका लाधग उपयोगी हुन ितछ:

•

कोभिड-19 का अझ गम्िीर लक्षणहरू दे खिने उच्च जोखिम िएका व्यष्तत र

•

िढीमा 7 ददन लक्षणहरू दे खिएका र कोभिड-19 को िङ्क्रमण पुष्टि िएका व्यष्तत वा

•

हालिालै परीक्षणको नततजा पोष्जदिि आएका कोही व्यष्ततिँग नष्जकको िम्पककमा आएका व्यष्तत

__________________________________________________________________________
•

मोनोक्लोनल एन्टिबडी भनेको के हो?

तपाईंको शरीरले िङ्क्रमणिँग लड्न प्राकृततक रूपमा एष्टििडी उ्पादन गछक । तर तपाईंको शरीरमा कोभिड-19 तनम््याउने SARS-CoV-2
िाइरि जस्ता नोवेल (नयाँ) िाइरि पदहचान गनक ितने एष्टििडी नहुन ितछ। मोनोतलोनल एष्टििडी (mAb) िनेका कुनै तनष्चचत

िङ्क्रमण (यो अवस्थामा SARS-CoV-2) िँग लड्नका तनष्म्त प्रयोगशालामा िनाइएको एष्टििडी हो र यो एष्टििडी तपाईंलाई िुईका
माध्यमिाि ददइटछ। तपाईंलाई कोभिड-19 का गम्िीर लक्षणहरू दे खिने वा अस्पतालमा िनाक हुनु पने अवस्था आउने उच्च जोखिम छ िने
तपाईंका लाधग mAb उपचार ववधि उपयोगी हुन ितछ।

कोभिड-19 को उपचारका लाधग प्रयोग गररने mAb उपचार ववधि कोभिड-19 ववरुद्िको िोपिटदा फरक छ। कोभिड-19 ववरुद्िको िोपले
तपाईंको शरीरको स्वािाववक रोग प्रततरोिा्मक क्षमता िढाउँ छ तर तपाईंको शरीरमा िाइरििँग लड्ने पयाकप्त एष्टििडी उ्पादन हुन हप्तौँ
लाग्न ितछ। ्यिै ले तपाईंको शरीरमा िाइरि छ िने mAb उपचार ववधिले तपाईंको शरीरलाई ्यस्तो एष्टििडी ददटछ जिको िहायताले
शरीरले आफूलाई िुरक्षक्षत राख्न ितछ। mAb उपचार ववधिले िोपले प्रदान गने रोग प्रततरोिा्मक क्षमतालाई प्रततस्थापन गदै न तर
तपाईंलाई गम्िीर कोभिड-19 हुने जोखिम छ िने यिले तपाईंलाई मद्दत गनक ितछ।

•

मोनोक्लोनल एन्टिबडी उपचार ववधिले मलाई बबरामी बनाउन सक्छ?

एष्टििडी उपचार ववधिमा िकरय िाइरि प्रयोग गररँदैन। ्यिकारण mAb उपचार ववधि प्रयोग गदाक तपाईंलाई कोभिड-19 िङ्क्रमण हुने

जोखिम हुँदैन। तर यो एष्टििडी उपचार ववधिका केही िाइड इफेतिहरू हुन ितछन ्। कृपया आफ्ना स्वास््य िेवा प्रदायकिँ ग िम्िाववत
िाइड इफेतिहरूका िारे मा र ती िाइड इफेति दे खिएमा के गने िटने िारे मा कु रा गनुकहोि ्।

•

म मोनोक्लोनल एन्टिबडी उपचार प्राप्त गननका लाधग योग्य ठहर भइनँ
भने के गने?

तपाईंका स्वास््य िेवा प्रदायकले तपाईं mAb उपचार प्राप्त गनकका लाधग योग्य हुनुहुटन िटने कुरा ठहर गनक ितनुहुटछ। यिका थुप्रै

कारणहरू हुन ितछन ्। तपाईंले योग्यताका ििै मापदण्ड पूरा नगरे को हुन ितछ वा तपाईंमा कुनै ्यस्तो स्वास््य िमस्या हुन ितछ

जिले गदाक तपाईंका लाधग mAb उपचार उपयुतत नहुन ितछ। आफ्ना स्वास््य िेवा प्रदायकलाई वैकष्पपक उपचार ववधिहरूका िारे मा
िोध्नुहोि ्।

•

म मोनोक्लोनल एन्टिबडी उपचार कसरी प्राप्त गनन सक्छु?

चरण 1: कोभिड-19 का लक्षणहरू दे खिएको िढीमा 7 ददन हुनुका िाथै परीक्षणको नततजा पोष्जदिि आएको छ िने यो उपचार प्राप्त गनक
िककटछ।

चरण 2: आफ्ना स्वास््य िेवा प्रदायकिाि भिफाररि प्राप्त गनुकहोि ्।
चरण 3: उपलब्ि फ्युजन िेटिर िोज्नुहोि ्।

mAb उपचार प्राप्त गनकका तनष्म्त तपाईंले आफ्ना स्वास््य िेवा प्रदायकिाि यो उपचारको भिफाररि प्राप्त गनुक पछक र उपलब्ि इटफ्युजन
िेटिरका िारे मा जानकारी पतन प्राप्त गनुक पछक । तपाईंको स्वास््य सेवा प्रदायक छै न भने आफूमा दे खिएका लक्षणहरू र उपचारका िारे मा
कोिँग कुरा गने िटने कुरा थाहा पाउन Combat COVID Monoclonal Antibodies Call Center (कम्ब्याि कोभिड मोनोतलोनल
एष्टििडी कल िेटिर) को नम्िर 1-877-332-6585 मा फोन गनुकहोि ्।
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