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Disclaimer
ஹகரொை லொஸ் குோத்த நைது கபேத்துக்கல் ைைர்கள் ஹதைர்ந்து ரகட்டுக்ஹகண்டிபேக்கோர்கள். நம்
இதுலொ ஹகரொை லொஸ் ஹதற்று ற்ேட்ைர்கலக்கு சகச்லச ஹசய்ததல்லௌ ஆைல் இரத அோகுோகல்
எத்த தலொீொல் ஹதற்று ரநய்கலைன் இங்கு ந்த ேௌபேக்கு சகச்லச
கலைத்தபேக்கோது.
ங்கலக்குத்

இந்ரநில்

ஹதரிந்தலதபம்,

ழுதிபேக்கரோம்.

இது

தகேைகர,

ேௌ

ரந்ிகள்

ைைர்கலக்கு

சத்த

கேதைகர

ேர்த்த

ஹசய்தபேக்கரோம். அதல் ேௌனும்

அஸ்லத

அனுேத்லதபம்

ைபேத்து

ரீதக

கைப்ேடுகோது.

கபேத்தல்

ன்ை

ஹகண்டு

ஹசய்கரோம்

இதல்

இதலை

ன்ேலத

ஹசல்தற்ககத்தன். எபே ைபேத்துர் ரந்ில ேரிரசதலை ஹசய்து, சகச்லச ஹசய்தற்கு ைற்று ஆகது.

இது ஹகரொைவுக்கை அொசு ேரிந்துலொத்த பழு சகச்லசபம் இல்லௌ. ஆதௌல் சத்த ைபேத்து ிப்புைர்வு
ரண்டுரர்

இலதப்

ேடித்து

ரண்டும் ன்றும் இல்லௌ.

ஹதரிந்து

ஹகள்்வும்.

ங்க்து

கபேத்துக்கள்,

பழுலைக,

சரிக

இபேக்க
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Novel Corona Virus
Novel Corona Virus 2 னும் ஹதற்று ரநய் கபேைல் Covid
19 ன்னும் ரநய் நலௌ ற்ேடுகோது. ஹதற்று ரநய் கொைி
Severe acute respiratory syndrome virus 2
ன்றும்
அலக்கப்ேடுகோது.

இந்ரநய்

நலௌைது

பதன்

ச ைில்

வுன்

ைநகொத்தல்

அோிக்கப்ேட்ைது.

உள்்

இப்ஹேழுது
WHO

உௌகம்

ிைல்

அண்ைர்டிக

பழுதும்

ைர்ச்

11,

திர்த்து

ேொவும்

2020

ஹதற்று
அன்று

அலைத்து

பதௌல்

ரநய்

ன்று

அோிக்கப்ேட்டு

கண்ைங்க்ிலும்

ேொி

உள்்லத உறுத ஹசய்ப்ேட்டுள்்து.
இந்த

ைபேத்துத்தல்

அணுகுபலோ

தண்ணுிரில்

அல்ௌைல்

தைித்தும்

அடிப்ேலைில்
ய்ந்த

ரநய்

பலோில்

இத்ஹதற்று ரநய் ேற்ோ ி்க்கம் அ்ிக்கப்ேடுகோது. ரநின்
இல்பு,

ரநய்

ஆகற்ோல்

ரதன்றும்

Covid

19

இைம்,

ரநய்

ன்னும்

ரதன்றும்

ரநய்



நலௌைது

ி்க்கப்ேடுகோது.

த ாயின் இயல்பு
Covid 19 ன்ேது
நலௌில்

உௌக அ்ில் ேொவும் ஹதற்று ரநக ைோபள்்

அரநக

ைக்கல்

உைல்,

ைை,

உைவு

ரறுேடு

இன்ோ

ேதத்தபேக்கன்ோது. இந்த ைபேத்துத்தல் இதலை ஹகள்ல் ரநய்,
ஹதற்று

ரநய்

ன்று

ஹதற்று

கபேைக்ல்

கபேதப்ேடுகோது.
ற்ேைக்கூடி

இந்த

புோக்

ஹதற்று

ரநைது

கொைங்க்ல்

ற்ேடும்

ரநகும். அகக் கொைங்க்ல் ற்ேடும் ரநய் சகச்லச பலோகல்
புோக்

கொைங்க்ல்

இலைந்து

ேின்ேற்ோ

ற்ேடும்
ரண்டும்.

ரநய்

சகச்லச

அதைல்

பலோகர்டு

குோப்ேிட்ை

ரநய்

குோகுைங்கல் அோந்து சகட்லச பலோ டிலைக்கப்ேை ரண்டும்.

தகா வி ட்

-

19

( ககா தரா னா )
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Covid 19 ைல் அதகம் ேதக்கப்ேட்ை இைங்கள் ைற்றும் ச ைில் இபேந்து கலைத்த
குோப்புக்ில் இபேந்து க ழ்கண்ேல அோப்ேடுகன்ோை. அதல் ேதக்கப்ேட்ைர்க்ில்,



40% குோகுைங்கள் இல்ௌைல் / குலோந்த அ்வு குோகுைங்கள் – Viral

pneumonia



40% ைதைை குோகுைங்கள் ைற்றும் குலோந்த அ்வு pneumonia ின் குோகுைங்கள்
கைப்ேட்ைை.



15% தீிொ குோகுைங்கள்



5% இக்கட்ைை உைல் நலௌில் உள்்ர்கள்



ஹேதுக 98% ேதக்கப்ேட்ைர்கலக்கு ரௌசைது பதல் ைதைை சுொம் கைப்ேட்ைது.



76% இபேைல்



44% உைல் ௌ ைற்றும் உைல் த்ர்ச்ச ஆக குோ குைங்கள் கைப்ேட்ைை.

தீிொ

Pneumonia ரநய்

உள்்ர்க்ில்



90% சுொம்



70% உைல் கல்த்து ரேதல்







50% ்ி இபேைல்
40% ேசின்லை
35% உைல் ௌ
31% ஹேபேபச்சுிைல் (இலொப்பு)
27% ரகல கக்கல் (இலொப்பு)
ஆக குோகுைங்க்ல் ேதக்கப்ேட்ைைர்.

ைற்ஹோபே

அோக்லகில், அ்ில்

பச்சு

பக்க குோகுைங்க்க சுொம், ஆக
இபேைல்,

பச்சு

தடுைற்ோம் கூோப்ேடுகோது.

ரநய்

குோகுைங்கர்டு தீிொைலைபம்

நலௌில்

தடுைற்ோம் கைப்ேட்டு,

ஆகல

கைப்ேட்ைை. நலௌில்

ரநய்

தீிொைலைந்த பச்சுத்தலை

நலௌில்

ரைல்பச்சு,

உல்ச்சல்,

பக்குற்ோ
ஏக்க்ம்

குோகுைங்கள்
நலௌில்

ஆக
பதல்

குலோகர

ேதவு ஹசய்ப்ேட்ைது.

இபேைல்

சுொம்,
ைற்றும்

ரைற்கூோ

சௌபேக்கு

பப்ேிைி

குலோந்து, குோகுைங்கள் கைப்ேடும்.
அதகரித்து

இந்த ல்ௌ கொைிகல்பம்
கபேத்தல் ஹகண்டு, ரகிட் -

குோகுைங்கல் 19  எபே கேத ரசர்க்லக

ஹகண்டும், இந்த ைபேத்து சுொம் ன்று கபேதௌம்.
தல்க்ில்

குோப்ேிட்டுள்்

குோகுைங்கல்
எப்ேீடு

ரநைது

ோட்டு கூடி
குலோந்த தம்)

ஹகண்டும்

ஹசய்பம்

Covid 19

அரநக ேதக்கப்ேட்ைர்கலக்கு
பதௌல்

சுொம்

ைர்பு ைொைம் ற்ேட்ைது.

குோகுைங்கள், ிறு கதல்
ைற்றும்

ேிற்ேட்ை எபே



ல்

ஹேழுது

பதல்நலௌ
ேித்தத்துைன்

்ி

சுொம்

(கே

ன்றும்
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ச ைில் ரநல நர்கத்த ைபேத்துர்கள் ழுத கட்டுலொின்
குோப்புகள்


துந்த

"பன்று

ரந்ிகள்

கடுலைை

நரைைி

ரநல் ேதக்கப்ேட்டு டிசம்ேர் 27 அன்று வுைில் உள்்




எபே ைபேத்துைலைில் அனுைதக்கப்ேட்ைைர்.
ரந்ி -1
ரந்ி

49 து ஹேண்,
2-

61

துலை

ஆண்,

ரந்ி

3

-

32

துலை ஆண்
1

ைற்றும்

2

ரந்ிகலக்கு

ைபேத்து

சுிொங்கள்

கலைக்கப்ஹேற்ோை.


ரந்ி-1. -

டிசம்ேர் 23, 2019 அன்று கய்ச்சல் (ஹப்ேநலௌ,

37 ° C பதல் 38 ° C லொ)


ரந்ி வ்ித குோப்ேிைத்தக்க ரநய் ைபேத்து ொௌறு
இன்ோ டிசம்ேர் 23, 2019 அன்று சுொம் ைற்றும் ைர்பு உல்தல்
ைற்றும்

இபேைல்

ஆக

குோகுைங்கள்

கைப்ேட்ைதக

குோப்ேிைப்ேட்டுள்்து. 4 நட்கலக்குப் ேிோகு இபேைல் ைற்றும்
ைர்ேில் உள்் உல்ச்சல் அதகரித்தது ஆைல் சுொம் குலோந்து
கைப்ேட்ைது.
கம்ப்பெட்ைர்டு
நரைைி

ரைரைகொஃேிக்
ன்று

ரநய்

(ச.டி)

கைிப்பு

கபேி

ஆய்ின்

ஹசய்ப்ேட்ைது.

அர்

உைவு ஹைத்த சந்லதில் சல்ௌலோ ிற்ேலை்ர்
ரந்ி

2

-

பதௌல்

சுொம்

ைற்றும்

பச்சுத் தலை ஹதைர்ந்து அடுத்த 2 நட்க்ில்

கைல்

ஆர்.

இபேைல்

குோகுைங்கள் டிசம்ேர் 20, 2019 அன்று கைப்ேட்ைது;

பௌம்

ஆக

7 நட்க்ில்

தீிொைலைந்தது.

அலதத் ஹதைர்ந்து இந்தொம் சுசம் அ்ிக்கப்ேட்ைது. அபேம்,
கைல் உைவு சந்லதக்கு அடிக்கடி பேேொக இபேந்தர்.
1 & 3 ரந்ிகள்

குைைலைந்து

2020

ஜைரி

16

ஆம்

ரதத

ைபேத்துைலைில் இபேந்து அனுப்ேப்ேட்ைைர்.
ரந்ி 2 ஜைரி 9, 2020 அன்று ைொைைலைந்தர். ேப்
ைதரிகள் துவும் ஹேோப்ேைில்லௌ.
இந்த

அோக்லககள்

ரநின்

பன்ரைற்ோத்தன்

ரநக்க எபே சுட்டிக்கட்டிக உள்்ை.

தகா வி ட்

-

19

( ககா தரா னா )
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தீிொ

ரநய்நலௌ

ைற்றும்

அலதத்

ஹதைர்ந்து

ற்ேடும்

ைொைம்

ஹேபேம்ேலும்

பதர்க்ிைபம், ரறு ரநிைல் ேதக்கப்ேட்ைர்க்ிைபரை கைப்ேடுகோது.


இறப்பு விகிே குறிப்பு



பந்லத ரநின் ொௌறு இல்ௌத ரந்ிகலக்கு எட்டுஹைத்த க்கு இோப்பு
ிகதம் 0.9% ஆகும்.



60 தற்கு ரைற்ேட்ைர்க்ின் இோப்பு ிகதங்கள் ேின்பேைறு



60-69 - 3.6%



பந்லத ரநபற்ோர்க்ின் இோப்பு ிகதங்கள் ேின்பேைறு



இபேத ரநய்கள் - 10.5%



நீரிவு ரநய் -



சுச ரநய்கள், உர் இொத்த அழுத்தம், ிப்புபேத ரநய்கள் - 6%

70-79- 08%

> 80- 14.8%

7%

த ாயின் ேன்றம


ரௌசை குோகுைங்கள், நரைைி, தீிொ நலௌ ARDS, ஹசப்சஸ், ஹசப்டிக்
அதர்ச்ச.



தைர்கள்

ைற்றும்

ரறு

ரநிைல்

ேதப்பு

உள்்ர்கலக்கு

இந்ரநைது தீிொ குோகுைங்கல் ற்ேடுத்துகன்ோது. அர்க்து ரநின்
தன்லைைது ேின்பேைறு குோப்ேிைௌம்.


பதௌல்

ரௌசை

குோகுைங்கள்

–

அலதத்

ஹதைர்ந்து

ைதைை

குோகுைங்கலைன் ேதக்கப்ேட்ை நலௌ தீிொ நலௌ அலைதல்.



ேடிப்ேடிக உைல்நலௌ ரைசைலைந்து பேம் ரந்ிக்ின் ேகுதரைர், தை
பதர்கள் ைற்றும் பந்லத ரநய் ொௌறு ஆகலைல் உைௌன் ேௌம் குலோந்த



நலௌில் உள்்ர்க்ர்.
குலோந்த அ்ிரௌ ேித்தம் இபேந்தலும், அது ைர்ேில் ேித்தத்தன் தக்கத்தைல் சுொம்
பக்குற்ோ அேகொைை டித்லத ஹேறும்.



இதலை ததுக்கள் அகன்ோ நலௌ ன்று கூோௌம். உைௌன் எழுங்கற்ோ ரநய் தர்ப்பு
நலௌில் பக்குற்ோ ரநய் நலௌில் கணும்.



இதைல் ஏஜஸ் (Immunity) ற்ோத்தழ்வு நலௌல ிலொில் ற்ப்ேட்டு அதலைத் ஹதைர்ந்து
ஹசப்சற்கு ைற்றும் ஹசப்டிக் அதர்ச்சல ற்ேடுத்துகோது. ேித்தத்தன் உைௌன் ததுக்க்ின்
த்ர்வு ைற்றும் ேௌம் குலோவு ற்ேட்டு சுொைைது பக்குற்ோ சுொ நலௌல அலைகோது. தம்
அதகரித்த பக்குற்ோ நலௌைற்றும் த கேம் அகரித்த பக்குற்ோ நலௌ

5
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ரகிட் -19 ரநின் தன்லை க ழ்க்கண்ை நலௌகல் உலைை
ைக் கூோப்ேைௌம்.

Clinical staging of disease
ிறல 1


கேதம் கூடி சுொம்

சிகிச்றச பறறகள்


சுொத்லத குலோத்து, கேத்லத



ிறல 2

அோகுோகள் அதகரித்து கணும்

சிகிச்றச பறறகள்


குலோத்து, தத்லத
க ழ்பகைக இக்க
ரந்ிின் ேௌத்லத
அதகரிக்க ரண்டும்.

சுொத்லத குலோத்து, கேத்லத
குலோத்து, தத்லத க ழ்பகைக
இக்க ரந்ிின் ேௌத்லத
ேதுகத்து, ேித்தத்தன் அலசபம்
அல்ௌது ேொவும் தன்லை ஹகண்ை
குைம் ைற்றும் சூடு குைத்தைல்
ற்ேடும் ச ர்ரகலை குலோத்தல்



ிறல 3

ச ர் ஹசய்ப்ேைத ேித்தம் / ரகைலைந்த ேித்தம் ததுக்கல்
ரகைலைச் ஹசய்பம் நலௌ.

சிகிச்றச பறறகள்


கய்ச்சலௌ குலோக்கும் ைபேந்துகள்



ததுக்கள் ரகைலைைல் கக்கும் ைபேந்துகள்





பச்சுக் குய் அற்ச குலோக்கும் ைபேந்துகள்
கேத்லத இ்க்க ஹ்ிரற்றும் ைபேந்துகள்
ரந்ிின் ேௌம் கூட்டும் ைபேந்துகல்ப் ேன்ேடுத்த
ரண்டும்



ிறல 4

ததுக்கள் ரைலும் ரகைலைபம்,
ரநின் உேத்தொைக (Complication)

நலௌ 3 ல் கூோப்ேட்ை சகச்லச

கைப்ேடும்.

கய்ச்சௌல் ேன்ேடும். சகச்லச
பலோகல் ேன்ேடுத்த ரண்டும்.

-
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கூோப்ேட்ை ரநய்
ரகைக பன்ரைக்க

பலோகள் ைற்றும் பக்குற்ோ

தகா வி ட்

பக்குற்ோ கய்ச்சௌல்

பச்சுத் தைோல் ற்ேடும்.

சிகிச்றச பறறகள்




ிறல 5

( ககா தரா னா )

ஹசல்லும் தன்லை
Acute man-

agement ைப்ேடும்
அசொகௌ தீிொ நை
ீ
சகச்லச ரைற்ஹகள்்
ரண்டும்.
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த ாய் தோன்றும் இடம்


ரகிட் 19



இதுர

அக்ைி ேௌம் இல்ௌதர்கலக்கு பேகோது.

நைது

ைொபு

சர்

Immunity

தத்தும்

ஆகும்.

ஆைல்

அதன்

ஹ்ிப்ேடு

தலொீொௌல் நலைஹேறுகோது.


ேித்தத்தன்

உஷ்ைம்,

ண்ஹைய்த்தன்லை,

தொத்தன்லை

ஆக

குைங்க்ிைல்

கேத்லத இ்க்க நலௌற்ோதக ைற்றுகோது.


ரநய் தன்லை நலௌில் ேித்தைைது, உைல் ததுக்க்ில் த்ர்வு ைற்றும் ேௌக்குலோவு
ற்ேடுத்த, ததுக்கல் ரகைலைச் ஹசய்து ைொைத்லத ற்ேடுத்துகோது.

த ாய் தோன்றும் காலம்
இது ேின்ேைிக் கௌம் (ைச ைற்றும் ேங்குைி), இ்ரைில் கௌத்தல் (சத்தலொ
ைற்றும் லகச) பேகோது ன்ேலத நலைில் ஹகள்் ரண்டும்.

த ாய்த் ேடுப்பு



ிறல 0

கேசுொ குடிநீர்
உலொ ைத்தலொ

சுக்கு குடி ீ ர்


சுக்கு



கடுக்கய்






ரப்ேந்ரதல்



ச ந்தல்
ரேய்ப்புைல்

இற்லோ 1 ஸ்பூன் தம்
ீ
டுத்து 2 ௌட்ைர்
தண்ைர்ீ ரசர்த்து ஹகதக்க லத்து
டிகட்டி தண்ை ீபேக்குப் ேதௌக ேபேகவும்.
வாய் ககாப் ளித்ேல்


அக்கொ குடிநீர்,



ைசக்கய் குடிநீர்,



தரிேௌ (கடுக்கய், ஹநல்ௌக்கய்,
தன்ோக்கய்) குடிநீர்

கற்பூொல்ௌ ரதநீர் ஹசய்து குடிக்கௌம்.
தும்லேப்பூ, ை்கும், ஹல்ௌம் ரசர்த்து
குடிக்கவும்.
சன்ை ஹங்கம், ஆைரதலை, ச ந்தல்,
அதைதுொம்– தைபம் 3 பதல் 4 பலோ
டுக்கவும்

நௌரம்பு






ீ ராவி

ிடித்ேல்



ஹநச்ச இலௌ



ைஞ்சள்



கற்பூொ ல்ௌ
புறக விடுேல்


ஹண்கடுகு



சைைஞ்சல்



சம்ேிொைி



குங்கௌம்



ஹேபேங்கம்

7

PAGE

8

ஹநற்ோில் நீர்க்ரகல ைத்தலொ, லுைச்லசேச்சறு அல்ௌது
இஞ்சச்சறு கௌந்து ரதய்த்தல்
த்ேியம்


்ிதல் ஜீொைைகக் கூடி உைவுகள்,



உதொைம் – கஞ்ச பதௌல



ஹநல்ௌக்கய், சோ ஹங்கம், கோரப்ேிலௌ, இஞ்ச
ைற்றும் ைஞ்சள் துலல் ஹசய்து சப்ேிைௌம்




ேச்லசப்ேறு ரக லத்து அதன் தண்ை ீலொப் ேபேகௌம்.
ரகலத்த கய்கோகல் உண்ணுதல்



சூடு ஹந்நீர் அடிக்கடி



பழு ரநொ ஏய்வு டுக்கவும்.

குடிக்கவும்

அ த்ேியம்


்ிதல் ஜீொைம் ஆகத உைவுகள், கொம், ண்ஹைய் அல்ௌது
றுத்த உைவுகள், ஆத்த உைவுகள், திர், கு்ிர் ேைங்கள்,
தலௌ கு்ித்தல், உைற்ேிற்ச, ைை அலைத இல்ௌலை,



ைன்ிசோ ைற்றும் கு்ிர்சதைப் ஹேட்டி உேரகத்தல்

பதல்நலௌ

ரநின்

ரைற்ஹகண்ரைர்,
ஆகர்கலக்கு

குோகுைங்கள்,

ஹ்ிநடு

ேைம்

ரநய் உள்்பேைன் ஹதைர்ேில் இபேப்ேர்கள்
கைப்ேடுகோது.

இந்த

நலௌில்

தைிலைப்ேடுத்துதல் ைகவும் பக்கைகும்.





ிறல 1

சுொத்லத கட்டுப்ேடுத்துது
கேத்லத கட்டுப்ேடுத்துது
தத்லத க ழ்பகைக இக்குகோது ைற்றும் ரந்ிின்
ேௌத்லத, ரநய் தர்ப்பு சக்தல கூட்டுதல்

குடி ீ ர்


கடுக்கய், ஹகத்தைல்ௌ ிலத, ரகலொக் கங்கு, சுக்கு,
ேர்ேைப்புல், சம்பு, சறுரதக்கு ைற்றும் ரததபே ரசர்த்து




தகா வி ட்

-
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கௐம் ஹசய்து குடிக்கவும்.
கண்ைங்கத்தரி, சுக்கு, ச ந்தல் ரசர்த்து கௐம் ஹசய்து குடிக்கவும்.
ச ந்தல், கடுக்கய், சுக்கு

( ககா தரா னா )

ரசர்த்து கௐம் ஹசய்து குடிக்கவும்.
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மருந்துகள்

குடி ீ ர் மற்றும் கஞ்சி


தசபௌம்



ஆைரதலை





ஞ்சபட்டி கஞ்சி




அொத்லத குடிநீர்



இற்லோ ஹகண்டு கய்ச்ச நீர்







ஹகத்தைல்ௌ, சுக்கு, ௌம்



கேசுொ குடிநீர்



கேத்லத கட்டுப்ேடுத்தும்.






சுக்கு, ை்கு, தப்ேிௌ ரசர்த்து
குடிநீர் ஹசய்து குடிக்கவும். இது





ேச்சரிச

நௌரம்பு குடிநீர்
தரிகடுகு சூொைம்
த்ிசத சூொைம்
கஸ்தூரி
ைத்தலொ

க ழ்க்கணும் ைபேந்துகள்
குலோந்த கௌத்தற்கு

அதைதுொம்

குோப்ேிட்ை அ்டுகலைன்
ீ

ைத்தலொ

ஹகடுக்கவும்.

த்ிசத ைகம்

உலத்தம் ேபேப்பு
துொம் ேபேப்பு



ேிொம்ைைந்த லேொம்



இௌங்க ஹசந்தூொம்

கைலௌப் ேபேப்பு
சறுேறு

இற்லோ ரசர்த்து கஞ்ச லத்து ேபேகவும்.










ிறல – 2

ிஷ்ணுகொந்த
சறுரதக்கு
சுக்கு



தப்ேிௌ



ஆைஹதலை



ச ந்தல்

சர்சுொ குடிநீர்
கே சுொ குடிநீர்
ை்கொலை ரர்ப்ேட்லை +

நௌரம்பு

கடுகுரொகைி – இலொப்பு இபேைல்

ச ொகம்

தீபேம்.

இற்லோ குடிநீர் ஹசய்து குடிக்கவும்.
ரைற்கூோ கௐம் கேதத்லதக் குோக்கும்.
ேித்தத்லதக் கட்டுப்ேட்டில் லக்கும்.

ிறல 3

குடி ீ ர்

சர்வ சுர குடி ீ ர்



ரப்ேம்ேட்லை, து்ச, ை்கு
இற்லோ ரசர்த்து குடிநீர்
ஹசய்து குடிக்கவும்.



ச ந்தல் குடிநீர்

9







தூதுல் சூொைம்
கற்பூொத சூொைம்
சுசகுைரி (கண்ணுசை ேிள்ல் சகச்ச ொத்தை
தீேம்)
ைல்ரதி ஹசந்தூொம் (ொைபைிர்
ீ
கை கொந்தம்)
ிஷ்ணு சக்கொ ைத்தலொ அனுேைம் (தரிகடு ரதன்
அல்ௌது இஞ்சச்சறு ரதன்) (அகத்த லத்தம் –
சத்த லத்த தொட்டு)
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ிறல 4


திடு எத்தைம்



சூடுநீரில் எத்தைம்

விஶ சுர குடி ீ ர் (காவிய சுர நூல்

ாடல் எண் 158)

ரப்ேின் ேட்லை
நீௌ அவுரி ரர்
சுக்கு
நன்ைரி
சத்தொ பௌம்
இபேரௌ
அதைதுொம்
ௌம்
சந்தைம்
இற்லோ ரசர்த்து குடிநீர் ஹசய்து குடிக்கவும். (இற்றுைன் சோது
ரததொம், சறுரதக்கு, கபேைக்ஹகடி ரசர்த்துக் ஹகள்்ௌம்)

ிறல 5


நை
ீ
ைபேத்து உேகொைங்கள் உதி ரதல



Ventilator – Mechanical support
ிற மருந்துகள்





சந்த குசுைகொம்



சுச குரைரி



தப்ேிௌ இொசைம்

ைத்தலொ, ேற்ேம், குடிநீர் இதலை

பதல்நலௌில் ங்க ரண்டும்.


ஆரொக்கைக இபேப்ேர்கள் தற்கப்புக்கு ரௌக ைபேந்துகல்
டுத்துக் ஹகள்்ௌம்.



ரௌகங்கள், ஹநய்கள் ரேன்ோற்லோ பதல் நலௌில் ஹகடுக்க
ரண்ைம். கலைச நலௌில் தூதுல் ஹநய், ஹண்பூசைி
ரௌகம் ஆகற்லோக் ஹகடுக்க ரண்டும்.

தகா வி ட்

-
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அவரசகால மருந்துகள்


சைர் அைர்தம் - 500 ைக ரதனுைன் இபேரல் உைவுக்கு ேின்



க்ரைக நொை ஹசந்தூொம் - 50 ைக ரதன் அல்ௌது தரிகடுகு சூொைம் அல்ௌது
ஆைஹதலை, கண்ைங்கத்தரி, தூதுல் ஆக தது என்ோன் ேிட்ைிலுைன்
இபேரல் உைவுக்கு ேின்



ேடிகௌங்க ஹசந்தூொம் - 200 ைக ஹநய் அல்ௌது ஹண்ஹைய் இபேரல் உைவுக்கு
ேின்



ஹகௌரி சந்தைி ஹசந்தூொம் - 100 ைக ரதன் அல்ௌது தரிகடுகு சூொைம் இபேரல்
உைவுக்கு ேின்

ரநின் அணுகுபலோிலை இொண்ைகப் ேிரிக்கௌம்.


கேசுொ குடிநீர் ரேன்ோ ைபேந்துகல் ரநய் தர்ப்புத் தன்லைல அதகரிப்ேதற்கக
ஆொய்ச்சின் பௌம் உறுத ஹசய்து ங்குதல்



தேித்த கேம் ன்னும் பக்குற்ோ அடிப்ேலைில் ரநின் அணுகுபலோல புரிந்து
ஹகள்லதல்

இந்த இொண்டு அணுகுபலோபம் என்றுக்ஹகன்று எத்துப்ரேகும் தன்லைபலைல.
தர்ைலோைது அல்ௌ. இொண்டுரை ரதல.

குறிப்பு
இொத்த ந்ங்கலக்கு உள்ர் அலைப்பு ற்ேடும் Pulmonary embolism இதைல்
ற்ேைௌம்.

இது

உறுதப்ேடுத்துகன்ோை.

நன்கம்
இதலைத்

நலௌில்
தடுக்க

நகழ்தக

ேித்த

கேத்லதக்

ஆய்வுகள்
குலோத்து

இொத்தத்லத சொக்குகன்ோ சந்தல் குடிநீர், ைரைொஞ்சத ரௌகம் தைொக்கட்டு
ஹசந்தூொம் ரேன்ோற்லோப் ேன்ேடுத்தௌம்.
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த ாயிலிருந்து மீ ண்டவர்கள் ேமது த ாய் எேிர்ப்பு
சக்ேிறய தமம் டுத்ே எடுத்துக் ககாள்ள தவண்டிய சில

த்ேிய

உணவுகறள (கஞ்சி) இங்கு காணலாம்.

க ற்க ாரி கஞ்சி
எபே ைைங்கு ஹநற்ஹேரிபைன் ேதைன்கு ைைங்கு தண்ை ீர் ரசர்த்து
ஹசய்து. இதனுைன் தசபௌம், ரதன், இஞ்ச ரசர்த்து ஹகள்்ௌம். இதுவும்
சோந்ததகக் கபேதப்ேடுகோது.
ோனியக் கஞ்சி
ஹகள்ல, ேசப்ேறுைன் ேதஹைட்டு ைைங்கு தண்ை ீர் ரசர்த்து
ைைங்கக

ஆக

ிற்றுப்ரேக்கு

டிக்கட்டுது.
உள்்ர்கள்

ௌகுைது,

புொத

ரகலொக்கங்கு,

சத்து

1/4

நலோந்தது.

நௌரம்பு,

சுக்கு,

சந்தல்லுைன் ரசர்த்து தைிக் கஞ்ச ஹசய்து சப்ேிைௌம்.

சிறு யறு, க ல்லிக்காய்,

ார்லி, மாதுறள, இலந்றேககாட்றட,

பள்ளங்கி, பூலாங்கிழங்கு, ேிப் ிலி, ககாள்ளு தசர்ந்ே ோனியக்
கஞ்சியானது இருமல், சளிக்கு சிறந்ேது.
புழுங்கலரிசி, பூண்டு கஞ்சி
ரதலை ஹேபேட்கள்



புழுங்கௌரிச -100 க



பூண்டு -5



உப்பு -ரதலை அ்வு



ரைர் -2 கப்

ஹசய்பலோ



புழுங்கௌரிசல ைக்சில் ரேட்டு ஹநய்க உலைத்துக் ஹகள்்
ரண்டும். உலைத்த அரிச ஹநய்பைன், உரித்த பூண்லைபம் ரசர்த்து ரக
லத்துக் ஹகள்் ரண்டும். இப்ரேது ரக லத்தபேக்கும் ஹநய்
ஆோவுைன் உப்பு, ரைர் ரசர்த்து கௌக்க குடிக்கௌம்.



ரநய் தர்ப்பு சக்த நலோந்த இந்த பூண்டு கஞ்ச, கய்ச்சல் உள்்ர்கள்
சப்ேிட்ைல் உைைடிக உைலுக்கு தர்ப்பு சக்த கலைத்து ிலொில்
கய்ச்சல் குைைகும்.

தகா வி ட்

-
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த ாய் விரட்டும் புழுங்கலரிசி கஞ்சி
ந்த

ரநக

இபேந்தலும்

ஹதைர்ச்சகப்

ேசக்கோ

ரேஹதல்ௌம்

நன்ோக

நீர்த்த ஹறும் புழுங்கௌரிசக் கஞ்சலக் குடிக்கக் குடிக்க உைல்நௌம், ந்த ைபேந்தும்
இல்ௌைல்

ரைம்ேடுலத

இொண்டு

பன்று

நட்க்ிரௌர

உைொௌம்.

ரநய்க்கு

ஆட்ேைத நலௌிலும் ொம் எபே பலோரனும் கஞ்ச அபேந்துலத நம்பலை
சலைௌலோப் ேண்ேைக ைற்ோக்ஹகண்ைல், ட்டில்
ீ
அலைபேரை ரநல பேம்
பன் கப்ேர்க்க ைோிடுரம்

புழுங்கலரிசி ஓமக்கஞ்சி
தேறவயானறவ:



புழுங்கௌரிச ொல - அலொ கப்



உப்பு

- ரதலை அ்வு



ஏைம்

- எபே ரைேிள் ஸ்பூன்



ரைர்

- 2 கப்

கசய்பறற:



ொலல

தண்ை ீர்

ரசர்த்து

ரகலக்கவும்.

ரசர்த்துக்

ஹகதக்கலக்கவும்.

நன்கு

ஏைத்லத

ஹகதத்ததும்,

நன்கு

ஹேடித்து,

ஏைத்தண்ை ீலொ

சோது

ண்ைல்

தண்ை ீர்

இல்ௌைல்

இறுத்துக்ஹகள்்வும். இந்தத் தண்ை ீலொ ஹந்த ொலபைன் ரசர்த்து, அத்துைன் ரைர், உப்பு
கௌந்து

அபேந்தௌம்.

ேசஹடுக்கதர்கலக்கு

நல்ௌ

உைவும்

ைபேந்துைக

இந்தக்

கஞ்ச

அலைபம்.

தகழ்வரகுக் கஞ்சி
தேறவயானறவ:




ரகழ்ொகு ைவு - அலொ கப்
உப்பு

-ரதலை அ்வு

ரைர் - 2 கப்

கசய்பறற:


ரகழ்ொகு

ைல,

அடுப்ேில்

சறு

தண்ைர்ீ

தீில்

ரசர்த்து

லத்து

கட்டிகள்

க்றுங்கள்.

இல்ௌைல்
கட்டிேைைல்

லகல்

கலொத்து,

க்ோக்ஹகண்ரை

இபேந்தல், ைவு ஹந்துிடும். சோது தண்ை ீரில் லகல நலைத்துிட்டு, ஹதட்டுப்
ேர்த்தல் எட்ைைல் இபேக்கரண்டும். அந்தப் ேதத்தல் இோக்கிைவும். ஆோதும்,
இந்தக் க்ிில் சோது டுத்து, ரைர், உப்பு ரசர்த்துக் கலொத்துக் குடிக்கௌம். இந்தக்
கஞ்சக்கு, ஊறுகய், சன்ை ஹங்கம் அல்ௌது கொைல்ௌத ேிஞ்சு ேச்லச ை்கய்
இலை உைவு.
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தகாதுறம ரறவ கஞ்சி
தேறவயானறவ:






ரகதுலை ொல

- அலொ கப்

தண்ைர்ீ

- எபே கப் (ிபேப்ேப்ேட்ைல்)

ஹேடிக துபேி ேீன்ஸ்

- சோத்வு

ஆய்ந்த ஹந்தக் க லொ

- சோத்வு

உப்பு

- ரதலை அ்வு

கசய்பறற:


தண்ைலொக்
ீ
ஹகதக்கலத்து, ரகதுலை ொலலச் ரசர்க்கவும்.
அத்துைன்

ஹந்தக்க லொ,

நைைங்க்ிரௌர

ொல

துபேி

ேீன்லபம்

ஹந்துிடும்.

ரசர்க்கவும்.

இத்துைன்

உப்பு

சௌ

ரசர்த்து

சப்ேிைௌம். சர்க்கலொ ரநய் உள்்ர்கலக்கு அபேலைை கலௌ
உைவு இது. சர்க்கலொ இல்ௌதர்கலம் இந்தக் கஞ்சில் அலொ கப்
ேல், 2 டீஸ்பூன் சர்க்கலொ ரசர்த்து சப்ேிைௌம்.
யத்ேங்கஞ்சி
தேறவயானறவ:






ேத்தம்ேபேப்பு

- கல் கப்

தண்ைர்ீ

- எபே கப்

ேல்

- அலொ கப்

ஹல்ௌம் (ஹேடித்தது) - கல் கப்
ௌக்கய்தூள்

- எபே சட்டிலக

ஹசய்பலோ:


ேத்தம்ேபேப்லே
ஹல்ௌத்லத,

எபே

அது

கப்

பழ்கும்

தண்ை ீர்
அ்வு

ரசர்த்து

தண்ை ீர்

ைௌொ

ிட்டு

ரகலக்கவும்.

அடுப்ேில்

லத்துக்

கலொிைவும். ேிோகு அலத டிகட்டி, ேத்தம்ேபேப்ரேடு ரசர்க்கவும். அதல்
ேல், ௌக்கய்தூள் ரசர்த்து சப்ேிைவும்.

அங்காய கஞ்சி
தேறவயானறவ:





சுண்லைக்கய் ற்ோல்

- எபே டீஸ்பூன்,

ைைத்தக்க்ி ற்ோல்

- எபே டீஸ்பூன்,

உௌர்ந்த ரப்ேம்பூ

- எபே டீஸ்பூன்,

சுக்கங்கய் ற்ோல்

- எபே டீஸ்பூன் (இல ல்ௌரை நட்டு

ைபேந்துக் கலைில் கலைக்கும்)



தகா வி ட்

-
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கசய்பறற:


ல்ௌ

ற்ோல்கல்பம்

ைௌில்

ரேட்டு

றுத்துக்

ஹகள்்வும்.

ேச்லசக்

கோரப்ேிலௌல ரௌசக (கபேகிைைல்) சூைை ைௌில் புொட்டி டுத்துிட்டு,
அலதபம் ஹேபேங்கத்லதபம் றுத்த ற்ோல்கலைன் ரசர்த்துப் ஹேடிக்கவும். ரைரில்
இந்தப் ஹேடிில் எபே டீஸ்பூன் ரேட்டு, உப்பு ரசர்த்துக் கௌக்கக் குடிப்ேது எபே லக.
எபே கப் ஹந்நீரில், ற்ோல் ஹேடி எபே டீஸ்பூன் ரேட்டுக் கௌக்க படிலத்தல், எபே
ைைி ரநொத்தல் ஹத்ிந்து நற்கும். இந்தத் ஹத்ில இறுத்து, அதல் ரைர், உப்பு ரசர்த்து
அபேந்துது இன்ஹைபே லக.
தகரளா கஞ்சி

யறு

தேறவயான க ாருட்கள்


ரகொ் ைட்ை அரிச - 1 கப்



தண்ைர்ீ - 4-5 கப்




உப்பு - 1/2 ரதக்கொண்டி
ஹநய் - 1 ரதக்கொண்டி
யறு:












ேச்லச ேறு - 1/2 கப் ேச்லச ை்கய் - 3
கோரப்ேிலௌ - 1 ஹகத்து
ரதங்கய் ண்ஹைய் - 1 ரதக்கொண்டி
கடுகு - 1 ரதக்கொண்டி
உலந்து ேபேப்பு - 1/2 ரதக்கொண்டி
சன்ை ஹங்கம் - 5-6
துபேி ரதங்கய் - 1/8 கப்
ைஞ்சள் தூள் - 1/4 ரதக்கொண்டி
உப்பு - 1 ரதக்கொண்டி

கசய்பறற:



கஞ்ச

ஹசய்தற்கு:

குபேலை

அரிசல

கழுி

குக்கரில்

12-13

ிசல்

ிட்டு

ரக

ிைவும்.
ேறு: ேச்லச ேலோ 6 ிசல் ிட்டு ரக ிைவும். எபே கைில் ரதங்கய் ண்ஹைய்
ஊற்ோ சூைைதும் கடுகு, உலந்து ேபேப்பு ஹேோ ிைவும். ேிோகு அதல் கோரப்ேிலௌ,
ேச்லசை்கய், சன்ை ஹங்கம் ரசர்த்து ஹேன்ைிோைக தக்கவும். ேிோகு அதல் ரக
லத்த ேச்லச ேறு, ைஞ்சள் தூள், உப்பு ரசர்த்து கௌக்கவும். அதல் துபேி ரதங்கய்



ரசர்த்து 2--3 பன்று நைைம் ரக ிைவும்.
ேரிைோ: எபே ேவுௌல் கஞ்சல ஊற்ோ, ஹநய் ரசர்த்து ஹகஞ்சம் உப்பு ரசர்க்கவும். சுட்ை
அப்ே்த்துைன் சுலக்கௌம், ேச்லச ேறு கோ, ரதங்கய் சட்ைிபைன் சுலக்கௌம்.

உணவில் அேிகம் ககாள்ளு, பருங்றகயிறல தசர்த்துக்
ககாள்ளவும்.
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