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இன்றுக ரகரணர  வஸ் உனவ க அச்சுறுத்தும்  றருறர  
தி ரு றநது. ினங் றணங் பின் த்றில் தி இந்  றருற 
தன ருடங் ளுக்கு பன்  கறு உருத்றல் ந்து   MERS - COV 

[Middle East Respiratory Syndrome]  [ பூவணினறருந்து ணினுக்கு 
திது ] , SARS -COV [Severe Acute Respiratory Syndrome] 

[எட்ட த்றனறருந்து ணினுக்கு திது ]   ன்று இருி 
கரய் பர  க ரடி தரறப்வத ற்தடுத்றது  றவணிருக் னரம் .  
 

க ரகரணர  வஸ் ணது க ர ப த்வ 2019 டிசம்தர் ரம் 
 ரட்டிது . வூயரன்  ரில்  டல் ினங்கு ள் 
அங் ரடிில்  பனறல் திது  ண்டுதிடிக் ப்தட்டது. அங்கு 
தற்றுக் க் ரண க் ள் இநப்தற்கு  ரரணது. உன    
சு ரர றறுணம் ஜணரி 12 , 2020 ல்  2019-nCOV  ன்று இவண 
 கதரிட்டது. இணரல் ற்தடும் கரற்று கரவ  COVID -19  ன்று 
கதரிட்டு  ,  அன் ீது ஆரய்ச்சற வப உனக ங் றலும் உள்ப 
ிஞ்ஞரணி பிடம் ஆம்திக்குரறு படுக் றிட்டது . ரளுக்குரள் 
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அறீிர  திரும் இந்கரய் ணி குனத்வக 
டுங் வத்து , அசரங் ங் வப  ஸ்ம்திக் வத்துள்பது . 
 

இந்  றருற ணிணின்  ண் ,ரய் ற்றும் பக்கு ற 
உடம்திற்குள் திகசம் கசய் றநது. தும்ல்,  இருல் ற்தடுத்தும் 
சபி றவன ள் பனம்  ரற்நறல் தநந்து ற்கநரருருக்கு 
தவு றநது. இந் வஸ் உடனறன் உள் தவந்வுடன் 2- 14 

ரட் ளுக்கு ந் ி அநறகுநறவபம் ற்தடுத்ரது. இந் ரட் ள் 
இன்குகதன்   ரனம் ன்று அவக் ப்தடு றநது. 

 

வைபஸ்- ஓர் அசல்  

இது எரு சரண  னவக ி பழு உிருண்ி அல்ன . 
இணரல் ற்ந உிரிணங் பிடறருந்து ணித்து ர படிரது. 
இது RNA  ணப்தடும் புஅறன வ ரல் உருரணது. 
க ரழுப்திணரனரண  ஆண கபி சட்வடவ அிந்து உள்பது . 
ணி கசல்லுக்குள் [  ண் , பக்கு, ரய்  ற ] தவந்தும் 
அவண வ ப்தற்நற ணது  ட்டுப்தரட்டுக்குள் க ரண்டுந்து 
ன்வணக ஆ ி க் க் ரண  வஸ் பர  
கதருக் றக்க ரள் றன்நண. 
 

வஸ்  உடவனிட்டு ககுகம் கபிக ணித்றருக்  
இனரது . கபி ட்தகப்தறவன ற்றும் தடிந் இடம் ன்ண 
ன்தவப்கதரறுத்து இன் கரற்றுத்ன்வ ரறுதடு றநது.  இது 
குபிர் திகசங் பில்  அற கம்  கரற்றுத்ன்வபடன் உள்பது 
. ணகரன் கரப்தர , அகரிக் ர ரடு பில் இன் க ரடூம் 
அற ம் . ஆண்டிவதகரட்டிக்ஸ் ணப்தடும் ருந்து ள்  இவண 
அறக் படிரது.   
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இவண   க ரழுப்திணரனரண ஜவ்வு படிிருப்தரல் வ  வப 20 

கரடி ளுக்கு குவநரல் கசரப்பு வத்து தவபடன் 
 அனம்திணரல் இது அறந்துிடும் .  கந்ீரில் வ  ழுவுல் 
இன்ணபம்  சறநந்து . 
 

ர் ண்டிணர் உள்ப அவந ள் ற்றும்  ரர் பில் இது தவும் 
ன்வ அற ம். ங்க ங்கு  ஈம் , குபிர் ற்றும் இருட்டு 
இருக் றநகர அங்கு இந் வஸ் அற ர  தவு றநது .  

 புந ஊரக் றர் ள் உள்ப   சூர் கபிச்சம் ற்றும் கப்தம் இன் 
றரி . 

அற ரண ஆள் கருக் ம் , கூட்டங் பில் இது பிர  தவு றநது. 

இந் வஸ் கரல் ற ஊடுருபடிரது .  

ிணி ர் ,   ள் , சரரம் அல்னது ிஸ் ற[ 45% ஆல் யரல்] 
பனறவ இவ அறக் படிரது .  

குவநந்து   60 %   ஆல் யரல் கவப்தடு றநது  . 

 

வ ோகபோோ உண்டோக்கும் சிறுீப  ோதிப்பு  

இந் வஸ் தவீவன குநறவத்ரலும் சறறுீ ங் வபபம் 
ிட்டுவப்தறல்வன. 30-60% பும்  கபிருல் ( proteinuria ) , 15-

20% ற் ரனற  கசனறத்ல் ( Acute Renal Failure )  இன் க ரடி 
தரறப்பு பரகும் . னற றர ரத்றவ ள் ( Ibuprufen, Diclofenac ) , 

ீர்ச்சத்து குவநல் , ரந்ற , ிற்றுகதரக்கு பனற தன 
 ரங் பரல் சறறுீ  தரறப்பு ற்தடு றநது . இர் ள் உடல் 
றவன கரசரற்கு பக் ற  ரம் இது . டனறசறஸ் சற றச்வச 
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பனம் இவண வத்றம் கசய் கண்டும் . உடல்றவன 
பன்கணற்நவடந்ரல் டரனறசறஸ் றறுத்றவக் ப்தடனரம் . 

ஏற் கை சிறுீப  ோதிப்பு உவடனைர் ள் என் 
வசய்னகைண்டும்  

இந்றரில் சுரர்  10% க் ளுக்கு இந் றவன உள்பது . 
இவ்ரறு உள்பர் ளுக்கு கரய் றர்ப்பு சக்ற குவநரல் இந் 
வஸ் பிர  தரறப்வத ற்தடுத்து றநது .  சறறுீ  ரற்று 
அறுவ சற றச்வச கற்க ரண்ட கரரபி ள்,  சறறுீ  அற்சற 
கரய் ( Nephrotic Syndrome )   ற்றும் SLE கரய் ளுக்கு   ஸ்கடரய்டு  
ரத்றவ ள் தன்தடுத்துதர் ள் இந் வஸ்  றருற ரல் 
ற் ரப்பு டடிக்வ  வப கற் க ரள்ப கண்டும். 

 

ைடீ்டிககன தங்குதல் , நற்ைரிடநிருந்து 3- 6 அடி 
தள்ினிருத்தல் , வ  வ அடிக் டி கசோப்பு கோட்டு  ழுவுதல் , 

வைிகன வசன்ோல் மு க் ைசம் அணிதல் முதின 
டைடிக்வ  ள் முக் ினம்.   

10 அிவுவப ள் நி முக் ினம் 

1. வ  வப அடிக் டி கசரப்பு கதரட்டு  ழுவுல்.  ஆல் யரல் 
உள்ப  றருற   ரசறணி வப உதகர றத்ரல் க ரிட் கரய் 
ரல் டுக் னரம் . இது பி பவநக .  ஆணரல் 
அவணரலும் அனட்சறப்தடுத்ப்தடுரல் கரய் அற ம் 
தவு றநது . இந் வஸ் னம் பனர வும் தவுரல் 
 க்கூவச சுத்ர  வத்துக்க ரள்ப கண்டும். 

2. புவ  திடித்ல், து அருந்துல் அநக றறுத்ப்தட கண்டும் . 
இணரல்   கரய் றர்ப்பு சக்ற ற  ற  குவநந்து ிடு றநது. 
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3. சர்க் வ கரய் உள்பர் ள் அவண  ட்டுக்க ரப்புக்குள் 
வக்  கண்டும். இல்வனகணில் வஸ்  றருற கரற்று 
அதரம் உள்பது . 

4. ணிவ ிரும்தி பர  ரறுங் ள். ற்நரிடறருந்து 3 அ டி 
 ள்பி றன்று கதசுங் ள் . 

5. றணபம் வட திற்சற டீ்டிகனக கசய்வும். பச்சு திற்சற 
ற்றும் கர ர சரனச்சறநந்து . இணரல் உங் பது கரய் 
றர்ப்பு சக்ற அற ரிக்  ஆம்திக் றநது . 

6. றணபம் இற்வ ரண உவு வப சரப்திடவும்  .   ரய் 
 நற ள் ,  லவ, ிர், ஞ்சள் , இஞ்சற , பட்வடக ரஸ் 
கசர்க் வும் . 

7. அடிக் டி கதுகதுப்தரண ண்வீ அருந்வும் . இணரல் 
வஸ் கரண்வடினறருந்து ிற்றுக்கு ள்பப்தட்டு 
அங்குள்ப அறனத்ரல் அறக் ப்தடு றநது . 

8. கரய் டுப்பு ஊசற ள் [ Pneumococcal and Flu vaccines ] ற்ந 
தவீல் கரய் வப டுத்துிடும் . ணக அசறம் 
கதரட்டுக்க ரள்ப கண்டும் . 

9. டரனறசறஸ் கவப்தடும் கரரபி ள் அவண அசறம் 
கரடகண்டும் . அங்கு ப க் சம் அிது ல்னது . 
கவப்தட்டரல் உங் பது கப்கரகனரஜற ருத்துவ கதரன் 
அல்னது அவனகதசறில் அவத்து ஆகனரசவண வப கதநவும். 

10. ரத்றவ வப பன்ணர க ரங் ற வத்துக்க ரள்பவும் . 
றடீகண கதரக்குத்து ள் வடதடனரம்,  வட ள் 
படப்தடனரம்.  பன்கரசவணபடன் கசல்தடுங் ள். சறன 
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சங் பில் அக கசல்தரட்டுடன் உள்ப  ரற்று 
ருந்து வபபம் ரங் ற வத்துக்க ரள்பவும். 

 

ைடீ்டில் உள்ைர் அவைரும்  வசய்ன கைண்டினவை  

அடிக் டி வ  ழுவும்.  

தும்ல், இருல் இருந்ரல் வ க்குட்வட உதகர றக் வும் . 
அடிக் டி  ண் , ரய் , பக்கு கரடுவ ிர்க் வும் .  

ீங் ள் னது வ  தக் ம் உள்பரணரல் உங் பது இடது வ  
பனர  வ ப்திடி , கடதிள் , அவனகதசற பனறவ வப 
திடிக் வும்.  அவனகதசறவ ஆல் யரல் பனம் அடிக் டி 
துவடக் வும்.   

டஸ்ட்டர் பனம் தூசற துவடப்தவ ிர்க் வும். இணரல்  இந் 
வஸ்  ரற்நறல் றக்  துர றநது . 
 இந் வஸ் துி பில் 3 ிகம் , ரறத்றல் 4 ி கம், 

அட்வட பில் 24 ி கம், உகனர ங் பில் 42 ி கம் 
ற்றும் திபரஸ்டிக் றல் 72 ி கம் வ  ரக்குப்திடித்து 
றற் றநது .  ணம் கவ . இவ வப அடிக் டி ஆல் யரல் 
பனம்   சுத்ர  துவடப்தது ன்று. 

 

ீங் ள் உட்வ ோள்ளும் நருந்து ள் ற்ி சி 
 ருத்துக் ள்     

 ரய்ச்சல் இருந்ரல் தசறட்டகரல் ரத்றவ வப 
உட்க ரள்பனரம் . ற் ணக தறிட்டதுகதரல் ற்ந னற 
றரி வப ிர்க் வும். 
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சறன ரட் ள் பன்பு  எரு நரண அதிப்திரம் திது  . 
இத்க்க ரறப்பு , இரு ற்றும் சறறுீ  ிரறஸ்ர் ள் 
 உதகர றக்கும்  ரத்றவ ள்  [ ACE inhibitors, ARBs ] உட்க ரள்ரல் 
வஸ் கரற்று  அற ம் ஆ னரம் ன்ந சந்க ம் ழுப்தப்தட்டது 
 . உண்வறவன ன்ணகணில்  இவ க ரகரணர வஸ் 
தவுவ அற ரிக் ரது . இவ கரரபி ளுக்கு அத்றரசற 
ருந்து ள் . ணக க் றன்நற டுத்துக்க ரள்பனரம். 
டரனறசறஸ் கரரபிின் டீ்டில் உள்ப எருருக்கு க ரிட் 
கரய் சந்க த்றல் டீ்டு அபில்  ணிவப்தடுத்ப்தட்டிருந்ரல் 
 அணரல் டரனறசறஸ் சற றச்வச தரறப்பு ற்தட கூடரது . அது 
ரரந்ற டரனறசறஸ் பவந ரநரல் கசய்கண்டும். 

 

முடிவுவப  

 ரகரணர வஸ் சறறுீ ங் வப தரறக் னரம். அவ்ரறு 
தரறத்ர் ள் உிருக்கு ஆதத்து ற்தடனரம். ற் ணக சறறுீ  
தரறப்தவடந் கரரபி ள் ற வும்  ணர  ங் வப 
தரது ரத்துக்க ரள்ப கண்டும். அடிக் டி  வ   ழுவுல், க் ள் 
கூட்டங் வப ிர்த்து ணிவ தடுத்றக்க ரள்ளுல், கரய் டுப்பு 
ஊசற வப நரல் கதரட்டுக்க ரள்ளுல்பனறவ பக் றம். 
உங் வபபம் தரது ரத்து , உங் பின் உற்நரர் உநிணவபம் 
ற்றும் உங் ளுக்கு சற றச்வச அபிக்கும் கசினறர் ற்றும் 
ருத்துர் ளுக்கும் கரய் கரற்று தரல் 
 ரத்துக்க ரள்ளுங் ள். 
ண உறுறபடன் கசல்தட்டு ணிகுனத்துக்க  சரனர  ந்துள்ப 
க ரகரணர வவம பநறடிப்கதரம்.    

ைருமுன்  ோப்கோம்  . ைந்தின் ைருந்தோதரீ்.  


