
Fight against Coronavirus as well as Kidney Disease 
Know about Coronavirus and Kidney disease in 30+ languages Free!!! 

Visit: www.KidneyEducation.com 

કયના વલળે જાણ, કયનાને શયાલ 
કયના લામયવ વલળે જરૂયી ભાવશતી જાણ 

ડૉ. વંજમ ંડ્મા 

નેફ્રરજીસ્ટ, યાજકટ 

ડૉ. વુવસ્ભતા દલ ે

ેથરજીસ્ટ, યાજકટ 

ડૉ. વંજીલ ગુરાટી 

નેફ્રરજીસ્ટ, દદલ્શી 

 

દયચમ: કયના લામયવ ળું છે? 

કયના લામયવ એ એક નલ દેખામેર લામયવ છે જે પ્રાણીભાંથી ભાણવભાં પેરામ છે. બૂતકાભાં આ 

લામયવથી વાભાન્મ ળયદીથી ભાંડીને જીલરેણ યગ જેલા કે ભીડર ઇસ્ટ યેસ્ીયેટયી વવન્રભ 

(MERS-Cov) અને વીલીમય એક્મુટ યેસ્ીયેટયી વવન્રભ (SARS-Cov) ન ણ ચે રાગેર 

છે. વાવસન ચે વીલેટ કેટ (ગંધ ભાજસય) નાભની વફરાડીભાંથી ભાણવને રાગેર અને ભાવસ તેજ 

ચારલાલાા ઊંટભાંથી ભાણવને રાગેર. 

કલીડ-૧૯ એ કયના લામયવન એક નલ પ્રકાય છે. જે શેરા ભાણવભાં દેખામેર નથી. આ 

લામયવની ળધ છી, વોપ્રથભ  ત લુશાનન ફીટા કયના લામયવ તયીકે ૨૦૧૯ના છેલ્રા 

ભવશનાઓભાં ઓખામેર. ૧૨ભી જાન્મુઆયી ૨૦૨૦ ના યજ લલ્ડસ શેલ્થ ઓગેનાઈઝેળન 

(WHO) એ તેને ૨૦૧૯-નલેર કયના લામયવ નાભ આપમું અને ૧૧ પેબ્રુઆયી ૨૦૨૦ના યજ 

વત્તાલાય યીતે આ લામયવનું નાભ કયના લામયવ યગ ૨૦૧૯ અને ટૂંકભાં કલીડ-૧૯ નું નાભ 

આપમું, એ જ દદલવે કયના લામયવ સ્ટડી ગ્રુ ઓપ ઇન્ટયનેળનર કવભટી ઓપ ટેક્વનભી ઓપ 

લામયવીવ ઓપ WHO એ SARS Cov-2 (વાવસ કલ-૨) નાભ આપમું. 

WHO એ આ ફીભાયીને લૈવવલક ભશાભાયી (ાનડેભીક) જાશેય કયેર છે અને આ યગના દદીઓન 

આંકડ કુદકે અને બૂવકે લધી યહ્ય છે. 

કલીડ-૧૯ વાવસ અને ભાવસ કયતા ણ લધાયે ચેી છે. આ યગ છીંક કે ઉધયવ ખાતી લખતે નાક 

અથલા ભઢાભાંથી ઉડતા ઝીણાં છાંટા લડે એક ભાણવથી ફીજા ભાણવભાં પેરામ છે. ચે રાગ્મા 

છી ફે દદલવથી ભાંડી અને ફે અઠલાદડમા (ભટેબાગે ૩-૭ દદલવ)ભાં યગના વચન્શ દેખાલના ળરૂ 

થામ છે. 
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લામયવ: અજાણી યંતુ ઉમગી ભાવશતી: 

 લામયવ એ એક જીલાણં નથી ણ એક પ્રટીનન અણ (આય એન એ) જેનું યક્ષાત્ભક કલય પેટ 

(ચયફી)નું ફનેર છે. આ લામયવ આંખ, નાક અથલા ભઢાભાં યશેર કભાં દાખર થામ કે 

તુયંત તાનું જનીન અથલા ત આનુલંવળક કડ ફદરી નાખે છે અને તે તાની જાતને લધાયે 

ભજફુત અને લધાયે ઝડથી પેરાઈ ળકે તેલું ફનાલી દે છે. 

 કાયણ કે લામયવ એ જીલંત નથી યંતુ પ્રટીનન અણ છે તે ભયતું નથી ણ તાની ભેેજ 

નાળ ાભે છે. આ વલઘટન (નાળ) થલાન વભમ ઉષ્ણતાભાન, શલાભાં યશેર બેજ અને ક્માં 

પ્રકાયના દાથસ ય ડ્મું છે તેના ય છે. 

 આ લામયવ ખુફ નાજુક અને નફું છે. તેના યક્ષણ ભાટે ાતું ચયફીનું કલય છે. તેથી વાફુ 

અથલા ડીટયજન્ટ તેન વોથી વાય ઉામ છે. કાયણ કે વાફુના પીણ ચયફી ઓગી નાખે છે 

(તેથી તભાયે શાથને ૨૦ વેકન્ડથી લધુ ઘવીને ખુફ પીણ ફનાલી અને ધલાના છે). ચયફીનું 

વુયક્ષા કલચ દુય થલાથી પ્રટીનન અણ વલખેયામ જામ છે અને નાળ ાભે છે. 

 ગયભી ચયફીને ઓગી નાખે છે, તેથી ૨૫ ડીગ્રી વેવલ્વમવ લધાયે ગયભ ાણીથી શાથ, કડા 

અને ફધું ધલાનું યાખલું. આ ઉયાંત ગયભ ાણી લધાયે પીણ ફનાલે છે તેથી લધુ ઉમગી છે. 

 આલ્કશર અથલા કઈ ણ વભશ્રણ જે ૬૫% થી લધાયે આલ્કશર ધયાલે છે તે લામયવના 

ફશાયના ચયફીના ડને ઓગી નાખે છે. 

 કઈણ વભશ્રણ જેન એક બાગ બ્રીચ છે ાંચ બાગ ાણી છે તે આ પ્રટીનને અંદયથી જ 

તડી નાખે છે. 

 ઓક્વીજન લાું ાણી, વાફુ, આલ્કશર અને ક્રયીન ભદદરૂ થઇ ળકે. ેયકવાઇડ 

લામયવના પ્રટીનને ઓગી નાખે છે યંતુ તભાયે ળુદ્ધ સ્લરૂભાં લાયલું ડે જે તભાયી 

ચાભડીને નુકળાન શચાડે છે. 

 કઈણ એન્ટીફામટીક કાભ નથી કયતી કાયણ કે લામયવ ફેક્ટેદયમાની ભાપક જીલંત નથી. 

 લામયવ ઠંડીભાં અથલા કૃવિભ ઠંડી જે ઘય કે કાયના એયકંદડળનયભાં શમ છે ત્માં સ્થામી થઈ જામ 

છે. તેભને જીલીત યશેલા બેજ તથા અંધારં જરૂયી છે. તેથી વુકું ગયભ અને વૂમસપ્રકાવળત 

લાતાલયણભાં તેન નાળ ઝડથી થામ છે. 
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 અલ્રાલામરેટ પ્રકાળ જે કઈ ણ કયના ધયાલતી લસ્તુ ય ડે ત લામયવના પ્રટીનને તડી 

નાખે છે. તેથી ભાસ્ક યના લામયવ ભાયી નાખી પયી ઉમગ કયલા ભાટે જ લાયી ળકામ. 

યંતુ આ મુલી પ્રકાળ ચાભડીના કરેજન (જે એક પ્રટીન છે) તેને તડી નાખી ચાભડીભાં 

કયચરી ાડે છે અને ચાભડીનું કેન્વય ણ થામ છે. 

 લામયવ સ્લસ્થ ચાભડીભાં દાખર થઇ ળકતંુ નથી. 

 વલનેગય કઈ કાભન નથી કાયણકે ચયફીનું ડ તે તડી ન ળકે. 

 દારૂ જેલા કે લડકાભાં વોથી લધુ ૪૦% આલ્કશર શમ છે જે કાભ ન આલે. લામયવને 

ભાયલા ૬૫% આલ્કશર જઈએ. 

 ૬૦% કયતા લધુ આલ્કશર ધયાલતંુ શેન્ડ વેનીટાઈઝય લાયલું. 

 જેટરી ફંધીમાય જગ્મા એટરી લામયવની લસ્તી લધાયે. 

 કુદયતી અને ખુલ્રી જગ્મા તથા શલાની અલયજલય ધયાલતી જગ્માભાં લામયવની લસ્તી 

ઓછી. 

કયના લામયવ અને દકડનીને થતું નુકળાન: 

વાવસ અને ભવસના યગચાાના વભમે દકડની ય થતી અવય એ ભૃત્મુદયનું ભજફુત સ્લતંિ અનુભાન 

કયતુ શતું તેથી કલીડ-૧૯ ના ચેભાં ણ દકડની ય થતી અવય ય ખાવ ધ્માન આલું જરૂયી છે. 

ચીન અને વાઉથ કદયમાના અનુબલએ જણાવમું કે ેળાફભાં પ્રટીન ૩૦-૬૦% દદીઓભાં જામ છે 

અને એક્મુટ દકડની ઇન્જયી ૧૫-૨૦% દદીઓભાં થામ છે. એક્મુટ દકડની ઇન્જયી અરગ-અરગ 

કાયણ જેલા કે ડીશામરેળન (ળયીયભાં ાણી ઓછંુ થઇ જલું), વેવપટક થઇ જલું અને તાલ ભાટે 

આડેધડ લયાતી આઈફુપ્રપેનથી ણ શમ છે. દકડનીનું નુકળાન યગ ફશુ આગ લધે ત્માયે વલવલધ 

અંગ કાભ કયતા ફંધ કયે તે વભમે થામ છે આ વભમે ડામારીવીવ ભદદરૂ થામ છે અને જ દદીની 

તવફમત વુધયે ત દકડની ણ કાભ કયલા ભાંડે છે. એ ત શલે જલાનું છે કે કેટરા દદી ક્રવનક દકડની 

પેલ્મય (CKD) ભાં જામ છે. 

દકડનીના દદી અને કયનાનું વંક્રભણ (ચે): 

દકડનીન યગ એ ચેી યગ નથી અને દુવનમાના ૮૫ કયડ રક તેનાથી ીડામ છે. દય દવભાંથી એક 

વમવક્તને ક્રવનક દકડની ડીવીઝ છે. ચચતાની લાત ત એ છે કે ક્રવનક દકડની ડીવીઝના દદીઓને 
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કયના લામયવન ચે રાગલાની લધાયે ળક્મતા શમ છે અને તેનાથી દકડનીને લધુ નુકળાન થામ છે. 

આ તેભની યગપ્રવતકાયક ળવક્ત ઓછી થલાથી થામ છે. દકડની રાન્વપરાન્ટના તથા SLE અને 

નેફ્રટીક વવન્રભભાં ણ ઇમ્મુવનટી ઓછી શલાથી તેભણે ણ રાગુ ડે છે. શાર કઈ ડેટા નથી 

યંતુ ફ્રુની ભશાભાયી આ શેરા થમેર તેભાં દકડનીના દદીઓને લધાયે નુકળાન થમેર શમ તે યથી 

કશી ળકામ છે. 

નીચે ભુજફની દવ આજ્ઞાઓ ચુસ્તણે દકડનીના દદીઓએ તાની જાતને ફચાલલા અને કલીડના 

ચેથી ફચલા કયલું જઈએ: 

૧.   તભાયા શાથ લાયંલાય વાફુથી ધલા અથલા જે વેનીટાઈઝયભાં આલ્કશર છે તેનાથી ધલા. 

કાયણકે કલીડ ઉધયવ કે છીંકભાંથી આલતા ટીા લડે પેરામ છે. 

૨.   વવગાયેટ અને દારૂ છડી દેલા કાયણ કે તે તભાયી યગપ્રવતકાયક ળવક્ત ઘટાડે છે અને તેથી 

જીલરેણ ચેની ળક્મતા લધે છે. 

૩.   તભારં બ્રડ વુગય ધ્માનૂલસક કંરર કય કાયણકે બ્રડ વુગયન કંરર ઓછ થામ ત ઇમ્મુવનટી 

ઘટે છે. 

૪.   વવળમર દડસ્ટન્વીંગની આદત ાડ: રકને ભલાનું ફંધ કય અને જ ભલું ડે તેભ શમ 

ત ભીટીંગ ટૂંકી યાખ અને ઓછાભાં ઓછંુ ૩ ફૂટનું અંતય યાખી ભ. 

૫.   તભાયી જાતને ળાયીદયક યીતે ચુસ્ત યાખ. ઘયે વનમવભત કવયત કય. કવયત આની ઈમ્મુન 

વીસ્ટભને વુધાયે છે. યજ છાતીની વલાવવલાવની કવયત અથલા મગા લડે તભાયા પેપવાની 

ઇમ્મુવનટી લધાય. 

૬.   એન્ટીઓવક્વડન્ટ ધયાલત ખયાક તભાયા નેફ્રરજીસ્ટને અથલા ન્મુરીળનીસ્ટને ૂછીને રેલ. 

કુદયતી ખયાક જે જેભાં પ્રફામટીક્વ અને એન્ટીઓવક્વડન્ટ છે જેલા કે દશીં, આદુ, શદય, 

કફી લધાયે રેલા. 

૭.   ખુફ ાણી ીલું. ળક્મ શમ ત નલળેકું ાણી ીલું. તભે ાણી ગા નીચે ઉતાયળ ત્માયે 

ગાના લામયવ જઠયભાં જળે અને પેપવાભાં નવશ જામ. જઠયભાં એવીડીક ીએચ શલાથી 

ફેક્ટેદયમા અને લામયવ ભયી જામ છે. 

૮.   ન્મુભકકર ચે વાભે તભે યવી રીધી શલી જઈએ કાયણકે તે કયનાના ચે ઉયાંત થતા 

લધાયાના ચેને અટકાલે છે. 
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૯.   તભાયી ડામારીવીવની વાયલાય કયના લામયવના બમથી અટકાલલી નવશ. તભે શવસ્ટર 

તવફમત ફતાલલા અથલા ડામારીવીવ કયાલલા જાલ ત્માયે ભાસ્ક અને આંખના ગગલ્વ 

શેયી જલું, વનમવભતણે ભાસ્ક શેયલ જરૂયી નથી. તભાયા પીઝીળીમન વાથે ફની ળકે ત 

ટેવરપનથી કન્વલ્ટ કય અને શવસ્ટરની ભુરાકાત ઘટાડ. 

૧૦.  તભાયી યજની ચારુ દલાન લધાયાન સ્ટક યાખ. જે બ્રાન્ડ તભે લાયતા શ તે ન ભે ત 

તેની ફીજી જીનેદયક બ્રાન્ડ રેલી યંતુ દલા ફંધ ન કયલી. આળા યાખીએ આ વલે આ ફધી 

કાજી યાખી વરાભત યશ અને સ્લચ્છ યશ. 

દદી અને તેના કુટુંફે ક્માં વાલચેતીના ગરા રેલા: 

દદી અને તેના કુટુંફીજનએ વાલચેતીના ગરા રઈ કયનાન પ્રવાય અટકાલી અને વમવક્તગત 

જખભ ઓછંુ કયલું જઈએ. 

તભાયા શાથ લાયંલાય ધલા 

 વનમવભતણે તભાયા શાથ વાફુ અને ાણી ૨૦ વેકન્ડ (ઓછાભાં ઓછી) ભાટે ધલા, ખાવ 

કયીને લળરૂભભાં ગમા છી, નાક છીક્મા છી, ઉધયવ કે છીક ખાધા છી અને ઘયની ફશાય 

નીકળ્મા છી. 

 જ વાફુ અને ાણી ન શમ ત ૬૦% આલ્કશર ધયાલતા વેનીટાઈઝયથી ધલા. 

 ળા ભાટે? લામયવ ફડી ફ્રુમટ જેલા કે રા, ભભાં ફશાય નીકી ળકે છે. 

આંખ, નાક કે ભઢાને અડલું નવશ 

 ળા ભાટે? શાથ લડે આને ઘણી વાટીને સ્ળસ થમ શમ તેથી શાથભાં લામયવ આલી ળકે, 

એક લખત શાથ ખયાફ થામ છી એ લામયવ તભાયી આંખ, નાક કે ભઢા દ્લાયા ળયીયભાં 

પ્રલેળ કયી તભને ફીભાયી આી ળકે. ફને ત્માં વુધી જભણ શાથ લાયનાય ડાફા શાથથી આલું 

કાભ કયલુ.ં 

તભાયી અને અન્મ લચ્ચ ેજગ્મા યાખ 

 ઓછાભાં ઓછંુ તભાયી અને અન્મ લચ્ચ ે૩ ફૂટનું અંતય યાખ. 

 ળા ભાટે? જમાયે કઈ ઉધયવ ખામ કે છીંક ખામ ત્માયે શલાભાં નાના-નાના છાંટા ઉડે છે જેભાં 

લામયવ શમ છે. જ તભે નજીક ઉબા શળ ત તભે તે વલાવભાં રઇ રેળ. 
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 ક્માયેમ ણ ધમેરા કે ભેરા કડા ઝાટકલા નવશ. લામયવ કડા ય િણ કરાકભાં તાંફા ય 

ચાય કરાકભાં અને રાકડું ફધ બેજ ળી રે છે તેથી તયત નાળ ાભે છે યંતુ કાડસફડસ ય 

૨૪ કરાક અને પરાવસ્ટક ય િણ દદલવ જીલીત યશે છે. શલે જ તભે ઝાટકળ ત લામયવ 

શલાભાં િણ કરાક યશેળે જમાંથી નાકભાં જળે ત ચે રાગળે. 

તભાયી આવાવ સ્લચ્છતા ખાવ કયીને વલવનતંિને રગતી જાલલી. 

 ધ્માન યાખ કે તભે અને તભાયી આવાવના રક છીંક ખાતી લખતે અને ઉધયવ ખાતી લખતે 

ભોં આડે કણી, રૂભાર અથલા ટીસ્મુ ેય યાખે. ટીસ્મુ ેયને તુયંત પેંકી દેલ. 

 ળા ભાટે? છીંક કે ઉધયવના ઉડતા છાંટાભાં લામયવ શમ છે. ત થડું ધ્માન યાખળ ત ળયદી, 

ફ્રુ અને કલીડ-૧૯ થી ફચી ળકળ. 

તભારં ઘય સ્લચ્છ અને જંતુયવશત યાખ 

 જે જગ્માએ શાથ રગાવમ શમ (દા.ત. ટેફર, દયલાજાનું શેન્ડર, રાઈટની સ્લીચ, ખાનુ,ં 

વીંક, વેરપન, ટઇરેટ) તેને વનમવભત યીતે ઘયભાં લયાતા સ્પ્રેથી વાપ કય. 

 ળા ભાટે? કાયણ કે કયના લામયવ કરાકથી દદલવ વુધી આ અરગ-અરગ દાથોની વાટી 

ય જીલે છે. વાપવુપી અને જંતુયવશત ફનાલી કલીડ-૧૯ તથા ફીજી લામયર ભાંદગી 

વભાજભાં આગ જતા અટકાલી ળકામ. 

 ટાભાં, બીડભાં બેગા ન થલું અને ળક્મ શમ ત્માં વુધી જરૂદયમાત લગયની ભુવાપયી ટાલી. 

 તભને કયનાન ચે બીડબાડલાા અને ફંધીમાય જગ્માભાં રાગલાની ળક્મતા લધુ રાગે છે. 

 કલીડ-૧૯ જ તભાયી વવામટીભાં પ્રવયલાન ળરૂ થમ શમ ત ળક્મ શમ ત્માં વુધી ઘયે યશ. 

 તભાયી દલા ફંધ ન કયલી. ઘણી દલાઓની લામયવ ય પામદાકાયક અવય શમ છે. 

 લધાયાની દલા શભેળા યાખલી જેથી દલા ન ભે ત ણ થડ વભમ દલા ચારે. 

ળું તભાયે તભાયા ડક્ટય વાથેની પરઅ ભુરાકાત ચારુ યાખલી જઈએ? 

શા. તભાયા ઈમ્મુનવપ્રેવનની દલા મગ્મ પ્રભાણભાં રેલામ તે ભાટે તભાયી વાયલાય કયતા તફીફ વાથે 

વંકસભાં યશેલું જઈએ. જ કે અભારં એ ણ ભાનલાનું છે કે ળક્મ શમ ત્માં વુધી શવસ્ટર જલાનું 
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ટાલું, તેની ફદરે નેફ્રરજીસ્ટ વાથે ટેરીપન ય ભાગસદળસન રેલું. જ શવસ્ટર જલું જ ડે ત 

લેઇટટગ રૂભભાં તથા શસ્ીટરભાં ફને તેટર ઓછ વભમ યશેલું. 

કઈ એલી દલા જે ટાલી જઈએ? 

પ્રાથવભક ભાવશતી યથી કશી ળકામ કે જે રક NSAID દુખાલા કે તાલ ભાટે લાયતા તેભને જ 

કલીડ-૧૯ થામ ત તે દદીભાં ગંબીય રક્ષણ થઇ જતા તેથી ેયવીટાભર લાયલી. 

દદી જે ACEI અથલા ARBS દલા રેતા શમ તેભણે તે ચારુ યાખલી. જ કે એ વલળે ચચાસ ચારે છે 

યંતુ તેના ડેટા શજી ૂયતા નથી. બ્રડપ્રેળય કંરર અને ેળાફભાં જતા પ્રટીનને અટકાલલા ભાટેન 

પામદ તેના દયસ્ક કયતા લધુ છે. ઘણી વવામટી જેભાં મુયીમન વવામટી ઓપ કાર્ડડમરજીસ્ટ ણ 

છે તેભણે જાશેય કયેર છે કે ACE2 અને કલીડ-૧૯ભાં તથા ભૃત્મુ લચ્ચ ેકઈ વંફંધ નથી. 

ડામારીવીવ લખતે દદીના દયલાયના વભ્મ અને વંબા રેનાયાઓ ભાટેની 

તકેદાયીઓ: 

૧. દયલાયના ફધા વભ્મ જે ડામારીવીવ દયવભમાન દદી વાથે યશે છે. તેભણે તકેદાયી યાખલી 

અને ઉય જણાલેર વનમભનું ારન કયલું, જેથી ચે રાગલાની ળક્મતા ઘટાડી ળકામ. આ 

ઉયાંત લાયંલાય તાલ ભાતા યેશલું, વમવક્તગત ચખ્ખાઈ, શાથ ધલા અને ભાંદા ડેર દદીનું 

તુયંત યીટીંગ કયલું. 

૨. જે ેળન્ટ ડામારીવીવ ય શમ તેના કુટુંફના વભ્મ કે નવીંગ સ્ટાપ જ ફેઝીક 

કલયન્ટાઈનભાં શમ ત તે ેળન્ટનું એ વભમ (૧૪ દદલવ) દયવભમાન ડામારીવીવ થઇ ળકે છે. 

૩. જ કુટુંફના વભ્મ કે નવીંગ વેલા આનાય (ડામારીવીવ યના ેળન્ટની) કલીડ-૧૯ 

ઝીટીલ થામ ત દદીનું નાભ અગ્રેડ કયી તેની વાયલાય તે પ્રભાણે કયલાની યશેળે. 

ટુંકવાય (વભયી): 

ટુંકભાં, કલીડ-૧૯ભાં દકડની ય યગની અવય થતી શમ છે અને એક્મુટ દકડની ઇન્જયી એ 

ભટાસરીટીનું સ્લતંિ પ્રીડીકટય છે. ક્રવનક દકડની ડીઝીવભાં કલીડ-૧૯ ચે રાગે ત ળંુ થામ તેન 

અભ્માવ નથી થમ યંતુ ઘાતક ચેની ળક્મતા લધુ છે. આ ઉયાંત ઈમ્મુનવપ્રેવીલ દલાન ડઝ 

કેટર છે એ ભુજફ ણ દયસ્ક શમ છે. જ દદી ડામારીવીવ ય શમ અને કલીડ-૧૯ના દદીના 
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વંકસભાં આવમ શમ ત ઇન્પેકળનનું યીસ્ક ફીજા દદી અને ભેડીકર સ્ટાપને ઘટાડલા ભાટે જરૂયી 

પ્રટકરનું ારન ચુસ્ત યીતે કયલું. 

આ જ ફેસ્ટ અને એક ભાિ યસ્ત તભાયી દકડની લામયવથી ફચાલલા ભાટે છે. તેથી ચે ન રાગે તે 

પ્રથભ ગરું છે. 


