מאָ נאָ וקלאָ ונעל אנטיבאדי באהאנדלונג פאר קאָ וויד19-
מאָ נאָ וקלאָ ונעל אנטיבאדי ( )monoclonal antibody, mAbבאהאנדלונג איז פאר מענטשן וואס האבן געטעסט
ּפאזיטיוו פאר קאָ וויד 19-און זענען נישט גענוג קראנק אז זיי זאלן דארפן זיין אין שפיטאל mAb .באהאנדלונג
סימפטאָ מען און העלפן פארמיידן א רייזע צום
קען פארקלענערן די מאס פון ווירוס אין אייער גוף ,פארמינערן
ּ
שפיטאל mAb .באהאנדלונג ארבעט די בעסטע ווען עס ווערט געגעבן נישט לאנג נאך די קאָ וויד19-
סימפטאָ מען הויבן זיך אן ,דערפאר איז עס וויכטיג צו נעמען א טעסט גלייך.
ּ

וואס זענען 'mAbס?
(פראָ וטינס וואס אייער גוף מאכט צו אפשלאגן אן אינפעקציע) וואס ווערן געמאכט אין א
'mAbס זענען אנטיבאדיס ּ
לאבארעטאריע און זיי ארבעטן ענליך צו אנטיבאדיס וואס אייער אימיו ּן סיסטעם מאכט mAb .באהאנדלונג העלפט
אייער גוף אפצושלאגן קאָ וויד 19-אין די צייט וואס אייער אימיו ּן סיסטעם הויבט אן צו מאכן אירע אייגענע אנטיבאדיס.

איז  mAbבאהאנדלונג זיכער?
די פאראייניגטע שטאטן עסן און דראָ ג אדמיניסטראציע ( )Food and Drug Administration, FDAהאט באשטעטיגט
 mAbבאהאנדלונגען פאר עמערדזשענסי באנוץ .אין קלינישע שטודיעס זענען די באהאנדלונגען געוויזן געווארן צו זיין
זיכער .די  FDAטוט ווייטער נאכפאלגן די באהאנלונגען פאר זיכערהייט און ווירקזאמקייט.

איז  mAbבאהאנדלונג די ריכטיגע באהאנדלונג פאר מיר?
 mAbבאהאנדלונג איז באשטעטיגט פאר מענטשן וואס האבן געטעסט ּפאזיטיוו פאר קאָ וויד 19-און האבן
געהאט מילדע ביז מיטלמעסיגע
סימפטאָ מען פאר  10טעג אדער ווייניגער .צו באקומען  mAbבאהאנדלונג
ּ
דארפט איר זיין  12יאר אדער עלטער ,וועגן צום ווייניגסטנס  88פונט ( 40קילאגראם) און אריינפאלן אין איינס פון די
פאלגנדע קריטעריאנען:
קריטעריאנען פאר ערוואקסענע פון 18
יאר און עלטער
• די באדי מעס אינדעקס פון אייער וואג קעגן
אייער הייך ( )body mass index, BMIאיז 35
אדער העכער
• האבן כראנישע נירן קראנקייט
טייפ  1אדער  2צוקער קראנקייט
• האבן
ּ
(דייעביטיס)
• האבן א לאנג-טערמיניגע לונגען קראנקייט
(ווי למשל  COPDאדער עמפיזימע)

קריטעריאנען פאר קינדער פון  12ביז  17יאר
• האבן א  BMIהעכער פון אדער גלייך צו  85%פון
פאציענטן אין די זעלבע עלטער און דזשענדער
(אינגל/מיידל) ,לויט די וואקסן טשאַ רטס פון די צענטער
פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג (צו באקומען ביי
)cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm
• האט סיקל סעל דיזיז (בלוט קראנקייט)
• האט הארץ קראנקייט

• האבן א געזונט פראבלעם וואס שוואכט אפ
די אימיו ּן סיסטעם

• האט אסטמא אדער אנדערע לאנג-טערמיניגע
אטעמען אדער לונג קראנקייט (ווי סיסטיק פייבראָ וסיס)
וואס פארלאנגט טעגליכע מעדיצינען

• אייננעמען מעדיצין וואס שוואכט אפ די
אימיו ּן סיסטעם

• האבן סעריברעל ּפאַ לסי אדער אן אנדערע
מוח-אנטוויקלונג פראבלעם

• זיין צווישן  55און  64יאר אלט ,און האבן
הארץ קראנקייט אדער הויכע בלוט דרוק

• זענען אנגעוויזן אויף א מעדיצינישע טעכנאלאגיע,
ווי למשל א טרעיקיאסטאמי (אטעמען רער),
געסטראסטאמי (מאגן רער) אדער ּפאזיטיוו ּפרעשור
ווענטילעישען (וואס איז נישט פארבינדן צו קאָ וויד)19-

• זיין  65יאר אדער עלטער

אויב איר זענט נישט זיכער אויב איר זענט בארעכטיגט ,רעדט מיט אייער העלט קעיר ּפראָ וויידער (דאקטאר א.ד.ג.).
Yiddish

וויאזוי ווערט  mAbבאהאנדלונג געגעבן?
 mAbבאהאנדלונג ווערט געגעבן דורך די אדער ( .)intravenous, IVבאהאנדלונג נעמט בערך א שעה און דאן וועט איר
בלייבן פאר נאך א שעה צו זיכער מאכן אז איר האט נישט קיינע באלדיגע שלעכטע רעאקציעס.

וואס זענען די זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)?
אלערגישע רעאקציעס זענען זייער זעלטן אבער זיי קענען געשעהן דורכאויס די  IVאייננעמונג אדער נאכדעם .זייטיגע
ווירקונגען (סייד עפעקטס) פון  mAbבאהאנדלונג קענען אריינרעכענען:
• א רעאקציע אויף די ארט פון די  ,IVאריינרעכענענדיג ווייטאג ,געשווילעכץ ,בלוטן ,אויסשלאג אדער אינפעקציע
• איבל ,אויסברעכן אדער א לויזע מאגן (דייעריע)
• קראצן ,אויסשלאגן אדער בלאטערן
אנדערע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) וועלן מעגליך אנטדעקט ווערן אזוי ווי די שטודיעס פון די באהאנדלונג
סימפטאמען אדער אזעלכע וואס פארערגערן זיך נאך  IVאייננעמונג,
גייען ווייטער אן .אויב איר באקומט נייע
ּ
אריינרעכענענדיג פיבער ,שוועריקייטן צו אטעמען ,שנעלע אדער שטייטע הארץ קלאפ ,מידקייט ,שוואכקייט אדער
זיין צומישט ,פארבינדט אייך באלד מיט אייער ּפראָ וויידער (דאקטאר א.ד.ג .).רופט  911אדער גייט צו די נאענסטע
סימפטאָ מען ווערן ערנסט אדער פארערגערן זיך.
עמערדזשענסי רו ּם אויב אייערע
ּ

וואו קען איך באקומען  mAbבאהאנדלונג?
אפוינטמענט
רעדט מיט אייער ּפראָ וויידער (דאקטאר א.ד.ג ).איבער אויב איר זאלט באקומען און וויאזוי צו מאכן אן ּ
פאר  mAbבאהאנדלונג .באזוכט  hitesite.org/monoclonalantibodyצו טרעפן א באהאנדלונג לאקאציע.
איר קענט אויך רעדן צו א דאקטאר פון אן  NYCהעלט  +שפיטאל דורכן באזוכן  expresscare.nycאון דרוקן אויף
"( "Talk to a Doctor Nowרעדט יעצט מיט א דאקטאר) ,אדער דורכן רופן .212-268-4319

ווי סאך קאסט  mAbבאהאנדלונג?
 mAbבאהאנדלונג איז געדעקט דורך מעדיקעיד און מעדיקעיר פלענער אן וואס איר זאלט דארפן צוצאלן .אויב איר
האט פריוואטע אינשורענס ,פרעגט אן ביי די באהאנדלונג פלאץ און ביי אייער העלט אינשורענס פירמע וועגן
קאסטן NYC .העלט  +שפיטעלער שטעלן צו באהאנדלונג און קעיר אפגעזעהן פון אימיגראציע סטאטוס אדער
מעגליכקייט צו באצאלן.

צו קען איך נאכאלץ באקומען א קאָ וויד 19-וואַ קסין נאכן באקומען  mAbבאהאנדלונג?
יא ,אבער איר זאלט ווארטן  90טעג נאך די  mAbבאהאנדלונג בעפארן באקומען א קאָ וויד 19-וואַ קסין.

צו קען איך נאכאלץ באקומען  mAbבאהאנדלונג אפילו אויב איך האב שוין באקומען א
קאָ וויד 19-וואַ קסין?
סימפטאָ מען פון קאָ וויד 19-און איר טעסט ּפאזיטיוו ,קענט איר באקומען  mAbבאהאנדלונג.
יא .אויב איר האט
ּ

וואס איז אויב איך בין נישט געטעסט געווארן פאר קאָ וויד?19-
סימפטאָ מען ,למשל פיבער ,הוסט ,קורצע אטעם,
אויב איר האט קאָ וויד19-
ּ
האלז ווייטאג ,קאפוויי ,אדער איר פארלירט די חוש הטעם אדער די שמעק,
אדער אויב איר פילט נישט גוט ,גייט באלד זיך טעסטן .באזוכט
 nyc.gov/covidtestצו טרעפן א טעסטינג פלאץ נעבן אייך.

וויאזוי קען איך לערנען מער וועגן באהאנדלונגען פאר קאָ וויד?19-
איר קענט לערנען מער וועגן פארשידענע קאָ וויד 19-באהאנדלונג אפציעס
דורכן באזוכן  combatcovid.hhs.govאדער .infusioncenter.org

דעפאַ רטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאָ מענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך3.25.21 .
די  NYCהעלט
ּ

