
COVID 19 �ా��� ���త��� ౖ�ర� �ెల�సు��వల�ిన �షయ�ల� 

ప�పంచ�ా�ప�ం�ా 2020 జనవ�� నుం�� COVID 19 మహమ���� ��యన�  (���� ల�ల) మం����   

�� క�ా ఇందువలన అ�దు ల�ల ��ౖ�ా మరణ�ల� సంభ�ం���. య�ంట���ౖర� మందుల�� 

ప���ాత�కం�ా ' ����క� ట�య��' ప�సు� తం ��న�ాగ�త�న�ప�ట���, ఈ ��� వరక� "����  �ా� ండ��" �ా 

���� ���త� ��సం అం��క��ం�న �యమ�వ� �ా� ���నం �ా� ల�దు. �వ����న అ����గ�ం�� య�ం��క 

��ంట�ల�ష� స�యం అవసరమ��� వ�క�� ల�� ప�సు� తం అవలం�సు� న� ������ వ��హం �ా��ల� 

మరణ�ల� ��ా��ంచ����� మం� ఫ����� ఇవ�ల�క�� త�న���. COVID 19 సంక�మణ �ారణం�ా �ా��� 

ల�ణ�ల� క��� ఉన� వ�క�� లల� ��ా రంభ దశల��� ��ౖర� వ����క�, �ాప� ల��� ��థ వ����క� (య�ంట���ౖర� 

య�ంట� ఇన����ట��ల) మందుల� ఇవ�డం �దల� �����ే ��ర����న ఫ���లక� ���� �సు� ం��, త����ా 

సమ�ంతర �ా��ి�  తగ�డం, ��ౖర� �ా��ిం� ే�ామర��ం (��ౖర� ����� ం�) తగ�డం వలన ��ౖర� �ా��ి� �� అడ�� కట�  

పడ�త�ం��. COVID 19 �ా��� నుం�� బయటప��న వ�క�� ల� COVID -19 వలన క��� అ����గ�ం నుం�� 

ప�����ా ��ల���వ����� ��ల� తరచు�ా ��ర��ా�క సమయం పడ�త�ంద� అంట����ర�.  ����� త��న 

మ�ల��ంకనం�� మ��ంత ప����ంచడం అవసరం. 

COVID 19 అ���� ��త�  �వరణ�� వ��న �ట� క���� ��ౖర�. ఇ�� �వ����న అ�����ా��� క���ంచ����� 

�ారణమవ�త�న�ద�, �ీప��� ��ప�� � ఆ� �ై��ల�� హ�బ� ��ా ��� �� �ాజ��� అ�న వ���ల� 

గ����ం��ర�.  ఇ�� ప�పంచ �ా�ప�ం�ా ప�జలల� ��ద�  సంఖ�ల� �� ��, గణ�య���న మహమ�����ా ��ల� 

��గం�ా అ�వృ���  �ెం��ం��. గతంల� �వ����న అ����గ�ం క���ం�ే��ా వ��న SARS ఇం�ా MERS 

(క���� ��ౖర�) లక� ప���వవంత���న య�ంట���ౖర� �ెర�ీ ��ా� రణ �ాల�దు. అ��ే, �ట� ���త��� �ే�ిన 

అనుభవం, మ�నవ కణజ�లం ల��� ప����ంచడంల� క���� ��ౖర� ల ��ౖ�� �� � ట�� (spike protein) �ాత�ను, 

క���� ��ౖర� సంక�మణ (ఇ����న� ) వలన �ా����ారక ఉత���� �����ంచడంల� ��ధ���న ప����ధ�ాల 

�ాత�ను �వ��ం�ేందుక�, ఇం�ా క���� ��ౖరస సంక�మణ �����లను అర�ం �ేసు��వ����� బహ��ధ 

ప�య���లను �ేయ����� ������ిం�ం��. క���� ��ౖర� కణ   ��ా�ణం �ా����ార�ాల �ద ఉన� 

అవ�ాహన ఆ��రం�ా సం��వ� ���త�లను (�న� అణ�వ�ల�� స�) అ�వృ���  �ే�� ప�యత�ం క��� 

జ����ం��. క���� ��ౖర� సంక�మణలక� (ఇ����న� క�) య�ంట�బ��� అ�వృ���  ����ా జ���� మధ�వ���త� 

������ వ���ల మం� �ాత�ను ప��గ�ాలల� జ����న అధ�య��ల� స�ష�ం �ే�ా�. SARS మ��య� 

MERS �� �ారణమ��� క���� ��ౖర� లక� �ే�� ������ �����ల నుం�� వ��న అనుభవం క���� 

���త�లక� ఏ ��ప� �యమ�వ�� ఇవ�ల�దు. అందువల�    ప�సు� త COVID సంక�మణ �����త 



అ�����ా���� ���త� ��సం ఎల�ంట� ప�ర� అనుభ�ా�� ఏ�ా�ట� �ేయల�దు. ఇను��ఎంజ� మ��య� 

ఎబ� ల� ��ౖర� ల �ా��ి�  సమయంల�, మ�నుప� "�ా��� ��� " సమయంల� అ����గ� ���త� ��సం 

స�స����న �ా� �ా�ను ఉప���ం�న అనుభవం��ౖ ఆస���� ����� ప�ం�క���ల� �ే�ిం��. ఇ�� ఇను��ఎంజ� 

ఎబ� ల� ��ౖర� �ా��� �ారణం�ా ఏర��ే అ�����ా���� సమ�ా�న ���త�లను ప��గణనల��� �సు��� 

��ర����న ఫ���లను సూ�ం�ం��. ఎబ� ల� ��ౖర� వలన, SARS మ��య� MERS �ారణం�ా క��� 

అ�����ా���� 'స�స�త క���న �ా� �ా� �� �ే�� ���త���' �త�ం�ా�� ల��� ఇతర ���త�ల�� క��ి 

ఉప���సూ� �� ప�య���ల� �ే�ిన సంద�ా�ల� ��ల� ఉ����. ల��ి���� / ��ట����� మందుల 

కల�క�� �ే�ిన ���త� ప�య���ల�; ��బ����� మ��య� ఇంట����ా� �ట� ల�� �ే�ిన ప�య���ల� 

�� � ���హకర���న ఫ���లను ప�ద���ం���. అ��ే �ట��   ఇం�ా “����  �ా� ండ��” �ా గ����ంచల�దు. 

ప�సు� తం ��న�ాగ�త�న� ల��� ప���ా��ం�న ఇతర ������ �����ల�� సంబం��ం� �ాధ����నంతవరక� 

త�ల��త�క �ేట�ను �� ందడం ��ల� మ�ఖ�ం. ఇందుక�, �యం��త���న ప�యత�ప�ర� ర�పకల�న�� 

(Trial design ��), అ��క ��ణ�త గల �ేట�ను �� ందడం అత�వసరం. ప�సు� తం ����� �ి�� మ��య� 

�ా��ిర�� వంట� య�ంట�-��ౖర� మందుల� ��రత�ేశంల� ��ా థ�క ����క� �ేట� ఆ��రం�ా 

ప���తం�ా�� ����ా��� ఆ����� �� ం���, ����� ����య� (తక��వ �ా� � ఆ���జ�) ఉన� 

వ�క�� లల� �ె�ా������� � మందు ఉప���ం��ల� �ి�ారసు అ�ం��. య�ంట����ా� ���ను�  

(�ా�ట����) వంట� ఏజ�ంట��� స�యక ���త�; ��ౖద� ప���లన (����క� ఎ�ాల����ష�) త�ా�త 

ఎంచుక�న� వ�క�� లల� ��ల��ా� � � త���ం� ే ఏజ�ంట��  (�ా� ట���) మ��య� N ఎ�ిట�ౖ� �ి����� (N 

acetylcysteine) ఇతర ప��స�ంద�ాల� అంట� రక�ం గడ�కట�క�ం�� ఉం�ే� (తక��వ మ��క��ల� 

బర�వ��� ఉన� ���ా��� ల��� ��వ���ా�బ��) ఉప����ా� ర�. 

అంట� �ా�ధులక� ���త� �ే�� ��ౖదు���ా ��ను ఈ ���ం�� �ాట� ��సం చూ�ా� ను  

COVID 19 �క� �ా��రణ ల�ణ�ల�: 

 జ�రం (��ట�ల� ఉ��� గ�త క�సం 100.5 ° F ల��� 38. 5 ° C) 

 అగ��ియ� / �ైసు� �ియ� (ర�� �ె�యక �� వడం ల��� ��ట�ల� అ�ా��రణ���న ల��� �ెడ� ర��) 

Agusia/Dysgusia 

 అ���ి�య� (�ాసన �ె�యక �� వడం) Anosmia 

 ��ారం / �ాంత�ల� ల��� ���చ��ల� Nausea/ Diarrohea  

 అ����గ�ం (బల��నం�ా అల�ి�� �నట��  అ��ించడం) Malaise 



 మయ���య� (కండ�ాల ���ి�) Myalgia 

 తల���ి� Headache 

 మ�క�� ��బ�డ / ����జ� (Nasal congestion/coryza) 

 దగ��  (Coough) 

 ���ి��య� (RR> 22) ల��� రక�ంల� ఆ���జ� సంతృప�త ≤ 95%, (ఊ�ి�� �సు��వడంల� 

ఇబ�ం��, ���ా��� 20 �ార��  కంట� ఎక��వ �ా�స �సు��వడం) Dyspnea 

 ట���ా���య� (HR> 80) ప�� ��ట� Tachycardia 

COVID 19 �� అప��డప��డ� క��� అ�ా��రణ ల�ణ�ల� మ��య� సం����ల�: 

 అ��క ర�ాల��ా చర�ం �ద దదు� ర��  (Skin Rash)   

 క�ా�ా�� (KAWASAKI) �ా��� సూ�ం�ే �వ����న ఎ���ో��ె�ా� (చర�ం ఎర� బడటం) 

(Erythroderma) : �ిల�లల�  

 అ��క శ��ర ���ాల��  �ాప�ల� (Multisystem Inflammatory Syndrome) 

 ��ంత�ల� అ��కర�ం 

 �ాళ�ల� బల��నత��, న�ాల బల��నత��   అ�����ా�ల� (గ�ల�� ��- బ��� �ిం�ో��- Guillain- 

Barre syndrome)) 

 గ�ం�ె �� ట�, ��� � � (Stroke) 

 గ�ం�ెల� ఆక�ి�క���న మంట (మ��ా���ట��-Myocarditis) 

COVID సూ�ం� ేల�ణ�ల� ఏ��ౖ�� ఉంట�, ��ను ఈ ���ం�� ప���లను �ి�ార�� �ేసు� ���ను: 

1. ���� �ా��ం�య� ల��� ఓ���ా��ం�య� (Nasopharyngeal or oropharyngeal మ�క��ల�, 

��ట�ల� ��ా �ాల�) COVID 19 య�ంట�జ�� ప��� (���� గంటల��  ��గం�ా ఫ���ల�� �ే���) 

య�ంట�జ�� ప��� ప��క�లం�ా ఉంట� ల��� అందుబ�ట�ల� ల�క�� �ే RT PCR ప���. య�ంట�బ��� 

ప��� స�యపడదు అందు�� అ�� �ి�ారసు �ేయను. 

2. సంప�ర� రక� ప���ల� (Complete Blood Picture) 

3. �ీరం ఎ������ (Serum LDH) 

4. �ీరం �����ట��� (Serum Creatinine) 

5. �ి. ఆ�. �ి. (CRP) 

6. �ీరం �����ట�� (Serum Ferritin) 



7. ���� సంద�ా�ల��  �� �ైమ� (D Dimer)  

��గ���ధక శ��� ��ల���న ��గ�లల� ఉన�అ�����ా�లక� ���త� అం��ంచడంల� ద�ాబ�� ల అనుభవం�� 

�ాట�   ఎ�ి�ె�య�ల� (�ా�ధుల ప�ట�� క, �ా��ి� , ��ారణ �వ��ం�ే ��ౖద� �ాస� �ం) ప�జ���గ�ం�� 

అనుభవం ఉన� �ప�ణ����ా, ప�పంచం ఇప��డ� అనుభ�సు� న� ఈ అప�ర����న ప�జ���గ� �పత��  

ప��ే�క ల�ణ�లను ప��ష���ంచడం ��ల� మ�ఖ�ం అ� ��ను నమ��త����ను.  

గ����ంచం��; ���త� �ేయడం, ��దకడం  

Identify, Treat, Trace 

ప��చయం: 

అంట��ా��� బ���న ప��, గణ�య���న అ����గ�ం��, మరణ�ల�� ఒక ��ద�  మహమ������ బ�అయ��ర�. 

COVID 19 వంట� అంట��ా���� ప��ష���ం� ే వ��హం ��ా థ�కం�ా జ���� నుం�� సంక�మణ� 

�ర��లన �ేయడ�� ల��ం�ా ఉంట�ం��. ఇ�� �ఫల����ే �ా��� ��ా బల�ం త���సూ�  �ా��� �ా��ి�  

సంభ�ా�� అ� తక��వ �ా� ��� త���ంచడ�� ల��ం�ా ఉంట�ం��. SARS- CoV-2 అత�ంత 

ప�మ�దకర���న అంట��ా��� అ�� �ాస�వం దృ�ా� �, ఇందుక�, �ర��ిత���న సమర�వంత���న ���త�, 

ట��ాల� వంట� త��న ��ారణ చర�ల� ల�క�� వడం వలన 1918 ల� ఇను��ఎంజ� మహమ���� తర��ాత 

����త�క���న ప�ర��ారణ�ల�� ఎక��వ�ా ఔష�ేతర జ�క�ం (NPI) ఇప��డ� అమల�ల��� వ��ం��. 

SARS- CoV-2 �ా�ల�� �ందువ�ల ����ా �ా��ిసు� ం��. Covid -19 ��ౖర� ��   కల��ిత���న �ా�� 

�ీల�డం ����ా ల��� కల��ిత���న ఉప��తల��� ��కడం ����ా ��ౖర� �� ��న వ���� నుం�� సంక�మణక� 

గ�ర��� వ������ �ా��ిసు� ం��. సంక�మణను ��ా��ంచ�����, �� ��న వ���� ఉప���ం�ే ఎ�� �ిల�� 

(స���ా�  అమ��� ఉప���ం�న మ�సుగ�ల�) అవసరం; �ా��� �� ��న వ������, ఇతర�లక� ఖ��త���న 

వ����గత ప���భ�త, మ�ఖ�ం�ా తరచూ �ేత�ల� కడ�గ���వడం మ�ఖ�ం. త��నంత�ా �ేత�ల� 

కడ�గ���క�ం�� �ే� ��డ�గ�ల� ఉప���ంచడం వ�ర�ం. �ే� ��డ�గ�ల� అం��ం�ే ర�ణ 30 ���ాలక� 

�ం� ఉండద� అర�ం �ేసు���ా�. కల��ిత���న ఉప��తల�లను ����సం�ర�ాల�� �భ�ం �యేడం 

����ా ఆ��గ�కర���న �ా��వరణం ఏర�రచడం క��� మ�ఖ���. స�చ����న �ా��� (త��నంత 

��ంట�ల�ష�); �భ����న �ేత�ల�� (వ����గత ప���భ�త) ��ౖర� సంక�మణ �ా��ి�  ప�మ����� త���ంచ����� 

ప���భ����న �ా��వరణం ఏర�రచడం ��వలం వ�క�� ల�ే �ాక �ామ���క �ామ��క బ�ధ�త. 

అంట��ా�ధుల చ��త��, మహమ��ర�ల �ా��ి�� ప�������  మ�నవ ప�వర�న, ఆ��గ�ం ��ౖనఉన� �ామ��క 

�ర�య����ా�ాల� (Social determinants of health) అంట��ా�ధుల సహజ చ��త���ౖన బల���న 



ప����ా�� చూప���య� స�ష�ం�ా �ెల�సు� ం��. అంట� �ా�ధుల సమస�ను ప��ష���ంచ����� అత�ంత 

�జయవంత���న ప����ాల� త��న �ాం���క ప��జ�� నం (ఉ��: �ా�����) అంతర�ృ�ి�గల మ�నవ �ార�ాల 

వ����ాల మధ� సహ� �ే�జనం (ఇంజ���ం� మధ� �ిన����) సమగ� బహ�మ�ఖ వ��హం�ా 

ఉప���ంచుక�����. COVID మహమ���� �వ�త, ప��మ�ణ��� బట��  ఔష�ేతర చర�ల (NPI) అ�� 

���ాలను ప�జల� అం��క��ంచడం�� �ాట� అమల� �ేయడం ��ల� అవసరం. �ామ��క దూరం; వ����గత   

ప�ా�వరణ ప���భ�త �ాట�ంచడం �ద క�సం 75% కంట� ఎక��వ�ా కట�� బ�� ఉండటం ఈ సమస�నుం�� 

బయటపడట���� అవసరం. 

మ�నవ�ల� సహజం�ా �ామ��క �వ�ల�; �వ����న స�తంత� ప�వృ��  కల�ార�.   బ�హ� �యంత�ణ�� ౖ

ఆగ�హం కల�ార�.  ఔష�ేతర చర�ల ��మ�ండ��  ప�కృ��� �ర�ద�ం�ా నడ��ా� �. అ� స��త�క���న� 

�ావ�.  ఈ �ాల���� అ�ాస��కం�ా అ��ి�ా� �. COVID మహమ���� ప�సు� త ఉధృత ప���ి�త�ల దృ�ా� � 

"ల���� �" (Lockdown) వంట� అ�ా��రణ���న చర�లను ఆశ��ం����న అవసరం ఉంద� "ప�భ�త� " 

ఏజ���ల� ���సు� ����.  అ�� ే �ాస��ా��� 1918 ఇను��ఎంజ� ప�పంచ మహమ���� నుం�� 

��ర��క�న� ����త�క ప�ర�దర�నం మన�� ఇ��న ఈ వ��హంల�ఉన� త�ా��� �రస���ం��ల� �ాష� � 

ల��� ��ంద� ప�భ�త� అ���ార�ల� ఆల��ంచగలగడం ����ప� అ�ాధ�ం. 

ప���త సమయం��సం   "�స� ృతం�ా ఆ���ం�న " జ�క�ం�ా ��ా రంభ���న ల�� �ౌ� అంతం �ావడం 

(ఎం� �ా�ం�) గ���ం� చర��� �ాట� ��� ల�భ న�ా� ల (���� బ���ి�) ����షణ�� బలవంతం�ా 

"అసహ�ం�ా అం��క��ం�న " జ�క�ం�ా అ�వృ���  �ెం��ం��. "ల���� �" �వ�త ��� ప��మ�ణం చూ�� 

�ామ��క ప���వం అప�ర����న��, అదు�త���న��. �ా�, ఆ���క వ�యం వలన �� క���ం�ే���ా ��ల� 

అసమ�నతల� క���సు� ం��. �ాం��క-ఆ���క వ�యంల� ��ర�గ�దల, ��ా ణ�లను �ా�ాడట���� అవసర���న 

���గం �ామ��క అం���ా�ా�� అ�క��ం� �రస���సు� ం��. ఏ ����షణ ����ా ��ౖ��, ల���� � ప���న 

ప��జనం ��ర�గ�త�న� అంట��ా��� �ా��ి�  ��గ వక���ఖను చదును �ేయడం (Flatten the curve). 

ల�� �ౌ� మ�� ప��జనం Covid -19 అంట��ా��� �ా��ి��   "��ల��ంచడం" కంట� �వ����   

�ర���ంచల�� సం��భం వలన ఆ��గ� సంర�ణ వనర�ల� తగ�త�ంట� అందువలన క��� న�ా� �� 

త���ంచడం. ల���� � మ�ం�ే ప���శ��ట���� క��� ఆ సమయంల� మన   సమ�జంల� అంట��ా���� 

ప����ంచక�ం�� �ేయల�క�� �ం��.  అంట��ా��� �ామ��క �ా��ి�  జ���� దశల� మనం ఉ���ం క�� అ�� 

చర� ఈ సమయంల� ��ల�వరక� అధ�య����� �ెం��న అంశం. ��లక���న ప�శ� ఏ�టంట� ఔష�ేతర 

చర� (NPI) ఆచరణ�య���న వ��హం�ా మన ప���ి��� ఎల� మ�ర�సు� ం��? 



బలవంతప� వ��హం (The Coercive Strategy) 

ప�జ� ���నం అమల� ��సం ఏ�ై�� బలవంతప� వ��హం వ��ీ�కృత వ���కరణ�� �ాట� �స� ృత���న 

ఎగ��తక� గ�రవ�త�ం��. 

ఎగ��త (Evasion): బలవంతప� వ��హం �� అవలం�ం�ే ���నం వలన ప��క�ల ప����ాల నుం�� 

త�ి�ంచు��వ����� ప�జల� �� � ���హం �� ందు��ర�. COVID �� ఉన� వ�క�� లక� �వ� వంట� ప��క�ల 

ప��ణ�మ�ల �ారణం�ా ప���లను COVID �ా�ట�� �ా మ�ద�పడట���, ఇంట��  �ర�ంధం ల��� 

సం�ా� గ�కరణ వంట� �ాట�నుం�� త�ి�ంచు��వ�����   ప�య���ా� ర�. ప�సు� త ప���ి�త�లల� 

సమర�వంత���న ���త� ల�క�� వడం, స���న ఆ��గ� సంర�ణ అంద� ప�మ���ల వలన ఈ   �ధ���న 

అసంక��త స���వం ఉంట�ం�� 

వ��ీ�కృత వ���కరణ (Systemic distortion): �ాష� �ం/ప�భ�త�ం సూ�ం�న �����లను అమల� �ే���ార� 

��చు���ద��న� సు��త���న� అ�న అ� తక��వ (స���క� ����ిష�) జ�క� ���నం కంట� 

�దు� బ���న బలవంతప� ర�దు� డ� (Sledgehammer) �������� ��ా ��న�త����ర�. ఇ�� 

"�����న�" అ�� �ి�ా�దుల�� �ాట� "ల���� �" నుం�� �న��ంప�లను అనుమ�ంచడంల� 

అ��� ఆ��పణలక� ������ిం��. ప���ల ��సం ���� ప��ే�క జన సమ��లను ల��ం�ా �ేసు��వడం 

ల��� ఎంచు��వడం అ�� ఆ��పణల� క��� వ����. ఈ వ���కరణల� �ాస�వం�ా ���నం పర�వ�ానం�ా 

అ���య�, బ��రంగం�ా �ె�ి�న ల��� �ెప��, ల��� ��ధ �ా� �లల� అ���ార�ల� గ���ం�న 

��ా ��న�తల, �ా�ఖ����ల ఆ��రం�ా అ���ార�ల అత������ం వలన అమల� అ���య� అ���� 

�ెప�డం కష�ం. �ట��ంట��� ��డ��ా అప�ర����న ఈ స�ాల�ను ఎదు���వట����, అసల� అ��క ప� 

��రం�� ��ర��ా�క వనర�ల ��రత�� మ��క సదు�ాయ�లల� అంత���న ల�పం�� ఉన� ప�జ���గ�ం �ద 

��ను��రం అవ���ం��. 

బలవంతం ల�� వ��హం (Non Coercive Strategy): ��ా�ా�ా�� (NIHILIST) ���� ఆదర���మం 

అ�� �ి���ాళ�  స�ర�ం అ�� ��ట���ా���ా� డ�, అ�నప�ట��� ప�జ��ా��క సమ�జ�లల� ��జ���ట� ప�జల�, 

జ�� న వంత���న, తమ�   గ���� �ేసు���� �ా����క ఆల�చనల �ద ��ా�సం ఉంచడం అన���, 

������� త�కం�ా బలవంతప� అ���ార �ాలనల��ౖ �జయం �ా��ం�ం��. �ామ��క �� �ానక�మంల� 

�యంత�ణ ��ా�ణ�లల� ��ర�క��� �న వ�వ�ా� గత ��ౖర����ల బర�వ�ను అవసర���న �రంతర 

సంస�రణల ����ా అ��గ�ంచగల �ామర��ం క��� ఉన�� ప�జ��ా��క సమ�జ�ల� మ�త���. 



1. ��ౖర�ప� ప��జ��ల కంట� స�ష�ం�ా: 

 సమ�జంల� అత�ంతం�ా �� బ���న ప� ేఅవ�ాశం ఉన��ా���� క��� ఏ అ��కర�ం అ��� 

స���న సమయంల� ప��ష���ంచబడ�త�ంద� ��. 

 నమ�క���న ప���క� �� � త���ంచం��, �ా��� మరల� ప����ంచం��  

 ������ాట� అ��కర�ం ల��� ��ం�ెం ఖర���� �శ�స�య���న ���త� అం�ేల� భ���ా. 

2) ఔష�ేతర ��ారణ� �ార�క�మం (NPI) త��న �ధం�ా మ�ర�� �ే�ార�. ఇ�� �ా� �క ప���ి�త�లక� 

అనుగ�ణం�ా ఉంట�ం��. 

3) ప��� ���త�ల �� మ�ందు�ా�� �ా���� గ����ం�, ���త�క� అనుసం���ం� ేప�జ���గ� �ార�క�మ�లల� 

స�ష�ం�ా వ����క��ం�న, అమల� �ే�ిన వ��హం. 

"�ం�� ఒక�ట� �ాదు"(NOT BY BREAD ALONE) మ�నవ�లక� �ే��� ల�ంగ� ఆత�శ��� ఉం��, అ�� ఏ 

స�ాల���ౖ�� ఎదు����, అ��గ�ంచ����� సమస�ల�� ఇష�ప�ర�కం�ా �� �ాడ����� �ల� క��సు� ం��. 

COVID � తప�క జ�ంచగలమ�� ఆశ ఈ అ�ార���న ఆత�శ��� క���సు� ం��. అందు�� �� �ాట పట�మగల 

ఈ వనర�ను, �����ంచడం ఇప�ట� అవసరం. ఈ వ��హం �జయ���� ��ారణ, �ా���� గ����ంచడం, 

(�ఘ�, ప��� ప��చయసు� ల� ��దకడం –Surveillance, testing and tracing) ���త�ల ఏ��కరణ�� 

�ానుభ���� ప��స�ం��ం�ే �రంతర ఆ��గ� సంర�ణ అవసరం. ఈ వ������ ప����� “�శ�స�య 

���త�. అ�� ల�నప��డ� ��ారణ �ార�కల��ాలల� ఉం�న ఏ వనర� అ��� వ�ర�ం అవ�త�ం��. అందుక� 

�ే�ిన శ�మ, ప���� ప�య���ల� �వ� ప��ఘటనను ఎదు���ంట��. 

���త� Treatment: 

ఏ�ై�� ���త�క� ప�����ా స�నుభ�� �� �ాట� ��ౖద� ��వల అందుబ�ట�ల� సమ���యం (Equity) 

అవసరం. అ��క ర�ాల �ా�న�ర� ���త�ల� “దూక�డ�” ���నం �� �ే�� ��ౖద� సంర�ణ�� �� ����  “ఉపశమన 

(Palliative)” సంర�ణ ���నంల� ఉన� ఔన������ ������ �ామ�ా� ��� అర�ం �ేసు��వ�����   

అ�నం��ంచ����� మ�క� (మ�ఖ�ం�ా ఆ��గ� సంర�ణ �ప�ణ�లక�) ��ల� ద�ాబ�� ల� పట��ం��. COVID 

సందర�ంల�, ఆ��గ� సంస�ల "�ి�ార��ల�" ఆ��రం�ా, సమర�తల� ����    "�ర��ిం�న�" �ా ఉన� 

���త� �����ల ప��జనం పట�  ర�ణ క��ంచడం అత�వసరం. ఆ��గ�ంల� �ాల�ట�జ���ి� 

(salutogenesis) ���య��ల వ��హం (Participatory action strategy) లను సమ���ం� ే �ా���ా, 

ఆ��గ�రంగంల� మ� ��ట� ��గ�ా�మ�ల�� సం���ించడం మ� బ�ధ�త అ� ��ను ���సు� ���ను. 



�ర��ిత���న ���త��� �ా���ల� ల�� ��ట ప����మ��య�లను అం��ంచడం అవసరం, అందుక� 

అత�ంతం�ా �ా�ా��న�� ��ౖ�కం�ా �ా�ీ� �యం�ా �ే�ిన ��ౖద� ప���ల� (Clinical Trials). అట�వంట� ప���ల 

(Clinical Trials) అదనప� ప��జనం ఏ�టంట�, ���త� �ేయగల ��ౖదు���� ఇతర సమర�� ల�ౖన 

�ప�ణ�ల�� బల���తం �ేయడం, �ార� అ��క ��ణ�త గల ఆ��గ� సంర�ణక� స�యం �ేయగలర�. 

ఇం�ా పర�����ంచగలర�. ఎక��వ ప�జ� ప��జనం ��సం �ా���లను క��� తయ�ర� �ే�ా� ర�. అ��క 

��ణ�త గల ���త�క� త��న మ��క సదు�ాయ�ల� అవసరం (త��నంత స�లం, సమృ����ా �ర�, �భ����న 

మర�గ��ొడ��  ఉన� ఆసుపత�� ల�; వ����గత సంర�ణ �ామ��� (�ి�ిఇ (PPE); మందుల�; ��ౖద� ప��క�ాల� 

(Medical Instrumentation):  ప���లక� ��ం��� ల�, ప���లక� �ావల�ిన ర�ాయ��ల� (Diagnostic 

laboratories and test reagents) అల��� ��ణ �� ం��న �ిబ�ం���� స���న సమయంల� అవసర���న 

అ�� ప��క�ాలను అం��ం���. మన ప�ర� రంగ (Fronline) �ిబ�ం���� త��న వ����గత సంర�ణ �ామ��� 

(PPE)� అం��ంచడంల� ఆ�ద�గ�ం �ా� ఫ���ల�� మనమ� �ఫలమయ��మ�. అట�వంట� 

సదు�ాయ�ల వద� ���త� గ���ం� ఆల��ం�ే �ా���� ఎవ������� అల�ంట� ప���ి�� భ���ా ఇవ�డం ల�ద� 

ప��ే�కం�ా �ెప�నవసరం ల�దు. 

���త� �ే�� ��ా ం��ల� (Treatment Sites): 

సం�ా� గత���నప��డ�: (Institutional) 

COVID -19   ���త��� ప��ే�కం�ా ��ం���కృత���న సం�ా� గ�కరణ వలన ప��జ��ల� ఉ����., 

ప��ే���ంచన �ా�రంట�ౖ� (Quarantine) ��ం��� ల� ల��� COVID -19 ���త���సం అం��త���న ఆసుప��ల� 

జరగటం ప��ే�క���న �����లల�   �ావల�ిన వనర�లను ఒ��దగ�ర�� �ేర�డం �� ���త��� �ామర��ం 

��ర�గ��ా ఉంట�ం��.  ఆసుప��ల� �ేరటం వలన �ా��ి�  (Nosocomial transmission ���� ���య� 

ట�� ���ష�) �ారణం�ా �ా��రణ ఆసుపత�� లల� COVID ల�� ��గ�లక� వ�ే� �ా�ధులను (cross 

infections) ��ా��ంచడం ����య ప��జనం.  అ��ే, �����కం�ా ప���త���న ��ా ం��లల� అ��క 

సంఖ�ల� COVID ��గ�ల� ��ం���కృతమ��� అవ�ాశం ఉం��. త����ా వ�క�� ల మధ� అంట��ా�ధుల� / 

సూప� ఇ����న�  ప�మ�దం �� ం� ఉంట�ం��. ���� �ా�ధుల సంక�మణల�  (ఇ����న�ల�), గతంల� �ా���  

�� ��న వ������ , �ా����ారక ��ౖర�  �న����న జ���ా,  ��ౖర� �� ��న  మ��క  వ���� నుం�� ����� 

సంక��ంచవచు� / సూప� ఇ����� �ేయవచు�. ఇట�వంటప��డ�, �ా��� ఎవ�� నుం�� �� క�త�న��ో  

(మ�తృ జ����) ఆ ఇద��� నుం�� �� ం��న ల�ణ�ల��   ��త��ా (��త�  జ����) ఆ�ర��ంచ����� ��ండ� 

��న�ర�ాల �ా��� �ార�ాల� కలవవచు�.  ల��� అ���    ధృవపడవచు�. HIV ల��� CMV వంట� 



�ా�ధుల �ా��ి�ల� ఇ����న�ల� ఇ�� ��ల��ార��  క��ిం�ం��. ప�కృ�ల� ��ల� తరచు�ా    ఇను��ఎంజ� 

��ౖర� ల   ��న� జ�త�ల�, ప�లల�నూ పందులల�నూ కలవడం, ����� ధృ�పడడం జర�గ�త�ం��. 

��ౖర� వృ���ల� (జ����ల�) ఇట�వంట� ప�నర��వ�ీ�కరణ ��ా మ�ఖ�త ఏ�టంట�, �ా��� �వ�త 

(�ర�ల�ను�) ��రగడం ��ర����న ��ౖర�   ప��ర�పం ఏర�డడం ల��� ��ౖర� మందులక� (య�ంట���ౖర� 

ఏజ�ంట� క�) ���ధకత �� ందడం ల��� �ాట� కల�క. అ��క ద�ాబ�� ల ���తం, �ా� ఇ �ా�� ,(Paul E Ewald) 

�వ�ల�� తమ జ�����  ఎల�ప��డూ ��మ� ఆవ��ం�ే ఆ��ేయం (host) ప��ణ�మ�ల�� సంబంధం 

ల�క�ం�� తమ జ�త�ల �ాశ�తత�ం ��సం వ���లను ర��� ం��సు� ంట�య�   సూ�ం��ర�.(�ా� డబ�� �. 

ఇ�ా��  �ేత ��ౖరల��� ప��ణ�మం. ��ౖంట��ి� అ����క�; ఏ�ి�� 1993; 86-93.) సు� వ�� ��ఫ��� (Stuart 

Kauffman) ��త ర��ాల� స�యం ఉ�ే��రకం�ా (Autocatalitic) �ీ��త���  (Auto Poeitic) �� 

క���న� అ���ర�. (���క �ా�ా� � ��� �ం�న ప�పంచం. సు� వ�� ఎ. ��ఫ��� - ��తం �క� ఆ��ా�వం 

మ��య� ప��ణ�మం. ఆక���� య��వ���ట� ���� 2019) ఇ� ��ా ధ�క దృ���షయం�ా గణ�త ప��ర�పణ 

����ా జ���� �స�రణ�� ఉన� అ��ార�తను సూ�సు� ����. ఉ��హరణ�� �య�ా��� క���ం�ే 

�����బ������యం అ��ేయ సంక�మణ �ి��ల� అ��ేయల� (host) తక��వ సంఖ�ల� ఉం��, ఆ��ౖ 

సంద����తం�ా ఇతర అంట��ా��� ల�� వ�క�� లక� త��న సందర�ంల� �ా��ి�  �ెందుత�ం��.    కల�ా వంట� 

�ర�శయ�ంతర �ా����ారక ���మ�ల సంఖ� (Population) గ��లత��   వ����కం�ా అ��క ప��ర�పణ �ెం�� 

మ��ంత ��గం�ా �ా��ి�  �ెందుత�ం��.  ఈ ��ండ� �వ�ల మధ� ఉన� గ��ల   వ�����ా��ఇ�� �వ��సు� ం��. 

ఏ�ై�� �ా����ారక ���� తన జ����� వృ���  �ేసు��ంట�ం�� �ా�, అ�� ఉం�ే, ఆ��ేయంల� (Host) 

ఫ���ల పట�  అజ��య�ా��. ��� ��ా ధ�క���న అత�వసర���న అవసరం తమ జ�త�ల �ాశ�తత�ం 

�ా��ంచడం. అ��క �ా�స��శ �ా����ారక �ార�ాలక� తమ జ��� �ాశ�తం�ా �లబ�ట������ అను��ౖన 

వ��హం, తమ అ��ేయను (host) ��ంట�� చంపక�ం��, తమ ప��ర�పం వృ���  �ేసు��వడం, �ా��ి�  

�ెందడం. అందు�� ��ౖర� �� ��న అ��ేయలల� �����మం���� మ�త���   ��ా ణ�ంతక �ా����ా అ�వృ���  

�ెందుత�ం��.  ఇ�� అ�శ�ం�ే (? Aberrant) ఆ��ేయ�ల��  ��గ���ధక ప��స�ందన�� పర�వ�ానం�ా 

క��ిసు� ం��. ఇ�ే మనం �����బ������యం క���ం�ే �యల�నూ   COVID ల�నూ చూ�ా� మ�. ఎల�గంట� 

��ద�  సంఖ�ల� ��ౖర� �� ��న వ�క�� ల� ఇతర�లక� ��మ� దగ�ర�ా ఉంట� �ా�ప�త ����ా ��ౖర� 

ఇతర�లక� �� క����� అనుమ�ం�నట���ే ఆ��ేయంత�ణ ��ల��ంప� ల�క�ం�� తన ప��ర�పణ�, 

�ా��ి�  �ెం�ే ��ట�� ��ంచు��వడ�� ప���న మ�ర�ం�ా ఎంచు���, ��త�  ఆ��ేయ����(host) �ా��ి�  

�ెందడంల� అడ�ం�� ల�క�ం��, ప�నర��వ�ీ�కరణను ఉప���ంచు���, COVID అ�వృ���  �ెందుత�ండడం 

ఊ��ంచవచు�. అట�వంట� దృ���షయం ప��ణ�మ�ల� ������న ప��ార �ామ�ా� ��� అ��క ప��ర�పణను 



గణ�త�ాస� � ����� అ��ార�ం�ా అ��ి�ా� �.  �ా� COVID 19 �షయంల� ఎక��వ ��ౖర� ల�� ల�� 

��ర����న ప��ర�పం ఏర����ే COVID �� ��న వ�క�� లల� అ��క మరణ�లక� �ోహదం �ేసు� ం��.  ఇం��క 

ఆం�ోళన ఏ�టంట�, SARS- CoV-2 �ాస��ా��� ��ల� ఎక��వ ప��ర�పణ (Replicaition) ��ట� క���న 

సంఖ� (Population) సూ�సు� ం�� అందువల�  ఈ ��ౖర� ఉపజ�త�ల� (Quasispecies) (మ����� ఈజ�� 

��ౖంట��ి� అ����క� �ాల��� 269 # 1, �ల�ౖ 1993 ���ల� 42-49 �ేత ��ౖర� �ా��ి�ీ��) ��ౖర� �� 

ఒ�� మందు�� (Antiviral agent) �� మ�త��� ���త� �ేయ����� అనుక�లం�ా ఉండక�� వచు�. 

సమర�వంత���న ��ౖర� �యంత�ణ� �ా��ి�� ఆ�ాలంట�, ��న� ��ౖర� �� మందుల� (Antivirals) 

కల�క అవసరం. 

��ాసం (Domiciliary): 

COVID �� ��న వ�క�� ల� తమ ��ాసంల��� ��గ�ంధం (home isolation) �ావడం, సంర�ణ �� ందడం 

�ద స�ష����న ప��క�లత ఏ�టంట�, ఉన� వనర�ల ���ం���కరణ అంతర�తం�ా తక��వ �ామర��ం క��� 

ఉంట�ం��. ఒక��ళ ���ష����న సంర�ణ అవసర����ే అ�ాధ�మ�త�ం��. సం�ా� గత సంర�ణక��� �ా�� 

స�ంత ఇళ�ల� / సమ�జ�లల� వ�క�� లక� ఎక��వ ��లభ�ం ��కర�ం ఉంట�ం��. ఇంట�ల�� �ారందర� 

ఇప�ట��� ��ౖర� �� ��న వ������ (Index case) దగ�రవ�� ��ౖర� �� గ�రయ��య�� �ాస��ా�� ప������� , 

ఇంట�ల� ��ౖర� �ా��ి�  గ���ం�   ��ద��ా ఆం�ోళన పడవల�ిన ప�ల�దు. ���ష����న సంర�ణ అవసరం ల�� 

ప���ి�త�లల� ప��ే���ం� సమర�వంత���న మందులను ఉప���ంచగ����ే ఇంట�ల��� ఉం�� COVID -19 

�� ���త� �సు��వడం (Domiciliary care) మం��ే. ఇ�� మ�నుపట� ���గంల� చ���ం�నట�� �ా ఇతర 

సం�ా� గత వ�వస�లల� ��ౖర� �� ��న వ�క�� ల నుం�� ఇతర �ా�ధుల� �� �� అవ�ాశం (Cross Infections) 

గ���ం� ఉన� ఆం�ోళనలను ��ల��సు� ం��. 

ప��� (Tests): 

SARS- CoV-2 ��సం ��ౖద� ప��� (Clinical testing) ప�సు� తం PCR �� నూ�����ట�ౖ� య�ం�ి� �ి��ష�

ను ఉప���ం� ��ౖద� నమ���లల� ��ౖర� ను గ����ంచడం�� ౖ ఆ��రపడ�త�ం��. ప����� అం���ారం 

�శ�స�యత �ద అవ�ాహన�� మ���ప�� ఉం��. ��ా రంభ దశల��� ��ారణ��, అం� ే���త�ల నుం�� 

వ�ే� ప��జనం �ద క��� ఆ��రప�� ఉం��. ����� �ర�ద�ం�ా �ర��ిత���న ���త�ల� ల�క�� వడం, 

వ����గత ���చ�క� అసంక��త ప���� ���ంచడం, �జం�ా�� �వ��� గ����ావ����� ఉన� అవ�ాశం 

ప���క� అం���ా�ా��� అడ�ంక�ల�. బలవంతప� ప���� �ా��వరణంల�, ప���ను ప�����ా ��ా��ంచ����� 

ల��� ప���ను త�ి�ను���న�����, ల��� అ�ా��రణ���న మ��ా� లను ఉప���ంచట���� అవ�ాశం ఉం��, 



ఇక�డ వ�క�� ల� ప���ను ల��� ఫ���లను, ల��� ��ం��ంట�� ��చడం �ాధ�మవ�త�ం��. ప��� 

ఆ�ద�గ�తను ��ర�గ�పరచ�����, ఇ�� స�చ�ందం�ా ఉం���. �వ��ం�న న�ా� లను త���ంచడం�� 

����ష����న ప��జ��ల�� స�ష�ం�ా మ���ప�� ఉం���. ఎవ��� ఎంత ప����ం��ల� అ�� �����ౖ ���నం, 

అల��� ప���ను �� � త���ంచ����� �� � ���హ�ాల� (incentives) ఇవ�డం ల��� ఇవ�క�� వడం వంట� 

�����ల అమల� ����ా క��� ప���క� వ�క�� ల� మ�ందుక� �ావ�����, ప���ల� అందుబ�ట�ల��� 

�ేవడం ప����తమవ����. ప�����ౖన ఉన� �����ల� అంట��ా��� ప��మ�ణ��� ప��మ�ణంల� 

ఖ��త����� ప����తం �ే�ా� �. ��ల� ప���తం�ా �ే�� ప���ల ���నం ��ౖర� �� ��న వ�క�� ల �జ���న 

సంఖ�ను తక��వ�ా అంచ�� ��సు� ం��. సమ�ా�త�క సూ�క ��సు ల��� �ా� ���క��ం�న సమ��లను 

(Clusters) మ�ందు�ా�� గ����ం� ేసం��వ�తను క��� త���సు� ం��, తత��తం�ా అంట��ా��� �యంత�ణ 

జ��ా���� స�ాలంల� అవ�ాశం ఉండదు. ఉ��ర�ాద ప��� ���నం ప�����ా అ�యం��త��� 

అందుబ�ట�ల� ఉన�వనర�లను వృ�� �ేసు� ం��.  ��న��ార��  అవసరం ల��   ప���ల వల�  

త�ి�ంచు��గ���న బ�ధను సృ�ి�సు� ం��, ప��ే���ం�   �ా��� ల�ణ�ల�   ల�� వ�క�� లల� �ానుక�ల ప��� 

(Positive test result) వలన వ����గత ���చ���ౖ అనవసర���న ఆం�లను ���సూ�  అర�దు�ా ��ల� 

తప��డ� �ా�ట�� ఫ���ల� ఇ�ే� అవ�ాశం క��� ఉంట�ం��. ప�సు� త అవ�ాహన అనుస��ం� 

��ౖద�పరం�ా చూ���  ��ౖర� నుం��   ��ల�క�న� ఒక వ����ల� ప���ల� ఫ�తం �ా�ట�� �ా వ��� , ఇతర�లక� 

అత� నుం�� సంక�మణ �ెం� ే ప�మ�దమ�న��� అన��� అస�ష�ం�ా ఉంద� అం��క��ంచడం ��ల� 

మ�ఖ�ం. 

ప��చయసు� ల� ��దకడం (Contact Tracing): 

SARS- CoV-2 ప��చయసు� ల� ��దకడం (Contact Tracing) ప��� (Testing) అన�� అంట��ా��� 

�యంత�ణ�� అమ�ల����న �ాధ��ల�. ప��చయసు� ల� ��దకడం జ����� ే��ౖర� �� ��న వ����క (Index 

case) ��ప�త ప��చయ�ల గ���ం� ఆం�ోళనలను ��ంచుత�ం��. మ�ఖ�ం�ా ప���వవంత���న 

ప��చయసు� ల� ����� (�ాంట��� ట���ిం�) ���నం��   ��ప��� సమస�లను సు��తత�ం�� 

ప��ష���ం����న అవసరం ఉం��.  ��ల��ల�� �� � ప��చయ�ల� �� ష� ���య� �ా�ా�చరణ వంట� ��� త�  

�ాధ��ల� ప��చయసు� ల� ��దకడం ��ర�గ�పరచ����� వ���ల��ా �ే���నప��డ� అను�తం�ా 

ప��చయసు� ల� ��దకడం ��ల� ప�మ���లక�, వ���క��ం�న అవ�ాహనల మ�స�� తక� �����సు� ం��. 

ప��చయసు� ల� ��దకడం త��న భద��� �����ల�� బ��ా �ే�ినట���ే, శ���వంత���న �ేట� ��ా ���ిం� 

ఇతర ఎ�ి�ె��ల��� �ేట��� అనుసం���ం�న   ������ియ� మ���ిం� వంట� ����షణ�త�క 



�ాధ��ల�� అంట��ా��� ల�ణ�ల�� ౖ శ���వంత���న అంతర�ృష�� ల��   అంట��ా��� �యంత�ణల� 

�ాధ�మ��� ���� �� ఆ�ష���సు� ం��, ��ర ���చ� �ా�ాడడం   ��ప�తల ర�ణను ప��గణ�ంచడం �ద 

అ��ా ����� �ెప�ల�మ�!  COVID పట�    ���య��లం�ా   క�మబద�ం�ా తమ �ి���    ��చడం అ��  

ప�మ����� ��ా��ం��లంట� . 

మ�ందసు� �ా ��ౖర� �� ��నట��  గ����ంచడం Early Detection: 

మ�ందసు� �ా ��ౖర� �� ��నట��  గ����ంచడం స�ాలంల� అంట��ా��� �యంత�ణ జ��ా�లను సులభతరం 

�ేసు� ం��. మ�ందసు� �ా గ����ంచ����� మ�ఖ� �ాధ��ల� ప����� అనుసం���ం�న �ఘ�. �ఘ� 

ప��గ�ాల ఆ����త ���న�� (��ి��య�త�క �ఘ� Passive Surveillance) ల��� జ���� 

ఆ����త���న�� అ���� ఏ రక���న సమస��� ౖ�ఘ� అవసర� అ�� �����ౖ   అంచ�� ఉంట�ం��. COVID 

19 వంట� ��ద�  మహమ���� సందర�ంల�, ప��� ప��చయసు� ల� ��దకడం (testing and tracing) ల�� 

అనుసం���ం�న    �ిం�ో��� �ఘ� (syndromic surveillance) వంట� బహ�ళ పద�త�ల� ��ల� 

తక��వ ఖర���� క�డ�క�న��. సమర�వంత���న ���� ప����ాల�� జ����ల� అ��క �ా� �ల� ఆ��గ� 

అ��ాస�త క��ంచడం త�ణ ద�ా�ప��  ��, (Active Surveillance ���య��ల �ఘ�) అవసరమ��� 

ప���ి�త�ల మ�ందసు�  ���దనక�, స�యపడ�త�ం��. ప�సు� తం SARS- CoV-2 ��రక� య�ంట�బ��� 

ప��� ఆ��రం�ా ����-ఎ�ి�ె��ల��� అధ�య��ల� (sero epidemiologic studies) 

��ా రంభమవ�త�����. అ��క ��ా బల�ం ఉన� ��ా ం��లక� ప�య�ణం ల��� �� ��న వ�క�� ల�� ప��చయం 

వంట� ఎ�ి�ె��ల��� �ార�ాల ఆ��రం�ా ల��ం�ా ఉన� �ఘ� ప���ల� జ��ా���� అవసర���న 

సమ����ా�� అం��సు� ం��.  అంట��ా��� �యంత�ణ చర�ల ప����ా�� ఇ� ��ల��ా� �. య�దృ��క 

జ���� ప��� (Random population testing) అ���� సమ�జ �ా� �ల� ��ౖర� ��ా బల���� �ా��ి�� 

�ర��ంచ����� ఉప���ం�ే �ాధనం. 

 గ����ంచడం (Tracing); SARS-CoV-2 ప�సు� తం అందుబ�ట�ల� ఉన� (��ంతమం�� మ����� �ే�ిన) 

��ౖర� ��  మందుల��(antiviral agents) ఆ�ద�గ����న భద��� ప�మ�ణ�ల��,   మరణ�ల�  

అ�����ా�లను త���ంచడం�� �ాట� ��ా రంభల�  ���త��� బ�గ�అవ�త�ంద�� �ా�ీ� �య ఆ���ాలను 

��క��ంచడం�� ౖట��� అం� ట��� �ా� � ట� (Treat ad Trace strategy )అంచ�� ���ార�. ��గ�లల� ఉత�మ 

ఫ���ల ��సం అ����గ�ం ��ా రంభ దశలల��� ��ౖర� �  గ����ంచడం  ������ �ేయడం  ��ల� అవసరం. 



 

COVID-19 అ����గ�ం ��ౖద����త�. COVID-19 సంక�మణ �దట� దశల� ��ధ ర�ాల��ా వ�వ���� 

��ౖర� వృ���  �   �� ���� �ాలం ఉంట�ం��, మధ�స�ం�ా ఇ��   5.1 ���ల�. ��ండవ�� �వ����న �ే�క�ాట� 

దశ, ఇ�� �ా��రణం�ా దగ�� , జ��ాల�, మయ���య�� (myalgias) వంట� ���  వంట� ల�ణ�లను క��� 

ఉంట�ం��, �ా� �ర�శయ�ంతర �ా��� ల�ణ�లను క��� క��� ఉంట�ం��. ��ంతమం�� ��గ�ల� ARDS 

అ��క ��థ �ా��� (Hyper inflmatory) దశక� �ేర�క�ంట�ర�, ఇ�� తరచు�ా ���ి��య� (Dyspenea), 

ట���ి�య� (Tachypnea), ����� ����య� (hypoxemia) �� గ����ంచబడ�త�ం��. ల�ణ�ల� 

�దల��� మ�ందు �ా�స��శంల� ��ౖర� ల�� ��ర�గ�త�ం�� ల�ణ�ల ��ా రంభం అ�, �ఖర �ా� � �� 

�ేర�త�ం��. ఇ�� �దట� �ారంల� ��ణ�సు� ం��. �ే�క�ాట� ��సుల�� �� ����  �వ����న ��సులల� ఎక��వ 

��ౖర� ల�డ��  ఉంట��. �వ����న �ే�క�ాట� ��సులల� ��ర��ాలం   ��ౖర� ఉండడం గ����ం��ర�. ��య�����  

EA, �ా�య� AGL, ��ౖ ���� MGN, మ��య� ఇతర�ల�. COVID-19 ���త�ల� ������ ������ ������ �ాత�ను 

ప�న�ాల��ంచడం. FASEB జర��. 2020; 34 (5): 6027-6037. doi: 10.1096 / fj.202000919. 

గ����ంప� Identify: 

���త� నుం�� �ాంఛ�య ప��జ����� మ�ందు�ా�� ��ౖర� ఉ��� వ����ల� గ����ంచడం ��లకం. ���త� 

అవసరమ���   వ�క�� లను �ల�ౖనంత త�ర�ా గ����ంచడం మ�ఖ�ం. సంర�ణ� ���ా ��ంద� (Point of Care) 

ట��ా�ల�� ఉప���ం� ��గవంత���న ప��� అందుబ�ట�ల��� వ�ే� వరక�, COVID 19 అ����గ�ం 

ల�ణ�ల (syndromic) గ����ంప� ఆ��రం�ా ���త�ను ఏ�ా�ట� �ేయడం అవసరం. COVID 19 వలన 



అ����గ�ం ఉన�ట��  ���ం� ే వ�క�� లల� అదనం�ా, ������న CRP, LDH, �����ట�� (Ferritin) తక��వ 

�ం�� ��ౖ� గణనల� వంట� అ��క ప�మ�దకర (Risk) ల�ణ�ల ��సం ప��� (screening) ����ా చూ�ి, 

గ����ం� ఆసుప��ల� �ే��� (inpatient) ���త�క� అత�వసర ర�ాణ� ఏ�ా�ట� �ేయవల�ి   �ావచు�. ��ద�  

వయసు� ఉం�� COVID  -19 ల�ణ�ల�� �ాట�,  రక��� ట�, మధు��హం, మ�త��ిండ ��ౖఫల�ం, 

ఊ�ి���త�� ల �ా���, గ�ం�ె జబ��ల� ల��� ఇతర ��ర��ా�క అ����గ�ం వంట� ఉన�ట��� ే�ా��� గ����ం� 

���త� అం��చడం మ�ఖ�ం. 

COVID 19 అ����గ�ం ఉన�ట��  ధృ�క��ం�న వ�క�� లంద���� �ా���� త��న ��ా రంభ య�ంట���ౖర� ���త�   

��ౖద� ప���ి�త�లల� మంట ల��� ��థ ���ధక (Antiinflmatory) ���త�, ��గ���ధక ప��స�ందకం (Anti 

coagulation), �ా� ట��� (statins) ఇతర స�యక ������ �����ల వంట� ఇతర జ��ా�లను అం��ం�ేల� 

చూడవల�ిన వ����� అమల� �ేయవల�ిన అవసరం ఉం��.  అల���, ���ష�  �ి��ల� ఆ��గ�ం ఉన��ా���� 

అవసర���న అ��క ప��ాహ (high flow) ఆ���జ��� అవసర���న సంర�ణ ల��� ��ంట�ల�ట� / ���స���� 

మద�త� ఈయవల� ిఉంట�ం��. 

SARS-CoV2 సంక�మణ ఉన��ా��ల� ఎక��వ �ాతం మం��ల� ఎట�వంట� ల�ణ�ల� ల�క�ం�� ఉ���ర� 

క�సం స�ల� అ����గ�ం�� బ�ధపడ�త�న� �ా��� త��న గృహ సంర�ణ�� �ర���ంచవచ�� ప�సు� త 

�ేట� నుం�� స�ష����ం��. త����ా   అందుబ�ట�ల� ఉన� వనర�లను త��నంత�ా స�����గం 

�ేయవచు�. అ� తక��వ�ా ��గ ల�ణ�ల� ఉన� వ�క�� లక�   య�ంట���ౖర� ���త� �ేయడం వలన ��ౖర� 

సంక�మణ త���ం�ే "���త� �� ��ారణ (Treatment is Prevention)" �జయవంత���ంద� ��ల� ఉ��ర 

������� ��ా� ��సు� ం��. 

���త� (Treat): 

���త� �� ��ారణ! ���ఐ� మహమ���� నుం�� వ��న ఆ���ాల ����ా ఇ�� ఒక ఉ��హరణ.  

 ��ౖర� ప��ార �ా��ి�  ప�మ����� త���ంచ�����, మ�ందు�ా�� జ�క�ం �ేసు��వడం ��ౖర� వృ���ల� తగ�� దలక�   

��ౖర� ల�� �   ��గం�ా త���ం� ేయ�ంట���ౖర� ఏజ�ంట�ను ఉప���ంచడం ��ల� అవసరం. ��ౖన �����న� 

�త�ంల� ���క��ం�నట�� �ా అ����గ�ం ��ా రంభమ��� మ�ందు 2 ���లల� ��ౖర� ప��మ�ణంల� ప�ర� 

��గల�ణ�ల ��ర�గ�దల ��ల� మ�ఖ����నద� ��ౖర� �ా��ి�  ��ౖన �ే�ిన   సంక�మణ గమ��త�క 

అధ�య��ల (Transmission Dynamics studies) నుం�� స�ష����ం��. ప�సు� త సమయంల�, ���త� 

��సం బహ�ళ �యమ�ల నుం�� ప��జనం ��ౖన �ా�ీ� �య ఆ���ాల� ఉ����, ప��ే���ం� ఇ�� సంక�మణ 



��ా రంభ దశల� ����ిర���� ���త��� " ��ౖద� ప����ధ�� ప�య���ల� (clinical trials) ��రత�ేశంల� 

క��� ��ా రంభమ���� 

��ౖర� జ�డ కను��నడం (Tracing): 

��ా రంభ దశల� COVID అ�����ా��� ��గం�ా గ����ంచడంల�   �వ����న ప�య���ల�� ��ౖర� జ�డ 

కను��నట���� �వ����న ��దుక�దల వ��హం (intensive tracing strategy) స�యపడ�త�ం��. 

�ా��ి�� ప���తం �ేయ����� ��ౖర� �� ��న వ�క�� లను ��ర��ేయడం ����ా ల�� ప��� వంట� అంట��ా��� 

�యంత�ణ జ��ా�లక� మ�ర�����శం �ేసు� ం��. బల���న �ేట� ����షణల�� �ాట� ���ట� పద�త�ల� వంట�� 

��ౖర� �� ���� దగ�ర�ా ఉన� జ����ల� ��ౖర� జ�డ కను����ందుక� ��గవంతం �ా�ా��న అవసరం ఉం�� 

ఆ ఆ�ష�రణలల� SARS-CoV-2 �ా��ి�  �� ప��చయసు� లను ��దకడం (Cotact tracing) �� ��ౖర� 

ఉన��ా���� క��ిన �ా��� గ����ంచడం �� �ాట�   ��ౖర� ఎక��వ�ా ఉన� ��ా ం��ల (clusters) �ద 

��గవంత���న ప����ధనల� అమ�ల����న�. 

మ���ంప� Conclusion: 

COVID అంట��ా��� ప��స�ందనక� అను��ౖన ���నం అ��క ��ణ�త ఉన� ��ౖద� ��వల (Clinical care) 

ప����� ��  త��న ప���ల� �ేయడం �ాట�� అంట��ా��� �యంత�ణ చర�ల�� సమగ�పరచడం. 

 ఇ�� స�చ�ందం�ా �ే�� ఔష�ేతర (non- pharmacologic) జ��ా�లక� �స� ృత ఆ����� అం��సు� ం��. 

��రత�ేశంల�, COVID అంట��ా��� ప��స�ందన ఎక��వ�ా �ాష� �ం/ప�భ�త�ం ���ం�న బలవంతప� 

ఔష�ేతర జ�క�ం ����ా �ి���క��ం��ర�. ఇ�� ఇప��డ� ఎట�వంట� ల����� ఇవ�క�ం��, మ��ంత�ా ��గజ��� 

�ి��ల��� ప����ం�ం��. ��ౖర� �� ��న �ా��ల� 80% మం�� ఎల�ంట� ల�ణ�ల� ల���ార�.   ప���లల� 

�ా�ట�� వ��న �ా��ల�, 4% క��� తక��వ మం���� ��ా ణ�ంతక���న ఫ�తం ఉంట�న�దన� �షయ��� 

ప������� , అంట��ా���� ప��ష���ంచ����� మ��ంత సూ�����న ���నం అవసరం అ� �ేల�త�ం�� 

ల���� � (Lockdown) ��ల� �ాలం �ాట� �� ����ంచడం ప���న ప���ా��ా�� అం��సు� ందన��� ����ప� 

అ�ాస�వం. అ�� అమ�యక���న ����ణల� ఉం��. ల���� � అంట��ా��� వక�తను ఉత�మం�ా చదును 

�ేయగలద�, మ��క సదు�ాయ�ల� మ�నవ వనర�లను ��ంచడం ����ా ��లక���న �శ�స�య���న 

ఆ��గ� సంర�ణ వ�వస�లను ����ంచ����� అవసర���న సమయ��� ��ను��ల� �ేయగలద� 

అను��వ����� త��నంత గ����ంప� ల��� అం���ారం ల�దు. ��గ��ా� రణ�� �ాం���క ప��జ�� నం, �ా�����, 

������ �����ల ఎం�ికల రం�ాలల� అంట��ా����� �ా�ీ� �య���న �ాం���క���న ప��స�ందన ఎక��వ�ా 



�ా��� �తర/ప�భ��ే�తర సంస�ల నుం�� వ����. అ� ��త�  పద�త�లను అంచ�� ��య����� �ారసత� 

ప����యలను ఉప����ా� �.  అందుల� ��ల� గ����ా ఉన� �ాష� � �యంత�ణ ఉపకరణ�లను 

�ం��� య��. 

ప�జ���గ�ంల� ఈ అప�ర����న అత�వసర ప���ి�త�లక� స�ం��ంచ����� ఆ��గ� సంర�ణల� మ��క 

సదు�ాయ�ల, మ�నవ వనర�ల �ామ�ా� �ల ప���� అసమర�తను ��ాదకరం�ా ఈ మహమ���� బ��ర�తం 

�ే�ిం��. ల���� � వలన వ�ే� �ామ��క-ఆ���క ప��ణ�మ�ల� అంట��ా����� ఉన� ప�సు� త �ి�� కంట� ఎక��వ 

న�ా� �� క����ా� �. ప�జ���గ�ం�ద ��ర��ా�క �ర���ం, ప�ా�వరణ ��ణత మ�నవ ఆ��గ�ంల� జంత�వ�ల 

�ాత�ను ప�����ా �స���ంచడం "ఒక ఆ��గ�ం" (“One Health) ల��ం ��ౖప� ప��వర�న నమ��� త�ణం 

మన�� ��ల��ల�ప�.   COVID 19 ప�కృ� నుం�� ��చ���క. మనమ� ���� �స������  ప�మ����� 

ఎదు���క తప�దు. 

COVID సంక�మణ ��ారణ   ��సం సమ�జ ఆ����త వ��హం ��ౖన (Community based strategy) 

సర�కృత ��� ట��ా�: 

ప�సు� త ఆ��గ� ప���ి��: 

1. వయసు� �ంగం, �ె����  బ�� గ�� �  

2. రక��� ట� వంట� అంత���న ప���ి�త�ల�; డయ�బ�ట��; గ�ం�ె సమస�ల�; ఉబ�సం, బ�� ��ౖ�ట�� 

(bronchitis) �దల�ౖన ఊ�ి���త�� ల సమస�ల�; ����� సమస�ల�; �ాల�య సమస�ల�. 

3. ���. ఐ. �. �� ప�సు� త ���త� వంట� ��ర��ా�క ప���ి�త�ల గ���ం� అడగం��; �య �దల�ౖన�. 

4. ��ౖద� �యమ�వ�, మందుల�, ఆ�రం �ా�య�మం �ాట�ంచడం గ���ం� అడగం��. 

5. ఆ��గ� సంర�ణ ప���త (��క��, నర��, �ార��ి�� , ��ి�ట�) �ా�� అందుబ�ట� (access) ��లభ�ం 

గ���ం� అడగం�� 

COVID ల�ణ�ల ��సం ప���లన (screen): 

COVID 19 �ా��రణ ల�ణ�ల�: 

 జ�రం (��ట�ల� ఉ��� గ�త క�సం 100.5 ° F ల��� 38. 5 ° C) 



 అగ��ియ� / �ైసు� �ియ� (ర�� �ె�యక �� వడం ల��� ��ట�ల� అ�ా��రణ���న ల��� �ెడ� ర��) 

Agusia/Dysgusia 

 అ���ి�య� (�ాసన �ె�యక �� వడం) Anosmia 

 ��ారం / �ాంత�ల� ల��� ���చ��ల� Nausea/vomiting /diarrohea 

 అ����గ�ం (బల��నం�ా అల�ి�� �నట��  అ��ించడం) Malaise 

 మయ���య� (కండ�ాల ���ి�) Myalgia 

 తల���ి� Headache 

 మ�క�� ��బ�డ / ����జ� (Nasal congestion/coryza) 

 దగ��  cough 

 ���ి��య� (RR> 22) ల��� రక�ంల� ఆ���జ� సంతృప�త ≤ 95%, (ఊ�ి�� �సు��వడంల� 

ఇబ�ం��, ���ా��� 20 �ార��  కంట� ఎక��వ �ా�స �సు��వడం) Dyspnea 

 ట���ా���య� (HR> 80) ప�� ��ట� Tachycardia 

COVID 19 �� అప��డప��డ� క��� అ�ా��రణ ల�ణ�ల� సం����ల�: 

 అ��క ర�ాల��ా చర�ం �ద దదు� ర��  skin rashes 

 క�ా�ా�� (KAWASAKI) �ా��� సూ�ం�ే �వ����న ఎ���ో��ె�ా� (చర�ం ఎర�బడటం) 

(Erythroderma)  

  �ిల�లల� అ��క శ��ర ���ాల��  �ాప�ల� (Multisystem Inflammatory Syndrome) 

 ��ంత�ల� అ��కర�ం discomfort in throat 

 �ాళ�ల� బల��నత��, న�ాల బల��నత��   అ�����ా�ల� (గ�ల�� ��- బ��� �ిం�ో��- Guillain- 

Barre syndrome)) 

 గ�ం�ె �� ట�, ��� � � Stroke 

 గ�ం�ెల� ఆక�ి�క���న మంట (మ��ా���ట��-Myocarditis) 

మ�ల��ంకనం Evaluation: 

1. రక��� ట� మ��య� హృదయ స�ందన ��ట� 

2. ప�� ఆ�����ట�� (pulse oximetry) �ా�స��శ ��ట� (���ా��� �ా�సల సంఖ�) 

3. గ�� ���ట� �ింగ� �ి�� ����ా �ాండ� బ�� ష�గ� (చక�ర/మధు��హం ప���) 



4. రక� ప���ల�: 

a. �ం�� ���య� (Lymphopenia) చూడడం ��సం ప���� రక� �త�ం (Total Bloodpicture) 

 �. ఎ�.��.���. LDH 

�ి. CRP 

d. �����ట�� Ferritin 

ఇ. �� �ైమ� D Dimer 

5. �ాధ�����ే RTPCR వంట� COVID ��సం ����ష�  ప���ల�. 

జ�క�ం ల��� ���త� Interveniton/treatment: 

1. ఔష�ేతర ��ారణ� చర�ల (NPI �ద (మ�సుగ�ల�, �ామ��క దూరం, వ����గత ప�ా�వరణ 

ప���భ�త)   ������ం�/సల�ల� సంప���ంప�ల�  

2.  ��ౖర� �� ��ందుక� అ��క ప�మ�దం, అవ�ాశం ఉన� �ా���� క��ి ఏ ల�ణ�ల� ల�క�ంట� ఇంట�ల��� 

ఉండడం  (Home isolation)  

3. �వ����న అంత���న అ����గ�ం వంట� అ��క ప�మ�దకర �ి�త�ల� ల�క�ం�� ఉన��ా����.  

అంట�, అ��క �����ట��, తక��వ ఆ���జ� సంతృప�త <94% ���ా��� 20 �ార��  కంట� ఎక��వ �ా�స 

�సు��వడం వంట�� ల�� �ా���� ��ౖర� ల�ణ�ల� ఉంట� ��ా థ�క ���త�: 

a. �����ి� (Colchicine) 0.5 �. ��ా  ���క� ��ండ��ార�� ; �ా�ట���� (Famotidine) ���క� 

��ండ��ార��  40 �.��ా ; N ఎ�ిట�ౖ���ీ�� (N acetylcysteine )600 mg ���క� ��ండ��ార�� . 

�. 3 ���ల క��� తక��వ ల�ణ�ల�� అ�����ా���� ��ా రంభంల�   7 ���ల �ాట� �ా��ిర��ను 

(Favipiravir) �ేర�డం ఒక ఎం�ిక. 

�ి. ల�ణ�ల ��ౖన   ఆ�����ట�� (oximetry) �� ఆ���జ� �ా� � ����ా�� పర����ణ 

�వ����న అంత���న అ����గ�ం వంట� అ��క ప�మ�దకర ల�ణ�ల� ఉన�ప��డ�; అ��క �����ట��, తక��వ 

ఆ���జ� సంతృప�త <94% ���ా��� 20 �ార��  కంట� ఎక��వ �ా�స �సు��వడం: 

a. ఆ���జ� సంతృప�త 90% క��� తక��వ ఉంట� అనుబంధ ఆ���జ� 



�. �����ి� (Colchicine)0.5 �.��ా  ���క� ��ండ��ార�� ; �ా�ట����  (Famotidine) 40 mg ���క� 

��ండ��ార�� ; N ఎ�ిట�ౖ���ీ�� (N acetylcysteine ) 600 mg ���క� ��ండ��ార�� . ప����� ��ండ��ార��  

�ె�ా������� � 4 �.��ా . అట��ా��ా� ట�� (Atorvastatin) 40 �.��ా  తర��ాత ��� 10 �.��ా . Vit D � 

జ���ంచడం ఐ��కం. 

i. �ె�ా������� � (dexamethasone) ��సం సూచనల�: ఏ�ై�� ���ీ��య� (dyspenia); �ా� స��శ 

��ట�> 20 / ��షం; �రంతర దగ�� ; శ�మ�� క���న ���ీ��య�; �����ట�� బ����� �> 800 మ��య� ల��� 

�రంతరం ��ర�గ�త�న� �����ట��. �ె�ా������� � ��ర�� ��ౖద� ���త��� ప��స�ందన��ౖ ఆ��రప�� ఉం���.  

��ౖద�పరం�ా (clinical) ��ర�గ�దల వ�ే�వరక� ��న�ా��ం���. 

ii. �రంతర ట���ా���య� tachycardia / ల��� �వ� అలసట ఎ���ా����గ��ీ�� (echocardiography) 

�ా����మ�ప� (cardiomyopathy) ��సం మ�ల��ంకనం �ేయ��; ట�� �� ��� (Troponins); �ీ�ీ�� 

(CPK), ఎల����  �ా����గ��ీ (electrocardiography). 

iii. �����ి��� (Colchincin) ��ర��ా�క ���త� ��సం సూచనల�. �రంతర ప�� ��ట�� (Pluritic) ల��� 

�����ా���ట�� (Pericarditic) ��� ���ి� �ిం�ో��ల�, �ాధ�మ��� ACS ల��� VTE ��సం అంచ�� 

���ా� �. 

3 ���ల క��� తక��వ ���ల �ాట� ల�ణ�ల�� అ�����ా���� ��ా రంభంల� 7 ���ల �ాట� �ా��ిర��

ను (Favipiravir) �ేర�డం ఒక ప���. 

�ా��� ల�ణ�ల� ఆ�����ట�� (oximetry) ఆ���జ�� �ా� � ����ా�� పర����ణ 

ఇ. ప�� 5 ���లక� మంట ల��� ��థ �� (inflammation markers) గ�ర�� లను గమ�ం� ేప���ల� మ�� 

�ేయం��: LDH, �����ట�� Ferritin, D �ైమ� D Dimer, CRP, ���ప� �����ీ�య� (hyperglycemia) 

��సం ప����ంచం��  (డయ�బ�ట�� ����ట�  ప�ర� చ��త� ల�నప�డ�  ఇ��  �ా��రణ��) 

f. D �ై��� ఎక��వ��ే, ఎ�ఎ�డబ�� ���� LMWH � జ���ంచం�� (ఎ��క��ా��� (Enaxoparin) 40 

�.��ా  (చర�ం��ంద స�-క�ట��య� ���) ల��� ��వ���ా�బ�� (Rivaroxaban) 10 �.��ా  ��� క�సం 

10 ���ల�  �� �ైమ� D Dimer �రంతరం ఎక��వ�ా ఉంట� ఎక��వ��ప� �� ����ంచం��. 

g. ��ౖన స�ం��ంచడంల� �ఫల����ే ���ష����న సంర�ణ ��సం ఆసుప��ల� �ేరడం అవసరం 

COVID 19 �� అప��డప��డ� క��� అ�ా��రణ ల�ణ�ల� మ��య� సం����ల�: 



 క�ా�ా�� (KAWASAKI) �ా��� సూ�ం� ే �వ����న ఎ���ో��ె�ా� (చర�ం 

ఎర�బడటం)(Erythroderma) : 

  �ిల�లల� అ��క శ��ర ���ాల��  �ాప�ల� (Multisystem Inflammatory Syndrome) 

 �ాళ�ల� బల��నత��, న�ాల బల��నత��   అ�����ా�ల� (గ�ల�� ��- బ��� �ిం�ో��- Guillain- 

Barre syndrome)) 

 గ�ం�ె �� ట�, ��� � � Stroke  

 గ�ం�ెల� ఆక�ి�క���న మంట (మ��ా���ట��-Myocarditis) 

��ౖన �����న� �ాట�ల� ఏ��ౖ�� ల�ణ�ల� ఉంట�   ���ష����న సంర�ణ ��సం ఆసుప��ల� �ేరడం 

అవసరం. 

c. దయ�ే� ిచూడం��: 

COVID ����క� ��� ��� ట��ా� 

��ౖర� జ�డ కను��నం�� (Trace): 

ప��చయ�ల గ���ం� చుర�క��ా �����ంచం��, ��ౖర� �� ��నద� ��ా� ��ం�న వ������ (Index case) 

�ాధ����నంతవరక� �ా��   ప��చయసు� ల�, �ా�� ప�య�ణ�ల�, అందుల� �ార� క��ిన వ�క�� ల� వంట�� 

అ��ంట�� �ెల�సు��ం��. �ా�� అ�� ప��చయసు� లను COVID సంక�మణ ��సం కమ���ట� బ���  �ా� � ట� 

��సం సర�కృత ��� ట��ా� ల� న�దు �ేసు���ా�: 

��క�� �జ� �. ఎల�ం�� , M.D., FACP, FCCP, FIDSA 

అంట� �ా�ధుల�, సంక��త  �ా�ధుల �ద  

��ా��ల�� ఇ������ �శ�����లయ ����క� ��� ��స� 

https://www.linkedin.com/groups/10412579 

https://www.facebook.com/HAPPENforOneHealth 

https://www.happenforonehealth.org 

https://www.youtube.com/channel/UC5YM8FnS-O4JsjWZEPrqnCA 




