కరోనావైరస్ (COVID-19) మహమ్మారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రకత పోటు (బ్లడ్ ప్రెషర్), షుగర్ వ్యాధి (డయాబెటిస్) మరియు
గండె జబ్బులు ఉన్న రోగలు తరచుగా అడిగే ప్ెశ్నలు
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____

గండె జబ్బులు లేదా రకత పోటు ఉన్న రోగలు కరోనావైరస్ సంకర మణకు సాధారణం కంటే ఎకుువ గరయ్యా ప్ెమ్మదం ఉందా?
లేదు, గండె మరియు ప్ెసరణ వ్యాధులు లేదా రకత పోటు ఉన్నవ్యరికి ఎవరికై నా అధికంగా సంకర మంచే అవకాశ్ం లేదు.

మీరు వ్యాధి బారిన్ ప్డిన్ తర్వాత ప్ెమ్మదం ఎకుువగా వంటుందా?
COVID-19 సంకర మణతో బాధప్డుతున్న వ్యరిలో ఎకుువమంది (80%) జారం, గంతు నెప్పి, దగ
ు వంటి తేలికపాటి
లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు మరియు పూరితసాాయిలో కోలుకుంటారు. కానీ ప్ెభావిత దేశాలలో మన్ం చూసిన్ది ఏమటంటే,
రకత పోటు మరియు గండె జబ్బులు, హారి్ ఫెయిల్యార్ తో (బ్లహీన్మైన్ గండె) బాధప్డే వాకు
త లు మరింత తీవెమైన్
అనారోగాానికి గరయ్యా ప్ెమ్మదం ఉంది, కాబ్టిి మన్ం జాగరతతగా ఉండాలి.

మీ మందులను కర మం తప్ికుండా తీసుకోండి - ఇది చాలా ముఖ్ాం
మీకు సాలి లక్షణాలు ఉన్నప్ిటికీ సూచంచన్ అనిన మందులను తప్ిక కొన్సాగించండి. మీ వైదుాడి సలహా మన్హా ఏ
మందులను ఆప్వదు
ు . వీలైతే మీ వదు కనీసం రండు వ్యర్వలకు తగిన్ంత మందులు నిలా ఉంచుకోండి. కొలసాిాల్ (సాిటిన్స్)
మరియు షుగర్ మందులు కొన్సాగించాలి.

బీపీ మందులు COVID-19 వ్యాధి తీవెతను ప్రంచుతాయా?

అందుబాటులో ఉన్న సమ్మచార్వనిన సమీకిషంచన్ తరువ్యత, కారిియాలజిసు
ి ల నిపుణుల సమూహం యొకు ఏకాభిపా
ె యం
ఏమటంటే, రండు సమూహ మందులు (ACE నిరోధకాలు (ర్వమప్పెల్, ఎనాలాప్పెల్ మొదలైన్వి) మరియు యాంజియోటెనిసన్
రిసెప్ిర్ బా
ల కరస్ (ARB లు) (లోసారిన్, టెలిాసారిన్) వ్యడకం COVID-19 ఇనెెక్షన్ల యొకు తీవెతతో ఎటువంటి సంబ్ంధం
లేదు.

ఈ మందులు మీ గండె ప్నితీరుకు దోహద ప్డటం మరియు అధిక రకత పోటును నియంత్రంచడానికి చాలా ప్ెభావవంతంగా ప్ని
చేసాతయి. డాకి ర్ సలహా లేకుండా ఈ మందులను ఆప్డం ప్ెమ్మదకరం.

నేను ప్రయిన్ కిలలరస్ తీసుకోవచాా?
ఇబ్బపోెఫెన్ వంటి కొనిన రకాల ప్రయిన్ కిలలరస్ (NSAID లు అని ప్పలుసాతరు) COVID-19 వ్యాధిని తీవెతరం చేసు
త ంది.
ఇటువంటి మందులు గండె రోగలకు హానికరం మరియు మీ కిడ్ననలు దెబ్ుత్నే ప్ెమ్మదం వంది కనుక
వ్యటిని నివ్యరించడానికి ప్ెయత్నంచండి లేదా మీ డాకి ర్ సూచంచన్పుిడు మ్మతరమే తీసుకోండి. అవసరమైతే వ్యడటానికి
సురకిషతమైన్ ప్రయిన్ కిలలరలలో పార్వసెటమ్మల్ ఒకటి.

రకత పోటు (బిప్ప), షుగర్ ను నియంత్రంచండి మరియు కర మం తప్ికుండా వ్యాయామం చేయండి
మీ ప్ెమ్మద కారకాలను నియంత్రంచడం కూడా చాలా ముఖ్ాం - ధూమపాన్ం మరియు మదాపానానికి దూరంగా ఉండండి. మీ
బిప్ప మరియు రకత ంలో చకుర సాాయిలను అదుపులో ఉంచుకోండి మరియు కొంత శారీరక శ్రమను కలిగి ఉండండి
(అయిన్ప్ిటికీ, దయచేసి మీ వలుప్లి కారాకలాపాలను సామ్మజిక నిబ్ంధన్ల ప్ెకారం సవరించండి. వ్యాయామం వీలైన్ంత
వరకు ఇంట్ల
ల చెయాండి). సలహా ప్ెకారం ఆహారం మరియు ఉపుి ప్రిమత్ని అనుసరించండి. మీరు మ్మంసాహారి అయితే,
మీరు అలా కొన్సాగవచుా. ఆహారంలో ఫెైబ్ర్ మరియు పోెటీన్ కంటెంట్ ప్రంచడం మరియు ఎకుువ కూరగాయలు మరియు
ప్ండలతో మీ రోగనిరోధక శ్కిత మరుగ ప్డుతుంది.

నా లక్షణాలు మరింత దిగజారుతునానయి అని భావిసు
త నానను. నేను ఇపుిడు ఏమ చేయాలి?

కొతతగా శాాస తీసుకోవడం కషిమైనా, అలసట ఎకుువైనా మీరు మీ ఆసుప్త్రని సంప్ెదించాలి. సాధామైతే టెలిఫోనిక్
సంప్ెదింపులకు ప్ెయత్నంచండి. మీరు COVID-19 జాతీయ హెలి్్లైన్ న్ంబ్ర్- 1075 నుండి కూడా సహాయం పందవచుా.

COVID-19 ను నివ్యరించడానికి మీరు ఏమ చేయాలి?
కోవిడ్ -19 దగ
ు మరియు తుముాల దాార్వ ఉతిత్త అయ్యా సూక్షా బిందువలు / ఫోమైటు
ల దాార్వ వ్యాప్పత చెందుతుంది.
మీరు వైరస్ కణాలను కలిగి ఉన్న వసు
త వను తాకిన్పుిడు, ఈ వైరస్ మీ చేతులో
ల కి వసు
త ంది మరియు మీరు మీ ముఖానిన
తాకిన్పుిడు, ఈ వ్యాధి బారిన్ ప్డతారు. వృదు
ు లు (> 60 - 65 సంవతసర్వలు) వ్యాధి సోకిన్ తరువ్యత
అధికంగా సమసాలను ఎదుర్కునే అవకాశ్ం ఉంది.

డయాబెటిస్ వన్న వ్యరికి కోవిడ్ -19 వచేా అవకాశ్ం ఎకుువ్య?
సాధారణంగా, మధుమేహం నియంతరణ లేని వ్యరికి ఇనెెక్షను
ల వచేా ప్ెమ్మదం ఉందని మీకు తెలుసు. డయాబెటిస్ వన్నవ్యరికి
కరోనా వైరస్ సోక ప్ెమ్మదం ఎకుువ లేదు, కానీ సోకిన్ తరువ్యత తీవెమైన్ వ్యాధికి గరయ్యా ప్ెమ్మదం ఉంది. అందువలల, మీ
డయాబెటిస్్ను అదుపులో ఉంచడానికి మీ ఆహారం మరియు వ్యాయామ దిన్చరాను అనుసరించండి (సాధామైన్ంతవరకు),
మీ మందులను కర మం తప్ికుండా తీసుకోండి మరియు మీ చకుర సాాయిలను తరచుగా ప్రీకిషంచండి.

సంకర మణను నివ్యరించడానికి మీరు ఏమ చేయవచుా.

1. సామ్మజిక దూరం - చాలా ముఖ్ామైన్ది.
ఏ) COVID-19 యొకు లక్షణాలను చూప్పంచే వ్యరితో సంబ్ంధానిన నివ్యరించండి
జలుబ్బ, దగ
ు లేదా జారం ఉన్న ఎవరైనా.
బి. అన్వసరమైన్ ప్ెయాణం మరియు ప్ెజా రవ్యణా వ్యడకానిన నివ్యరించండి.
సి. బ్హిరంగ ప్ెదేశాలను,ప్రదు సమూహాలను నివ్యరించండి. స్ననహితులు మరియు బ్ంధువలుతో

సంబ్ందం లో ఉండటానికి ఫోన్, ఇంటరనట్ మరియు సోషల్ మీడియాను ఉప్యోగించండి

డి. ఆసుప్తు
ర లు / లాాబ్లకు సాధారణ సందరశన్లను నివ్యరించండి. చన్న సమసాల కోసం ఆసుప్త్ర లేదా హారి్
ఫెయిల్యార్ కిలనిక్ ని, ఫోన్ కానీ హెలి్ లైన్ నెంబ్ర్ దాార్వ సంప్ెదించండి. మీరు కర మం తప్ికుండా INR ను తనిఖీ చేసుకుని
రకత ం ప్లాబ్డే మందులు వ్యడుతుంటే మోతాదు సరు
ు బాతు చెయాదానికి డాకి ర్ ని ఫోన్ దాార్వ సంపా
ె దించండి సాధామైన్ంత
వరకు ఆసుప్త్ర సందరశన్ను నివ్యరించండి.

2. చేత్ ప్రిశుభ్ెత
ఏ. చేతులతో ముఖానిన తాకడం మ్మనుకోండి
బి. మీ చేతులను సబ్బు మరియు నీటితో తరచుగా కడగాలి - కనీసం 20 సెకన్ల పాటు దీనిన చేయండి
చేత్ యొకు అనిన భాగాలను కర మప్దుత్లో
సి. ఆలుహాల్ ఆధారిత హాాండ్-శానిటెైజరస్ కూడా ఉప్యోగప్డతాయి.
డి. కలుష్టతమైన్ పా
ె ంతాలు / వసు
త వలను తాకడం మ్మనుకోండి - ప్బిలక్ టాయిలట్ తలుపులు, డోర్ హండిల్ మొదలైన్వి.

