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ऩररचय: कोरोना व्षायरश म्षणजे काय? 
कोयोना व्शामयव (CoV), शा नव्मान ेउदमोन्भखु वलऴाणूऩकैी एक आशे. व्शामयव 
शा एक फामो ऩार्टीकर म्शणजे जैवलक कण आशे. व्शामयव शे वशवा प्राणमाॊतून 
भाणवाॊत मेतात. व्शामयव शे भखु्मत्ले शोस्र्ट स्ऩेसवफपक अवतात. शे व्शामयव ऩलूी 
वाभान्म वदीऩावनू ते गॊबीय अश्मा सभडर ईस्र्ट येस्ऩामयेर्टयी सवॊड्रोभ (MERS – 
CoV) ल सवव्शीमय एक्मरू्ट येस्ऩामयेर्टयी सवॊड्रोभ (SARS – CoV) वायख्मा गॊबीय 
आजायाॊऩणाव कायणीबतू शोत.े SARS शा योग खलल्मा भाॊजयातीर व्शामयव 
भध्मे जेनेटर्टक फदर शोलनू तो भाणवाॊत आरा तवेच MERS शा ड्रोभेर्टयी 
उॊ र्टाॊभधनू भाणवाभधे वॊक्रसभत झारा. 

कोवलड-19 शी एक कोयोना व्शामयव ची प्रजाती आशे, जी ऩटशल्माॊदा 2019 भध्मे 
वाऩडरी, जमाॊची ऩलूी भानलाॊभध्मे वॊक्रसभत झाल्माची नोंद नव्शती, मा CoV 
व्शामयव च े ळोधानॊतय अनेक लेऱा नाल फदररे गेरे. वलवप्रथभ 2019 च्मा 
उत्तयाधावत लशुान चीन भधे ह्मा B-कोयोना व्शामयव ची वलवप्रथभ नव्मान ेओऱख 
झारी. 12 जानेलयी 2020 योजी, जागततक आयोग्म वॊघर्टनेने (WHO) त्माच े
नालॊ फदरनू 2019 नोव्शेर कोयोना व्शामयव (2019-nCoV) आणण 11 पेब्रलुायी 
2020 योजी ऩनु्शा अधधकृतऩणे कोयोना व्शामयव योग 2019 (COVID-19) 
म्शणून प्रस्तुत केरे. त्माच टदलळी, डब्लल्म.ूएच.ओ. च्मा वलऴाणूॊच्मा लगीकयण 
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वलऴमक आॊतययाष्ट्रीम वसभतीच्मा कोयोनाव्शामयव स्र्टडी ग्रुऩने मा वलऴाणूवाठी 
वावव-कोव्श-2 शे नाल प्रस्तावलत केरे. 

WHO ने ह्मा शोणमाच े आजायारा वलवत्र वाथीचा योग म्शणजे भशाभायी 
अवल्माच ेजाशीय केरे आशे. आणण शमाऩावनू शोणाच्मा वॊक्रसभत रूग्णाॊची वॊख्मा 
योज लय च ेलय लाढत आशे. 

कोवलड–19 शा एवएआयएव (SARS) ल एभईआयएव (MERS) ऩेषा अधधक 
वॊवगवजन्म अवल्माच े टदवनू मेते. शा योग शलेतून ऩयवत नाशी. त ॊक कीला 
खोकल्माच्मा तुऴायाॊतून ऩवयतो. फकॊ ला शे वॊक्रभण एका भाणवाकडून दवुमाव  
व्मक्तीऩमतं एकभेकाळी थेर्ट वॊऩकावद्लाये ऩवयते. एकदा जय शे वॊक्रभण झार ेतय 
ह्माचा उष्ट्भामन कारालधी 2 टदलव ते 2 आठलड े (वाभान्मत: 3 त े7 टदलव) 
ऩमतं अवतो. 

वळवाणूबदऱचे थोडशेे हात तथ्ये: 
● वलऴाण ूशा वजीन जील नाशी, तय चयफीच्मा वॊयषक थयान ेझाकरेरा एक 
प्रोर्टीन मकु्त (RNA) कण अवतो, जो, डोऱे, नाक फकॊ ला तोंडाभधीर 
ऩेळीॊद्लाये ळोऴरा जातो, ऩेळीभधे प्रलेळ केल्मानॊतय ह्माच्मा अनलुाॊसळक 
कोड भधे उत्ऩरयलतवन शोत ेआणण त्माच ेआक्रभक आणण गुणक ऩेळीभधे 
रुऩाॊतय शोत.े 

● वलऴाण ूशा जीलॊत प्राणी नवनू प्रोर्टीन येण ूअवल्मान ेतो भायरा जात नाशी, 
तय तो काताॊतयान े स्लत्च कभजोय शोतो. तो कीती कारालधी भधे 
आऩल्मा आऩ कभजोय शोइर शे ताऩभान, आद्रता आणण जमा वाभग्री लय 
तो कण ऩडून आशे त्मालय अलरॊफनू अवत.े 
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● शा व्शामयव खूऩ नाजूक आशे, तो पक्त एका ऩातऱश्मा चयफीच्मा फाह्म 
थयाभघे रऩेर्टरेरा अवतो. तेच त्माच े वयुषा कलच अवते. म्शणूनच 
कोणत्माशी वाफण फकॊ ला डडर्टजरं्ट ने बयऩयू पेव मेई ऩमवन्त शात चोऱूनॊ 
धतुल्माव शा चयफीचा थय वलयघऱून, ह्मा व्शामयव भधीर प्रोर्टीन येण ू
स्लत्शून वलखुयतो आणण तुरू्टन षतीग्रस्थ शोतो. 

● उष्ट्णतेभऱेु चयफी वलतऱत,े म्शणूनच शात, कऩड े ल इतय वलव काशी 
धणुमावाठी 25 डडग्री वेल्ल्वअवऩेषा अधीक ताऩभानाच्मा ऩाणमाचा लाऩय 
कयणे अधधक उतभ फनते. माव्मततरयक्त, गयभ ऩाणीभधे अधीक पोभ 
फनतो ल तो मालेऱेव अधीक उऩमकु्त ठयतो. 

● अल्कोशोर फकॊ ला 60% ऩेषा जास्त अल्कोशोर अवरेरे कोणतेशी सभश्रण शे 
चयफी कभी कयत,े वलळऴेत: वलऴाणूचा फाह्म चयफी थय. 

● कोणतेशी 1 बाग ब्लरीच आणण 5 बाग ऩाणमाच े सभश्रण शे ह्मा व्शामयव 
भधीर प्राथवन ेवलयघऱलणमाव ल त्मा कणारा तोडणमाव भदत कयत.े 

● ऑल्क्वजनमकु्त ऩाणी शे वाफण, अल्कोशोर आणण क्रोयीन ऩेषा अधधक 
काऱ भदत कयत ेकायण ऩेयोकवाईड शे व्शायव भधीर प्रोर्टीन वलयघऱलत.े 
ऩयॊत ुआऩल्मारा ते ळदु्ध लाऩयाल ेरागत ेआणण त्माभऱेु आऩल्मा त्लचरेा 
दखुाऩत शोल ूळकत.े 

● कूठरेशी फेक्रे्टरयवाईड ह्मा काभाच े नाशी, कायण शा वलऴाण ू शा 
जीलाणुवायखा वजील जील नाशी, त ेल्जॊलत नाशी म्शणून त्माॊना भारू ळकत 
नाशी, ऩयॊत ुलयीर वाॊधगतरेल्मा गोष्ट्र्टी चा प्रमोग करून त्माच्मा वॊयचनेच े
द्रतुगतीने वलबाजन कयणे शाच एक उऩाम आशे. 
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● फाह्म वदी फकॊ ला घये ल कायभधीर लातानकूुरन फकॊ ला ओराला आणण 
वलळऴेत् अॊधायात शा व्शामयव व्मलल्स्थत यशातो. म्शणून, डीशुभीडडपामय, 
कोयड,े उफदाय आणण चभकदाय लातालयण ह्मा व्शामयवरा रलकय तनकृष्ट्र्ट 
कयणमात भदत कयेर. 

● अततनीर प्रकाळ (UV Light) शा व्शामयव चे प्रोर्टीन तोडणमाव भदतगाय 
सवध्ध झार ेआशे. म्शणून भास्क UV light भधे तनजतंुक करून ऩनु्शा 
लाऩयणे मोग्म आशे. ऩण जय शमाच UV Light चा लाऩय त्लचलेय केरा 
तय ते त्लचतेीर प्रधथने देखीर खॊडडत कयत.े त्माभऱेु UV Light च्मा 
अततलाऩयने त्लचरेा वयुकुत्मा ल त्लचचेा ककव योग शोल ूळकतो. 

● व्शामयवचा तनयोगी त्लचते ळीयकाल शोल ूळकत नाशी. 

● ल्व्शनेगय (Vinegar) शे व्शामयव च े चयफीमकु्त वॊयषक थय तोडणमाव 
भदत कयत नाशी. 

● ल्स्ऩरयर्ट फकॊ ला लोडका वधु्दा व्शामयवच ेचयफीमकु्त वॊयषक थय तोडणमात 
भदतगाय शोल ूळकत नाशी. लोडका भधे पक्त 40% अल्कोशोर च ेप्रभाण 
अवत े ऩयन्त ु आऩल्मारा व्शामयवच े वॊयषक थय तोडणमावाठी 60% 
अल्कोशोर ची आलश्मकता अवत.े 

● कभीतकभी 60% अल्कोशोर अवरेरे शॉड वॎतनर्टामझवव लाऩयाल.े 

● ल्जतकी जास्त जागा भमावटदत अवेर तततक्मा जास्त प्रभाणात तेथ े
वलऴाणूच ेप्रभाण अव ूळकत.े 

● ल्जतकी भकु्त ल नवैधगवक शलेळीय जागा अवेर तततके वलऴाणूच े प्रभाण 
कभी अवणमाची ळक्मता अवत.े 
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कोरोना व्षायरश आणण मूत्रवऩिंडाचे नुकशान: 
SARS आणण MERS भशाभायीच्मा लेऱे भतू्रवऩॊडारा इजा ऩोशोचनू अनेक 
जीवलतशानी झाल्माची उदाशयणे आशेत. जमा योग्माॊचा भतू्रवऩॊडारा इजा झारी 
त्माच्मात भतृ्मवूॊख्मेचे प्रभाण अधधक अवल्माच ेतनदवळनाव आरे. त्माभऱेु तवेच 
काशी COVID-19 योगाभधे वदु्धा शोणमाची वॊबालना रषात घेलनू, जास्त वतकव  
याशणमाची गयज बावत आशे. 

चीन ल दक्षषण कोरयमाच्मा अनबुलातून अवे टदवनू आर ेआशे की, COVID-19 
ह्मा वॊवगावभधे 30-60% रुग्णाॊच्मा भचु्माभधे प्रधथनाॊच ेप्रभाण लाढत ेआणण 15-
20% रुग्णाॊ भधे एक्मरु्ट फकडनी इन्जुयी (Acute Kidney Injury – AKI) च े
प्रभाण आठऱून आरे आशे. तनजवरीकयण (Dehydration) वेल्सवव (Sepsis) 
आणण लेदना कीॊला ताऩ कभी कयणाऱ्मा औऴधाॊचा अॊदाधुॊद लाऩय शे मा AKI 
शोणमावाठी कायणी बतू शोल ूळकतात. जेव्शा COVID-19 योगाची तीव्रता अतत 
लाढत े त्मालेऱी ळयीयाच े लेगलेगऱे अलमल एकानॊतय दवुया अवे नकाभी शोत 
जातात, त्माॊभधे भतू्रवऩॊडाचा वधु्दा वभालेळ शोतो अळालेऱीव शमा  रुग्णाॊना 
डामसरसववच्मा स्लरूऩात उऩचाय वशवा वशाय्मक अवतात आणण जय रुग्णाची 
वाभान्म ल्स्थती वधुायरी तय मा रूग्णाॊच्मा भतू्रवऩॊडाची कामे ऩलूवलत शोल ू
ळकतात. ह्मा रूग्णाॊऩकैी फकती जणाॊची भतू्रवऩॊड ऩलूवलत कामव कयणमाव अवॊब 
याशतीर ल फकती रुग्ण वीकेडी (CKD) नालाच्मा तीव्र अऩरयलतवनीम भतू्रवऩॊडाच्मा 
नकुवानीचा वाभना कयतीर शे ऩाशणे फाकी आशे. 

मूत्रवऩिंडचे रोगी आणण कोरोनाव्षायरश शिंशगग षोण्याची शिंभाळना: 
भतू्रवऩॊडाचा योग शा एक गैय वॊवगवजन्म योग आशे आणण वध्मा माभऱेु जगबयात 
वभुाये 850 दशारष रोक प्रबावलत आशेत. दशाऩकैी एका प्रोढ व्मक्ती क्रोतनक 
फकडणी योग (CKD) शोतो. तथावऩ वलावत भोठी धचॊता शी आशे की वीकेडी आजाय 
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अवरेल्मा रुग्णाॊना कोयोनाव्शामयवन े वॊक्रभीत शोणमाची आणण भतू्रवऩॊडाच्मा 
नकुवानाची तीव्रता लाढणमाची ळक्मता जास्त अवत.े ह्मारा कायणीबतू 
त्माॊच्मातीर कभजोय प्रततकायळक्ती अवते. शे भतू्रवऩॊड प्रत्मायोऩणाच्मा रूग्णाॊना 
देखीर राग ूशोत.े कायण भतू्रवऩॊड प्रत्मायोऩण  झारेल्मा रुग्णाॊभधे इम्मनुोवपे्रळन 
गर्टाच्मा औऴधीचा उऩमोग केरा जातो. जमान ेत्माॊची प्रततकायळक्ती थोड्मापाय 
प्रभाणात कभी शोत.े इम्मनुोवपे्रळन औऴधी शे इतय काशी भतू्रवऩॊडाच्मा योगाॊभधे 
उदा. नेफ्रोटर्टक सवॊड्रोभ (Nephrotic Syndrome) कीॊला एव.एर.ई (SLE) ने 
फाधधत योगाॊभधे देखीर लाऩयरी जातात. जयी काशी अनभुान काढणे धाईच ेठयेर 
ल काशी ठोकताऱे अजून उऩरब्लध नवरे तयी इन््रएून्झा वाथीच्मा आजायाच्मा 
अनबुलालरून अवे टदवनू मेते की लयीर नभदू केरेल्मा रुग्णाॊना कोयोना 
वॊक्रभणाचा अधीक गॊबीय आजाय शोणमाची ळक्मता आशे. 

खाऱीऱ प्रमाणे मूत्रवऩ िंडाचे रुगणािंनी स्ळतःचे रसण करण्याशाठी आणण 
कोवळड शिंशगग षोण्याचा धोका कमी करण्याशाठी खाऱीऱ 10 आहा 
ऩालल्या ऩाहषजेत. 

1. आऩर ेशात लायॊलाय धलुा फकॊ ला अल्कोशोर आधारयत वॎतनर्टामझयचा लाऩय 
कया. स्लत:च ेवॊयषण कयणमावाठी शी वलावत भशत्त्लाची ऩामयी आशे कायण 
कोवलड फशुतेक लेऱा भोठ्मा थेंफाद्लाये ऩवयते. 

2. धमू्रऩान कयणे थाॊफला आणण अल्कोशोरच े वेलन र्टाऱा, कायण माभऱेु 
तुभची योगप्रततकायक ळक्ती कभकुलत शोत ेआणण त्माभऱेु वॊवगव शोणमाची 
ळक्मता लाढत.े 

3. यक्त ळकव या (Diabetes) तनमॊत्रणाभधे ठेला. जय शे तनमॊत्रणाफाशेय अवेर 
तय त्मान ेरुग्णाॊची प्रततकाय ळक्ती कभी शोत ेल त्माभऱेु कोवलड वायखा 
वॊवगवजन्म योग वशजऩणे राग ूळकतो. 
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4. वाभाल्जक स्तयालय रोकाॊना बेर्टणे र्टाऱा आणण आलश्मक अवल्माव त्माॊना 
बेर्टा ऩण त्माचा कारालधी अल्ऩवा ठेला ल दोन व्मक्तीभधीर फकभान 3 
पूर्टाच ेअॊतय ठेला. 

5. स्लत:रा ळायीरयकरयत्मा वफक्रम ठेला. घयी कीॊला खुल्मा भदैानात गदी 
ऩावनू दयू तनमसभत व्मामाभ कया. व्मामाभ केल्मान े आऩल्मा 
योगप्रततकायक ळक्तीरा चारना सभऱत.े श्लावोस्लाळाच े व्मामाभ कीॊला 
मोगाभ्माव तनमसभतऩणे कया त्माभऱेु पु्पुवातीर प्रततकाय ळक्ती लाढत.े 

6. आऩल्मा नेपयोरॉल्जस्र्ट आणण आशाय तसाळी वल्राभवरत करून 
अॉटर्टऑल्क्वडॊट्व वभधृ्द अवरेरे स्लस्थ आशाय घ्मा. दशी, आर,े शऱद, 
ऩताकोफी मावायख्मा प्रोबफमोटर्टक्व आणण अॉर्टीऑक्वडॊट्ववश वभधृ्द 
अवरेरे नवैधगवक ऩदाथोच ेवेलन कयाल.े 

7. बयऩयू ऩाणी समा, ळक्म अवल्माव कोभर्ट  ऩाणमाचा लाऩय कया. आऩण 
जय ऩाणी ऩीत याशीरोत तय शा वलऴाण ू गीऱून आऩल्मा ऩोर्टात जाईर 
आणण आऩल्मा पु्पुवात जाणमाऩावनू योख राल ुळकतो. भानली ऩोर्टात 
एसवडडक ऩीएच (pH) अवल्मान े ते फॎक्रे्टरयमा आणण व्शामयव माचा 
नामनार्ट कयणमाव भदत शोत.े 

8. आऩल्मारा न्मभूोकोकर वॊवगावलय रव देणमात आल्माची खात्री कया. 
कायण माभऱेु दयु्मभ वॊवगावची ळक्मता कभी शोत.े 

9. कोयोनाव्शामयवच्मा बीतीन े डामसरसववरा जाणे र्टाऱू नका. रुग्णारमात 
वल्राभवरत कयणमावाठी फकॊ ला डामसरसवव मतुनर्टभधे जाणे आगोदय 
कृऩमा डोळ्माच्मा वयुषात्भक चष्ट्भावश भखुलरे्ट  (Mask) घारा. 
प्रत्मेकलेऱा प्रत्मेकाव भास्क घारणमाची गयज नवत े शॉल्स्ऩर्टररा जागा 
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र्टाऱणमावाठी आऩण आऩल्मा डॉक्र्टयाॊना दयुध्लनीलरून वल्राभवरत 
कयणमाच्मा ववुलधाॊफशर वलचायऩवू कया. 

10. मा वाथीच्मा योगा दयम्मान आऩल्मा औऴधाॊचा अततरयक्त याखील ऩयुलठा 
ठेला. जय वभान ब्रॉड ची औऴध उऩरब्लध नवतीर तयी ऩणूवऩणे औऴधोऩचाय 
थाॊफवलणमाऐलजी कुठल्माशी वलववाभान्म ब्रेंडचा लाऩय कयणे. आळा आशे की 
आऩण वलवजण मा वालधाधगयीच ेअनवुयण कयीत आशात आणण वयुक्षषत 
आणण तनयोगी आशात. 

रुगण आणण त्याच्या कुटुिंबीयािंनी कोणती वळऴवे खबरदारी 
घ्याळी? 
आभच्मा वल्मानवुाय कोयोनाव्शामयवचा प्रवाय योखणमावाठी फकॊ ला त्माॊची रागण 
रागणमात उळीय कयणमावाठी रुग्णाॊनी आणण त्माच्मा जलऱच्मा कुरु्टॊफातीर 
वदस्माॊनी ऩढुीर खफयदायी घ्माली आणण त्माचा वॊऩकव  शोणमाचा लमैल्क्तक धोका 
भमावटदत कयाला. 

 आऩऱ ेषात ळारिंळार धळुा 

 वलळऴेत: लॉळरूभचा लाऩय केल्मानॊतय, नाक सळॊकऱ्मानॊतय, खोकरा फकॊ ला 
सळॊका आल्मानॊतय फकॊ ला वालवजतनक टठकाणी गेल्मानॊतय आऩर े शात 
तनमसभतऩणे वाफण ल ऩाणमान ेकभीत कभी २० वेकॊ द धलुा. 

 जय वाफण आणण ऩाणी उऩरब्लध नवेर तय ६०% अल्कोशोर अवरेल्मा 
शॉड वॎतनर्टामझयचा लाऩय कया. 

 व्शामयव शा राऱ आणण भरवश ळायीरयक द्रव्माॊ द्लाया स्थानाॊतरयत 
केरा जाऊ ळकतो. आऩर ेशात वाफणान ेआणण ऩाणमान ेधणुमाभऱेु फकॊ ला 
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अल्कोशोरमकु्त शॉड वॎतनर्टामझयचा लाऩय केल्मान े आऩण आऩल्मा 
शातालय अवरेरे वलऴाण ूनष्ट्र्ट करू ळकतो. 

 डोले, नाक आणण तोंडाऱा स्ऩऴग करणे टाला 

 कायण, आऩरे शात फऱ्माच ऩषृ्ट्ठबागाव  स्ऩळव कयतात. त्मा भापव त 
आऩण व्शामयव उचरू ळकतो. एकदा वलऴाणूनी दळुीत  झारेल्मा शाताॊनी 
जय डोऱे, नाक फकॊ ला तोंडारा शात रालरा तय ततथ े वलऴाणूॊच ेवॊक्रभण 
शोल ू ळकत े ल ततथनू  व्शामयव आऩल्मा ळयीयात प्रलेळ करू ळकतो 
आणण आऩल्मारा आजायी फनल ूळकतो. जय ळक्म अवेर तय अळा वलव 
फकमाकराऩाॊवाठी उजला शात लाऩयणाऱ्मा रोकाॊनी नाक, डोऱे कीॊला 
चशेेऱ्मारा शात रालणमावाठी डाव्मा शाताचा लाऩय केरा ऩाटशजे. 

 नेषमी दशुऱ्याच्या बरोबर अिंतर ठेळनु रषाणे 

 जी ऩण व्मक्ती खोकत कीॊला सळॊकत अवेर त्मा व्मक्ती ऩावनू 
कभीतकभी 3 पूर्ट अॊतय ठेला. 

 कायण, जी व्मक्ती खोरत कीॊला  ीॊकत अवत ेत्माच्मा नाकातून फकॊ ला 
तोंडातून द्रव्माच ेथेंफ पलावरे जातात जमाभध्मे व्शामयव अव ूळकतात. 
ल आऩण जय त्मा व्मक्तीच्मा खूऩ जलऱ अवरो तय त े वलऴाणूमकु्त 
द्रव्माच े थेंफ आऩल्मा श्लावाफयोफय आत घेऊन, त्माभऱेु जय अश्मा 
व्मक्तीरा COVID-19 चा आजाय अवेर तय त्माच ेवॊक्रभण आऩल्मारा 
शोल ूळकत.े 

 कधीशी लाऩयरेरे फकॊ ला न लाऩयरेरे कऩड,े चादयी फकॊ ला काऩड झर्टकू 
नका. व्शामयव शा कऩड्माच्मा वल्च् द्र ऩषृ्ट्ठबागालय धचकर्टरेरे अवतात, 
त ेएक जडकणावायखे अवतात जे काराॊतयान ेवलघर्टीत शोतात. ते केलऱ 
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3 ताव काऩडालय, ४ ताव ताॊब्लमालय आणण राकडालय (ताॊफ े शे 
नवैधगवकरयत्मा ऩतूतनाळक अवत ेआणण राकूड शे त्मा वलऴाणूभधीर वलव 
फाष्ट्ऩ ळोळनू धेलनू त्मारा वलघर्टीत कयतो) तय 24 ताव ऩठु्ठामालय, 42 
ताव धातूलय आणण 72 ताव सराल्स्र्टक लय याशू ळकतात. ऩण जय 
तुम्शी ह्मा लस्तू झर्टकल्मा तय शे वलऴाण ूजलऱ जलऱ 3 तावाॊऩमतं 
शलेत तयॊग ूळकतात आणण आऩल्मा नाकात सळयकाल करू ळकतात. 

 श्ळशन प्रक्रियेच्या स्ळच्छतेचा शराळ करा 

 नेशभी खात्री कया की तुम्शी आणण तुभच्मा वबोलतारच े रोक 
श्लवनाच्मा स्लच् तेच े अनवुयण कयतात. माचा अथव अवा की जेव्शा 
आऩण खोकरतो फकॊ ला सळॊकतो तेव्शा आऩर ेतोंड आणण नाक आऩल्मा 
लाकरेल्मा कोऩयात कीॊला शातरुभारान े झाकून र्टाका  आणी भग 
लाऩयरेरा शाररुभाराचीत्लरयत वलल्शेलार्ट राला. 

 कायण, खोकल्मान ेकीॊला सळॊकल्माने जे थेंफ पलायरे जातात त्मा भधनु 
वलऴाणूॊचा प्रवाय शोल ू ळकतो. श्लवनाच्मा चाॊगल्मा स्लच् तेच े ऩारन 
करून आऩण आऩल्मा आवऩावच्मा रोकाॊना वदी, ्र ूआणण कोवलड-
19 वायख्मा वलऴाणूॊऩावनू लाचलतो. 

 आऩऱ ेघर स्ळच्छ ळ ननजतंुक ठेळा 

 लायॊलाय स्ऩळव केरे जाणाच्मा ऩषृ्ट्ठबागाची तनमसभतणे स्पे्र कीॊला काऩडान े
ऩवुणमाद्लाये वापवपाई कयणमाचा वयाल कया. (उदाशयणाथव: रे्टफर, 
डोअयनोफ, राइर्ट ल्स्लचवे, शॉडल्व, डसे्क, र्टॉमरेट्व, सवॊक आणण वेर 
पोन) कायण, लतवभान ऩयुाला वधूचत कयतो फक नोव्शेर कोयोना व्शामयव 
वलवलध प्रकायच्मा ऩषृ्ट्ठबागालय तावनताव कीॊला काशी टदलव व्मलशामव 
याशू ळकतो. घयात ल वभदुामा भधे COVID-19 ल इतय श्लवनाच्मा 
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आजायाऩावनू फचाल कयणमावाठी स्लच् ता आणण तनजतंुकीकयण शाच 
एक वलोतभ उऩाम आशे. 

 ऴक्य नततकी गदी, जऱ ऩयगटन आणण कोणत्याषी आळश्यक नशऱेऱा षळाई 
प्रळाश टाला.  

 गदीच्मा टठकाणी कीॊला कभी लातानकूुरन अवणाव्मा जागी कीॊला स्लच्  
शलेचा प्रादबुावल अवणाव्मा टठकाणी जय कोणी आजायी रोक अवतीर 
तय अळा ऩरयल्स्थतीत कोवलड-19 वायख्मा वलऴाणचूा वॊवगव शोणाच्मा 
धोका वॊबलतो. 

 कोवलड-19 वायख्मा उदे्रक दयम्मान, वॊक्रभणाचा धोका कभीत कभी 
कयणमावाठी ळक्म तततके घयी यशा. आऩरी औऴध ेथाॊफल ूनका. आऩल्मा 
कड ेअवरेल्मा काशी औऴधाचा व्शामयव वॊवगावलय कामदेळीय ऩरयणाभ शोऊ 
ळकतो. 

 औऴधाचा अततरयक्त ऩयुलठा कया, जेणेकरुन कभतयतेभऱेु औऴधोऩचाय 
खॊडडत कयणमाची लेऱ मेल ूनमे. 

आऩण आऩल्या ननयममत ळैद्यकीय शल्ऱा घेणे चाऱू ठेळऱा 
ऩाहषजे काय? 
शोम, कायण आऩल्मा औऴधाॊभधे भखु्मत् योग प्रततकायक ळक्तीच े आणण 
इम्मनुोवपे्रसवव्श औऴधाच े डोव लायापयती तऩावनू जरुयी प्रभाणे कभी जास्त 
कयणमाची गयज अवत.े त्माभऱेु आऩण आऩल्मा उऩचाय कयणाव्मा र्टीभळी 
वॊऩकावत याशाणे आलश्मक आशे. तथावऩ, आम्शी वचुवलतो की, रुग्णाल्माची बेर्ट 
घेणे र्टाऱा. त्मा एलजी आऩल्मा नेफ्रॉरॉल्जस्र्ट फयोफय दयूध्लनीलय वल्राभवलया 
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कयता मेईरका ते फघा. रुग्णारमात जामची लेऱ आल्माव आऩण रुग्णारमाच्मा 
प्रतीषाल्मा भध्मे कभीत कभी लेऱ फवा ल रुग्णारमात कभीतकभी लेऱ घारला. 

कोणती औवध टालण गरजेच आषे? 
शोम, काशी प्राथसभक भाटशतीनवुाय, जी रुग्ण एन एव ए आम डी (NSAIDS) 
प्रकायच्मा औऴधाचा लाऩय कयतात त्माॊच्माभधे कोवलड योगाचा वॊवगव झाल्माव 
तीव्र प्रकायचा योग शोऊ ळकतो. म्शणून ्रवूायखी रषणे आढऱव्माव त्माॊना 
ऩेयावीर्टाभोर घेणमाचा वल्रा टदरा जातो. 

ACEI कीॊला ARBS गर्टातीर औऴधी जी रघलीतीर प्रोर्टीन कभी कयणे ल उच्च 
यक्तदाफारा तनमसभत कयणमा वाठी लाऩयरी जातात. काशी तजसानवुाय ह्मा 
गर्टातीर औऴध ेफॊद केरी ऩाटशजेत ऩण मारा ऩतुी देणमावाठी ऩयेुवे ऩयुाले अजून 
उऩरब्लध नाशीमे. म्शणून आम्शी ACEI कीॊला ARBS प्रकायची औऴध चारचू 
ठेलणमाचा वल्रा देतो मारा मयुोवऩमन वोवामर्टी ऑप कायडीओरॉजी ने वदु्धा 
ऩषु्ट्र्टी देलनू अवे म्शणरे आशे की ACEI/AROS औऴधी ल COVID-19 वॊफॊधधत 
भतृ्मचूा कोणताशी ऩयुाला अदाऩ तनदळवनाव आरेरा नाशी. कायण ह्मा औऴधीच्मा 
अॉर्टी प्रोर्टीनयुोक प्रबाल आणण यक्तदाफ तनमॊत्रणाचा पामदा टदवनू मेणाऱ्मा 
जोखभीऩेषा जास्त आशे. 

डायमऱमशशळरीऱ रुगणाच्या कुटुिंबाच्या शदस्यशाठी आणण कालजी ळाषकाशाठीची 
रणनीती: 

1) डामसरसववच्मा रुग्णावभलेत याशणाव्मा वलव कुरु्टॊफातीर वदस्माॊनी कौरु्टॊबफक 
वॊक्रभणाव प्रततफॊध कयणमावाठी देणमात आरेल्मा वलव खफयदायी आणण 
तनमभाच ेऩारन केरे ऩाटशजे. जमात ळयीयाच ेताऩभानच ेभोजभाऩ कयणे, 
चाॊगरी लमैल्क्तक स्लच् ता याखणे, लायॊलाय शात वाफणान े धणेु आणण 
वॊबाव्म आजायी रोकाॊचा त्लरयत अशलार देणे. ह्माचा वभालेळ आशे . 
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2) डामसरसववलयीर रुग्ण जमाच्मा कुरु्टॊफातीर वदस्म फकॊ ला काऱजी लाशू 
व्मक्ती अरग ठेलणमाच्मा (Basic quarantine) आधीन अवतीर तयी 
अवा रुग्णाॊना १४ टदलवाच्मा quarantine च्मा कारालधीत नेशभीप्रभाणे 
डामसरसवव घेऊ ळकतो. 

3) जय एखाद्मा डामरेसवव लयीर रुग्णाच्मा कुरु्टॊफातीर वदस्म कीला 
काऱजीलाशक ह्माॊना COVID- 19 ने वॊक्रभण झार ेतय अश्मा रुग्णाॊची 
ओऱख केरी जाली ल त्मालय उऩयोक्त ऩरयल्स्थतीनवुाय उऩचाय केरे जाल.े 

शारािंऴ: 
कयोना वॊवगावभधे भतू्रवऩॊडाच्मा रागणीच े प्रभाण भोठ्मा प्रभाणात आढऱत.े मा 
वॊवगावत जय Acute Kidney Injury (AKI) चा प्रादबुावल झारा तय शा वॊवगव 
गॊबीय स्लरूऩ धेल ु ळकतो. Chronic Kidney Disease (CKD) च्मा 
भतु्रावऩ ॊडाच्मा योग्माॊलय ह्मा वॊवगावचा काम ऩरयणाभ शोल ू ळकतो शे अजून 
वभजणे फाकी आशे. ऩयॊत ुचा रुग्णाॊना गॊबीय वॊक्रभण शोणमाचा धोका जास्त 
अवतो. शा धोका त ेघेत अवरेल्मा इम्मनुोस्पे्रसवव्श औऴधाच्मा भात्रालय अलरॊफनू 
अवत.े डामारीसवव घेत अवरेल्मा रूग्णाॊच्मा वॊऩकावत जय COVID-19 ने 
वॊक्रसभत अवरेरी व्मक्ती आरी तय अश्मा रूग्णाॊची कारे्टकोयऩणे काऱजीऩलूवक 
उऩचाय कयाल े जेणेलरून इतय रुग्ण ल आयोग्मवेलेतीर कभवचाऱ्माॊना त्माऩावनू  
धोका तनभावण शोणाय नाशी. 

कोरोना व्षायरश शिंिमणाऩाशनू आऩऱ े मतू्रवऩिंड ळाचळण्याचा शळागत मह्तत्ळाचा 
आणण एकमेळ मागग म्षणजे शिंिमणाऩाशनू स्ळतःचा बचाळ करणे षाच आषे. 


