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ಕ ೊರ ೊನಾವ ೈರಸ್ (COVID-19) ಸಾಾಂಕಾಾಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಾಂದ ಅಧಿಕ ರಕತದ ೊತ್ತಡ, 

ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ುತ ಹೃದ ೊಾೇಗ ಹ ೊಾಂದಿರುವ ರ ೊೇಗಿಗಳಿಗ  ಸಲಹ  

(ಐಸಿಎಾಂಆರ್ ನಾಂದ) 

ಹೃದಯ ಕಾಯಲ  ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕತದ ೊತ್ತಡ ಹ ೊಾಂದಿರುವ ರ ೊೇಗಿಗಳು ಕರ ೊೇನವ ೈರಸ್ ಸ ೊೇಾಂಕನುು 

ಪಡ ಯುವ ಅಪಾಯವನುು ಹ ಚ್ಚಿಸುತ್ಾತರ ಯೇ? 

ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ುಪರಿಚಲ್ನಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ್ ರಕ್ುದೆೊತ್ುಡ ಇರತವವರತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ್ ಅಧಿಕ್ೃತ್ವಾಗ 

ಹೆಚತು ಸೆೊ ಿಂಕ್ನ್ತು ಪಡೆಯತವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. 

ನೇವು ಸ ೊೇಾಂಕಿಗ  ಒಳಗಾದ ನಾಂತ್ರ ಹ ಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದ ಯೇ? 

COVID-19 ಸೆೊ ಿಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತತ್ತುರತವ ಬಹತಪಾಲ್ತ (80%) ಜನ್ರತ ಉಸಿರಾಟದ ತೆೊಿಂದರೆಯ (ಜವರ, 

ನೆೊ ಯತತ್ತುರತವ ಗಿಂಟಲ್ತ, ಕೆಮತು) ಸೌಮಯ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ತು ಹೆೊಿಂದಿದಾಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂಣಣವಾಗ ಚೆ ತ್ರಿಸಿಕೆೊಳುುತಾುರೆ. 

ಆದರೆ ಪ ಡಿತ್ ದೆ ಶಗಳಲ್ಲಲ ನಾವು ನೆೊ ಡಿದ ಸಿಂಗತ್ತಯಿಂದರೆ, ಅಧಿಕ್ ರಕ್ುದೆೊತ್ುಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವೆೈಫಲ್ಯ (ದತಬಣಲ್ 

ಹೃದಯ) ಸೆ ರಿದಿಂತೆ ಹೃದೆೊರ ಗ ಹೆೊಿಂದಿರತವ ಜನ್ರತ ಹೆಚತು ತ್ತ ವರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ತು ಹೆೊಿಂದಿರತತಾುರೆ, 

ಆದಾರಿಿಂದ ನಾವು ಜಾಗರೊಕ್ರಾಗರಬೆ ಕ್ತ. 

 ನಮಮ medicines ಔಷಧಿಗಳನುು ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಿಿ - ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ 
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ನ ವು ಸವಲ್ಪ ರೆೊ ಗಲ್ಕ್ಷಣ ಹೆೊಿಂದಿದಾರೊ ಸಹ ನ ವು ಸೊಚಿಸಿದ ಎಲಾಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ತು ತೆಗೆದತಕೆೊಳುುತ್ತು ರಾ ಎಿಂದತ 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕ್ನಷಠ ಎರಡತ ವಾರಗಳವರೆಗೆ  ಔಷಧಿಗಳ ಸಾಕ್ಷತು ಸಿಂಗರಹವನ್ತು ಹೆೊಿಂದಲ್ತ 

ಪರಯತ್ತುಸಿ. 

COVID-19 ಸ ೊೇಾಂಕಿನ ತೇವಾತ್ ಯನುು ಹ ಚ್ಚಿಸುವ ಬಿಪಿ  ಔಷಧಿಗಳ ವರದಿಗಳ ಬಗ ೆ ಏನು? 

ಲ್ಭ್ಯವಿರತವ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಪರಿಶ ಲ್ನೆಯ ನ್ಿಂತ್ರ ವಿವಿಧ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ್ ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದೆೊರ ಗ ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಜ್ಞರ 

ಒಮುತ್ವೆಿಂದರೆ ಪರಸತುತ್ ಎರಡತ ಗತಿಂಪು drugs ಔಷಧ್ಗಳು (ಎಸಿಇ ಪರತ್ತರೆೊ ಧ್ಕ್ಗಳು (ರಾಮಿಪರಲ್, ಎನಾಲಾಪರಲ್ 

ಇತಾಯದಿ) ಮತ್ತು ಆಿಂಜಿಯ ಟೆನಿನ್ ರಿಸೆಪುರ್ ಬಾಲಕ್ರ್್ಗಳು (ಎಆರ್್ಬಿಗಳು) (ಲೆೊಸಾಟಣನ್, ಟೆಲ್ಲುಸಾಟಣನ್ ಇತಾಯದಿ) 

COVID-19 ಸೆೊ ಿಂಕ್ತಗಳ ಒಳಗಾಗತವಿಕೆ ಅಥವಾ ತ್ತ ವರತೆಯನ್ತು ಹೆಚಿುಸತತ್ುದೆ. 

ನಮು ಹೃದಯದ ಕಾಯಣವನ್ತು ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸತವ ಮೊಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ ರಕ್ುದೆೊತ್ುಡವನ್ತು ನಯಿಂತ್ತರಸತವ ಮೊಲ್ಕ್ ಈ 

drugs ಔಷಧಿಗಳು ಹೃದಯ ವೆೈಫಲ್ಯಕೆೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನಮು ಹೃದಯ ಸಿತಿ್ತಯನ್ತು ಇನ್ುಷತು ಹದಗೆಡಿಸತವ ಈ  

ಔಷಧಿಗಳನ್ತು ನ ವೆ  ನಲ್ಲಲಸಿದರೆ ಅದತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದಾರಿಿಂದ ನಮು ವೆೈದಯರತ ಅಥವಾ ನಮು ಆಸಪತೆರಯ ಸಲ್ಹೆ 

ನ ಡದ ಹೆೊರತ್ತ ನ ವು ಸೊಚಿಸಿದ ಎಲಾಲ  ಔಷಧಿಗಳನ್ತು ತೆಗೆದತಕೆೊಳುುವುದನ್ತು ಮತಿಂದತವರಿಸತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖಯ. 

ಕೆೊಲೆಸಾಾಲ್ (ಸಾುಾಟಿನ್) ಅನ್ತು ನಯಿಂತ್ತರಸತವ  ಔಷಧಿಗಳನ್ತು ಮತಿಂದತವರಿಸಬೆ ಕ್ತ. 

 

ನಾನು ನ ೊೇವು ನವಾರಕಗಳನುು ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಿಬಹುದ ೇ? 

ಇಬತಪ್ರರಫೆ ನ್ ನ್ಿಂತ್ಹ ಕೆಲ್ವು ರಿ ತ್ತಯ ನೆೊ ವು ನವಾರಕ್ಗಳು (ಎನ್ಎಸ್ಎಐಡಿಗಳು ಎಿಂದತ ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡತತ್ುವೆ) 

COVID-19 ಸೆೊ ಿಂಕ್ನ್ತು ಇನ್ುಷತು ಹದಗೆಡಿಸತತ್ುದೆ. ಅಿಂತ್ಹ drugs ಔಷಧಿಗಳು ಹೃದಯ ವೆೈಫಲ್ಯದ ರೆೊ ಗಗಳ್ಳಗೆ 

ಹಾನಕಾರಕ್ವೆಿಂದತ ತ್ತಳ್ಳದತಬಿಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆ ಗಾದರೊ ಅದನ್ತು ತ್ಪಪಸಬೆ ಕ್ತ. ಆದಾರಿಿಂದ ಎನ್ಎಸ್ಎಐಡಿಗಳನ್ತು 

ತ್ಪಪಸಲ್ತ ಪರಯತ್ತುಸಿ ಅಥವಾ ನಮು ವೆೈದಯರತ ಸೊಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದತಕೆೊಳ್ಳು. ಅಗತ್ಯವಿದಾರೆ ಬಳಸತವ ಸತರಕ್ಷಿತ್ 

ನೆೊ ವು ನವಾರಕ್ಗಳಲ್ಲಲ ಪಾಯರೆಸಿಟಮಾಲ್ ಕ್ೊಡ ಒಿಂದತ. 
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ರಕತದ ೊತ್ತಡ (ಬಿಪಿ), ರಕತದಲ್ಲಿನ ಸಕಕರ ಯನುು ನಯಾಂತಾಸಿ ಮತ್ುತ ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ದ ೈಹಿಕ 

ಚಟುವಟಿಕ ಯನುು ಮಾಡಿ. 

ನಮು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಿಂಶಗಳ ಮಟುವನ್ತು ನಯಿಂತ್ತರಸತವುದತ ಸಹ ಮತಖಯವಾಗದೆ - ಧ್ೊಮಪಾನ್ ಮತ್ತು 

ಮದಯಸಾರವನ್ತು ತ್ಪಪಸಿ, ನಮು ಬಿಪ ಮತ್ತು ರಕ್ುದಲ್ಲಲನ್ ಸಕ್ೆರೆ ಮಟುವನ್ತು ನಯಿಂತ್ರಣದಲ್ಲಲಟತುಕೆೊಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕೆಲ್ವು 

ರಿ ತ್ತಯ ದೆೈಹಿಕ್ ಚಟತವಟಿಕೆಯನ್ತು ಹೆೊಿಂದಿರಿ (ಆದಾಗೊಯ, ದಯವಿಟತು ನಮು ಹೆೊರಗನ್ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ನಯಮಗಳ್ಳಗೆ ಅನ್ತಗತಣವಾಗ ಮಾಪಣಡಿಸಿ- ಸಾಮಾಜಿಕ ದೊರ). ಸಲ್ಹೆ ಮಾಡಿದಿಂತೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉಪುಪ 

ನಬಣಿಂಧ್ವನ್ತು ಅನ್ತಸರಿಸಿ. ನ ವು ಮಾಿಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗದಾರೆ, ನ ವು ಹಾಗೆ ಮತಿಂದತವರಿಯಬಹತದತ. 

 

ನನು ರ ೊೇಗಲಕ್ಷಣಗಳನುು ನಾನು ಹದಗ ಡಿಸುತತದ ದೇನ  ಎಾಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ ತೇನ . ನಾನು ಈಗ ಏನು 

ಮಾಡಬ ೇಕು ? 

ಹೆೊಸದಾಗ, ಉಸಿರಾಟದ ತೆೊಿಂದರೆ ಅಥವ ಆಯಾಸ ಜಾಸಿುಯಾದ ಸಿಂದಭ್ಣದಲ್ಲಲ ನ ವು ನಮು ಆಸಪತೆರಯನ್ತು 

ಸಿಂಪಕಿಣಸಬೆ ಕ್ತ. COVID-19 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಿಂಖ್ೆಯ- 1075 ಸೆ ರಿದಿಂತೆ ಕಾಯಣಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದೊರವಾಣಿ 

ಸಮಾಲೆೊ ಚನೆಯನ್ತು ಪರಯತ್ತುಸಿ. 

 

COVID-19 ಅನುು ತ್ಡ ಯಲು ನೇವು ಏನು ಮಾಡಬ ೇಕು? 

ಕೆೊ ವಿಡ್ -19 ಅನ್ತು ಕೆಮತು ಮತ್ತು ಸಿ ನ್ತಗಳ್ಳಿಂದ ಹರಡತತ್ುದೆ, ಹನಗಳು / ಫ ಮೈಟ್ಗಳು ಎಿಂದತ ಕ್ರೆಯಲಾಗತತ್ುದೆ. 

ವೆೈರಸ್ ಕ್ಣಗಳನ್ತು ಹೆೊಿಂದಿರತವ ವಸತುವನ್ತು ನ ವು ಸಪಶಣಸಿದಾಗ, ಈ ವೆೈರಸ್ ನಮು ಕೆೈಗೆ ಸಿಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ನಮು 

ಮತಖವನ್ತು ಸಪಶಣಸಿದಾಗ, ನ ವು ಸೆೊ ಿಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹತದತ. ವೃದಾರಿಗೆ (> 60 – 65 ವಯಸೆರರಿಗೆ) ಬಹಳ ಬೆ ಗ 
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ಸೆೊ ಿಂಕ್ತ ತ್ಗಲ್ತವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದಾರಿಿಂದ ಮತಿಂಜಾಗೃತ್ ಕ್ರಮವಾಗ  

ಎಚುರ ವಹಿಸಬೆ ಕ್ತ.  

ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಕ ೊೇವಿಡ್ -19 ಸ ೊೇಾಂಕಿಗ  ಹ ಚುಿ ಒಳಗಾಗುತ್ಾತರ ಯೇ? 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ, ಅನಯಿಂತ್ತರತ್ ಮಧ್ತಮ ಹ ಹೆೊಿಂದಿರತವ ಜನ್ರತ ಎಲಾಲ ಸೆೊ ಿಂಕ್ತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ತು ಹೆೊಿಂದಿರತತಾುರೆ 

ಎಿಂದತ ನಮಗೆ ತ್ತಳ್ಳದಿದೆ. ಮಧ್ತಮ ಹದಿಿಂದ ಬಳಲ್ತತ್ತುರತವ ಜನ್ರತ ಕರ  ೋನಾ ಸೆೊ ಿಂಕ್ನ್ತು ಪಡೆಯಲ್ತ ಹೆಚಿುನ್ 

ಅಪಾಯವನ್ತು ಹೆೊಿಂದಿರತವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರ  ೋಗ ಬಂದರ ಹೆಚತು ತ್ತ ವರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಗತರಿಯಾಗತತಾುರೆ ಮತ್ತು ಬಡ 

ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳ್ಳಗೆ ಗತರಿಯಾಗತತಾುರೆ. ಆದಾರಿಿಂದ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷತು ಮಟಿುಗೆ ನಮು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಾಯಯಾಮ 

ದಿನ್ಚರಿಯನ್ತು ಅನ್ತಸರಿಸಿ. ನಮು  ಔಷಧಿಗಳನ್ತು ನಯಮಿತ್ವಾಗ ತೆಗೆದತಕೆೊಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಮು ಸಕ್ೆರೆ ಮಟುವನ್ತು 

ಆಗಾಗೆೆ ಪರಿ ಕ್ಷಿಸಿ ಇದರಿಿಂದ ನಮು ಮಧ್ತಮ ಹವನ್ತು ನಯಿಂತ್ರಣದಲ್ಲಲಡಬಹತದತ. 

 

ಸ ೊೇಾಂಕನುು ತ್ಡ ಗಟಿಲು ನೇವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು. 

      1. ಸಾಮಾಜಿಕ ದೊರ - ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 

        ಎ. ಸಿಂಭ್ವನ ಯ COVID-19 ನ್ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ತು ತೆೊ ರಿಸತವ ವಯಕಿುಯಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಕ್ಣವನ್ತು ತ್ಪಪಸಿ 

        ಸೆೊ ಿಂಕ್ತ - ಶ ತ್ ಅಥವಾ ಕೆಮತು ಅಥವಾ ಜವರ ಇರತವ ಯಾರಾದರೊ. 

        ಬಿ. ಅನವಾಯಣವಲ್ಲದ ಪರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾವಣಜನಕ್ ಸಾರಿಗೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ತು ತ್ಪಪಸಿ. 

ಸಿ. ಸಾವಣಜನಕ್ ಸಿಳಗಳನ್ತು ತ್ಪಪಸಿ, ಜನ್ಸಿಂದಣಿ ಮತ್ತು ದೆೊಡಡ ಕ್ತಟತಿಂಬ ಒಟಿುಗೆ ಸೆ ರತವುದನ್ತು ತ್ಪಪಸಿ. 

ಸೆು ಹಿತ್ರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಬಿಂಧಿಕ್ರತ ಸಿಂಪಕ್ಣದಲ್ಲಲವುದಕ್ೆ ಫ ನ್, ಇಿಂಟನೆಣಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ತು 

ಬಳಸಿ. 

ಡಿ. ಆಸಪತೆರಗಳು / ಲಾಯಬ್ಗಳ್ಳಗೆ ದಿನ್ನತ್ಯದ ಭೆ ಟಿಗಳನ್ತು ತ್ಪಪಸಿ. ಸಣಣ ಸಮಸೆಯಗಳ್ಳಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಫ ನ್ 

ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಿಂಖ್ೆಯ ಮೊಲ್ಕ್ ಆಸಪತೆರ ಅಥವಾ ಕಿಲನಕ್ಅನ್ತು ಸಿಂಪಕಿಣಸಿ.  
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ನ ವು ನಯಮಿತ್ವಾಗ PT-INR ಅನ್ತು ಪರಿಶ ಲ್ಲಸತತ್ತುದಾರೆ, ಮತ್ತು ರಕ್ು ತೆಳುವಾಗತತ್ತುರತವ medicines 

(ಅಸಿತೆೊರ ಮ್ ಅಥವಾ ವಾಫಾಣರಿನ್) ಔಷಧಿಗಳನ್ತು ತೆಗೆದತಕೆೊಳುುತ್ತದಾರೆ, ದಯವಿಟತು ಫ ನ್್ನ್ಲ್ಲಲ ವೆೈದಯರನ್ತು 

ಸಿಂಪಕಿಣಸತವುದತ ಸಮಿಂಜಸ. ದಯವಿಟತು ಆಸಪತೆರ ಭೆ ಟಿಯನ್ತು ಮಾತ್ರ ತ್ಪಪಸಿ. 

    2. ಕ ೈ ನ ೈಮಮಲಯ. 

         ಎ. ಹಾಯಿಂಡೆಶ ಕ್ ಮತ್ತು ಕೆೈಗಳ್ಳಿಂದ ಮತಖವನ್ತು ಸಪಶಣಸತವುದನ್ತು ತ್ಪಪಸಿ 

         ಬಿ. ನಮು ಕೆೈಗಳನ್ತು ಸಾಬೊನ್ತ ಮತ್ತು ನ ರಿನಿಂದ ಆಗಾಗೆೆ ತೆೊಳೆಯಿರಿ - ಇದನ್ತು ಕ್ನಷಠ 20 ಸೆಕೆಿಂಡತಗಳ ಕಾಲ್ 

ಮಾಡಿ 

         ಕೆೈಯ ಎಲಾಲ ಭಾಗಗಳನ್ತು   ವಯವಸಿತಿ್ವಾಗ ಸವಚುಗ ೊಳಿಸಿ. 

         ಸಿ. ಆಲೆೊೆ ಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಹಾಯಿಂಡ್-ಸಾಯನಟೆೈಸಗಣಳು ಸಹ ಉಪಯತಕ್ುವಾಗವೆ. 

         ಡಿ. ಕ್ಲ್ತಷಿತ್ ಪರದೆ ಶಗಳು / ವಸತುಗಳನ್ತು ಸಪಶಣಸತವುದನ್ತು ತ್ಪಪಸಿ - ಸಾವಣಜನಕ್ ಶೌಚಾಲ್ಯದ ಬಾಗಲ್ತಗಳು,  

      ಬಾಗಲ್ ಕೆೈ, ಇತಾಯದಿಗಳು. 


