હાઇપરટે ન્શન, ડાયાબિટીસ અને હૃદય રોગ દદીઓ માટે
કોરોનાવાયરસ / COVID -19 રોગચાળો સંિંબિત વારં વાર પૂછાતા પ્રશ્નો
---------------------------------------------------------------------------------

હાયપરટે ન્શન ના દદીઓ માં કોરોનાવાયરસ

પબરયાપ્ત પ્રવાહી નાં સમાયોજન કરવાં જરૂરી રહે
છે .

થી ચેપ થવાનં જોખમ વિે છે ?

ડાયાબિટીઝ,

શં

હૃદય

ના, હૃદય

રોગ,

રોગ,

ડાયાબિટીસ

ડાયાબિટીસ

હાયપરટે ન્શનવાળા લોકોમાાં િીજા

અથવા

અથવા
કોઈ

કરતાાં ચેપ થવાનાં મોટાં જોખમ નથી.

હાયપરટે ન્શન

અને

હ્રદય

રોગવાળા લોકો માટે ટીપ્સ:
તમારી દવાઓ બનયમીત્ત લો - તે ખૂિ મહત્વનાં
છે

ઉપરોક્ત રોગ િરાવતા લોકોમાં શં ચેપ થયા
પછી જોખમ વિી જાય છે ?

ખાતરી કરો કે તમે હળવા લક્ષર્વાળા હોવા

COVID-19 ચેપ ના મોટાભાગ ના દદીઓ (80%)

તમારા ડક્ટર દ્વારા સલાહ આપવામાાં ન આવે
ત્યાાં સધી કોઈપર્ દવાઓ િાંધ ન કરો. જો તમે

ને શ્વાસ તાંત્ર ની િીમારી ના હળવા બચન્હો હોય
છે (તાવ, ગળામાાં દખાવો, કફ) અને સાંપર્
ૂ ણ રીતે
સ્વસ્થ થઇ જાય છે . ડાયાબિટીસ હાયપરટે ન્શન
અને હૃદય રોગ (નિળા હૃદય) ના અમક દદીઓ
માાં વધ ગાંભીર માાંદગી જોવા મળે છે , જેથી
અપડે સાવચેતી રાખવી જોયે.
શં ડાયાબિટીસ ના દદીઓ માં COVID-19 ચેપ
થવાની શક્યતા વિે છે ?
અબનયાંબત્રત ડાયાબિટીસ ના દદીઓ માાં િધાજ
પ્રકાર ના ચેપ થવાનાં જોખમ વધે છે .
ડાયાબિટીસ ના દદીઓ માાં COVID-19 ચેપ
મેળવવા નાં જોખમ વધારે નથી પરાં ત ચેપ થયા
પછી વધારે િગડેલ પબરબસ્થબત અને પબરર્ામો
જોવા મળે લ છે . માટે તમારા આહાર અનસૂબચ
અને કસરત બનયબમત પર્ે ચાલ રાખો ( િને
એટલાં ), દવાઓ બનયબમત પર્ે લો અને તમારા

છતાાં પર્ સૂચવેલ િધી દવાઓ લેશો. જ્ાાં સધી

તમારા ડક્ટરની મલાકાત ના લઇ શકો તો
તમારા બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીઝ અને હૃદય
રોગની

દવાઓ

કોલેસ્ટરોલ

પહેલા

(સ્ટે બટન્સ)

જેમ
અને

ચાલ

રાખો.

ડાયાબિટીક

બનયાંબત્રત કરવા માટે ની દવાઓ ચાલ રાખવી
જોઈએ.
COVID-19 ચેપની તીવ્રતામાં

વિારો

કરતી

િીપી દવાઓ બવશેના અહેવાલો નં શ?ં
ઉપલબ્ધ માબહતી સમીક્ષા કયાણ પછી બવબવધ
સાંમબતથી વૈજ્ઞાબનક માંડળીઓ અને હૃદયરોગ ના
બનષ્ર્ાત જૂ થ કહે છે કે હાલમાાં કોઈ પરાવા નથી
કે

જે દવાઓ

ACE INHIBITORS (Ramipril,

Enalapril વગેર)ે અને Angiotensin Receptor
Blocker
(ARBs) (Losartan,
Telmisartan
વગેર ે ) થી COVID-19 ચેપ થવાની શક્યતા માાં

સગર લેવલ ને વારાં વાર તપાસો જેથી
ડાયાબિટીસ
બનયાંત્રર્
માાં
રહે.
જયારે

વધારો થતો નથી. આ દવાઓ હૃદય માટે ખૂિ

ડાયાબિટીસ ના દદીઓ િીમાર થાય ત્યારે
તેઓને વારાં વાર બ્લડ સગર મોનીટરીાંગ અને
દવાઓ - ઈન્સબલન, ભોજન યોજના અને

સહાયક છે , અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર બનયાંબત્રત

જ અસરકારક હોય છે , તમારા હૃદય ના કાયણ માાં
કરવા માટે અસરકારક હોય છે . જો તમે આ
દવાઓ જાતે રોકો છો તો તે ખતરનાક સાબિત

થઇ શકે છે જે તમારા હૃદયની બસ્થબતને વધ

કોલ કરો અને ફોન પર સલાહ લો. તમારે ઘરે

ખરાિ કરી શકે છે .

રહેવાની જરૂર છે (ઓછામાાં ઓછા 14 બદવસ
માટે ) અને પબરવારના અન્ય સભ્યો સાથે સાંપકણ
ટાળવો અને હાથની સ્વચ્છતા જાળવવી અને
તિીિી માસ્ક યોગ્ય રીતે પહેરવાની જરૂર છે .

શં હં પેઇન બકલસસ લઈ શકં છં ?
ઇબ્યપ્રોફે ન

જેવા કે ટલાક

પ્રકારનાાં

પેઇન

બકલસણ (જેને NSAIDs કહેવામાાં આવે છે ), COVID19 ચેપ ને વધ િગડતા જોવા મળે લ છે . આવી
દવાઓ હૃદયની

બનષ્ફળતાના

દદીઓ

માટે

હાબનકારક હોવાનાં માનવામાાં આવે
છે અને બકડનીને નકસાન થવાનાં જોખમ વધારે

જો શ્વાસની તકલીફ હોય અથવા વધ તીવ્ર થાક
જેવા લક્ષર્ો વધ િગડે તો તમે ડક્ટરને કોલ
કરો (વધ સલાહ તમારા બચબકત્સકની સલાહ પર
આધારીત રહેશ)ે
COVID-19 ચેપ અટકાવા માટે તમે શં કરી
શકો છો?

છે અને તે કોઈપર્

રીતે ટાળવાં

આવશ્યક

COVID -19 ઉધરસ અને છીાંક દ્વારા ફે લાય છે , જે

છે . તેથી NSAIDs ને

ટાળવાનો

પ્રયત્ન

ટીપાં / ફોબમટ્સ કહેવામાાં આવે છે (થાંક અને

કરો અથવા તમારા ડક્ટર જયારે સૂચવેલ ત્યારે

િીજા સ્ત્રાવ ના નાના કર્ જે ઉધરસ છીાંક અને
અટહાસ્ય થી પર્ િહાર આવી શકે છે ) અને

જ

તેને લો. જો

જરૂરી

હોય

તો પેરાસીટામોલનો ઉપયોગ સૌથી સરબક્ષત છે .

સ્પશણ થી પર્ ફે લાય છે . તમે જયારે એવી કોઈ
વસ્ત જેના પાર વાયરસ ના કર્ હોય ને સ્પશણ
કરો છો, ત્યારે તે વાયરસ ના કર્ તમારા હાથ

બ્લડ પ્રેશર ( િીપી ) , બ્લડ સગરને બનયંબિત
કરો અને બનયબમત શારીબરક પ્રવૃબિ કરો
તમારા જોખમ પબરિળના સ્તરોને બનયાંત્રર્માાં
રાખવાં પર્ મહત્વપૂર્ણ છે - ધૂમ્રપાન અને
આલ્કોહોલ ટાળો, તમારા િીપી અને બ્લડ
સગરનાં સ્તર બનયાંત્રર્માાં રાખો અને બનયબમત
શારીબરક પ્રવૃબત્તના કે ટલાક પ્રકારનો સમાવેશ
કરો (જો કે , કૃ પા કરીને સામાબજક- ધોરર્ો
અનસાર તમારી િહારની પ્રવૃબત્તઓમાાં ફે રફાર
કરો.) સલાહ મજિ આહાર અને મીઠાં પ્રબતિાંધનાં

પર આવી જાય છે અને એ હાથ તમારા ચહેરા ને
સ્પશણ થવા થી તમને તે ચેપ થઇ શકે છે . વાયરસ
ના કર્ 3 બદવસ સધી જીવાંત રહી શકે છે તેથી
તમારા આસપાસ સ્વછ્ત્ત્તા રાખવી આવશ્યક છે .
રૂમ ટે િલ અને િીજી સપાટીયો ને ફ્લૉર
ક્લીનસણ અથવા સાદા સાિ ના પાર્ી થી સાફ
રાખવાં જોઈએ. અજાણ્યા અથવા શન્કાસ્પદ
સપાટી ને સ્પશણ કાયણ પછી હાથ ને હેન્ડ
સબનટીઝર અથવા સાિ થી ધોવાં જરૂરી છે .

પાલન કરો. જો તમે માાંસાહારી છો, તો તમે

ચેપ મેળવવા અથવા ફે લાવવા રોકવા માટે
મહત્વના પગલાાં

તેમ ચાલ

1. સામાબજક અંતર - ખૂિ મહત્વપૂણસ .

રાખી શકો છો. આહારમાાં

ફાઇિર

અને પ્રોટીન સામગ્રીમાાં વધારો અને વધ
શાકભાજી અને ફળોનો સમાવેશ સલાહભયું છે .

A. સાંભબવત COVID -19 ના લક્ષર્ો િતાવે તેવા
કોઈની સાથે સાંપકણ કરવાનાં ટાળો - લક્ષર્ જેવા
કે શદી ખાાંસી અને તાવ.

જો મને COVID-19 ચેપના સૂચક લક્ષણો મળે
તો માર ે શં કરવં જોઈએ?
જો તમને તાવ, ઉધરસ, શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ
બવના માયાલ્જીઆ થાય છે , તો તમારા ડક્ટરને

B. બિનજરૂરી મસાફરી અને જાહેર પબરવહનના
ઉપયોગને ટાળો.
C. સાવણજબનક સ્થળો, ભીડ અને મોટા કટાં િ માાં
ભેગા

થવાનાં

ટાળો. બમત્રો

અને

સાંિાંધીઓ

સાથે ફોન, ઇન્ટરનેટ અને સોબશયલ મીબડયા
દ્વારા સાંપકણ માાં રહો.
D. હોબસ્પટલો / લેબ્સની બનયબમત મલાકાત
ટાળો . નાની સમસ્યાઓ માટે હોબસ્પટલ અથવા
બક્લબનક નો ફોન અથવા હેલ્પલાઇન નાંિર
દ્વારા સાંપકણ કરો. જો તમે બનયબમત રૂપે
આઈએનઆર

ચકાસી

રહ્યા

છો અને

લોહી

પાતળી રાખવાની દવાઓને સમાયોબજત કરી
રહ્યા છો, કૃ પા કરીને ફોન પર ડક્ટરનો સાંપકણ
કરો. િને ત્યાાં સધી હોબસ્પટલની મલાકાત ટાળો.
2. હાથની સ્વચ્છતા
A. હાથ બમલાવવા અને ચહેરો સ્પશણ કરવાનાં
ટાળો
B. તમારા હાથને વારાં વાર સાિ અને પાર્ીથી
ધોઈ લો - ઓછામાાં ઓછા 20 – 30 સેકાંડ સધી
આ કરો અને વ્યવબસ્થત રીતે હાથના િધા
ભાગોને સાફ કરવા.
C. આલ્કોહોલ આધાબરત હેન્ડ-સેબનટાઇસસણ પર્
ઉપયોગી છે .
D. સાંભબવત દૂ બિત બવસ્તારો / વસ્તઓ સ્પશણ
કરવાનાં ટાળો - જાહેર શૌચાલય દરવાજા,
દરવાજાના હેન્ડલ્સ વગેર ે

