
ఒక తృ�య సంరకష్ణ ��ంద్రంల� ఏ��కృత �ేట�బ�స్ ను ఉప���ం� ���డ్ 

అనుమ��త�డ�/ధృ�క��ంచబడ్డ  ��సుల�్ల  ప���ల��త్మక అధయ్య��ల� 

��దద్ల ��రక� ���� సమ���ర పత్రం 

 

���డ్ 19 అ� �ిల�వబ�ే క���� ��ౖరస్ సంక�మణ మన �ేశంల� ��ల� ��గం�ా �ాయ్�ి��త్ ం��. ఇపప్ట�వరక� 

మనక� �ె��ిన �షయం ఏ�టంట� ఇ�� ప్ర��నం�ా �ా్వస��శ వయ్వస్థను ప్ర���తం �ే�� ఒక ��ౖరస్. �ాయ్�� 

�� ��న ��గ�లల� జ్వరం, దగ�గ్  మ��య� ఊ�ి�� �ీల�్చ��ల�క�� వడం వంట� లకష్ణ�ల� ఉంట��. 

అ�నపప్ట��� ��దద్  సంఖయ్ల� �� ��న ��గ�ల�, ఈ లకష్ణ�ల� ల�క�ం�� ల��� ��ేక�ాట� అస్వస్థతను క��� 

ఉంట���న్ర�. ��ల� అర�దు�ా, ��గ�ల� �వ్ర అ����గయ్ం�� ఉనన్�ార� ఉ��న్ర�, అట�వంట� �ా���� ఐ�ియ� 

ప్ర��శం అవసరం. 

క���� ��ౖరస్ సంక�మణ �ా��కష్ం�ా ��తత్  �ాయ్��. ��ౖదయ్ సంఘ�లల� ‘ఈ �ాయ్���� �ా�ో  �ి�య�ల�, సహజ 

పదధ్� మ��య� �����స్ ఎం�ికల గ���ం� జ�్ఞ నం' ��ల� ప���తం�ా ఉం��. ఈ అధయ్యనంల� �ాల�గ్ నమ� 

�మ్మ�న్ అ����నట్ల��ే, �ర� ల��� క�ట�ంబ సభ�య్ల� �ా్వస��శ సంబం��త అస్వస్థత�� 

బ�ధపడ�త�నన్ ���� మ��య� ���డ్ సంక�మణ ఉనన్ట�్ల  అనుమ��ంచబడడం ల��� ధృ�క��ంచబ�ే 

అవ�ాశం ఉం��. ఈ �ాయ్�� గ���ం� మ��ంత ��ర��ాగ్  �ెల�సు��వ����� మ�క� స�యపడట���� ��ధ 

��ౖదయ్ ప్ర�ేయ్కతల ���ంద మ� సంస్థల� ప్రణ��క �ేయబ��న ప����ధన అధయ్య��లల� �ాల�గ్ నమ� ��మ� 

�మ్మ�న్ ఆ�్వ�ం��లనుక�ంట���న్ం. � ��గ�ా్వమయ్ం అ���� భ�షయ్త�త్ ల� ఇల�ంట� ��గ�లక� 

��ర����న సంరకష్ణను అం��ంచడంల� మ�క� స�యపడ�త�ం��. 

దయ�ే�ి ���ం�� సమ����ా�న్ జ�గ�తత్�ా చదవ����� సమయ��న్ ��ట��ంచం��. �ర� చ���న 

సమ���రం సప్ష్టం�ా ల�నట్ల��ే ల��� �క� మ��ంత సమ���రం ��రక� మమ్మ�న్ సంప్ర��ంచవచు్చ. 

�ర� �ాల�గ్ ��లనుక�ంట���న్�ా ల��� అ� �ర్ణ�ంచు��వ����� సమయం �సు��ం��. 

 

ఈ ప����ధన �ే� గ���ం� �ేసుత్ ��న్ర�? 

�క క���� ��ౖరస్ సంక�మణ ఉంద� ��మ� అనుమ��సుత్ ��న్ం / ల��� ��ాధ్ రణ అ�నందున ఈ 

ప����ధనల� న�దు �ేసు���ాల� �మ్మ�న్ ��రడం జ����ం��. ఈ ప����ధనల� మ�నవ శ��రం�� ౖ���డ్ 



��ౖరస్ ప్ర��వం �క్క ��ధ అం�ాలను చూసూత్  ��ధ �ాఖల ��ంద �ేసుత్ నన్ ��ధ అధయ్య��ల� 

ఉండవచు్చ. 

��ను �ాల�గ్ నవల�ి ఉం��? 

�ర్ణ�ంచు���ా�స్న బ�ధయ్త ���ౖ ఉం��. ��మ� �క� అధయ్య���న్ �వ���ాత్ మ�. ఈ సమ���ర 

పత్రంల� అదనప� సమ���రం అందుబ�ట�ల� ఉం��. �ర� �ాల�గ్ న����� అం��క��ం�నట�్ల  చూ�ించ����� 

సమ్మ� పత్రంల� సంతకం �ేయమ� ��మ� �మ్మ�న్ అడ�గ���మ�. �ర� ఏ �ారణం �ెపప్క�ం��, ఏ 

సమయంల���ౖ�� ఉపసంహ��ంచుక��� ��్వచ్ఛ �క� ఉంట�ం��. ఇ�� �ర� �ీ్వక��ం�ే సంరకష్ణ 

ప్రమ�ణ��న్ ప్ర���తం �ేయదు. 

ఈ అధయ్యనంల� ఏ� �ే�ాత్ ర�? 

అధయ్య����� సమ్మ� ఇ�్చన తర��ాత, �ర� ఈ ���ం�� సమ����ా�న్ మ��� పంచుక���ందుక� 

అం��క��సుత్ ��న్ర� మ��య� �ర� ఆసుప�్రల� ఉనన్ సమయంల� అవసర���న నమ���లను 

�సు��వ����� మ�క� అనుమ� ఇ�ా్వ�. 

1. జ���� �వ�ాల� (� వయసుస్, �ంగం, ��ౖ�ా��క �ి్థ�, �ామ��క ఆ��్థక �ి్థ�, బస �ేసుత్ నన్ 

ప్ర�ేశం �దల�ౖన�) 

2. ఆసుప�్ర� సంప్ర��ం�ేందుక� ������� ������ సంబం��ం�న �వ�ాల� 

3. సంబం��త �వ�ాల� 

i. �ె��ిన క������ౖరస్ �� ��న ������ సంబం��ం�న ప్రయ�ణ మ��య� బ��రగ్తం�ా 

�����న �వ�ాల� 

ii. మందులక� సంబం��ం�న �వ�ాల� 

iii. �����్బ��ట�స్ �వ�ాల� 

4. ప్ర�గ�ాల నమ���ల� 

1. రకత్ం: �ా��రణ రకత్ నమ���ల� �ాక�ం��, ��ౖరస్ సంబం��త సంక�మణక� సంబం��ం�న 

ప్ర�ేయ్క ప��కష్ల ��సం రకత్ం ��క��ంచవచు్చ-ఇందుల� ��ౖరల్ య�ంట�బ��� �ా్థ �, ��ౖరస్ 

సంబం��త ��రం, ��గ���ధక ప్ర�సప్ందన మ��య� అవయవ ప��ర�ను అంచ�� 

��య����� రకత్ ప��కష్ ఉండవచు్చ. 

2. �ా్వబ్: �ా్వస��శ నమ���ల��ౖ RT-PCR ప��కష్ల� ��ౖరస్ కను��నబ��ం��. మ�క�్క / ��ర� 

మ��య� / ల��� �ా్వస����ల ��్వ�ా ఈ నమ���ను ��క��ంచవచు్చ (ఊ�ి���త�త్ ల 



ప���ి్థ� �వ్రతరం �ావ����� ���� ఇంట�య్బ�ట్ �ేయబ���ే మ�త్ర��) 

3. రకత్���ధ్  సమయంల� ద్రవ ప్ర�ాహం: ��ల� అర��ైన ప���ి్థత�లల�, మ�త్ర�ిం��ల 

��ౖఫల�య్��� రకత్���ధ్  �్ార రం�ం�నట్ల��ే, రకత్���ధ్  సమయంల� ��ల��ంచబ��న ద్ర�ా�న్ 

�ల్వ �ే�ి ��ౖరస్ సంబం��త ప��కష్ ��సం �్ార ��స్ �ేయవచు్చ. 

        � నుం�� ��క��ం�ే రకత్ం తక�్కవ�ా ఉంట�ంద� మ��య� �క� ��దద్�ా ఎల�ంట� అ��కరయ్ం 

క���ంచద� ��ం �క� భ���ా ఇ�ాత్ ం. అ�న్ ప్ర�గ�ాల నమ��� ��కరణల� క��� అనుభవ�్ఞ ల�ౖన 

ఆ��గయ్ సంరకష్ణ �ిబ్బం�� ��్వ�ా మ�త్ర�� �ర్వ��ంచబడ���. 

5. ఇతర ప����ధనల�: 

� ఊ�ి���త�త్ ల మ��య� గ�ం�ె ప��ర�ను జ�గ�తత్�ా పరయ్����ంచ����� �ర� ఆసుప�్రల� 

ఉనన్ సమయంల� ��� X-��రణ�ల� / �ిట� �ా్కను్ల  మ��య� ఎ���ా��్డ��ా� మ్స్ ((గ�ం� ెప��ర� 

ప్ర��ంబనం) వంట� �����ల��కల్ ఇ���ంగ్ ����ట�స్ ల�ంట�� �యవచు్చ. ఈ ప��కష్ల�న్ 

��కరం �ా�� అల��� �క� బ�ధ క���ంచవ�. 

6. ఆసుప�్రల� � ���తస్క� సంబం��ం�న ��ర�స్ ��ల� తరచు�ా అనుస��ంచబడ�త�ం�� మ��య� 

�ేట�బ�స్ ల� ��క�య్��ంట్ �యేబడ�త�ం��. 

7. ���ా్చ��జ్ సమయంల�, � �డ్డ  ఆ��గయ్ ప���ి్థ�� ట���� న్ ��్వ�ా మ�ట�్ల �� అనుస��ంచవచు్చ. 

��ను �ె�్లం���స్న అదనప� ఖర�్చల� ఏ����� ఉ��న్య�? 

ఈ అధయ్యనంల� �ర� / � బందువ� �ె�్లం���స్న అదనప� ఖర�్చల� ఏ� ఉండవ�. అధయ్యనం ��సం 

అదనం�ా �ే�� ప��కష్ల �క్క అదనప� ఖర�్చలను సంస్థ  భ��సుత్ ం��. ఇ�� ప���ల��త్మక ప����ధన �్ార జ�క్్ట 

�ాబట�్ట , �ాల�గ్ న����� అదనప� �ె�్లంప�ల� / ప���రం ఇవ్వబడవ�. 

�ాల�గ్ నడం వల్ల  క��� న�ా్ట ల� మ��య� ప్రమ���ల� ఏ�ట�? 

నమ��� ��కరణ సమయంల� ��ం�ెం అ��క�ాయ్��� గ����ావడం త�ిప్�ే, �ాల�గ్ నడంల� ఇతర న�ా్ట ల� 

ల��� ప్రమ���ల� ఉండవ�. �ా్వబ్స్ / రకత్ నమ��� ��కరణ / ��� ఎక్స్ �� / ఎ���ా��్డ��ా� మ్ వంట� �ె��ిన 

��ౖదయ్ �����ల� అ��క ద�ాబ�ద్ ల��ా ఆచరణల� ఉ��న్�. 

�ాల�గ్ నడం వల్ల  క��� ప్ర�జ��ల� ఏ�ట�? 



ఈ అధయ్యనం �క� (�ర� ల��� � క�ట�ంబ సభ�య్లక�) స�యపడ�త�ంద� ��మ� �ా�ాద్ నం �ేయల�మ�, 

�ా� అధయ్యనం నుం�� మ�క� ల�ం�ే సమ���రం ఇతర ��గ�లక� స�యపడ�త�ం�� మ��య� ��తత్�ా సంక�మణ 

మ��య� ����� సంబంధం ఉనన్ ఆ��గయ్ సంరకష్ణ గ���ం� బ��ా అర్థం �ేసు��వ����� �ోహదం �ేసుత్ ం��. 

 
��ను అధయ్యనంల� �ాల�గ్ నడం ��పయ్ం�ా ఉంచబడ�త�ం��? 

ప����ధన సమయంల� � గ���ం� ��క��ం�న �తత్ం సమ���రం ఖ�్చతం�ా ��పయ్ం�ా ఉంచబడ�త�ం�� 

మ��య� ఆసుప�్ర నుం�� ���్ళన తర��ాత � గ���ం� ఏ�ై�� సమ���రం అంట� � ��ర� మ��య� 

�ర���మ�ను ��ి��యబడ�త�ం��, త��్వ�ా ����� గ���త్ంచల�ర�. 

ఈ అధయ్యనం నుం�� వ�్చన సమ���రం ఎల�ా్ట� �క్  �ేట�బ�స్ ల� భద్రపరచబడ�త�ం�� అల��� �ాస్ వర్్డ  �� 

సంర��ంచబడ�త�ం��. ప����ధ�� సం����ల సమ����ా��� సంబం��ం�న �ాల�గ్ ���ా��� గ���త్ం� ేమ�స్టర్ 

జ����, ప����ధక�డ� మ�త్ర�� �� ందగ��� �ాస్ వర్్డ ర��త కంప�య్టర్ ల� ఉంచబడ�త�ం��. 

��ను అధయ్యనం నుం�� ��ౖ�ొ����ే ఏ� జర�గ�త�ం��? 

�ర� అధయ్యనం నుం�� ��ౖ�ొ����ే, ఇపప్ట� వరక� � నుం�� ��క��ం�న �తత్ం సమ���రం మ��య� 

�వ�ాల� ��శనం �ేయబడ��� అల��� � ��ర� అ�న్ అధయ్యన ��ౖళ్ళ నుం�� ��ల��ంచబడ�త�ం��. 

ఇ�� � ���తస్ను ఏ �ధం�ానూ ప్ర���తం �ేయదు. అధయ్యనం నుం�� ��ౖ�ొలగ����� ఎట�వంట� 

జ��మ���ల� ఉండవ�. 

ప����ధన అధయ్యనం ఫ���ల ఏ� జర�గ�త�ం��? 

ఈ ప����ధన అధయ్యనం �క్క అ�న్ ఫ���ల� క��ి ���్ల�ించబడ���. ప్రచు��ంచడం / ప్రద��్శంచడం 

�ే�ినట్ల��ే ఈ �వ�ాల� ����� ఏ ర�పంల���ౖ�� గ���త్ం� ేఅవ�ాశం ఉండదు. 

ప����ధనను ఎవర� �ర్వ��సుత్ ��న్ర� ల��� బ�ధయ్త వ��సుత్ ��న్ర�? 

ఈ ప����ధన �్ార జ�క�్ట క� ��ల�ర�ల�� ����ి్టయన్ ��ౖదయ్ క���ాల �ధుల� సమక�ర�సుత్ ం��. ఈ �్ార జ�క్్ట ల�� 

��ల� తక�్కవ అధయ్య��ల� బ�హయ్ �ధుల వనర� ��్వ�ా �ధుల� సమక�ర్చవచు్చ. 

�క� ఏ��ౖ�� సం�ే�ల� ల��� ప్రశన్ల� ఉంట�, ఆ��గయ్ �ప�ణ�ల� � ప్రశన్లక� ��ం�� సంప్ర��ంప� నంబర్  

��్వ�ా ఉ�తం�ా సమ���నం అం���ాత్ ర�. 

�� న్ ��ం: 9385285975. 



��క్టర్ అ� మ��ష్, ��. �ా��త్క్ � 

అంట� �ాయ్ధుల ���గం      ��ౖదయ్ ���గం 5 


