
ಈ �ಾಗರ್ದ�ರ್ಯ�ಲ್ ಸೂ��ರುವ ��ಾನ �ಾಗು ಔಷ� �ೕವಲ �ಾ���ಾ�. �ಾವ��ೕ ಕರ್ಮವನುನ್ 
ಅನುಸ�ಸುವ ಮುನನ್ ತಮಮ್ �ೖದಯ್ರನನ್ ಸಂಪ�ರ್� �ಾಗು ಸಲ� ��ದು�ೂಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್ .�ೕವಲ 
ಲವಣಗಳ ಬದಲು ಔಷ� �ಸರುಗಳನುನ್ ಪ�ಟ್ �ಾಡಲು �ಾರಣ�ಂದ� �ೂೕ�ಗಳು ಗೂಗಲ್ ಸ�ರ್ಂಗ�ಲ್ 
ಸಮಯ ವಯ್ಥರ್ �ಾಡ�ೕ�ಾ�ಲಲ್.�ಾವ��ೕ ಔಷ�ೕಯ �ಾರ್ಂಡ್ ಗಳನುನ್ ಉ�ತ್ೕ�ಸುವ�ಲ್ ನಮ� 
�ಾವ��ೕ �ೖ�ರ್/ಆಸ�ತ್/ಪಟಟ್ಭದರ್ ಉ�ದ್ೕಶ�ಲಲ್. 

ಸುರ�ತ�ಾ��, �ಮಮ್ ಸುತತ್ಲೂ ಸುರಕಷ್�ಾ �ಾಲ ರ��, mask ಬಳ� ಮತುತ್ ಲ�� ಪ���. ಲ�� 
�ಾ�ದ �ೂೕ�ಗಳು ಅತಯ್ಂತ ಅಲಪ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರಣ �ೂೕಗಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬುದನುನ್ 
ದಯ�ಟುಟ್ ಗಮ��. ಲ��ಗಳು ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ೂೕಗ�ಂದ ರ�ಸ�ರಬಹುದು ಆದ� ಅವರ �ೕವ 
ಉ�ಸಲು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�.

ಪರ್ಸುತ್ತ, ನಮಮ್ �ೕಶದ ಆ�ೂೕಗಯ್ ಮೂಲ�ೌಕಯರ್ವ� ಅವಯ್ವ�ಥ್ಯ�ಲ್�. ಆದದ್�ಂದ, ಜನರು 
COVID-19ನ �ಾ�� ಪ�ಯುವ�ದು ಸ�. ಇದ�ಂದ ಅವರು �ೕವರ್  ಪರ್ಕರಣಗಳ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ 
�ೕರ�ರಲು ಸ�ಾಯ ಆಗುತತ್�. 

ಒಬಬ್ರು ಮ�ಯ�ಲ್�ೕ ಇದುದ್, ತಮಮ್ನುನ್ ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಕುಟುಂಬದವರನುನ್ ಆ�ೖ� �ಾಡಬಹುದು. 
ಆಸಪ್�ರ್ಯ �ಾ�ಲುಗಳನುನ್ ಅವಶಯ್ �ದದ್� �ಾತರ್ ತಟಟ್�ೕ�ಂದು ���ರುತತ್�. 
�ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ �ಾಯುದ್�ೂಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ, ಎಚಚ್���ಂದ, ಚುರು�ಾ� ವ�ರ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಮತುತ್ 
�ಾಮೂ�ಕ �ಾಯ್�ಸ್�ೕಷನನ್ ಮೂಲಕ �ೕಶವನುನ್ ಮುಂ� ಬರಬಹು�ಾದ ಮೂರ�ೕ COVID-19 
ಅ��ಂದ  �ಾರು�ಾಡ�ೕ�ಾ��.

CMD, �ಾ�ಕ್ಸ್ ��ತ್ಕ್ೕರ್ 
MBBS | MD MAMC, �ಹ�
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�ಾಸ� / ರು� ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದುಅ��ಾರ / �ೕ� ಗಂಟಲು ��ತ

ಜವ್ರ ಒಣ �ಮುಮ್�ೖ-�ೖ �ೂೕವ�

ಲಕಷ್ಣಗಳು

ಅ� �ಾ�ಾನಯ್ ಲಕಷ್ಣಗಳು

�ಾ�ಾನಯ್ ಲಕಷ್ಣಗಳು
(ಅಪರೂಪ�ಾ� ಕಂಡುಬರುವ ಲಕಷ್ಣಗಳು)

 ಒಬಬ್ರು COVID +ve�ಾ�ಾಗ ಏ�ಾಗುತತ್�? 



ಪರ್�ಯ್ೕಕ��ಸುವ�ದು
�ಮಮ್ �ರ್ೕ��ಾತರ್ರನುನ್ ರ�ಸಲು ಉತತ್ಮ �ಾಗರ್

�ೕ� ಉ�ಲ್ೕ��ದ �ಾವ��ೕ �ೂೕಗಲಕಷ್ಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ದಲ �ಲಸ�ಂದ�
“ಐ�ೂ�ೕಟ್” ಆಗುವ�ದು. “COVID-19” (�ೂೕ�ಡ್ -19) �ಚುಚ್ �ಾಂ�ಾರ್�ಕ �ೂೕಗ.
�ದಲ�ಯ�ಾ� �ಮ� �ೕ�ೂಕ್ೕಟಟ್ �ಾವ��ೕ �ೂೕಗಲಕಷ್ಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ�ಲ್,
ಕಟುಟ್��ಾಟ್� ತಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� ಪರ್�ಯ್ೕ���ೂಳುಳ್ವ�ದು ಅಗತಯ್



SpO2 (ಎಸ್ �ಓ2)
Pulse Oximeter ಉಪ�ೕ�� �ಮಮ್ ಆಮಲ್ಜನಕದ ಶುದಧ್ತವ್ವನುನ್ �ಯತ�ಾ� ಪ��ೕ��.

SpO2 ಕಂಡು��ಯುವ ಸ��ಾದ ಕರ್ಮ:

�ಾ��/ಕು�ರ್ಯ �ೕ� ಕು�ತು�ೂ�ಳ್. ಎಡ �ೂೕರು/ಮಧಯ್ದ �ರ�ನ�ಲ್ SpO2 �ಾ�ಟರ್ ಇ��
ಮತುತ್ 45 ��ಂಡುಗಳ �ಾಲ �ಾ��. 45�ೕ ಕಷ್ಣದ�ಲ್ �ೂೕರುವ ನಂಬರ್ �ಮಮ್ SpO2 ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

92 �ಂತ ಕ�� ಇ�ರ್ "oxygenetion"ನ (ಆಮಲ್ಜನ�ೕಕರಣ) ಅಗತಯ್��. �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�,
Spo2 95 �ಂತ ಅ�ಕ�ರ�ೕಕು.

“Awake Proning” ಎಂಬ ತಂತರ್ (�ೂೕರಲು ಮಲಗುವ�ದು):
SpO2 94 �ಂತ ಕ���ದದ್�, ಈ ತಂತರ್ವ� ಆಮಲ್ಜನ�ೕಕರಣ ಸು�ಾ�ಸಲು �ರ�ಾಗುತತ್�. 

1. 30 ��ಷಗ�ಂದ ೨ ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ- �ೌಂ� �ೂ�ಟ್ 
�ೕ� ಮಲಗುವ�ದು

2. 30 ��ಷಗ�ಂದ ೨ ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ- �ಮಮ್ ಬಲ�ಾಗ
�ರು� ಮಲಗುವ�ದು

3. 30 ��ಷಗ�ಂದ ೨ ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ- ಕು�ತು�ೂಳುಳ್ವ�ದು

5. �ೂ�ಯ�ಾ�, ಮ�ತ್ �ೌಂ� �ೂ�ಟ್ �ೕ� ಮಲಗುವ�ದು!

4. 30 ��ಷಗ�ಂದ ೨ ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ- �ಮಮ್ ಎಡ�ಾಗ �ರು� ಮಲಗುವ�ದು



�ಾಪ�ಾನ
�ಾದರಸದ ಥ�ಾರ್�ೕಟರ್ (Mercury Thermometer) ಮೂಲಕ �ಾಪ�ಾನವನುನ್ ಪ��ೕ��. 
��ಟ�ಗ್ಂತ ಇದು ತುಂ�ಾ �ಖರ�ಾದ ನಂಬರ್ �ೕಡುತ�. ಮನುಷಯ್ನ �ೕಹದ �ಾ�ಾನಯ್
�ಾಪ�ಾನವ� 97.56 F �ಂದ 99.6 Fರವ�� ಇರುತತ್�. �ಾಪ�ಾ��ೕ�ಾದುರ್ 99.6 F�ಂತ
��ಚ್�ರ್ �ಾತರ್ �ಾವ� ಜವ್ರ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ೕ�. �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಮನುಷಯ್ �ೕಹದ �ಾಪ�ಾನ
ಸ�ಾಸ�    98.6 F ಎಂದು �ೕವ� �ೕ�ರಬಹುದು. ಇ�ತ್ೕ�ನ ವಷರ್ಗಳ�ಲ್, ಇದು 97.5-99.6 F
ಇರುತತ್�.

2. �ಾಪ�ಾನ �ಾಟ್ರ್ ರ��.



3.“Paracetamol” (�ಾಯ್��ಟ�ಾಲ್) / “Dolo” (�ೂ�ೂ) / “Crocin” (�ೂರ್ೕ�ನ್)
/ “Calpol” (�ಾಯ್�ೂಪ್ೕಲ್) ನಂತಹ ಔಷ�ಗಳನುನ್ “SOS/Signs of Stress”
(ಎಸ್ ಒಎಸ್ )ನ�ಲ್ �ಾತರ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ೂೕಗಲಕಷ್ಣಗಳು ಇ�ಾದ್ಗ ಅದನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ೕ�ೂರತು �ಯತ�ಾ� ಅಲಲ್. �ನ�ಟುಟ್�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ ��ಾರ�ೕ�ಂದ�,
�ಾವ��ೕ “antipyretic” (ಆಂ��ೖ��ಕ್ ) ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾಗ, ಎರಡು �ೂೕಸ್ ಗಳ ನಡು�
ಕ�ಷಠ್ 4 ಗಂ�ಗಳ �ಾ�ಾವ� ಅ�ೕ ಅವಶಯ್.

COVID-19 ಒಬಬ್ರ�ಲ್ ಇದ�ೕ ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ೕ
ಎಂದು ಗುರು�ಸುವ�ದು

�ೂಂದ� Covid-19 ಫ�ಲ್/ಜವ್ರ �ೕತ

ಇನುಕ್ಯ್�ೕಶನ್ ಅವ�

�ೂೕಗಲಕಷ್ಣಗಳ ಆಕರ್ಮಣ

�ಮುಮ್

ಉ��ಾಟದ �ೂಂದ�

ಜವ್ರ

ಆ�ಾಸ

ಮೂಗು �ೂೕ��

2-14 �ನಗಳು

ಕರ್�ೕಣ

�ಾ�ಾರಣ�ಾ�

�ಾ�ಾರಣ�ಾ�

�ಾ�ಾರಣ�ಾ�

�ಾ�ಾರಣ�ಾ�

�ಲ���ಮ್

1-4 �ನಗಳು

ತಕಷ್ಣ

�ಾ�ಾರಣ�ಾ�

�ಲ���ಮ್

�ಾ�ಾರಣ�ಾ�

�ಾ�ಾರಣ�ಾ�

�ಲ���ಮ್

1-3 �ನಗಳು

ಕರ್�ೕಣ

ಅಲಪ್�ಂದ �ಾ�ಾರಣ

ಅಲಪ್

ಅಪರೂಪ

�ಲ���ಮ್

�ಾ�ಾರಣ�ಾ�



4. �ೖ-�ೖ �ೂೕ�� “Mefenamic Acid” (��ೕನ�ಕ್ ಆ�ಡ್ ) ��ದು�ೂ�ಳ್.
ಉ�ಾಹರ��, “Meftal 500” (��ಾತ್ಲ್ 500). “SOS/Signs of Stress”
(ಎಸ್ ಒಎಸ್ )ನ�ಲ್ �ಾತರ್ ಈ ಔಷ� ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.

ಔಷ�ಗಳಳ್ನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ದಲು ದಯ�ಟುಟ್ �ಮಮ್ �ೖದಯ್ರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್�! ಈ
�ಾಗರ್ದ�ರ್ಯ ಉ�ದ್ೕಶವ� �ಮ� �ಾವ ಆ�ಕ್ಗ�� ಎಂದು ��ಸುವ��ಾ�ರುತತ್�.
ಔಷ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಮುನನ್ �ೕವ� �ಮಮ್ �ೖದಯ್ರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಲು ಮ�ಯ��.
ಏ�ಂದ�, ಒ�ೂಬ್ಬಬ್ರ �ೕಹವ� ಔಷ�ಗ�� �ೕ��ೕ� �ೕ� ಪರ್��ರ್�ಸುತತ್�. 

5. “Antipyretics” (ಆಂ��ೖ��ಕ್ಸ್) ��ದು�ೂಂಡರೂ ಜವ್ರ ಇ�ಯು�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಪರ್�
4 ಗಂ�ಗ��ೂ�ಮ್ ಜವ್ರ ಮರ� ಬರು�ದಧ್�, �ೕ� �ೂ�ಟ್ರುವ ಔಷ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ
ಬದಲು, Cold Compression\Tepid Sponging �ಾ��ೂ�ಳ್ �ಾಗು �ೖದಯ್ರ
ಬ� �ೂೕಗ�ೕಕು. Cold Compression ಎಂದ� �ಾಟನ್ ಬ�ಟ್ಯನುನ್ ��ದು�ೂಂಡು �ೕ�ನ�ಲ್
�ಾ� �ಂ� �ೕಹವನುನ್ ಒ�ಸ�ೕಕು. 



COVID-19 ಪ�ತ್ �ಾಡುವ ��ಾನ 
1. “RT-PCR” (ಆ�ರ್-��ಆರ್) �ಾಗು ಇತರ ಪ�ೕ�ಾ ��ಾನಗಳು ಕ�� ಪ��ೖ�ಯ�ಲ್�.
ಆದ� ಆದಷುಟ್ �ೕಗ ಒಂದು RT-PCR ಪ�ೕ� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು ಅಗತಯ್.

2. RT-PCR ಪ�ೕ� �ಾ�ಡ್�ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್�ದದ್�, RAT ಅಂದ� Rapid Antigen 
Test (�ಪರ್ ಪರ್�ಜನಕ ಪ�ೕ�) �ಾಡ�ೂಕ್�ಳ್. ಒಂದು ಅ�ಾನುಕೂಲ�ೕ�ಂದ� RAT ಪ�ೕ�ಯ�ಲ್
ಅ� �ಚುಚ್ �ಾ� ನಕ� -ve ವರ� ಬರುತ�. ಈ ಪ�ೕ�ಯ�ಲ್ �ೂೕ�ಡ್-19 +ve ಬಂದ�,
"CT Scan" (�� �ಾಕ್ಯ್ನ್) ಅಥವ "RT-PCR" ಪ�ೕ� �ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಅಗತಯ್ �ಲಲ್.
ಆದ� ವರ� -ve ಬಂದ�, RT-PCR ಪ�ೕ� �ಾ��ೂ�ಳ್. ಅದರಲೂಲ್, ವರ� -ve ಇದುದ್
�ೂ�� �ೂೕಗಲಕಷ್ಣಗ�ದದ್�, �ೕರ�ಾ� CT scan �ಾ���ೂ�ಳ್.

SWAB (�ಾವ್ಯ್ಬ್) LYSIS BUFFER (�ೖ�ಸ್ ಬಫರ್)

RT - PCR  ಯಂತರ್



3. CT scan: ಇದು �ೂೕ�ಡ್ ನ ��ಾರ್ಯಕ ಪ�ೕ��ಾ��. ಆದ� ಇದು �ೕಕಷ್ಣ್ ��ರಣ
(X-ray�ಂದ ಕೂ�ದುದ್) �ೂ�ಯ ಉ�ಾಯ�ಾ� ಬಳಸ�ೕಕು. ಎ�ಾಲ್ ಸಂದಭರ್ಗಳಳ್�ಲ್ಯೂ
ಬಳಸ�ಾರದು.

Ground Glass opacities ಎಂಬುವ�ದು COVID �ೂೕಗ�ಣರ್ಯ ಆ�ರುತ�.  (CORAD
Score �ೂೕಗ�ಣರ್ಯ �ಾಗು CT Severity Score ಮುನನ್��� �ರ�ಾಗುತತ್�)

�ೂೕ�ಡ್ ಸೂ�ಸುವ
ಲಕಷ್ಣಗಳು

RAT
(�ಪರ್ ಪರ್�ಜನಕ ಪ�ೕ�)

+ve

�ೂೕ�ಡ್-19 ಖ�ತ +ve

-ve

-ve

�ೂೕಗಲಕಷ್ಣಗಳು 
�ರಂತರ�ಾ�ದದ್�,

RT-PCR

�ೂೕಗಲಕಷ್ಣಗಳು
�ರಂತರ�ಾ�ದದ್�,

CT scan



1. “ZINCOVIT” (in ಿಂ�ೂೕ�ಟ್) 1xBDx10 �ನಗಳ ಬಳ� (�ನ�ಕ್ ಎರಡು �ಾ�-12
ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ) �ಾಗು Multivitamin + Multimineralನ ಆಸ�. 

2. “Limcee” (��ಸ್) -ಅ�ಯಬಹು�ಾದ vitamin C �ಾ�ರ್ಗಳು 1xTDSX10
�ನಗಳ ಬಳ� (�ನ�ಕ್ ಮೂರು �ಾ�).
3. ಕಪ�ರ್ರ ಉ� ��ದು�ೂ�ಳ್ TDS ಬಳ� (�ನ�ಕ್ ಮೂರು �ಾ�).
4. �ಾ� ಮುಕಕ್�ಸು, �ೕ�ಾ� “Betadine” (��ಾ�ನ್) BD ಬಳ�
(�ನ�ಕ್ ಎರಡು �ಾ�-12 ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ).
5. ��ಾಚ್� �ೕರು-�ಾ�ೕಯ (ದರ್ವರೂಪದ ಆ�ಾರ) �ೕ��:
•   �ಂ� ರಸ
•   ಅ��ನ ���ರುವ �ಾಲು
•   �ಾ�ಂ� ರಸ
•   ��ಾಂ� ರಸ
•   �ೕರು
•   �� ಸೂಪ್
•   �ೕ�ನ�ಲ್ �ಂತಯ್ �ೕಜಗಳನುನ್ �� �ಾ�
•   ಕ�ಾಯ
•   ಎಳ �ೕರು

6. �ಾ�ಾ ತರ�ಾ�ಗಳು, ಹಣುಣ್ಗಳು, ಚಯ್�ಾನ್ ಪರ್ಶ್, ಅಶವ್ಗಂಧ, ��ಲ್�ಾ�, �ಾಗು ��ಚ್ನ 
��ರ್ೕ�ೕನ್ ಆ�ಾರ (�ೕ�, ಪ�ೕರ್, �ೂೕ�ಾ, �ಾಲು, ಇತ� �ೕಜಗಳು) �ಮಮ್ �ೌ�ಟ್ಕ ಆ�ಾರದ�ಲ್ 
�ೕ���ೂ�ಳ್. �ೕ�ನ ಆ�ಾರ ಮತುತ್ ದರ್ವ �ೕವ�ಯ ಮಹತವ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು �ಾವ��ೕ
ಅಧಯ್ಯನ�ಲಲ್. ಇದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ೖಯ�ತ್ಕ ಅನುಭವದ ಆ�ಾರದ �ೕ� �ೕಡ�ಾ��.
ಅವ� �ಾವ��ೕ ಅಡಡ್ಪ��ಾಮಗ�ಲಲ್��ರುವ �ಾರಣ �ಾ�ಾನಯ್ �ೂೕಗ��ೂೕಧಕ ಶ�ತ್ಯನುನ್
��ಚ್ಸುತತ್�.

7.  �ಾರ್�ಾ�ಾಮ ಮತುತ್ ಉ��ಾಟದ �ಾಯ್�ಾಮ 

ಪ�ೕ� ಮು�ಯ�ದ್ದದ್ರೂ ತು�ರ್ನ�ಲ್
ಮುಂ�ನ ���ಸ್ಯನುನ್ �ಾರ್ರಂ��



�ೂೕ�ಡ್-19 +ve ಎಂದು ಧೃಡ�ಾದ ನಂತರ ಏನು
�ಾಡ�ೕಕು? (ಔಷ�ೕಕರಣ)* 

1. ಆಂ�ಬ�ೕ�ಕ್
�ೂೕ�ಡ್-19 �ೖರಲ್ �ೂೕಂಕು ತ�ಗಟಟ್ಲುಲ್ �ಾಂ�ರ್ಕ�ಾ� ಪರ್��ೕವಕದ �ಾತರ್�ಲಲ್ ಆದ� 
�ಾವ��ೕ �ಾಯ್�ಟ್ೕ��ಾದ ಸೂಪರ್ ಇನ್ �ಕಷ್ನುನ್ ತ�ಗಟಟ್ಲುಲ್ ಅದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. 
ಉ�ಾಹರ��, “Azithromycin” (ಅ��ೂರ್�ೖ�ನ್) 500 mg OD x 5 �ನಗಳ ಬಳ� (�ನ�ಕ್ 
ಒಂದು �ಾ�), “Doxycycline” (�ಾ�ಸ್�ೖ�ಲ್ನ್) 100 mg BD x 5  �ನಗಳ ಬಳ� (�ನ�ಕ್ 
ಎರಡು �ಾ�). 

*�ೖದಯ್ರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್� ಅವರ ಸಲ� ಪ�ಯತಕಕ್ದುದ್ 

2. ಆಂ��ೖರಲ್

“Favipiravir” (�ಾ��ರ�ರ್) ಎಂಬ ಔಷ�ಯನುನ್ “NMPAC” (ಎನ್ಎಂ�ಎ�) ��ಾರಸು �ಾ�� 
ಮತುತ್ ಅ��ಕದಲೂಲ್ ಇದನುನ್ ಬಳಸ�ಾ��.

�ಾ��ರ�ರ್ (oral) ಔಷ�ಯನುನ್ ಈ �ಳ�ನ �ೕ�ಯ�ಲ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು:
• �ದಲ�ಯ �ನ: ಪರ್�ಾಣ: 1800 mg x BD (�ನ�ಕ್ ಎರಡು �ಾ�)
• ಎರಡ�ಯ �ನ�ಂದ ಏಳ� �ನ: ಪರ್�ಾಣ: 800 mg x BD (�ನ�ಕ್ ಎರಡು �ಾ�)

�ೖದಯ್ರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್�ದ ನಂತರ�ೕ Favipiravir �ೕವ� �ಾಡ�ೕಕು. �ೖರಸ್ ಪ�ನ�ಾವತರ್�� 
ಅಗತಯ್�ಾದ “RNA polymerase” (ಆರ್ ಎನ್ ಎ �ಾ�ಮ�ೕಸ್ ) ಯನುನ್ Favipiravir ಆಯುಧ�ಾ� 
ತ�ಯುತತ್�.



3. ಐವ�ರ್�ಟ್ನ್
“Ivermectin” (ಐವ�ರ್�ಟ್ನ್) COVID-19ನ ಮೂಲತಃ �ೖರಸ್ ಆದ “SARS CoV-2” 
(ಸಸ್ರ್)ನನುನ್ ಪರ್��ೂೕ�ಸುತತ್�. 
ಇದ�ಂದ, 48 ಗಂ�ಗಳ�ಲ್ �ೖರಸ್ ನ �ೕವ�ೂೕಶದ ರಚ�ಯ�ಲ್ 5,000 ಪಟುಟ್ ಕ�ತ�ಾ�ರುವ�ದು 
ಕಂಡುಬಂ��. Ivermectinನ ಪರ್�ಾಣ 12 mg OD x 3 �ನಗಳ ಬಳ� (�ನ�ಕ್ ಒಂದು �ಾ�). 
Ivermectin ಆಂ��ಾಯ್ರ��ಕ್ ಔಷ��ಾ�ದುದ್ ಮತುತ್ “FDA” (ಎ�ಡ್ಎ) ಅನು�ೕದ� 
ಪ��ದದ್ರೂ, ಇದನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ದಲು �ಮಮ್ �ೖದಯ್ರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್�.

4. ��ಮ್�ಾ� ಆಂ�ಟುಯ್�ಸ್ವ್
��ಮ್ನ ಔಷಧ�ಾಕ್� (�ರಪ್) “Benedryl” (����ಲ್) �ೕ��.
�ೂೕಗಲಕಷ್ಣದ �ಮುಮ್ ಪ��ಾರ�ಾಕ್� “Chlorpheniramine” (�ೂಲ್ೕ�ರ್��ಾ�ೖನ್) ಅನುನ್ 
ಬಳಸ�ಾಗುತತ್�. �ಮಮ್ �ೖದಯ್�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ��ದ ನಂತರ ಇದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. 
“Mucinac” (ಮೂಯ್��ಾಕ್) 600 ಪರ್�ಾಣ 1 x BD x 7 �ನಗಳ ಬಳ� (�ನ�ಕ್ ಎರಡು �ಾ�)- ಇದು 
�ೕ�ನ�ಲ್ ಕರಗುವಂತಹ �ಾ�ರ್, ಸಕಕ್� ಮುಕತ್ ಮೂಯ್�ೂೕ��ಕ್ ಔಷ��ಾ�ರುತತ್�. ಇದು ಕಫ 
�ಳು�ಾಗುವ�ದ�ಕ್ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್� �ಾಗು ಇದ�ಂದ �ಮಮ್ಲು ಕಷಟ್�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಇದು �ಾ�ಯ 
�ಾಗರ್ವನುನ್ �ರವ��ೂ�ಸುತತ್�, ಉ��ಾಟವನುನ್ ಸುಲಭ�ೂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಆಂ�-ಆ�ಸ್�ಂಟ್ 
�ರ್�ಯನುನ್ ಸಹ �ೂಂ��. �ಮಮ್ �ೖದಯ್�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ೂೕ��ದ ಈ �ಾ�ರ್ಯನುನ್ ನಂತರ 
��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.



5. ಅಂ��ೂಗುಗ್�ಂಟ್ಸ್
ರಕತ್ �ಪ�ಪ್ಗಟುಟ್�� ಮತುತ್ COVID-19 ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧದ ಬ�ಗ್ ನಮ� ��ದಂ�,�ಾಶವ್ರ್�ಾಯು 
(stroke) ಮತುತ್ ಹೃದ�ಾ�ಾತವನುನ್ ತ�ಗಟಟ್ಲು “Aspirin” (ಆ�ಪ್�ನ್)* ಅನುನ್ 
ಬಳಸ�ಾಗುತತ್�.
*ಇದು ಹೃದಯ / �ಾಶವ್ರ್�ಾಯು �ೂೕ�ಗ�� �ಾತರ್ ಅನವ್�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ೖದಯ್ರ ಸ��ಾದ 
�ಾಗರ್ದಶರ್ನದ�ಲ್ �ೕಡ�ೕ�ಾಗುತತ್�. �ೂ��ರ್��ಗ�ಲಲ್ದ ಅಲಪ್�ಂದ �ಾ�ಾನಯ್ 
ಪರ್ಕರಣಗಳ�ಲ್ ಇದನುನ್ �ೕ�ಸ�ಾರದು.

6. “INHALED BUDESONIDE” (ಇ�ಹ್ೕ�ಡ್  ಬು��ೂ�ೖಡ್)
Asthma (ಆಸತ್�ಾ�) ���ಸ್ �ೕಡಲು ಬಳಸುವ “steroids” (�ಟ್ೕ�ಾಯ್ಡ್), ಅಲಪ್ 
�ೂೕಗಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರುವ �ೂೕ�ಡ್-19 �ೂೕ�ಗ�� �ದ�ೕ �ೕ�ದ�, ತುತುರ್ 
�ೖದಯ್�ೕಯ ಆ�ೖ�ಯ ಅಗತಯ್ವನುನ್ ಕ�� �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ �ೕತ��ಯ ಸಮಯವನುನ್ ಕ�� 
�ಾಡುತತ್� ಎಂದು “The Lancet Respiratory Medicine” (� �ಾಯ್�ಸ್ಟ್ ��ಪ್�ೕಟ� 
���ನ್ ನ�ಲ್) ಪರ್ಕಟ�ಾದ �ೂಸ ಅಧಯ್ಯನವ� ����.



1. ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಪರ್ಕರಣಗಳ�ಲ್ �ತ�ಾದ ಪರ್�ಾಣದ�ಲ್ steroid ಗಳು ಅತಯ್ಂತ ಪ��ಾಮ�ಾ�.

2. �ೖರಸ್ ಅದರ ಪ�ನ�ಾವತರ್�ಯ ಹಂತದ�ಲ್ರುವ �ಾರಣ �ದಲ 7 �ನಗಳವ�� steroidಗಳನುನ್
�ೕಡುವ�ದನುನ್ �ಾವ� ಮುಂದೂಡು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ steroidಗಳನುನ್ �ೂಡುವ�ದ�ಂದ �ೖರಸ್ ನ
ಪರ್�ಾಣ ತುಂಬ �ಚುಚ್ತತ್�. 

3. “Dexamethasone” (�ಕಸ್��ಾ�ೂನ್) ಮತುತ್ “Methylprednisolone”
(�ೕ�ೖಲ್ �ರ್�ನ್�ೂೕ�ೂೕನ್) ಎರಡನೂನ್ ಬಳಸ�ಾಗು�ತ್�. 

ಉ�ಾಹರ��,“Dexona/Dexacort” (��ೂಸ್ೕನ/��ಾಸ್�ೂೕಟ್ರ್) ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಪರ್�ಾಣ
6mg OD x 5 �ನಗಳ �ೕವ� (�ನ�ಕ್ ಒಂದು �ಾ�) �ಾಗು 3mg x OD x 3 �ನಗಳ
�ೕವ� (�ನ�ಕ್ ಒಂದು �ಾ�) + 1.5mg OD x 3 �ನಗಳ �ೕವ� (�ನ�ಕ್ ಒಂದು �ಾ�). 
Methylprednisolone ನ ��ಾರ, “Medrol” (��ೂರ್ೕಲ್) ಎಂಬುವ �ಾ�ರ್
16 mg BD x 5 �ನಗಳ �ೕವ� (�ನ�ಕ್ ಎರಡು �ಾ�) + 8 mg BD x 3 �ನಗಳ �ೕವ�
(�ನ�ಕ್ ಎರಡು �ಾ�) + 4mg BD x 3 �ನಗಳ �ೕವ� (�ನ�ಕ್ ಎರಡು �ಾ�). 

4. Steroid ಗಳ �ೕವ� ಎಂ�ಗೂ ಥಟಟ್� ��ಲ್ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ 
(weaning depreciation) �ೕ�ಯ�ಲ್ ��ಲ್ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್�. 

5. Steroid �ೕವ� ಬಹಳಷುಟ್ ಉಪ�ೕಗ/�ಾ�ಗಳನುನ್ �ೂಂ��.
ಆದದ್�ಂದ �ೖದಯ್ರ �ೕ�ವ್�ಾರ�ಯ�ಲ್ �ಾತರ್ ಇದನುನ್ �ವರ್�ಸುವ ಅವಶಯ್ಕ���.

6. ಮಧು�ೕಹ �ೂೕ�ಗಳಳ್�ಲ್ steroid ಗಳು ತುಂ�ಾ �ಲಕಷ್ಣ�ಾ� ವ�ರ್ಸುತತ್�.
Steroids ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ���ಸ್ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ರಕತ್ದ�ಲ್ನ ಸಕಕ್� ಮಟಟ್ವನುನ್
ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು. Steroidಗಳನೂನ್ �ೕ�ಸು�ಾಗ ಮಧು�ೕಹ ಸಂಬಂ��ದ ಔಷ�ಗಳನುನ್
ಬದ�ಾ�ಸ�ೕ�ಾಗಬಹುದು. 

7. ಜವ್ರ ಕ���ಾಗದ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ ಅಥವ “CRP” (�ಆರ್ �) �ಯಂತರ್ಣ�ಕ್
�ಾರ��ದದ್� ಅಥವ ಆಮಲ್ಜಲಕದ �ೂರ� (hypoxia) ಸಂಭ��ದ�, �ೖದಯ್�ೂಂ��
ಸ�ಾ�ೂೕ��ದ ನಂತರ steroids �ೕಡಬಹುದು. 

Steroidsನ ಕು��ಾದ ಕುತೂಹಲ�ಾ� ಪರ್�ನ್ಗಳು



ಏಳ� �ನ, CT scan �ಾ���ೂಳಳ್�ೕಕು �ಾಗು CT severity score ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು.
�ಾಲಕ್�, ಏಳ� ಅಥವ ಹ�ೂನ್ಂದ� �ನದಂದು COVID profile �ಾ���ೂಳಳ್�ೕಕು.
ಇದರ�ಲ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ವ ಪ�ೕ�ಗಳು �ೕ��:

(ಪ�ನ�ಾವ�ರ್ತ �ಾಯ್ಬ್ ತ��ಗಳನುನ್ �ಮಮ್ �ೖದಯ್ರ ಸಲ�ಯಂ� �ತ�ಾದ- �ೕವರ್ತರ�ಾದ
ಪರ್ಕರಣಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್ �ಾಡ�ೕ�ಾ��. ಆದ�ಂದ, ಅಲಪ್/ ಲಕಷ್ಣರ�ತ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್
�ೖದಯ್ರು ಸೂ�ಸ� ಇದದ್� �ಾಯ್ಬ್ ಪ�ೕ�ಗಳು ಅಗತಯ್�ಲಲ್)

1. Complete Blood Count * 

2. Albumin/Globulin/AG Ratio

3. LDH *

4. S. Ferritin *

5. AST

6. ALT

7. Urea *

8. Creatinine *

9. IL6 (Semi-Specific)

10. D-Dimer *

11. CRP *

12. Procalcitonin

13. PT

ತ��ಗಳು



ಆಸಪ್�ರ್� �ಾಖಲು ಸೂ�ಸುವ ಅಂಶಗಳು
1. < 93 SpO2

2. Steroids/antipyretics ��ದು�ೂಂಡರೂ ಜವ್ರ �ಯಂತರ್ಣ�ಕ್ �ಾರ� ಇದದ್�

3. �ೂ��ರ್��ೕಸ್  ಇ�ಾದ್ಗ

4. ಹದ�ಡು�ತ್ರುವ CT / Lab reports

5. ಉ��ಾಟದ �ೂಂದ�



��ಡ್��ರ್ ನ ಪ��ಾಮದ ಕು�ತು �ಾಕಷುಟ್ ��ಾಧ್ಂತಗ�ದದ್ರೂ, Radix Healthcare
(�ಾ�ಕ್ಸ್ �ಲ್ತ್ �ೕರ್ ನ) ಆ�ೂೕಗಯ್ �ಾಯರ್ಕತರ್ರು �ಮ್ ���ರ್ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಎಂದು �ೕಳು�ಾತ್�.
�ಾವ��ೕ ��ಾರ್ಯಕ ಪ��ಾ�ಗ�ಲಲ್�ದದ್ರೂ, ಆಸಪ್�ರ್ಯ ಪರ್�ೕಶವನುನ್ ಸೂ��ದ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್,
�ೂೕಗಲಕಷ್ಣ ಕಂಡುಬಂದ �ದಲ 10 �ನಗಳ�ಲ್ ಅವರು �ಮ್ ���ರ್ ಅನುನ್ ��ಾರಸು
�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. �ದಲ �ೂೕಗಲಕಷ್ಣದ 10 �ನಗಳ ನಂತರ ��ಡ್��ರ್ �ಾತರ್ವ� ಪರ್�ಾನ್ಹರ್�ಾ��.
ಪರ್�ಾಣ 100 mg X 6 vials. �ದಲ�ಯ �ನದಂದು, stat ಪರ್�ಾಣ 200 mg ಆದ�,
ನಂತರ 5 �ನಗಳ ವ��, ಪರ್� 24 ಗಂ��ೂ�ಮ್ 100 mg �ೕ�ಸ�ೕಕು. 

�ೕವರ್ COVID ಪರ್ಕರಣಗಳು

1. “REMDESIVIR” (��ಡ್��ರ್ ) 

��ಚ್ನ � ಆ �ರ್ / �ೖ��ೕ�ಸ್�ಾ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಟ್ೕ�ಾಯಡ್ಗ್ಳು �ೕವ ರಕಷ್ಕರು ಎಂದು
�ಾ�ೕ�ಾ��. Oral steroidಗಳು  �ಾಯರ್�ವರ್�ಸದ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ ಆಸಪ್�ರ್� �ಾಖ��
ಮತುತ್ IV steroidಗಳನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸ�ೕಕು.

2.  IV STEROIDS (ಐ� �ಟ್�ೂಯ್ಡ್ಸ್)



ಸೂಪರ್ �ೂೕಂಕು / �ವ್�ೕಯ �ಾಯ್�ಟ್ೕ��ಾದ �ೂೕಂಕನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು, ಆಸಪ್�ರ್ಯ ಪ�ಸರದ�ಲ್
v“monocef” (��ೂ�ಫ್ )ನಂತಹ IV ಪರ್��ೕವಕಗಳನುನ್ (antibiotics) �ಾರ್ರಂ�ಸಬಹುದು.

3. �ಾರ್ಡ್ �ಪ್ಕ�ಮ್ ಆಂ�ಬ�ೕ�ಕ್ಸ್ 

ಗಂ�ೕರ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ ಇದು ಅದುಭ್ತ ಔಷಧ�ಾ��. “Actemera” (ಆಕ್ಟ್ ��ಾ)ದಂತಹ 
�ಸರುಗಳ�ಲ್ ಬರುತತ್�. ಇದು IL-6 ಪರ್��ೂೕಧಕ�ಾ�ದುದ್, “Cytokinin Storm”
(�ೖ�ೂ��ನ್ �ಾಟ್ಮ್ರ್) / �ಚುಚ್ ಎತತ್��ದ IL-6 ಮಟಟ್ಗಳ�ಲ್ �ಾಕಷುಟ್ �ೕವಗಳನುನ್
ಉ�ಸುತತ್� ಎಂದು �ಾ�ೕ�ಾ��.

4. “TOCILIZUMAB” (�ೂೕ��ಜು�ಾಬ್)

�ಾಲ್�ಾಮ್ �ರ��ಾ� �ೕವರ್�ಾ� ��ಾ�ತ ��ಾಧ್ಂತಗ��, ಆದ� �ೂೕಗವ� ತುಂ�ಾ 
�ೂಸ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಗಂ�ೕರ �ೂೕ�ಗ�� ಪರ್��ಂದು ���ಸ್ ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕಕು. 
�ಾಲ್�ಾಮ್ �ರ�ಯು ಹಲ�ಾರು ಆ�ೂೕಗಯ್ �ಾಯರ್ಕತರ್ರು ಅಳವ���ೂಂ�ದುದ್, 
�ಾಕಷುಟ್ �ೂೕ�ಗ�� ಇದ�ಂದ �ರವ� ��ಕ್�.

5. PLASMA THERAPY (�ಾಲ್�ಾಮ್ �ರ�)

CMD, Radix Healthcare
MBBS | MD MAMC, Delhi
ಅನು�ಾ��ರುವ�ದು : �ಲ್ಯರ್ �ಾಯ್ಸ್
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Dr. Ravi Malik 


