ఒక తృతీమ సంయక్షణ కంద్రంలో ఏకీకృత డేటాబేసను ఉయోగంచి కోవిడ్
అనుమానితుడు/ధృవీకరంచఫడ్డ కసులోో రశీలనాతమక అధయమనాలు
శిశువుల కోసం రోగ సమాచాయ త్రం
కరోనావైయస వ్యయధి (కోవిడ్-19) అనేది కొతతగా కనుగొనన కరోనావైయస SARS CoV2 వలో కలిగే అంటువ్యయధి.
ఈ వైయస అనేక దేశాలకు వ్యయపంచిందని భరయు ప్రంచ ఆరోగ్య సంక్షోభానికి కాయణమందని మీకు తెలిసే
ఉండ్వచ్చు. పలోలోో రోగ్ లక్షణాలు సవలంగా ఉననటుోగా నివేదించఫడంది, అయితే ఇవి ఇంకా పెరుగుతునానయి.
పలోలలో ఈ సంక్రభణ యొకక పూరత ప్రభావం భనకు ఇంకా తెలిమదు. అందువలో , భన ఆసుత్రిలో కనిపంచే
పలోల నుండ సాధయమనంత ఎకుకవ సమాచారానిన క్రభదధతిలో సేకరంచడ్ం చాలా ముఖ్యం.
ఈ కొతత సంక్రభణ గురంచిన , లక్షణాలు, ప్రయోగ్శాల రీక్షలు , వ్యయధి యొకక కోరుు , సభసయలు, చికితుకు
ప్రతిసందన, సమాజంలో సంక్రభణ వ్యయపత భరయు రోగ్నిరోధక శకిత అభివృదిధ వంటి వివిధ అంశాలను అయథం
చేసుకోవడానికి వేలూరులోని క్రిస్టిమన్ వైదయ కళాశాలలో రశోధనలు జరుగుతునానయి.
ఈ రశోధనలో మీ బిడ్డ పాల్గొనడానికి ఆహ్వవనించఫడాడడు , ఎందుకంటే అతను / ఆమెకు ఈ సంక్రభణ ఉననటుో
అనుమానిసుతనానరు లేదా సోక ప్రమాదం ఉంది.
ఈ రశోధనలో మీ బిడ్డకు వ్యయధి క్రభంగా పెయగ్డానిన నిశితంగా యయవేక్షంచడ్ం , కోవిడ్ 19 సంక్రభణ యొకక
రోగ్నిరాధయణ, తీవ్రతను అంచనా వేమడ్ం , చికితుకు ప్రతిసందన భరయు రోగ్నిరోధక శకితని అంచనా
వేమడానికి సాధాయణమన లేదా ప్రతేయకమన రశోధనలను వివరంచడ్ం జరుగుతుంది.
స్టఫారుు చేస్టన విధంగా మీ బిడ్డ చికితును అందుకుంటారు అలాగే ఈ రశోధనలో పాల్గొనాలా వదాద అనే మీ
నియణయానిన ఫటిి ఈ చికితు మాయదు. దమచేస్ట , మీరు ఈ రశోధన అధయమనంలో పాల్గొనాలనుకుంటునానరా
లేదా అని నియణయించ్చకునే ముందు ఈ క్రింది సమాచారానిన జాగ్రతతగా చదవడానికి మీకు కావ్యలిున సభయానిన
కటాయించండ. ఈ త్రంలో భరయు/లేదా రశోధన అధయమనంలో పేర్కకనన వ్యటి గురంచి మీకు ఏదైనా
అదనపు సమాచాయం లేదా సషిత అవసయమతే అధయమన రశోధకులని అడగేలా మిభమలిన ప్రోతుహిసాతరు.
దమచేస్ట మీరు పాల్గొనాలని నియణయించ్చకుంటే

,

మీరు ఎటువంటి షయతులు లేకుండా ఎపుడైనా

ఉసంహరంచ్చకోవచ్చు.
ఈ అధయమనంలో మీ బిడ్డ పాల్గొనడానికి మీరు అంగీకరంచినట్ోయితే

, ఈ త్రం యొకక చివర పేజీ అయిన

సభమతి త్రంలో సంతకం చేమభని మిభమలిన కోయఫడుతుంది. ఈ త్రంలో , సమాచాయ త్రం భరయు సభమతి
త్రాలు ఉనానయి. దమచేస్ట మీరు అనిన పేజీలను చదివి అయథం చేసుకునానయని నిరాధరంచ్చకోండ.

ఈ రశోధన యొకక ఉదేదశయం ఏమిటి?

కోవిడ్ 19 సంక్రభణ యొకక అనుమానిత భరయు ధృవీకరంచఫడన పలోలలో రోగ్ లక్షణాలు

, ప్రయోగ్శాల

పారామితులు భరయు పలితాలను అధయమనం చేమడానికి మేము ప్రణాళిక చేసుతనానం.
ఈ అధయమనంలో మీ బిడ్డ పాల్గొననపుడు ఏమి జరుగుతుంది?
అధయమనానికి సభమతి ఇచిున తరువ్యత

, మీరు ఈ క్రింది సమాచారానిన మాతో ంచ్చకునేందుకు

అంగీకరసుతనానరు భరయు మీ బిడ్డ ఆసుత్రిలో ఉనన సభమంలో అవసయమన నమూనాలను తీసుకోవడానికి
మాకు అనుభతి ఇవ్యవలి.
1. జనాభా వివరాలు (మీ బిడ్డ వమసుు, లింగ్ం, సామాజిక ఆరథక స్టథతి, ఫస చేసుతనన ప్రదేశం మొదలైనవి).
2. ఆసుత్రిని సంప్రదించేందుకు దారతీసే రోగకి సంఫంధించిన వివరాలు.
3. సంఫంధిత వివరాలు
i.

తెలిస్టన కరోనావైయస సోకిన రోగకి సంఫంధించిన ప్రయాణ భరయు ఫహియొతంగా
తిరగన వివరాలు

ii. భందులకు సంఫంధించిన వివరాలు
iii. కొమొరిడటీస వివరాలు
4. ప్రయోగ్శాల నమూనాలు
1. యకతం: సాధాయణ యకత నమూనాలు కాకుండా , వైయల్ సంక్రభణకు సంఫంధించిన ప్రతేయక రీక్షల
కోసం యకతం సేకరంచవచ్చు-ఇందులో వైయల్ యాంటీబాడీ సాథయి

, వైయస సంఫంధిత భాయం ,

రోగ్నిరోధక ప్రతిసందన భరయు అవమవ నితీరును అంచనా వేమడానికి యకత రీక్ష
ఉండ్వచ్చు.
2. సావబ్: శావసకోశ నమూనాలపై RT-PCR రీక్షలో వైయస కనుగొనఫడంది. ముకుక / నోరు
భరయు / లేదా శావసనాళాల దావరా ఈ నమూనాను సేకరంచవచ్చు (ఊపరతితుతల రస్టథతి
తీవ్రతయం కావడానికి రోగ ఇంట్యయబేట్ చేమఫడతే మాత్రమే)
మీ బిడ్డ నుండ సేకరంచే యకతం తకుకవగా ఉంటుందని భరయు మీ బిడ్డకు పెదదగా ఎలాంటి అసౌకయయం
కలిగంచదని మేం మీకు బరోసా ఇసాతం. అనిన ప్రయోగ్శాల నమూనా సేకయణలు కూడా
అనుబవజ్ఞులైన ఆరోగ్య సంయక్షణ స్టఫింది దావరా మాత్రమే నియవహించఫడ్తాయి.

5. ఇతయ రశోధనలు:
మీ ఊపరతితుతలు భరయు గుండె నితీరును జాగ్రతతగా యయవేక్షంచడానికి మీరు ఆసుత్రిలో ఉనన
సభమంలో ఛాతీ X కియణాలు భరయు ఎకోకారడయోగ్రామ్సు (గుండె నితీరు ప్రతిబింఫనం) చేమవచ్చు.
ఈ రండు రీక్షలు హ్వనికయం కానివి భరయు మీ బిడ్డకు బాధ కలిగంచవు.

6. ఆసుత్రిలో మీ బిడ్డ చికితుకు సంఫంధించిన కోరుు చాలా తయచ్చగా అనుసరంచఫడుతుంది భరయు
డేటాబేసలో డాకుయమెంట్ చేమఫడుతుంది.
7. డశాురీీ సభమంలో, మీ బిడ్డ ఆరోగ్య రస్టథతిని టెలిఫోన్ దావరా మాటాోడ అనుసరంచవచ్చు.

ఈ అధయమనంలో పాల్గొంటే ఏమనా ప్రమాదాలు ఉంటాయా?
మీ బిడ్డ యకత సేకయణలో పాల్గొనే సాధాయణ ప్రమాదం త వేరే ఏ ప్రమాదం ఉండ్దు,
చేతి మీద యకతం తీస్టన చోట్ కొంచం నొప, యకతస్రావం భరయు / లేదా గ్డ్డకట్ిం జయగొచ్చు.
మేము సాధాయణ రీక్షలో భాగ్మన గొంతు సావబ్ు కూడా తీసాతము భరయు రీక్ష సభమంలో తేలికపాటి
అసౌకయయంగా భరయు నోటికి అడ్డంగా అనిపసుతంది. చేసే ఇతయ రీక్షలకు కూడా తకుకవ ప్రమాదం ఉంటుంది.
జోకయం లేనందున రహ్వయం ఇవవఫడ్దు.

పాల్గొనడ్ం వలో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ఈ అధయమనం మీ బిడ్డకు (మీరు లేదా మీ కుటుంఫ సభ్యయలకు) సహ్వమడుతుందని మేము వ్యగాదనం చేమలేము,
కాని అధయమనం నుండ మాకు లభించే సమాచాయం ఇతయ రోగులకు సహ్వమడుతుంది భరయు కొతతగా
సంక్రభణ భరయు దానితో సంఫంధం ఉనన ఆరోగ్య సంయక్షణ గురంచి బాగా అయథం చేసుకోవడానికి దోహదం
చేసుతంది.
ఈ అధయమనం ప్రాయంబమన తరావత మీరు దాని నుండ వైదొలగ్గ్లరా
?
పాల్గొనడ్ం అనేది పూరతగా సవచఛందంగా ఉంటుంది భరయు ఈ అధయమనంలో పాల్గొనడానికి అనుభతిని
ఉసంహరంచ్చకోవ్యడ్నికి మీరు సేవచఛగా నియణయించ్చకోవచ్చు. మీరు అలా చేసేత, ఇది ఆసుత్రిలో మీ బిడ్డ
సాధాయణ చికితును ఏ విధంగానూ ప్రభావితం చేమదు.
ఆసుత్రిలో చూపంచ్చకోవడ్ం కోసం నేను చలిోంచాలిు ఉంటుందా
?
సంసాథగ్త నిమమాలు భరయు నిఫంధనల ప్రకాయం మీ సాధాయణ చలిోంపు కాకుండా అదనంగా చలిోంచాలిున
అవసయం లేదు. రశోధనలో భాగ్ంగా చేసే అదనపు రీక్షలు ఉచితంగా చేమఫడ్తాయి.
అధయమనం ముగస్టన తరావత ఏమి జరుగుతుంది?

పాల్గొనే వ్యయందర నుండ సేకరంచిన సమాచాయం నుండ కోవిడ్

19 సంక్రభణకు ప్రతేయకమన ఏదైనా

నమూనాలను మేము గురతంచగ్లమా అనేది విశ్లోషంచఫడుతుంది.
నా బిడ్డ వయకితగ్త వివరాలు గోయంగా ఉంచఫడ్తాయా?
అధయమనంలో పాల్గొనడ్ం ఖ్చిుతంగా గోయంగా ఉంటుంది భరయు రశోధకులకు మాత్రమే తెలుసుతంది. ఈ
అధయమనం యొకక పలితాలు వైదయ త్రికలలో ప్రచ్చరంచఫడ్తాయి కాని పలితాల ప్రచ్చయణ లేదా ప్రదయశనలో మీ
పేరు వెలోడంచఫడ్దు.
మీకు ఏవైనా ప్రశనలు ఉంటే, దమచేస్ట వీరని సంప్రదించండ
డా. దీపత బొడుడ
సహ ఉపాధాయయులు
శిశు చికితాు విభాగ్ం
క్రిస్టిమన్ వైదయ కళాశాల, వేలూరు
child1@cmcvellore.ac.in
డాకిర్ లెని జి. మాథ్యయ
ఉపాధాయయులు భరయు అధయక్షుడు
శిశు చికితాు విభాగ్ం
క్రిస్టిమన్ వైదయ కళాశాల, వేలూరు
child1@cmcvellore.ac.in
మొబైల్ నంఫర్: 8300205529

