மூன்றாம் நிலைப் பராமரிப்பு லமயத்தின் ஒருங்கிலைந்த தரவுத்
தளத்லதப் பயன்படுத்தி ககாவிட் ததாற்று சந்கதகிக்கப்படுகின்ற அல்ைது
உறுதியாகியுள்ள நபர்கள் பற்றிய உற்றுகநாக்கல் பயிலுலககள்.
குழந்லத மருத்துவத்திற்கான கநாயாளித் தகவல் தாள்

க ொரரொர ொ

வைரஸ்

ர ொய்

(ர ொவிட்-19)

ஒரு

கதொற்றுர ொய்.

அது

புதிதொ க்

ண்டுபிடிக் ப்பட்ட க ொரரொ ொ வைரஸ் சொர்ஸ் ர ொ-வி2 என்பதொல் ஏற்படுகிறது. இந்த வைரஸ்
உல த்தில் பல ொடு ளுக்கும் பரவி உல ளொவிய உடல் ல க ருக் டிவய உருைொக்கியுள்ளது
என்பது உங் ளுக்குத் கதரிந்திருக்கும். சிறொர் ளில் இதன் மருத்துை கைளிப்பொடு ள் டுவமயொ
இல்வல என்று கதரிய ைந்தொலும், அவை கபருகிைருகின்ற . சிறொர் ளில் இந்தத் கதொற்றின்
முழுத் தொக் த்வத

ம்மொல் இன்னும் அறிந்துக ொள்ள இயலவில்வல. ஆ ரை

மருத்துைமவ

ொணப்படும் சிறொர் ளிடமிருந்து ஒழுங்குபட்ட முவறயில் எந்த அளவு

ளில்

மது

அதி மொ த் த ைல் வளத் திரட்ட முடியுரமொ அந்த அளவு திரட்டிக் க ொள்ைது முக்கியமொ து.
இந்த ர ொயின் பலரைறு தன்வம வள-அறிகுறி ள், ஆய்ை ச் ரசொதவ
சிக் ல் ள், சிகிச்வசயி ொல் ஏற்படும் எதிர்விவ

ள், ர ொய் கசல்முவற,

ள், சமுதொயத்தில் கதொற்றின் பரைல் மற்றும்

ர ொய் எதிர்ப்புத் தன்வமயின் ரமம்பொடு ஆகியைற்வற உள்ளடக்கிய இந்தப் புதிய கதொற்றின்
பற்றிய ஆய்வு ரைலூர் கிறித்துை மருத்துைக் ல்லூரியில் நி ழ்த்தப்பட்டு ைருகிறது.
உங் ள் குழந்வதக்கு இந்தத் கதொற்று இருப்பதொ ச் சந்ரதகிக் ப்படுைதொல், அல்லது இது ைளரும்
அபொயத்தில் இ்ருப்பதொல் உங் ள் குழந்வத இந்த ஆய்வில் பங்ர ற்குமொறு ர ட்டுக்
க ொள்கிரறொம்.
உங் ள் குழந்வதயிடம் இந்த ர ொய் ைளர்ந்துைருைவத மி அணுக் மொ க் ண் ொணிப்பவதயும்,
ைழக் மொ

அல்லது குறிப்பொ இந்த ர ொய்க்கு மட்டுரம உரிய புல ொய்வு ளுக்கு விளக் ம்

ரதடுதல், இதன்

டுவமவயயும் சிகிச்வசக்கு எதிர்விவ வயயும் ர ொவிட்-19 கதொற்றின்

ர ொகயதிர்ப்புத் தன்வமவயயும் ணக்கிடுதல் ஆகியைற்வற இந்த ஆய்வு உள்ளடக்கியுள்ளது.
பரிந்துவரக் ப்பட்ட முவறயில் உங் ள் குழந்வதக்குச் சிகிச்வச நி ழும். இந்த ஆய்வில் அது
பங்ர ற்பவதப் பற்றிய உங் ள் முடிவி ொல் சிகிச்வச மொறொது. இந்த ஆய்வுப் பயிலுவ யில்
பங்ர ற்பதொ ரைண்டொமொ என்று முடிகைடுக்கும் முன் தொ ப் பின்ைரும் த ைவலப்
படிப்பதற்குப் ரபொதிய ர ரம் எடுத்துக் க ொள்ளுங் ள். இந்தப் படிைத்திரலொ அல்லது இந்த
ஆய்வுப் பயிலுவ

யிரலொ கூடுதலொ

த ைரலொ, கதளிரைொ ரைண்டு கமனில் நீங் ள் இந்த

ஆய்வுப் நி ழ்த்து ரிடம் ர ட்டுத் கதரிந்துக ொள்ைவத ைரரைற்கிரறொம். நீங் ள் பங்ர ற்பதொ

முடிவுகசய்தொல், இதிலிருந்து நீங் ள் எவ்விதப் பின்விவளவும் இ்ன்றி எந்த ர ரத்திலும் விலகிக்
க ொள்ளலொம் என்பவத ம த்தில் க ொள்ளுங் ள்.
இந்த ஆய்வில் உங் ள் குழந்வத பங்ர ற் ஒப்புக் க ொண்டொல், இந்த ஆைணத்தின் வடசிப்
பக் த்திலிருக்கும் ஒப்புதல் படிைத்தில் நீங் ள் வ கயழுத்திட ரைண்டும். இந்த ஆைணம், த ைல்
தொவளயும் ஒப்புதல் படிைத்வதயும் க ொண்டுள்ளது. எல்லொப் பக் ங் வளயும் நீங் ள் படித்துப்
புரிந்து க ொண்டீர் ள் என்பவத அன்புகூர்ந்து உறுதிப்படுத்திக் க ொள்ளவும்.

இந்த ஆய்வின் கநாக்கம் என்ன?
ர ொவிட்-19 கதொற்று உறுதிப்படுத்தப் பட்டுள்ள அல்லது இருப்பதொ ச் சந்ரதகிக் ப் படுகின்ற
சிறொர் ளின் மருத்துை அம்சங் ள், ஆய்ை அளவுருக் ள், விவளவு ஆகியைற்வற ஆரொய ொங் ள்
திட்டமிட்டுள்ரளொம்.
இந்த ஆய்வில் உங்கள் குழந்லத பங்ககற்கும்கபாது என்ன ஆகும்?
இந்த ஆய்வில் உங் ள் குழந்வத பங்ர ற்கும்ரபொது என்
க ொள்ளும்ரபொது,

நீங் ள்

பின்ைரும்

த ைல் வள

ஆகும்? இந்த ஆ்ய்வுக்கு ஒப்புக்
எங் ளுடன்

பகிர்ந்துக ொள்ளவும்

மருத்துைமவ யில் உங் ள் குழந்வத இருக்கும் ைவரயில் எங் ளுக்குத் ரதவைப்படும்
மொதிரி வள ொங் ள் எடுத்துக் க ொள்ளவும் சம்மதிக்கிறீர் ள்.
1. பங்ர ற்பொளர் விைரங் ள் (உங் ள் குழந்வதயின் ையது, பொலி ம், சமூ கபொருளொதொர
அந்தஸ்து, தங்கியிருக்கு மிடம் உள்ளிட்டவை)
2. இந்த மருத்துைமவ க்கு ைரர ர்ந்த மருத்துை ைரலொறு
3. ரதவைப்படும் ைரலொறு
i. க ொரரொ ொ வைரஸ் கதொற்று அறியப்படும் ர ொயொளியின் பயணம்
மற்றும் மவறப்பற்ற நிவல ைரலொறு
ii. மருந்தளிப்பு ைரலொறு
iii. உடன்-ர ொய் ள் ைரலொறு
4. ஆய்ை மொதிரி ள்
i.

இரத்தம்: ைழக் மொ
சிறப்புச் ரசொதவ

இரத்த மொதிரி ள் அன்றி, வைரஸ் கதொற்று கதொடர்பொ
ளுக்கும் இரத்தம் ரச ரிக் ப்படும். இதில் வைரஸின்

ஆன்டிபொடி (கிருமிகயதிரி) நிவல, வைரஸின் சுவம, ர ொய் எதிர்ப்பு விவ ,
உடல்கசயல்பொடு வள ணிக் த் ரதவையொ
அடங்கும்.

இரத்தச் ரசொதவ

ள் ஆகியவை

ii.

துவடப்புத்துணி:

சுைொச

மொதிரி ளில்

நி ழ்த்தப்பட்ட

ஆர்டி-பிசிஆர்

ரசொதவ யில் இந்த வைரஸ் ண்டறியப்படுகிறது. இந்த மொதிரிவய மூக்கு, ைொய்,
மூச்சுக்குழொய்ைழி ஆகியவை துவடத்ததுணியொல் எடுக் லொம். (ரமொசமொகும்
நுவரயீரல் நிவலயொல் ர ொயொளி மூச்சுக்குழல் குழொய் கசலுத்தப்பட்டிருந்தொல்
மட்டுரம மூச்சுக்குழொய்ைழி மொதிரி எடுக் ரைண்டும்.)
எடுக் ப்படும் இரத்தம் மி க்குவறைொ ரை இருக்கும், அது உங் ள் குழந்வதக்கு எவ்வித
முக்கிய அசவு ரியத்வதயும் உண்டொக் ொது என்று ொங் ள் உறுதியளிக்கிரறொம். எல்லொ
மொதிரி ளின் ரச ரிப்பும் அனுபைம் மிக்

உடல் லப் பணியொளர் ளொல் மட்டுரம

கசய்யப்படும்.
5. பிற புல ொய்வு ள்:
குழந்வதயின் நுவரயீரல் மற்றும் இதயச் கசயல்பொட்வட அறிய, மொர்புக்கூட்டு எக்ஸ்ரர,
எக்ர ொ- ொர்டிரயொகிரொம்

ள் (இதயச் கசயல்பொட்வடக்

ொட்டக்கூடியது) ஆகியவை

குழந்வத மருத்துைமவ யில் தங்கியிருக்கும்ரபொது நி ழ்த்தப்படக்கூடும். இந்த இரு
ரசொதவ

ளுரம

மருத்துைத்தில்

குறுக்கிடொதவை,

உங் ள்

குழந்வதவய

ொயப்படுத்தொதவை.
6. மருத்துைமவ யில்

உங் ள்

குழந்வதயின்

மருந்தளிப்பு

முவற

ன்கு

ண் ொணிக் ப்பட்டு, தரவுத்தளத்தில் பதியப்படும்.
7. கைளிரய

அனுப்பப்பட்டொல்,

உங் ள்

குழந்வதயின்

உடல் ல

நிவல

பற்றித்

கதொவலரபசியில் கதொடருரைொம்.
இந்த ஆய்வில் பங்ககற்பதால் அபாயம் ஏகதனும் உண்டா?
இரத்தமொதிரி ரச ரிக்கும்ரபொது உள்ள ைழக் மொ

ைலியன்றி, ரைறு அபொயம் எதுவும் இல்வல.

இதில் முன் ங்வ யில் இரத்தம் எடுத்த இடத்தில் சிறிய அளவு ைலி, இரத்தக் சிவு, சிறிய கீறல்
இருக் லொம் ைழக் மொ

ரசொதிப்புக்க

ொங் ள் கதொண்வடநீர் துவடப்பு மொதிரி எடுப்ரபொம்.

ரசொதவ யின்ரபொது இது க ொஞ்சம் அசவு ரியத்வதயும் ரபசமுடியொ நிவலவயயும் தரலொம். பிற
ரசொதவ

ளும் குவறந்தபட்ச அபொயத்வதரய க ொண்டவை. எவ்விதக் குறுக்கீடும் இல்லொததொல்

எவ்வித இழப்பீடும் தர இயலொது.

பங்ககற்பதால் எங்களுக்கு கிலடக்கக்கூடிய பயன் என்ன?
இந்த ஆய்வு உங் ள் குழந்வதக்கு (உங் ளுக்கும் உங் ள் குடும்ப உறுப்பி ர் ளுக்கும்) எந்தப்
பலனும் தரும் என்று கூற முடியொது. ஆ ொல் இந்த ஆய்வின் மூலமொ
மற்ற ர ொயொளி ளுக்கு உதைக்கூடும், இந்தப் புதிய கதொற்றிவ

ொங் ள் கபறும் த ைல்

ரமலும் புரிந்துக ொள்ளவும்

அதர ொடு கதொடர்புவடய சிகிச்வச ரமம்பொட்டிற்கும் உதைக் கூடும்.

இந்த ஆய்வு ததாடங்கியபிறகு அதிலிருந்து தவளிகயற முடியுமா?
பங்ர ற்பது என்பது உங் ள் கசொந்த விருப்பத்வதப் கபொறுத்தது. இந்த ஆய்விலிருந்து நீங் ள்
எப்ரபொது ரைண்டுமொ ொலும் வில
உங் ள் குழந்வதயின் ைழக் மொ

முடியும். அப்படி ர ர்ந்தொல், இது மருத்துை மவ யில்

சிகிச்வசவய எந்த விதத்திலும் பொதிக் ொது.

கசாதலனக்கு நான் பைம் தசலுத்த கவண்டி வருமா?
நிறுை

விதி ள் மற்றும் ட்டுப்பொடு ளுக்கு ஏற்ப நீங் ள் கசலுத்த ரைண்டிய ட்டணத்வதத்

தவிர அதி மொ

எதுவும் பணம் கசலுத்தரைண்டியதில்வல. ஆய்வின் ஒரு பகுதியொ ச்

கசய்யப்படும் கூடுதல் ரசொதவ

ள் ட்டணமின்றிச் கசய்யப்படும்.

ஆய்வு முடிந்ததும் என்ன ஆகும்?
பங்ர ற்பொளர் ள் எல்லொரிடமிருந்தும் ரச ரிக் ப்பட்ட த ைவலப் பகுப்பொய்வு கசய்து,
ர ொவிட்-19 கதொற்றுக்ர

உரிய குறித்த ைடிைப்பொணி வளக்

ண்டுபிடிக் முடியுமொ என்று

பொர்ப்ரபொம்.
என் குழந்லதயின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அந்தரங்கமாக லவக்கப்படுமா?
ஆய்வில் பங்ர ற்பு என்பது மி வும் அந்தரங் மொ து, அது ஆய்ைொளர் ளுக்கு மட்டுரம கதரியும்.
இந்த ஆய்வின் முடிவு ள் ஒரு மருத்துை சஞ்சிவ யில் பிரசுரிக் ப்படும், ஆ ொல் முடிவு வள
ஆரொய்கின்ற எந்தப் பிரசுரத்திலும் ொட்சிப்படுத்தலிலும் எைரும் உங் ள் குழந்வதயின் கபயவரக்
க ொண்டு அவத அவடயொளப் படுத்த மொட்டொர் ள்.
உங் ளுக்குக் ர ள்வி ஏரதனுமிருப்பின், இைவரத் கதொடர்பு க ொள்ளவும்
டொக்டர் தீப்தி குப்தொ
துவணப் ரபரொசிரியர்
குழந்வத மருத்துைத் துவற
கிறித்துை மருத்துைக் ல்லூரி, ரைலூர்
child1@cmcvellore.ac.in
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கிறித்துை மருத்துைக் ல்லூரி, ரைலூர்
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