నా ఆరోగ్యం
నా హక్కు
తెఱుఖు ఄనరసదం

శతయళతి కసట్రఖడ్డ

భుందభాట్
భన దేఴంఱో డెఫ్భై కోట్ల ఔు భగస రజఱు గసామీణ తృసరంతాఱఱోనే ఫరతేఔుతేనాాయు. నేన చినాపుడ్ె ఎఔకడుకైనా
రెయళాయౌ ఄంట్ే ఫండు ఔట్్టంచకోరసయౌ ఱేదా కసయౌ నడ్ఔన ఖభాయతుా చేయుకోరసయౌ. ఄభతే భాయగ భధయంఱో ఏ అద
ఎదయళపతేందో తెయౌమద. దయదఽవట ళఱసతే
ు ఏ తృసమో, తేఱో ఔుడుతే రెభదయం ఄందంచడాతుకూ రెభదయడ్ె
ఄందఫాట్ుఱో ఈండేరసడ్ె కసద. ఄపుడ్ె, దాదాప ఆపుడ్ె ఔడా, గసాభాఱోల ఎళమికైనా రెభదయ శయౘమం
కసరసఱంట్ే అనాషశు ం ఄందంచేద గసామీణ రెభదయ తుపణుడే. అర్.ఎం.హ ఄతు భనం హఱుచఔుంట్ాం కసతూ రసమి
ళేళఱఔు జి.ఒ.డు ఄతు హయౌచినా తపుఱేద.
ఇ భధయకసఱంఱో ఎననా శంళతసమసఱ తమసాత అంధర రదేశ్ ళచిి ఆఔకడ్ ఄతేళఽది చ఼ళహ అఴియయం రేళహంద.
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ఆఱుల, ఫడ్ెఱు, మోడ్ెల, ఔకట్ేమిట్్ అ కసఱాతుకూ ఇ కసఱాతుకూ తృ ంతనే ఱేఔుండా తృో భంద. ఄభతే ఔకట్్ భాతరం
భామినట్ుట నాఔు ఄతుహంచఱేద. ఄదే రతి తృౌమిడు ఄందళఱళహన తృసరధమిఔ షఔుక - రెభదయం.
భతులహ అమోఖయంగస ఱేఔతృో తే రేయుఱు దఽఢంగస ఱేతు చెట్ట ుఱా ఎంత ఎదగినా ఫఱఴీనంగసనే ఈంట్ాడ్ె. ఄందకే
నాఔు ఏదెభనా చేమాయౌ ఄతుహంచింద ; నా ళేాఴితేఱఔు, శతుాఴితేఱఔు, రజఱందమికూ ఈయోఖడేఱా నాఔునా
రెభదయ మిజా ఞనాతుా ఈయోగించాయౌ ఄతుహంచింద. ఄపుడే నాఔు ఇ పశు ఔయౄం ఔ ఄదైతబైన ఄళకసఴంఱా
భదఱో బదయౌంద, రెంట్నే మసమడ్ం ముదఱుట్ాటన. ఇ పశు ఔం దాామస భ్యౌఔబైన రెభదయ మిజా ఞనం రతి
ఔకమి య ంతం ఄళపతేంద.
కేళఱం భంచి అయౘయం భమిము భంచి జీళన ఱైయౌ ఈంట్ే ఎననా ఄనామోగసయఱు నమం ఄళపతాభ. భతులహతు
డుంచే ఎననా తృసరణాంతఔబైన రసయధఱు ముదట్్ దఴఱోల ఖుమిుంచి, చికూతస ఄందంచఖయౌగితే ఄశసఱు అ రసయధ
ఔట్్ ళచిింద ఄతు మోగి ఖుయుు ట్ుటకోరసయౌసన ఄళశయబే ఈండ్ద. యౕా మసమ్ ఔమిా భమిము డా. జఞరెభద్ మాఔబ్
అంఖల ంఱో యచించిన పశు కసతుా నా ఱసమఴఔుుఱా రమతిాంచి తెఱుఖు రసమికూ యసధాయణ ఫావఱో ఄందంచే
రమతాం చేయసన. ఄభతే కొతుా రెభదయ మిఫావఱోతు యసంకేతిఔ దాఱు తెఱుఖుఱో ఄనళదంచడ్ం ఔవట తయం,
రసట్్తు మధాతయంగస ఈంచడ్ం జమిగింద.
ఇ పశు కసతుా రతి ఔకయౄ తభ ళదద ట్ుటకోరసయౌ ఄనే ఈదేదఴంతో దీతుా ఈచితంగస ఄందఫాట్ుఱోకూ తేరసయౌ ఄతు
తుయణభంచఔునాాన. "నా అమోఖయం, నా షఔుక" ఄళశయ శభమాఱోల మిభమయౌా శమైన భాయగ ం రెభప
చ఼ళేందఔు తోడ్ుడ్ెతేంద.
నేయుగస రెభదయడు ఱేదా గసామీణ రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచడాతుకూ ఇ పశు ఔం ఏ యధంగసన఼ రతాయభాాామం
కసద. ఄభతే ఄంత ళయఔు మోగితు శమైన దద తిఱో తీశఔురెయల ్ందఔు ఈఔమిశు ంద.
ఎంతో పమోఖతి యసధంచిన భతులహకూ రెభదయం ఄళమోధం కసఔడ్ద ఄనే ఈదేదఴంతో, రతి ఔకయు ఇ పశు కసతుా
శంజీయతుఱా ఫాయయసుయతు అఴతో, భంచి రమతాాతుా తెఱుఖు రసయు ఎపుడ఼్ దీయయసుయనే నభమఔంతో ఇ రెభదయ
శయౘమఔ ఖాంథాతుా మీ భుంద ఈంచతేనాాన.
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1ళ ఄధాయమం
రసయధ ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస
ఄనామోగసయతుకూ నొహు ఄనేద శయాయసధాయణబైన ఱక్షణం. ఄద ఴమీయంఱో ఏదెభనా ఔ ఫాఖంఱో ఆఫబంద ఔయౌగిశు ఼
ఈంట్ుంద. నొహు తయుచగస చొచిఔుతృో భేదగస ఱేఔ ఔణాఱతు నాఴనం చేళే దద తిగస చెపుకోరొచి. దేయౘతుకూ
శంఫంధంచిన (ఈదా: ఖుచికోళడ్ం, కసఱడ్ం, బయౌడ్ట్ం, చీఱడ్ం, నొఔుకఔుతృో ళడ్ం) ఱేదా భానళహఔ రతిచయయగస
(ఈదా: బమాతుకూ ఱోనళాడ్ం, యకసయంగస ఄతుహంచడ్ం, శళహు చేళహనట్ు
ల ఈండ్డ్ం) తెఱుశుంద. భధయ ఱేదా ఄధఔ
తీళరత ఖఱ ఏ నొహు ళచిినా, అ నొహునండు తాయగస ఈఴభనం తృ ందాఱనే ఫాళన ఔఱుఖుతేంద.

రసయధ తుమసియణ
నొహుతు ఄంచనా రేమడ్ంఱో భుకయతృసతర యసానబళం ఄనే చెతృసుయౌ. భాట్ఱు మసతు ళహహఱలఱ భుకఔళయఔఱు
ఖభతుంచడ్ం దాామస నొహు తీళరత తెఱుశుంద. నొహు తీళరతన ఎఱా ఄంచనా రేమాఱంట్ే:


కసఱళయళధ



తీళరత [ఈదా: మోగి నొహు ళఱల తుదరఱో బేఱోకళడ్ం]



నొహు ళచేి రదేఴం



ఖుణాఱు [ఈదా: ఖుచికోళడ్ం, శయేమడ్ం, తిు డుగస ఄతుహంచడ్ం, తిమిమమిగస ఈండ్డ్ం]



ళహియబైన నొహు ఱేఔ అగి ళచేి నొహు



ఈఴభనం ఔయౌగించే ఱేఔ నొహుతు తీళరతయం చేళే యవమాఱు



ఆతయ రసయధ ఱక్షణాఱు



నొహు యొఔక రసయహు



ళహ హఱలఱోల నొహుతు రసమి ఏడ్ెప దాామస, ఔయుినే/డ్ెఔునే యధానం దాామస, ఔదయౌఔఱ దాామస, నొహు
ఄతుహంచే రదేఴంఱో యంఖు భాయుు దాామస ఖుమిుంచళచి.

తీశకోరసయౌసన చయయఱు
మోగికూ యళమించడ్ం: నొహు ఖుమించి కౌతుసయౌంగ్, నొహు ంచే ఱేదా తగిగంచే కసయకసఱు, తుయాషణా ఈతృసమాఱు,
జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు ళఱల ఔయౌగే ఈయోగసఱు (ఈదా: ధ఼భతృసనం, భదయతృసనం తగిగంచడ్ం).
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ఫౌతిఔ పనమసరసశ యధానాఱు: మోగితు ఱసమీమిఔంగస ఫాఖు చేమడాతుకూ పహళహఔల్ థెయ ( ఈదా: నడ్ఔ, ఴమీయం యసగేఱా
రసయమాభాఱు, ఫఱం, శషన ఴకూు భమిము అళహఱల ేట్మి ఔదయౌఔఱు మిగేందఔు రసయమాభాఱు).
అఔుయేవనల్ థెయ: శమైన ఴమీయ తుమసమణాఱ ఖుమించి ఴాదద ట్ట డ్డ్ం, దనచయయఱు ఔాభంగస యసధాయణ యసిభకూ తీశఔు
మసళడ్ం.
భందఱు: నాన్-ఒహమాభడ్సస, ఒహమాభడ్సస, మాంట్ీ-డుళ
ర ంట్సస, మాంట్ీ-భఱెట క్
హ డ్రగ్స, ళహటభుఱెంట్సస,
మాంట్ీ-ఴిశటమిన్స
ళట ప్ 1: నాన్-ఒహమాభడ్స ± మాడ్ెురెంట్స: ASA, తృసమసళట్భాల్, NSaIDs/cOX- 2s ± మాడ్ెురెంట్స
ళట ప్ 2: భధయతయయౘ నొహుకూ ఒహమాభడ్స ± నాన్-ఒహమాభడ్స ± మాడ్ెురెంట్స: ఔయడ న్, ట్ారభడాల్, అకుసకోడో న్, ±
NSAIDs/COX – 2s, ± మాడ్ెురెంట్సస
ళట ప్ 3: భధయతయయౘ నండు తీళరబైన నొహుకూ ఒహమాభడ్స ± నాన్-ఒహమాభడ్స ± మాడ్ెురెంట్స: అకుసకోడో న్,
భామిిన్, ఴైడోర భామిిన్, పంట్ాతుల్ బథడో న్ ± NSAIDs/COX – 2s, ± మాడ్ెురెంట్సస
ళట ప్ 4: నెర్ా ఫాలక్, ఎహడ఼్యయల్స, PCA ంప్, న఼యమోఱెభట్్క్ నెర్ా ఫాలక్స
ఐఫుతృో ర పన్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
డెభకల ోపహనాక్ యో డుమం 50 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
తుబశఱెభడ్స 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
కొతుా మినయౘభంపఱు ఈనాుట్్క,ు భన చెహున భందఱు ముదట్ తఔుకళ మోతాదఱో ఆశ఼
ు
ఖమివట
మోతాదఔు చేయుఔుంట్ే నొహుకూ చికూతసగస ఫాగస తుచేయు సభ. మోతాద మోగికూ రతిఔఱంగస భాయుతేనాా ఱేదా
ఴమీయం తట్ుటకోఱేతు మిళి త
హ ేఱు ఏయుడునా, మోతాదన శమిచేశఔుతు శమైన ది తిఱో ఆరసాయౌ. శమైన మోతాద
ఖాఴించి ఆళాడ్ం ళఱల మోగి అమోఖయ ళహితి బయుఖుడ్ెతేంద భమిము రతిఔఱ చయయఱ నండు తహుంచఔునే
ఄళకసఴం ఈంట్ుంద.
భన చెహున రసట్్కూ మినయౘభంపగస నాన్-ళట మసభడ్ల్ మాంట్ీ-ఆన్లబేట్మీ డ్రగ్స ( NSAIDs) భమిము
తృసమసళట్భాల్ ఈదాషయణఱు. యట్్తు నొహు ఈశంషయణఔు శ఼చించిన మోతాదఱోనే రేశకోరసయౌ. కొతుా మాంట్ీడుళ
ర ంట్సస భమిము మాంట్ీ-ఔనాఱెసంట్సస ఔు తుమిదవట మోతాదఱో ళయం ఈంట్ుంద, కసఫట్్ట యట్్తు ఔడా శ఼చించిన
మోతాదఱోనే రేశకోరసయౌ.
తృసరంతీమంగస రేళే భతే
ు : నెర్ా ఫాలక్స ( ఈదా: డ్మాగోాళహటక్, య భాట్్క్, ళహంతృసతట్్క్, యళయల్, ట్్ఖ
ర గ ర్ తృసభంట్స)
భమిము/ఱేదా ఆంట్ారళభునల్ ఄనాఱెుళహమా (ఈదా: ఒహమాభడ్సస, కోలతుడున్, ఫాయకోలపన్, ఱోఔల్ ఄనెశుట్్క్స)
భానళహఔ బయుఖుదఱ యధానాఱు: రఱసంతతఔు యక్షణ, శమోమషనం, మోగి ఄతేతృసరమం ళేఔయణ, నొహు/ఆఫబందఱన
తట్ుటఔునే నెభపణయం, ళయళయౘయఱైయౌఱో భాయుుఱు, ళభకోథెయ
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ఴశు చి
ర కూతస: న఼యమోఫలల వన్, న఼యమసఱళహస్, బైకాోరసశకాఱార్ డీఔంరవన్
ఴచిమిఔ:
హమాభడ్సస ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱన ఔఱుఖజేమళచి, కసఫట్్ట రసట్్తు రసడేట్పుడ్ె జఞఖాతుగస ఈండాయౌ.
ఔరేల యవూమితబైన చయయఱు ఖభతుళేు నామోకట్్క్ మాంట్ాగోతుస్ట నాయఱోకోసన్.
C: నాయఱోకోసన్ 0.1-0.2mg IV. ఖమివట మోతాద 10mg మించఔడ్ద

2.1 తఱనొహు
తఱ ఱేదా బడ్ భఫాఖంఱో ఔయౌగే నొహుతు తఱనొహుగస చెతృ ుచి. ఄతయంత తయచగస ళచేి నొపుఱఱో ఆదొ ఔట్్;
ఄంతేకసఔుండా, దీతుకూ ఄనేఔ కసయణాఱు ఈండొ చి. తఱనొహుతు భూడ్ె యధాఱుగస ళమీగఔమించొచి:


తృసరధమిఔ తఱనొహు



ఄతృసరధమిఔ తఱనొహు



కసాతుమల్ న఼యమసయౌు మా, భుకం మీద నొహు, ఆతయతార...

తఱనొహు ఏ యఔబైనదో తుమసిమించేందఔు శభఖాబైన యఱలలవణ చేమాయౌ, రసట్్ఱో భుకయబైనయ


తఱనొహు ళచిినుట్్ ళమశ



అమస & తృో ర డోర మ్ ఈతుకూ



తఱనొహు ళళేు ఄద ఎంత తయుచగస ళశుంద, దాతు తీళరత, ఎంత ళేప ఈంట్ుంద



నెఱఱో ఎతుా యసయుల తఱనొహు ళశుంద



నొహు ళచేి తృసరంతం, దాతు రఫాళం



తఱనొహుతో ఆతయ జఫుబఱఔు శంఫంధంచిన ఱక్షణాఱు ఱేదా ఄశషజళహితేఱు

2.2 తృసరధమిఔ తఱనొహు
బైగైన్, ట్ెనషన్, ఔల శటర్ తఱనొపుఱు ళంట్్య తృసరధమిఔబైనయ.

బైగన్
ై
ఄపుడ్పుడ్ె ళచేి, మోగి చెభతనయం మీద రఫాళం చ఼తు, శాఱుబైన తీళరత ఖఱ బైగైన్ తఱనొపుఱఔు:
మాళహుమిన్ 650 mg యసటట్స భాతర; ఄళశయం ఄనఔుంట్ే 4 ఖంట్ఱ తమసాత భయా ఔయసమి రేశకోరొచి
ఱేదా
ఐఫుతృో ర పన్ 400-800 mg యసటట్స భాతర; ఄళశయం ఄనఔుంట్ే 6 ఖంట్ఱ తమసాత భయా ఔయసమి రేశకోరొచి,
ఖమివటంగస మోజుకూ భూడ్ె భాతరఱు భాతరబే రేశకోరసయౌ
ఱేదా
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తృసమసళట్భాల్ 1000 mg యసటట్స భాతర; ఄళశయం ఄనఔుంట్ే 4 ఖంట్ఱ తమసాత భయా ఔయసమి రేశకోరొచి
ఱేదా
ఆండో బతాళహన్ 50 mg యసటట్స కసయూసల్; ఄళశయం ఄనఔుంట్ే మోజుకూ భూడ్ె యసయుల రేశకోరొచి
యకసయం ఱేదా రసంతేఱతో, తఱనొహు ళచిినపుడ్ె చెభతనయం భందగించడ్ం ళంట్్ ఱక్షణాఱతో, నెఱకూ భూడ్ె యసయుల
భధయ ఱేదా తీళరతయయౘ తఱనొహు ళచిిన మోఖుఱఔు:
ఎమసగట్మిన్ 2 mg భాతర (శబ్-యౌంఖుళల్) తఱనొహు మసగసనే భమిము ఄయఖంట్ తమసాత; ఖమివటంగస మోజుకూ అయు
భాతరఱు, రసమసతుకూ ద భాతరఱు
ఱేదా
ఎమసగట్మిన్ 1 mg భాతర - కసపహన్ 100 mg శతృో ుళహట్మి; తఱనొహు మసగసనే ఔయసమి; ఖమివటంగస మోజుకూ అయు యసయుల,
రసమసతుకూ ద యసయుల
ఱేదా
ఎమసగట్మిన్ 2 mg భాతర - కసపహన్ 100 mg శతృో ుళహట్మి; తఱనొహు మసగసనే ఔయసమి; ఖమివటంగస మోజుకూ అయు యసయుల,
రసమసతుకూ ద యసయుల
(తఱనొపుఱు ఱేతు శభమాతుకూ ఔడా ఄళశయం బేయఔు బైగైన్ ఄమిఔట్ట డాతుకూ మోతాదన తుయణ భంచాయౌ)
ఱేదా
శభట్్
ర ట న్ (O) 25-100 mg భాతరఱు బైగైన్ మసగసనే
ఱేదా
శభట్్
ర ట న్ (SC) 6 mg ఆంజక్షన్ బైగైన్ మసగసనే, ఄళశయం ఄనఔుంట్ే ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఆంకొఔయసమి
రేభంచకోరొచి
ఱేదా
డెభకల ోపహనాక్ (IM) 75 mg ఆంజక్షన్ బైగైన్ మసగసనే
మోగికూ భన చెహున భందఱు రసడునా బైగైన్ తఖగ ఔతృో తే ఱేదా తీళరతయం ఄళపతేంట్ే భమిము ఴమీయం డుఴైడవ
ేర న్ ఔు
ఖుమి ఄళపతేంట్ే రెంట్నే అశతిరకూ తీశఔురెయళాయౌ. తృ ర పభఱాకూటక్ భందఱు రసడ్ఔం ఔడా మిఖణఱోకూ తీశకోరొచి.
మోగికూ ఆతయ రసయధ ఱక్షణాఱు ఔతుహశు నాట్ట భతే భన చెహున చికూతాస యధానాఱు కసఔుండా ఇ కూంద భందఱు
ఔడా రసడొ చి:
ఄట్్ననఱాల్ 80-320 mg భాతరఱు రతిమోజు
ఱేదా
బట్ోతృో ర ఱాల్ 100-450 mg భాతరఱు రతిమోజు
ఱేదా
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తృో ర రననఱాల్ 80-320 mg భాతరఱు రతిమోజు
ఱేదా
ఄమీట్్
ర ట యౌన్ 10-50 mg భాతరఱు మసతిర తుదరతృో భే భుంద
ఱేదా
హఱలఱఔు: ళహతౄో ర ఴతృసటడున్ 4-16 mg భాతరఱు రతిమోజు
ఱేదా
ఫ్పలనమిజిన్ 5-10 mg భాతరఱు రతిమోజు
ఱేదా
ఱాళపగస ఈనా మోఖుఱఔు: ట్ోహయబట్స 50-200 mg భాతరఱు రతిమోజు
ఱేదా
ఱాళపగస ఈనా మోఖుఱఔు: యో డుమం రసఱోుమేట్స 50-100 mg భాతరఱు రతిమోజు

ట్ెనషన్ తఱనొహు
ఄతయంత తయచగస ళచేి తఱనొహు ఆద. ఄధఔ తిు డు కసయణంగస పమాఱోతు ఔండ్మసఱు శంకోచిళేు ఇ నొహు ళశుంద.
పమా ముదఱు ఫాఖం, నదయు, ఔంట్్ దఖగ య రదేఱసఱఱో ఔండ్మసఱ శంకోచాతుా ఫట్్ట ఇ తఱనొహు తీళరత ఈంట్ుంద.
ఱసమీయఔబైన ఱేఔ భానళహఔబైన తిు డు ళఱల ట్ెనషన్ తఱనొహు ళశుంద.

రసయధ తుమసియణ


తఱ రెనఔ ఫాఖం, బడ్ ఫాఖంఱో నొహు ముదఱళపతేంద. అ రదేఴభంతా తాడ్ెతో తగితుంచినట్ుట ఈండు, ఄధఔ
తిు డు ఈంట్ుంద.



తఱ ముతు ం ట్ేటళహనట్ుట, ఔనఫొ భమఱ దఖగ య తట్ుటకోఱేనంత తిు డు ఈనాట్ుట ఄతుుశుంద.



యసధాయణంగస ఄభతే నొహు శాఱుబైనదగస, తఱఔు మండ్ెరెభపఱా ళశుంద.



అమసతో [దఖుళపన చ఼డ్ండు], రసంతేఱతో, యకసయంతో శంఫంధం ఈండ్ద. ఄంతేకసఔ కసంతి, ధాతుకూ తఱ ఫాఖం
తిు డుకూ ఖుయళాడ్ం జయఖద.



నొహు ఎట్ుళంట్్ అఔఽతి ఱేఔుండా ఎపుడ్ె డుతే ఄపుడ్ె ళశుంట్ుంద.



తఱనొహు ఈనాా ఔడా ఄధఔఱసతం ళయఔుుఱు తభ యసధాయణ జీళనాతుా యసగియు సయు.

ఖభతుఔ
తఱనొహు ఎట్ుళంట్్దో తుమసిమించేందఔు మోగి చెహున ూయా గట్నఱు చాఱా భుకయం
ఄయసాఫాయఔ ఱక్షణాఱు ఏబైనా ఔతుహళేు రెభదయ తుపణుఱు ట్ెనషన్ తఱనొహుకూ చికూతస ఄందంచఔడ్ద. ఏ యఔం
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తఱనొతృో ు తెయౌఱసకే చికూతాస యధానం ఎంచకోరసయౌ.

చికూతస
ట్ెనషన్ తఱనొపుఱు కొతుా శందమసైఱఱో చాఱా నొహుతు, ఄయౌఔమసయతుా ఔయౌగియు సభ. రెభదయ తుపణుఱు ఆద కేళఱం
తిు డు ళఱల ళచిిన తఱనొహు ఄతు చెేు మోగి నబేమ ళహితిఱో ఈండ్ఔతృో రొచి. ఄభతే దనచయయఱభ అట్ంఔం
ఔఱఖఔుండా ఇ భందఱు రసడుతే మోఖుఱఔు ఈఴభనం ఔఱుఖుతేంద:
A: మాళహుమిన్ 300-900mg (O) రతి నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. ఖమివట మోతాద మోజుఔు 4g
మించఔడ్ద.
ఱేదా
A: ఐఫుతృో ర పన్ 1.2-1.8g రతిమోజూ.
ఇ మోతాదన భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేళహ ఏదెభనా అయౘయం తినా తమసాత రేశకోరసయౌ. ఖమివట మోతాద
మోజుఔు 2.4g మించఔడ్ద. నొహుతు ఄమిఔట్ట డాతుకూ మోజుకూ 0.6-1.2g శమితృో తేంద.
ఱేదా
A: తృసమసళట్భాల్ 1g (O) రతి ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు
ఱేదా
D: నాతృో ర ఔసన్ 0.5-1g, ఇ మోతాదన మండ్ె ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రేశకోరసయౌ.
నొహు ఈనా చోట్ భయద న చేశకోళడ్ం, తిు డుతు తుమంతిరంచకోళడ్ం దాామస ట్ెనషన్ తఱనొపుఱు తగిగంచకోరొచి.
నొహుకూ శంఫంధంచిన భందఱు ఎఔుకళ కసఱం రసడుత,ే అ భందఱ రఫాళం తఖుగత ఈంట్ే తఱనొహు తిమిగి ళచేి
ఄళకసఴం ఈంద. భందఱ రఫాళం తఖుగతేందనేందఔు శంకేతంగస ఱేఔ భందఱు అేమడ్ం ళఱల ఔయౌగే
మిణాభాఱ ళఱల ఔడా తఱనొహు ళశుంద, దీతుా "మీఫౌండ్స తఱనొహు" ఄంట్ాయు.

ఔల శటర్ తఱనొహు
రసమసఱకొదీద, నెఱఱకొదీద తఱనొహు ళచిి, కొంతకసఱం తగిగ, భయా ళచేి తఱనొపుఱన ఔల శటర్ తఱనొపుఱు ఄంట్ాయు.
ఆయ ఎందఔు ళయసుయో శమైన కసయణం తెయౌమద. ఄభతే ఇ తఱనొపుఱు ళచిిన మోఖుఱ ఫ్భ
ర న్ యసకన్ చేళేు
బదడ్ెఱోతు ఄధఃయయంఔం [hypothalamus] తృసరంతంఱో ఄయసభానయబైన చయయఱన ఖభతుంచాయు.


ఔుట్ుంఫయంగస ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ, కసఫట్్ట జనయయబైన రసయధ ఄముయండొ చి.



తుదర ఄఱరసట్ల న భాయుిఔునాపుడ్ె ళచేి ఄళకసఱసఱునాాభ



కొతుా భందఱు రసడ్డ్ం ళఱల మసరొచి (ఈదా: నెభట్రోగిలశమిన్)



ఔల శటర్ తఱనొహు ళచేి ళయకూు కూ ళహఖమట్స, భదయం, కొతుా యకసఱ అయౘయం (ఈదా: చాకల ట్స) ళఱల రసయధ ఫమట్డే
ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.

రసయధ తుమసియణ
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తఱనొహు మోజుకూ ఔట్్ ఱేదా మండ్ె యసయుల ళశుంద. అ నొహు భుభు నండు త ంఫ్భ తుభుయౖసఱు ఈంట్ుంద.
రతిమోజూ కే శభమంఱో తఱనొహు ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ
తీళరబైన నొహు ఔనా రెనఔ ఫాఖంఱో కసతూ దాతు చట్ృ
ట కసతూ ళశుంద; తదాామస, ఔనా తూయు కసయుత, ఎయాగస
ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద.
ఖభతుఔ: ఔల శటర్ తఱనొపుఱు ళు ఱ
ర ఱో ఔంట్ే పయువేఱఱో ఎఔుకళగస ళయసుభ

చికూతస
ఔల శటర్ తఱనొపుఱు ళీతుంగ్ చేమడాతుకూ తుభుయౖసఱఔంట్ే తఔుకళ శభమం ళచేి తఱనొపుఱు యళమసఱు,
ఔంజకటళల్ ఆంజక్షన్ ఱేదా ఱాకూాబేవన్ యళమసఱు రఴాఱ యౄంఱో ఄడుగి మోగి నండు శువట బైన శభాచాయం
తెఱుశకోరసయౌ.
పస్ట -ఱెభన్ చికూతస
శభట్్
ర ట న్ భమిము జోయౌమట్్
ర ట న్, ఔయౌహ రేశకోరొచి ఱేదా ఔకట్్ రేశకోరొచి; దీతుతోతృసట్ు అకూసజన్
ఄందరసాయౌ
తఱనొహు తీళరతన తగిగంచేందఔు భమిము ఔల శటర్ తఱనొపుఱు భధయ శభమాతుా ంచేందఔు
రెమసమిల్ ఔతువట మోతాద 240 mg రతి మోజు
కసాతుక్ ఔల శటర్ తఱనొపుఱు నండు ఈఴభనం ఔయౌగించడాతుకూ రెమసమిల్ భమిము యౌథమం ఫాగస
ఈయోఖడ్తాభ
ఔల శటర్ తఱనొపుఱు తుమోధంచడ్ం ఎఱా?
ఔ యసమి ఔల శటర్ తఱనొహు ళచాిఔ తయురసభ తఱనొహు ఎపుడ్ె ళశుందో ఖుమిుంచడ్ం ఔవట ం. కొతుా యసయుల
శంళతసమసఱ తయఫడు ఔల శటర్ మసఔతృో రొచి. కసఫట్్ట మోజూ భందఱు రేశకోళడ్ం ళఱల దద గస ఈయోఖం ఱేద.
జీళనఱైయౌ భాయుు ళఱల కసశు ఈయోఖం ఈంట్ుంద. ళహఖమట్స కసఱిడ్ం, భదయం ళేయంచడ్ం అేళేు ఔల శటర్ కూ - ఔల శటర్ కూ
భధయ ళయళధ ంచకోరొచి.

2.3 ఄతృసరధమిఔ తఱనొహు
భతులహఱో దాగి ఈనా ఱేదా చికూతస జయుఖుతనా ఆతయ మోగసఱ ళఱల ఱేఔ దెఫబఱ ళఱల ఔయౌగే తఱనొహు ఆద. ఆఱాంట్్
తఱనొపుఱఔు రసయధ తుమసియణ, చికూతస రెంట్నే జయగసయౌ ఱేదంట్ే చాఱా నవట ం జయుఖుతేంద.
ఄతృసరధమిఔ తఱనొహుకూ ఈదాషయణఱు:


తఱ & బడ్ఔు గసమం



తఱ, బడ్ఱో యఔు నాయళఱ శభశయఱు

1. యోట ో క్ ఱేదా ట్ారతుసభంట్స ఆళకమిక్ ఎట్ాక్ [TIA]
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2. అమీటమియోయనస్ భాఱాిమేమవన్స [AVM] కసయఔ భుంద తఱనొహుతు ఔఱఖజేయొచి
3. కమోట్్డ్స అయటమీ ఆనా్లబేవన్
4. ట్ెంతృో యల్ అమేటమైట్్స్ [ట్ెంతృో యల్ అయటమీ ఆనా్లబేవన్]


యఔు నాయళఱఔు శంఫంధం ఱేఔుండా బదడ్ెఔు ళచేి శభశయఱు

1. ఫ్భ
ర న్ ట్ృయభర్
2. ళజర్స
3. ఆడుయోతిక్ ఆంట్ారకేాతుభేల్ ఴైర్ ట్ెనషన్


భందఱు, రసట్్ ఈశంషయణ, దో యౖసఱు

1. భఱేమిమా
2. బతునెు ట్
జ ్స్
3. ఎనెసపఱెభట్్స్
4. ఴచ్ ఐ య/ ఎభడ్సస
5. ళహశటమిక్ ఆనెిక్షన్స
రసయధ తుమసియణ
శభమం ఈనాట్ల భతే, మోగి అమోఖయ చమితర ఖుమించి, తఱనొపుఱు ఖుమించి ూమిుగస తెఱుశకోరసయౌ. అ తమసాత
ఱసమీమిఔ మీక్ష, రయోఖఱసఱఱో మీక్షఱు, మేడుమాఱజీ మీక్షఱు చేభంచడ్ం భంచిద. ఄభతే కొతుా శందమసైఱఱో
ఄతృసరధాన తఱనొహు ళచిిన మోగి శుఽషఱో ఱేఔతృో ళడ్ం, తృసరణాధామసఱు శమిగస ఱేఔతృో ళడ్ం జయుఖుతేంద. ఆఱాంట్్
శందమసైఱోల, రెభదయ తుపణుఱు ఎట్ుళంట్్ మీక్షఱ కోశం ఎదయుచ఼డ్ఔుండా రెంట్నే చికూతస చేమడ్ం భంచిద.
తఱనొహు - తీశకోరసయౌసన చయయఱు
మోఖుఱు ఔ డెభమీ ట్ుటఔుతు తఱనొహు తీళరత, దేతు ళఱల ళశుంద, ఎంత తయచగస ళశుంద భమిము రసడున భందఱు
ఖుమించి నమోద చేశకోళడ్ం భంచిద.
యయధ యసిభ తీళరత ఖఱ తఱనొపుఱఔు ఄళహట్ెభల్ యసయౌళహయౌక్ మాళహడ్స 1000 mg, ఐఫుతృో ర పన్ 400 mg భమిము
నాతృో ర కసన్ 500-550 mg ఄళశమసతుా ఫట్్ట ళహతౄసయుస చేయొచి.
ఄళహట్ామిననపన్ 1000 mg ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి శాఱుబైన ఱేదా భధయ తయయౘ తీళరతఖఱ బైగైన్ చికూతసఔు
ఈయోఖడ్ెతేంద. కసఱేమ శభశయఱు తఱెతుఔుండా ఇ భందన మోజుకూ ఖమివటంగస 4 గసాభుఱు మించఔుండా
రేశకోరసయౌ, ఄళశమసతుా ఫట్్ట. ఔరేల భమిము/ఱేదా ఄళహట్ామిననపన్ తుచేమఔతృో తే, ట్్
ర ట న్ ళంట్్ ఆతయ
భందఱన రమతిాంచళచి.

3.1 జాయం
పభమకూసమా ఄతు ఔడా హఱళఫడే జాయం చాఱా యుఖమతఱఔు శంకేతం. జాయం ళళేు ఴమీయం యసధాయణ ఈయౖోణ ఖాత ఄభన
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36.5-37.5°C నండు భకూ యుఖుతేంద.
రసయధ తుమసియణ/ఱక్షణాఱు:
జాయంతో తృసట్ు ఆతయ మోగసఱు ఱేదా ఖుణాఱన ఔడా ఖభతుంచళచి


శు ఫి త [Depression]



బైఔభు [Lethargy]



ఄననమకూసమా



తుదర ళశునాట్ుట ఈండ్ట్ం



ఏకసఖాత కోఱోుళడ్ం



జఱుఫు, ళణుఔు

చికూతస
మాంట్ీ-హయట్్క్ భందఱు రసడాయౌ: తృసమసళట్భాల్, ఐఫుతృో ర పన్ ఱేదా మాళహుమిన్ [మోతాద ఖుమించి
తెఱుశకోళడాతుకూ "నొహు" ఄధాయమంఱో చ఼డ్ండు]

ఴైర్ భమకూసమా
ఄఔయసమతే
ు గస ఴమీయంఱో ఈయౖోణ ఖాత 41.50 C ఔనాా ఄధఔం ఄభతే ఴైర్ భమకూసమా ఄంట్ాయు ఆట్ుళంట్్ జామసఱు
ఆనెిక్షనల ళఱల ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
ఖభతుఔ: ఴైర్ భమకూసమా ఄనేద రెభదయఱన శంరదంచాయౌసన ఄతయళశయ మిళి తి
హ . ఴమీయంఱో ఏదెభనా యౘతుకసయఔబైన
చయయఱన తెయౌే ఇ జామసతుా ఎంత తాయగస చ఼హంచఔుంట్ే ఄంత భంచిద.
జఞఖాతుఱు


మోగికూ తయచగస తూయు ఄందంచాయౌ ఱేదా తాఖభతు చెతృసుయౌ. జాయం ఄపుడ్ె గొంతే తడు అమితృో ఔుండా
చ఼శకోళడ్ం చాఱా భుకయం.



ఔరేల ఈయౖోణ ఖాత భమీ ఎఔుకళగస ఈంట్ే, ఴమీమసతుా చఱల ఫమిచే రమతాాఱు చేమాయౌ.

చికూతస


చినాహఱలఱోల మాంట్ీహయట్్క్ ఄభన ఐఫుతృో ర పన్ జాయం తగిగంచడాతుకూ చఔకగస తుచేశు ంద



చినాహఱలఱఔు ఐఫుతృో ర పన్ & తృసమసళట్భాల్ ఔయౌహ రసడొ చి.

ఴచిమిఔ:
దయౘయు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు మాళహుమిన్ రసడ్ఔం భంచిద కసద. దాతు ళఱన మేభస్ ళహండోర మ్ ఄనే రసయధ
ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.

4.0 దఖుగ
ఴమీయంఱో జిఖట్గస ఈండే యసరరసఱు యుఖుతేనాామనన ఱేఔ ఱసాశనాయళఱఱో ఏదెభనా ఄడ్ెడడుందనన తెయౌేందఔు
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శంకేతంగస దఖుగ ళశుంద. ఄద తృ డు దఖుగ ఄముయండొ చి ఱేదా ఔపమ్ దాామస ళచేిద ఄముయండొ చి. దఖుగ
ఄఔయసమతే
ు గస ళచిి, ఄడ్ెడడ్ెతేనాట్ు
ల గస ఄతుహశు ఼, గొంతే తృసరంతభంతా ఖయుఔుగస ఄతుహశు ంట్ుంద.
చికూతస
దఖుగకూ కసయణాఱు ఏమిట్ో ముదట్్గస తెఱుశకోరసయౌ. ఈదా: ళహళహఎఫ్, అశు భా, ఄఱెలమీుఱు ఏబైనా ఈంట్ే రసట్్తు ఖుమిుంచి
రెంట్నే చికూతస ఄందంచాయౌ. దఖుగకూ ఆట్ుళంట్్ కసయణాఱు ఏమి ఱేఔతృో తే, కూంద చెహున యధంగస చికూతస
ఄందంచళచి:
తృ డు దఖుగ
A: దఖుగ ళహయప్/ యౌంఔటస్ (O) 5-10 ml రతి అయు ఖంట్ఱఔు
ఔపమ్ దఖుగ
A: కసఫ్ ఎకసెకోటమంట్సస (O) 5-10 ml రతి అయు ఖంట్ఱఔు
ఖభతుఔ: దఖుగ తురసయణఔు తయచగస మాంట్ీఫయోట్్క్స రసడ్ఔం భంచిద కసద.
ఄఔయట్స దఖుగ: యసధాయణబైన జఱుఫు ళఱల ఖనఔ దఖుగ ళశుంట్ే, 'పస్ట -జనమేవన్ మాంట్ీ-ఴిశటమిన్'తోతృసట్ు
డీఔంజళట ంట్స ళహతౄసయుస చేమాయౌ. నాతృో ర కసన్ (నాతృో ర ళహన్) దఖుగన ఄదప చేమడాతుకూ ఫాగస ఈయోఖడ్ెతేందతు
తుయౄహతబైంద. కొతు తయం నాన్-ళడేట్్ంగ్ మాంట్ీ-ఴిశటమిన్స దఖుగతు తగిగంచడ్ంఱో ఄంత రఫాయతబైనయ కసళప.
శబ్-ఄఔయట్స దఖుగ: ఫో మడ ట్ెఱల ా యుటళహస్ (ఉహంగ్ కసఫ్) ఄనభానం ఈనా మోఖుఱఔు భుందగస ఔఱిర్ కోశం
నాయసతౄసమింజిమల్ యసాబ్ దాామస నభూనా తీశకోరసయౌ. ఔరేల ఉహంగ్ కసఫ్ ఈందతు తుమసియణ ఄభతే చికూతస
తృసరయంతేంచిన మోజు నండు ఐద మోజుఱ ళయఔు మోగితు ఏకసంతంఱో ఈంచి భాకోాఱెభడ్స మాంట్్ఫయోట్్క్స ఆరసాయౌ.
దఖుగ ఔనఔ ఫాకుటమిమల్ ళభనళభట్్స్ ఱేదా ఫో మడ ట్ెఱల ా యుటళహస్ ళఱల మసఔతృో ముంట్ే, ఆతృసట్ోరహమం (అట్ోరరెంట్స) ఆనేహఱర్
రసడు దఖుగతు తుమంతిరంచాయౌ. దఖుగ తఖగ ఔతృో తే కసమిటకోళట మసభడ్సస ఆనేహఱర్ దాామస తీశకోరసయౌ. తీళరబైన దఖుగ ఄభతే
కొదద మోజుఱతృసట్ు రడుాయో న్ 30-40 mg రసడాయౌ. ఇ భందఱు ఏయ తు చేమఔతృో తే, కోడీన్ ఱేదా డెకో్రరమీతోయిన్
(డెయౌసమ్) రసడ్ఔం మిఖణంచాయౌ.
కసాతుక్ దఖుగ: ఇ యఔం దఖుగ ఈనా మోఖుఱఔు ముదట్గస 'పస్ట -జనమేవన్ మాంట్ీ-ఴిశటమిన్' ఱేదా డీఔంజళట ంట్స తో
చికూతస ఄందంచాయౌ. మోగికూ ఇ భందఱ ళఱల ఔట్్ ఱేదా మండ్ె రసమసఱఱో ఈఴభనం ఔయౌగింద ఄంట్ే, మోగికూ 'ఎభర్
రే కసఫ్ ళహననడ ో మ్' ఈందతు ఄయి ం; యమికూ ఏవ్ భందఱు కొనయసగించళచి. ఔరేల మోగికూ నేశల్ రసయధ ఱక్షణాఱు
ఔనడుత,ే 'ట్ాహఔల్ నేశల్ ళట మసభడ్స' రసడాయౌ.

5.0 ఔనాఱష న్
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నాడీ ళయళశి శమిగస తుచేమఔతృో ళడ్ం ళఱల నాడీ ఔణాఱు ఄయసభానయంగస రళమిుంచడ్ం దాామస ఔనాఱష న్ ళశుంద. దీతు
ళఱల ళయకూు రళయు నఱో భాయుు, ఆందీమ
ర ాఱ తుతీయుఱో భాయుు ఱేదా నాడీ భండ్ఱ ళయళశి ఱో భాయుు జయుఖుతేంద.
కొతు గస ఔనాఱష న్ ళచేిందఔుఖఱ కసయణాఱు ఄనేఔం, రసట్్ఱో కొతుా:


కేందర నాడీ భండ్ఱ మోగసఱు (యోట ో క్, తుయోతృసలశం, ట్ారభా, ఴైతృో కూసమా, రసశ఼కాఱర్ ఄఫాామసమయౌట్ీ)



బట్ఫాయౌక్ ఄఫాామసమయౌట్ీస్ (ఴైతృో గల ళ
ట మిమా/ ఴైర్ గల ళ
ట మిమా, ఴైతృో నట్ీమి
ర మా/ ఴైర్ నట్ీమి
ర మా,
ఴైర్ కసయౌసమిమా, ఴతృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి)



ట్ాకూసకోఱాజిఔల్ ఎట్్మాఱజీస్ (భదయం తుఱుపదఱ, కొకభన్, ఆయో తుమాజిడ్స, థయోపహయౌలన్)



ఆనెిక్షుమస్ ఎట్్మాఱజీస్ (బతుంజభట్్స్, ఎనెసపఱెభట్్స్, ఫ్భ
ర న్ మాఫ్సస్, న఼యమోళహళట ళ
హ మోకళహస్ & భఱేమిమా)

మోగితో భాట్ాలడ్డ్ం:


భూయఛ మోఖం ఈందేమో తెఱుశకోరసయౌ; ఔరేల ఈంట్ే మాంట్ీ-ఔనాఱెసంట్స చికూతసఔు ఄంగీకసయం తీశకోరసయౌ



కేందర నాడీ భండ్ఱ మోగసఱు ఏబైనా ళచాియో తెఱుశకోరసయౌ (యోట ో క్, తుయోతృసలశం, ఴశు చి
ర కూతసఱు ఏబైనా
జమిగసమా, రసట్్ యళమసఱు)



ళహశటమిక్ తుయోతృసలశం, ఆనెిక్షన
ల , బట్ఫాయౌక్ డుయసయడ ర్స ఱేదా ట్ాకూసక్ ఆంజవన్స ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ.



ఇభధయన జమిగిన దెఫబఱు ఱేదా డుతృో ళడ్ం ఖుమించి ఄడ్గసయౌ



ఄదపఱేఔుండా భదయం ళేయంచడ్ం ఄఱరసట్ేమో తెఱుశకోరసయౌ.

జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌసన కొతుా శందమసైఱు:


ఏకసలంహసమా



ట్ారభా



ఆంట్ారకేాతుమల్ ఴమోమేజ్



భదయం ఔక యసమిగస తాఖఔుండా ఈండ్డ్ం (అఔళహమఔంగస తుయౌహరేమడ్ం)



భందఱ తుఱుపదఱ (ఈదా: ఫామీబట్ుమేట్స, డెభఄజీతృసమ్)



భందఱ దాామస ళచేి ళజర్ (ట్ెభళ
ూ మాంట్ీ-డురశసంట్స & ఆయో తుమాజిడ్స ఄధఔమోతాదఱో తీశకోళడ్ం)
ర భకల క్

రయోఖఱసఱఱో మియౕఱనఱు
మోఖమీక్ష శభాచాయం దాామస ఔ మోగికూ ఎట్ుళంట్్ చికూతస ఄందంచాఱో శువట ంగస తెఱుశుంద. కొతుా రయోగసఱు
తుఔుండా చేభంచాయౌ:


ళయం ఖూ
ల కోస్ ఱెరెల్



ళయం ఎఱెకటోోఱెభట్స



భాతఽతాం తృ ందే ఄళకసఴం ఈనా అడ్రసలల ఔు ఖయై తుమసియణ మీక్షఱు



ళజర్ ళచేి ళయళధతు ఫట్్ట ళహట్ీ యసకన్. ఆద మోగి పమోఖతి మీద అధాయడు ఈంట్ుంద.
ఆదళయకే ళజర్ ళచిిన మోగికూ ళహట్ీ యసకన్ ఇ కూాంద శందమసైఱోల చేభంచాయౌ:
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నాడీ ళయళశి ఱో కొతు చోట్ ఆఫబందతు ఖభతుంచినపుడ్ె



దెఫబ తగియౌతే



తఖగ ఔుండా ళహియంగస ఈండే జాయం



ళజర్ కొతు ఱక్షణాఱు ఫమట్డుతే

కొంతభంద మోఖుఱఔు తుఔుండా ఇళజీ చేభంచాయౌ, తదాామస ఇ కూంద ఱక్షణాఱు ఫమట్డొ చి:


తృో ర ఱాంగ్డ QTc



రెభడెండ్స QRS



తృ ర మినెంట్స R in aVR



యౘర్ట ఫాలక్

ఱుంఫార్ ంఔిర్ న ఎపుడ్ె మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ?


ఆభూమాననకసంరబైజ్డ



తఖగ ఔుండా ళహియంగస ఈండే జాయం



యమీతబైన తఱనొహు



తయచగస భాయుతేనా భానళహఔ ళహితి

చికూతస, జఞఖాతుఱు
ట్ాతుక్ కసాతుక్ ళజర్స
రసఱోరోభక్ మాళహడ్స 15-40 mg/kg/day భాతరఱు మండ్ె మోతాదఱుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ; భూడ్ె మోజుఱఔు
ఔ యసమి మోతాదన ంచఔుంట్ృ ఖమివటంగస 200 mg చేయుకోరసయౌ.
ఱేదా
పతుట్ోభన్ 3-8 mg/kg/day భాతరఱు మండ్ె - భూడ్ె మోతాదఱుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ ఱేదా మసతిరూట్
ఔట్ే మోతాదగస రసడాయౌ
ఱేదా
కసయబభజపభన్ 10-35 mg/kg/day భాతరఱు
ఱేదా
పననఫామిబట్ోన్ 60-180 mg/day భాతరఱు మసతిరూట్; హఱలఱఔు - 5-8 mg/kg/day
తృసక్షుఔబైన ళజర్స (యసభానయబైనయ & శంకూలవటబైనయ)
కసయబభజపభన్ 10-35 mg/kg/day భాతరఱు
ఱేదా
రసఱోరోభక్ మాళహడ్స 15-40 mg/kg/day భాతరఱు మండ్ె మోతాదఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; భూడ్ె మోజుఱకూ ఔ
యసమి మోతాదన ంచఔుంట్ృ 200 mg ళయఔు ఖమివటంగస రసడొ చి.
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ఱేదా
పననఫామిబట్ోన్ 60-180 mg/day భాతరఱు మసతిరూట్; హఱలఱఔు - 5-8 mg/kg/day
మోగికూ యఱెభనంత ళయఔు ఔక భంద (మోననథెయ) రసడే ళజర్స న ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడాతుకూ రమతిాంచాయౌ
భందన తఔుకళ మోతాదఱో తృసరయంతేంచి ; ళజర్స తియఖఫ్డ్ెతేనా ఔాభాతుా ఫట్్ట మోతాదన మోగి ఴమీయ
యసభమసిాతుా ఫట్్ట ంచఔుంట్ృ రెయళాయౌ
ఔరేల ముదట్్ భంద ఖమివట మోతాద రసడునా తుచేమఔతృో తే, దాతుకూ మండ్ళ భంద ఔడా ఔయౌహ రసడాయౌ
మండ్ళ భంద రసడ్ెతేనాపుడ్ె ళజర్స ఄదపఱోకూ ళశుంట్ే; ముదట్్ భందతు ఔాభంగస మోతాద తగిగశు ఼
రసడ్ఔం తుయౌహరేమాయౌ. ఆద ళజర్స ఄదపఱోకూ ళచిిన కొదద రసమసఱ తమసాత చేమాయౌ.
మోననథెయ, AEDsతోతృసట్ు ఆచిి ళజర్స మండ్ె రమతాాఱ తమసాత ఔడా ఄదపఱోకూ మసఔతృో తే కసంతనేవన్ థెయ
(తృో య్థెయ ఱేదా ఄడ్ు ంకూటవ్ ఱేదా మాడ్స-అన్ థెయ)తు మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ
మండ్ె AEDsతో మోగికూ చికూతస జమిగిన తమసాత ఔడా ళజర్స తఖగ ఔతృో తే మోగితు రతేయఔ రెభదయతు శంరదంచభతు చెతృసుయౌ
ముదట్్యసమి ఆచిిన AED తాఱకస శ఼తీరఔయణ కసతు, ఈతుతిు చేళే భందఱ ఔంతూ కసతు భాయఔతృో ళడ్ం ఈతు భం.
తౄసయమకోకైనెట్్క్ తృ ర పభల్ భామితే రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద భమిము భంద తు చేళే యసభయి ాం
తఖుగతేంద.
ఖమిైణీఱు మోజుకూ ఔకయసమి భాతరబే రెభదయడ్ె శ఼చించిన మోతాదఱో AEDs తీశకోరసయౌ
భాయగ దయశకసఱు
మోగితు చ఼శఔునేందఔు ళచిిన రసయు కసతు ఆంట్ోల రసయు కసతు తృసట్్ంచళఱళహనయ భమిము తృసట్్ంచఔడ్తు యళమసఱు
తృసట్్ంచళఱళహనయ:
1. మోగితు ఔ రెభప రసయౌి ళజర్ ూయు ళాతురసాయౌ. ఆద యసధాయణంగస మండ్ె నండు భూడ్ె తుభుయౖసఱ శభమం
ఈంట్ుంద. మోగి ఫట్ట ఱన దఱుగస చేమాయౌ.
2. ళజర్ ళఱల మోగి ఄఔయసమతే
ు గస డుతృో తే ఫంధళపఱఔు ఱేదా రెభదయడుకూ శభాచాయం రెయ్ల యధంగస జోతెఱో యళమసఱు
ట్ుటకోరసయౌ
3. మోగితు రెంట్నే అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ
తృసట్్ంచఔడ్తుయ:
1. లా భధయఱో చెఔక ఱేదా ఖుడ్డ ట్ట డ్ం, చేతిఱో తాయళఱు ఱేదా ఖమిట్ెఱు ళంట్్య ట్ట డ్ం, భుఔుక భుంద వ
ఱేదా ఈయౌల తృసమ ట్ట డ్ం ళంట్్య చేమఔడ్ద
2. భూయఛ ళచిిన మోగి చేతేఱు భమిము కసలైా ఫఱళంతంగస అడాతుకూ చ఼డ్ఔడ్ద
3. జనం ఖుమిఖూడ్ఔడ్ద
యసధాయణంగస మోఖుఱు భమిము తయౌల తండ్ెరఱు ళజర్స ఄంట్ే బమంతో ఈంట్ాయు; రసమికూ శమైన శభాచాయం ఄందంచి
ఄతృో షఱు భమిము బమాతుా త ఱగించాయౌ. ళజర్ డుయసయడ ర్, భందఱ ళఱల రతిచయయఱు, మోఖకసయకసఱు, ఔనాఱష న్స,
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యసభాజిఔ శరసఱుఱు భమిము తయౌల తండ్ెరఱ ఄమసధఫాళం ళంట్్ యవమాఱ ఖుమించి రెభదయ తుపణుడ్ె ూమిు
శభాచాయంతో ఈండు, మోఖుఱఔు యట్్ ఖుమించి ఄళగసషన ఔయౌుంచాయౌ.
మోగికూ ూమిు శభాచాయం ఄందంచాఔ రసమికూ ళజర్స ళచేి ఔాభాతుా భమిము శభమాతుా నమోద చేశకోభతు
చెతృసుయౌ. హఱలఱఔు ఇ ఄళశి ఈంట్ే రసమితు యసధాయణంగస (ఄందమిఱానే) చ఼ళేు భంచిద. ఎహఱెహస ఈనా హఱలఱు
ఱసమీమిఔ రసయమాభాఱు, అట్ఱు అడొ చి కసతూ రసమితో తృసట్ు కచిితంగస తయౌల తండ్ెరఱు కసతు, ఆతయ దద ఱు కసతు
ఈండాయౌ.
ఎహఱెహస ఈనా ఄధఔఱసతం హఱలఱఔు ఇ ఄళశి భందఱ దాామస ఄదపఱో ఈంట్ుంద, యమి చెభతనయం యసధాయణ
యసిభఱోనే ఈంట్ుంద; ఄభతే కొతు యవమాఱు నేయుిఔునే ఔాభంఱో యమికూ శమైన భాయగ దయశకసఱు ఄందతే భంచిద.
ఄళశి ఈనా హఱలఱు, తయౌల తండ్ెరఱు, రెభదయడ్ె భమిము తృసఠఱసఱఱోతు ఈతృసధాయముఱు శభనామంతో తుచేళేు
హఱలఱఔు మోఖం ఖుమించి అఱోచన ఱేఔుండా యసధాయణ జీయతం ఖడ్ఖఱయు.
మోగికూ భమిము శంఫంధీఔుఱఔు కౌతుసయౌంగ్ ఆచేిట్పుడ్ె తృసరథమిఔ చికూతస ఖుమించి యళమించాయౌ
ఇత, రసషనం నడ్డ్ం, ఎతే
ు ఎఔకడ్ం, ముదఱెభనయ ళజర్ ళచిిన అయు నెఱఱతృసట్ు చేమఔడ్ద
భందఱు శ఼చించిన శభమంఱో, శమైన మోతాదఱో రేశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ. శమైన యధంగస భందఱు
రేశకోఔతృో తే చికూతస దీయఘకసఱం కొనయసఖుతేంద భమిము ఎహఱెహస తగేగ ఄళకసఴం ఈండ్ద.

6.1 యౖసక్
ఴైతృో ట్ెనషన్ దాామస ళచేి తృసరణాంతఔబైన ఄళశి నే యౖసక్ ఄంట్ాయు. రెంట్నే రెభదయళేళఱు ఄందంచఔతృో తే ళయకూు
చతుతృో తాడ్ె.
రసయధ ఱక్షణాఱు


ఄఱు యఔు తృో ట్ు [ళహయట ో యౌక్ యఔు తృో ట్ు 80 mmHg ఔంట్ే తఔుకళగస ఈండ్ట్ం] యౖసక్ ఔు రధాన శంకేతం.



నాడీ రేఖంగస, ఫఱఴీనంగస కొట్ుటకోళడ్ం



ఱసాశ తీశకోళడ్ంఱో ఆఫబందఱు



భానళహఔ ళహితిఱో భాయుుఱు



ఫఱఴీనడ్ట్ం



భూతరం తఔుకళగస మసళడ్ం

యళయణ
చినాహఱలఱోల యౖసక్ ఱక్షణాఱన, శంకేతాఱన తృసరయంబదఴఱోనే ఖుమిుంచఱేదంట్ే నమం చేమఱేనంత యౘతు జమిగే
ఄళకసఴం ఈంద. ఄందళఱల , హఱలఱోల ఇ కూందయ రెభదయయంగస తుమసిమించకోరసయౌ:


తృో ర ఱాంగ్డ కసయహఱలమీ పహయౌలంగ్ (భూడ్ె ళఔండ్ల ఔనాా ఎఔుకళ)
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ల్స రసఱయంఱో క్షీణత (ఫఱఴీనబైన నాడీ శుందన)



ఖుండె కొట్ుటఔునే రేఖం యఖడ్ం (చినాహఱలఱోల - > 160/రతితుభుయౖసతుకూ, దద ఱల ో - >120/రతితుభుయౖసతుకూ)



ఴమీయంఱో చెభతనయం తగిగతృో ళడ్ం (ఔంట్్ చ఼ప భందగించడ్ం)



ఱసాశ రకామ
ూ
చాఱా ఎఔుకళ ఄళాడ్ం



యఔు తృో ట్ు డుతృో ళడ్ం, భూతరం శమిగస మసఔతృో ళడ్ం అఱశయంగస ఔతుహంచే ఱక్షణాఱు. యట్్ దాామస యౖసక్ న
తెఱుశకోరొచి కసతూ మిఖతా ఱక్షణాఱ దాామస ఖుమిుళేు రభాదఔయబైన యసిభకూ రెలలఔభుందే దాతుా అతృ చి.

యౖసక్ తయయౘ
ఴైతృో రోఱమిక్

యళయణ

ఄదనప ఱక్షణాఱు

ఄతయంత యసధాయణంగస ళచేి యౖసక్
యౖసక్ ళచేిందఔు భూఱకసయణం ఴమోమేజ్, కసఱుడ్ె,

ఫఱఴీనబైన నాడీ శుందన.
చయమం చఱల ఫడ్డ్ం, జిఖట్గస

డెభభేమిమా, ము|| జమిగిన శభమంఱో రశయణఱో

భామితృో ళడ్ం.

ఫ్ూ
ల భడ్స ఱాస్ జయఖడ్ం.
కసమిడయోజతుక్

ఖుండె యకసుతుా శమైన మీతిఱో ఴమీమసతుకూ ఄందజేమఱేనపుడ్ె బడ్నమసఱు ఈఫబడ్ం; నాడీ

యౖసక్

ళశుంద. ఈదా: భయోకసమిడమల్ ఆంతౄసరక్షన్, కసమిడమాక్ ఫఱఴీనంగస ఈండ్డ్ం ఱేదా

ళహటక్ యౖసక్

పభఱయర్, ము||

అగితృో ళడ్ం

తీళరయి సభఱో ఆనెిక్షన్ మసళడ్ం, దాతు ళఱల రసయో డెభఱేవన్
జయఖడ్ం దీతు భూఱకసయణం
దెఫబతఖఱడ్ం

ఄధఔ ఴమీయ
ఈయౖోణ ఖాతఱు

న఼యమోజతుక్

రెనెాభుఔఔు

ళఱల

ళశుంద.

దీతుళఱల

చయమం రేడుగస,

యౖసక్

ఴైతృో ట్ెనషన్ ళచిి, మిపయల్ రసశ఼కాఱర్ మళహళట న్స క్షీణశుంద తృ డుఫామితృో భనట్ు
ల గస
ఄతుహశు ంద
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ఄనాపభఱాకూటక్ యౖసక్

ఎఱమీు భంద ఱేదా ఆతయ భందఱు ఴమీమసతుకూ

ఫారననకయసుస్మ,

డ్ఔతృో భనపుడ్ె ఇ యౖసక్ ళశుంద.

అంజియోమడీభా
భమిము/ఱేదా
అమిటకేమిమా

I. ఄతయళశయ చికూతస
ళయకూుకూ ళచిిన యౖసక్ న ఫట్్ట చికూతస ఄందజేమాయౌ. కసమిడయోజతుక్ యౖసక్ యవమంఱో తు మిఖతా ఄతుా యకసఱ యౖసక్
ఱఔు ఆంట్ారయనస్ ఫ్ూ
ల భడ్స థెయ చికూతసఱో చాఱా ఄళశయం. కచిితబైన రసయధ తుమసియణ, భూఱ కసయణం
తెఱుశకోళడ్ం ఄతయళశయం, దాతుా ఫట్్ట శమైన చికూతస ఄందంచళచి. మోగితు చ఼శఔునే యధానం:


రసముభామసగతుా తెమిచిట్ుటకోరసయౌ



పేస్ భాస్క దాామస అకూసజన్ ఄందంచాయౌ. ఄళశయబైతే గొట్ట ంట్్ట గసయౌ రెయ్ల ఱా చ఼శకోరసయౌ



ఴైతృో గల ళ
ట హమిమాన యయరేక్షుశు ఼ ఈండాయౌ

II. ఫ్ూ
ేల మంట్స (కసమిడయోజతుక్ యౖసక్ ఔు కసద)
ల భడ్స మీళ
దద ఱఔు:
1. అకూసజన్ థెయ 4-6 L/min రెంట్నే తృసరయంతేంచాయౌ
2. 'యనస్ మాకసస్' ఎంత తాయగస యఱెభతే ఄంత తాయగస పనయుది మించాయౌ (భూడ్ె నండు ఐద తుభుయౖసఱు తృసట్ు).
మిపయల్ నాడీ దాామస ముదట్ రమతిాంచాయౌ, పయౌంచఔతృో తే, భధయ నాడ్ెఱెభన జఖుఱార్/పమోయల్ ళంట్్ నండు
రమతిాంచాయౌ. మోగికూ మండ్ె దద రెభన IV ఱెభన్స ఏమసుట్ు చేళహ కూాశటఱల ాభడ్సస ఎకూకంచాయౌ. ఔరేల నాడీ భాయగ ం దాామస
రెంట్నే IV ఆళాడ్ం ఔుదయఔతృో తే, 'ఫో న్ భామో తూడుల్' దాామస భూఱఖఱోకూ ఆంట్ారఅళహమస్ ఆన఼ిావన్ ఎకూకంచాయౌ.
3. ఴైతృో రోఱమిక్/ఴమోమసజిక్ యౖసక్ ఄతుా యకసఱఔు ముదట్ యసధాయణ ళఱెభన్ ఱేదా మింఖర్స ఱాకేటట్స (కూాశటఱల ాభడ్సస)
రసడొ చి. కసయహఱలమీ య్క్స, కసఱడ్ం, డెంగీ జాయం, నెతౄో ర ట్్క్ యౖసక్ ళంట్్య ఈనాపుడ్ె కొఱాలభడ్సస రసడాయౌ. ట్ారభా
భమిము ఴమోమసజిక్ యౖసక్ ఈనా మిళి త
హ ేఱోల 'షో ల్ ఫల డ్స' భామిుడుకూ రసడొ చి; కసయౌన గసమాఱు ఈనా మోఖుఱఔు
'తృసయక్డ ళల్స' రసడాయౌ.
4. యఔు ం పనయుది యణఔు ఐద నండు ఏడ్ె తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమి ఫో ఱస్ 20 cc/kg ఎకూకంచాయౌ. చయమం ఈయౖోణ ఖాత
యఖడ్ం, మోగికూ ఈఴభనం ఔఱఖడ్ం ళంట్్కూ ఖభతుంచఔతృో తే మండ్ళ యసమి ఫో ఱస్ ఆరసాయౌ.
5. ఔరేల మోగిఱో బయుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో తే భమొఔయసమి ఫో ఱస్ ఆచిి ఐమననట్రోప్ ఆరసాయౌ. CVP ఖనఔ
ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ే, ఫ్ూ
ల భడ్స థెయ భమిము ఐమననట్రోప్స రసడ్ఔం దీతుకూ తగినట్ుటగస భాయుుఱు చేశకోరసయౌ.
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హఱలఱఔు:
A: 0.9% యో డుమం కోలమైడ్స 20 mol/kg నెభమదగస ఎకూకంచాయౌ
యళయణ




కసమిడయోజతుక్ యౖసక్ ళళేు భాతరం ఫ్ూ
ల భడ్సస ఎకూకంచఔడ్ద, కసతూ యౌఱబయం భాతరం ఈంచకోరసయౌ
మోగికూ ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱు తఱెతిుతే ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆళాడ్ం అేమాయౌ
చినాహఱలఱోల ళేఫ్ట ళ
హ మిమా: దెఫబఱ ళఱల కసతూ, తూయుఱాంట్్ యమేచనాఱు ళఱల కసతూ యౖసక్ మసనపుడ్ె రసమికూ
ళేఫ్ట ళ
హ మిమా మసఔుండా చ఼శఔునేందఔు మాంట్ీఫయోట్్క్ రసడాయౌ
B: మాంహళహయౌలన్ 20mg/kg/dose అయుఖంట్ఱఔు ఔయసమి ఏడ్ె నండు దమోజుఱ ళయఔు
ఱేదా
C: ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ IM, 50–80 mg/kg/dose, యౖసక్ చికూతస ఄందశునా రెంట్నే కే మోతాదఱో.

ఆంజక్షన్ ఱో తూట్్తు ఔయౌేందఔు శ఼చనఱు
ఇ కూంద ఆంజక్షనల ఱో ఏరెభనా తూట్్తో ఔయౌహ
రసడొ చి [WFI]
ఫయుళప - కూఱో

మోతాద - mg

250mg

500mg

1000mg

WFI 2ml

WFI

ళమశస/
నెఱఱు/
శంళతసమసఱు

3.5ml
>2 – 2.5 kg

125 mg

1 ml

0.5 ml

-

>2.5 – 3.5 kg

200 mg

1.6 ml

0.8 ml

-

Birth – 1 నెఱ

>3.5 – 5.5 kg

250 mg

2 ml

1 ml

-

> 1 - 3 నెఱఱు

>5-7 kg

375 mg

3 ml

1.5 ml

-

>3 - 6 నెఱఱు

>7-9 kg

500 mg

4 ml

2 ml

-

>6 – 12 నెఱఱు

> 9-11 kg

625 mg

5 ml

2.5 ml

-

>12 – 18 నెఱఱు s

>11-14 kg

750 mg

6 ml

3 ml

-

>18 నెఱఱు – 3 శం||

>14-17.5 kg

1000 mg

-

4 ml

3.5 ml

>3 - 5 శం||
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>17.5 kg

1000 mg

-

4 ml

3.5 ml

5 శం||, అభన

అభన

ఴచిమిఔ:


కసయౌష మమ్ ఈనా ఫ్ూ
హ ేఱోల ఎకూకంచొదద (ఈదా: ళహు మ
ర ాకోసన్ ఎకూకంచిన నఱఫ్భ ఎతుమిద
ల భడ్సస ఎట్్ట మిళి త
ఖంట్ఱ ఱోప మింఖర్-ఱాకేటట్స రసడ్ఔడ్ద)



తుయోనేట్ల్ జఞండుస్ ఱో కసంట్ార-శ఼చి చ఼శకోరసయౌ



మిపయల్ కసగితంఱో కచిితంగస మోతాద, ఏ యధంగస ఫ్ూ
ల భడ్సస రసడామో రసరళహ తీమసయౌ

7.0 డుఴైడరవ
ే న్
ఴమీయంఱోతు ఫ్ూ
ేర న్ ఄంట్ాయు. ఆద భూడ్ె యకసఱు:
ల భడ్సస ఄధఔ ముతు ంఱో తృో తేండ్డాతుా డుఴైడవ
1. ఴైతృో ట్ాతుక్ ఱేదా ఴైతృో నాట్రమిక్ (ఎఱెకటోోఱెభట్సస క్షీణంచడ్ం, ఄందఱోన఼ భుకయంగస యో డుమం)
2. ఴైర్ ట్ాతుక్ ఱేదా ఴైర్ నాట్రమిక్ (ఴమీయంఱో తూట్్ ఱసతం క్షీణంచడ్ం)
3. ఆయో ట్ాతుక్ ఱేదా ఆయో నాట్రమిక్ (ఎఱెకటోోఱెభట్సస & తూయు శభతృసలల ఱో క్షీణంచడ్ం)
భనవేఱఱో ఎఔుకళగస ఔతుహంచే డుఴైడవ
ేర న్, ఆయో ట్ాతుక్ డుఴైడవ
ేర న్. దీతు రఫాళం ఴైతృో రోఱేమిమాఔు శభానం
ఱేదా దాతుకూ కసయఔం ఄరొాచి. రెభదయ తుపణుఱు డుఴైడవ
ేర న్ మీక్షుంచేట్పుడ్ె ఏ యధబైన ఱక్షణాఱు ఈనాాయో
తెఱుశఔుతు భుందఔు రెయళాయౌ. డుఴైడవ
ేర న్ ఄనే ేయు తయచగస యనేదే ఄభనుట్్టక,ు రసట్్ఱో ఈండే యకసఱన
ఖుమిుంచాయౌ ఎందఔంట్ే డుఴైడవ
ేర న్ ఄంట్ే కేళఱం తూట్్ క్షీణతే కసద.
ఴైతృో ట్ాతుక్ డుఴైడవ
ేర న్ ఱో ఆంట్ారరసశకఱార్ రదేఴంఱో ఈండే తూయు ఎకస్రరరసశకఱార్ రదేఴంఱోకూ రెలు ైంద. దీతుళఱల
ళజర్స ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
ఴైర్ ట్ాతుక్ డుఴైడవ
ేర న్ ఱో యో డుమం ఎఱెకటోోఱెభట్సస తూట్్ శభతేఱయత భామితృో ళడ్ం ళఱల ళయం అయో మఱామిట్ీకూ దామి
తీశుంద. దీతు ళఱల అయ మట్్క్ ళమిఫల్
ర ఎడుభా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
తఔుకళ అయో మఱామిట్్ ఖఱ ఒయల్ మీఴైడవ
ేర న్ ఫ్ూ
ల భడ్స - రంచ అమోఖయ శంశి తుమభాళయ రకసయం:
య్ట్యు తాఖు తూట్్ఱో యో డుమం కోలమైడ్స 2.6 g/L
ట్ెభయ
ేర , డెభఴైడట్స
ేర 2.9 g/L
ర ో డుమం ళహట్ట్స
తృ ట్ాలహమం కోలమైడ్స 1.5 g/L
ఖూ
ల కోస్ ఎనెహ డ్
జ స్
ర 13.5 g/L
ఆయ ఔఱడ్ం ళఱల ళచేి ూమిు అయో మఱామిట్్ భమిము యసందరత:
Na+ 75 mmol/L, Cl- 65 mmol/L, K+ 20 mmol/L, ఖూ
ల కోస్ ఎనెహ డ్
జ స్
ర 75 mmol/L, ళహట్ట్స
ేర 10 mmol/L,
ూమిు అయో మఱామిట్్ 245 mmol/L.
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ఴైతృో రోఱమిక్
ఫల డ్స తృసలయసమ యసిభ తుమిదవట మీతిఱో తగిగతృో ళడాతుా ఴైతృో రోఱమిక్ ఄంట్ాయు. ఆందఱో తూయు ఎంత యసిభఱో తగిగందో
చ఼యసుయు తు తూయు కచిితంగస ఎంత క్షీణంచిందో చ఼డ్యు.
రసయధ ఱక్షణాఱు
భదయం ళేయంచిన తమసాత ళచేి తఱనొహుఱా, ఔలైా ఫ్భయల ు ఔమిమనట్ుటగస ఄతుహంచడ్ం, జుఖుఱర్ యనస్ రవర్ [JVP]
తగిగతృో ళడ్ం ఱేదా ళంట్రల్ యనస్ రవర్ [CVP] తగిగతృో ళడ్ం, భూతరం ఎఔుకళ మసఔతృో ళడ్ం, ఇ రసయధ ఱక్షణాఱు.
భూతరహండాఱు ఫాగస తుచేశు ండ్గస డుఴైడవ
ేర న్ ఈంద ఄతు తెయౌమాఱంట్ే భూతరం 0.5ml kg/hr ఔనాా తఔుకళ
ళశుంట్ే డుఴైడవ
ేర న్ న తుమసిమించకోరొచి.
రసయధ తుమసియణ
భనవేఱఱో డుఴైడవ
ేర న్ ఄనేఔ కసయణాఱ ళఱల , రసయధఱ ళఱల మసరొచి. ఆయ తూట్్ శభళహితితు దెఫబతీళహ డుఴైడవ
ేర న్ ఔు
కసయణం ఄళపతాభ. ఄయ ఏమిట్ంట్ే:
ఫమట్్ ఱేదా తిు డుకూ శంఫందంచిన కసయణాఱు


ఄధఔ శభమం ఱసమీమిఔ ళయమం ఱేదా తు చేళహనపుడ్ె చెభట్ దాామస తూయు తృో తేంద, రేడ/
ు తృ డు
రసతాళయణం ఈనాపుడ్ె తూయు తీశకోఔతృో తే డుఴైడవ
ేర న్ ళశుంద.



తేభ ఎఔుకళ ఱేతు గసయౌఱో ఎఔుకళ ళేప ఈండ్డ్ం (ఈదా: ఎతే
ు ఱో ఎగిమే యభానం 5%–12% తేభ ఱసతం
ఈంట్ుంద)



ఴమీమసతుకూ దెఫబ తగియౌనపుడ్ె యఔు యసరళం ఱేదా ఴైతృో ట్ెనషన్ ఔయౌగినపుడ్ె.



యమోచనాఱు



ఴైర్ థెమిమమా



యౖసక్ (ఴైతృో రోఱమిక్)



రసంతేఱు



కసయౌన గసమాఱు



ఔతూాయు కసయట్ం



బతాబిట్బైన్, మాబిట్బైన్, కసపహన్ ేరమేకసఱు రసడునపుడ్ె



భదయం ఎఔుకళ ళేయంచినపుడ్ె

ఄంట్ురసయదఱు (గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ ఄధాయమంఱో చ఼డ్ండు)


ఔఱమస



గసయయోట ో ఎంట్మైట్్స్



లహజఱోలళహస్
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చికసబయుల

తృో వకసయౘయఱోం


ఎఱెకటోోఱెభట్స శభతేఱయత కోఱోుళడ్ం



ఴైర్ నాట్్మి
ర మా



ఴైతృో నాట్్మి
ర మా



ఈరసశం



తామితఖతిన ఫయుళప తగిగనపుడ్ె ఄద ఴమీయంఱోతు ఫ్ూ
ల భడ్స రసఱయంన తగిగంచళచి ( ఫ్ూ
ల భడ్స తగిగతే
ఫయుళప తఖుగతాయు)



మోగి తృో వకసమసతుా తుమసఔమించడ్ం, ఴైడవ
ేర న్ ఔు ఄంగీఔమించఔతృో ళడ్ం



అయౘమసతుా మింఖఱేఔతృో ళడ్ం (ఄనారసఴిఔఱో ఄడ్ెడ తఖఱడ్ం)

తూయు క్షీణంచడాతుకూ ఆతయ కసయణాఱు


తీళరబైన ఴైర్ గల ళ
ట మిమా (రతేయఔంగస డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌల ట్స్ ఱో)



గల క
ట ోశ఼మిమా



మూమమిమా



డ్మాఫ్ట్్స్ ఆతుసహడ్ెస్



ఄఔయట్స ఎభము తూస డుఴైడవ
ేర న్ ఇరెంట్స



అయౘయం దాామస ళచిిన ఄనామోఖయం

మీక్షఱు


ఫల డ్స కమిళటస్
ో (ఎఱెకటోోఱెభట్సస - యో డుమం, తృ ట్ాలహమం, ఫ్భకసమోబనేట్స యసిభతు తెఱుశఔునేందఔు)



ఫల డ్స మూమిమా నెభట్రోజన్ (BUN)



ఔంల ట్స ఫల డ్స కౌంట్స (CBC)



కూామాట్్తున్



మూమిన్ ళుళహపహక్ గసాయట్ీ



ఆరే కసఔుండా ఆతయ మీక్షఱు ఔడా డుఴైడవ
ేర న్ ఖుమించి తెఱుశఔునేందఔు రసడొ చి.

చికూతస
తఔుకళ అయో మఱామిట్్ ఖఱ ఒయల్ మీఴైడవ
ేర న్ ఫ్ూ
ల భడ్స - రంచ అమోఖయ శంశి తుమభాళయ రకసయం:
య్ట్యు తాఖు తూట్్ఱో యో డుమం కోలమైడ్స 2.6 g/L
ట్ెభయ
ేర , డెభఴైడట్స
ేర 2.9 g/L
ర ో డుమం ళహట్ట్స
తృ ట్ాలహమం కోలమైడ్స 1.5 g/L
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ఖూ
ల కోస్ ఎనెహ డ్
జ స్
ర 13.5 g/L
ఆయ ఔఱడ్ం ళఱల ళచేి ూమిు అయో మఱామిట్్ భమిము యసందరత:
Na+ 75 mmol/L, Cl- 65 mmol/L, K+ 20 mmol/L, ఖూ
ల కోస్ ఎనెహ డ్
జ స్
ర 75 mmol/L, ళహట్ట్స
ేర 10 mmol/L,
ూమిు అయో మఱామిట్్ 245 mmol/L.
హఱలఱఔు:
శాఱుబైన డీఴైడవ
ేర న్ కోశం:
ORT య ఱయవన్ 50 mL per kg నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు; శ఼ున్, ళహయంజి ఱేదా బడుఔల్ ఔప్ ఈయోగించి రతి
ఐద తుభుయౖసఱకూ ఔయసమి 1 mL per kg ఆరసాయౌ. ఔరేల రసంతేఱు ళళేు , ఄయఖంట్ ళేప అగిన తమసాత చికూతస
భయా తృసరయంతేంచాయౌ. ఇ చికూతస ఆంట్్ఱో ఔడా చేశకోరొచి. నాఱుఖు ఖంట్ఱతృసట్ు చికూతస ఄందంచాఔ తృో వణ కోశం
రతి మండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి ఫ్ూ
ల భడ్సస ఄందరసాయౌ.
భధయ తీళరతఖఱ డీఴైడవ
ేర న్:
ORT య ఱయవన్ 100 mL per kg నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు; ఇ చికూతస కేళఱం అశతిరఱో భాతరబే చేమాయౌ. చికూతస
ళఱల హఱలరసడ్ె కోఱుఔుంట్ే తమసాతి దఴ చికూతస ఆంట్్ఱో చేశకోరొచి. తృో వణ కోశం ఆంట్్ఱో రతి మండ్ె ఖంట్ఱఔు
ఔయసమి శాఱుబైన డీఴైడవ
ేర న్ యఫాఖంఱో చెహున యధంగస చేమాయౌ. ఔరేల రసంతేఱు ఄధఔంగస ళశుంట్ే, తఖగ ఔతృో తే
ఱేదా భఱం ఫమట్కూతృో త, దాతుకూ ORT మీఴైడవ
ేర న్ శమితఖఔతృో తే చికూతస యపఱం ఄభనట్ుట.
తీళరబైన డీఴైడవ
ేర న్:
ఇ ఄళశి ఔు ఆంట్ారయనస్ ఫ్ూ
ల భడ్సస దాామస ఄందంచాయౌ. ద నండు దఴేన తుభుయౖసఱతృసట్ు ఆయో ట్ాతుక్
కూాశటఱల ాభడ్స (యసధాయణ ళఱెభన్ ఱేదా ఱాకేటట్ెడ్స మింగేర్స య ఱయవన్) 20 mL/kg ఆరసాయౌ. హఱలఱఔు ఆతయ ఫ్ూ
ల భడ్సస
ఆళాడ్ం భంచిద కసద. ఄళశయం ఄభతే చికూతస భయఱ ఆరొాచి. తయౌల తండ్ెరఱు హఱలరసడు నాడీ ఫఱం, భానళహఔ
ళహితి, భూతరయశయు న భమిము కసయహఱలమీ మీపహల్ శభమం జఞఖాతుగస ఖభతుశ఼
ు ఈండాయౌ. యసధాయణ ళహితికూ మోగితు
తీశఔుమసళడాతుకూ ఖంట్ఱో 60 mL/kg రసడాయౌస మసరొచి.

8.1 ఴైతృో గల ళ
ట మిమా
యఔు ంఱో ఖూ
ల కోస్ యసిభ ఈండాయౌసన దాతుఔనాా తఔుకళ ఈండ్డాతుా ఴైతృో గల ళ
ట మిమా ఄంట్ాయు.
ఴైతృో గల ళ
ట మిమా రసయధ తుమసియణ కోశం "యల్స ట్రమాడ్స" ఄనే ది తితు యతుయోగియు సయు:
1. ఴైతృో గల ళ
ట మిమా ళఱల ఫమట్డే రసయధ ఱక్షణాఱు
2. రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డునపుడ్ె ఖూ
ల కోస్ యసిభ
3. ఖూ
ల కోస్ యసిభతు యసభానయ ళహితికూ తీశకొచిినపుడ్ె రసయధ ఱక్షణాఱు తగసగమా? మిగసమా?
ఴైతృో గల ళ
ట మిమా రసయధ ఱక్షణాఱు యఔు ంఱో వేఖర్ యసిభ 2.8 నండు 3.0 mmol/L (50 to 54 mg/dl) ళయఔు
ఈంట్ే కసతూ మసద. ఴైతృో గల ళ
ట మిమా ళచిింద ఄతు తెఱడాతుకూ తుమిదవటబైన ఖూ
ల కోస్ తఖుగదఱ యసిభ ఇ కూంద రసట్్భ

23

అధాయడు ఈంట్ుంద:
1. బవమమంట్స బథడ్స
.2 ళయకూు యొఔక ళమశస
3. రసయధ రఫారసఱ ఈతుకూ
4. రసయధ ఄమసితుా మిళి తి
హ తుఫట్్ట యతుయోగించే యధానం

రసయధ ఱక్షణాఱు
ఴైతృో గల ళ
ట మిమా ఱక్షణాఱు మండ్ె యధాఱుగస యబజించకోరొచి:
ఖూ
ల కోస్ యసిభ డుతృో ళడ్ం దాామస యడ్ెదఱెభన కౌంట్ర్ మఖూయఱేట్మీ యౘమోమన్స (ఎహనెపహరన్/ఄడెన
ర యౌన్ & ఖూ
ల కసగసన్)
ళఱల ళచేి రసయధ ఱక్షణాఱు.
బదడ్ెఱో వేఖర్ యసిభ తగిగతృో ళడ్ం ళఱల న఼యమోగల టకోపతుక్ రఫారసఱు ఫమట్డ్ం ళఱల ఔతుహంచే రసయధ ఱక్షణాఱు.
ఄడెరనెము క్
ి ళయకుుఔయణ


ళణుఔు, అతరత, ఔంగసయు



ఖుండె రేఖంగస కొట్ుటకోళడ్ం



చెభట్ ట్ట డ్ం, రెచిగస ఄతుహంచడ్ం



చయౌగస ఈండ్డ్ం, తృసయౌతృో భనట్ు
ల ఄళాడ్ం, చయమం జిఖుయుగస ఄతుహంచడ్ం



ఔనతృసఱు ఈఫబడ్ం



నొహు తెయౌమఔతృో ళడ్ం

ఖూ
ల కసగసన్ ళయకుుఔయణ


అఔయౌ



యకసయం, రసంతి, ఔడ్ెపఱో ఆఫబంద



తఱనొహు

న఼యమోగల క
ట ోతుక్ ళయకుుఔయణ


ఄశషజబైన భానళహఔ ళహితి, తుయణ మఱోతృసఱు



ళయకూుతాంఱో భాయుు, ఫాళేరమేణఱఔు ఄధఔ ఄళకసఴం



ఄఱశట్, ఫఱఴీనడ్ట్ం, ఈదాళనత, యో భమితనం, ఖట్్ఔఱఱు, తుదర



ఄయోభమం, భమిితృో ళడ్ం, తఱతియఖడ్ం, బరభఱు మసళడ్ం



బైఔం, కోభా, ఱసాశఱో ఄయౌఔయయం



యసధాయణ ఱేఔ కే రదేఴంఱో ళచేి ళజర్స

కసయణాఱు
ఴైతృో గల ళ
ట మిమా ఎఱాంట్్ మిళి తి
హ ఱో ఱేదా శందయైంఱో ళచిిందో తెఱుశఔుంట్ే రసయధ తుమసియణఔు జఞడ్ దొ మికూనట్ేట.
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ళయకూు యొఔక ళమశస, ఏ శభమంఱో ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడభ, అయౘయం తీశఔుతు ఎంత ళేప ఄభయంద, ఆద
ళయఔు ఆఱాంట్్య చోట్ుచేశఔునాాభ, అయౘయప ఄఱరసట్ు
ల , ఱసమీమిఔ & భానళహఔ యకసశం, భందఱు ఱేదా
ట్ాకూసన్స (ఆనసయౌన్ ఱేదా ఆతయ డ్మాఫ్ట్్స్ భందఱు), ఆతయ ఄళమరసఱఔు ఏబైనా రసయధఱు ఈనాామా,
ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమిత,ర చికూతసఔు మోగి శుందంచే తీయు తెఱుశఔుంట్ే ఴైతృో గల ళ
ట మిమా రసయధ తుమసియణ శఱుళప
ఄభతృో తేంద. ఴైతృో గల ళ
ట మిమా తయచగస ళశుంట్ే, దాతు ఖుమించి ఔ పశు ఔం ట్ుటఔుతు ఎంత ళయళధఱో ళశుంద,
ఏ కసయణాఱ చేత ళశుంద (ఏ శభమంఱో ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడభ, భుంద తితున అయౘయంతో శంఫంధం, అ
అయౘయం ఎఱాంట్్ద, హండుదామసదఱు తింట్ే ఎఱా ఈంట్ుంద, ము||) మసళహట్ుటఔుంట్ే ఔ ళయకూుకూ ళశునా
ఴైతృో గల ళ
ట మిమాఔు భూఱకసయణం ఏమిట్ో ఔతుట్ట ళచి.
చినాహఱలఱోల ఖూ
ల కోస్ యసిభ 10 mg/kg/minute ఱేదా హఱలఱోల, దద రసమిఱో 6 mg/kg/minute ఈంట్ే
ఴైర్ఆనసయౌతుజం ఈంద ఄతు ధఽయఔమించకోరొచి. ఇ శందయైంఱో దీతుా ఖూ
ల కోస్ ఆన఼ిావన్ మేట్స (GIR) ఄతు
ఄంట్ాయు.
ఖూ
ల కోస్ యసిభ తఔుకళగస ఈనాపుడ్ె ఖూ
ల కసగసన్ ఎకూకంచినపుడ్ె ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ దాతుకూ ఎఱా శుందశుంద ఄనే
దాతుాఫట్్ట ఒ ళయకూుకూ ఏ యఔబైన ఴైతృో గల ళ
ట మిమానన తెఱుశకోరొచి. ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ ఔరేల 30 mg/dl
(1.70mmol/l) ఔనాా ఎఔుకరెభతే యఔు ంఱో ఆనసయౌన్ ఎఔుకళ ఄళాడ్ం ళఱల ఴైతృో గల ళ
ట మిమా ళచిిందతు
తెఱుశకోరొచి.
ఴైతృో గల ళ
ట మిమా భయల భయల ళచేి మోఖుఱఔు ఇ కూంద ఈనా మీక్షఱు రసమి రెభదయ చమిత,ర తృసరధమిఔ మీక్షఱ దాామస
చేమాయౌస ఈంట్ుంద:
దద రసలల ఔు - ఆనసయౌన్, కసమిటయో ల్, ఎఱెకటోోఱెభట్సస, C-ట డ్స
జ , డ్రగ్ ళీన్
హఱలఱఔు - గోాత్ యౘమోమన్ మీక్ష

చికూతస
15-15 తుమభం - కసమోబఴైడట్స
ేర స 15 గసాభుఱు మోగి యఔు ంఱో వేఖర్ యసిభతు ంచఔునేందఔు తీశఔుతు, 15
తుభుయౖసఱ తమసాత యసిభ మిగిందో ఱేదో తెఱుశకోరసయౌ. ఔరేల యసిభ ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ే భమొఔక యసమి
కసమోబఴైడట్స
ేర 15 గసాభుఱు తీశకోరసయౌ. ఆఱా మోగి యఔు ంఱో వేఖర్ యసిభ 70 mg/dL ళచేింతళయఔు కొనయసగించాయౌ.
యసిభ యసధాయణం ఄమాయఔ, అయౘయం తీశకోళడ్ం ళఱల అ యసిభ తఖగ ఔుండా ఈంట్ుంద.
ఄతయళశయ చికూతస
ఴైతృో గల ళ
ట మిమా ఱక్షణాఱు ఖనఔ ఫమట్డుతే రెంట్నే తాయగస ఴమీయంఱోకూ రెయ్ల కసమోబఴైడట్స
ేర స అయౘయం ఱేదా
తృసతూమం 15-20 గసాభుఱు ఈండేఱా తీశకోరసయౌ. తృో ర ట్ీన్ ఱేదా కొళపా ఱేతు కసమోబఴైడట్స
ేర అయౘయం ఄభతే ఴమీయంఱోకూ
రెంట్నే రెయల వేఖర్ ఱాగస మిళయు న చెందతేంద. ఖూ
ల కోస్ భాతరఱు, ండ్ల యయసఱు, భాభూఱు యౕతఱ తృసతూమాఱు,
తేన,ె వేఖర్ చాకల ట్ల ు ళంట్్య తింట్ే రయోజనం ఈంట్ుంద.
ఆఱా చేయసఔ దఴేన తుభుయౖసఱ తమసాత యఔు ంఱో వేఖర్ యసిభ మీక్షుంచాయౌ; ఔరేల యసధాయణ యసిభఱో (70
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mg/dL - 3.9 mmol/L) ఱేఔతృో తే భయఱ భనచెహున అయౘయం ఱేదా తృసతూమం తీశకోరసయౌ; దఴేన తుభుయౖసఱ
తమసాత యఔు ంఱో వేఖర్ యసిభ మీక్షుంచాయౌ. ఆఱా వేఖర్ యసిభ యసధాయణ ళహితికూ ళచేింతళయఔు చేమాయౌ. ఔకయసమి
యసధాయణ ళహితికూ చేయుఔునాాఔ, అయౘయం ఱేదా తృసతూమం తీశఔుంట్ే వేఖర్ యసిభ తుఱఔడ్గస ఈంట్ుంద.
తీళరబైన ఴైతృో గల ళ
ట మిమాఔు ఄతయళశయ చికూతస
ఆతయుఱ శయౘమం ఱేతుదే కోఱుకోఱేతు ఄళశి ఔు మోగి రెయాతృో మాడ్ె ఄంట్ే దాతు ఄయి ం తీళరబైన ఴైతృో గల ళ
ట మిమా
ఫామినడాడడ్ె ఄతు ఄయి ం. ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల మోగి అయౘయం తీశకోఱేఔతృో రొచి, ఄపుడ్ె ఖూ
ల కసగసన్ ఆంజక్షన్
రేభంచకోరసయౌ ఱేదా ఆంట్ారయనస్ ఖూ
ల కోస్ తీశకోరసయౌ.
ఖభతుఔ: ఆనసయౌన్ చికూతస తృ ందతేనా డ్మాఫ్ట్్స్ (భధబేషం) మోఖుఱు కచిితంగస తభతోతృసట్ు ఖూ
ల కసగసన్
కూట్స ఈంచకోరసయౌ. ఔుంట్ుంఫ శబుయఱు, ళేాఴితేఱు ము|| రసమికూ అ కూట్స ఄతయళశయ శభమాఱోల ఎఔకడ్ నండు
ఫమట్కూ తీమాఱో, ఎఱా రసడాఱో తెయౌళేఱా చేమాయౌ.
ఖభతుఔ: ఎళమైనా ఄయసమయఔ ళహితిఱో ఈంట్ే, రసమికూ అయౘయం కసతూ, తృసతూమం కసతూ ఆళాఔడ్ద. ఖూ
ల కసగసన్ కూట్స
కోశం చ఼డాయౌ. ఔరేల ఄద ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే ఄతయళశయ శయౘమం కోశం అశతిరకూ తౄో న్ చేమాయౌ.
ఴైతృో గల ళ
ట మిమా తయచగస తియఖఫ్డ్ెతేంట్ే రెభదయతు శయౘమంతో ఴమీయంఱో ఆతయ రసయధఱు ఈనాాభేమో
తెఱుశఔుతు, తగిన చికూతస తృ ందాయౌ.
ఴైతృో గల ళ
ట మిమా భందఱ ళఱల ళశుంట్ే తృసత భందఱు తుయౌహరేళ,హ కొతు భందఱు శమైన మోతాదఱో ళహతౄసయుస
చేమాయౌ

2ళ ఄధాయమం
ననట్్ భమిము దంతభుఱు రసయధఱు
ననట్్ రసయధఱు చాఱా శషజం భగస యట్్ఱో ఄనేఔ యకసఱు ఈనాాభ. దంతక్షమం, చిఖుయు శభశయఱు, చీభు
ట్ట డ్ం, శ఼క్షమజీళపఱ దాడు, మసనాజీళపఱు దాడు, యౕయ్నాదోఱ దాడు, దెఫబఱు, ఖడ్డ ఱు, ముదఱెభనయ ననట్్
శభశయఱుగస చెపుకోరొచి. భాభూఱు రెభదయ తుపణుఱు మోగి ఱక్షణాఱు చ఼ళహ ఄతయళశయబైన చికూతస
ఄందంచఖఱగసయౌ. అ తమసాత అ రసయధకూ శంఫందంచిన దంతరెభదయడుకూ ళహతౄసయుస చేమాయౌ. కొతుా శందమసైఱఱో
పఱానా శభశయన చ఼డ్ఖఖయౌగే దంతరెభదయ తుపణుఱ దఖగ యకే మోఖుఱన ంతృసయౌ (ఈదా: భాయకుసఱోలపేళహమల్ శయు న్,
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అమోిడాంట్్స్ట, ము||).

1. మియోడాంట్ల్ ఔండువన్స (చిఖుయు శభశయఱు)
1.1 జింజిరెభట్్స్ (చిఖుయు రసప)
ంట్్ ళమిాఔల్ రదేఴంఱో ఄమియబరత కసయణంగస ఫాకుటమిమా యఖడ్ంతో చిఖుయు నొహు, రసప ళయసుభ.
రసయధ ఱక్షణాఱు


చిఖుయు రసళహన తృసరంతంఱో యంఖు భాయడ్ం, ఈమితఱ శాఫాళం భాయడ్ం



కొదద మోజుఱు చిిఱా ేయుఔునాాఔ చిఖుయు రసప తీళరం ఄళపతేంద, అ రదేఴం ఄంతా ఎయాగస భామి,
రసచితృో భ, యఔు ం ళచేి ఄళకసఱసఱుంట్ాభ. మోగి అ రదేఱసతుా దేదే తాకసఱనఔుంట్ాడ్ె, ఫరష్ దాామస
ఱేదా రేయౌతో అ రదేఱసతుా ఎఔుకళళేప శుమిశళేు యఔు ం ఄధఔంగస తృో భే ఄళకసఴభుంద.

తుమోధంచడ్ం
ననట్్తు యబరంగస ఈంచఔునే దద తేఱన తృసట్్ంచభతు మోఖుఱఔు చెతృసుయౌ
చికూతస
శ఼డో బంఫలన్
ర న తడు కసట్న్ భమిము యౌజోాకైన్ జయ్ల ఈయోగించి త ఱగించాయౌ
మాంట్్ఫయోట్్క్ భమిము ఄనాఱెుళహక్ - ఄభాకూసళహయౌలన్ 500mg భాతరఱు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ద
మోజుఱ తృసట్ు.
మోగికూ ఄభాకూసళహయౌలన్ డ్ఔతృో తే - ఎమితోరబైళహన్ 500mg భాతరఱు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
దీతుతోతృసట్ు
డెభకల ోపహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు మోజుకూ ఔట్్, ఐద మోజుఱ తృసట్ు
ఴైడోర జన్ మసకైసడ్స 3%, శభతృసలల ఱో తూయు ఔయౌహ రతి మండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ననయు పకూకయౌంచాయౌ
ఱేదా
కోలమోఴకూసడున్ 0.12% భ్త్ రసష్
మండ్ె మోజుఱ తమసాత శ఼డో బంఫలన్
ర ఱేఔతృో తే భమిము ఎమితిభాట్స్ జింజిరెభట్్స్ ఈంట్ే, ళేకయౌంగ్ ఄళకసఱసఱు
మియౕయౌంచాయౌ.
ఐద మోజుఱ తమసాత ఴైడోర జన్ మసకైసడ్స రసడ్ఔం అహరేమాయౌ
ఔరేల కోలమోఴకూసడున్ రసడ్ెతేంట్ే, దీతుా కొనయసగించళచి.
యట్మిన్ B కసంల క్స భాతరఱు మోజుకూ ఔట్్, ద మోజుఱ తృసట్ు.

1.2 మియోడాంట్ెభట్్స్ (చిఖులల రసయధ)
చిఖుయు రసపతు ఄఴాది చేళహ ఄద తీళరతయం ఄభతే మియోడాంట్ెభట్్స్ ళశుంద. చిఖుయు ఔణజఞఱం ఱోఱ
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మియోడాంట్ల్ బంఫలన్
ర న ఫాకుటమిమా తృసడ్ె చేళహ మియోడాంట్ల్ తృసకట్సస న ఏయుమిచి, ఆనెిక్షన్ ఔు కసయఔబ,ై
మియోడాంట్్మం నాఴనం ఄభేయఱా చేయు సభ. మియోడాంట్ల్ బంఫలన్
ర , మియోడాంట్ల్ యౌఖబంట్సస,
ఄయౌాయోఱార్ ఎభుఔఔు యౘతు జయఖడ్ం ళఱల భమితుా తృసకట్సస ఏయుడు ఫాకుటమిమా యఖడాతుకూ భమింత శషకసయం
ఄందంచినట్ల ళపతేంద. మోజుఱు ఖడుచేకొదీద దీతుళఱల నా ఉడుతృో భే ఄళకసఴం చాఱా ఎఔుకళ.
రసయధ తుమసియణ


చిఖుయు రసప, ఎయాగస ఄళాడ్ం



శతుాతంగస తాకూనా ఔడా చిఖుయు నండు యఔు ం మసళడ్ం



నా ఔదఱడ్ం



ననట్్ దమసాశన



చిఖుయు తియుఖుతేనాట్ు
ల ఄతుహంచడ్ం



మియోడాంట్ల్ తృసకట్సస

యచాయణ: ఎభుఔ కొయుఔుడ్ె ఏబైనా ఈందా తెఱుశఔునేందఔు ఎక్స-మే (అమోితృసంట్ోగసామ్ - OPG)
తురసయణ, భందఱు ఱేఔుండా చికూతస


మోఖుఱఔు ండ్ల తృసచితు ఄమిఔట్ేటందఔు తీశకోరసయౌసన ననట్్ యబరతా బలైఔుళఱు ఖుమించి శ఼చనఱు,
భాయగ తుమేదఱసఱు ఆళాడ్ం.



ళేకయౌంగ్ & యౄట్స తృసలతుంగ్ దద తేఱ దాామస ండ్ల తృసచితు ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడ్ం (ఇ దద తిఱో మోగి
ఄపుడ్పుడ్ె దంతరెభదయడ్ె దఖగ యఔు మసరసయౌస ఈంట్ుంద)



అధతుఔ చికూతస - భన ేమొకనా చికూతసఱఔు ఔనఔ తఖగ ఔతృో తే ఱేదా మోగికూ ఴమీయంఱో ఆతయ శభశయఱు
ఈంట్ే ఆట్ుళంట్్ చికూతస ఄందజేమాయౌ.

ఖభతుఔ: డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌల ట్స్, కసఱేమం, భూతరహండ్ రసయధఱు, ఴచ్ ఐ య/ ఎభడ్సస ఈనా రసయు,
ఖయైళతేఱు, ళహఖమట్ు
ల ఄధఔంగస కసఱేిరసమికూ చిఖులల రసయధ (మియోడాంట్ెభట్్స్) ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద.
ఄఱాంట్్ రసమితు మియోడాంట్ల్ దంతరెభదయ తుపణుడు దఖగ యఔు ంతృసయౌ.
చికూతస
మోగికూ శభాచాయం ఄందంచడ్ం, ననట్్ యబరతన కసతృసడ్ెకోళడ్ం, ళేకయౌంగ్, యౄట్స తృసలతుంగ్ భమిము మీకసల్
బైంట్ెనెనస ళంట్్ ఄంఱసఱు యసంరదామ మియోడాంట్ెభట్్స్ థెయఱో ఫాఖంగస ఈంట్ాభ.
తృసకట్స ఱోతే తగిగంచడాతుకూ 'మిళకూటవ్ మియోడాంట్ల్' ఴశు చి
ర కూతస ఈయోఖడ్ెతేంద.
మాంట్ీ-బైకాోతమల్ థెయ: ట్ెట్ారళభకల న్
ూ 500 mg 1BD మోజుకూ ఔట్్, దాాఱుఖు మోజుఱతృసట్ు; ఎతుమిద రసమసఱకూ
ఔయసమి ఇ భందఱు 14 మోజుఱతృసట్ు రేశకోరసయౌ
ఎహఔల్ మియోడాంట్ెభట్్స్
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ఆన్లబేవన్, ఄఔ
ల శల్ ట్ారభా ళఱల ళళేు గైండుంగ్ ది తితు అచమించాయౌ.
ఆన్లబేవన్, ఱుల్ ఆనెిక్షన్ ళఱల ళళేు RCT ది తితు అచమించాయౌ.
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు
బట్ోరతుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు
డెభకల ోపహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు
కసాతుక్ ఎహఔల్ మియోడాంట్ెభట్్స్
యౄట్స కనాల్ ట్ీట్
ర ెమంట్స ఄళశయం ఈంట్ుంద; దీతుతోతృసట్ు ఄహకోఎఔటమి ఄళశయం ఈండొ చి (తీళరతన ఫట్్ట)
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు
బట్ోరతుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు
డెభకల ోపహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు

1.3. ఄఔయట్స నెకోాట్ెభజింగ్ ఄఱసమేట్్వ్ జింజిరెభట్్స్ (ANUG)
జింజిరెభట్్స్ ఄతయంత తీళరయౄం దాయౌళేు ఄఔయట్స నెకాోట్ెభజింగ్ ఄఱసమేట్్వ్ జింజిరెభట్్స్ ఄతు హఱుయసుయు. దీతు ళఱల
చిఖుయు ఔణజఞఱం నాఴనం ఄభతృో తేంద, రతేయకూంచి ఆంట్ర్ డెంట్ల్ తృసహఱల రదేఴంఱో యౘతు ఎఔుకళ
జయుఖుతేంద. మోఖుఱు ననట్్ఱో పండ్ెతో తృసట్ు చిఖుయు దఖగ య యఔు యసరళంతో రెభదయతు దఖగ యఔు ళయసుయు. తృో వకసయౘయం
శమిగగ స ఄందతు హఱలఱు, మోఖతుమోధఔ ఴకూు తగిగతృో భన దద ఱు (డ్మాఫ్ట్్స్, ఎభడ్సస ళంట్్య ఈనారసయు) ఇ రసయధ
ఫామినడే ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
రసయధ తుమసియణ
చిఖుయు తృసరంతంఱో నొహు, రసప, యఔు ం కసయడ్ం భమిము చిఖుయు ఄంచఱఱో చయమం ఎయాఫడ్ట్ం (erythema)
శప-తెఱుప యంఖుఖఱ పండ్ె చిఖుయు దఖగ య ఏయుడ్డ్ం
జాయం, అమాశం, ననట్్ఱో యౌంతౄసడెనెభట్్స్ (lymphadenitis)
కొంతభంద మోఖుఱఱో (రతేయకూంచి తృో వకసయౘయం ఱోహంచిన హఱలఱోల), ANUG ఄతయంత తీళరబైన రఫారసఱు చ఼హ
ముషభు, దళడ్ఱపభ యౘతు చేశు ంద, దీతుా కసంఔాం ఒమిస్ ఱేదా ననభా ఄతు ఄంట్ాయు.
చికూతస
శ఼డో బంఫలన్
ర న తడు కసట్న్ భమిము యౌజోాకైన్ జయ్ల ఈయోగించి త ఱగించాయౌ
మాంట్్ఫయోట్్క్ భమిము ఄనాఱెుళహక్ - ఄభాకూసళహయౌలన్ 500mg భాతరఱు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ద
మోజుఱ తృసట్ు.
మోగికూ ఄభాకూసళహయౌలన్ డ్ఔతృో తే - ఎమితోరబైళహన్ 500mg భాతరఱు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
దీతుతోతృసట్ు
డెభకల ోపహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు మోజుకూ ఔట్్, ఐద మోజుఱ తృసట్ు
ఴైడోర జన్ మసకైసడ్స 3%, శభతృసలల ఱో తూయు ఔయౌహ రతి మండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ననయు పకూకయౌంచాయౌ
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ఱేదా
కోలమోఴకూసడున్ 0.12% భ్త్ రసష్
మండ్ె మోజుఱ తమసాత శ఼డో బంఫలన్
ర ఱేఔతృో తే భమిము ఎమితిభాట్స్ జింజిరెభట్్స్ ఈంట్ే, ళేకయౌంగ్ ఄళకసఱసఱు
మియౕయౌంచాయౌ.
ఐద మోజుఱ తమసాత ఴైడోర జన్ మసకైసడ్స రసడ్ఔం అహరేమాయౌ
ఔరేల కోలమోఴకూసడున్ రసడ్ెతేంట్ే, దీతుా కొనయసగించళచి.
యట్మిన్ B కసంల క్స భాతరఱు మోజుకూ ఔట్్, ద మోజుఱ తృసట్ు.

1.4 ననట్్ూత (Stomatitis)
ఒయల్ భుకోయసఔు ఆతయ రసయధఱు/శంగట్నఱు దాామస ఆఫబంద ఔయౌగితే ననట్్ూత ళశుంద. ఆనెిక్షన
ల ,
మేడుభేవన
ల , యయసమనం దాామస కసఱడ్ం, ఄఱెము ఱ
ీ ు, ము|| రసట్్ ళఱల ననట్్ూత ళశుంద.
రసయధ తుమసదయణ
ననట్్ఱో రసప, పండ్ెల
చికూతస
ననట్్ అమోగసయతుకూ ఉతం ఆళాడాతుకూ భ్త్ మిన్స
A: ఴైడోర జన్ మసకైసడ్స య ఱయవన్ 3% నాఱుఖు నండు అయుఖంట్ఱఔు ఔయసమి
ఱేదా
A: తృో యడో న్ ఄయోడున్ 0.5% భ్త్ రసష్
ఱేదా
C: కోలర్ ఴకూసడున్ 0.2% ట్ాహఔల్ ఒయల్ జల్
ఄనాఱెుళహక్స, ఄనేశుట్్క్స, అంట్్ళహటక్స ఔయౌళహ ఈనా జల్ ఄభతే ననట్్ూతఔు తాయగస ఈశభనం ఔయౌగిశు ంద.
(ఈదా: కోయౌన్ ఱసయౌళహఱేట్స, ఫ్ంజ్అఱోకతుమం కోలమైడ్స, యౌజోాకభన్)
ఖభతుఔ: భ్త్ రసష్ రసడేట్పుడ్ె జల్ రసడ్ఔడ్ద. నొహు తగేగందఔు భందఱు భాతరం ఔయౌహ రసడొ చి
A: తృసమసళట్భాల్ 1000mg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
ఱేదా
A: డెభకల ోపహనాక్ 50mg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
ఱేదా
A: ఐఫుతృో ర పన్ 400mg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
ట్ాహఔల్ & ళహశటమిక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స
180 ml తూట్్ఱో, 250 mg ట్ెట్ారళభకల న్
ూ ఔయౌహ దరరసతుా మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల తీశకోరసయౌ
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ఴచిమిఔ: ట్ెట్ారళభకల న్
ూ హఱలఱఔు భమిము ఖమిైణీఱఔు ఆళాఔడ్ద
ననట్్ఱో ఈనా యంధారఱఱో తృో ర ఫయోట్్క్స తృ డుతు కసళేప ఈంచి మింగిరేమాయౌ; మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల
మాంట్్ఆన్లబేట్మీ చికూతస
ఴైడోర కసమిటయో న్ ఱెల ట్స 5 mg పండ్ె తృసరంతంఱో ట్్ట కసళేప ఈంచి మింగిరేమాయౌ, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔయసమి;
భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱు.
ట్ెభమ
ర ాంళహననఱోన్ 0.1 % పండ్ె తృసరంతంఱో ూమాయౌ, మోజుకూ మండ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱు
తెట్ాబతాయో న్ (ఫ్ట్ెాయో ల్) 0.5 mg భాతరన 5-10 ml తూట్్ఱో ఔయౌహ భ్త్ రసష్ ఱా తమాయు చేశకొతు
రసడాయౌ, అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
ఆభూయన్ భాడ్ెయఱేట్ర్స
ఱెరసమియో ల్ 50 mg మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె మోజుఱ తృసట్ు. అ తమసాత మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు ఇ భందతు
రసడ్ఔడ్ద, అ తమసాత ఱెరసమియో ల్ 75 mg మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె మోజుఱ తృసట్ు

2.1 దంతక్షమం
ననట్ల ో ఈండే ఫాకుటమిమా, ంట్్ మీద చేమిన వేఖర్ న బట్ాఫో ఱెభజ్ చేమడాతుకూ మాళహడ్స యడ్ెదఱ చేమగస దాతు
ళఱల ంట్్ మీద కతుజఞఱు ఄమిగితృో ళడాతుా దంతక్షమం ఄంట్ాయు. ముదట్ ఄద ంట్్ మీద చినా తెఱల
భచిఱుగస ముదఱెభ అ తమసాత నఱుప ఱేదా గోధభయంఖుఱోకూ భామి యంధారఱు ఏయుడ్తాభ. ఇ యంధారఱు
ఔాభంగస ఎనాబల్, డెంట్్న్, ల్ు రదేఱసఱఔు రెయల నొహుతు, యౘతుతు ఔఱుఖజేయు సభ. దంతక్షమం ంట్్ మీద
నాచఱా ట్ేట ఫాకుటమిమా ళఱల ళశుంద. ఇ ఫాకుటమిమా అయౘయంఱోతు తీహ దామసిఱన తితు మాళహడ్స న
ళదఱుతాభ, ఇ మాళహడ్స ంట్్కూ నవట ం చేశు ఼ కతుజఞఱన ఱేఔుండా చేశు ంద. ళట తృ
ో ట ో కోఔకస్ (ఎస్. భూట్న్స,
ఎస్. యమిడుమన్స) ఫాకుటమిమా దాామస దంతక్షమం ళశుంద.
రసయధ తుమసదయణ


తృసరయంబ దఴ - ఎట్ుళంట్్ ఱక్షణాఱు తెయౌమద



భధయ దఴ - నఱల తు ఱేదా గోధభయంఖు భచి ంట్్ భఫాఖంఱో ఔతుహశు ంద



ంట్్ ఈమితఱం మీద యంధారఱు



రేడ,ు చఱల తు, తీహ దామసిఱు తీశఔునాపుడ్ె ంట్్ నొహు



చిళమి దఴ - ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి ంట్్ నొహు, దీతు ళఱల తుదరఔు ఄంతమసమం



ంట్్ రదేఴంఱో భఽదళపగస ఄళాడ్ం, దెఫబ తగియౌనట్ు
ల ఔతుహంచడ్ం



ఎక్స-మేస్: దంతక్షమం ఎంత తీళరంగస ఈందో తెఱుశకోళడాతుకూ ంట్్కూ మిమాహఔల్ ఎక్స-మే తీళహ
తుమసిమించఔునాాఔ చికూతసఔు రెయళాయౌ.

ఖభతుఔ: లైా తోభుఔునేపుడ్ె ఏ తృసరంతాఱఱో ఄభతే శమిగగ స యబరం ఄళాదో , ఄఔకడ్ దంతక్షమం ళశుంద.
ఈదా: ంట్్కూ ంట్్కూ భధయన, చిఖుయు నా ఄంచ, ము||
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దంతక్షమ తురసయణ
ననట్్తు మియబరంగస ఈంచకోళడ్ం రధాన ఱక్షయం
లైా తోభుకోళడ్ంఱో శమైన ది తితు తృసట్్ంచాయౌ
లా భధయ చోట్ుఱో ఫ్సలళహసంగ్ చేమడ్ం దాామస తృసలక్ చేయఔుండా ఈంట్ుంద
తయచగస పకూకయౌంచడ్ం దాామస ననయు మియబరంగస ఈంట్ుంద
ఇ భూడ్ె యధానాఱు తృసట్్ళేు దంతక్షమం భమిము మియోడాంట్ల్ రసయధఱు మసఔుండా తురసమించళచి
మాంట్ీబైకాోతమల్ భందఱు
దంతక్షమ తురసయణ కోశం కోలర్-ఴకూసడున్, ఫ్ోల మైడ్స భమిము మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ
కోలర్-ఴకూసడున్ 0.12 – 0.2%, భ్త్ రసష్ తుదరతృో భే భుంద ఔతూశం భుభు ళఔండ్ల తృసట్ు పకూకయౌంచి
ఉళేమాయౌ.
ఫ్ోల మైడ్స ఈనా ట్ృత్ ేస్ట భమిము భ్త్ రసష్ రసడాయౌ
ఄళశయం ఄభతే ంట్్ ఈమితఱం మీద APF జల్ 1.23% ూమాయౌ ఱేదా యో డుమం ఫ్ోల మైడ్స 2% ూమాయౌ.
ఖుంతఱు భమిము తెట్ఱు ూడేిందఔు ళఱెంట్సస
అభా
ల ఱన తట్ుటఔునే యసభయి ాం ఈనా మళహన్స రసడ్ఔం ళఱల ళఱెంట్సస లా భధయ ఏబైనా ఖుంతఱు భమిము
తెట్ఱు ఈంట్ే ూడుి రేయు సభ; దీతు ళఱల లైా తోభుఔునేట్పుడ్ె ననట్్తు మియబరంగస ఈంచఔునే ఄళకసఴం
ఈంట్ుంద.

ల
3.1 ఒడాంట్ోజతుక్ & నాన్-ఒడాంట్ోజతుక్ ఒమోపేళహమల్ ఆనెిక్షన
3.2 మిఄహఔల్ ఄఫసస్
ంట్్ఱోఱ ఈండే ల్ు ఱేదా మియోడాంట్ల్ తృసకట్స రసమడ్ం ళఱల ళచేి ఄళఱక్షణాఱఱో మిఄహఔల్ ఄఫసస్
ఔట్్. ఆద ఄఔయసమతే
ు గస ళచిి రెయ్ాదగస ఈండొ చి ఱేదా దీయఘకసఱం నొహుళచేిదగస, చీభు కసయుత, ంట్్కూ ఔ
ఫాఖంఱో ఈండుతృో తేంద. యసధాయణంగస ఆద ంట్్కూ అధాయంగస ఈండే ఎభుఔ భఫాగసన ఏయుడ్ెతేంద.
రసయధ తుమసియణ


మోగి ంట్్ నొహు ఄతు తయచగస చెుడ్ం



చఱల తు ఱేదా రేడు దామసిఱు తీశఔునాపుడ్ె నొహు



ఏదెభనా తింట్ునాపుడ్ె, చుమిశు నాపుడ్ె నా నొహు



ంట్్ ఫాఖం ఫఱఴీనడ్ట్ం, తుఱుళపగస దెఫబ తగియౌనట్ుట ఄతుహంచడ్ం



చిఖుయు రసప

చికూతస
తృసకట్స మిట్ారక్షన్ ఱేదా ఆతుసవన్ దాామస డెభన
ర ేజ్
ళేకయౌంగ్ భమిము యౄట్స తృసలతుంగ్
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మియోడాంట్ల్ ఴశు చి
ర కూతస తుతుశమి
ళహశటమిక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు
బట్ోరతుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు
డెభకల ోపహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు
ఄళశయం ఄభతే ఆఫబంద డ్ెతేనా ంట్్తు తుయౄమయౌంచాయౌ
కసాతుక్ ఎహఔల్ మియోడాంట్ెభట్్స్:
యౄట్స కనాల్ ట్ీట్
ర ెమంట్స ఄళశయం ఈంట్ుంద; దీతుతోతృసట్ు ఄహకోఎఔటమి ఄళశయం ఈండొ చి (తీళరతన ఫట్్ట)
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు
బట్ోరతుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు
డెభకల ోపహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు

3.3 ఆనెికటడ్స యసకట్స
నా తీళేళహన తమసాత కొతుా యసయుల అ రదేఴంఱో యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట డ్ం ళఱల కూాభుఱు యో కూ తృసడ్ళపతేంద. ఆద చాఱా
నొహుతు ఔయౌగిశు ంద భగస శమైన జఞఖాతుఱు తీశకోఔతృో తే అళహటయోబైఱెభట్్స్ ఄనే జఫుబఔు దామితీశుంద.
రసయధ తుమసియణ


నా తీళేళహన మండ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తమసాత యసకట్స తృసరంతంఱో తీళరబైన నొహు మసళడ్ం



జాయం



యసకట్స ఱోఱ యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట డ్ం



చిఖుయు రసప



ననయు శమిగస తెయళఱేఔతృో ళడ్ం, యౌంతౄో డుననతి

చికూతస


భతే
ు ఎకూకంచి యౌజోాకభన్ 2% రసడు యసకట్స తృసరంతం యబరమిచి, ఴైడోర జన్ మసకైసడ్స 3% రసడు ఆనెిక్షన్
మసఔుండా చేమాయౌ. ఴైడోర జన్ మసకైసడ్స రసడ్ఔం నొహుతు ఫట్్ట భూడ్ె మోజుఱ ళయఔు కొనయసగించళచి.
తదమి మోగి దంతరెభదయడ్ె దఖగ యకూ ళచిినపుడ్ె ఄతయళశయం ఄభతే తు భతే
ు ఆళాఔడ్ద.



మోగి గోయురెచితు ళఱెభన్ తో ననయు పకూకయౌంచాయౌ (200ml రేడు తూట్్ఱో కొదద గస ఈపు) ఱేదా మోజుకూ భూడ్ె
నాఱుఖు యసయుల ఴైడోర జన్ మసకైసడ్స 3% ఄభనా రసడు పకూకయౌంచళచి.



అళహటయోబైఱెభట్్స్ మసఔుండా ఈండేందఔు తీశకోరసయౌసన మాంట్ీఫయోట్్క్స:
ఆన్లబేవన్, ఄఔ
ల శల్ ట్ారభా ళఱల ళళేు గైండుంగ్ ది తితు అచమించాయౌ.
ఆన్లబేవన్, ఱుల్ ఆనెిక్షన్ ళఱల ళళేు RCT ది తితు అచమించాయౌ.
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ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱ తృసట్ు
బట్ోరతుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు


ఎక్స-మే: భన చెహున చికూతస తుచేమఔుంట్ే యసకట్స తృసరంతాతుకూ మిఄహఔల్ ఎక్స-మే తీళహ ఄఔకడ్ ంట్్
ఄళఱలయౖసఱు ఏబైనా మిగిఱామా, ఆతయ రసయధ కసయకసఱు ఏబైనా ఈనాామా ఄతు తెఱుశకోరసయౌ.

తుపణుఱ తుమేదఴం ఎపుడ్ె తీశకోరసయౌ?
యసకట్స తృసరంతాతుకూ చికూతస ఄందంచిన మండ్ె రసమసఱ తమసాత ఔడా నొహు మసళడ్ం, ఄఔకడ్ ఏదెభనా ఆనెిక్షన్
ళచిినట్ు
ల ఄతుహంచడ్ం జమిగితే రెంట్నే భాకూసఱోలపేళహమల్ దంతరెభదయ తుపణడుతు ఔఱరసయౌ.

3.4 డెభర యసకట్స
నా తీళేళహన తమసాత కాయగస ఈనా యసకట్స తృసరంతం ఖట్్టడ్ఔుండా ఈండుతృో భ నొహుతు ఔఱుఖజేశు ంద. ఆనెికటడ్స
యసకట్స ఔు దీతుకూ తేడా ఖడ్డ ఔట్ట డ్ం-ఔట్ట ఔతృో ళడ్ంఱో ఈంట్ుంద, భగస డెభర యసకట్స చాఱా ఎఔుకళ ఫాదన ఔఱుఖజేశు ంద.
రసయధ తుమసియణ


నా తీళేళహన మండ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తమసాత యసకట్స తృసరంతంఱో తీళరబైన నొహు మసళడ్ం



గసయౌ రెయలనా యసకట్స దఖగ య బమించఱేతు నొహు మసళడ్ం



యసకట్స ఖడ్డ ఔట్ట ఔతృో ళడ్ం



చిఖుయు రసప

చికూతస
జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు
దంత రెభదయడ్ె చెహున యధంగస భాయగ దయశకసఱన తృసట్్ళేు (కూాంద ఆళాఫడాడభ) మోగికూ డెభర యసకట్స ఫ్డ్ద నండు
ఈఴభనం ఔఱుఖుతేంద.
నొహుకూ ఆచిిన భందఱు ఔాభం తుఔుండా రసడాయౌ
ధ఼భతృసనం భమిము తృ గసఔు ఈతుతే
ు ఱ రసడ్ఔం తుయౌహరేమాయౌ
ఎఔుకళగస తూయు తాఖడ్ం భమిము ఴమీమసతుా ఴైడట్
ేర ెడ్స గస ఈంచకోరసయౌ; దీతుళఱల నొహు భాతరఱ ళఱల ళచేి యకసయం
ఫామిన డ్ఔుండా ఈండొ చి.
మోజుఱో నాఱుగైద యసయుల ననట్్తు ఈపు ఔయౌహన గోయు రెచితు తూట్్తో పకూకయౌంచాయౌ
డెభర యసకట్స రదేఴంఱో లైా తోబేట్పుడ్ె భఽదళపగస తోభాయౌ
అయౘయం ఱేదా తృసతూమాఱు తీశఔునేట్పుడ్ె జఞఖాతు ళఴించాయౌ: కసమోబనేట్ేడ్స ఫ్ళమేజస్ తాఖఔడ్ద, ననట్్ఱో
ఏదెభనా డెళ
ర హసంగ్ ఈనాట్ట భతే యసటో ఈయోగించి దరళదామసిఱు తీశకోళడ్ం భంచిద
యసధాయణ చికూతస
మాంట్్ఫయోట్్క్స ఇ ఄళశి నండు ఈఴభనం ఔయౌగించఱేళప
నొహుతు డెళ
ర హసంగ్ దాామస ఄదప చేమాయౌ
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ళఱెభన్ ఱేదా కోలర్-ఴకూసడున్ ఈయోగించి ఆమిగేట్స చేమాయౌ
మోగికూ ననట్్ మియబరత ఖుమించి ూమిుగస యళమించాయౌ
ఔతూశం అయు రసమసఱ తృసట్ు ధ఼భతృసనం చేమఔడ్ద
తీళరబైన నొహు ళశుంట్ే NSAIDs ఈదా: ఐఫుతృో ర పన్ (70 కేజీఱ ళయకూుకూ 400 mg q.i.d.) ఱేదా నామోకట్్క్ తో
ఄళహట్ామిననపన్ భమిము కోడున్ రసడాయౌ
నొహు డెఫ్భై మండ్ె ఖంట్ఱఔనాా ఎఔుకళ ళేప ఈంట్ే మేడుయోగసాఫ్ దాామస ఆఫబంద ఈనా తృసరంతంఱో ఏదెభనా దాయి ం
ఈందేమో చ఼డాయౌ ఱేదా ఄఔకడ్ ఎభుఔ యయఖడ్ం ఱేదా ఆతయ రసయధ కసయఔ ఱక్షణాఱు ఈనాాభేమో తెఱుశకోరసయౌ.
ఎఔసట్ారక్షన్ కూ భుంద
యసంరదామ దంత రెభదయం చేళ,హ మోగి ననయు అమోఖయంగస ఈండేఱా చ఼డాయౌ
మోగితు ఎట్్టమిళి త
హ ేఱోల ధ఼భతృసనం చేమఔడ్దతు చెతృసుయౌ
మోగికూ డ్ెతాభ ఄనఔుంట్ే NSAIDs రసడొ చి
నొహు ళశునాట్ట భతే మోగితు రెంట్నే చెుభతు చెతృసుయౌ; దీతు ళఱల తాయగస చికూతస ఄందంచొచి భమిము కసాతుక్
డెభర యసకట్స ఄళశి ళయఔు రెలలఔుండా తురసమించళచి
ఎఔసట్ారక్షన్ తమసాత
డెభర యసకట్స చికూతస ఄభయన తమసాత తీశకోళఱళహన జఞఖాతుఱ ఖుమించి మోగికూ యళమించాయౌ
చికూతస ఄభన తమసాత ననట్్ అమోఖయం కసతృసడ్ెఔునేఱా మోగి చయయఱు తీశకోళడాతుా తృో ర తసఴించాయౌ

3.5 డెంట్ల్ ఄఫసస్
చీభు ంట్్ తుమసమణం దఖగ య కే తృసరంతంఱో తుఱుళపండు గసమం ఏయుడ్డ్బే డెంట్ల్ ఄఫసస్. ఆద ఔ
తృో య్బైకాోతమల్ ఆనెిక్షన్. ఏమోతక్ గసామ్ తృసజిట్్వ్ కొకైక & ఄనామోతక్ గసామ్ నెఖట్్వ్ మసడ్సస ళఱల డెంట్ల్ ఄఫసస్
ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. యట్్ఱో ఇ జఞతేఱ ళఱల డెంట్ల్ ఄఫసస్ ళశుంద - ఫాకుటమియోభడ్సస,
పపయయో ఫాకుటమిమమ్, తృోట కోఔస్, తృోట ళట తృ
ో ట ో కోఔస్ & ళట తృ
ో ట ో కోఔస్ యమిడ్న్స.
రసయధ తుమసియణ


జాయం, చయౌ పట్ట డ్ం



ంట్్ దఖగ య శలైప ఱాంట్్ నొహు



చిఖుయు దాతు చట్ృ
ట ఈనా తృసరంతం రసప



చీభు కసయడ్ం



ననయు తెయళడాతుకూ ఆఫబంద



ంట్్ దఖగ య యౌంఫ్ ననడ్సస రసమడ్ం

జ , ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్్ కోశం మీక్షుంచాయౌ, ఄళశయభునా చోట్
యచాయణ: చీభుతు తీశఔుతు గసామ్స ళట న్
పపల్ ఫల డ్స కౌంట్స తుయాఴించాయౌ.
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చికూతస
ఄఫసస్ డెభతు
ర ంగ్, మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం, నొహుతు ఄదపఱో ట్ట డ్ం భమిము ంట్్ దఖగ య ఆనెిక్షన్ ఈనా
తృసరంతాతుా త ఱగించడ్ం చికూతసఱో ఫాఖం. ననట్్ దాామస తీశఔునే మాంట్్ఫయోట్్క్స రేశఔుంట్ృ శమైన
శభమాతుకూ దంత రెభదయడుా ఔయౌళేు శమితృో తేంద. జాయం, డుయసహామా, ఎభర్ రే శభశయఱు, రసప ళంట్్య
ఫమట్డుతే తు మోగి అశతిరఱో చేయనళశయం ఱేద భమిము ఆంట్ారయనస్ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌసన
ఄళశయం ఱేద.
ఒడాంట్ోజతుక్ ఆనెిక్షన
ల ళచిినపుడ్ె తుసయౌన
ల భమిము ళతౄసఱోయో ుమిన్స రసడొ చి; ఄభతే ఇ భందఱ
ళఱల ఈతుతిు ఄభేయ β-ఱాఔటబేస్ ళఱల శ఼క్షమజీళపఱఱో తుమోధఔఴకూు మిగే ఄళకసఴం ఈంద. కసఫట్్ట తుసయౌన్ తోతృసట్ు
బట్ోరతుడ్జోల్ రసడ్ఔం ఱేదా మాంహళహయౌలన్-శఱాబఔటమ్ భమిము ఄభాకూసళహయౌలన్-కసలళపఱనేట్స రసడుతే ఈయోఖఔయం.
మాంహళహయౌలన్-శఱాబఔటమ్ (IV) 3g అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఄభాకూసళహయౌలన్-కసలళపఱనేట్స (O) 875 mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
తుసయౌన్ G 2-4g (IV) నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. దీతుతోతృసట్ు బట్ోరతుడ్జోల్ 500 mg (IV or
O) ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ళతౄసకూసట్్న్ (IV) 1-2g నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ళతౄో ట్్ట్ాన్ (IV) 2g నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
మోగికూ తుసయౌన్ ఱేదా ళతౄసఱోయో ుమిన్ డ్ఔతృో తేనే భాకోాఱెభడ్సస రసడాయౌ.
ఎనమోతక్ జీళపఱభ బట్ోరతుడ్జోల్ ఫాగస తుచేశు ంద, ఄభతే ఏమోతక్ గసామ్-తృసజిట్్వ్ జీళపఱభ దీతు రఫాళం
తఔుకళ. కసఫట్్ట బట్ోరతుడ్జోల్ భమిము తుసయౌన్ ఔయౌహ రసడుతే ఏమోతక్ గసామ్-తృసజిట్్వ్ జీళపఱభ ఔడా
భందఱు ఫాగస తుచేయు సభ.
తుసయౌన్ G 2-4g (IV) నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. దీతుతోతృసట్ు బట్ోరతుడ్జోల్ 500 mg (IV or
O) ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
మోగికూ తుసయౌన్ ఱేదా ళతౄసఱోయో ుమిన్ డ్ఔతృో తే కూలండాబైళహన్ భంచి రతాయభాాామం . కూలండాబైళహన్ గసామ్తృసజిట్్వ్ జీళపఱు, ఎనమోతక్ జీళపఱు, β-ఱాఔటబేస్ తుమోధఔత ఈనా జీళపఱభ ఆయ ఫాగస తుచేయు సభ.
కూలండాబైళహన్ (IV) 600 mg అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఫఱఴీనంగస ఈనా మోఖుఱఔు ఱేదా తీళరబైన ఆనెిక్షన
ల ళచిినపుడ్ె మాంట్ీ-శ఼డో మోనల్
మాంట్్ఫయోట్్క్స (నాఱుఖళ తమసతుయ) ఱేదా ఄధఔ యసభయి ాం ఖఱ ళతౄసఱోయో ుమిన్స ఱేదా భర్ఄళహయౌన్ట్ాజోఫాఔటం రసడ్డ్ం ఈయోఖఔయం. తీళరబైన ఆనెిక్షన్స ఈనాపుడ్ె బమోనెంస్ ళంట్్ కసయబనెంస్
ఈంచకోళడ్ం భంచిద. బమోనెంస్ గసాభ-తృసజిట్్వ్ భమిము గసాభ-నెఖట్్వ్ జీళపఱభ ఫాగస తుచేశు ంద.
తుసయౌన్-ట్ాజోఫాఔటం (IV) 4.5 g రతి అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
బమోనెమ్ (IV) 1 g రతి ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
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ళేపహమ్ (IV) 1-2g నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి

3.6 ఱుడుాగ్స మాంజీనా
ననయు, నాఱుఔ యొఔక కూంద ఫాగసతుకూ శంఫంధంచిన పేళహమా ళేుళస్ ఔు ళహటక్ ళఱులఱెభట్్స్ మసళడ్ం దాామస ళచేి
తృసరణాంతఔబైన రసయధ ఱుడుాగ్స మాంజీనా. ఆనెిక్షన్ కూంద దళడ్ఱో ఈనా నమిఱే దంతాఱ నండు కూందఔు తృసకూ
ననట్్ఱో శబ్-భాండుఫుఱార్ ళేుళస్, శబ్-యౌంఖుళల్, శబ్-బంట్ల్ ళేుళస్ ళయఔు యో ఔుతేంద.
రసయధ తుమసియణ


ఔణజఞఱం ఖట్్టగసభామి మిభాణం యఖడ్ం



ఔణజఞఱం రసచి, ఱఔఱా భామి, ఫ్ల ఔుిభన్స ఱేఔుండా భామితృో ళడ్ం



ఱసాశ శంబందత ఆఫబందఱు



అయౘయం మింఖఱేఔతృో ళట్ం



ఔణజఞఱం చతుతృో భనట్ుట, ముదదఫామితృో భనట్ుట ఄభతృో భ కోమగసనే జీళం ఱేదనాట్ుట ఔతుహంచడ్ం



భూడ్ె పేళహమా ళేుళస్ ఆయురెభపఱా రఫారసతుకూ ఱోనళాడ్ం (శబ్-భాండుఫుఱార్, శబ్-బంట్ల్, శబ్యౌంఖుళల్)

చికూతస
భందఱు ఱేఔుండా చికూతస


ఱసాశ ఖభనాతుకూ తోడ్ుడే ఄళకసఱసఱు చ఼డాయౌ



తిు డుతు తగిగంచేందఔు, ఆమిగేవన్ ఔు తోడ్ుడేందఔు ఆతుసవన్, డెభన
ర ేజ్ చేమాయౌ (చీభు ఱేనుట్్క)ు



ఱసాశ తీశఔునేట్పుడ్ె తిు డుగస ఄతుహశు ఼, ఄద ఆతుసవన్ & డెభన
ర ేజ్ దాామస తఖగ ఔతృో తే ట్ారకూయోశట మి
చేమాయౌ



మోగి కోఱుకోళడ్ం కోశం భాంశఔఽతే
ు ఱు ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం; మీఴైడవ
ేర న్, డీట్ాకూసపహకేవన్ కోశం
ఫ్ూ
ల భడ్సస

యఱెభనంత తాయగస ఎభర్ రే తుతీయుతు కసతృసడ్డ్ం భుకయం; ఎందఔంట్ే ఱుడుాగ్స మాంజీనా ఈనా మోఖుఱఱో
ఎభర్ రే ఄళమోధాఱ ళఱల ఄఔయసమతే
ు గస ఄళహికూసభేవన్ ళచిి చతుతృో భే రభాదం ఈంద. ఆంట్ృయఫలవన్ చేమడాతుకూ
ఫ్ల కూసఫుల్ పభఫర్ అహటక్ నేశల్ ఆంట్ృయఫలవన్ ది తి ఈతు భం. ఄభతే ఎభర్ రే ఖుమించి అఱోచించే భుంద
ట్ారకూమాశట మీ ఏమసుట్ు
ల ఔడా చేశఔుతు ళహదింగస ఈండాయౌ. ళ్రైడ్ర్ భమిము శమననళహస్ ళంట్్య అకమి తుభువంఱో
తెఱుయసుభ, కసఫట్్ట యట్్ మియౕఱన భమిము ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడాతుకూ ఎభర్ రే తుయాషణ ఄళశయం. ఔరేల
మోగికూ ఆంట్ృయఫలవన్ ఔుదయఔతృో తే, రెంట్నే ట్ారకూమాశట మీ తృసరయంతేంచాయౌ.
భందఱు
C: మాంహళహయౌలన్ 500 mg IV అయుఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ఐద మోజుఱు
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దీతుతోతృసట్ు
C: బట్ోరతుడ్జోల్ 500 mg IV ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ఐద మోజుఱు, తుసయౌన్ డ్ఔతృో తే కూంద చెహున
భంద రసడ్ండు
A: ఎమితోరబైళహన్ (O) 500 mg అయుఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ఐద మోజుఱు
ఱేదా
C: ళఫ్హు మ
ర ాకోసన్ 1 gm IV మోజుకూ ఔయసమి, ఐద మోజుఱు.
ఔరేల ఆనెిక్షన్ తీళరంగస ఈంట్ే మోగి ననట్్ దాామస భందఱు తీశఔునేఱా ఈంట్ే IV డ్రగ్స ఫదఱు ఒయల్ డ్రగ్స
ఆరసాయౌ.
ఖభతుఔ: ఇ రసయధకూ, ఆతయ ననట్్ శంఫంధత తృసరణాంతఔ రసయధఱఔు తుపణుఱెభన రెభదయఱన ఔఱళడ్ం ఄతయళశయం.
రతేయకూంచి ఒయల్ & భాకూసఱోలతౄో ఔల్ ఴశు చి
ు నే తృసరణాఱు కసతృసడే
ర కూతస చేళేరసయు. ఄదేయధంగస ఇ రెభదయం ఄందశ఼
చయయఱు ఔడా తీశకోరసయౌ.
ఎభర్ రే తుమంతరణ జమిగసఔ భమిము ఔఱిర్స ళేఔమించాఔ మాంట్్ఫయోట్్క్స (ఎమీల ఫారడ్స ళుఔటోమ్ IV) పస్ట -ఱెభన్
చికూతసగస రసడాయౌ.
మోఖతుమోధఔఴకూు ఫాఖునా మోఖుఱఔు మాంహళహయౌలన్-శఱాబఔటం ఱేదా కూలండాబైళహన్ ఫాగస తుచేయు సభ.
మాంట్్ఫయోట్్క్స గసామ్-తృసజిట్్వ్ ఫాకుటమిమా, గసామ్-నెఖట్్వ్ ఫాకుటమిమా భమిము ఎనమోబ్స మీద ఫాగస తు
చేమాయౌ.
మోఖతుమోధఔఴకూు ఫఱఴీనంగస ఈనా మోఖుఱఔు, శ఼డో మోనాడ్సస మీద ఔడా తుచేళే భందఱన రసడాయౌ. ఈదా:
ళపహమ్, బమోనమ్, భర్ఄళహయౌలన్-ట్ాజోఫాఔటం. 'MRSA ఔళమేజి' ఔడా మోఖతుమోధఔఴకూు ఫఱఴీనంగస ఈనా
మోఖుఱఔు మిఖణంచాయౌ. మాంట్్ఫయోట్్క్స మండ్ె రసమసఱు రసడుతే శమితృో తేంద. తెఱల యఔు ఔణాఱు భమిము మోగిఱో
జాయం ఄనే మండ్ె ఄంఱసఱన చాఱా దఖగ యగస మియౕయౌంచాయౌ.
ఔరేల ఆనెిక్షన్ యొఔక భూఱం ఒడోంట్ోజతుక్ ఄభతే ంట్్తు తీళహరేమడాతుా మిఖణంచాయౌ.
మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడునా పయౌతం ఱేనపుడ్ె భమిము ఆబేజింగ్ ఱో దరళం ఏయుడ్ెతేనాట్ుట ఔతుహంచినా,
శ఼దతో మాళహుమేవన్ ఱేదా ఴశు చి
ర కూతస దాామస గసట్ు ట్ట డ్ం భమిము డెభన
ర ెభజ్ ళంట్్య చేమాయౌస మసరొచి. ఇ
యసిభతు దాట్ేళహ మోగి అమోఖయం బయుఖుడ్ఔతృో తే ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ. ఒడోంట్ోజతుక్ ఆనెిక్షన్ ళఱల ఆంట్ృయఫలవన్
ఄళశయం ఈనా మోఖుఱఱో ంట్్తు తాయగస తుయుమయౌంచాయౌ భమిము ఔఱిర్ చేమాయౌ.

3.7 మిఔమోనెభట్్స్
కొతు గస ళశునా ంట్్ దఖగ య ఈండే ఔణజఞఱం మిగ,ి రసపఱా భామి అ ంట్్తు ఔహురేమడాతుా మిఔమోనెభట్్స్
ఄంట్ాయు. ఆద యసధాయణంగస జఞాన దంతం మిగేట్పుడ్ె చోట్ు చేశఔుంట్ుంద. అయౘయం, తృసచి ేమొకతుతృో ళడ్ంతో
చిఖుయు తృసరంతంఱో ఫాకుటమిమా చేమి చాఱా తాయగస ళఽది చెందతేంద. ళయకూు ఏదెభనా తింట్ునాపుడ్ె చిఖుయు మీద
భననా ంట్్ తిు డు డ్డ్ం దాామస చీయౌన గసమంఱా ఄళాడ్ం, ఆనెిక్షన్ యఖడ్ం, రసప ళంట్్య యుఖుతాభ.
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జింజిరెభట్్స్, మియోడాంట్ెభట్్స్ ఔఱఖజేళే ఫాకుటమిమానే మిఔమోనెభట్్స్ ఔు కసయణం ఄళపతేంద.
రసయధ తుమసియణ


ఄధఔ ఈయౖోణ ఖాత



తీళరబైన ఄనామోఖయం



నమిఱేట్పుడ్ె, మింగేట్పుడ్ె ఆఫబంద



కే రదేఴంఱో రసప, నొహు, చిఖుయు ఫఱఴీనత



నా ఫమట్కూ ళశునాట్ుట ఱేదా ఱోఱకూ రెలు ైనాట్ుట ఄతుుంచడ్ం



చిఖుయు కూంద చీభు ఏయుడొ చి



ననట్్ దమసాశన



ననయు శమిగగ స తెయళఱేఔతృో ళడ్ం



నొహు ఈనా తృసరంతంఱో యౌంఫ్ ననడ్సస మిభాణం యఖడ్ం

చికూతస
ఆఫబందఔయ తృసరంతాతుకూ భతే
ు ఆరసాయౌ
భఽద ఔణజఞఱం యొఔక యుకాఱంన నెభమదగస భకూ ఱేహ డెభన
ర ేజీ దద తితు రసడాయౌ
ళయయి దామసిఱు ఏబైనా ఈంట్ే త ఱగించడాతుకూ యసధాయణ ళఱెభన్ రసడు ఆమిగేవన్ చేమాయౌ
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె నండ్ె ఐద మోజుఱు
డెభకల ోపహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు భూడ్ె మోజుఱు
మండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి గోయురెచితు ళఱెభన్ ఈయోగించి ననట్్తు యబరయుచకోరసయౌ
రసప తగిగన తమసాత, ఫమట్కూ ళచిిన ంట్్ ఫాగసతుా మిఔమోనల్ తృసలప్ ఎకూసవన్ ఱేదా ఎకసటోక్షన్ దాామస చికూతస
ఄందంచాయౌ

3.8 దళడ్ఔు ళచేి అళహటయోభమఱెభట్్స్
దళడ్ ఎభుఔ ఱోతు భధయతృసరంతంఱో రసప ఏయుడు ఄద ఔాభంగస మిఅళహటమం తృసరంతాతుకూ చొచిఔుతృో ళడాతుా
అళహటయోభమఱెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఎభుఔ దఖగ య ఆనెిక్షన్ మిగితృో భ చీభు ఏయుడు, బడ్ెఱల మి కసయయట్ీ ఱేదా
మిఅళహటమం కూంద యఔు శ
ర యణన ఆఫబంద ఔఱుఖజేశు ంద. దాతు ళఱల ఎభుఔ తుమీుళం ఄభతృో భ ఆళకమిమా
ళశుంద.
రసయధ తుమసియణ


తృసరయంబ దఴఱో రసప ఈండ్ద, మోగికూ ఄనామోఖయంగస ఈండు జాయం ళశుంద



అ రదేఴంఱో యౌంఫ్ ననడ్సస రసయసుభ



నా నొహు, దఱుగస ఄళాడ్ం, నభఱడాతుకూ ఆఫబంద



ఎభుఔ తుమీుళం ఄళపతేనా కొదీద అ తృసరంతంఱో రసపతో తృసట్ు బమించఱేనంత నొహు ళశుంద
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మిఅళహటమం నండు చీభు కసమి భుశ఼కాఱర్ భమిము శబ్-ఔుట్ేతుమస్ పేళహమా ఱోకూ కసయుతేంద.
చీభు ఔాభంగస ళభనస్ దాామస చయమం మీద డ్ెతేంద.

యచాయణ:
భాకూసఱాల/మిడ్స పేస్ యొఔక రసట్ర్స ళూయ కోశం OPG (అమోితృసంట్ోముగసాఫ్) ఱేదా భండుఫుఱర్ ఱాట్యల్ తల క్
ఎక్స-మే తీమాయౌ. దీయఘకసయౌఔంగస ఱక్షణాఱు కొనయసఖుతేనాాభ ఄంట్ే ఎక్స-మేఱో ళకాయసటో ఄతు చ఼హశు ంద.
తృసరధమిఔ దఴఱో ఈనాట్ు
ల ఄభతే ఎక్స-మేఱో మియోడాంట్ల్ కాయఱు దద రెభనట్ు
ల ఔతుహయు సభ, ఎభుఔ
ట్ారతఔుయఱేవన్ ఄభనట్ు
ల తెఱుశుంద & ఄఔకడ్ఔకడా మేడుయోఱళతూస చ఼డ్ళచి. చీభు ళేఔమించి ఔఱిర్,
ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱు చేళహ ఏ ఫాకుటమిమా ఈందో తెఱుశకోరసయౌ.
చికూతస
ఄఔయట్స శుమేట్్వ్ అళహటయోభమఱెభట్్స్ - చికూతస
డీఫ్భడ
ర ెమంట్స భమిము డెభన
ర ేజీ చేమాయౌ
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు
బట్ోరతుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు
డెభకల ోపహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు
ఔరేల ఎభుఔ చినాద ఄభతే ఄద నెభమదగస భుకోయస నండు ఫమట్కూ ళచేిశుంద. ఔరేల దద ద ఄభతే
ఴశు చి
ర కూతస చేళహ ఫమట్కూ తీమాయౌస మసరొచి. శమైన శభమంఱో చికూతస ఄందఔతృో తే ఄఔయట్స శుమేట్్వ్
అళహటయోభమఱెభట్్స్ భుదమి మిఅళట ట్
జ ్స్, భఽద ఔణజఞఱాతుకూ ఄఫసస్ ఱేదా ళఱులఱెభట్్స్ ళచేి రభాదం ఈంద.
కసాతుక్ తౄో ఔల్ ళేలమోళహంగ్ అళహటయోభమఱెభట్్స్ - చికూతస
పహుట్్టన ంట్్తు త ఱగించడ్ం
ంట్్తు త ఱగించినా ఔడా అళహటయోయామఱెభట్్స్ ఈనా ళేలమోట్్క్ ఎభుఔ భాతరం ఈండుతృో తేంద. ఄభతే ఆద
రసయధకసయఔం ఄతు తెయౌళేు తు ళేలమోట్్క్ య్వన్ న త ఱగించాయౌసన ఄళశయం ఱేద.
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు
బట్ోరతుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు
డెభకల ోపహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు
కసాతుక్ డుపూయస్ ళేలమోళహంగ్ అళహటయోభమఱెభట్్స్ - చికూతస
ఄపుడ్పుడ్ె ళచేి ఆఫబందఱ నండు ఈఴభనం ఔయౌగించడాతుకూ మాంట్్ఫయోట్్క్స దాామస చికూతస.
ఔరేల నా ఔనఔ ళేలమోట్్క్ శభశయ ఈనా రదేఴంఱో ఈంట్ే, దాతుా త ఱగించడ్బే భంచిద.
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు
బట్ోరతుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు
డెభకల ోపహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు
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తృ ర యౌపమేట్్వ్ మిఅళట ట్
జ ్స్ తో ఔడున కసాతుక్ అళహటయోభమఱెభట్్స్ - చికూతస
పహుట్్టన ంట్్తు త ఱగించడ్ం
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు
బట్ోరతుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు
డెభకల ోపహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు

4.1 పంఖల్ ఆనెిక్షన్
ఒయల్ కసండుడుమాళహస్ (తరష్)
కసండుడా ఄనే పంఖస్ దాామస, భుకయంగస కసండుడా అయౌబఔన్స, ఒయల్ భూయకోయసఱో ఆనెిక్షన్ మసళడాతుా ఒయల్
కసండుడుమాళహస్ ఄతు ఄంట్ాయు. కసండుడా అయౌబఔన్స ఄనేద ఇస్ట జఞతికూ చెందనద, ఆద ననట్్ఱో యఖడ్ం
శయాయసధాయణం. ఄభతే కొతుా శందమసైఱఱో కసండుడా రసయధఱఔు కసయణం ఄభయ, ఄఔయసమతే
ు గస కసతూ
దీయఘకసయౌఔంగస కసతూ ళచేి ఆనెిక్షనల ఔు దామి తీశుంద. ఄఔయట్స ఒయల్ కసండుడుమాళహస్ (తరష్) ఄనేద తృో వకసయౘయ
ఱోం ఈనారసమిక,ూ తీళరబైన జఫుబతో ఫాధడ్ెతేనా, ఄపుడే పట్్టన హఱలఱఔు, ఎభడ్సస మోఖుఱఔు,
కసమిటకోళట మసభడ్సస ఎఔుకళ మోజుఱుగస రసడ్ెతేనా రసమికూ ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ. కసాతుక్ ఒయల్ కసండుడుమాళహస్
యవమంఱో దలశమి కమసట్్న్ ఱఔఱు ఏయుడు ఆఫబందడ్తాభ. డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌల ట్స్, ఎఔుకళ మోజుఱు
మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం, లాళయశ ఔదయౌతృో ళడ్ం ళంట్్య కసాతుక్ ఒయల్ కసండుడుమాళహస్ ళఱల జయుఖుతాభ.
రసయధ తుమసియణ
కసండుడుమాళహస్ యకసతుా ఫట్్ట రసయధ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ
శ఼డో బంఫలరనస్


తెఱలతు భచిఱు ఱేదా పఱఔ ఱాంట్్ తృసరంతాఱు



ననట్్ఱో ఏ ఫాఖంఱోనెభనా ఎదగొచి కసతూ నాయౌఔ, ఄంగియౌ, ఫుఔకల్ భూయఔయస రదేఱసఱోల ఎఔుకళగస
ఔతుహశు ంద



ఎమితిభాట్స్ యఔంగస ఔడా శ఼డో బంఫలన
ర స్ కసండుడుమాళహస్ ఔతుహశు ంద. ఆందఱో ఎమితిభాట్స్
భూయకోశల్ య్వన్స ఏయుడు దాతుమీద ఄఔకడ్డ్ఔకడా తెఱలతు భచిఱు ఱేదా పఱఔ ఱాంట్్ తృసరంతాఱు
ఔతుహయు సభ.

ఴైర్ తృసలళహటక్


తేడుచేమడాతుకూ ఔవట ంగస ఈండే, ఱుయకోతృసలకూమా ఱాంట్్ తెఱలతు భచిఱు ఏయుడ్డ్ం.
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మాంఖుఱార్ చెభఱెభట్్న్ (మాంఖుఱార్ యట భట్ెభట్్స్)



శలైప, ఎయాగస ఄళాడ్ం, భూతి చిళయ ఖులై
ల



మాంఖుఱార్ యట భట్ెభట్్స్ యసధాయణంగస డెంట్ృయర్ యట భట్ెభట్్స్ తో భుడుడు ఈంట్ుంద, కసతూ తృో వకసఱ
ఱోం, ఴచ్ ఐ య ఆనెిక్షన్, ఒమోపేళహమల్ గసానఱోభట్ోళహస్ ళంట్్ రసట్్కూ ఔడా ఆద శంకేతం
ఄరొాచి.

యచాయణ: రసయధ తుమసియణ కోశం 20% తృో ట్ాలహమం కోలమైడ్స దారళఔంఱో ళభట్ ోఱాజిక్ ళహమమర్ రేళహ బైకాోయో కప్ కూంద
ఴైపే జఞడ్ కోశం చ఼డాయౌ.

చికూతస
ఇయో పేఖల్ కసండుడుమాళహస్
నెభయట సట్్న్ శళునష న్ 100,000 మూతుట్ు
ల , ననట్్ దాామస నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
కసలట్్భ
ర జోల్ 1% య ఱయవన్, శభశయ ఈనా రదేఴంఱో ూమాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
కుట్ ోకొనజోల్ 200 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ఫ్ూ
ల కోనజోల్ 100 mg/day భాతరఱు; ద నండు దాాఱుఖు మోజుఱు
తరష్
తృసయౌచేి తయౌల కూ ఖనఔ కసండుడుమాళహస్ ఈంట్ే, భందఱు చనామునఔు మసమాయౌ; దీతుళఱల తడ్డ ఔు రసయధ
శంఔామించఔుండా తురసమించళచి.
కసలట్్భ
ర జోల్ 1% కుాభు, జల్ ఱేదా ఱోవన్, ననట్్ దాామస భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల రతి మోజు; ఐద నండు ఏడ్ె
మోజుఱ తృసట్ు
ఱేదా
జంట్్మన్ ళయొఱెట్స 1% అఔాస్ య ఱయవన్, ఔట్్ ఱేదా మండ్ె యసయుల; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
కసాతుక్ తరష్ ఈనా మోఖుఱఱో ఱేదా తరష్ తఖగ తు నేథయంఱో:
ఫ్ూ
ల కోనజోల్ 3-6 mg/kg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
తురసయణ:


ఫాట్్ల్ దాామస తృసఱు ట్ట ఔడ్ద; ఔరేల ఇ ది తి ఄనశమిశు ంట్ే ఫాట్్ల్ యబరంగస ఈంచకోరసయౌ



ఖమిైణీఱఱో రెజభనల్ కసండుడుమాళహస్ ఈంట్ే రెంట్నే చికూతస తృ ందాయౌ భమిము చనమునన మియబరంగస
ఈంచకోరసయౌ
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5.1 రెభయల్ ఆనెిక్షన్స
ఴముస్ ళహంల క్స రెభయస్
దళపఱు, ననట్్ చట్ృ
ట ఈండే ఔణజఞఱంభ రఫాళం చ఼పత తృసపఱోరెళహఔుయఱార్ య్వన్స ఔఱుఖజేళే రెభయల్
ఆనెిక్షన్, ఆద ఔాభంగస యౘతుఔయబైన పండ్ెఱా భామితృో తేంద. చినాపుడ్ె తృసరధమిఔ ఴముస్ ఆనెిక్షన్ ళచాిఔ
అ రెభయస్ ట్ెభజ
ర మినల్ గసంగిలమాఱో తుదారణబై ఈంట్ుంద, దద మాయఔ అ రెభయస్ ళఱల భయా ఆనెిక్షన్ ఔు ఱోనళడ్ం
జయుఖుతేంద. ఇ తృసరధమిఔ ఆనెిక్షన్ చిఖులై
ల , ఄంగియౌ రదేఱసఱభ రఫాళం చ఼పతాభ.
రసయధ తుమసియణ


రసయధ తియఖఫ్ట్టఔ భుంద, ఄద మసఫో ళప రదేఴంఱో, జఱదమింప, రెచిగస ఄతుహంచడ్ం, దయద ళంట్్య
ళయసుభ.



అ తమసాత నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు, అ రదేఴం ఎయాగస ఄభయ తృసపయల్స, రెళహఔల్స ఏయుడ్తాభ.



రెళహఔల్స గియౌ, ఫ్ూ
ల భడ్స కసమి, ఎండు, ఖట్్టడు, చిళమికూ నమం ఄళపతాభ.



ఇ తంతే ఄంతా జయఖడాతుకూ ఐద నండు నెాండ్ె మోజుఱు ట్ట ళచి.



ళయకూుకూ ఱసమీమిఔ యుఖమతఱు ఈంట్ే తు దీతు ఖుమించి తదమిగస చయయఱు ఏమీ తీశకోనళశయం ఱేద.

చికూతస
ఴముట్్క్ జితుు రో యట భట్ెభట్్స్
మోగి భుకయంగస తిు డు నండు ఈఴభనం తృ ందాయౌ
ఄళభకల ోయర్ కుాభు, దళపఱఔు మసశకోరసయౌ, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔయసమి; ఐద మోజుఱు
ఄళభకల ోయర్ 200 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఐద యసయుల; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు
కోలర్-ఴకూసడున్ 0.12% భ్త్ రసష్ మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ద మోజుఱు
రెభయల్ బతుంజభట్్స్
దీతు చికూతస రసయధ ఱక్షణాఱన ఫట్్ట ఈంట్ుంద; ఄనాఱెుళహక్స, మాంట్ీభమట్్క్స భమిము మాంట్ీఎభట్్క్స చికూతసఔు
రసడాయౌ
మోగి ఫ్ూ
ల భడ్స భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్స యసిభతు తయచగస యయరేక్షుంచాయౌ.
ఴముస్ ళహంల క్స రెభయస్ 1 ఱేదా 2, తీళరబైన ఎభ్రన్-ఫార్ రెభయస్ ఱేదా రసమిళఱాల జోశట ర్ రెభయస్ ఆనెిక్షన్ ళఱల ళచిిన
బతుంజభట్్స్ కూ ననట్్ దాామస ఱేదా ఆంట్ారయనస్ ఄళభకల ోయర్ రసడాయౌ. తీళరబైన ఄనామోఖయంతో ఫాధడ్ెతేనా మోఖుఱఔు
ఆంట్ారయనస్ దద తిఱో ఄళభకల ోయర్ ఆరసాయౌ.
ఄళభకల ోయర్ భూడ్ె ఫాగసఱుగస చేళహ తీశకోరసయౌ; ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు
దాతు తమసాత
ఄళభకల ోయర్ (O) 800 mg, మోజుకూ ఐద యసయుల
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ఴచ్ఐయ భమిము బతుంజభట్్స్ ఔయౌళహ ఈనా మోఖుఱఔు మాంట్ీమట్ోరరెభయల్ థెయ తృసరయంతేంచాయౌ

7.0 అఫ్ు స్ ఄఱసమేవన్
అఫ్ు స్ ఄఱసర్స ఱేదా మిఔమంట్స అఫ్ు స్ యట భట్ెభట్్స్ (RAS) ఄనేయ నొహుతు ఔయౌగించే మిఔమంట్స భూయఔస్ బంఫలన్
ర
ఄఱసమేవన్స. ఆయ యసధాయణంగస నాన్-కమసట్్నెభజ్డ ఒయల్ భూయఔస్ బంఫలన్
ర భ రఫాళం చ఼పతాభ.

రసయధ తుమసియణ
అఫ్ు స్ ఄఱసర్స భూడ్ె యకసఱు
బైనర్ అఫ్ు స్ ఄఱసర్స


ళఽతాుకసయంఱో ఈనా చినా ఄఱసర్స, 2-4 mm రసయశంతో ఈంట్ాభ



దాతు చట్ృ
ట ఎయాతు ళఱమంతో ఈండు, కసశు తృ ంగి ఈంట్ుంద



ఆయ యసభూఴిఔంగస ఈంట్ాభ, కసతూ తఔుకళ శంకయఱోనే ళయసుభ (1-6)



దళపఱభ నాన్-కమసట్్నెభజ్డ ముఫ్భల్ భూయకోయస తృసరంతంఱో ఔతుహయు సభ. ఫుఖగ ఱు, భూతి ఫాఖం, ననట్్
ఱోయౌ ఫాఖం, నాఱుఔ కూందఫాఖంఱో ఔడా ఔతుహంచళచి



శామంగస ఏడ్ె నండు ద మోజుఱఱో ఄరే నమం ఄభతృో తాభ



భచిఱు ఄతి చినాయగస ఈండుతృో తాభ ఱేదా ూమిుగస తగిగతృో తాభ

బేజర్ అఫ్ు స్ ఄఱసర్స
ఇ ఄఱసర్స చాఱా నొహుతు ఔఱుఖజేయు సభ, ఆయ నాన్-కమసట్్నెభజ్డ ఒయల్ భూయఔస్ బంఫలన్
ర మీద ఏయుడ్తాభ. 1-3
cm రసయశంతో ఈండే ఇ ఄఱసర్స ఎఔుకళగస ళయసుభ. ఄఱసర్స ళఱల ఔణజఞఱాతుా నాఴనం చేమడ్ం తుయంతయం
జయుఖుతేంట్ుంద. నమం ఄళాడాతుకూ శభమం డ్ెతేంద, భగస భచిఱు ఈండుతృో భే ఄళకసఴం ఈంద.
బేజర్ అఫ్ు స్ ఄఱసర్స
ఇ ఄఱసర్స చాఱా నొహుతు ఔఱుఖజేయు సభ, ఆయ నాన్-కమసట్్నెభజ్డ ఒయల్ భూయఔస్ బంఫలన్
ర మీద ఏయుడ్తాభ. 1-3
cm రసయశంతో ఈండే ఇ ఄఱసర్స ఎఔుకళగస ళయసుభ. ఄఱసర్స ళఱల ఔణజఞఱాతుా నాఴనం చేమడ్ం తుయంతయం
జయుఖుతేంట్ుంద. నమం ఄళాడాతుకూ శభమం డ్ెతేంద, భగస భచిఱు ఈండుతృో భే ఄళకసఴం ఈంద.
ఴముట్్తౄసర్మ ఄఱసర్స
చినా మిభాణంఱో (1-5 mm) చాఱా ఎఔుకళ ఄఱసర్స కే తృసరంతంఱో ళళేు రసట్్తు ఴముట్్తౄసర్మ ఄఱసర్స గస
ఖుమిుంచళచి. యసధాయణంగస ఆయ ఏడ్ె నండు ద మోజుఱఱో తగిగతృో తాభ.
చికూతస
భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళహండోర మ్, ఆన్లబేట్మి ఫొ రెల్ రసయధ, ఫ్లట్సస రసయధ, దంతాఱఔు శంఫంధంచిన ట్ారభా
తియఖఫ్ట్టడ్ం ళంట్్ ఄళశి ఱన ఖుమిుంచి రసట్్కూ భుందగస చికూతస ఄందంచాయౌ.
భందఱు ఱేతు చికూతస
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ననట్్ శంయక్షణ: తినా తమసాత తూట్్తో తయచగస పకూకయౌంచడ్ం ననట్్ఱో దామసిఱు చేయఔుండా ఈంట్ాభ భమిము
భఱఫదద ఔం నండు ఈఴభనం ఔఱుఖుతేంద. ననట్్ అమోఖయ శ఼చనఱు తృసట్్ంచడ్ం తుతుశమి. గాట్ుగస ఈండే
అయౘమసతుా తగిగంచాయౌ భమిము భఽదరెభన ఫరష్ తో లైా తోభుకోరసయౌ. యఱెభతే చఱల తు తృసతూమాఱు
తీశఔునేట్పుడ్ె యసటో రసడ్డ్ం ఈతు భం.
భందఱ దాామస చికూతస
ఱక్షణాఱు ఫట్్ట యసితుఔంగస తుచేళే భతే
ు ఔయౌగిన జల్ అయౘయం తీశఔునే భుంద ూశకోరసయౌ
తీళరబైన ఆఫబంద ఔయౌగిశు నా ఄఱసర్స ఈంట్ే
ఴైడోర కసమిటయో న్ గోయౌ పండ్ె మీద ట్ుటఔుతు ఈంచాయౌ, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు
ఱేదా
రడుాయో ఱోన్ 0.5 mg/kg/day భాతరఱు మోజుకూ ఔ యసమి; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు

7.0 తృో స్ట ఎకస్రరక్షన్ తెల డుంగ్
ంట్్ దఖగ య ఈండుతృో భన ఖడ్డ ఔట్్టన యకసుతుా మోగి ఔదయౌంచడ్మో, ఎఔుకళ ళేప ఔడ్ఖడ్మో, తిు డు ట్ట డ్మో
చేమడ్ం ళఱల యఔు ం ళశుంద. కొతుాయసయుల యఔు బే కసఔుండా ఎభుఔ ఱేదా ంట్్ తేనఔఱు ఔడా ఈండుతృో భ యఔు ం
ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
రసయధ తుమసియణ


యసకట్స నండు యఔు ం కసయడ్ం తృసరధమిఔం కసరొచి (నా తీళహన ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ ఱోప) ఱేదా
ఄతృసరధమిఔం కసరొచి (నా తీళహన ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తమసాత).



 భభ
ర మీ తెల డుంగ్ యసకట్స



యసకట్స నండు ఎఔుకళగస యఔు ం కసయడ్ం



యసకట్స ఱో యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ుటండొ చి



మోగి ఄధఔ యఔు యసరళం ళఱల ేఱళంగస, తుశసతే
ు ళగస ఔతుహంచడ్ం



నాడు డుతృో ళడ్ం, ఴైతృో ట్ెనషన్

యసకట్స ళఱల ఆతయ లల ఔు, ఎభుఔఔు ఏదెభనా ఆఫబంద ఔఱుఖుతేందేమో చ఼డాయౌ.
ళఔండ్మీ తెల డుంగ్ యసకట్స


ఆనెిక్షన్ కసతూ గసమం కసతూ ఄభనట్ుట ఈంట్ుంద

చికూతస, తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు
ఄధఔ యఔు యసరరసతుా తురసమించడ్ం:


మోగి, మోగి ఔుట్ుంఫంఱో ఎఔుకళళేప యఔు ం తృో ళడ్ం ఖుమించి యళమసఱు ళేఔమించాయౌ భమిము రసడున
భందఱ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ



ఎట్ారభాట్్క్ దద తిఱో ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ
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ఴశు చి
ర కూతస చేశు నాపడ్ె శతియౌతాఱతో యఔు యసరరసతుా ఄమిఔట్ాటయౌ



మాంట్ీకొమాఖుయఱేవన్ ళహితితు INR దాామస తెఱుశఔుంట్ాయు; ఔరేల INR 3.0 ఈంట్ే చినా అమేవన్
చేళేు శమితృో తేంద. INR 3.0 ఔంట్ే ఎఔుకళ ఈంట్ే రెభదయతు శఱయౘ బేయఔు చికూతస చేభంచకోరసయౌ

యఔు యసరరసతుా ఄమిఔట్ట డ్ం


తృసడెభన ఔణజఞఱాతుా జఞఖాతుగస త ఱగించి, ఫాఖునా తృసరంతాతుకూ దెఫబతఖఱఔుండా చ఼శకోరసయౌ



దెఫబ మీద ఏయుడ్ెతేనా గసానఱేవన్ ట్్వయ తు త ఱగించళచి కసతూ భాకూసఱల మీ ళన్స భమిము ID
కనాల్ తు భాతరం ఏమీ చేమఔడ్ద



భఽదజఞఱాతుా జఞఖాతుగస మియౕయౌంచి యఔు ం కసయుతేనా నాయళఱన ఖుమిుంచాయౌ; ఔరేల ఈనాట్ట భతే తిు డు
ట్్ట యఔు ం కసయఔుండా అతృసయౌ



ఎభుఔ దాామస, చినా నాయళఱ దాామస, తౄో మసబన్ దాామస యఔు ం కసయుతేందేమో ఖుమిుంచాయౌ; ఔరేల
తౄో మసబన్ దాామస యఔు ం ళశుంట్ే ఴీమోయసటట్స మిఔయం దాామస అతృసయౌ



ఎకస్రరక్షన్ యసకట్స మీద తడుగస ఈనా గసజ్ తృసయక్ ట్ాటయౌ; దీతుా భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు తిు డు ట్్ట
ఈంచాయౌ



యఔు యసరళం తగేగ ళయఔు మోగితు రెలాభతు చెుఔడ్ద; భుభు తుభుయౖసఱ తమసాత యఔు యసరళం తగిగతే కొతు
గసజ్ తృసయక్ ట్్ట భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఈంచి; మోగి ళహితితు ఖభతుంచి, ఫాఖుంద ఄనఔుంట్ే ఄపుడ్ె
తమసాతి చికూతసఔు రెయళాయౌ

ఔరేల యఔు యసరళం అఖఔతృో తే భమిము అమీటమిమల్ భూఱాఱ ళఱల యఔు యసరళం ఄళాఔుంట్ే రెంట్నే జఱాట్్న్ యసుంజ్
(జల్ తౄో మ్) రసడాయౌ; తమసాత అకూసడెభజ్ చేమఫడున మీజనమేట్ెడ్స ళఱుయఱోస్, ట్ాహఔల్ తారమిబన్, కొఱాలజన్
ఈయోగించాయౌ. తఔుకళ యసిభఱో యఔు యసరళం ఄళపతేంట్ే జల్ తౄో మ్ ఫాగస ఈయోఖడ్ెతేంద. జల్ తౄో మ్ ఄనేద
యంధారఱతో ఔడున, శఱుళపగస ళంచఖఱ యసుంజ్; దీతుా ఎండ్ఫ్ట్ట ,్ ళట మిఱెభజ్ చేళహన తృో మిసన్ ళహకన్ జఱాట్్న్ తో
తమాయు చేయు సయు.
అకూసడెభజ్ చేమఫడున మీజనమేట్ెడ్స ళఱుయఱోస్ యఔు ం ళచేి రదేఴంఱో యఔు ంతో యసయచమేట్స ఄభయ గోధభ ఱేదా నఱల తు
యంఖుఱోకూ భామి జల్ ఱా భామి ఈఫుబతేంద, దీతుళఱల యఔు ం ఖడ్డ ఔడ్ెతేంద. తఔుకళ మోతాదఱో రసడుతే ఆద
భఽదఔణజఞఱంఱో ఔయౌళహతృో భ ఎట్ుళంట్్ రతిచయయ చ఼ఔుండా ఔనభయుఖళపతేంద. దీతు ళఱల భమొఔ ఱాబం
ఏమిట్ంట్ే దీతుకూ మాంట్ీఫాకుటమిమల్ ఱక్షణాఱు ఔడా ఈంట్ాభ.
కొఱాలజన్ రసడ్గసనే యఔు ఔణాఱు దఖగ యగస ఄభయ శభూషంగస భామితృో తాభ; దీతుళఱల యఔు ం డీగాసనయఱేట్స ఄభయ
ఖడ్డ ఔట్ేటందఔు ఈఔమించే యయసమనాఱు యడ్ెదఱ చేయు సభ; ఆయ తృసలయసమ తౄసఔటర్స తో ఔయౌళహ పభతరన్ ఏయుడ్డాతుకూ
ఈఔమియు సభ. దీతుా జంతేళపఱ నండు తమాయు చేయు సయు.
ట్ాహఔల్ తారమిబన్ జంతేళపఱ నండు తమాయు చేయు సయు. తారమిబన్ పభతరననజన్ న పభతరన్ గస భామిి యఔు ం ఖడ్డ
ఔట్ేటందఔు ఈఔమిశు ంద. ఆద తృ డు యౄంఱో దొ యుఔుతేంద, దీతుా యఔు ం కసమే దఖగ య జల్ తౄో మ్ తో తృసట్ు ఔయౌహ
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ఈయోగియు సయు.
భన చెహున ది తేఱ దాామస ఔడా కొతుా యసయుల యఔు యసరళం అఖద; కొతుాయసయుల తృసరధమిఔ యసరళం అగినుట్కు
కసళేట్్కూ భయఱ యఔు యసరళం ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద. ఆఱాంట్పుడ్ె మోగి అశతిరఱో ఱేఔతృో తే రెంట్నే చఱల తు
తూట్్తో పకూకయౌంచి, తడుగస ఈనా గసజ్ భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆఫబంద ఈనా రదేఴంఱో ట్ుటకోభతు చెతృసుయౌ.
ఄభనుట్్కు యఔు ం ళశుంట్ే భయా చఱల తు తూట్్తో పకూకయౌంచి తడు చేళహన ట్ీ ఫాగ్ ట్ుటకోరసయౌ; ఔరేల దీతుళఱల
ఔడా యఔు యసరళం అఖఔతృో తే మోగి రెంట్నే అశతిరకూ తిమిగి మసరసయౌ.
అశతిరఱో చికూతస
మోగితు దంత చికూతస చేళే ఔుమీిఱో ఔమోిఫ్ట్ట ్ ననట్్ఱో ఈనా దరరసతుా ముతు ం ఱాగి రేమాయౌ. ఱెభట్స ట్ుటఔుతు యఔు ం
ళశునా రదేఱసతుా మియౕయౌంచి భూఱం ఏమిట్ో తెఱుశకోరసయౌ. ఔరేల యఔు ం చిభుమతేనాట్ుట ఈంట్ే, తడు గసజ్
ట్్ట రెభదయడ్ె రేఱు దాామస ఐద తుభుయౖసఱ తృసట్ు తిు డు ట్్ట ఈంచాయౌ. ఆద ఔడా తుచేమఔతృో తే, భతే
ు ఆచిి,
యసకట్స నెభమదగస ఄయఖదీళహ భూఱం ఔతుట్ాటయౌ. యఔు ం భఽదఔణజఞఱం నండు ఄభనా మసరొచి ఱేదా ఎభుఔ
నండు ళచేి నాలం నండు ఄభనా మసరొచి. ఄఔకడ్ జఱాట్్న్ యసుంజ్ భమిము ట్ాహఔల్ తారమిబన్ ట్్ట యట్్
మీద తడు గసజ్ ట్ాటయౌ. భుభు తుభుయౖసఱు తృసట్ు ఆఱా చేయసఔ యఔు యసరళం అఖుతేంద. ఔరేల ఇ యధానం ఔడా
తు చేమఔతృో తే కొమాఖుయఱేవన్ ళీతుంగ్ మీక్ష జమిహ యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట ఔుండా ఈండ్డాతుకూ ఏదెభనా తీళరబైన శభశయ
ఈందేమో ఖుమిుంచాయౌ. ఴభట్ాఱజిస్ట ఄతేతృసరమం ఔడా తీశఔుతు చికూతస జయతృసయౌ.

8.0 దంతాఱ శతుాతతాం
దంతాఱు శతుాతంగస తమాయళాడాతుకూ గయష ణ, యయధ దామసిఱు గీచఔుతృో ళడ్ం, చిఖుయు తఖుగదఱ ళఱల ళశుంద.
చికూతస
శామంగస తీశకోఖయౌగే జఞఖాతు మోజూ లాతు “ళతుసట్్వ్ ట్ీత్” కోశం తమాయుచేళహన ట్ృత్ ేస్ట రసడు ఫరష్ చేమడ్ం.
తుపణుఱ ళహతౄసయుస - C: ఫ్ోల మైడ్స జల్ ఄహల కేవన్

9.0 నా భకూ మసళడ్ం, ఉడుతృో ళడ్ం & నా ఱేఔతృో ళడ్ం
9.1 నా భకూ మసళడ్ం
ఐద నెఱఱ ళమశ నండు భనవేఱోల లైా భకూ ళచిి ఉడుతృో భే రకామ
ూ
ముదఱళపతేంద. ఆఱా జమిగే
భుంద జాయం, యమోచనాఱు మసళడ్ం శషజం. ఄభతే దీతు ళఱల జమిగే యౘతు నండు కసతృసడ్ెకోళడాతుకూ
దంతరెభదయడ్ె దఖగ యఔు రెలలడ్ం భంచిద. నా భకూ మసళడ్ం ళఱల ఔయౌగే కొతుా ఄళశి ఱు: ఎయష న్ ళహస్ట్, జింజభళల్
ళహస్ట్, /
ర నేట్ల్ ట్ీత్.

9.2 తృసఱదంతాఱు ఉడుతృో ళడ్ం
తృసఱదంతాఱు ఉడుతృో ళడ్ం ఄనేద హఱలఱఔు ఐద నండు నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప జయుఖుతేంద. ఏదెభనా
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రసయధ ళచిి తీళేమాయౌస ళళేు తు యట్్తు శషజంగసనే ఉడుతృో భేఱా చ఼శఔుంట్ే భంచిద. తృసఱదంతాఱు ఉడే
శభమంఱో ఄయ దఱుగస ఄళపతాభ, ఄఱాంట్్ శభమంఱో తయౌల తండ్ెరఱ అధాయయంఱో హఱలఱు రసట్్తు
నెభమదగస త ఱగిళేు ఱేఔ దంతరెభదయడ్ె దఖగ యఔు రెయల త ఱగించినా కొతు దంతాఱు మిగేందఔు యఱు ఈంట్ుంద. కొతుా
శందమసైఱోల తృసఱదంతాఱు ఉడుతృో ఔుండా, ఱసఴాతంగస ఈండే లైా మిగితే ఆఫబందగస ఈంట్ుంద; ఆఱాంట్్
శందమసైఱోల కచిితంగస దంతరెభదయడుతు శంరదంచాయౌ. తృసఱదంతాఱు తాయగస ఉడుతృో తే అ తమసాత ళచేి లైా
దఖగ యదఖగ యగస ఏయుడు కేచ ోట్ ఔడ్ెకొతు తృో భనట్ుట ఄతుహశు ంద.

9.3 లైా ఱేఔతృో ళడ్ం
శషజంగస ళచిిన లైా ూమిుగస కసతూ తృసక్షుఔంగస కసతూ తృో భనపుడ్ె, అఱెాయోఱార్ ఎభుఔ అ తృసరంతాతుా
ఱోఱకూ ఱాగేశఔుంట్ునాట్ు
ల ఄళపతేంద. ఇ ఄళశి ఔు డెంట్ల్ తృో ర ళి ళహస్ దాామస చికూతస చేయు సయు. అయౌు నేట్స ఆంరవన్
బట్ీమిమల్స, కసయౌష మమ్ కోలమైడ్స తృౌడ్ర్, అకూాయౌక్, తృో యసయ్న్, ముదఱెభనయ ఈయోగించి చికూతస చేయు సయు.

10.1 భాల్ఄఔ
ల వన్స
లా ళయశఱో ఎట్ుళంట్్ భాయుు జమిగినా, దాతు ళఱల ఄశషజబైన ఄఔ
ల వన్ జమిగి ఄద రభాదఔయం ఄభనా ఱేఔ
చ఼డ్డాతుకూ ఆఫబందగస ఈనాా, అ ఄళశి న భాల్ఄఔ
ల వన్ ఄంట్ాయు.
రసయధ తుమసియణ
భాల్ఄఔ
ల వన్స భూడ్ె యకసఱు
కసలస్-1
శజభట్ల్ అర్ి శంఫంధం యసధాయణంగస ఈండాయౌ. కూందట్్ ఱసఴాతబైన మోఱార్ యొఔక మాంట్ీమిమర్ ఫఔల్ ఖూ
ా వ్
భన ననా ముదట్్ ఱసఴాత మోఱార్ యొఔక మాంట్ీమిమర్ ఫఔల్ ఔస్ు తో ఄఔ
ల డ్స ఄళపతేంద.
కసలస్-2
కూంద అర్ి భన డుశటల్ నండు ఔతూశం శఖం ఔస్ు రెడ్ఱాుట్్ ద఼యంఱో ఈంట్ుంద
కసలస్-3
కూంద అర్ి భన మీళహమల్ నండు ఔతూశం శఖం ఔస్ు ఄంత రెడ్ఱుు ద఼యంఱో ఈంట్ుంద
చికూతసఔు భుంద జఞఖాతుఱు
రభ
భ మీ కసనెభన్ భుందే ఉడుతృో భ కాయ ఏయుడ్ఔతృో తే
ల జయఖఔుండా ఈంట్ాభ.
యో ఱడ ర్ చేళహన శుర్ తో ఔడున ఱోళర్ యౌంఖుళల్ అర్ి ట్ాటయౌ; దీతుళఱల ఔతెు యలై
రభ
భ మీ కసనెభన్ భుందే ఉడుతృో భ కాయ ఏయుడుతే
పేస్ అమోిడోంట్్క్ చికూతస జయతృసయౌ. ఎడ్సు రెభస్ మిఔయం ఈయోగించి LLHA ట్ాటయౌ. దీతు ళఱల ఏయుడున కాయ
ఆఫబందఔయంగస తమాయు ఄళాఔుండా, కూంద ఈనా ఆతుసశర్స యసినబరంఴం ఄళాఔుండా ఱసఴాతబైన కసనెభన్ లైా
యఖడాతుకూ ఄనళపగస ఈంట్ుంద.
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ఆతుసశర్ ఔాయడంగ్ 6 mm ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ే భధయ గీత ఄధఔంగస చొచిఔుతుతృో భనట్ుట భమిము ఱసఴాతబైన
ఆతుసశర్ అర్ి నండు భకూ మసఔుండా ఄడ్ెడ డ్ెతేంట్ే
కసంట్ార-ఱాట్యల్ భభ
ర మీ కసనెభన్ ంట్్తు త ఱగించాయౌ.
రభ
భ మీ పస్ట మోఱార్ భుందే ఉడుతృో తే
ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల ఎఔుకళగస మీళహమల్ ఔదయౌఔ కూంద ఱసఴాత మోఱార్ ఔు ఄధఔంగస ఈండ్ద. ఄభతే
ఱసఴాతబైన ముదట్్ మోఱార్ మసఔభుంద భాకూసఱాల తృసరంతంఱో ఖాఴిందఖగ కాయ ఏయుడ్ెతేంద. కసఫట్్ట కాయతు
ఈంచడాతుకూ శమైన చికూతస ఄందంచాయౌ.
 భభ
ర మీ మండ్ళ మోఱార్ భుందగసనే ఉడుతృో తే
1. కాయ ఏయుడ్ఔతృో తే:
ళేుస్ బైంట్ెభనర్ ఄళశయం ఈంట్ుంద
ఫాయండ్స భమిము ఱప్, నాన్స మిఔయం, ట్ారనాసెలంట్ల్ అర్ి ఱేదా ఱోళర్ యౌంఖుళల్ షో యౌడ ంగ్ అర్ి ళంట్్య
ఈయోగించి చికూతస చేమాయౌస మసరొచి
ముదట్్ ఱసఴాత మోఱార్ మసఔభుందే భభ
ర మీ మండ్ళ మోఱార్ ఉడుతృో తే డుశటల్ వ ళేుస్ బైంట్ెభనర్ ఄభమసియౌ
2. కాయ ఏయుడుత:ే
 భభ
ర మీ మండ్ళ మోఱార్ ఉడుతృో భ కాయ ఏయుడుతే చికూతస చాఱా కూలవటతయం ఄళపతేంద. ఏయుడున కాయతు ఫట్్ట చికూతస
ఈంట్ుంద, ఄంతేకసఔుండా దంతాఱఔు భమిము ఎభుఔుఱఔు శంబందంచిన యవమాఱన ఔడా మిఖణఱోకూ
తీశకోరసయౌ
కాయతు ూడ్ిడాతుకూ చేళే యసధాయణ రమతాాఱ నండు పేస్ I చికూతస ళయఔు ఄళశమసతుా ఫట్్ట ఏదెభనా చేమాయౌస
మసరొచి.
మోఱార్ డుశటఱెభజర్, నాన్స, ండ్ెయఱం మిఔమసఱు, డుశటల్ జట్స, ఒన్ కసభల్ ళహరీంగ్ ఖఱ తృసక్షుఔ 2×4 ఫారకట్సస ,
తీళహరేమఖఱ ళేుస్ మిగైనర్స

11.0 తీళరబైన ంట్్ గసమాఱు (ట్ారభాట్్క్ డెంట్ల్ ఆంజూయమిస్)
దీతు ళఱల నా దఱుగస ఄళాడ్ం, యసినబరంఴం చెందడ్ం ఱేదా నా ఉడుతృో ళడ్ం, నా యయఖడ్ం ఱేదా ంట్్
ఎభుఔ యయఖడ్ం, చీయౌన గసమం ఏయుడ్డ్ం, యఔు యసరళం ఄళాడ్ం ళంట్్య జయుఖుతాభ. దంతాఱఔు గసమాఱు
శయాయసధాయణంగస అట్ఱు అడ్ెత డుతృో భనపుడ్ె ఱేదా మాకూసడెంట్స ఄభనపుడ్ె తఖుఱుతాభ. దంతాఱ
ఔాభంఱో గసమాఱ ళఱల ఎఔుకళగస రఫాయతం ఄభేయద భుంద ళయుశఱో భ ఔతెు యలైా (incisors).
ట్ేఫుల్ 1: రసయధ తుమసియణ
Type

Presentation

ంట్్ ఔంఔవన్

ంట్్కూ అధాయంగస ఈండే ఔణజఞఱాతుకూ గసమం (యసినబరంఴం ఄళాఔుండా)
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శఫల కేసవన్

తృసక్షుఔ యసినబరంఴం ఄళపతేంద, కసతూ యసినబరంఴం ఄళపతేంద ఄనే ఔనాా
శఫల కేసవన్ ఱో నా దఱు ఄళపతేంద ఄనే ఎఔుకళపగస రసడ్ెతాయు.

ఱకేసవన్

నా యసినబరంఴం ఄఖుట్ (ఱేట్యయౌల , ఱాయతమయౌల ఱేదా తృసయఱేట్యౌల )

ఆంట్ృ
ర వన్

నా యసినబరంఴం ఄభయ యసకట్స ఱోకూ రెయాతృో తేంద . దీతు ళఱల

ఄళఱష న్

అయౌాయోఱార్ ఎభుఔ యమిగే ఄళకసఴం ఎఔుకళ.
యసకట్స నండు నా ూమిుగస యడుతృో ళడ్ం

భఽద ఔణజఞఱ గసమాఱు
1. ఄఫలరవన్: భఽద ఔణజఞఱం యొఔక ఈమితఱాతుకూ ఏదెభనా ళశుళప/తేనఔ ళఱల గయష ణ ఏయుడు గసమం ఔయౌగితే
దాతుా ఄఫలవ
ర న్ ఄంట్ాయు. యసధాయణంగస ఄభతే ఇ గసమం ఈమితఱం ళయకే మిమితం ఄళపతేంద, చయమం
భతృ యన గసమయుశుంద. కొతుా ఄయుదెభన శందమసైఱఱో ఔణజఞఱంఱో ఱోఱ తృ య ళయఔు రెయ్ల ఄళకసఴం ఈంద.
2. ఔంట్ృయవన్ (ఫూ
ర జ్): ఎఔుకళగస ఔణజఞఱం దెఫబతితు ఱోఱ ళయఔు రెయల శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఱేదా శబ్భూయకోశల్ ఴమోజ్ జయఖడాతుా ఔంట్ృయవన్ ఄంట్ాయు. ఆందఱో ఈమితఱంఱో ఈండే ఔణజఞఱంభ ఎట్ుళంట్్
ఖుఱు ఈండ్ద.
3. ఱాశమేవన్: ఎహతీయౌమల్ భమిము శబ్-ఎహతీయౌమల్ ఔణజఞఱంఱో చీయౌఔ ఏయుడ్డాతుా ఱాశమేవన్ ఄంట్ాయు.
భఽదఔణజఞఱాతుకూ జమిగే శయాయసధాయణబైన గసమం ఆదే. ఏదెభనా దనెభన తేనఔ రెయల ఔణజఞఱాతుకూ ఖుచిఔుంట్ే
ఱాశమేవన్ ళఱల ఆఫబందఱు ఎదమోకరసయౌస ళశుంద.
చికూతస
ఆనా్ోక్షన్
మళహన్ శయౘమంతో ఎచిింగ్ భమిము ళయౌంగ్ చేమడ్ం దాామస ఆనా్ోక్షన్ నండు ళచేి గీతఱన ఔనఫడ్ఔుండా
చేయొచి. జీతాఱు డ్ఔతృో తే ఎట్ుళంట్్ చికూతాస ఄళశయం ఱేద. ఆనా్ోక్షన్ గసమాఱఔు యసధాయణంగస తిమిగి
రెభదయతు దఖగ యఔు రెలాళఱళహన ఄళశయం ఱేద.
ఎనాబల్ తౄసరఔిర్
ంట్్ భుఔక ఖనఔ ఈంద ఄంట్ే దాతుా తిమిగి ంట్్కూ ఄంట్్ంచళచి
ఔంతృో ళహట్స మళహన్ ఈయోగించి గసమాతుా ఫట్్ట కసంట్ోమింగ్ ఱేదా మయోట మేవన్ చేమాయౌ
అయు నండు ఎతుమిద రసమసఱ తమసాత భయఱ రెభదయడుా శంరదంచాయౌ
ఎనాబల్-డెంట్్న్-ల్ు తౄసరఔిర్
హఱలఱోల, రతేయకూంచి లైా ఆంకస ఎదఖుతేనా రసమిఱో ఄభతే ల్ు జీళఴకూుతు యక్షుంచడాతుకూ ల్ు కసహుంగ్ ఱేదా
తృసక్షుఔబైన తృసఱాుట్మి చేమాయౌ. కొతుాయసయుల లైా ూమిుగస ఎదగిన రసమిఱో ఔడా ఇ చికూతస ఄనశమించళచి
ల్ు మీద జమిగిన గసమాఱఔు ూతగస కసయౌష మమ్ ఴైడారకైసడ్స రసడ్డ్ం ఈతు భం
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లా ళయశ ఫాగస ఎదగిన మోఖుఱఱో యౄట్స కనాల్ చికూతస ఈతు భం.
ఔరేల ంట్్ భుఔక ఖనఔ ఈంట్ే దాతుా ంట్్కూ ఄంట్్ంచళచి
అయు నండు ఎతుమిద రసమసఱ తమసాత భయఱ రెభదయడుా శంరదంచాయౌ
ల్ు ఫఴియగతం ఄళాఔుండా ఔయౌగే కౌాన్-యౄట్స తౄసరఔిర్
శమైన చికూతస ఖుమించి రణాయఔ యచించి ఄభఱు చేళే భుంద, మోగికూ తాతాకయౌఔంగస ఫఱఴీనంగస ఈనా
భుఔక/ంట్్కూ దాతు ఔక దంతాతుకూ ధఽడ్తాాతుా ఆళాడాతుకూ ఄతయళశయ చికూతస ఄందంచాయౌ.
ంట్్ భుఔక త ఱగింప
కొమోనల్ కౌాన్-యౄట్స భుఔక త ఱగింప భమిము జితుు ళల్ భయి సభన ఈనా ఄహఔల్ భుఔకన పనయుది మించడ్ం:
ంట్్ భుఔక త ఱగింప భమిము జింజిరెఔటమీ.
కొమోనల్ కౌాన్-యౄట్స భుఔక త ఱగింప, ఎండో డాంట్్క్ చికూతస భమిము తృో స్ట -మిట్ెభన్డ కౌాన్ పనయుది మించడ్ం:
జింజిరెఔటమీ తమసాత ఇ దద తితు ఄనశమించాయౌ; కొతుాయసయుల అళట ఔటమీ భమిము అళహటయోతృసలళటతో ఔయౌహ చేమాయౌస
మసరొచి.

12.0 ఒయల్ కసయయట్ీ & పేళహమల్ మీజిమన్ ఱో ఔణతేఱు & ఔణతేఱు తృో యౌన ఄళశి ఱు
తురసయణ:


ననట్్ కసయనసయుల తయచగస రెభదయతు దఖగ యఔు రెలలడ్ం భమిము ననట్్ శంయక్షణ ళఱన తురసమించళచి



చెడ్ె ఄఱరసట్ుఱ ళఱల ఔయౌగే నయౖసటఱన మోఖుఱఔు శువట ంగస యళమించాయౌ భమిము భతుహంచే రమతాం
చేమాయౌ (ధ఼భతృసనం, భధయతృసభ, తంఫాఔు, కైతూ, ఖుట్ాక, ముదఱెభనయ)



లా మీద ఱేత ఫూడుదళయణ ంతో భచిఱు ధ఼భతృసనం ఱేదా ఖుట్ాక నభఱడ్ం ళఱల ళళేు రెంట్నే
రెభదయడుతు శంరదంచాయౌ



ననట్్కూ శంఫంధంచిన అమోఖయ శ఼చనఱు ఄతుా తృసట్్ంచాయౌ



ంట్్ చికూతసఱో ఏదెభనా ఱోతృసఱు ఈనాట్ుట ఄతుహళేు రెంట్నే దంతరెభదయతు దఖగ యఔు రెయల శమి
చేభంచకోరసయౌ

తనెభన్ ఒడాంట్ోజతుక్ ట్ృయభర్స
ఄబఱోఫాలయోట భా, కసయయౌసపభంగ్ ఒడాంట్ోజతుక్ ట్ృయభర్స, ఄబఱోఫాలళహటక్ పభఫోర భా, ఄడుననభట్ోభడ్స ట్ృయభర్స
(ఄడునన ఄబఱోఫాలయోట భా), ఄబఱోఫాలళహటక్ పభఫోర -ఒడో నట నభా, ఒడో నట న ఄబఱోఫాలయోట భా, కసంల క్స ఒడో నట నభా,
కసంతృౌండ్స ఒడో నట నభా, ఒడో నట నజతుక్ పభఫోర భా, ఒడో నట నజతుక్ బైకోసభా, ళహబంట్ోభా భమిము ళహబంట్్పభంగ్
పభఫోర భా.

నాన్-ఒడాంట్ోజతుక్ తనెభన్ ట్ృయభర్స
తనెభన్ అళహటయోజతుక్ ట్ృయభర్స (ఎభుఔ నండు పట్ేటయ): అళహటయోభాస్, బైకోసభాస్, కసండోర భస్, ఎయంగ్స
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ట్ృయభర్, ళంట్రల్ జభంట్స ళల్ ఄండ్స పభఫోర -అళహటయోభా.
తనెభన్ యసఫ్టట ట్్వయస్ నాన్-ఒడాంట్ోజతుక్ ట్ృయభర్స: తృసహఱల ోభా, పభఫోర భా, పభఫస్
ర ఏపయౌస్, మిపయల్ జభంట్స
ళల్స, రఖాతూస ట్ృయభర్స, ఴేభాంజియోభా, యౌంతౄసంజియోభా, ఱెభతృో భా భమిము హగమంట్ెడ్స నెర్ా్.
చికూతస
ఎమితోరఱయకోతృసలకూమా చికూతస
మోగితు తృ గసఔుఔు శంఫంధంచిన ఈతుతే
ు ఱన రసడ్ఔడ్దతు చెతృసుయౌ
దనగస ఈండే యమిగిన నా ఱేదా ళయయి దామసిఱన త ఱగించాయౌ
యట్మిన్ A (O/ట్ాహఔల్) 75000-300000 IU; భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు
మాంట్ీఅకూసడెంట్స థెయ: β-కమోట్్న్
యట్మిన్ B కసంల క్స - ఔమిశయల్ భమిము యౌంఖుళల్ య్వన్స మోగికూ ఈనా శందమసైఱఱో ఆద
ఈయోఖడ్ెతేంద
భాయౌగాంట్స యసఫ్టట & ఫో న్ ట్ృయభయుల
యసకాభస్ ళల్ కసమిసననభా, యసమోకభా, యౌంతౄో యసమోకభా, భయోయసమోకభా, కసండోర యసమోకభా, పభఫోర యసమోకభా,
ఄడుననయసమోకభా, ఄడుననళహళట క్
హ కసమిసననభా భమిము ఎహడెమసమభడ్స కసమిసననభా
ఴశు రచికూతసఱు
యసధాయణ ఴశు చి
గ మేవన్ (ఎఱకోటో కసట్ెమి & ఎఱకోటో శయు మ)ీ , ఱేశర్ చికూతస. ళహటభుఱస్
ర కూతస, ఔాయో ఴశు చి
ర కూతస, పఱు
తుయౌహరేయసఔ ఔడా ఱయకోతృసలకూమాఱో ఎట్ుళంట్్ భాయుు ఱేఔుండా ఈంట్ే ఫమాసతు ఔడా మిఖణంచళచి.

యౌంతౄో భాస్
ఫమికట్సస ట్ృయభర్ ఄనేద ళమీగఔమించఫడ్తు యౌంతౄో ఫాలళహటక్ యౌంతౄో భా. ఎ్రభన్ ఫార్ రెభయస్ ఔు ఆద దఖగ య
శంఫంధంతో ఈండు ఆనెిక్షన్ ఔఱుఖజేశు ంద. (తుమంతరణఔు కసనసర్/అంకసఱజీ ఄధాయమంఱో చ఼డ్ండు)
ఖభతుఔ: ఫమికట్సస యౌంతౄో భాన ఎంత తాయగస ఖుమిుళేు ఄంత భంచిద, ఎందఔంట్ే తృసరయంబదఴఱో ఇ రసయధ
కుమోథెయఔు ఫాగస శుందశుంద.
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3ళ ఄధాయమం
గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ రసయధఱు
1.1 గసయయోట ో ఆంట్ళనల్
జట
ట్ారక్ట ఔు ళచేి ఆనెిక్షన్స
1.2 ఄమీతమాళహస్
తృో ర ట్ోజోరసఔు చెందన ఇ. ఴియట ో ఱెభట్్కస ళఱల ళచేి ఆనెిక్షన్ న ఄమీతమాళహస్ ఄంట్ాయు. ఇ తృో ర ట్ోజోరస కొఱెభట్్స్
ఆంకస ఆతయ ేఖు శంఫంధత శభశయఱన శఽలహటంచ ఖఱద. ఆందఱో యౌళర్ ఄఫసస్, ఫ్ూ
ల మోఱమనమీ, కసమిడమాక్
డుళసమినేవన్, ళమిఫల్
ర డుళసమినేవన్ ళంట్్ శభశయఱు ఔడా ఈనాాభ.
ఇ. ఴియట ో ఱెభట్్కస యసధాయణంగస ననట్్ ఱేదా భఱ యంధారఱ నండు ఴమీయంఱోకూ ళశుంద. ఆనెిక్షన్ ఔయౌగించే ళహస్ట్ భఱం
ఔయౌళహన తూయు, అయౘయంఱో ఔడా ఈంట్ాభ; ఄమియబరంగస అయౘమసతుా ఄందజేళే రసమి చేతేఱఔు ఔడా ఇ ళహస్ట్
ఈండొ చి. ఴఽంగసయభు దాామస ఔడా ఇ. ఴియట ో ఱెభట్్కస ఴమీయంఱోకూ రరేయంచొచి; భుకయంగస ననట్్ దాామస,
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ఄతృసనభు దాామస కుాడుంచే రసమికూ ఇ తృో ర ట్ోజోరస దాామస రసయధఱు ళచేి ఄళకసఴం ఄధఔం.

ఄమీతమాళహస్ రసయధ తుమసియణ


యఔు ంతో ఔడున యమోచనాఱు



తృ తిు ఔడ్ెపఱో నొహు



జాయం



హఱలఱోల యమోచనాఱు ఄళాఔుండా భఱయశయు న నాలం నండు యఔు ం కసయడ్ం



పపయౌమనెంట్స ఱేదా నెకాోట్ెభజింగ్ కొఱెభట్్స్ రసయధఱు మోఖ ళయకుుఔయణ తీళరబైన యఔు యమోచనాఱు, ఄధఔబైన
తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, మిట్ ోనెభట్్స్ దాామస తెఱుశుంద.

చికూతస
ఄమీతక్ కొఱెభట్్స్
ట్్తుడ్జోల్ 2 g/day అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ; భూడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
బట్ోరతుడ్జోల్ (O/IV) 750 mg మోతాదతు ఫాగించఔుతు మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద నండు ద మోజుఱు
ఆంట్ారఱయమినల్ ఄమీతమాళహస్
డెభఱోఔసనెభడ్స పపయోమేట్స 500 mg మోతాదతు ఫాగించఔుతు మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల; ఆయరెభ మోజుఱు
ఱేదా
తృసమోమోబైళహన్ 30 mg/kg మోతాదన ఫాగించఔుతు మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఐద నండు ద మోజుఱు
ఄమీఫా యౌళర్ ఄఫసస్ రసయధ తుమసియణ


దమోజుఱ ళయళధఱో జాయం, కసఱేమం ఔుడు భఫాఖంఱో నొహు, బతు గస భాయడ్ం



అఔయౌ భందగించడ్ం, ఫయుళప తఖగ డ్ం

ఄమీఫా యౌళర్ ఄఫసస్ ఈనా 60% నండు 70% మోఖుఱఔు కొంకోమిట్ెంట్స కొఱెభట్్స్ ఈండ్ద, ఄభతే యఔు యమోచనాఱు
భాతరం రసమికూ ూయాం ళచిిన దాకఱాఱు ఎఔుకళ ఄతు ఖభతుంచఫడుంద.

చికూతస
బట్ోరతుడ్జోల్ 800 mg భాతరఱు మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద నండు ద మోజుఱు
ఱేదా
ట్్తుడ్జోల్ 600 mg భాతరఱు మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు
మోగి ఴమీయం ఔరేల ట్ాకూసక్ గస ఈంట్ే
బట్ోరతుడ్జోల్ 500 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; మోగి మిళి తి
హ బయుఖుడే ళయఔు. మోగి
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కోఱుఔునాాఔ ఆంజక్షన
ల అహరేళహ ననట్్ దాామస భాతరఱు ఆరసాయౌ. అ తమసాత:
డెభఱోఔసనెభడ్స పపయోమేట్స 500 mg మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ద మోజుఱు
కోలమోకూాన్ (O) 600 mg మోజుకూ ఔ యసమి; మండ్ె మోజుఱు; అ తమసాత 300 mg మోజుకూ ఔ యసమి; మండ్ె రసమసఱు.
ఄఫసస్ డెభన
ర ేజీ ఈనాట్ుట ఎఱా ఖుమిుంచాయౌ?
పభయోజతుక్ ఄఫసస్ ఱేనట్ుట తుమసిమించకోఔడ్ద
భందఱ దాామస భూడ్ె మోజుఱ తృసట్ు చికూతస ఄందంచినా ఔడా మోగిఱో బయుఖుదఱ ఱేఔతృో తే
ఄఫసస్ యిర్ శంబయంచే మిళి తి
హ ఈంట్ే (తీళరబైన నొహు, రెకూకలై
ల )
దద దెభన ఎడ్భ రెభప ఈనా ఱోబ్ ఄఫసస్
రసయధ ఱక్షణాఱు తఖుగతేనాాభ ఱేదో మోగితు తయచగస మియౕయౌంచి తెఱుశకోరసయౌ
ఆనెిక్షన్ తగిగనుట్్కు ఄఫసస్ ళఱల ఔయౌగిన డొ ఱల చాఱా రసమసఱు ఈండుతృో తేంద.
చికూతస ఄభన నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱ తమసాత ఱేదా ఱక్షణాఱు తగసగఔ ఔ యసమి US యసకన్ చేమడ్ం
భంచిద.
1.3 గిమామిడమాళహస్
గిమామిడమా ఱాంతల మా (జి. ఆంట్ళట న
జ ాయౌస్) ఄనే తృో ర ట్ోజోరస ళఱల జీమసణఴమంఱో భన ఈండే చినాేఖుఔు ఔయౌగే
ఆనెిక్షన్ న గిమామిడమాళహస్ ఄంట్ాయు.
రసయధ తుమసియణ


తృసరయంబదఴఱో ఎట్ుళంట్్ రసయధ ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళప.



రసయధ ఱక్షణాఱు ళచిినపుడ్ె ముదట్గస ఄఔయసమతే
ు గస ఱేదా దీయఘకసయౌఔంగస ఫాధంచే యమోచనాఱు
ళయసుభ. ఇ యమోచనాఱఱో ఎట్ుళంట్్ యఔు ం కసతూ చీభు కసతూ ఔతుహంచద.



కొతుా శందమసబఱఱో చినా ేఖు తృో వకసఱన తీశకోతుళాఔుండా గిమామిడమా ఱాంతల మా ఆనెిక్షన్
చేశు ంద.

ేఖు ఫమట్ ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఴం తఔుకళ. ఔరేల ళళేు ఄయ ఄమిటకేమిమా, భయ్టతౄసమ్ ఎమితీభా,
ఫారంకోయసుశమ్, తయౌమమి ట్ారక్ట రసయధ, మిమాకుటవ్ అయు మైట్్స్ ళంట్్ రసయధఱు మసరొచి.
యచాయణ: గిమామిడమా ఆంట్ళట న
జ ాయౌస్ ట్ోరతౄో జభట్సస ఱేదా ళహస్ట్ యచాయణఔు బైకాోయో కహక్ శ఼
ట ల్ ఎకససమినేవన్.
ళమిమల్ 3 యసంహల్స ఎకససమినేవన్ చేళేట్పుడ్ె ళతుసట్్యట్్ యుఖుతేంద. తుమిదవటబైన మీక్షఱు ఄంట్ే శ఼
ట ల్
మాంట్్జన్ ELISA ఱేదా డ఼్యయోడునల్ ఫమాస చేయు సయు.

చికూతస
బట్ోరతుడ్జోల్ (O) 400 mg మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద మోజుఱు
ఱేదా
ట్్తుడ్జోల్ (PO) 2 gm మోజుకూ ఔ యసమి
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హఱలఱఔు: పపమసజోయౌడో న్ 6 mg/kg మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు
జఞఖాతుఱు


బట్ోరతుడ్జోల్, ట్్తుడ్జోల్, ళకూాడ్జోల్ రసడ్ెతేనా మోఖుఱు ఎట్్ట మిళి త
హ ేఱఱో భదయం ళేయంచఔడ్ద.



ఖయైళతేఱు ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔం ఄపుడ్ె బట్ోరతుడ్జోల్, ట్్తుడ్జోల్, ళకూాడ్జోల్ రసడ్ఔడ్ద



కసఱేమాతుకూ శంఫంధంచిన మోగసఱు ఈంట్ే భన చెహున మోతాదన 50% తగిగంచేమాయౌ.

1.4 ఄయసకమిమాళహస్
ఄయసకమిస్ ఱుంతరకసభడ్సస ళఱల ేఖుఱో ఆనెిక్షన్ ళళేు అ రసయధతు ఄళేకమిమాళహస్ ఄంట్ాయు. మియబరంగస ఱేతు
తృసరంతాఱోల, శమైన తృో వకసయౘయం ఄందతు ళయఔుుఱఱో, ఐయన్ ఱోం ళఱల ళచేి ఄతూమిమా ఈనా రసమిక,ూ భానళహఔ
ఱేదా ఱసమీమిఔ ఎదఖుదఱ ఱేతు రసమికూ ఄళేకమిమాళహస్ ళచేి ఄళకసఴం ఄధఔం.
రసయధ తుమసియణ


ఎఔుకళ భంద మోఖుఱఱో రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్ళప



రసయధ ఱక్షణాఱు మండ్ె యకసఱు - తృసరయంబ దఴ (ఱామసా బైగాేవన్) & చిళమి దఴ (బకసతుఔల్ ఎపక్ట్)



తృసరయంబ దఴఱో (ఖుడ్ెల రరేయంచిన నాఱుఖు నండు దయౘయు మోజుఱు): జాయం, దఖుగ, అమాశం,
ఖుయుాట్ట ట్ం.



చిళమి దఴఱో (ఖుడ్ెల రరేయంచిన అయు నండు ఎతుమిద రసమసఱు): పయుఖుఱ ఔదయౌఔ (ననయు, భుఔుక,
భఱనాలం), యయసుయబైన ఱేఔ ఎహగసయళహటక్
ో తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, యకసయం, రసంతేఱు, గొంతే శమిచేశకోళడ్ం,
తృ డు దఖుగ, తౄసయమింజిమల్ గోలఫస్. ఆఫబందఱు - తయౌమమి & ఆంట్ళట న
జ ల్ ఄఫ్రరక్షన్, ఄుండుళభట్్స్,
తృసంకూామాట్ెభట్్స్ భమిము భాల్ న఼యట్్వ
ర న్.

చికూతస
అఱెబండుజోల్ (O) 400mg ఔక యసమి
ఱేదా
బఫ్ండ్జోల్ 100 mg మోజుకూ మండ్ె యసయుల, భూడ్ె మోజుఱు. ఖయైళతేఱఔు ఆళాఔడ్ద

1.5 అంకైఱోయట బైళహన్
అంకైఱోయోట భా డ఼్యయోడునేల్ ఱేదా నెఔట్ర్ ఄబమికసనస్ దాామస చినాేఖుఔు ళచేి రసయధతు అంకైఱోయట బైళహన్
ఄంట్ాయు. యఔు ఴీనత ఇ రసయధకూ రధాన ఱక్షణం భమిము యఔు ఴీనతఔు కసయణం ఄభేయ రసయధఱోల ఆద ఔడా ఔట్్.
చికూతస
బఫ్ండ్జోల్ 100 mg భాతరఱు నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; భూడ్ె మోజుఱు.
ఇ భాతరఱు మండ్ె శంళతసమసఱు భఫడున హఱలఱ నండు దద రసమికూ భాతరబే ఆరసాయౌ. మండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప
రసమికూ ఆద కసంట్ార-ఆండుకేట్ెడ్స.
ఱేదా
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భమసంట్ెల్ తృసమోభేట్స 250 mg; ళహయంజి 250 mg/5 ml యౄంఱో ఄభతే 10 mg/kg body weight మోజుకూ
ఔ యసమి, భూడ్ె మోజుఱు
ఇ భంద శంళతసయం ఱోప హఱలఱఔు రసడ్ఔడ్ద
ఱేదా
అఱెబండుజోల్ (O) 400mg ఔక యసమి
శంళతసయం నండు మండ్ె శంళతసమసఱ ళమశ భధయన ఈనా హఱలఱఔు అఱెబండుజోల్ ళహయంజి 200 mg ఔక
యసమి.
మండ్ె శంళతసమసఱు భఫడున హఱలఱఔు అఱెబండుజోల్ ళహయంజి 400 mg ఔక యసమి.
మోగి యవమశ఼చి
కొంకూ పయుఖుఱు ఴమీయంఱోకూ చయమం దాామస రరేయయసుభ, ఄద ఔడా ఱామేా యౄంఱో ఈనా పయుఖుఱు రరేయంచి
ఴమీయంఱో ఎదఖుతాభ
ళయళయసమ క్షేతారఱోల, ఫమట్ తుచేళేరసయు ఫూట్ు
ల , గోలవ్స రేశకోళడ్ం ళఱల రసయధ మసఔుండా తురసమించళచి
భన చెహున భందఱు ఖమిైణీఱు, తృసఱు ఆశునా తఱులఱు భమిము భదయతృసనం చేళేరసయు రసడ్ఔడ్ద
యకసయం, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, తఱనొహు, ఔలైా తియఖడ్ం, రసయఔుఱత భమిము చయమం మీద మసష్ ళంట్్య భందఱ
ళఱల ఔయౌగే రతిచయయఱు.

1.6 యసటోంగైఱోభడుమాళహస్
యసటోంగైఱోభడ్సస ఄనే మసనా నెభట్ోడ్సస ఱో మండ్ె యకసఱ జఞతేఱ ళఱల ేఖుఱో ఆనెిక్షన్ ళళేు అ రసయధతు
యసటోంగైఱోభడుమాళహస్ ఄంట్ాయు. భనవేఱోల మోగసతుా ఔఱుఖజేళే జఞతి ఎస్. ళట మోకమసయౌస్. ఇ జఞతి యయవట త
ఏమిట్ంట్ే, మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఫాఖునా భనవేఱోల ఎట్ుళంట్్ రసయధ ఱక్షణాఱు ఔనఫయచఔుండా దఱసఫాదఱ తృసట్ు
ఴమీయంఱో ఈంట్ృ, ళఽది చెందడ్ం; మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఫాగోఱేతు ళయఔుుఱఱో భాతరం తృసరణాంతఔబైన ఆనెిక్షనల ఔు (ఴైర్
ఆనెిక్షన్ ళహండోర మ్, డుళసమినేట్ెడ్స యసటోంగైఱోభడుమాళహస్) కసయణభభయ భయణాతుకూ దామి తీశుంద.
రసయధ తుమసియణ


యసటోంగైఱోభడుమాళహస్ రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడభ ఄంట్ే నెభట్ోడ్స ఄద యుఖుతేనా తృసరంతం
నండు ఆతయ నాఱాఱ దాామస ఔదఱుత, చయమశంఫంధత ఆఫబందఱు తఱెతు ేతాభ.



కసాతుక్ ఄనా-కసంహల కేట్ెడ్స ఆనెిక్షన్స ఄపుడ్ె, ఱామేా చయమఫాఖంఱోకూ ళశుంద, ఄఔకడ్ యట్్ ళఱల
ఔయట్ేతుమస్ యసటోంగైఱోభడుమాళహస్ ళశుంద. ఱామసా చయమం దఖగ యఔు ళఱశ రెలు ైనా కసయణంగస దీతుా
ఱామసా ఔమన్స ఄతు ఔడా ఄంట్ాయు.



ేఖు ఆనెిక్షన్ ళచిినా ఱక్షణాఱు భాతరం ఫమట్డ్ళప. చినాతృసట్్ శంకేతాఱెభన తృ తిు ఔడ్ెప నొహు,
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యకసయం, రసంతేఱు, ఔుడ్ెపఫబయం, యమోచనాఱు, ఎహగసయళహటక్
ో నొహు ళఱల యసటోంగైఱోభడుమాళహస్
ళచిిందతు దరయఔమించఱేభు.


తృో వకసయౘయ ఱోం ఈనా హఱలఱోల, యసటోంగైఱోభడుమాళహస్ ళఱల దీయఘకసయౌఔ యమోచనాఱు, కసచెకూసమా,
పభఱయర్ ట్ు తెభవ్
ర (ఎదఖుదఱ ఱేఔతృో ళడ్ం) ళంట్్ అమోఖయ ఄళశి ఱు ళయసుభ.



యసటోంగైఱోభడుమాళహస్ ళఱల గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ (GI), ఱమనమీ, డెమసమట్ోఱాజిక్, న఼యమోఱాజిక్, గసామ్
నెఖట్్వ్ ఫాకుటమిమిమా ళంట్్ ళహితేఱు ళయకూుకూ ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద. రతేయకూంచి ఴైర్ ఆనెిక్షన్ ఈనా
మోఖుఱఔు భన చెహున యుఖమతఱు తాయగస ఫమట్డ్తాభ.

చికూతస
ఐళమమకూటన్ 200 mcg/kg మోజుకూ ఔ యసమి; మండ్ె మోజుఱు
ఔరేల ఆనెిక్షన్ నెభమదగస తఖుగతేనాట్ుట ఄతుహళేు ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు రసడొ చి. మసనాజీళపఱు
ూమిుగస త ఱగితృో ళడాతుకూ అఱెబండుజోల్ (O) 400mg మోజుకూ ఔ యసమి; భూడ్ె మోజుఱు ఔడా శభయి ళంతంగస
తు చేశు ంద.
ఄఔయట్స & కసాతుక్ యసటోంగైఱోభడుమాళహస్
పస్ట ఱెభన్ థెయ
ఐళమమకూటన్ (O) 200 mcg/kg మోజుకూ ఔ యసమి; మండ్ె మోజుఱు
ఱోరస ఱోరస ఆనెిక్షన్ ఈనా రసమిక,ూ దఴేన కేజీఱు ఔనాా తఔుకళ ఫయుళప ఈనా రసమిక,ూ ఖమిైణీఱఔు భమిము
తృసఱు ఆచేి తఱులఱఔు ఐళమమకూటన్ ఆళాఔడ్ద
ఱేదా
అఱెబండుజోల్ (O) 400mg మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
కసంట్ారఆండుకేవన
ల
ఫ్ంజిభడ్జోల్ మిఴాభాఱతో చేళహన భందఱు మోగికూ డ్ఔతృో తే భ భందఱు రసడ్ఔడ్ద
ఖమిైణీఱు ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో ఇ భందఱు రసడ్ఔడ్ద
భఱ మీక్ష చేళహనపుడ్ె యసటోంగైఱోభడుమాళహస్ తృసజిట్్వ్ ఖనఔ ళళేు భమిము ఱక్షణాఱు తఖగ ఔతృో తే; మోగికూ మండ్ె
నండు నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత భఱ మీక్ష చేళహ ఆనెిక్షన్ ూమిుగస త ఱగితృో భందో ఱేదో చ఼డాయౌ. ఔరేల ఱామేా
ఈనాట్ుట తెయౌళేు , చికూతస పనఃతృసరయంతేంచాయౌ.
ఴైర్-ఆనెిక్షన్ ళహండోర మ్/దళసమినేట్ెడ్స యసటోంగైఱోభడుమాళహస్
యసధయబైనంత ళయఔు ఆభూమాననశరీళహవ్ థెయ తుయౌహరేమాయౌ ఱేదా తగిగంచాయౌ. అ తమసాత:
ఐళమమకూటన్ (O) 200 mcg/kg మోజుకూ ఔ యసమి, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు భఱ ఱేదా శ఼ిట్ం మీక్షఱు నెఖట్్వ్
ళచేింత ళయఔు రసడాయౌ.
ననట్్ దాామస భందఱు డ్తు మోఖుఱఔు మఔటల్ దద తిఱో భందఱు రసడుతే పయౌతం ఈండొ చి. ఔరేల ననట్్ దాామస
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భమిము మఔటమ్ దాామస భందఱు రసడునా ఈయోఖం ఱేఔతృో తే ఐళమమకూటన్ శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ తౄసయుమఱా రసడొ చి
ఄతు FDA అమోదంచింద.

1.7 ళహయట ో డుమాళహస్
ట్ేప్ రసర్మ (ఒ యఔబైన ఏయౌఔతృసభు) రసయధ ఄమియబరంగస ఈండ్డ్ం, అయౘయప ఄఱరసట్ు
ల ళఱల ళశుంద.
రధానంగస:
ళహళట ళ
హ యసస్ ఫో యస్ (ట్ీతుమా యసజినేట్ా యొఔక ఱామసా దఴ) - చిి ఱేదా శమిగగ స ఈడ్ఔతు గొడ్ెడభాంశభు తినడ్ం
ళఱల ఴమీయంఱోకూ రరేయశుంద.
ళహళట ళ
హ యసస్ ళఱులఱోళే (ట్ీతుమా యో యౌమం యొఔక ఱామసా దఴ) - శమిగగ స ళండ్తు అయౘయదామసిఱు తినడ్ం ళఱల
ఴమీయంఱోకూ రరేయశుంద.
డెభపహఱల ోఫో మిమం ఱాట్మ్ - శమిగగ స ళండ్తు చే ళఱల ళశుంద.
ఴైబననఱెహసస్ నానా - భఱం ఔయౌళహన అయౘయం కసతూ ఆతయ యధానాఱోల కసతూ ననట్్ ఖుండా రరేయశుంద. భనవేఱ
దాామస, ఔుఔకఱ దాామస, ఆతయ జంతేళపఱ భయౌనాఱు దాామస ఆద శంఔామించే ఄళకసఴం ఈంద.

రసయధ తుమసియణ
ఏయౌఔతృసభుఱు యుఖుతేనాా ఎట్ుళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళప
భఱంఱో ఏయౌఔతృసభుఱ తృో ర గోలట్్డ్సస ఱేదా ఴమీయఫాగసఱు ఔతుహంచడ్ం దాామస ఄయ ఴమీయంఱో ఈనాామతు
తెఱుశకోరొచి.
ఎహగసయళహటక్
ో ఆఫబందఱు, యకసయం, యమోచనాఱు & ఫయుళప తఖగ డ్ం
ంట్ోలకూ చేమిన మసనాజీయతు ఫట్్ట తీళరబైన రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ

రయోఖఱసఱఱో మీక్షఱు
ఖుడ్ెల, మసనాజీళపఱు ఈతుకూ తెఱుశకోళడాతుకూ భాకోాయో కహక్ భమిము బైకాోయో కహక్ యచాయణ. కొతుా ళయోట డ్సస
భఱంఱోకూ నేయుగస ఖుడ్ల న ళదఱుతాభ, కొతుా యసయుల ళయోట డ్సస ఴమీయఫాగసఱు ఔడా ఈండొ చి. మండ్ె-భూడ్ె
యసయుల భఱం తీశఔుతు మీక్షుళేు ళతుసట్్యట్్ యుఖుతేంద. ఄఱాటోయో ననఖాప, CT, MRI, శ఼
ట ల్ మాంట్్జన్, ELISA
మీక్షఱు రసయధ తుమసియణఔు చాఱా ఈయోఖడ్తాభ, భగస ఆతయ మోగసఱు (ఈదా: ళహళట ళ
హ మోకళహస్, ఎకూననకోకోళహస్)
ఖుమించి ఔడా తెఱుశుంద.

చికూతస
1. ట్ీతుమా యో యౌమం, ట్ీతుమా యసజినేట్ా & డెభపహఱల ోఫో మిమం ఱాట్మ్ కోశం
C: తుకోలశబైడ్స (PO)
దద ఱఔు, అయు శంళతసమసఱు భఫడున హఱలఱఔు - 2g ఄఱాుయౘయం తీశఔునా తమసాత ఔ మోతాద, మండ్ె
ఖంట్ఱ తమసాత మేగట్్వ్ (ఈదా: బగీాలహమం శఱేిట్స) రేశకోరసయౌ.
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మండ్ె నండు అయు శంళతసమసఱ హఱలఱఔు - 1g అయౘయం తినా తమసాత ఔ మోతాద, మండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత
మేగట్్వ్ రేశకోరసయౌ.
మండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 500mg అయౘయం తినా తమసాత ఔ మోతాద, మండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత
మేగట్్వ్ రేశకోరసయౌ.
2. ఴైబననఱెహసస్ నానా కోశం
హఱలఱఔు & అయు శంళతసమసఱు భఫడున హఱలఱఔు - C: Niclosamide 2g ఔ మోతాదఱో ముదట్్ మోజు, అ
తమసాత 1g మోజుకూ ఔయసమి, అయు మోజుఱు.
మండ్ె నండు అయు శంళతసమసఱ హఱలఱఔు - C: Niclosamide 2g ఔ మోతాదఱో ముదట్్ మోజు, అ తమసాత
500mg మోజుకూ ఔయసమి, అయు మోజుఱు.
మండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - C: Niclosamide 500mg ఔ మోతాదఱో ముదట్్ మోజు, అ తమసాత
250mg మోజుకూ ఔయసమి, అయు మోజుఱు.
ఱేదా
C: మసజికసాంట్ెల్ 40mg/kg body weight (O) ఔకయసమి.
3. ఴతృసట్్క్ ఎకూననకోకోళహస్ కోశం
ఎకూననకోకోళహస్, అఱెబండుజోల్ భమిము ఴశు చి
ర కూతస దాామస తఖుగతేంద ఱేదా అఱెబండుజోల్ భమిము PAIR
(ంఔిర్, మాళహుమేవన్, ఆంజక్షన్, మీ-మాళహుమేవన్) దాామస తఖుగతేంద.
ఖభతుఔ:
డెభపహఱల ోఫో మిమం ఆనెిక్షన్ ళళేు యట్మిన్ త-12 ఱోం ళశుంద, ఔరేల ఄట్ుళంట్్ మిళి తి
హ ఖభతుళేు మంట్యల్
దద తి దాామస యట్మిన్ త-12 ఄందంచాయౌ.
భందఱు ఫాగస నమియౌన తమసాత మింగసయౌ
ఴచిమిఔ: ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో ఈనా ఖమిైణీఱు తుకోలశబైడ్స రసడ్ఔడ్ద.

1.8 ట్ెభతౄసభడ్స & తృసమసట్ెభతౄసభడ్స
యసఱమమనెఱల ా ట్ెభప,హ యసఱమమనెఱల ా తృసమసట్ెభప,హ ళమోళర్ ఖూ
ా ప్ A & B ళఱల ఔయౌగే ఄఔయట్స ళహశటమిక్ రసయధ. ఄమియబరబైన
ఱేదా యసఱమమనెఱల ా ఔయౌళహ ఈనా తూయు ఱేదా అయౘయం తీశఔునాపుడ్ె ళశుంద.

రసయధ తుమసియణ
ట్ెభతౄసభడ్స ఎతుా మోజుఱు ఈంట్ుంద, ఱక్షణాఱు ఎపుడ్ె ఫమట్డ్తాభ ఄనేద ఄంచనా రేమఱేభు.
జాయం, తీళరబైన తఱనొహు, బైఔభు & ఔండ్మసఱ నొహు (బైమాయౌు మా) ళంట్్య రధాన ఱక్షణాఱు.
తృసరయంబ దఴఱోనే ట్ెభతౄసభడ్స న ట్్టంచకోఔతృో తే ఄద తీళరతయబై డెయ్మిమం, అఫట నవన్,
ేడ
ఆంట్ళహటనల్ ఴమోమేజ్,
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ఫొ రెల్ యిమేవన్ ళంట్్ రసట్్కూ దామి తీళహ చిళమికూ మోగి తృసరణాఱు కోఱోుళచి. ఔరేల మోగి తృసరణాఱు తుఱుపఔునాా
జీయతకసఱం న఼యమోళభకూమాట్్క్
ర కసంహల కేవన్స ళఱల ఆఫబంద ఔఱుఖుతేంద.

రయోఖఱసఱ దాామస రసయధ తుమసియణ
ట్ెభతౄసభడ్స రసయధ తుమసియణ మీక్షఱ దాామసనే తెఱుశుంద. 100% కచిితబైన ట్ెభతౄసభడ్స రసయధ తుమసియణ ఔఱిర్
దాామస తెఱుశుంద. ఫో న్ భామో మాళహుమేట్స; యఔు ం భమిము భఱం ఔఱిర్ (జాయం ళచిిన రసయం మోజుఱఱో
చేమాయౌ) ఱాంట్్య తృసరభాణఔం. ళమోఱాజిక్ మీక్షఱు: రెభడ్ల్ మీక్ష, ఆండెభమక్ట ఫ్ోల మోళంట్స మాంట్ీఫాడీ, ELISA.

చికూతస
కోలమసంపతుకసల్ 75 mg/kg/day, దాాఱుఖు నండు ఆయరెభ ఔక మోజుఱు
ఱేదా
ఄభాకూసళహయౌలన్ (కసలళపతుక్ మాళహడ్స శఴితం) 100mg/kg/day, దాాఱుఖు మోజుఱు
ఱేదా
ట్ెభబ
ర తోహరమ్-శఱాిబతాఔసజోల్ 10 & 50 mg/kg/day
భయ్ట-డ్రగ్ మళహశటన్స
భందఱఔు తుమోధఔత ఏయుడున ట్ెభతౄసభడ్స యశు మిశు ంద, దీతుకూ చికూతస ఄందంచడ్ం చాఱా ఔవట ం. ఇ కూంద చెహున
భందఱ ళఱల ఈయోఖం ఈండొ చి:
ళపహకూసమ్ 20 mg/kg మండ్ె మోతాదఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; ద నండు దాాఱుఖు మోజుఱు
ఱేదా
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ 50 mg/Kg per day మోజుకూ ఔ యసమి, ద నండు దాాఱుఖు మోజుఱు
ఱేదా
అఫ్ోల కససళహన్ 15 mg/Kg 1 day, ద నండు దాాఱుఖు మోజుఱు
తురసయణ:
మండ్ె యకసఱ రసకూసన
ల ఄందఫాట్ుఱో ఈనాాభ
1. ఄపుడే తమాయు చేళహ ననట్్ దాామస రేళే యసఱమమనెఱల ా ట్ెభపహ యొఔక Ty21a ళ్రైన్ ఈయోగించి చేళే రసకూసన్
2. మండ్ె శంళతసమసఱు భఫడున రసమికూ చేళే యఐ తృో య్యసఔమైడ్స కసయపసఱర్ రసకూసన్

1.9 ళహయట ో యో మిమాళహస్ (Schistosomiasis)
ళహయట ో యో భా జఞతికూ చెందన ఫల డ్స ఫ్ూ
ల క్స ఄనే మసనాజీళపఱు ళఱల ళహయట ో యో మిమాళహస్ ళశుంద. ళహయట ో యో భా
ఴభట్ోతమం, ళహయట ో యో భా భననసతు ఄనేయ భనవేఱ మీద అధాయడు జీయంచడాతుకూ చ఼ళే జీళపఱు. భంచితూట్్
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నతు ఱు నండు మిగే ఱామసా భతులహఱోకూ రరేయంచడ్ం దాామస ఆనెిక్షన్ ళశుంద. చయమం మీదఔు మసగసనే ఇ ఱామసా
ఔాభంగస ఱోఱఔు త ఱుచఔు తృో తేంద. ఴమీయంఱోకూ రరేయంచాఔ ఱామసా మిగి ళహయట ో యో మ్ గస భాయుతేంద. దద రెభన
పయుఖుఱు యఔు నాలభుఱుఱో ఫరతేఔుత అడ్య ఖుడ్ెల డ్తాభ. కొతుా ఖుడ్ెల భఱం, భూతరం దాామస ఫమట్కూ
రెయలతృో తాభ. కొతుా ఴమీయ ఔణజఞఱంఱో ఈండుతృో భ మోఖతుమోధఔ ఴకూుతు తగిగశు ఼ ఔాభంగస ఄళమరసఱఔు యౘతు
జయుఖుతేంద.
రసయధ తుమసియణ
ళహయట ో యో భా భననసతు


తృ తిు ఔడ్ెప నొహు భమిము యఔు ం ఔయౌశనా భఱం.



దీయఘకసయౌఔంగస ళహయట ో యో భా భననసతు ఴమీయం ఱో ఈంట్ే ఔడ్ెప రసప, యఔు ప రసంతేఱు, యౌళర్ పభఫోర ళహస్
ళంట్్య ళయసుభ.



ఴట్ెభట్్స్ త ఱేదా ళహ ఈనా రసమిఱో యయౖోట యో భా భననసతు ఈంట్ే రసమిఱో కసఱేమం చాఱా తాయగస
తృసడెభతృో తేంద.

ళహయట ో యో భా ఴభట్ోతమం


ఇ జీయ ళఱల ళచేి రధానబైన ఱక్షణం భూతరంఱో యఔు ం ఔయౌశండ్డ్ం.



దీయఘకసయౌఔంగస ళహయట ో యో భా ఴభట్ోతమం (ద నండు ఆయరెభ శంళతసమసఱు) ఴమీయంఱో ఈంట్ే
భూతరహండాఱు తుచేమళప. ఆందఔు కసయణంగస మూమోతి, భఱోనెపభట్
ర ్స్ ఱేదా ఫాలడ్ర్ కసమిసననభా.



గోలబయుఱోనెపభట్
ర ్స్ & ఄబైఱాభడో ళహస్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.

రయోఖఱసఱ దాామస రసయధ తుమసియణ
భఱ/భూతర యఱలలవణ దాామస ఖుడ్ల న ఖుమిుంచడ్ం, ఄయ ఏ యఔం ళహయట ో యో భారో తెఱుశకోళడ్ం. దీయఘకసయౌఔబైన ేఖు,
కసఱేమం రసయధఱు ఫాదశునాపుడ్ె కసట్ో కసట్సు తిక్ పఔల్ ళహమమర్ దద తితు ఈయోగించాయౌ. రసయధ తుమసియణ
తుమిదవటంగస తెయౌమాఱంట్ే ఎఔుకళ యసయుల భఱాతుా మీక్షుంచడ్ం, ళహగసమభడో యో క దాామస ేఖున మీక్షుంచడ్ం
చేమాయౌ. ళహయట ో యో భల్ ELISA దాామస శువట బైన ఄళగసషన ళశుంద, తదాామస చికూతస శఱుళప ఄళపతేంద.
చికూతస
C: రజికసాంట్ెల్: 40mg/kg (O) ఔ యసమి ఱేదా మోతాదన మండ్ెగస ఫాగించఔుతు మండ్ెయసయుల.
ఖభతుఔ
ళహయట ో యో భా భననసతు ఆనెిక్షన్ తీళరతన ఫట్్ట ఄధఔ మోతాద, 20mg/kg, మోజుకూ ఔకయసమి తీశకోరసయౌ. ఆఱా
మండ్ె మోజుఱు భందతు తీశకోరసయౌ.
ఇ భంద యసధాయణంగస రసయధ ఱక్షణాఱన తుయౌహరేశు ంద కసతూ ూమిుగస త ఱగించఱేద, ఄఱాంట్్ శందమసైఱోల ఴశు ర
చికూతస ఄళశయం ఈంట్ుంద.

1.10 లహఖఱోళహస్
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లహగఱాల ఄనేయ గసామ్-నెఖట్్వ్, తౄసయఔఱేటట్్వ్ ఆంట్ారళఱులఱార్ ఫాకుటమిమా. యట్్ఱో నాఱుఖు ఄంతమసుతేఱు ఈనాాభ:
లహగఱాల డుళంట్ెమిభ,ే లహగఱాల ఫ్ల కామి, లహగఱాల ఫొ భళ
డ , లహగఱాల య నెా; యట్్నే ఖూ
ా ప్ A, B, C & D ఄతు హఱుయసుయు.
లహగఱాల ననట్్దాామస భఱం ఱోఱకూ రెలలడ్ం, ఄమియబరబైన తూయు/అయౘయం తీశకోళడ్ం ళఱల ఴమీయంఱోకూ
రరేయశుంద.
రసయధ తుమసియణ
ఔడ్ెప దఖగ య ఄఔయసమతే
ు గస తిమిమమి ట్్టనట్ుట ఄళాడ్ం, తీళరబైన జాయం, రసంతేఱు, అఔయౌ చచిితృో ళడ్ం,
తూట్్ఱాంట్్ యమోచనాఱు, ళవర్స ముదఱెభనయ.
ఔడ్ెప నొహు, ఄపుడ్పుడ్ె యశయు న చేమాఱనే ఫాళన ఔఱఖడ్ం, పఔల్ ఆంకసంట్్నెన్స, యఔు ంతో భూకసభడ్స
యమోచనాఱు ఔడా ఔాభంగస మసరొచి.
లహగఱాల డుళంట్ెమిభే దాామస ేఖు ఫమట్ ఔతుహంచే ఱక్షణాఱు - తీళరబైన తఱనొహు, ఫది ఔం, బతుంజిశమస్,
డెయౌమిమం, CNS ఔనాఱష న్స, ఴమోఱెభట్్క్ మూయమిక్ ళహండోర మ్ (HUS), బైకాోమాంజియోతిక్ ఴమోఱెభట్్క్
ఄతూమిమా, తారమోబళభట్ ోహతుమా, మీనల్ పభఱయర్, డీఴైడవ
ేర న్, ఴైతృో గల ళ
ట మిమా.
రయోఖఱసఱ దాామస రసయధ తుమసియణ
భఱం నండు ఱేదా మఔటమ్ నండు లహగఱాలన రేయు చేళహ బైకాోయో కప్ దాామస మీక్షుంచాయౌ.
ఄనభాతుత మోఖుఱఔు శ఼
ట ల్ ఔఱిర్ మీక్షఱు చేమాయౌ. మసనాజీయ యో కూనా ముదట్్ దఴఱోనే ఄయ చాఱా
ఎఔుకళగస ఈంట్ాభ. లహగఱాల డుళంట్ెమిభే ముదట్్ యఔం భఱంఱో ఈందో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ లహగస ట్ాకూసన్
జఞడ్న ELISA దాామస తెఱుశకోరసయౌ.
చికూతస
ఈతు భబైన భంద
A: ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ (O)
దద ఱఔు - 500mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద మోజుఱు
హఱలఱఔు (అదఱఔంట్ే ఱాఫాఱే ఎఔుకళ ఈంట్ే) - 5-10mg/kg/dose నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద
మోజుఱు. ఖమివట మోతాద
ఱేదా
C: నాయౌడుకూసక్ మాళహడ్స (O)
దద ఱఔు - 1g అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు (భూడ్ె నెఱఱు భఫడున రసమిక)ూ - 12.5mg/dose అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
A: ఎమితోరబైళహన్ (O)
దద ఱఔు - 250mg అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద మోజుఱు
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హఱలఱఔు - 10mg/kg/dose అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద మోజుఱు
ఖభతుఔ: నాయౌడుకూసక్ మాళహడ్స న఼యమోట్ాకూసక్ శాఫాళం ఖఱద కసఫట్్ట ళమశఱో దద రసమికూ జఞఖాతుగస మోతాద
ళహతౄసయుస చేమాయౌ; ఎహఱెహస భమిము మీనల్ పభఱయర్ ఈనా రసమికూ ఇ భంద కసంట్ార-ఆండుకేట్ెడ్స

1.11 ఔఱమస (యయచిఔ)
యతరయో ఔఱమే ఄనే ఫాకుటమిమా భతులహ గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ ఫాగసతుకూ ఆనెిక్షన్ ఔఱుఖజేమడాతుా ఔఱమస ఄంట్ాయు.
భఱం ఔయౌళహన ఄయదద బైన తూయు ఱేదా అయౘయం తీశఔునాపుడ్ె ఇ ఫాకుటమిమా భనవేఱోలకూ ళచేి
రభాదభుంద.
రసయధ తుమసియణ


ఴమీయంఱోకూ ళచిిన ఆయరెభ నాఱుఖు నండు నఱఫ్భ ఎతుమిద ఖంట్ఱు ఆంఔుఫలవన్ మిమడ్స. అ తమసాత
ఔకయసమిగస మోగిఱో తూట్్ఱాంట్్ యమోచనాఱు, రసంతేఱు, డుఴైడవ
ేర న్, ఔండ్మసఱు ట్ేటమడ్ం, ఴైతృో రోఱమిక్
యౖసక్ ళచిి భయణాతుకూ దామి తీశుంద.



యతరయో ఔఱమే యో కూన ళయకూు భఱం, ఖంజి తూయుఱా ఔతుహశు ంద.

రయోఖఱసఱ దాామస రసయధ తుమసియణ
ఄపుడే యశమిుంచిన భఱం ళేఔమించి దాతుా డార్క పల్డ బైకాోయో క ది తి దాామస మీక్షుంచి మోట్ెభల్ ఔర్డ్ ఫాళహఱలస్
ఈందేమో చ఼డాయౌ. శ఼
ట ల్ ఔఱిర్ దాామస ఆయో ఱాట్్న్ చేమడాతుకూ TCBS ఏఖర్ ఫాగస ఈయోఖడ్ెతేంద. తుమీణత
మాంట్ీళయం ఈయోగించి యతరయో ళమోట్ెభప్ తెఱుశకోరొచి.
చికూతస


మీఴైడవ
ేర న్, ఎఱెకటోోఱెభట్సస & ఫలస్ ఔమక్షన్ ఄతిభుకయంగస తీశకోరసయౌసన చయయఱు



ఔరేల మోగి డుఴైడవ
ేర న్ యసిభ భమీ ఎఔుకళగస ఈంట్ే, IV ఫ్ూ
ల భడ్స ఎకూకంచడ్ం ఈతు భం.



భధయతీళరత ఈనా డుఴైడవ
ేర న్ ఄభతే ననట్్ దాామసనే మీఴైడవ
ేర న్ చేమడాతుకూ రమతిాంచాయౌ, కసతూ
రసంతేఱు ఎఔుకళ ఄళపతేంట్ే ఆద తు చేమద.

తీళరబైన డుఴైడేరవన్ ఈంట్ే


తగిగతృో భన ఫ్ూ
ల భడ్స న పనయుది మించడాతుకూ ఆంట్ారయనస్ (I.V) ఫ్ూ
ల భడ్స రెంట్నే ఆరసాయౌ. ఱాకేటట్ెడ్స
మింఖర్ య ఱయవన్ ఱేదా ఐయో ట్ోతుక్ యో డుమం కోలమైడ్స య ఱయవన్.



శంళతసయం భఫడున ళమశస ఈనా మోఖుఱఔు 100 mls/kg I.V ఆరసాయౌ. ముదట్్ భూడ్ె ఖంట్ఱోల 30 mls/kg ఎంత తాయగస యఱు ఄభతే ఄంత తాయగస; తమసాత మండ్ె ఖంట్ఱోల - 70 mls/kg.



శంళతసయం ళమశస ఱేతు హఱలఱఔు 100 mls/kg I.V ఆరసాయౌ. ముదట్్ ఖంట్ఱో - 30 mls/kg;
తమసాత ఐద ఖంట్ఱోల 70 mls/kg. ఫ్ూ
ల భడ్స ఎకేకంతళేప హఱలఱన తుఔుండా ఔతుట్ుటఔుతు ఈండాయౌ.



ముదట్ 30 mls/kg ఎకూకంచాఔ మోగి ల్స యసధాయణం ఄభయ, యఔు తృో ట్ు శభళహితికూ చేయుకోరసయౌ. నాడు
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ఔనఔ ఫఱఴీనంగస ఈంద ఄతుహళేు I.V ఫ్ూ
ల భడ్స భయా ఆరసాయౌ. మోగి ననట్్ దాామస తాఖఖయౌగే ళహితి మసగసనే
ఆంట్ారయనస్ (I.V) ఫ్ూ
ల భడ్స ఎకూకశునాా, 5 mls/kg/h ORS య ఱయవన్ ఆరసాయౌ. ORS ళఱల రసమికూ
ళఱెభన్ ఱో ఱేతు తృ ట్ాలహమం, ఫ్భకసమోబనేట్స, ఖూ
ల కోస్ ఄందతాభ.


యయళపఱోల అయు ఖంట్ఱఔు, శంళతసయం భన రసమికూ భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఴైడవ
ేర న్ ఎఱా ఄళపతేందో
చ఼డాయౌ. ఔరేల తీళరబైన డుఴైడవ
ేర న్ మోగి ఎదమొకంట్ుంట్ే, I.V థెయ భయా తృసరయంతేంచాయౌ. డుఴైడవ
ేర న్
ఱేఔతృో తే, ఫ్ూ
ేర న్ చేశు ండాయౌ. డుఴైడవ
ేర న్ తగిగనా, కసశు
ల భడ్సస తృో ఔుండా జఞఖాతుఱు తీశఔుంట్ృ ఴైడవ
ఈంద ఄతుహళేు కూంద చెహున యధంగస చికూతస ఄందంచాయౌ.



మోగి మీఴైడట్స
ేర ఄమాయఔ, రసంతేఱు అగసఔ (నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱు ట్టటచి) మాంట్ీఫయోట్్క్స
ఆళాడ్ం ముదఱుట్ాటయౌ. ఔఱమస చికూతస దాామస తాయగస తగిగతృో భేదే ఄభనా, మాంట్ీఫయోట్్క్స
రేశకోళడ్ం ళఱల యమోచనాఱు తఖగ డ్ం, యతరయో ఔఱమసన ఴమీయం తాయగస యశమిుంచడ్ం జయుఖుతేంద.



ననట్్ దాామస మీఴైడవ
ేర న్ ముదఱుట్్టన భూడ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱ శభమంఱో మోగికూ అయౘయం
ట్ాటయౌ. అయౘయంతో తృసట్ు మాంట్ీఫయోట్్క్స ఔడా ఆళేు రసంతేఱు ఄభేయ ఄళకసఴం తఖుగతేంద.

భధయ తయయౘ డుఴైడేరవన్


ఒయల్ మీఴైడవ
ేర న్: 75-100ml/kg ముదట్్ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు



నాఱుఖు ఖంట్ఱ తమసాత మోగి మిళి తి
హ తు ఖభతుంచాయౌ; ఔరేల మోగి ళహితి బయుగైనట్ెల తే
జ WHO ళహతౄసయుస
చేళహన ORSన 10-20ml/kg రసడాయౌ. మోగి ళహితి బయుఖళాఔతృో తే ఔఱమస తీళరతయబైందతు ఖుమిుంచాయౌ.

డుఴైడేరవన్ ఱేఔతృో తే


చికూతస తమసాత మోగి ఔనఔ డుఴైడవ
ేర న్ శంకేతాఱు చ఼హంచఔతృో తే రసమికూ ఆంట్్ నండే చికూతస
ఄందంచళచి.



మండ్ె మోజుఱఔు శమిడా ORSన మోగికూ ఆరసాయౌ.



ORS య ఱయవన్ న ఎఱా తమాయు చేమాయౌ, ఎఱా తీశకోరసయౌ ఄతు చ఼హంచాయౌ.



తూయు యమోచనాఱు, రసంతేఱు, జాయం, భఱంఱో యఔు ం ళంట్్య తియఖఫడుతే రెంట్నే రెభదయతు దఖగ యఔు
మసరసయౌ.

భందఱు
A: డాకూసళభకల న్
ూ (O): దద ఱు, నెాండ్ె శంళతసమసఱు భఫడున హఱలఱఱఔు - 300 mg ఔకయసమి ఱేదా 5mg/kg
ఔకయసమి.
ఱేదా
A: ఎమితోరబైళహన్ (O): దద ఱఔు 500mg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ఐద మోజుఱు. హఱలఱఔు 40mg/kg/day
మోతాదన భూడ్ె ఫాగసఱుగస చేళహ భూడ్ె ూట్ఱు రేశకోరసయౌ, ఐద మోజుఱు.
ఱేదా
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A: ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్ (O): దద ఱఔు - 30mg/kg మోజుఔు ఔ యసమి (1g మోతాద మించఔడ్ద) ఱేదా 15mg/kg
నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, భూడ్ె మోజుఱు.
ఖభతుఔ


ORS ఱాంట్్ ఫ్ూ
ల భడ్స ఆంట్ోలనే చేశకోరసయౌ ఄంట్ే - 6 ట్ీశ఼ునల ంచదాయ, ఄయ ట్ీశ఼ున్ ఈపు, య్ట్యు
తూట్్ఱో ఔఱతృసయౌ; ఄందఱో శఖం ఔపు నామింజ యశం ఱేదా నజుు చేళహన ఄయట్్ండ్ె (తృ ట్ాలహమం కోశం)
రేశఔుంట్ే చాఱు.



డుఴైడవ
ేర న్ ఔు ఖుమైనపుడ్ె భూతరం శమిగస మసద, కొతుా శందమసబఱఱో అగితృో రొచి ఔడా. మీఴైడవ
ేర న్
తృసరయంతేంచిన అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు భూతరం ళశుంద. రతి భూడ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు
ఔయసమి భూతర యశయు న చేమాయౌస ళళేు ఄద ఴమీయంఱో ఫ్ూ
ల భడ్సస ఫాఖునాాభ ఄనడాతుకూ శంకేతం.



యఱెభనంత ళయఔు ఇ రసయధతు ఆంట్్ దఖగ య నమం చేమడాతుకూ చ఼డ్ట్బే భంచిద, రెభదయతు దఖగ యఔు
తీశఔుతు ళచేిఱోప అఱశయం ఄరొచి.

ఴచిమిఔ: డాకూసళభకల న్
ూ ఖమిైణీఱు, నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱు రసడ్ఔడ్ద.

1.12 యమోచనాఱు ఔయౌగించే రసయధఱు - తీశకోఖయౌగే జఞఖాతుఱు
చినాహఱలఱోల యమోచనాఱు - తీశకోరసయౌసన చయయఱు
తయౌల తృసఱన యమోచనాఱు ఄళపతేనా శభమంఱో ఔడా కొనయసగించడ్ం; దీతుళఱల హఱలఱు తృో వకసయౘయఱోం ఫామిన
డ్ఔుండా ఈంట్ాయు
తయౌల కూ హఱలరసతు మిళి తి
హ ఎపుడ్ె యవభం ఄళపతేందో తెయౌళేంత శభాచాయం యమోచనాఱభ ఈండాయౌ
ఆనేాళహవ్ యమోచనాఱు (యఔు ంతో ఔడున భఱం) ళళేు మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ
ORS రసడు డుఴైడవ
ేర న్ భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్స శభతేఱయతన కసతృసడాయౌ
జింక్ ఆళాడ్ం దాామస యమోచనాఱు తగిగంచళచి
దాాఱుఖు మోజుఱఔు భగస హఱలఱు యమోచనాఱు భమిము తృో వకసయౘయఱోంతో ఫాధడ్ెతేంట్ే రెంట్నే అశతిరకూ
తీశఔురెయల ళయౌ
భన చెహునయ చేమడ్ం ళఱల ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱోల 90% చాళపన తురసమించళచి.
తీళరబైన డుఴైడేరవన్ భమిము ఆతయ ఱక్షణాఱన ఖుమిుంచడ్ం:
తఔుకళ కసఱంఱో ఫయుళప తగిగతృో ళడ్ం
ఴైతృో రోఱమిక్ యౖసక్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్డ్ం: నాడీ రేఖంగస భమిము ఫఱఴీనంగస ఈండ్డ్ం, చయౌ తీళరంగస
ఄతుహంచడ్ం, అయ్ఖుమిమా ఱేదా ఄన఼మిమా
ఴైర్-రెంట్్ఱేవన్, మాళహడో ళహస్ న శ఼చించే గాడ్బైన భమిము రేఖళంతబైన ఱసాశ
తీళరబైన తృో వకసయౘయఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు
దద ఱోల యమోచనాఱు - తీశకోరసయౌసన చయయఱు
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ఫ్ూ
ల భడ్స శభతేఱయత కసతృసడ్డ్ం భమిము ఆతయ యవమాఱఱో చినాహఱలఱఔు తీశఔునే జఞఖాతుఱే దద ఱల ో ఔడా
తీశకోరసయౌ. ఄభతే దద ఱల ో యమోచనాఱు ఖఱ భూఱకసయణం ఏమిట్ో తాయగస తెఱుశకోరసయౌ. కసాతుక్ రసయధఱు,
మోఖతుమోధఔ ఴకూు క్షీణంజేళే రసయధఱు (ఴచ్.ఐ.య/ఎభడ్సస) ఈనా రసమిఱో యమోచనాఱు ఄభతే రతేయఔ ఴాది
తీశఔుతు చికూతస ఄందంచాయౌ. యసధాయణంగస దద రసమిఱో యమోచనాఱు అయౘయం డ్ఔతృో ళడ్ం ళఱల ళశుంద; ఆద
దానంతట్ ఄదే తగిగతృో తేంద.
దద ఱోల కసాతుక్ యమోచనాఱు - తీశకోరసయౌసన చయయఱు
కసాతుక్ డెభభేమిమా కోశం అశతిరఱో చ఼హంచఔునే రసమి శంకయ చాఱా తఔుకళ; ఖణాంకసఱ రకసయం దద ఱల ో 5%
భందకూ ఇ ఄళశి ళశుంద. భందఱు, భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళహండోర మ్, కోయౌట్ెభడ్సస, GI ట్ృయభయుల, న఼యమో ఎండో కైన్
ట్ృయభయుల, ఎండో కాోతుయోతీస్, కసాతుక్ ఆనెిక్షన
ల , డుయ మట్్యౌట్్ ఫొ రెల్ ళహండోర మ్ ముదఱెభన కసయణాఱ ళఱల కసాతుక్
డెభభేమిమా ళశుంద. కసఫట్్ట మోగి రెభదయ చమితర తెఱుశకోరసయౌ భమిము యమోచనాఱ యొఔక తృసతోపహజియోఱాజిక్
తుతీయున తెఱుశకోరసయౌ; దీతుళఱల మోగి ళహితితు శమిగగ స ఄంచనా రేమడ్ం భమిము మోగి అమోగసయతుా తుఱఔడ్గస
ఈంచే యఱు ఈంట్ుంద.
మోగికూ భుకయంగస ఄళశయబైనంత ఫ్ూ
ల భడ్స ఎకూకంచాయౌ. రసంతేఱు మసఔుండా ఫ్ూ
ల భడ్సస కొదద కొదద గస తీశకోభతు
చెతృసుయౌ. ండ్ల యయసఱు, శ఼ప్స, ఖూ
ల కోస్ తృసతూమాఱు, ఎఱెకటోోఱెభట్స తృసతూమాఱు (ఒయల్ మీఴైడవ
ేర న్ య ఱయవన్)
ళంట్్య తీశకోరసయౌ. తృసఱు భమిము తృసఱ దామసిఱు తీశకోఔడ్ద. చ ఄధఔంగస ఈనా అయౘయం
తీశకోఔడ్ద.
ఫాగస ఄళశి డ్ెతేనా మోఖుఱఔు భాతరబే భందఱ దాామస చికూతస ఄందంచాయౌ. యఔు ప యమోచనాఱు, ట్రరెఱెల ర్స
యమోచనాఱు ఱేదా ఔఱమస ఆనెిక్షన్ ఈనా మోఖుఱఔు:
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ 500 mg భాతరఱు మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు
ఄమీతక్ డుళంట్మి
బట్ోరతుడ్జోల్ 800 mg భాతరఱు మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ట్్తుడ్జోల్ (O) 2 g భాతర ఔకయసమి అయౘయంతో తృసట్ు
ఄఔయట్స గిమామిడమా ఆనెిక్షన్
ట్్తుడ్జోల్ (O) 2 g భాతర ఔకయసమి అయౘయంతో తృసట్ు
ఱేదా
బట్ోరతుడ్జోల్ 400 mg భాతరఱు మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె మోజుఱు
చినాహఱలఱోల తీళరబైన డుఴైడవ
ేర న్ ఈనాట్ుట, ఔఱమస ఱక్షణాఱు ఔతుహశు నా, మోఖతుమోధఔఴకూు తఔుకళ ఈనా మోఖుఱోల
ఄభనా భమిము ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డునా రెంట్నే అశతిరకూ రెయళాయౌ
మోఖుఱఔు శమిడునంత ఫ్ూ
ు ఈండాయౌ; భఱయశయు న ఎఔుకళ యసయుల ఄళపతేనాా ఔడా ఫ్ూ
ల భడ్సస ఄందశ఼
ల భడ్సస
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ఆళాడ్ం అఔడ్ద
తీశఔునా ఫ్ూ
ల భడ్స తుఱళట్ేల ద ఄతుహళేు రెంట్నే రెభదయడుా శంరదంచాయౌ
కొళపా దామసిఱు భమిము తృసడు మిఴాభ ఈతుతే
ు ఱన తగిగంచాయౌ. భందఱ దాామస చికూతస ఄందతేనా
శభమంఱో ఇ అయౘయం ఔాభంగస ఄందంచళచి. ఄుట్్ళయఔు రెభదయతు శ఼చన బేయఔు అయౘయం తీశకోళడ్ం
తుతుశమి.
ననమో్లకససళహన్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ఱేదా
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ఱేదా
డాకూసళభకల న్
ూ 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ఔరేల భన చెహున భందఱు మోగికూ కసంట్ార-ఆండుకేట్ెడ్స ఄభతే
కసట్్ము
ర కససజోల్ 960 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
తౄో యౌక్ మాళహడ్స 5 mg భాతరఱు మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు అయు నెఱఱు
మోగికూ ఆతయ తృో వకసఱు తఔుకళ ఈనాట్ుట ఄతుహళేు ఄయ ఔడా కసయూసల్స/భాతరఱ యౄంఱో రసడాయౌ
ఎనమోతక్ ఆనెిక్షన
ల ఈంట్ే:
ట్్తుడ్జోల్ (O) 2 g భాతర ఔకయసమి అయౘయంతో తృసట్ు

2.1 గసయయోట ో ఆంట్ళనల్
జట
ట్ారక్ట రసయధఱు
2.2 హటక్ ఄఱసర్
ఄనారసఴిఔఱోతు కూంద ఫాఖం, ఔడ్ెప, ేఖు ముదట్్ ఫాఖంఱో ఎఔకడెభనా ఄఱసర్/పండ్ె ఏయుడుతే హటక్
ఄఱసమేవన్ ఄంట్ాయు. హసన్ ఄనే మాళహడ్స, ఴమీయంఱోతు భూకోయసన తృసడ్ెచేమడ్ం దాామస రసయధ యుఖుతేంద.
దీతు ళఱల ఔ రదేఴంఱో కసతూ హసన్ రఫాళం ఈనా ఄనేఔ రదేఱసఱోల కసతూ రసప, పండ్ె ఏయుడ్తాభ. హటక్
ఄఱసర్ ఄనేఔ యధాఱుగస ఫమట్డ్ెతేంద. రసట్్ఱో యసధాయణబైనద దీయఘకసయౌఔంగస ఫాధంచే నొహు, ఆద కొతుా
యసయుల నెఱఱు ఱేదా శంళతసమసఱు ఈండొ చి. ఄభతే కొతుా యసయుల, ఄఱసర్ ఈందతు యఔు యసరళం ఱేదా యందారఱు
డ్ట్ం ళఱల తెఱుశుంద. డుయోడునల్ ఄఱసర్ ఱాగసనే, గసళహటక్
ో ఄఱసర్ కూ ఔడా ఎహగసయళహటక్
ో నొేు భాభుఱుగస
ఫమట్డే రసయధ ఱక్షణం.
యసధాయణ చయయఱు
ఄధఔ ఫయుళప ఖఱ మోఖుఱు ఫయుళప తగేగ రమతాం చేమాయౌ.
కొళపా దామసిఱు ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం తీశకోఔడ్ద.
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భదయతృసనం భమిము ధ఼భతృసనం చేమఔడ్ద
భంచం తఱ రెభప కసశు ఎతే
ు ంచకోళడ్ం
తుదరఔు మండ్ె భూడ్ె ఖంట్ఱ భుంద అయౘయం తీశకోళడ్ం.
తృో స్ట -తృసరండుమల్ ఱక్షణాఱు ఈనా మోఖుఱు తఔుకళ అయౘయం మోజుకూ ఎఔుకళ యసయుల తీశకోళడ్ం భంచిద.
చికూతస
శాఱుబైన గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మిఫ్లక్స
శతాయబైన ఈఴభనాతుకూ మాంట్ాళహడ్స జల్ 10-15 ml ఱేదా 2-3 నభఱఖయౌగే భాతరఱు మోజుకూ నాఱుఖు నండు
అయు యసయుల; అయౘయం తినే ఄయఖంట్ ఱేదా ఖంట్ భుంద. ఔరేల దీయఘకసఱం రసడాఔ ఔడా ఈఴభనం ఔఱఖఔతృో తే
కూంద చెహున భందఱఱో ఔట్్ భమిము మండ్ె దీతుతో ఔయౌహ రసడాయౌ.
1. డోంమిడో న్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు.
అయౘయం తీశఔునే ఄయఖంట్ భుంద ఇ భాతర రేశకోరసయౌ.
ఱేదా
మోశడ్స
భర 5 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు.
అయౘయం తీశఔునే ఄయఖంట్ భుంద ఇ భాతర రేశకోరసయౌ.
2. ఒబరజోల్ 20 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
ఔరేల మోగి మాంట్ాళహడ్స, డోంమిడో న్/మోశడ్స
భర రసడునా మోఖం తియఖఫడుతే - ఒబరజోల్ భాతరఱు కొదద
నెఱఱతృసట్ు కొనయసగించళచి.
భధయ తయయౘ నండు తీళరబైన గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మిఫ్లక్స
ఒబరజోల్ 20 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల, నాఱుఖు రసమసఱు. అయౘమసతుకూ భుభు తుభుయౖసఱ భుంద
రేశకోరసయౌ.
ఔరేల మోగి ూమిుగస నమం ఄళాఔతృో తే భమొఔ నాఱుఖు నండు ఎతుమిద రసమసఱతృసట్ు కొనయసగించళచి
ఱేదా
ఱాననసరజోల్ 30 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె నెఱఱు. అయౘమసతుకూ భుభు తుభుయౖసఱ భుంద
రేశకోరసయౌ.
ఱేదా
ంట్ోరజోల్ 40 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె నెఱఱు.
మోగికూ భూడ్ె నెఱఱ తమసాత ఎండో యో క తుయాఴించాయౌ, ూమిుగస తగిగనట్ట భతే శాఱు తీళరత ఈనా గసయయోట ో ఇయో పేఖల్ మిఫ్లక్స ఔు ఆచేి చికూతస కొనయసగించాయౌ. ఔరేల తఖగ ఔతృో తే రెభదయడుా ఔఱరసయౌ.
మోగికూ గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మిఫ్లక్స యొఔక కసాతుక్ శాఫాళం ఖుమించి, ఫయుళప తఖగ డ్ం యొఔక అళఴయఔత ఖుమించి
భమిము మసతిరూట్ అయౘయం తగిగంచాయౌసన ఄళశయం ఖుమించి యళయంగస చెతృసుయౌ

69

తృ ట్ట దఖగ య తఖుతేగస ఈనా ఫట్ట ఱు రేశకోళడ్ం దాామస ఔడా మిఫ్లక్స మిగే ఄళకసఴం ఈంద.

2.2.1 గసయయోట ో ఇయో పేఖల్ మిఫ్లక్స డుళస్ (GERD)
జీమసణఴమం ఱోతు మాళహడ్స భమిము ఆతయ దామసిఱు ఄనారసఴిఔ ఱోకూ రరేయయసుభ. ఆఱా గసయయోట ో ఇయో పేఖల్
జంక్షన్ ళదద ఈండే షదదఱు శమిగస తు చేమఔతృో ళడ్ం ళఱల జయుఖుతేంద.
రసయధ తుమసియణ


ఔడ్ెప భంట్ భమిము అయౘయం గొంతేఱోకూ ళచిినట్ు
ల ఄతుహంచడ్ం ఄనేయ రధాన ఱక్షణాఱు.



GERD ఈందంట్ే ఄనభాతుంచదగిన ఆతయ రసయధఱు - ఒడుననపేజిమా, డుళేిజిమా, ఫయుళప తఖగ డ్ం,
యఔు యసరళం



తౄసమింక్స, ఱామింక్స, ట్ారకూమాల్-ఫారకూమాల్ ట్ీ,ర భుఔుక, ననట్్ఱోకూ జీమసణఴమంఱోతు దామసిఱు తిమిగి
ళశునాట్ుట ఄతుహళేు ఄద ఄనారసఴిఔ ఫమట్ GERD దాతు ఱక్షణాఱన రదమిశశుంద ఄతు ఄయి ం. దీతు
ళఱల దీయఘకసయౌఔబైన ఫారనెభకట్్స్, COPD, అయసుా, న఼యమోతుమా, దీయఘకసయౌఔబైన ళభనళభట్్స్ & దంతక్షమం
ళంట్్ రసయధఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.

యచాయణ
మోగి రెభదయచమితర ఖుమించి ూమిు యళమసఱు ళేఔమించాయౌ. మిళట ర్ ఫాలఔర్ ఱేదా తృో ర ట్ాన్ ంప్ ఆతుహ తట్ర్స - ళహబట్్డున్
400mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి ఱేదా ఒబరజోల్ 40mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, రసయం మోజుఱ తృసట్ు
ఆరసాయౌ. ఆఱా చేమడ్ం కేళఱం థెయతృసట్్క్ ట్రమల్ కోశం భాతరబ,ే దీతు ళఱల GERD రసయధ తుమసియణ ఄళపతేంద.
24-షళర్స ఇయో పేఖల్ Ph బట్్ర మోగిఱో GERD రసయధ తుమసియణ కచిితబైన పయౌతాఱతో చెుఖఱద.
చికూతస
రసయధ ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనం, ఎమోళహవ్ ఇయో తౄసగైట్్స్ నమం చేమడ్ం, ఆతయ శభశయఱు మసఔుండా
చ఼శకోళడ్ం చికూతస యొఔక భుకయ ఱక్షణం. జీళన యధానంఱో భాయుుఱు, మాంట్ీ-ళకుాట్మీ ఏజంట్సస రసడ్ఔం
యసధాయణంగస GERD తఖగ డాతుకూ శమితృో తేంద.
భందఱు
1. పస్ట ఱెభన్ - మిళట ర్ ఫాలఔర్స - రసయధ ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనం ఔయౌగిశు ంద
C: మసతుట్్డెభన్ (O) 150mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, మండ్ె రసమసఱు. హఱలఱఔు 2 -4mg/kg నెాండ్ె
ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, మండ్ె రసమసఱు.
2. ళఔండ్స ఱెభన్ - తృో ర ట్ాన్ ంప్ ఆతుహ తట్ర్స (PPI) - ఎమోళహవ్ ఇయో తౄసగైట్్స్ & ఄఱసర్స న నమం చేమడాతుకూ
ఒబేజ
ర ోల్ (O) 20mg మోజుకూ ఔట్్, నాఱుఖు నండు ఎతుమిద రసమసఱు.
హఱలఱఔు - ద నండు ఆయరెభ కూఱోఱు ఈనా రసమికూ 10mg మోజుకూ ఔట్్, నాఱుఖు నండు ఎతుమిద రసమసఱు.
ఱేదా
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ఇయో బరజోల్ (O) 40mg మోజుకూ ఔట్్, నాఱుఖు నండు ఎతుమిద రసమసఱు; అ తమసాత 20mg మోజుకూ ఔట్్
GERD తియఖఫ్ట్టఔుండా ఈండేందఔు.
ఖభతుఔ: భన చెహున చికూతస దాామస GERD ఱక్షణాఱు తఖగ ఔతృో భనా, కొతు ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడ GERDతు
చ఼ళే రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ.
మోగి జీళన యధానంఱో భాయుుఱు
భయసఱాదనశఱు రసడ్ఔం తగిగంచాయౌ; ఔడ్ెపఱో నొహు ఔయౌగించే అయౘయం, ండ్ల యశం తీశకోఔడ్ద.
ధ఼భతృసనం, భదయతృసనం ూమిుగస అహరేమాయౌ.
కసప ఱేదా ట్ీ తఔుకళ తాగసయౌ.
ఔల్ డుంర క్స తాఖఔడ్ద.
నాన్-ళట మసభడ్ల్ మాంట్ీ-ఆన్లబేట్మీ ఏజంట్సస (NSAIDS), మాళహుమిన్, ళట మసభడ్సస రసడ్ఔడ్ద.

2.2.2 గసయయోట ో డ఼్యయోడీనల్ ఄఱసర్స - తీశకోఖయౌగే జఞఖాతుఱు
హటక్ ఄఱసర్ కూ ఈయోగించిన ది తేఱనే దీతుకూ ఔడా రసడు చ఼డాయౌ.
భన చెహున చికూతస దాామస ఱక్షణాఱు తఖగ ఔతృో భనా, కొతు ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడ రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ.
యౘతుఔయబైన పండ్ెఱు ఏయుడాడయో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ ఎండో యో కహక్ ఫమాస తుయాఴించాయౌ.
రసయధకసయఔబైన ఫాకుటమిమా ఴయౌకోఫాఔటర్ భఱోమి రఫాళం ఎంత ఈందో తెఱుశఔుతు తగిన చికూతస ఄందంచాయౌ.
ఴయౌకోఫాఔటర్ భఱోమి ళఱల నే జీమసణఴమంఱో ఆనెిక్షన
ల ళచేి ఄళకసఱసఱునాాభ, హటక్ ఄఱసర్ రసయధఱు ఇ
ఫాకుటమిమా ళఱల నే ఄధఔఱసతం మోగికూ ళయసుభ. భాల్ట యౌంతౄో భా & గసయళహటక్
ో ఄడుననకసమిసననభా ళంట్్య భఱోమి ళఱల
ఄతేళఽది చెందతాభ.
రయోఖఱసఱ దాామస రసయధ తుమసియణ


శ఼
ట ల్ మాంట్్జన్ ట్ెళట ంహ గ్ - చికూతస ఄందంచిన భూడ్ె నెఱఱ తమసాత భఱోమి ూమిుగస తుయౄమఱం
(ఎమసడుకేవన్) ఄభందో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ చేమాయౌ.



మూమిమా తెరత్ ట్ెస్ట్ - PPI థెయ ఄభన దాాఱుఖు మోజుఱ తమసాత, ఎమసడుకేవన్ ట్ెస్ట ఄభన కొదద
మోజుఱ తమసాత చేమాయౌ.



ఫమాస దాామస మూమిభేస్ ట్ెస్ట - మాంట్ీఫయోట్్క్ ళతుసట్్యట్్ ఈనా శందమసైఱోల ఆద
ఈయోఖడ్ెతేంద.



ళమసఱజి మీక్షఱ దాామస భఱోమి ఎఔసతృో వర్ జమిగిందో ఱేదో తెఱుశుంద కసతూ ఆనెిక్షన్ ఔయౌగిశు ందో ఱేదో
తెయౌమద.

చికూతస
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ధ఼భతృసనం చేమఔడ్ద, NSAIDs రసడ్ెతేంట్ే తగిగంచేమాయౌ ఱేదా శయక్షుతబైనయ ఏమిట్ో తెఱుశఔుతు
రసడాయౌ
రసయధ ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస
ఒబరజోల్ 20 mg కసయూసల్స, అయు రసమసఱు. ఈదమం ఄఱాుయౘయం తినే భుభు తుభుయౖసఱ భుంద
ఱేదా
మాంట్ాళహడ్స జల్ 10-15 ml ఱేదా 2-3 నభఱఖయౌగే భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు నండు అయు యసయుల; అయౘయం తినే
ఄయఖంట్ ఱేదా ఖంట్ భుంద రేశకోరసయౌ
తుయౄమఱన చయయఱు చేట్ేట భుంద మోగిఱో ఴయౌకోఫాఔటర్ భఱోమి ఈందో ఱేదో తుమసిమించకోరసయౌ
ఔరేల భఱోమి ఖనఔ ఈనాట్ుట తుమసిమితబైతే ట్్
ర పల్ థెయ ఈయోఖఔయం
ఒబరజోల్ 20 mg భాతరఱు మోజుకూ మండ్ె యసయుల +
ఄభాకూసళహయౌలన్ 1 g మోజుకూ భూడ్ె యసయుల +
కసలమితోరబైళహన్ 500 mg మోజుకూ మండ్ె యసయుల
భన చెహున భందఱు అయౘయం తినే దఴేన నండు భుభు తుభుయౖసఱ ఱోప రేశకోరసయౌ
బట్ోరతుడ్జోల్ 400 mg మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
ట్్తుడ్జోల్ 600 mg మోజుకూ మండ్ె యసయుల అయౘయం తీశఔునా తమసాత
తృో ర ట్ాన్ ంప్ ఆతుహ తట్ర్స (PPI) భమిము మసతుట్్డున్ ఔ యసమి రసడ్డ్ం ళఱల PPI యొఔక శభయి త తగిగతృో తేంద.
మసతుట్్డున్ రసడ్ఔం ళఱల తఖగ తు ఄఱసయుల, PPI ళఱల తగేగ ఄళకసఴం ఈంద. తుయౄమఱన ది తేఱు యపఱం ఄభతేన,ే
ఖుయుుట్ట తు NSAID ళఱల భందఱ రఫాళం తగిగతేనన, దద పండ్ెల శమిగస నమం ఄళాఔతృో తేనన, జోయౌంఖర్-ఎయౌశన్
ళహండోర మ్ ఈంట్ేనే ఱేదా భాయౌగాంట్స తుయోతృసలస్మ్ ఈంట్ేనే ఄఱసయుల ముండుగస తమాయభయ, తియఖఫ్డ్ెతేంట్ాభ.
ఔరేల ఄఱసయుల NSAIDs ళఱల ళశుంట్ే, NSAIDsన ూమిుగస తుయౌహరేమడ్ం ఱేదా గసయళహటక్
ో రతిచయయఱు తఔుకళ
ఔయౌగించే NSAIDs రసడ్ఔం చేమాయౌ. NSAIDs అయౘయం తమసాత తీశకోళడ్ం భంచిద. ఔరేల NSAIDs ూమిుగస
తుయౌహరేమఱేఔతృో తే ఇ కూంద భాతరఱు రసడాయౌ:
మసతుట్్డున్ 150 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఎతుమిద రసమసఱు
భఱం నఱల తు యంఖుఱో ళశునాా, యఔు ప రసంతేఱు ఄభనా రెంట్నే రెభదయడుా శంరదంచాయౌ. నొహు అఖఔుండా
ళశునాా, రసంతేఱు తయచగస ఄళపతేనాా ఱేదా GI తెల డుంగ్ ఱక్షణాఱు ఔతుహశు నాా రెంట్నే రతేయఔ రెభదయడుా
ఔఱరసయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
రెభదయతు దాామస తృ ందఔుండా య ంతగస రేశఔునే నొహు తురసయణ భందఱు మోగి రసడ్ఔడ్ద. ఔరేల ఆయ
ఄతయళశయం ఄనఔుంట్ే, దీయఘకసఱం ఈయోఖడేఱా రెభదయతు శంరదంచి భందఱు తీశకోరసయౌ.
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ధ఼భతృసనం చేమఔడ్ద
హటక్ ఄఱసర్ ఈనాపుడ్ె చహుడు తిండు ఱేదా చఱల తు తృసఱు తీశకోళడ్ం ళఱల ఎట్ుళంట్్ ఈయోఖం ఈండ్ద.

2.3 ఄఱసర్ శంబందంచిన రసయధఱు
2.3.1 నాన్-ఄఱసర్ డుళుహసమా (పంక్షనల్ డుళుహసమా)
శషజబైన కసయణం ఱేఔుండా ళయకూుకూ భూడ్ె నెఱఱఔు భగస అయౘయం కొంచెం తీశకోగసనే తృ ట్ట తుండుతృో భంద
ఄతుహంచడ్ం, పలహటగస తినాాభనే ఫాళన మసళడ్ం, ఔడ్ెప నొహు, భంట్ ఄతుహంచడ్ం నాన్-ఄఱసర్
డుళుహసమాఔు శంకేతం. ఇ రసయధ యసధాయణ చికూతస దాామస తగిగతృో తేంద కసతూ భఱోమీ యో కూన రసమికూ ఱేదా NSAIDs
తీశఔుంట్ునా రసమిక,ూ పండ్ెల మిగే ఄళకసఴం ఈంద. దీతు ళఱల నే రసయధ ఱక్షణాఱు ఔడా ఫమట్డ్తాభ.
రసయధ తుమసియణ కోశం భన చెహున ది తేఱు తృసట్్శు ఼ ఇయో తౄసగైట్్స్ యొఔక ఎండో యో కహక్ ఎఔసఔ
ల వన్, హటక్
ఄఱసమేవన్ ఱేదా భాయౌఖాతూస మీక్షఱు చేమాయౌ.
చికూతస
ట్ీ, కసప, భదయం ఎఔుకళగస తీశకోఔడ్ద. ఄంతేకసద, రసయధ ఱక్షణాఱన ఫమట్ట్ట ఖయౌగే ఎట్ుళంట్్ అయౘమసతుా
ఄభనా తీశకోఔడ్ద. ధ఼భతృసనం చేమఔడ్ద. కొళపా దామసిఱు ఄధఔంగస ఈనా అయౘయం తీశకోఔడ్ద.
మోజుఱో ఎఔుకళ యసయుల తఔుకళ మోతాదఱో అయౘయం తీశకోళడ్ం భంచిద.
మాఫ్భ ఐద శంళతసమసఱు భఫడున డుళుహటక్ మోఖుఱు, ఄనొమకూసమా, శమిడా తినఔుండానే తఽహు గస ఄతుహంచడ్ం,
రసంతేఱు, తృో ర గాళహసవ్ డుళేిజిమా, డెభననపేజిమా, యఔు యసరళం, యఔు ఴీనత, కసబయుల, తృ తిు ఔడ్ెప దఖగ య ఖడ్డ
ఏయుడ్డ్ం, యౌంఫ్ఄడుననతి, ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమితఱ
ర ో ఄుర్ GI ట్ారక్ట కసనసర్ ఱేదా హటక్ ఄఱసర్ ఈండ్డ్ం, మోగికూ
ఆదళయకే గసయళహటక్
ో ఴశు చి
ర కూతస ఄళాడ్ం ఱేదా భాయౌగాతూస ఈండ్డ్ం ళంట్్య తెయౌళేు రెంట్నే
ఇయో పేగోగసయయోట ో డ్ెయోడుననయో క చేభంచకోరసయౌ. కొతుా శందమసైఱఱో మాఫ్భ ఐద శంళతసమసఱు ఱోప రసమికూ
ఔడా ఄుర్ GI భాయౌగాతూస ఫమట్డ్ెతేంద, ఄభతే దీతు ఱక్షణాఱు రభాదఔయంగస ఈండ్ళప.
ఱక్షణాఱు ఎట్ుళంట్్ తీళరత ఖఱయ ఄభనుట్్కు మోగి జీళనఱైయౌఱో భమిము అయౘయ ది తేఱోల భాయుుఱు మసరసయౌ.
పంక్షనల్ డుళుహసమా ఈనా రతి మోగికు భందఱు ఄళశయం ఈండ్ద. భందఱు రసడాయౌస ళళేు ఄద శాఱు
శభమబే రసడాయౌ. దీయఘకసయౌఔ చికూతాస యధానాఱు ఇ రసయధ యవమంఱో అమోదయోఖయం కసద.
ఴయౌకోఫాఔటర్ భఱోమి ఄధఔంగస రఫాళం చ఼ే తృసరంతాఱ నండు ళచిిన మోఖుఱఔు భఱోమి మీక్షఱు తుఔ
తుయాఴించాయౌ. ఔరేల ఴయౌకోఫాఔటర్ భఱోమి ఈనాట్ట భతే ముదట్ తుయౄమఱన ది తేఱు తృసట్్ంచాయౌ, ఄద ఔడా
తుచేమఔతృో తే హటక్ ఄఱసర్ యఫాఖంఱో చెహున యధంగస ట్్
ర పల్ మజిబన్ దద తితు ఄనశమించాయౌ. నాఱుఖు
రసమసఱ తమసాత మోగి ళహితితు మీక్షుంచాయౌ.
ఴయౌకోఫాఔటర్ భఱోమి శంకేతాఱు తఔుకళగస ఈనాాభ ఄనఔుంట్ే
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ఒబరజోల్ 20 mg మోజుకూ ఔ యసమి, నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు, ఄఱాుయౘమసతుా భుభు తుభుయౖసఱ భుంద
రేశకోరసయౌ
ఔరేల ఇ భంద మండ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱ ఱోప తుచేశు నాట్ుట ఄతుహంచఔతృో తే, మోతాద ంచడ్మో
ఱేదా భంద భామిుడో చేమాయౌ
ఔరేల మోగి మాంట్ీ-ళకుాట్మీ థెయ అహరేమడ్ం ళఱల ఆఫబందఱు డ్ెతేనాా ఱేదా మోఖం తియఖఫ్డ్ెతేనాా,
ఴయౌకోఫాఔటర్ భఱోమి ఴమీయంఱో ఈందేమో తెఱుశకోళడాతుకూ మీక్షఱు చేమాయౌ. ఔరేల మోగికూ రసయధ ఱక్షణాఱు ఏమీ
ఫమట్డ్ఔతృో తే ఇయో పేగోగసయయోట ో డ్ెయోడుననయో క ఄతయళశయం కసద.
ూమిుగస మీక్షఱు తుయాఴించఔుండా తుమసిమించిన డుళుహసమాఔు రెంట్నే తృో ర కైనెట్్క్ ఏజంట్ల (డోంమిడో న్ ఱేదా
మోయసడ్స
భర ) దాామస చికూతస ఄందంచఔడ్ద. మాంట్ాళహడ్సస ళఱల పంక్షనల్ డుళుహసమా తఖుగతేందతు అధామసఱు
ఱేళప.
భందఱన నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు భాతరబే రసడు శభయి తన తెఱుశకోరసయౌ. ఔరేల ఄయ ఫాగస
తుచేశు ంట్ే కొనయసగించాయౌ ఱేదా కొతు భందఱు ళహతౄసయుస చేమాయౌ. ఔరేల భందఱు అేయసఔ రసయధ
తియఖఫ్డ్ెతేంద ఄంట్ే, ఄరే భందఱు దీయఘకసఱం కొనయసగించాయౌస మసరొచి.

2.3.2 గసళ్రైట్్స్
గసయళహటక్
ో భూయకోయసఱో రసప, ఄయౌఔయయం ఔయౌగించే యయధ యకసఱ ఄళశి ఱన ఄఔయట్స గసళ్రైట్్స్ కూందకే ళమీగఔమియు సయు.
యట్తుాట్్ రసయధ ళయకుుఔయణ కేఱా ఈనాుట్్కు యట్్ తుమసమణం రేయుగస ఈంట్ుంద. రసప ఄనేద ఔడ్ెప ముతు ం
ఔఱఖళచి (ఈదా: తృసన్ గసళ్రైట్్స్) ఱేదా ఔడ్ెపఱో ఔ తృసరంతంఱో మసరొచి (ఈదా: అంట్రల్ గసళ్రైట్్స్).
ఄఔయట్స గసళ్రైట్్స్ మండ్ె యకసఱు
1. ఎమోళహవ్ - శ఼ర్ పహలహమల్ ఎమోవన్స, డీప్ ఎమోవన్స, ఴమోమేజిక్ ఎమోవన్స.
2. నాన్-ఎమోళహవ్ - ఴయౌకోఫాఔటర్ భఱోమి ళఱల ళచేి గసళ్రైట్్స్
భాదఔదరరసయఱు, భంద, కొతుా ఫాకుటమిమా/రెభయస్ జఞతేఱు, పంఖస్ దాామస ఔయౌగే ఆనెిక్షన్, ఄఔయట్స ళట స్
ో ,
మేడుభేవన్, ఎఱమీు, పపడ్స తృసమశతుంగ్, ఫ్భల్, ఆళకమిమా & ట్ారభా ళఱల ఄఔయట్స గసళ్రైట్్స్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
రసయధ తుమసియణ


యకసయం, రసంతి, అఔయౌ రేమఔతృో ళడ్ం, తేనిడ్ం, ఔడ్ెప ఈతబనట్ు
ల ఈండ్డ్ం రసయధ ఱక్షణాఱు.



ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి తృ తిు ఔడ్ెప నొహు ఔడా ఄయుదగస ఔతుహంచే ఔ ఱక్షణం



యట్్తోతృసట్ు జాయం, చయౌ, రెకూకలై
ల ఔడా మసరొచి.

ఖభతుఔ


మోగి రెభదయచమితర ఱేదా ఎండో యో క దాామస తీశఔునా ఫమాస నభూనాఱ దాామస రసయధ తుమసియణ
చేయొచి.
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రసయధ యశు మించేదాతుా ఫట్్ట ఄనేఔ మీక్షఱు చేమాయౌస మసరొచి; ఄందఱో భుకయబైనయ పపల్
ఴీమోగసామ్, యౌళర్ పంక్షన్ ట్ెస్ట, మీనల్ పంక్షన్ ట్ెస్ట

చికూతస
ఴయౌకోఫాఔటర్ భఱోమి గసళ్రైట్్స్ ఄభతే మాంట్్ఫయోట్్క్స, అట్ోఆభూయన్ బట్ాతృసలళహటక్ ఎట్ోరహక్ గసళ్రైట్్స్ ఄభతే
యట్మిన
ల , అట్ోఆభూయన్ ఎంట్ెమోతి ఄభతే ఆభూమానన భాడ్ెఱేట్మి థెయ భమిము ఇళహననపహయౌక్ గసళ్రైట్్స్
ఄభతే అయౘయంఱో భాయుుఱు ళంట్్య మోగికూ ళచిిన ఄళశి న ఫట్్ట చికూతస మజిబన్ భాయుతేంద.
ఴయౌకోఫాఔట ర్ భఱోమి గసళ్రైట్్స్
పస్ట ఱెభన్ చికూతసగస ట్్
ర పల్ థెయ కసలమితోబైళహన్/తృో ర ట్ాన్ ంప్ ఆతుహ తట్ర్/ఄభాకూసళహయౌలన్ దాాఱుఖు నండు ఆయరెభ
ఔక మోజుఱ తృసట్ు రసడాయౌ. బట్ోరతుడ్జోల్ ఔంట్ే కసలమితోబైళహన్ రసడ్డ్ం భంచిద, ఎందఔంట్ే కసలమితోబైళహన్
రసడ్డ్ం ళఱల రసయధ తియఖఫ్ట్ట ే ఄళకసఱసఱు తఔుకళ ఄతు తుయౄహతబైంద. ఄభతే కసలమితోబైళహన్ మళహశటన్స ఈనా
మోఖుఱఱో బట్ోరతుడ్జోల్ రసడాయౌ. బట్ోరతుడ్జోల్ రసడ్ెతేంట్ే కసాడు
ర పల్ తశమత్ ఔంట్ెభతుంగ్ థెయ
ఈయోఖడ్ెతేంద. భఱోమి తుయౄమఱనఔు మండ్ె యసయుల రమతిాంచి యపఱం ఄభతే, ఔఱిర్ మీక్షఱు భమిము
మాంట్్ఫయోట్్క్ తుమోధఔత ఄధయమనం చేళహ న఼తన చికూతస రణాయఔ రేశకోరసయౌ.
అట్ోఆభూయన్ గసళ్రైట్్స్
ఐయన్ భమిము యట్మిన్ B12 ఱోతృసతుా శమిజేమడాతుకూ ేమంట్యల్ 1000 mcg ఱేదా ఒయల్ 1000-2000 mcg
శహల బంట్సస రేశకోరసయౌ. ఐయన్ భమిము తౄో ఱేట్స యసిభతు తయచగస మియౕయౌశుండాయౌ భమిము ఴయౌకోఫాఔటర్ భఱోమి
ళఱల ఆనెిక్షన్ మసఔుండా జఞఖాతు ళఴించాయౌ. ఎండో యో క దాామస కసనసర్ భమిము గసయళహటక్
ో న఼యమోఎండో కాన్
ూ ట్ృయభయల
(NET) ఈతుకూ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ.
భదయతృసనం, ధ఼భతృసనం, మాంట్్-ఆన్లబేట్మీ భందఱు రసడ్ఔం, గాట్ుగస ఈనా అయౘయం తీశకోళడ్ం ళంట్్య
చేమఔడ్ద. తిు డుతు తట్ుటకోళడ్ం, అట్ోఆభూయన్ ఎంట్ెమోతి యవమంఱో ఆభూమానన ఆభూమాననభాడ్ెఱేట్మి
థెయ భమిము ఇళహననపహయౌక్ గసళ్రైట్్స్ ఄభతే అయౘయంఱో భాయుుఱు ళంట్్య చేమాయౌ.

2.4 గసయయోట ో ఆంట్ళనల్
జట
(GI) తెల డుంగ్ - తీశకోఖయౌగే జఞఖాతుఱు
ఄఔయట్స గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ తెల డుంగ్ ఄనేద యసధాయణంగస ఔతుహంచే మోగసళశి , దీతు ళఱల తాయగస మోగసఱు రసయహు
చెందడ్ం భమిము మోగి భయణంచడ్ం జయుఖుతేంద. ననట్్ నండు ఄతృసనభు ళయఔు ఎఔకడ్ నండెభనా తెల డుంగ్
జయగొచి. ఄందళఱల దీతుా మండ్ె యధాఱుగస ళమీగఔమించాయు:
1. ఄుర్ గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ తెల డుంగ్ (UGIB) - ట్ేఆ
ర ట్సు యౌఖబంట్స భన నండు గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ తృసరంతంఱో
ఎఔకడెభనా తెల డుంగ్ జయుఖుతేంద. UGIB మసళడాతుకూ కసయణాఱు - ఎమోళహవ్ ఄఱసమేట్్వ్ రసయధ, ఇయో తౄసగైట్్స్, తృో యటల్
రసమిళస్, గసయయోట ో తి, రసశకఱర్ ఎకస్రళహమస్, భాఱమి రెభస్ ట్్మర్ భమిము ట్ృయభర్స.
2. ఱోమర్ గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ య్డుంగ్ (LGIB) - ఆద మండ్ె యకసఱు - యసమల్ ఫొ రెల్ తెల డుంగ్ (mGIB) & కోఱోతుకేక్
తెల డుంగ్. LGIB మసళడాతుకూ కసయణాఱు - డెభరెమటఔ
ి ుయఱర్ రసయధ, ఴమోమసభడ్సస, మానల్ పహవర్స, మేడుభేవన్ కొఱెభట్్స్,
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ఆన్లబేట్మి ఫొ రెల్ రసయధ, తృసయౌప్స, రసశకఱర్ ఎకస్రళహమస్ భమిము ఆంట్ఃశళష న్ (రతేయకూంచి హఱలఱోల).
రసయధ తుమసియణ
మోగి యొఔక ఴీమోడెభనమిక్ ళహితితు మీక్షుంచాయౌ (యసధాయణ, అమోియసటట్్క్ ఴైతృో ట్ెనషన్ ఱేదా యౖసక్). ఄదే యధంగస మోగి
రెభదయ చమితన
ర  ఫట్్ట ఄఔయట్స GIB ఏ రదేఴంఱో ళచేి ఄళకసఴం ఈందో తెఱుశకోరసయౌ. మోగికూ శంఫంధంచిన ఇ
యళమసఱతూా మసశకోరసయౌ - యఔు యసరళం ఖుమించిన యళయణ, ఎంత ళేప ఄభయంద, ఎంత తయచగస ఄళపతేంద,
తెల డుంగ్ తమసాత ళహితి, కసమోమతడెభట్సస, రసడ్ెతేనా భందఱు, ూయాం చేభంచఔునా ఴశు చి
ర కూతసఱు, తృో య్ఔటమీ
యళమసఱు (జమిఖుంట్ే) ఱేదా మేడుభేవన్ యళమసఱు.
జీళళయళశి ఱన మియౕయౌంచాయౌ, కసఱేమాతుకూ శంఫంధంచిన రసయధఱ ఖుమించి చ఼డాయౌ, తృ తిు ఔడ్ెప భఽదళపగస
భామిందేమో చ఼డాయౌ, భఱం యొఔక యంఖు దాామస రసయధ యళమసఱు తెఱుశకోరొచి. నాయో గసయళహటక్
ో అళహుమేవన్
దాామస గసయళహటక్
ో మాళహుమిట్స ఈందో ఱేదో తెఱుశుంద.
రసయధ తుమసియణఔు ఄనశమించాయౌసన ది తేఱు
ఫలస్ ఱెభన్ ఆనెాళహటగేవన్, పపల్ ఴమోగసామ్, కొమాఖుఱోతి తృ ర పభల్, యౌళర్ పంక్షన్స భమిము మీనల్ పంక్షన్స
మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. రతేయకూంచి, భ భమిము కూంద ఫాగసతుకూ (GI) ఎండో యో క తుయాఴించాయౌ. ఎఔుకళ యఔు ం
తృో తేనా మోఖుఱఔు ట్ాగ్డ మడ్స ళల్ యసకన్ భమిము అంజియోఖాప చేమాయౌ.
చికూతస
ఄఔయట్స GI ఄనేద ఄతయళశయ చికూతస ఄందంచాయౌసన ఄళశి . యఔు ం ఎంత తృో భంద భమిము మోగి ళహితి ఏమిట్్ ఄనేద
రెంట్నే తెఱుశకోరసయౌ.
జీరసధామసఱు ఄభన యఔు తృో ట్ు, ఎభర్ రే, ఱసాశ, ఈయౖోణ ఖాత శభళహితిఱో ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ
మోగికూ దద IV కసనయఱా ఏమసుట్ు చేమాయౌ
Hb, TLC, ేల ట్ెల ట్ు
ల , కొమాఖుయఱేవన్ తృ ర పభల్, మీనల్ భమిము కసఱేమం తుతీయు తెఱుశకోళడాతుకూ మీక్షఱు, యఔు ం
ఏ ఖూ
ా ప్, కసాస్ భాచింగ్ - ఆళతూా యఔు ం నభూనాఱ దాామస తెఱుశకోరసయౌ.
యసధాయణ ళఱెభన్/మింఖర్స ఱాకేటట్స/డీగాడ
ే ెడ్స జఱట్్న్ నండు తీళహన తృసయౌభర్ ఱాంట్్య మోగికూ IV దాామస ఆరసాయౌ.
GI తెల డుంగ్ భూడ్ె యకసఱు:
శాఱుబైన తీళరత - ట్ాకూకసమిడమా ఈంట్ుంద; యఔు తృో ట్ు ఄదపఱో ఈంట్ుంద
భధయతయయౘ తీళరత - ట్ాకూకసమిడమా, ఴైతృో ట్ెనషన్, ట్ాకుహామా, చెభట్ఱు ట్ట డ్ం భమిము చయమం చఱల ఫామితృో ళడ్ం
తీళరబైన GI తెల డుంగ్ - ఴైతృో ట్ెనషన్ భమిము యౖసక్
భధయతయయౘ భమిము తీళరబైన GI తెల డుంగ్ ఈనా మోఖుఱఱో యఔు ం ఄందఫాట్ుఱోకూ మసగసనే భామసియౌ
భందఱు
1. మోగికూ ఖనఔ నాన్-ళమీళహమల్ ఄుర్ GI తెల డ్స (మోగికూ హటక్ ఄఱసర్ ఱేదా మిఫ్లక్స రసయధ ఈంట్ే, NSAIDs
తీశఔుంట్ుంట్ే) ఈందనఔుంట్ే - మసతుట్్డున్ (IV) 300 mg ఆంజక్షన్

76

2. మోగికూ ళమీళహమల్ ఄుర్ GI తెల డ్స (భదయం ఄధఔంగస తాఖడ్ం, జఞండుస్, ళరలననబగసయౌ, డెభఱేట్ెడ్స ఄఫోడ మినల్
రెభన్స, ఄళభకట్సస, ఎనెసపఱోతి) ఈందనఔుంట్ే - అకూటోయోట్ెభడ్స (IV) 50 mcg ఆంజక్షన్ రెంట్నే ఆరసాయౌ, అ
తమసాత ఖంట్ఔు 25 mcg ఎకూకంచాయౌ.
ఱేదా
ట్ెమల 
ి రళహసన్ (IV) 1-2 mg ఆంజక్షన్, నాఱుఖు నండు అయుఖంట్ఱ తృసట్ు
ఱేదా
రసయో రళహసన్ ఆంజక్షన్ 20 IU, 200 ml యసధాయణ ళఱెభన్ ఱో ఔయౌహ ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ
మోగి తృో వణఔు డెకో్రరస్ 50 mlఱో 100 మూతుట్ు
ల ఔయౌహ 0.2-0.9 units/min (6-27 ml/h) ఖతితో ఆయరెభ
నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ. ఆశకమిక్ యౘర్ట డుళస్ (IHD) ఈనా రసమికూ ఇ భంద రసడ్ఔడ్ద. ళహయట ో యౌక్
BP>90 mmHg ఔనఔ ఈంట్ే నెభట్రోగిలజమిన్ డుప్
ర ఔడా రసడొ చి.
ఎండో యో కహక్ థెయ తమసాత బేజర్ హటక్ ఄఱసర్ తెల డుంగ్ (తెల డుంగ్ ఄళపతేనాా ఱేదా తెల డుంగ్ ఱేఔుండా రెళసల్
ఔతుహశు నాా) ఈంట్ే,
ఒబరజోల్ ఱేదా తృసంట్ోరజోల్ (IV) 80 mg ఫో ఱస్, అ తమసాత ఖంట్ఔు 8 mg డెఫ్భై మండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు

ఆన్లబేట్మీ ఫొ రెల్ డుళస్ (IBD)
భూఱకసయణం తెయౌమఔుండా ళచేి రసయధఱఱో ఔట్్. ేఖు భాయగ ంఱో జమిగే చయయఱఔు ఴమీయం శుందంచి, మోఖ
తుమోధఔ రతిచయయఱు తీశకోళడ్ం ళఱల IBD ళశుందతు కొందయు ఱసశు ర
ర ేతుఱ ఄంచనా. ఆన్లబేట్మీ ఫొ రెల్ డుళస్
మండ్ె యకసఱు:
1. ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ (UC): దద ేఖుఱో ళచేి రసయధ.
2. కోాన్స డుళస్ (CD): గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ ట్ారకోర,ల ననట్్ నండు ఄతృసనం ళయఔు, ఏ ఫాఖంఱో ఄభనా ఇ రసయధ
ళశుంద.
2.4.1 ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్
భఱాఴమభు భమిము దద ేఖు ళదద ళచేి ఆన్లబేవన్. ధ఼భతృసనం చేమడ్ం దాామస ఇ రసయధ తీళరత
ఎఔుకళళపతేంద.
రసయధ తుమసియణ
ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ ళళేు డెభభేమిమా, మఔటల్ తెల డుంగ్, ట్ెనెశమస్, భూయఔస్ తృసళేజ్, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు ళంట్్య మోగిఱో
ఖభతుంచళచి.
డెభభేమిమా భమిము మఔటల్ తెల డుంగ్ శాఱు తీళరతతో ఈండ్డ్ం ళఱల మోగి రెభదయతు దఖగ యఔు రెలలఔతృో రొచి, కసతూ ఆదే
మిళి తి
హ రసమసఱు ఱేదా నెఱఱు కొనయసగితే తుఔుండా రెభదయతు శంరదంచాయౌ.
ఄఱా చేమఔతృో తే తీళరబైన యఔు యసరళం, ట్ాకూసక్ బగసకొఱోన్, మిట్ ోనెభట్్స్ ఖుణాఱు ఈనా యంధారఱు, ళహటఔ
ో ిర్
ముదఱెభన ఄళశి ఱు ఫమట్డొ చి.
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రసయధ తుమసియణ
రసయధ తుమసియణ ఇ కూంద రసట్్భ అధాయడు ఈంట్ుంద:
మోగి రెభదయచమిత;ర ఫమట్డ్డ రసయధ ఱక్షణాఱు; ఫాకుటమిమా, కసలళటడ
ో ుమం డుపళల్ ట్ాకూసన్, ఖుడ్ెల, మసనాజీళపఱు
ఈతుకూ ఱేద ఄతు భఱమీక్ష దాామస తుమసియణ; ళహగసమభడో యో క మీక్ష పయౌతాఱు; మఔటల్ ఱేదా కోఱోతుక్ ఫమాస
నభూనా పయౌతాఱు.
రయోఖఱసఱ దాామస చేమఖయౌగే మీక్షఱు: ఄతూమిమా కోశం CBC. తారమోబళభట్ ోళహస్, ఱయకోళభట్ ోళహస్ ఈనాట్ల భతే
ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ రసయధ యో కూనట్ేట.
చికూతస
చికూతస యొఔక రధాన ఱక్షణం రసయధ ముదట్్/ఄఔయట్స దఴఱోనే మోగికూ ఈఴభనం ఔయౌగించడ్ం. మోగికూ ఏ అయౘయం
డ్ఔతృో భనా దాతుా తినఔతృో ళడ్ం భంచిద.
భందఱు
శాఱుం నండు భధయతయయౘ తీళరత ఖఱ ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ (డుశటల్/ఎడ్భ ఔఱోతుక్ ఫాఖం యొఔక రబేమం
ఈంట్ుంద)
1. శఱాిఱసఱజభన్ 1 g భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల
ఱేదా
బఱసఱజభన్ 800 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల
ఱేదా
ఒఱాశఱజభన్ 1-3 g భాతరఱు, మోతాదతు ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ
2. రడుాయో ఱోన్ తౄసళేిట్స ఎతుభా 20 mg, 100 ml ళఱెభన్ ఱో, మోజుకూ ఔట్్ ఱేదా మండ్ె యసయుల
ఱేదా
ఴైడోర కసమిటయో న్ ఎతుభా 100-125 mg, 100 ml ళఱెభన్ ఱో, మోజుకూ ఔట్్ ఱేదా మండ్ె యసయుల (ఄుట్్ఔపుడే
తమాయు చేశకోరసయౌ)
ఱేదా
రసయధ కేళఱం మఔటమ్ ఔు భాతరబే మిమితం ఄభతే, ఴైడోర కసమిటయో న్ తౄో మ్ 125 mg, మోజుకూ ఔట్్ ఱేదా మండ్ె
యసయుల
భధయతయయౘ నండు తీళరబైన ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్
1. శాఱుం నండు భధయతయయౘ తీళరత ఖఱ ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ ఔు రసడున చికూతస ఆఔకడ్ ఔడా తృసరయంతేంచాయౌ
2. రడుాయో ఱోన్ 20-60 mg భాతరఱు, మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
ఔరేల భందఱు రసడాఔ ఔడా మోగి అమోఖయ ళహితి బయుఖుడ్ఔతృో తే రెంట్నే అశతిరఱో చేమసియౌ
తీళరబైన, ఄఔయట్స, ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱతో ఖఱ ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్
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మోగితు అశతిరఱో చేమిి చికూతస ఄందంచాయౌ
1. ఴైడోర కసమిటయో న్ (IV) 100 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
ఱేదా
డెకససబతాయో న్ (IV) 4 mg, మోజుకూ భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు యసయుల
2. మోగికూ ననట్్ దాామస అయౘయం కసతూ, తృసతూమాఱు కసతూ ఆళాఔడ్ద
3. యఔు భామిుడు ఄళశయం బేయఔు చేమాయౌ
4. మోగి కోఱుకోగసనే ననట్్ దాామస ళట మసభడ్సస భమిము ఄబైనన-యసయౌళహఱేట్సస ఄందంచాయౌ (శాఱుం నండు
భధయతయయౘ తీళరత ఖఱ ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ ఱో చెహున యధంగస). ఆఱా ఐద మోజుఱ తమసాత చేమాయౌ. ఔరేల మోగి
ళట మసభడ్సస కూ శుందంచఔతృో తే గసయయోట ో ఎంట్మసఱజిస్ట న శంరదంచభతు చెతృసుయౌ. ఄఔకడ్ ఴశు చి
ర కూతస ఱేదా
ఆభూమాననశరళహవ్ థెయ చేమాయౌ.
ఈఴభనం ఔయౌగించే చికూతస (మమివన్) ముదఱుట్ట గసనే, నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱ ళయళధఱో మోగికూ
ళట మసభడ్సస మోతాద తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఄఔయట్స రసయధ ఄభతే, ళట మసభడ్సస నెాండ్ె రసమసఱఔంట్ే ఎఔుకళ
ఆళాడ్ం ళయయి ం. మోగికూ మోిమేవన్/ట్ాకూసక్ బగసకోఱన్ ళంట్్ ఄళశి ఱు ళచాిభేమో ఄతు కూలతుఔల్, ఫయోకమిఔల్
& మేడుయోఱాజిఔల్ మీక్షఱ దాామస తెఱుశకోరసయౌ.
ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ - మమివన్
అయు నెఱఱఔు ఔయసమి మోగి కచిితంగస రెభదయడుా ఔఱరసయౌ భమిము తృో వణ కోశం ళహతౄసయుస చేమఫడున చికూతస
తీశకోరసయౌ
ఏ మోగికూ ఄభనా ద శంళతసమసఱు భగస రసయధ ఈంద ఄంట్ే, అ మోగి అయు నెఱఱఔు ఔ యసమి తుఔుండా
ళహగసమభడో యో క భమిము మకసటర్ ఫమాస చేభంచకోరసయౌ
మోగికూ రసయధ యొఔక ఱక్షణాఱు, ఄద దీయఘకసఱం ఈండ్డాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు భమిము తృో వణ చికూతస యొఔక
ఄళశయం ఖుమించి యళమించాయౌ. ఄంతేకసఔ చికూతస శమిగస తీశకోఔతృో తే నయౖసటఱ ఖుమించి ఔడా తెయౌమజేమాయౌ.

2.4.2 కోాన్స డుళస్
ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ ఱానే కోాన్స రసయధకూ ఔడా భూఱకసయణం తెయౌమద. ఄభతే ఆద దీయఘకసయౌఔంగస ఆఫబంద ట్్ట,
ఫౌల్ ఔు ట్ారన్స భూయయల్ ఆన్లబేవన్ ఔఱుఖజేశు ంద. దీతు నండు పభఫోర ళహస్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద. రసయధ ఱక్షణాఱ
ళఱల ననట్్ నండు ఄతృసనం ళయఔు గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ ట్ారక్ట ఎఔకడెభనా దెఫబతినే ఄళకసఴం ఈంద.
రసయధ తుమసియణ


తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, యమోచనాఱు భుకయబైనయ. ఫయుళప తఖగ డ్ం, ఄననమకూసమా, జాయం ఔడా ళచేి
ఄళకసఴం ఈంద.



హఱలఱో ఎదఖుదఱ జయఖఔతృో ళడ్ం
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ఄతూమిమా



ళహటఔ
ో ిమింగ్ ళఱల యసమల్ ఫొ రెల్ ఄఫ్రరక్షన్



మిమానల్ రసయధ



గసయయోట ో డ఼్యయోడీనల్ శభశయఱు ళళేు ఴయౌకోఫాఔటర్ భఱోమి నెఖట్్వ్ PUD ఄనఔునే ఄళకసఴం ఈంద.

రసయధ తుమసియణఔు చేమళయౌసన మియౕఱన


కోఱన్ కూ శంఫంధంచిన రసయధఱు, ట్ెమిమనల్ ఐయౌమల్ రసయధఱ ఖుమించి తెఱుశఔునేందఔు ఎండో యో క
గోల్డ యసటండ్ర్డ; దీతు ళఱల భూయకోశల్ ఫమాస, ఏదెభనా ళహటఔ
ో ిర్ యొఔక ఫ్ఱన్ డెభఱేవన్ శఱుళప
ఄళపతేంద.



కోాన్స రసయధకూ ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ కూ భధయ రసయధ ఱక్షణాఱు ళయఔు యచడ్ంఱో కొదద తృసట్్ తేడాఱు ఈనాాభ.
కోాన్స రసయధఱో యసమల్ ఫొ రెల్ డుళస్, భుకయంగస ఔుడు ఔక ళచేి కోఱోతుక్ రసయధ, మఔటల్ యసుమింగ్,
పహశట ఼ాఱెభజేవన్ భమిము గసానఱోభాస్ ఔతుహయు సభ.



ఆభూమాననఱాజిఔల్ భాయకర్స: pANCA - 70% ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ ఈనారసమిఱో ఖుమిుంచళచి, కసతూ
కోాన్స రసయధ ఈనారసమిఱో 15% భాతరబే ఆద ఔతుుశుంద. యసఔమోబైళస్ ళమిాళహభే మాంట్ీఫాడీస్ ఔడా
ఆదే మీతిఱో ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ (50%)ఱో, కోాన్స రసయధఱో (చాఱా తఔుకళ ఱసతం) ఔతుహయు సభ.



ఆతయ రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: ఄతూమిమా కోశం; తారమోబళభట్ ోళహస్, ఱయకోళభట్ ోళహస్, ఐయన్ భమిము
తౄో ఱేట్స శట డీస్, యౌళర్ పంక్షన్ ట్ెస్ట, ఎఱెకటోోఱెభట్సస/బైకాోన఼యట్్భ
ర ంట్స డెపహలహమతూస మీక్షఱు (కసయౌష మమ్,
బగీాలహమం, జింక్).

చికూతస
యమోచనాఱు/ఄతియసయభు ఈనాపుడ్ె ఄధఔంగస చ దాయి ం ఈనా అయౘమసతుా తీశకోఔడ్ద
తృో వకసఱు ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ
యట్మిన్స, మీడుమం చెభన్ ట్ెభగ
ి మైడ్సస & ేమంట్యల్ యట్మిన్ B12 తీశకోరసయౌ
ర లళ
తీళరబైన ఆన్లబేవన్ ఈనాపుడ్ె మోగికూ ననట్్ దాామస ఏమీ ఆళాఔడ్ద; ముతు ం తృో వకసఱు /అయౘయం ేమంట్యల్
దద తిఱోనే ఆరసాయౌ
భందఱు
1. శఱాిఱసఱజభన్ - ముదట్ మోజుకూ 1 gm మోతాద ఆరసాయౌ, ఔాభంగస మోతాదతు మోజుకూ 4 gm ళయఔు ఆరొాచి.
మోతాద ంచడ్ం ఄనేద ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ తీళరతన/దఴన ఫట్్ట భమిము ఔఱోతుక్ రబేమం ఈనా కసాన్స
రసయధతు ఫట్్ట ంచాయౌ.
2. కసమిటకోళట మసభడ్సస - కసాన్స రసయధ ఈనాపుడ్ె కసమిటకోళట మసభడ్సస ముదట్్ ఎంహఔగస ఈండాయౌ. ముదట్ మోజుకూ
40-60 mg మోతాదఱో రసడాయౌ, ఇ మోతాదతు ఔాభంగస తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ (మోగి బయుఖుదఱన ఫట్్ట)
తృసరకటట్్స్ భమిము డుశటల్ కొఱెభట్్స్ ఈంట్ే ళట మసభడ్స ఎతుభా రసడాయౌ
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ఴైడోర కసమిటయో న్ 300 mg/day, యౄంఱో ేమంట్యల్ ఖూ
ల కోకసమిటకసభడ్సస ఆరొాచి.
ఱేదా
మిథెభల్-రడుాయో ఱోన్ 40-60 mg/day
ఖూ
ల కోకసమిటకసభడ్సస ఫదఱు ACTH ఔడా రసడొ చి
3. ఆభూమాననశరళంట్సస
ఄజఞతియోహరన్ మోజుకూ 50-100 mg
బమసకతృోట ూయమిన్
ళభకల ోయో ుమిన్
బతోట్ెక
ర ేసట్స - మమివన్ కోశం - రసమసతుకూ 25 mg; తృో వణఔు రసమసతుకూ 15 mg
4. యమోచనాఱు ఈఴభనాతుకూ - ళట మసభడ్సస భమిము శఱాిఱసఱజభన్ తుచేమఔతృో తే, కోడీన్ & ఱోముట్్ల్
రసడొ చి
5. బట్ోరతుడ్జోల్ 200 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల - ఆభూమాననశరళంట్సస ఔు రతాయభాాామంగస బట్ోరతుడ్జోల్
రసడొ చి; దీతుళఱల ళట మసభడ్స రసడ్ఔం ఔడా తగిగంచొచి.
6. ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ తోతృసట్ు ట్ెమిమనల్ ఆయౌమమ్ ఔడా ఈంట్ే ఫ్భల్ మాళహడ్స ఫ్భండుంగ్ మళహన్స భమిము
మీడుమం చెభన్ ట్ెభగ
ి మైడ్సస రసడాయౌ
ర లశ
7. తీళరబైన ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ భమిము ట్ాకూసక్ బగసకోఱన్ ఈంట్ే మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ
8. కొతు భందఱు
ఆతు్లకూసభాబ్ - ఆందఱో మాంట్ీ-TNF మాంట్ీఫో డీ ఈంట్ుంద
ట్ాకోాయౌభస్
బైకోపననఱేట్స మోపట్్ల్
తాయౌడో బైడ్స
నట్ాయౌజుభాబ్-α ఆంట్్గాన్; రతేయఔంగస భానళపఱఔు ఈయోఖడే మోననకల ోనల్ మాంట్ీఫాడీఱతో ఈంట్ుంద
ఄడ్డ ంఔుఱు త ఱఖఔతృో భనా, భందఱ దాామస చికూతసఔు మోగి శుందంచఔతృో భనా, పహశట ఱే ఏయుడ్ెతేనా కసాన్స
రసయధఱో ఴశు చి
ర కూతస ఄళశయం ఈంట్ుంద. మోిమేవన్, ఄఫసస్ ళంట్్య ఴశు చి
ర కూతసఱో ఫాఖం.

2.4.3 శ఼డో బంఫలరతుమస్ కొఱెభట్్స్
ో ుమం
దద ేఖు ఆనెిక్షన్ ళఱల అశతిరఱో చేమే రతి మండ్ెళందఱ భంద మోఖుఱఱో ఔమికూ అ ఆనెిక్షన్ కసలళటడ
డుపళల్ ఄనే జీయ ళఱేల ళశుంద. అశతిరఱో ఈనాుట్్కు రసయధ తీళరతన ఫట్్ట మోగిఱో తీళర ఄశాశి త ళచిి,
చతుతృో భే రభాదం ఈంద. మాంట్ీఫయోట్్క్స రసడ్ఔం ళఱల ఔడా శ఼డో బంఫలతు
ర మస్ కొఱెభట్్స్ మిగే ఄళకసఴం
ఈంద. కూలండాబైళహన్, ఄమోకూసయౌన్, ళపఱోయో ుమిన్స ళఱల ఔడా రసయధ మిగే ఄళకసఴం ఈంద. ఄధఔ ళమశస, GI
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ఴశు చి
ర మస్
ర కూతస, తృసరణాంతఔ రసయధఱు, అశతేరఱోల ఎఔుకళ మోజుఱు ఈండాయౌస మసళడ్ం ళఱల ఔడా శ఼డో బంఫలతు
కొఱెభట్్స్ కసయకసఱు కసరొచి.
రసయధ తుమసియణ


ముదట్్ రసయంఱో యమోచనాఱు, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు. ఇ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్డాతుకూ కొతుాయసయుల అయు
రసమసఱు ళయఔు శభమం ట్టటచి.



కొఱెభట్్స్ తీళరంగస భామినపుడ్ె యకసయం, జాయం భమిము డీఴైడవ
ేర న్ మోగిఱో ఔతుహయు సభ.



తృ తిు ఔడ్ెపన మీక్షుళేు అ తృసరంతం ఈఫబడ్ం కసతూ, భఽదళపగస భామి ఈండ్డ్ం కసతూ ఖభతుంచళచి.

ఖభతుఔ


శ఼
ట ల్ మీక్ష ఄనెమోతక్ ఔఱిర్ మీద ళతుసట్్వ్ గస ఈండు ట్ాకూసననజతుక్ భమిము నాన్-ట్ాకూసననజతుక్
ళ్రైభన్స ఖుమించి తెఱుపతేంద.



భఱంఱో ఈండే ట్ాకూసన్స A భమిము B ఖుమించి తెఱుశఔునేందఔు ఎంజభమ్ ఆభూమాననఄళేసస్
ఄందఫాట్ుఱో ఈనాాభ.



య్వన్ ఔనఔ ఈంట్ే ళహగసమభడో యో క దాామస భంచి పయౌతాఱు మసఫట్ట ళచి.

చికూతస
మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయ
CDI ఈనాట్ుట కేళఱం ఄనభానం ఈంట్ే ఄనళశయంగస మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔడ్ద. ఄళశయంఱేతు తృో ర ట్ాన్
ంప్ ఆతుహ తట్ర్స ఔడా రసడ్ఔడ్ద; యట్్ ళఱల మోగి రభాదంఱో డే ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
CDI కచిితంగస ఈంట్ుంద ఄనఔుంట్ే తు ఎంమిఔల్ మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయ తృసరయంతేంచఔడ్ద. ఆఱాంట్్
శందమసైఱోల ఄభతే మీక్ష పయౌతాఱు మసఔభుందే చికూతస తృసరయంబం చేయొచి.
శాఱుం నండు భధయతయయౘ తీళరతఖఱ CDIఔు బట్ోరతుడ్జోల్ (O) తఔుకళ మోతాదఱో రసడాయౌ. ఔరేల
బట్ోరతుడ్జోల్ తు చేమఔతృో తే రతాయభాాామంగస రసంకోబైళహన్ (O) రసడొ చి. బట్ోరతుడ్జోల్ దీయఘకసఱం
రసడ్డ్ం భంచిద కసద. రసంకోబైళహన్ భమిము పహడాకోసబైళహన్, ఇ మండ్ె భందఱు తీళరబైన CDIఔు రసడొ చి.
ననట్్దాామస ఆచేి మాంట్్ఫయోట్్క్స కోఱన్ (దద ేఖు) ళయఔు చేయఱేఔుంట్ే, దద మఔటల్ ట్ృయబ్ ఱేదా కసథెట్ర్ రసడు
మిట్ెనషన్ ఎతుభా యౄంఱో రసంకోబైళహన్ న ఴమీయంఱోకూ ంహంచాయౌ. మోఖం తియఖఫ్ట్ట ే ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ ఈనా
మోఖుఱఱో (ళయోళఽదదఱు, ఆతయ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ెతేనా రసయు) పహడాకోసబైళహన్ రసడ్ఔం పయౌతాతుా
ఆశుంద.
ఴశు రచికూతస
తీళరబైన ఈనా మోఖుఱఔు ళహశటమిక్ ట్ాకూసళహట్్ యుఖుతేంట్ే రసయు రెంట్నే ఴశు చి
ర కూతస కోశం రెభదయడుా
శంరదంచాయౌ.
పపయౌమనెంట్స కొఱెభట్్స్ ఈనా మోఖుఱఔు "ట్ోట్ల్ కోఱెఔటమీ" చేమాయౌ. ఄభతే కొఱోతుక్ ఱారేజ్ తో ఔడున 'డెభళమిటంగ్
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ఱప్ ఐయౌయోశట మి' ఔడా చేయొచి.
పపయౌమనెంట్స కొఱెభట్్స్ న రసంకోబైళహన్ ఈయోగించి చికూతస ఄందంచళచి.
రసంకోబైళహన్ 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, ననట్్ దాామస ఱేదా ఎతుభా దద తిఱో ఱేదా బట్ోరతుడ్జోల్ (IV 500 mg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి)తో ఔయౌహ ఆరొాచి.
ఖభతుఔ: పపయౌమనెంట్స కొఱెభట్్స్ యవమంఱో ఄతియౕగరభుగస యౖసక్ భమిము ఄళమరసఱు తృసడ్ళపతేండ్డ్ం ళంట్్య
ఖుమిుంచడ్ం ఄతయళశయం. IV ఫ్ూ
ల భడ్సస ఎకూకంచడ్ం, అఱుబమిన్ శహల బంట్ేవన్ భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్సస ఄందంచడ్ం
ళంట్్య తృో వణ చయయఱు తీళరబైన CDI ఈనా మోఖుఱఔు తీశకోరసయౌ.
CDI తియఖఫ్ట్టడ్ం
ముదట్్ యసమి రసయధ ళచిినపుడ్ె బట్ోరతుడ్జోల్ రసడ్ెంట్ే మోగికూ ముదట్్ యసమి రసయధ 'తియఖఫ్ట్ట న
్ పుడ్ె'
రసంకోబైళహన్ రసడాయౌ ఱేదా పహడాకోసబైళహన్ ఔడా రసడొ చి. అ తమసాత ఔడా మోఖం తియఖఫడుతే ట్ార్డ భమిము
ఱసడ్స మజిబన్ దాామస రసంకోబైళహన్ రసడాయౌ.
తృో ర ఫయోట్్క్స
మాంట్్ఫయోట్్క్స తోతృసట్ు తృో ర ఫయోట్్క్స రసడు CDI చికూతస ఆళాడ్ం మోఖతుమోధఔఴకూు ఎఔుకళ ఈనా మోఖుఱఔు
ఈయోఖఔయం
రసయధ భుదయఔభుంద మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ెతేనా మోగికూ తృ ర పభఱాకూటక్ తృో ర ఫయోట్్క్స ఆళాడ్ం భంచిద.
మోఖతుమోధఔఴకూు తఔుకళ ఈనా మోఖుఱఔు తృో ర ఫయోట్్క్స ఆళాఔడ్ద.
రసంకోబైళహన్ తోతృసట్ు తృో ర ఫయోట్్క్స రసడ్డ్ం ళఱల CDI రసయధ తియఖఫ్ట్టడాతుా ఄమిఔట్ట ళచి.

2.5 ఆమిట్ఫుల్ ఫొ రెల్ ళహండోర మ్ (IBS)
GI ట్ారక్ట యధఱన ఄడ్ెడఔుతు, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, యశయు న ఄఱరసట్ల భాయుు ఔఱుఖజేళే రసయధతు IBS ఄంట్ాయు. ఇ
ఱక్షణాఱు ఆతయ రసయధఱ ళఱల ఔడా ఔయౌగే ఄళకసఴం ఈనాందన, ముదట్ ఆతయ రసయధఱ కోశం మీక్షుంచాయౌ, అ
తమసాతనే మోగికూ ఆమిట్ఫుల్ ఫొ రెల్ ళహండోర మ్ ఈందతు తుమసిమించకోరసయౌ.
రసయధ తుమసియణ


భూడ్ె నెఱఱు (అ భన) తృ తిు ఔడ్ెపఱో ఆఫబందఱు, నొహు



ఔడ్ెప ఈఫబయంగస ఄతుహంచడ్ం



యశయు న ఄఱరసట్ు
ల భాయడ్ం, భఱఫదద ఔం ఱేదా యమోచనాఱు



మోజూ రసమి ఄఱరసట్ల న ఫట్్ట రసయధ తీళరతయం ఄళాడ్ం



అతేరత, యచాయం మోగిఱో ఔతుహంచడ్ం

మీక్షఱు


ఴభట్ాఱజి భమిము ఫయోకమిళట ో ఄధయనాఱు
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శ఼
ట ల్ బైకాోయో క



ఫమాస దాామస కొఱననయో క

చికూతస
భఱాతుా ఖట్్టఫమిచే దామసిఱు: చ ఱసతం ఄధఔంగస ఈనా అయౘయం
మాంట్ీతృసయో మడుక్స-మాంట్ీషో య్నెము క్
ి భందఱు - డెభళభకల ోమిన్
యమోచనాఱు కసఔుండా భందఱు - ఱోహయబైడ్స 2-4 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి
మాంట్ీ-డురశసంట్సస - IBD డెభభేమిమల్ యఔం TCA (ఆమిరమిన్) భమిము IBD కసతు్రేవన్ యఔం SSRI
(తృసమొఔసట్్న్)
కసయౌష మమ్ ఛానల్ మాకుటరేట్ర్స - ఱతతృో ర యోట న్ 8 mcg, భూడ్ె నెఱఱు
IBS మోగిఱో ఔనఔ ఫొ రెల్ ఄఱరసట్ల ఱో భాయుుఱు ఱేదా ఴమీయంఱో భాయుుఱు ఖనఔ ఔతుహళేు రెంట్నే రెభదయడుా
శంరదంచాయౌ.
యసధాయణ చయయఱు


అయౘయంఱో ఄధఔంగస చ దాయి ం ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ



కసపహన్ భమిము భదయతృసనం చేమఔడ్ద



తృసఱు భమిము తృసఱ దామసిఱన తీశకోఔడ్ద; యట్్ ళఱల రసయధ ఱక్షణాఱు యుఖుతాభ



కొతుా శందమసైఱఱో ళభకోథెయ ఈయోఖఔయం

2.6 భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళహండోర మ్ (ఄఱోవణం)
అయౘయం తిమిగేట్పుడ్ె, తృో వఔ యఱుళపఱు GI ట్ారక్ట తీశఔునేట్పుడ్ె ఆనెిక్షన్ దాామస ఔయౌగే ఆఫబందఱన
ఄఱోవణం ఄంట్ాయు. యమోచనాఱు, ఫయుళప తఖగ డ్ం ళంట్్ యసధాయణ రసయధ ఱక్షణాఱు ఆందఱో ఔతుహంచడ్ం ళఱల
ఄఱోవణం ఈందతు మీక్షఱ దాామస దరయఔమించకోరసయౌ. తృసంకూామాట్్క్ ఄయసభయి ాభు, ళయౌమాక్ రసయధ, ట్ారహఔల్
ో టమీ భమిము యసమల్
శ఼రో, ఱాకేటస్ ఱోం, దమాఫ్ట్్క్ ఎంట్ెమోతి, థెభమసభడ్స, మేడుభేవన్ ఎంట్మైట్్స్, గసయళట ఔ
ఫొ రెల్ మళక్షన్ దాామస ఄఱోవణం ఖుమించి తెఱుశకోరొచి.
రసయధ తుమసియణ


యమోచనాఱు



ళహటమాట్ోమిమా - కొళపా ఄఱోవణం ళఱల ళశుంద. దీతు ఱక్షణాఱు ేఱళంగస, దద మోతాదఱో, రసశన
ళచేి భఱం. ట్ాభఱెట్స తూట్్ మీద భఱం తేఱుత, ఫ్ల ష్ (తూయు కొట్ట డ్ం) చేమడాతుకూ ఆఫబందగస
ఈంట్ుంద.



ఄఱశట్ భమిము ఫయుళప తఖగ డ్ం



ఔుడ్ెపఫబయం భమిము తృ తిు ఔడ్ెప తృసరంతంఱో ఈఫబయం



ఴైతృో అఱుబమినేమిమా ళఱల ఎడుభా; తృో ర ట్ీన్ డువన్
ల
మాళభకట్సస యుఖుతాభ.
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ఄతూమిమా - బైకాోళభట్్క్ ఐయన్ డెపహలహమతూస (ళయౌమాకేక్ రసయధ) ఱేదా భాకోాళభట్్క్ యట్మిన్ త-12
డెపహలహమతూస (కోాన్స రసయధ ఱేదా ఐయౌమల్ మీళక్షన్)



యట్మిన్ క ఄఱోవణం ళఱల తెల డుంగ్ డుయసయడ ర్స (ఎకూమోళహస్, బయ్నా భమిము ఴభట్ృమిమా); దీతు ళఱల
ళచేి ఴైతృో తృో ర తారమిబతూమిమా.



యట్మిన్ డు ఄఱోవణం ళఱల ఎభుఔుఱఔు శంఫంధంచిన రసయధఱు (అళహటయోతుమా ఱేదా
అళహటయోభఱేళహమా) మసళడ్ం. ఎభుఔుఱ నొహు భమిము ఎభుఔ తృసక్షుఔంగస యయఖడ్ం ళంట్్య
ఖభతుంచొచి. ఄంతేకసఔ కసయౌష మమ్ ఄఱోవణం ళఱల ళఔండ్మీ ఴైర్-తృసమసథెభమసభడుజం ఔడా
ఖభతుంచళచి.



న఼యమోఱాజిక్ భాతుపళేటవన్స: ఎఱెకటోోఱెభట్స రసయగాతం (ఴైతృో కసఱేకమిమా భమిము
ఴైతృో భాగాళేమిమా); ఆయ ట్ెట్తు కసయకసఱు ఄరొాచి. యట్మిన
ల ఄఱోవణం ళఱల మోట్ార్ యకాస్
(తృసంట్ోతెతుక్ మాళహడ్స, యట్మిన్ డు) ఱేదా మిపయల్ న఼యమోతి (థమామిన్), ళహిమిమతం కోఱోుళడ్ం
(కోఫాఱమిన్), మేభ చీఔట్్ (యట్మిన్ ఎ) భమిము ళవర్స (ఫయోట్్న్) ళంట్్య ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.

చికూతస
ఇ రసయధకూ చికూతస అయౘయప ఄఱరసట్ల ఱో భాయుు, ఄళశయబైన తృో వకసఱు ఄందంచడ్ం ళంట్్ రసట్్మీదనే నడుళేు
భంచిద. ఄభతే కొతుా తీళరబైన శందమసైఱఱో ఴశు చి
ర కూతస (ఈదా: ట్ారనాసెలంట్సస, మళక్షన్స) ఔడా చేమాయౌస
మసరొచి.
1. తృో వకసఱ పనయుది యణ
ఄఱోవణం ఈనా రసమికూ కతుజఞఱు (ఈదా: కసయౌష మమ్, బగీాలహమం, ఐయన్) భమిము యట్మిన్స ఆళాడ్ం చాఱా
భుకయం.
తృో ర ట్ీన్ భమిము కఱమమీఱు పనయుది మించాయౌ
ఴమీయం ఖాఴించకోళడాతుకూ మిళల్ తౄసమేమవన్ ఄళశయం ఱేతు కొళపా రతాయభాామాఱు ఄభన మీడుమం-చెభన్
ట్ెభగ
ి మైడ్సస రసడాయౌ.
ర లశ
మిళక్షన్, ళఽది చెందన మీజినల్ ఎంట్మైట్్స్ ళంట్్ రసయధఱు ఄఱోవణం ళఱల ళళేు ననట్్దాామస కసఔుండా ేమంట్యల్
ది తి దాామస తృో వకసఱన ఎకూకంచాయౌ.
2. ఄఱోవణం ళఱల ళచేి రసయధఱ తురసయణ
ళయౌమాక్ రసయధ నండు ఈఴభనాతుకూ ఖూ
ల ట్ెన్-పర అయౘయం తీశకోరసయౌ.
ఱాకోటజ్ ఆంట్ాఱమన్స తగిగంచేందఔు ఱాకోటజ్-పర అయౘయం తీశకోరసయౌ
తృసంకూామాట్్క్ ఱోతృసఱన శమిచేళేందఔు తృో ర ట్్భేస్ భమిము ఱెభేజ్ శహల బంట్సస
ఫాకుటమిమా యుఖుదఱ ఎఔుకళ ఄళపతేంట్ే మాంట్ీఫయోట్్క్స
మీజనల్ ఎంట్మైట్్స్ నమం చేమడాతుకూ కసమిటకోళట మసభడ్సస, బశఱబైన్, ళంట్్య రసడాయౌ.
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2.7 తృసంకూామాట్ెభట్్స్
తృసంకూామా ఖాంథ దాామస యడ్ెదఱభేయ తృసంకూామాట్్క్ ఎంజభమ్, ఆన్లబేవన్ ళఱల ఖాంథ ఄంతమసైఖంఱోనే జీయణ ం
ఄభతృో ళడాతుా తృసంకూామాట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఆద మండ్ె యకసఱు:
1. ఄఔయట్స తృసంకూామాట్ెభట్్స్ - ఆన్లబేవన్ ళచిి దానంతట్ ఄదే తగిగతృో తేంద; అకసయ శంఫంధబైన భాయుుఱు
కసతూ తు చేళే తీయుఱో భాయుుఱు కసతూ ఖాంథఱో ఔతుుంచళప.
2. కసాతుక్ తృసంకూామాట్ెభట్్స్ - తృసంకూామా ఖాంథ అకసయం భామి, తు తీయు మీద ఆన్లబేవన్ రఫాళం చ఼పతేంద.
ఆద దీయఘకసయౌఔంగస ఆఫబంద డ్ెత తృసంకూామా ఖాంథ తుచేమఔుండా చేమఖఱద.

2.7.1 ఄఔయట్స తృసంకూామాట్ెభట్్స్
రసయధ తుమసియణ


తీళరబైన, తుయంతయం ళచేి ఎహగసయళహటక్
ో నొహు, దీతు రఫాళం రెనా మీద ఔడా డ్ెతేంద.



యకసయం, రసంతేఱు, యౖసక్.



ఐయౌమస్



ఆన్లబేట్మీ భాస్, ఄఫ్రరకూటవ్ జఞండుస్, గసయళహటక్
ో ఓట్ెల ట్స ఄఫ్రరక్షన్



ళహసస్, ఄఔయట్స మళహుమేట్మీ డుళట స్
ో ళహండోర మ్, ఄఔయట్స మీనల్ పభఱయర్

రసయధ తుమసియణఔు మీక్షఱు


ళయం ఄబైఱేస్ (కౌంట్సస ఒళర్ 1000U/L) - రసయధ తీళరతన శమిగస ఄంచనా రేమఱేద కసతూ రసయధతు
ళహఖట్ట ఖఱద. ళయం ఱెభేజ్ యసధాయణం ఔంట్ే మండుంతఱు రఫాళంతో రసడుతే కచిితబైన రసయధ తీళరత,
ఆతయ ఖుణాఱు తెఱుశకోరొచి.



ఔంల ట్స ఫల డ్స కౌంట్సస, మూమిమా & ఎఱెకటోోఱెభట్సస, ఫ్భకసమోబనేట్స ఱెరెల్స, యౌళర్ ట్ారన్స-ఄబైనేళస్ &
అఱుబమిన్, LDH, ఖూ
ల కోస్, కసయౌష మమ్, CRP భమిము యౌహడ్స తృ ర పభల్ (గసలయోగ కైట్ీమిమా) మీక్షఱు
చేమడ్ం ళఱల రసయధ తీళరతన, దాతు ళఱల శంబయంచే రఫారసఱన తెఱుశకోరొచి.



తృ తిు ఔడ్ెపకూ ఄఱాటో-యౌండ్స, తృ తిు ఔడ్ెపకూ ఎక్స-మే, ఛాతి ఎక్స-మే, తృ తిు ఔడ్ెపకూ CT యసకన్.

చికూతస
ఇ రసయధ ళచిిన 85-90% భందకూ దానంతట్ ఄదే తగిగతృో తేంద; ఆఱా భూడ్ె నండు ఏడ్ె మోజుఱ ఱోప
జయగొచి. ఄఔయట్స తృసంకూామాట్ెభట్్స్ ఔు తుమిదవటబైన చికూతస ఄంట్ృ ఏమి ఱేద, మోగి తృో వణ దాామస ఇ రసయధతు
తగిగంచళచి.
ఫల డ్స కౌంట్స, ఄబైఱేస్, KFT, LFT, ఫల డ్స వేఖర్, ళయం ట్ెభగ
ి మైడ్సస భమిము అమీటమిమల్ ఫల డ్స గసయళస్ మియౕఱనఔు
ర లశ
యఔు ప నభూనాఱు రయోఖఱసఱన ంహంచాయౌ. నఱఫ్భ ఎతుమిద ఖంట్ఱ తమసాత భయఱ ఇ మీక్షఱు చేమాయౌ.
ఫొ రెల్ ఴఫద ం భమిము నొహు ఈఴభనాతుా అధాయంగస తీశఔుతు మోగి 48-72 ఖంట్ఱఔు ననట్్ దాామస అయౘయం
తీశకోరొచి.
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కొళపా దామసిఱన ఈఴభనం ఔయౌగేంత ళయఔు తీశకోఔడ్ద
కొళపా దామసిఱన ఈఴభనం ఔయౌగేంత ళయఔు తీశకోఔడ్ద
తృసరధమిఔంగస మోగికూ ఫ్ూ
ల భడ్సస ఎకూకంచడ్ం, ఎఱెకటోోఱెభట్స శభతేఱయత కసతృసడ్డ్ం, ఄళశయబైన కఱమమీఱు ఈండేఱా
చ఼శకోళడ్ం భమిము ఆతయ ఄళశి ఱు మసఔుండా చ఼శకోళడ్ం చికూతస యొఔక ఱక్షయంగస ఈండాయౌ. మోగికూ
ఄళమరసఱు తుచేమట్ేల ద ఄనే శంకేతాఱు మసగసనే ఱేదా తృసంకూామాట్ెభట్్స్ తీళరతయం ఄభతేనే రెంట్నే ఄతయళశయ
యఫాగసతుకూ తయయౌంచి చికూతస ఄందంచాయౌ.
భందఱు
ఴైతృో రోఱేమిమా ఱేఔతృో తే డీగాడ
ే ెడ్స జఱాట్్న్ నండు తీశఔునాతృసయౌభర్ 500-1000 ml చికూతసఔు రసడొ చి.
నాయో గసయళహటక్
ో ట్ృయబ్ మాళహుమేవన్ - తృసమసఱెభట్్క్ ఆయౌమస్, తృ తిు ఔడ్ెప ఈఫబడ్ం భమిము రసంతేఱు ఄళపతేంట్ే
ఇ ది తి తృసట్్ంచాయౌ
డెభకల ోపహనాక్ యో డుమం (IM) 75 mg ఆంజక్షన్, మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల
నొహు తఖగ ఔతృో తే, ట్ారభడాల్ (IM) 50 mg ఆంజక్షన్, అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
ఎంట్యల్ ది తి దాామస తృో వణ ఄందంచాయౌ. ేమంట్యల్ ది తి ఄయుదగస తృసట్్యు సయు.
తృసంకూామాట్్క్ ఆనెిక్షన్ ఔు తృ ర పభఱాకూటక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔడ్ద.
ళట మైల్ నెకాోళహస్ ముదట్్ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె రసమసఱఱోప రఫాళళంతబైన చికూతస ఄందంచళచి
ఆనెిక్షన్ తో ఔడున నెకాోళహస్ ఄభతే ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌస మసరొచి.
భదయతృసనం తుయౌహరేమాయౌ, కొళపా దామసిఱు ఎఔుకళగస ఈనా అయౘయం తీశకోఔడ్ద

2.7.2 కసాతుక్ తృసంకూామాట్ెభట్్స్
రసయధ తుమసియణ


ఇ రసయధఱో ఔనడే ఱక్షణం తృ తిు ఔడ్ెప భఫాఖంఱో నొహు; దీతుతోతృసట్ు యకసయం, రసంతేఱు భమిము
అఔయౌ రేమఔతృో ళడ్ం ళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహయు సభ.



రసయధ తీళరబై తృసంకూామాస్ ఖాంథ ూమిుగస నాఴనం ఄభతృో తే, నొహు తఖుగతేంద కసతూ రసయధ నమం
ఄళాద



తృసడెభతృో భన తృసంకూామాస్ జీమసణతుకూ ఈఔమించే ఎనెు మ్
జ స యడ్ెదఱ చేమఱేళప కసఫట్్ట మోగిఱో జీయణ
శభశయఱు, తృో వకసఱన ఴమీయం తీశఔునే యసభయి ాం తగిగతృో తేంద. దీతు ళఱల ఫయుళప తఖగ డ్ం, యట్మిన్
ఱోం, యమోచనాఱు ళయసుభ.



దీయఘకసయౌఔంగస చ఼ళేు తృసంకూామాస్ ఖాంథ తృసడెభతృో ళడ్ం ళఱల ఆనసయౌన్ యడ్ెదఱ ఄళాడ్ం తగిగతృో భ
డ్మాఫ్ట్్స్ ళశుంద.

రసయధ తుమసియణఔు మీక్షఱు


తృసంకూామాట్్క్ కసయౌసపహకేవన్స ఈనాాయో ఱేదో చ఼డ్డాతుకూ తృ తిు ఔడ్ెపకూ ఎక్స-మే తీమాయౌ
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CT, MRCP, ERCP భమిము ఎండో యో కహక్ ఄఱాటోయౌండ్స తుతుశమి



ఫయోకమిఔల్ ట్ెస్ట్ - ఖూ
ల కోస్ ట్ాఱమన్స ట్ెస్ట, ళయం యట్మిన్స (ADEK), ఴిమోగోలతన్ ట్ెస్ట భమిము
కసయౌష మమ్ ఱెరెల్ ట్ెస్ట.



తృసంకూామాట్్క్ పంక్షన్ ట్ెస్ట్: ళకుాట్మీ ట్ెస్ట - ళకుాట్్న్/CCK, పఔల్ ఎఱశట ళల్ కసనసనేటవ
ో న్స.

చికూతస
భదయతృసనం తుయౌహరేమాయౌ.
అయౘయం దాామస కొళపా దామసిఱు తీశఔునేందఔు కొఫబమి న఼నె రసడాయౌ
మిపభన్ చేళహన కసమోబఴైడట్స
ేర స/ంచదాయ దామసిఱు తగిగంచాయౌ (మోగికూ ఖూ
ల కోస్ ట్ాఱమన్స దెఫబతితు ఈంట్ే ఆద
కచిితంగస తృసట్్ంచాయౌ)
అయౘయ తుమభాఱు భాయుిఔునాాఔ ఔడా డ్మాఫ్ట్్స్ తఖగ ఔతృో తే డ్రగ్ థెయకూ రెయళాయౌ.
భందఱు
1. తృసంకూామాట్్న్ 170 mg కసయూసల్స, అయౘయం తినేభుంద మండ్ె కసయూసల్స భమిము అయౘయం తినాాఔ మండ్ె
కసయూసల్స
2. ఒబరజోల్ 20 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; అయౘయం తినే భుభు తుభుయౖసఱ భుంద
ఱేదా
ఱాననసరజోల్ 30 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ఱేదా
తృసంట్ోరజోల్ 40 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
3. డెభకల ోపహనాక్ 50 mg భాతరఱు, నొహు ళశుంట్ే భాతరబే రేశకోరసయౌ
ఱేదా
ట్ారభడాల్ 50 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
మోగికూ యవమశ఼చి
మోగి తయచగస అశతిరకూ మసరసయౌ; తృో వకసఱ ఱోం ఖభతుంచినట్ల భతే (రతేయకూంచి తౄసట్స-యసఱుయఫుల్ యట్మిన
ల )
కచిితంగస రెభదయడుా ఔఱరసయౌ
మోగికూ భదయతృసనం తుయౌహరేమడ్ం యొఔక ఄళశయం ఖుమించి యళమించాయౌ
ఄళశయం ఄనఔుంట్ే తఴేయమయల్ థెయ

2.8 మిట్ ోనెభట్్స్
మిట్ ోతుమం తృ య మీద ళచేి రసప, ఆనెిక్షన్ న మిట్ ోనెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఆద కే దఖగ య మసరొచి ఱేదా ఄనేఔ
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రదేఱసఱోల ఔతుహంచళచి, ఄఔయట్స రసయధ ఄముండొ చి ఱేదా కసాతుక్ రసయధ ఄముండొ చి, ఔక రదేఱసఱఔు
తృసకేద ఄముయండొ చి ఱేదా ఎళహటక్ ఄముయండొ చి.
1. ఄఔయట్స మిట్ ోనెభట్్స్
ఆద యసధాయణంగస ఆనెిక్షన్ ఔయౌగించే రసయధ. ళఔండ్మీ మిట్ ోనెభట్్స్ (మోిట్ెడ్స యశకస్)ఔు శంఫంధంచినదగస ఆద
ఈంట్ుంద. ఄభతే భభ
ర మీ ఱేదా యసుంట్ేతుమస్ మిట్ ోనెభట్్స్ ఔడా దీతు ళఱల మసరొచి, ఆంట్ార-ఄఫోడ మినల్
భూఱం ఏదీ ఔతుహంచనపుడ్ె యసుంట్ేతుమస్ మిట్ ోనెభట్్స్, ఄఔయట్స మిట్ ోనెభట్్స్ ళఱల ళచిిందతు
తుమసిమించళచి. ేఖుఫాఖంఱో ఔదయౌఔఱు తగిగ ఄఔకడ్ ఈనా గసయస్ భమిము ఫ్ూ
జ ల్ ఱబన్
ల భడ్స ళఱల ఆంట్ళట న
తృసరంతం ఈఫుబతేంద. ఆఱా ఫ్ూ
ల భడ్స చేమితృో ళడ్ం, శమిగగ స అయౘయం తీశకోఔతృో ళడ్ం ళఱల కసమిడమాక్, మీనల్ ఆంకస
ఴమీయ ళయళశి ఱభ రఫాళం డ్ెతేంద.
2. కసాతుక్ మిట్ ోనెభట్్స్
దీయఘకసయౌఔంగస ఆన్లబేవన్ ళఱల మిట్ ోతుమం తృ య ఆఫబందఱఔు ఱోనెభతే దాతుా కసాతుక్ మిట్ ోనెభట్్స్ ఄంట్ాయు.
యౌాక్ ఆన్లబేట్మీ డుళస్, బట్ాయసటట్్క్ య్వన్స ఱేదా ఆన్లబేవన్ ఔయౌగించే ఫమట్్ దామసిఱు, తృ తిు ఔడ్ెపఱో
ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ ళంట్్య కసాతుక్ మిట్ ోనెభట్్స్ రసయధతు ఔఱుఖజేయు సభ.
రసయధ తుమసియణ
ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, డీఴైడవ
ేర న్, జాయం, ఴైతృో ట్ెనషన్, యకసయం, రసంతేఱు భమిము ట్ాకుకసమిడమా
ళంట్్య ఄఔయట్స మిట్ ోనెభట్్స్ రసయధ ఱక్షణాఱు.
ఄఔయట్స మిట్ ోనెభట్్స్ ళఱల ఔుయుపఱు యఖడ్ం, అయౌఖూమిమా, యౖసక్ ళంట్్య మోగిఱో ఔనడొ చి.
ఆఱాంట్్ ఱక్షణాఱే భమొఔ రసయధ ఐన యసుంట్ేతుమస్ ఫాకుటమిమల్ మిట్ ోనెభట్్స్ (SBP)ఱో ఔడా చ఼డొ చి;
ఄభతే ఇ రసయధ మాళభకట్సస ఈనా ళహమాోట్్క్ మోఖుఱఱో భాతరబే ఖభతుంచళచి. ఫాకుటమిమల్ ట్ారనన్లకేవన్,
ఫాకుటమేమిమా, ఆంభర్డ మాంట్ీ-బైకాోతమల్ (గసామ్ నెఖట్్వ్ ఫాళహయౌల) మాకూటయట్ీ ఇ రసయధ యఖడాతుకూ ఖఱ
కసయణాఱు.
రసయధ తుమసియణఔు మీక్షఱు


బైకాోయో క, బైకాోఫమాఱజీ, ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱు చేమడాతుకూ మిట్ ోతుమల్ ఫ్ూ
ల భడ్స
ఎనాయౌళహస్



మిట్ ోతుమల్ ఫ్ూ
ల భడ్స, భాకోాయో క ఎరసఱయభేవన్ చేమడ్ం దాామస తీళరబైన దెఫబఱు తగియౌన
రసమిఱో ఴీమోమిట్ ోతుమం ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరొచి.



ఫాకుటమిమిమా కోశం ఫల డ్స ఔఱిర్



తృ తిు ఔడ్ెపఱో తుయతంగస మియౕయౌంచేందఔు ఄఱాటోయౌండ్స భమిము CT యసకన్ చేమాయౌ. దీతు ళఱల రసయధ
ఏమిట్ో కచిితంగస తెఱుశుంద.

చికూతస

89

మిట్ ోనెభట్్స్ రసయధకూ ఴశు చి
ర కూతస చేమడ్ం ముదట్్ నండు పయౌతాఱన ఆశునా ది తి.
ఴశు చి
ర కూతస ళఱల ఔయౌగే రఫారసఱన ఴమీయం తట్ుటఔునేందఔు, ఱోఱ ఔుయుపఱన తీశునాపుడ్ె, కసయకసఱన
ఖుమిుంచి త ఱగిశు నాపుడ్ె మాంట్ీబైకాోతమల్ థెయ ఎంతో ఈయోఖడ్ెతేంద.
C: మాంహళహయౌలన్ (I.V) 1g అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ఐద నండు ద మోజుఱు.
దీతుతోతృసట్ు
జంట్ాబైళహన్ (I.V) 4 mg/kg/24 hours, మోతాదన భూడ్ెగస యబజించి మోజూ రేశకోరసయౌ, ఐద నండు ద
మోజుఱు.
దీతుతోతృసట్ు
బట్ోరతుడ్జోల్ (I.V)/ (O) 400-600mg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ఐద నండు ద మోజుఱు.
ఖభతుఔ: TB మిట్ ోనెభట్్స్ రసయధ కోశం TB ళక్షననల చ఼డ్ండు.

2.9 భఱఫది ఔం
ఇ కూంద తెయౌహన ఱక్షణాఱఱో ఏరెభనా మండ్ె ఱక్షణాఱు మోగి భూడ్ె నెఱఱ ళయళధఱో రదమిశళేు నే, మోగికూ భఱఫదద ఔం
ఈందతు తుమసిమించాయౌ (మోమ్ III తుమభాఱ రకసయం):


రసమసతుకూ భూడ్ెయసయుల ఔనాా తఔుకళ యసయుల భఱ యశయు న చేమడ్ం



భఱం ఖట్్టగస మసళడ్ం



ఄతృసనం దఖగ య ఄడ్ెడడునట్ుట ఄతుహంచడ్ం



భఱ యశయు న ూమిుగస జయఖఱేద ఄనే ఫాళన ఔఱఖడ్ం



ఄతృసనం దఖగ య అగితృో భన భఱాతుా చేతి దాామస తీమాయౌస మసళడ్ం

ఄభతే భఱఫదద ఔం ఄనేద కేళఱం రసయధ ఱక్షణబే కసతూ రసయధ కసద. ఴమీమసతుా ఎఔుకళగస ఔదఔతృో ళడ్ం, చ
దామసిఱు ఎఔుకళగస తీశకోఔతృో ళడ్ం, తూట్్తు శమైన మోతాదఱో తాఖఔతృో ళడ్ం ళఱల ఆద మసరొచి. ఆతయ
రసయధఱెభన న఼యమోఱాజిక్ డుశింక్షన్, ళహలమోడెమసమ, భందఱు, ఴైతృో థెభమసభడుజం, ఴైతృో కసఱేమిమా, ఴైర్
కసయౌసమిమా, ఔులహంగ్స ళభననడ ో మ్, కొఱోతుక్ ట్ృయభర్స, అననమఔటల్ భన్, ఆంకస ఄనేఔ కసయణాఱ ళఱల భఱఫదద ఔం
మసరొచి.
రసయధ తుమసియణ
మోమ్ III తుమభాఱతో తృసట్ు ఔరేల ళయకూు ఎతూభాస్, ఱాకేసట్్వ్స, శతృో ుళహట్మీస్ రసడ్ఔం ఎఔుకళపంట్ే ఄద
భఱఫదద కసతుకూ శంకేతం.
తృ తిు ఔడ్ెప ఈఫబడ్ం, మఔటల్ తెల డుంగ్, శుమిమస్ డెభభేమిమా, కూంద రెనా నొహు, ట్ెనెశమస్ ళంట్్య ఔడా
భఱఫదద కసతుకూ శంకేతాఱు కసరొచి.
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ఖభతుఔ: మోగికూ మఔటల్ తెల డుంగ్, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, ఫ్సలట్స్ ళదఱఱేఔతృో తే, రసంతేఱు, ఄఔయసమతే
ు గస ఫయుళప
తగిగతృో ళడ్ం ళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు ఈనాలంగస రెభదయతు దఖగ యఔు రెయళాయౌ. భందఱ దాామస, యసధాయణ చికూతస
దాామస భఱఫదద ఔం తృో తు మోఖుఱన తయచగస మియౕయౌశ఼
ు ఈండాయౌ. భూడ్ె నండు అయు నెఱఱు ఆఱా చేయసఔ ఔడా
తఖగ ఔతృో తే, భఱఫదద ఔం కోశం నెఱకొయౌున రతేయఔబైన రెభదయ కేందారఱఔు మోగితు ంతృసయౌ.
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు
ఔంల ట్స ఫల డ్స కౌంట్స (CBC), పఔల్ ఒఔల్ట ఫల డ్స (భధయ ళమశ ఈనా రసమిక,ూ ళఽదదఱఔు), థెభమసభడ్స పంక్షన్ ట్ెస్ట్,
ళయం కమిళట ో (బట్ఫాయౌక్ కసయణాఱ ళఱల భఱఫదద ఔం ళశుందో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ) మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.
కొఱోతుక్ ఐయ్మస్ ఔఱుఖజేళే షఠసత్ చయయఱు ఱేదా దీయఘకసయౌఔ భఱఫదద కసతుకూ కసయణాఱు తెఱుశఔునేందఔు
ఆబేజింగ్ శట డీస్ చేమాయౌ. ఱోమర్ గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ ఎండో యో క, కొఱోతుక్ ట్ారతుసట్స శట డ,ీ డుపహకోఖాప, ఄననమఔటల్
భాననబట్ీ,ర శమసిన్ అనల్ ఎఱకోటోభయోఖాప, ఫ్ఱన్ ఎఔసెఱష న్ ళంట్్ మీక్షఱు దాామస భఱఫదద కసతుా
మియౕయౌయసుయు.
ఄఔయసమతే
ు గస ళచిిన భఱఫదద ఔం, దద గస రభాదం ఱేతు శందమసైఱఱో ఆంత మియౕఱన ఄళశయం ఱేద.
మాఫ్భ శంళతసమసఱు భఫడున రసమిఱో భాతరం ళహగసమభడో యో క, కొఱోననయో క, ఫలమిమం ఎతూభా ళంట్్ మీక్షఱు
కోఱోమఔటల్ కసనసర్ యుఖుతేందేమో చ఼డ్డాతుకూ చేమాయౌ.
చికూతస
ఄఔయట్స భఱఫదద ఔం ఄఔయట్స ఫొ రెల్ ఄఫ్రరక్షన్ ళంట్్ దద మోగసఱఔు శంకేతం కసరొచి. ఆతయ రసయధఱఔు దామి
తీళే శభమంఱో మోగికూ తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, రసంతేఱు ళయసుభ భమిము ఄతృసనరసముళప ఔడా ళదఱఱేతు
మిళి తి
హ ఏయుడ్ెతేంద.
యసధాయణ చయయఱు


ఖమిైణీఱు భమిము ఄంతా ఫాఖునా ళయఔుుఱు ఔడా భఱఫదద ఔం ఫామినడాడభతు యచామిశు ంట్ాయు, ఇ
ఄతృో షఱన త ఱగించాయౌ.



చ దాయి ం ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం భమిము ఎఔుకళగస ఫ్ూ
ల భడ్సస తీశకోళడ్ం ళఱల భఱఫదద ఔం ళచేి
ఄళకసఱసఱు తఖుగతాభ.



ఫొ రెల్ ఄఱరసట్ల న ఔాభం తుఔుండ్ తృసట్్ంచడ్ం (భఱయశయు న చేమాయౌస ళళేు ఎఔుకళ శభమం
అపకోఔడ్ద, మోజూ ఏదో ఔ శభమంఱో భఱయశయు న చేళేఱా ఴమీమసతుకూ ఄఱరసట్ు చేశకోరసయౌ).



ఆయసఫ్ప
గ ఱ తృ ట్ుట ఱేదా ళహయౌమమ్ యతు నాఱు ళంట్్య శాఱుబైన భఱఫదద కసతుా ఈఴభనం ఔయౌగియు సభ.



ఈదమసతుకూ శంఫంధంచిన రసయమాభాఱు, మోజుకూ ఄయఖంట్ ఱేదా నడ్ఔ ళంట్్య ఄఱరసట్ు చేశకోరసయౌ.
1. తయసకోడుల్ 5-15 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి ఱేదా 10 mg మఔటమ్ దాామస మోజుకూ ఔ యసమి
ఱేదా
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ఱాఔుటఱోస్ య ఱయవన్ (O) 15-20 ml, మసతిరూట్
ఱేదా
యౌకూాడ్స తృసమసపహన్ 15-20 ml, మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
బగీాలహమం శఱేిట్స శళునష న్ 15-20 ml, మసతిరూట్
ఱేదా
యో డుమం హకోశఱేిట్స 10 mg, మసతిరూట్
ఱేదా
ఐయో ట్ాతుక్ తృో య్ఎతియ్న్ గల క
ట సల్ (PEG) ఎఱెకటోోఱెభట్స య ఱయవన్ 125-250 ml
భన చెహున ఏ భంద ఄభనా మోగికూ మండ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు ఆరొాచి. కొతుా శందమసైఱోల నెఱఱ
తృసట్ు భందఱు రసడాయౌస మసరొచి.
2. మోయసడ్స
భర 5 mg, మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల; ఄళశమసతుా ఫట్్ట ఎఔుకళ రసమసఱు రసడాయౌస మసరొచి
3. తౄసళేిట్స ఎతుభా మోగికూ ఄఔయట్స శభశయఱు ళశునాాభ, తీళరబైన భఱఫదద ఔం ఱేదా శబ్-ఄఔయట్స ఆంట్ళట న
జ ల్
ఄడ్డ ంఔుఱు ఈనాాభ ఄనఔుంట్ేనే రసడాయౌ
ఔరేల మోగికూ భఱఫదద ఔం తఖగ ఔుండా, ఆంకస తీళరతయం ఄళపతేంట్ే రెంట్నే రతేయఔ రెభదయతుపణుడుకూ ళహతౄసయుస
చేమాయౌ; దీతుళఱల భఱఫదద కసతుకూ ఆతయ కసయణాఱు ఏబైనా ఈనాాభేమో తెఱుశఔుతు శమైన చికూతస
ఄందంచళచి
మోగి రసంతేఱు చేశఔుంట్ృ, ఄతృసనరసముళప ఔడా ళదఱఱేఔుంట్ే GIT ఄడ్డ ంఔుఱు ఈనాట్ుట ఄనభాతుంచి
రతేయఔ రెభదయతుపణుడుకూ ళహతౄసయుస చేమాయౌ
మోగికూ యవమశ఼చి


యమోచనాఱు ఔయౌగించే భందఱు, దామసిఱు ఎఔుకళగస తీశకోఔడ్ద. ఆద ఄఱరసట్ుగస భామి
భఱఫదద ఔం భమింత తీళరం ఄళపతేంద.



జాయం, ఖుండె జఫుబఱు ఈనా రసయు భఱఫదద కసతుా యమోచనాఱు ఔయౌగించే భందఱు, దామసిఱు
రసడ్ఔడ్ద. శతృో ళహట్మి ఱేదా యసధాయణ ఎతుభా రసడుతే శమితృో తేంద



ఖమిైణీఱఔు ఆయసఫ్ప
గ ఱ తృ ట్ుట భంచిద

2.10 ఴమోమసభడ్సస
ఫమట్ ఱేదా ఱోఱ ఴమోమసభడ్స ల ఔసస్ ఔు శంఫంధంచిన నమసఱు దద ళళడ్ం ఱేదా యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట డ్ం ళఱల
ఏయుడే రసయధ ఴమోమసభడ్సస. ఆంట్యాల్ ఴమోమసభడ్సస నాఱుఖు యకసఱుగస ళమీగఔమించాయు:
1. డీపళేవన్ ఄపుడ్ె యఔు యసరళం
2. డీపళేవన్ ఄపుడ్ె తృో ర ఱాసస్; అ తమసాత యసధాయణ ళహితికూ ళచేియసుభ
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3. ఏ శభమంఱో ఄభనా ళచేి తృో ర ఱాసస్ (డీపళేవన్ తో), యట్్ యసినాతుా చేతితో శమి చేమళచి
4. ఱసఴాతబైన తృో ర ఱాసస్
ఎఔ్రయాల్ ఴమోమసభడ్సస రసయధ ఱక్షణాఱు మండ్ె యకసఱ శభశయఱ అధాయంగస ళమీగఔమించఫడాడభ - ఄఔయట్స
తారమోబళహస్ & ఴైజీన్/ళహకన్ ట్ాయగ్ ఔంజల ంట్సస.
రసయధ తుమసియణ
మఔటల్ తెల డుంగ్, నొహు, పైమైట్స్ ఱేదా తృో ర ఱాప్స ఄనేయ ఴమోమసభడ్సస యొఔక ఱక్షణాఱు. కసతూ ఇ ఱక్షణాఱు యయధ
ఄననమఔటల్ రసయధఱఱో ఔతుహంచడ్ం ళఱల ఴమోమసభడ్సస న యట్్ ళఱల నే ఖుయుుట్ట డ్ం ఔవట ం. మోగి రెభదయ చమిత,ర
మీక్షఱ దాామసనే ఴమోమసభడ్సస రసయధ ఖుమించి తెఱుశకోఖఱం.


ఆంట్యాల్ ఴమోమసభడ్సస ఖుమిుంచడాతుకూ ఄననయో క తుతుశమి.



తృసరకూసభాల్ రసయధఱు ఈనాాయో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ ఫ్ల కూసఫుల్ ళహగసమభడో యో క చేమాయౌ.

చికూతస


అయౘయప ఄఱరసట్ు
ల భాయుికోరసయౌ - ఄధఔ చ ఱసతం ఈండే దామసిఱు తినేఱా చ఼శకోరసయౌ.



భఱయశయు న చేళేట్పుడ్ె ఎఔుకళగస ఴాభడ్ఔడ్ద.



ళేలమోథెయ, ఫాయండుంగ్, తౄో ట్ో కొమాఖుయఱేవన్, ఴమోమసభడెఔటమి ళంట్్య ఴశు చి
ర కూతసఱో ఫాగసఱు.



ఴశు చి
ర కూతస ఄమాయఔ మోగికూ యఔు యసరళం ఄళపతేందేమో మియౕయౌంచాయౌ, మోజుకూ మండ్ెయసయుల ళహట్సు ఫాత్ చేమాయౌ.



భందఱు - ఄనాఱెుళహక్స, భఱాతుా భఽదళపగస చేళే దామసిఱు, ఱాకేసట్్వ్స.



ఴశు చి
ర కూతస ఄభన త యౌనాలల ఱో మఔటల్ మీక్షఱు తుయాఴించఔడ్ద.



ఴశు చి
ర కూతస తమసాత మోగికూ ఎదయళాఖయౌగే శభశయఱు - నొహు, భూతరం యొఔక ఄఔయట్స మిట్ెనషన్,
మిమాక్షనమీ ఴమోమేజ్ (24 ఖంట్ఱు), అఱశయంగస ఫమట్డే భఱఫదద ఔం, ళఔండ్మీ ఴమోమేజ్ (24
ఖంట్ఱు), మానల్ ళహటఔ
ో ిర్, మానల్ పహవర్ భమిము పఔల్ ఆనాకంట్్నెన్స.

ఖభతుఔ:


ఴశు చి
ర కూతస కేళఱం యసధాయణ చయయఱతో నమం కసతూ రసమికూ ఱేదా తీళరబైన రసయధ ఱక్షణాఱు ఈనా రసమికూ
భాతరబే



కొఱననయో క మీక్షా దాామస ఔఱోతుక్ కసమిసననభా ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరసయౌ



ఴశు చి
ర కూతసఔు భుంద యఔు భామిుడు దాామస ఄతూమిమాన శమిచేమాయౌ.



ఴశు చి
ె తు జఞఖాతుగస
ర కూతస చేళేట్పుడ్ె మానల్ ళట ననళహస్ మసఔుండా ఈండ్డాతుకూ భూయకో-ఔుయట్ేతుమస్ తరడు స్
యక్షుంచాయౌ



ఖమిైణీఱు భమిము ళయోళఽదదఱఔు ఴశు చి
ర కూతస ఔంట్ే యసధాయణ చయయఱతో రసయధతు తగిగంచడ్ం భంచిద

2.11 మానల్ పహవర్స
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మానల్ కనాల్ ఱో ళచేి నొహుఖఱ, య్తుమర్ ఄఱసర్స న మానల్ పహవర్స ఄంట్ాయు. ముఔు ళమశ భమిము
భధయ ళమశ ఈనా రసమికూ ఇ ఄళశి మసళడ్ం యసధాయణం. భభ
ర మీ పహవర్ ఄనేద తృో ళహటమిమర్ మిడ్స ఱెభన్ ఱో
ఏయుడ్ెతేంద. కోాన్స రసయధ, మానల్ కసనసర్, ళహపహయౌస్, TB ళంట్్ రసయధఱు ళచిినపుడ్ె ఔడా ఇ మానల్
పహవర్స ఏయుడే ఄళకసఴం ఈంద.
రసయధ తుమసియణ


భఱ యశయు న శభమంఱో, యశమిుంచిన తమసాత తీళరబైన నొహు మసళడ్ం. దీతుతోతృసట్ు యఔు ం మసరొచి,
మసఔతృో రొచి.



భతే
ు (ట్ాహఔల్) ఆచిి డుజిట్ల్ మఔటల్ మీక్ష ఱేట్ా తృో ర ట్ోయో క చేమాయౌ.

చికూతస
మానల్ రదేఴంఱో ఈనా ఔండ్మసతుకూ ూమిు ఈఴభనం ఔయౌగించడ్ం భమిము మోగికూ నొహు ఱేఔుండా చేమడ్ం
చికూతస యొఔక ఱక్షాయఱు.
ళహట్సు ఫాత్ - యసానం చేళే త ట్్టఱో గోయురెచితు తూయు, తృ ట్ాలహమం మసమంఖనేట్స ఔయౌహ మోగి ఄందఱో ఈండాయౌ; దీతు
ళఱల తఖుతేగస ఈనాా ఱేదా నొహుగస ఈనాా ఈఴభనం ఱతేశుంద
ఆఫబందగస ఈనా రదేఱసతుా యబరంగస ఈంచకోళడ్ం
భఱఫదద ఔం తురసయణఔు ఄధఔ చ దాయి ం ఖఱ అయౘయం తీశకోరసయౌ
2% గిలజమిన్ ట్ెభన
ేర అభంట్ెమంట్స, ఆఫబందగస ఈనా రదేఴంఱో ూశకోరసయౌ
ర ెభట్ట్స
2% యౌగోాకైన్ జయ్ల ఱేదా 5% యౌగోాకైన్ అభంట్ెమంట్స, ఆఫబందగస ఈనా రదేఴంఱో ూశకోరసయౌ
ఴశు చి
ర కూతసఱో ఫాఖంగస ఱాట్యల్ మానల్ ళహినరమఔటమీ, డో యసల్ పహవమఔటమీ భమిము ళహినరమఔటమీఱఱో ఄళశమసతుా
ఫట్్ట ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ చేయొచి. ఴశు చి
ర కూతస చేమడ్ం ళఱల ఆనాకంట్్ళన్స మసరొచి భమిము రసయధ తఖగ డాతుకూ
ఎఔుకళ శభమం ట్టటచి.
2.12 పైమైట్స్ మానెభ (మానళభట్్స్)
మిమానల్ తృసరంతంఱో చయమం యయధ కసయణాఱ ళఱల మసహడుకూ ఖుమై దయద మసళడాతుా పైమైట్స్ మానెభ ఄంట్ాయు.
తేభ, తిు డు, ఫట్ట ఱు ఄంట్ుకోళడ్ం, ఔమోిళడ్ం ళంట్్ కసయణాఱ ళఱల ఄతృసనం దఖగ య దయద యుఖుతేంద. ఎంత
తీళరబన
ై ా శమే, మానళభట్్స్ మోగికూ తృసరణాంతఔం కసద, కేళఱం ఄయౌఔయయం, భంట్ ఔయౌగిశు ంద. ఆద దేతు ళఱల
ళశుంద ఄంట్ే:


ఴమోమసభడ్సస ఱేదా మానల్ పహవర్స



మానల్ కసనసర్, తృసగట్సస రసయధ



డెయమట్ెభట్్స్, ఱెభకన్ ళేలమోళహస్



కసండుడా, ఏయౌఔ తృసభు ఆనెిక్షన్స ళఱల



అయౘయప ఄఱరసట్ు
ల (ఈదా: ఄధఔంగస కసప తాఖడ్ం)
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యసధాయణ చయయఱు
మోగి రేశఔునే ఫట్ట ఱు తఖుతేగస ఱేఔుండా, దఱుగస ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ. భఱయశయు న తమసాత మోగి ఄతృసన
రదేఱసతుా కసట్న్ ఱేదా భఽదళపగస ఈండే ట్్వయ ఱేదా మిమానల్ కల తుసంగ్ ఈతుతే
ు ఱు రసడు యబరయుచకోరసయౌ.
శఫుబ భమిము తడుగస ఈనా రెభప్స రసడ్ఔడ్ద. యసధాయణబైన ట్ాఱకమ్ తృ డు ఱేదా 'కసర్ా యసటర్ి' ఄదదకోళడ్ం
ళఱల తేభ చేయఔుండా ఈంట్ుంద.
ఴైడోర కసమిటయో న్ ఄళహట్ేట్స 1% అభంట్ెమంట్స, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; < ఏడ్ె మోజుఱు. దీతుళఱల రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగ
ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. కొతుా శందమసైఱఱో ఄధఔ శభయి త ఖఱ ట్ాహఔల్ కసమిటకోళట మసభడ్సస ఄళశయం ఈండొ చి.

3.1 కసఱేమం భమిము తయౌమమి ట్ారక్ట రసయధఱు
3.2 ఴట్ెభట్్స్
కసఱేమం తృసరంతంఱో ఆన్లబేవన్ భమిము ఄళమళ ఔణజఞఱంఱోకూ ఔడా ఇ ఆన్లబేవన్ రరేయంచడాతుా
ఴట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు. యసధాయణంగస ఇ రసయధ కొదద మోజుఱు రఫాళం చ఼హ తగిగతృో తేంద, ఄయుదెభన శందమసైఱోల ఆద
పభఫోర ళహస్ భమిము ళహమాోళహస్ రసయధఱఔు దామితీశుంద. దీతుకూ రసయధ ఱక్షణాఱు ఔడా ఏమి ఱేళప, కసతూ దీతు ళఱల
జఞండీస్, ఄననమకూసమా, భఱెభస్ ళంట్్య ళయసుభ. అయు నెఱఱ ఱోప తగిగతృో తే దాతుా ఄఔయట్స ఴట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు,
ఄంతఔనాా ఎఔుకళ మోజుఱు ఈంట్ే దాతుా కసాతుక్ ఴట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఴట్ోట్ారహక్ రెభయశల ళఱల ఴట్ెభట్్స్
ళశుంద. ఄభతే ఆతయ కసయణాఱ ళఱల ఔడా ఴట్ెభట్్స్ మసరొచి, ఄయ - రెభయల్ ఆనెిక్షన్స (ఈదా: ళభట్ ోబగసఱో,
ఎ్రభన్-ఫార్, కోకససకూ), ట్ాకూసన్స (భుకయంగస భంద), కొతుా భందఱు, కొతుా తృసమిఱసామిఔ అమసగతుక్
యసఱెాంట్సస, కొతుా యకసఱ ముఔకఱు, బట్ఫాయౌక్ రసయధఱు భమిము అట్ోఆభూయన్ రసయధఱు.

3.2.1 ఄఔయట్స రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్
ఴమీయం ముతు ం రఫాళం చ఼ఖఱ రసయధ; ఄభతే దీతు మోఖ ళయకుుఔయణ కసఱేమం ఱోనే ఎఔుకళ జయుఖుతేంద.
దాదాపగస ఄఔయట్స రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్ ళచిిన శందమసైఱఱో ఇ ఐద ఴట్ోట్ారహక్ రెభయల్ ఏజంట్ేల కసయణం
ఄళపతాభ:
1. ఴట్ెభట్్స్ A రెభయస్ (HAV)
2. ఴట్ెభట్్స్ B రెభయస్ (HBV)
3. HBVకూ శంఫంధంచిన డెఱట ా ఏజంట్స
4. ఴట్ెభట్్స్ D రెభయస్ (HDV)
5. ఴట్ెభట్్స్ E రెభయస్ (HEV)
రసయధ తుమసియణ
ఄఔయట్స రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్ ళఱల రసట్ంతట్ ఄరే తగిగతృో భే రసయధ ఱక్షణాఱు ఈండే రసయధ ఱేదా శబ్-కూలతుఔల్ మోఖం
ఱేదా పపయౌభాంట్స ఴతృసట్్క్ పభఱయర్ ళంట్్య ఔఱగొచి. ముతు ంగస చ఼శఔుంట్ే మోగికూ జాయం, ఄననమకూసమా,
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భఱెభస్, జఞండుస్, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు ళయసుభ. రెభయస్ ఆంఔయఫలవన్ కసఱం తమసాత కసఱేమం తృసడ్ళడ్ం, భానళహఔ
తిు డుకూ ఖుమి ఄళాడ్ం ళంట్్య మోగిఱో ఖభతుంచళచి.
రసయధ తుమసియణ మీక్షఱు


ఏ రెభయస్ ళఱల ఴట్ెభట్్స్ ళచిిందో తెఱుశకోళడాతుకూ కసాంట్్ట్ేట్్వ్ ఎనాయౌళహస్ చేళహ మాంట్ీఫాడీస్
భమిము మాంట్ీజనేమిమా ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ.



ట్ారన్స-ఄబైనేశస్ ఱెరెల్స (ALT), భుకయంగస యౌళర్ ఫమాస చేమడ్ం ళఱల కసఱేమం ఎంత తృసడ్ె
ఄభయందో తెఱుశుంద.



PCR దాామస రెభమీమిమా



జీననట్ెభహంగ్ దాామస రెభయల్ శబ్-ట్ెభప్స ఖుమించి తెఱుశకోరొచి

చికూతస
రసయధ యొఔక తృో ర డోర భల్ దఴఱో, ఫ్ూ
ల భడ్సస యసిభ శమిగగ స ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ. మోగికూ అయౘయం తీశఔునే
యసభయి ాం మసగసనే ఎుట్్ఱాగే అయౘయం తీశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ. తీళరబైన తృో ర డోర భల్ ఱక్షణాఱు ళచిి మోగికూ
డుఴైడవ
ేర న్ ఄళశి ఱు ఫమట్డుత,ే ఴతృసట్్క్ ఎనెసపఱోతిళహ (ఖాషణఴకూుఱో భాయుుఱు, తుదర ఆఫబందఱు,
ఫ్సలహుంగ్ ట్ెమో
ర ర్స) ఈనాట్ుట ఄతుహళేు భమిము మీక్షఱ దాామస 'యౌళర్ యసున్' తగిగనట్ుట ఔతుహళేు మోగితు రెంట్నే
అశతిరఱో చేమసియౌ.
భందఱు
మోగికూ ఎఔుకళగస రసంతేఱు భమిము యకసయంగస ఈంట్ే
1. డో బుమిడో న్ 10 mg భాతరఱు, ఄళశమసతుా ఫట్్ట; ఖమివటంగస మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
మోయసడ్స
భర 5 mg భాతరఱు, ఄళశమసతుా ఫట్్ట; ఖమివటంగస మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
బట్ోకోలరమిడ్స (IM/IV) 10 mg ఆంజక్షన్, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
2. రసంతేఱు భమిము యకసయం ఄదపఱో ఱేఔతృో తే IV ఫ్ూ
ల భడ్సస ఎకూకంచాయౌ
రసమసతుకూ ఔయసమి LFT చేమాయౌ.
ఎంజభమ్ యసిభ యసధాయణం ఔంట్ే 3-5 మట్ు
ల ఎఔుకళ ఈంట్ే మోగి మోజురసమీ కసమసయఱు చేశకోరొచి.
HBV ఆనెిక్షన్ ఈనా మోఖుఱఔు, భూడ్ె నండు అయు నెఱఱ భధయ HBsAg ఔనభయుఖభయందేమో చ఼డాయౌ.
ఴట్ెభట్్స్ B భమిము C రెభయస్ ఆనెిక్షనల ఔు మోగి దీయఘకసయౌఔంగస రెభదయడుా శంరదంచాయౌస ఈంట్ుంద.
మోగికూ యవమశ఼చి
మోగి ఫంధళపఱఔు మోగి రళయు నఱో ఱేదా ఖాషణఴకూుఱో భాయుు ళళేు రెంట్నే అశతిరకూ తీశఔుమసరసఱనే
భాయగ దయశకసఱు ఆరసాయౌ
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మోగితు ంట్మిగస ఈంచాయౌసన ఄళశయం ఱేద
కోఱుఔునా నాఱుఖు నండు అయు నెఱఱ ళయఔు మోగి భదయతృసనం చేమఔడ్ద
మోగి ఫాయయ/బయు జఞఖాతుఱు రసడు ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగనాయౌ; ఴట్ెభట్్స్ B రసకూసన్ రేభంచకోరసయౌ
3.2.2 కసాతుక్ రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్
అయు నెఱఱు, అ భన కసఱేమంఱో జమిగే ఆన్లబేట్మీ చయయఱ ళఱల ళచేి రసయధతు కసాతుక్ రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు.
ఇ రసయధకూ భుకయ కసయణాఱు రెభయల్ ఏజంట్సస ఄభన HBV, HCV, భమిము HDV. రెభయస్ ళఱల నే కసఔుండా
అట్ోఆభూయన్ ఴట్ెభట్్స్, భందఱు (మిథెభఱడ ోతృస, ఆయో తుమాజిడ్స), యఱసన్స డుళస్, ఴీమోకొాభట్ోలస్, α మాంట్్ట్
్ర హసన్ ఱోం ళఱల ఔడా కసాతుక్ రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద. భుందగస చికూతస చేమఔతృో తే
రసయధ ఔాభంగస యౌళర్ ళహమాోళహస్ భమిము ఴతృసట్ోళఱులఱార్ కసనసర్ ఔు దామి తీశుంద.
రసయధ తుమసియణ
ఱక్షణాఱు ఔనడ్తు ళయం ఄబైనన-ట్ారన్సఄబైనేళస్ ఎఱేరేవన్స నండు ఄఔయట్స ఱేదా పపయౌమనెంట్స ఴట్ెభట్్స్
ళయఔు ఄనేఔ ఄళశి ఱు కసాతుక్ రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్ ళఱల మసరొచి.
ఄఱశట్, భఱెభస్, ఄననమకూసమా, జాయం, జఞండీస్ ళంట్్య ఇ రసయధ ఱక్షణాఱు.
కొందయు మోఖుఱఱో ళహమాోళహస్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ. ఈదా: మాళభకట్సస, ళమీళహమల్ తెల డుంగ్, ఎనెసపఱోతి,
కొమాఖుయఱోతి భమిము ఴైర్ ళరలతుజం.
కొతుా యసయుల ఎఔసట్ార ఴతృసట్్క్ ఱక్షణాఱు ఔడా ఫమట్కూ మసరొచి. ఈదా: ఄమిటకేమిమా, అయు మైట్్స్, రసశకఱెభట్్స్,
తృో య్న఼యమోతి, గోలబయుఱోనెపభట్
ర ్స్ భమిము థెభమసభడెభట్్స్.
రసయధ తుమసియణ మీక్షఱు
భన ేమొకనా మియౕఱనఱతో తృసట్ు ళహమాోళహస్ యుఖుతేందో ఱేదో చ఼డ్డాతుకూ ఄఱాటోయో ననఖాప, CT యసకన్, ళయం α పట్ ో తృో ర ట్ీన్ మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.
చికూతస
అట్ోఆభూయన్ ఴట్ెభట్్స్ ఄభతే కసమిటకోళట మసభడ్సస రసడాయౌ, HBV & HCV ఆనెిక్షన్ ఄభతే మాంట్ీరెభయల్స
రసడాయౌ; ఆఱా రసయధ ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస ఄందంచాయౌ.
కసాతుక్ ఴట్్ట్ీస్ చికూతస ఱక్షాయఱు - రసయధ మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణం తెఱుశఔుతు నమం చేమడ్ం, ళహమాోళహస్ &
తృో యటల్ ఴైర్-ట్ెనషన్ ఏయుడు ఈంట్ే ఄళభకట్సస, ఎనెసపఱోతి ళంట్్ శంకూలవటతఱన నమం చేమడ్ం.


ఴట్ెభట్్స్ ఔఱుఖజేళే భందఱన రసడ్ఔడ్ద.



తీళరబైన ఴతృసట్్క్ ఄళశి ఱు ఱేదా కసఱేమం మోగసఱు ఈనా మోఖుఱు ఄళహట్ామిననపన్ రసడ్ఔడ్ద.



తీళరబైన ఴతృసట్్క్ ఄళశి ఱు ఈనా మోఖుఱు NSAIDs రసడ్ఔడ్ద.



యఱసన్ డుళస్ ళంట్్య మోగిఱో ఈనాాభేమో మియౕయౌంచి చికూతసన ఄందంచాయౌ.



డీఔంనేసట్ెడ్స ళహమాోళహస్ ఈంట్ే కసఱేమ భామిుడు చేమాయౌస మసరొచి.
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కసాతుక్ ఴట్ెభట్్స్ B & C
కసాతుక్ ఴట్్ట్ీస్ B (ఈదా: ఎంట్ెకసయర్ భమిము ట్ెననతౄో యర్) భమిము కసాతుక్ ఴట్ెభట్్స్ Cఔు (ఈదా: ఆంట్ర్పమోన
ల ఱేతు నేయుగస తుచేళే మాంట్ీరెభయల్ మజిబన
ల ) తుమిదవటబైన మాంట్ీరెభయల్ చికూతసఱు ఄందఫాట్ుఱో
ఈనాాభ.
కసమిటకోళట మసభడ్సస భమిము ఆభూమాననశరళంట్సస రసడ్ఔడ్ద, యట్్ ళఱల రెభయస్ రతేయతుతిు ఖతి యుఖుతేంద.
ఔరేల ఴట్ెభట్్స్ B మోఖుఱఱో ఇ భందఱు రసడాయౌ ఄనఔుంట్ే యట్్కూ రతాయభాాామంగస మాంట్ీరెభయల్ డ్రగ్స
రసడొ చి.

3.3 యౌళర్ ళహమోాళహస్
కసఱేమాతుకూ శంఫంధంచిన రసయధఱతూా చిళయఔు యౌళర్ ళహమాోళహస్ ఔు దామి తీళేర.ే కసాతుక్ ఴట్ెభట్్స్ B & C,
అఱకయౘయౌక్ యౌళర్ డుళస్ ళఱల ఆద ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ. అట్ోఆభూయన్ ఴట్ెభట్్స్, బట్ఫాయౌక్ యౌళర్ డుళస్
ళఱల ఔడా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద. నాడ఼్యల్స ఏయుడ్డ్ం, ఴతృసట్్క్ పభఫోర ళహస్ మసళడ్ంతో ఇ రసయధ తుమసియణ
ఄళపతేంద. యౌళర్ ళహమాోళహస్ ూమిుగస ఫమట్డ్డాతుకూ నెఱఱు ఱేదా శంళతసమసఱు ట్టటచి. చెభల్డ-ట్యకట్స-ళూయహ్
యో కర్ మీక్ష దాామస 1-year మోమసటయౌట్ీ భమిము కసఱేమం భామిుడు యొఔక ఄళశమసతుా తెఱుశకోరొచి.
రసయధ తుమసియణ


జఞండీస్, ఴట్ోబగసయౌ, మాళభకట్సస, ఇయోట ో జన్ ఎఔుకళ ఄళాడ్ం (భఖరసమిఱో), అండోర జన్ ఎఔుకళ
ఄళాడ్ం (అడ్రసమిఱో) యసధాయణ ఱక్షణాఱు. భఖరసమిఱో ళహమాోళహస్ ళఱల యౌతడో కోఱోుళడ్ం, ట్ెళట ఔ
హ యఱర్
ఎట్ోరప, నపంశఔతాం ళంట్్య ఫమట్డ్తాభ.



అడ్రసమిఱో ఫ్స్
ర ట ఎట్ోరప, ఊతేయసరళ ఆఫబందఱు (ఄబననమిమా ఔడా) ళంట్్య యసధాయణ ఱక్షణాఱు.
యట్్తోతృసట్ు తృో యటల్ ఴైర్ ట్ెనషన్, ఈదా: ళరలననబగసయౌ, మాళభకట్సస, డుళట ండెడ్స ఄఫోడ మినల్ రసల్ రెళసల్స
భమిము ళమీళహమల్ తెల డుంగ్ ళంట్్య ఔడా ఖభతుంచళచి.



భన చెుఫడున ఱక్షణాఱ ళఱల ఴతృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి భమిము మీనల్ డుశింక్షన్ ఔడా మసరొచి.

రసయధ తుమసియణ మీక్షఱు
ఔంల ట్స ఫల డ్స కౌంట్స, యౌళర్ పంక్షన్స, ళయం ఎఱెకటోోఱెభట్సస, రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్ తృసయనెల్ (B, C, & D), అట్ోఆభూయన్
భాయకర్స (AMA, ANA)బట్ఫాయౌక్ డుళస్ భాయకర్స (ళయుఱోతృసలళహమన్, పమిాట్్న్), అఱాి పట్ ోతృో ర ట్ీన్, ఆబేజింగ్
(డాల ర్ శట డీస్, CT, MRIతో ఔడున ఄఱాటోయో ననఖాప) భమిము యౌళర్ ఫమాస మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.
చికూతస


రసయధ ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస ఄందంచాయౌ



మోగి భదయతృసనం ఎట్్ట మిళి తి
హ ఱో చేమఔడ్ద



తృో ర ట్ీనల  భమిము ఄబైనన మాళహడ్లతో ఔడున అయౘయం తీశకోరసయౌ
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ఏ భందఱు రసడ్ెతేనాా జఞఖాతు ళఴించాయౌ, ఎందఔంట్ే ఏ భంద ఄభనా కసఱేమం దాామసనే
బట్ఫాయౌజం ఄళపతేంద

ఖభతుఔ:
యౌళర్ ళహమాోళహస్ ఈనా మోఖుఱు రతేయఔ రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచడ్ం ఈతు భం. ఄఱా చేమడ్ం ళఱల రసయధ
ఱక్షణాఱు భమిము తీళరతన శమిగగ స ఄంచనా రేశు ఼ చికూతస ఄందంచే ఄళకసఴం ఈంట్ుంద.

3.4 కసాతుక్ యౌళర్ డుళస్ యొఔక మాళభకట్సస
మిట్ ోతుమల్ కసయయట్ీఱో ఫ్ూ
ల భడ్స చేయడ్ం దాామస ఇ రసయధ ళశుంద. తృో యటల్ ఴైర్ ట్ెనషన్, ఴైతృో
అఱుబమినేమిమా ఴతృసట్్క్ యౌంఫ్, ఴట్ోమీనల్ ళహండోర మ్ ళఱల ఔడా మాళభకట్సస మసరొచి.
రసయధ తుమసియణ
చినా యసిభఱో ళళేు ఱక్షణాఱు ఔతుహంచే ఄళకసఱసఱు ఱేళప
ఄఫోడ మినల్ డుళట నషన్ భమిము ఄయౌఔయయం, ఄననమకూసమా, యకసయం, కొంచం అయౘయం తినాా ఔడ్ెప తుండుతృో భంద
ఄతుహంచడ్ం, ఔడ్ెపఱో భంట్, ఫ్సలన్క భన్ భమిము ఱసాశశంఫంధత రసయధఱు మాళభకట్సస ళఱల
ఖభతుంచళచి.
చికూతస
ఄళభకట్్క్ ఫ్ూ
ల భడ్స న తగిగంచడ్ం భమిము ఆంట్ారరసశకాఱర్ రసఱయం తగిగతృో ఔుండా మిపయల్ ఒడుభాన
తగిగంచడ్ం చికూతస యొఔక రధాన ఱక్షాయఱు
పస్ట ఱెభన్ చికూతస:
మోగి మోజుకూ గసాభుఱు ఔంట్ే ఎఔుకళ యో డుమం తీశకోఔడ్ద
ననట్్ దాామస ఆచేి డెభముమట్్క్స (ఈదా: ళభుమోననఱాకోటన్, ఱాళహక్స)
యసధాయణంగస డెభముమట్్క్స ఈదమం ూట్ ళభుమోననఱాకోటన్ 100 mg, ఱాళహక్స 40 mg; ఖమివట మోతాద మోజుకూ 400
mg భమిము 160 mg ళయఔు తీశకోరొచి
ఄఔయట్స ఄళభకట్సస, యఔు ం కసయడ్ం, మితౄసరఔటమీ ఄళభకట్సస, ఴతృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి ళంట్్య ఈనాపుడ్ె రెభదయడుా
శంరదంచాయౌ.

3.3 కోఱెయట సట్్క్ జఞండీస్
కోఱెయట సళహస్ రసయధఱఱో ఔతుహంచే రసయధ ఱక్షణం. ఆద ఫ్భల్ (హతుభు) ఏయుడ్డాతుా తుమోధశుంద ఄంతేకసఔ దాతు
రరసయౘతుా ఔడా ఄడ్ెడఔుంట్ుంద. కోఱెయట సట్్క్ జఞండీస్ మండ్ె యకసఱు:
1. ఴతృసట్ోళఱులఱార్ (ఆంట్ారఴతృసట్్క్) జఞండీస్ - దీతు ళఱల ఫ్భల్ ఏయుడ్డ్ం తగిగతృో తేంద.రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్, భదయం,
 భభ
ర మీ తయౌమమి ళహమాోళహస్, డ్రగ్ ట్ాకూసళహట్,ీ యౘడుకన్స యౌంతౄో భా భమిము ఖయైధాయణ ళఱల ఇ రసయధ
ఫమట్డొ చి.
2. ఄఫ్రరకూటవ్ (ఎఔసట్ారఴతృసట్్క్) జఞండీస్ - దీతు ళఱల ఫ్భల్ ఏయుడాడఔ ఄద రళఴించడాతుకూ ఆఫబంద డ్ెతేంద.
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కోయౌడో కోయౌతిమాళహస్, తయౌమమి ట్ీర కసమిసననభా, ఄయసకమిమాళహస్ ళఱల ఇ రసయధ మసరొచి.
కోఱెయట సట్్క్ జఞండీస్ ళచిిన రసమిఱో జఞండీస్, డార్క మూమిన్, ేఱళబైన యంఖుతో ఈండే భఱం, దయద ళంట్్
రసయధ ఱక్షణాఱు ఔతుహయు సభ.
రసయధ తుమసియణ


యౌళర్ పంక్షన్స; ళయం ఱెరెల్స యసిభతు తెఱుశకోళడాతుకూ ట్ోట్ల్ తయౌయుతన్, డెభమక్ట తయౌయుతన్, అఱకఱెభన్
తౄసళేిట్స, గసభా-ఖులట్మిల్ ట్ారనసఫమేస్, ఫ్భల్ యసల్ట కసనసంట్ేవ
ర న్ మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ



ళయం కొఱెయట సో ల్ ఎఔుకళగస ఈండ్డ్ం



భఱంఱో కొళపా ఱసతం ఎఔుకళగస ఈండ్డ్ం



ఆబేజింగ్ & ఎండో యో కహక్ ఄధయమనాఱు - USS, MRI, MRCP, ERCP, PTC



కసఱేమం ఫమాస

భన ేమొకనా రసట్్ దాామస కోఱెయట సట్్క్ జఞండీస్ తీళరత, ఏ యఔం ళంట్్ యళమసఱు కచిితంగస తెఱుశుంద.
చికూతస
పైమైట్్స్
ఄఫ్రరకూటవ్ పహళహమాఱజి ఈంట్ే, తయౌమమి డీఔంరవన్ జమిగిన 24-48 ఖంట్ఱ ఱోప పైమైట్్స్ నండు ఈఴభనం
ఱతేశుంద. ఆతయ రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డునపుడ్ె, ఇ కూాంద యధంగస చికూతస ఄందంచాయౌ
కోయౌళహటయబైన్ 4-12 gm : ఄఱాుయౘయం తీశఔునే శభమంఱో రేశకోరసయౌ. పైమైట్్స్ ఈదమం ూట్ తఔుకళగస
ఈంట్ుంద ఎందఔంట్ే పైమైట్్స్ తౄసఔటర్ మసతిర నండు ఈదమం ళయఔు హతు ాఴమభుఱో ఈంట్ుంద, ఇ శభమంఱో
భంద రసడ్డ్ం దాామస పయౌతం ఫాఖుంట్ుంద. మోతాద తఔుకళగస రసడ్డ్ం భంచిద, ఄధఔ మోతాద రసడ్డ్ం
ళఱల యకసయం, యమోచనాఱు ళంట్్ రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద. తౄసట్స-యసఱుయఫుల్ యట్మిన
ల మోగి
రేశకోరసయౌ.
ఄమోసడుయోకూసకోయౌక్ మాళహడ్స: మోజుకూ 13-15 mg/kg. PBC ళఱల ళచేి కోయౌయసటళహస్ నండు ఔయౌగే దయద నండు
ఈఴభనం ఔయౌగించడాతుకూ.
తుదర శమిగస ట్ట డాతుకూ మాంట్ీఴిశటమిన్ భందఱు రసడొ చి.
ఆతయ చికూతసఱ దాామస దయద తఖగ ఔతృో తే పననఫామిబట్ోన్ రసడాయౌ.
భందఱు రసడ్ఔుండా రసయధ నమం చేమడాతుకూ ఫ్భట్స
ర ఱెభట్స థెయ భమిము తృసలయసమపయళహస్ ఈయోగించళచి.

3.4 ఴతృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి
కసఱేమం తృసడ్ళడ్ం ళఱల భానళహఔ ళహితిఱో భాయుుఱు మసళడ్ం, ఖాషణఴకూుఱో ఱోతృసఱు ఔతుహంచడ్ం ళంట్్ ఱక్షణాఱు
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ఔతుహళేు ఄద ఴతృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి. ఆద ఄఔయసమతే
ు గస ళచిి తృో భేదఱా, దీయఘకసయౌఔంగస ఈండు ఱసఴాతబైన నవట ం
ఔయౌగించేదఱా ఔడా ఈంట్ుంద. GI తెల డుంగ్, ఄజోట్ీమిమా, భఱఫదద ఔం, ఎఔుకళ తృో ర ట్ీన్స ఈనా అయౘయం
తీశకోళడ్ం, ఴైతృో కసయఱమిక్ అఱాకఱోళహస్, డురశసంట్స డ్రగ్స (ఫ్ంజోడుమాజభన్స & ఫామిబట్ుమేట్సస), ఴైతృసకూసమా,
ఴైర్ కసమిబమా, ళహసస్ ఱాంట్్ ఄనామోగసయఱు ఴమీయంఱో ఏయుడుతే ఴతృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి ళచేి ఄళకసఴం చాఱా
ఎఔుకళ.
రసయధ తుమసియణ
ఄయోభమం, ఄశువట బైన భాట్ఱు, ఫ్సలహంగ్ ట్ెభ
ర ర్స, ళయకూుతాంఱో భాయుు (ఔకయసమిగస కోడ్డ్ం, ఔ
ా యంగస
రళమిుంచడ్ం), తుదరఱోకూ జఞయుకోళడ్ంఱో ఔయౖసటఱు, తుదరనండు ఱేళడ్ంఱో ఔయౖసటఱు ళంట్్య ఴతృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి
ఱక్షణాఱు. (Reference - Hepatic Encephalopathy by West Haven Criteria – grade 1-4)
రసయధ తుమసియణ మీక్షఱు


కసఱేమ మీక్షఱు జయఖతు మోఖుఱఔు రెంట్నే మీక్ష జమిహ కసఱేమం ఎంతళయఔు దెఫబతింద, దాతుకూ
కసయణాఱు ఏమిట్్ ఄనే యవమాఱు తెఱుశకోరసయౌ.



యౌళర్ పంక్షన్స, ఔంల ట్స ఫల డ్స కౌంట్స, ళయం ఎఱెకటోోఱెభట్సస, ఫల డ్స వేఖర్ ళంట్్య మియౕయౌంచాయౌ



రసయధ కసయకసఱు ఖుమించి ళహటక్ ళీన్ (ఫల డ్స ఔఱిర్, ఈమిన,ే శ఼ుట్ం, మాళభకట్సస) దాామస మీక్షుంచాయౌ



GI తెల డుంగ్ (↓HB, బయౌనా చమిత)ర ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరసయౌ; మీనల్ ఆంభమమంట్స (↑↑మూమిమా,
↑కూామాట్్తున్) ఖుమించి ఔడా తెఱుశకోరసయౌ



తృో యటల్ ఴైర్ ట్ెనషన్ ఈంట్ే ఄఫోడ మినల్ U/S ఱేదా CT యసకన్ దాామస తెఱుశుంద.

చికూతస
రసయధకూ ఉతం ఆచేి ఆతయ ఄళశి ఱు ఏబైనా ఈనాాభేమో తెఱుశఔుతు నమం చేమాయౌ
భానళహఔ ళహితిఱో భాయుు తెచేి ఏ కసయణాఱు ఄభనా తెఱుశఔుతు నమం చేమాయౌ
ఆయ చేయసఔ ఎంమిక్ చికూతస తృసరయంతేంచాయౌ
1. ఱాఔుటఱోస్ 30 cc, మోతాదతు ఫాగించి మోజుకూ మండ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల రసడాయౌ. ఇ భంద రసడ్కసతుకూ
ఱక్షయం మోజుకూ మండ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల ఆఫబంద ఱేఔుండా ఫొ రెల్ భూరెమంట్స ఄళాడ్ం.
ఱేదా
మిట్ెనషన్ ఎతుభా: ఱాఔుటఱోస్ + 700 cc తూయు, ఖంట్ళేప మిట్ెభన్ చేయసఔ రసడాయౌ; దీతుళఱల ఄమోమతుమా ఈతుతిు
తఖుగతేంద భమిము ఴమీయం తాయగస భందతు తీశకోఖఱుఖుతేంద.
2. మితౄసకూసమిన్ (PO) 400 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
తుయోబైళహన్ (PO) , అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; అయు మోజుఱు
3. L-ఒమిాతిన్-మాశుమేట్స: ళయయి బైన నెభట్రోజన్ త ఱగించడాతుకూ
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4. ళహసస్ ఈనాట్ుట ఄనభానం ఈంట్ే మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ
భానళహఔ ళహితిఱో భాయుుఱు, ఴీభాట్ెభళహస్, బయౌనా, యఔు ం కసయడ్ం ళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు రెంట్నే మోగితు
అశతిరఱో చేమసియౌ.
ఖభతుఔ: ఴతృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి ఄనేద ఄతయళశయ చికూతస ఄందరసాయౌసన ఄళశి ; మోగితు రెంట్నే రతేయఔ రెభదయ
తుపణుడు దఖగ యఔు తీశఔురెయళాయౌ.
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4ళ ఄధాయమం
ఱసాశ శంఫంధత రసయధఱు
1.1 ఄఔయట్స మళహుమేట్మీ ఆనెిక్షన్స (ARI)
1.2 నయమోతుమా
ఉహమితితే
ు ఱ ఔణజఞఱాతుకూ ళచేి ఆన్లబేవన్ తు నయమోతుమా ఄంట్ాయు. నయమోతుమా రసయధ ఄనేఔ జీళపఱ ళఱల
భతులహకూ మసరొచి.
నయమోతుమా ఔయౌగించే ఫాకుటమిమా - ళట తృ
ో ట ో కోఔస్ నయమోతుభే, ఴీమోపహఱలస్ ఆన్లఎంజఞ, ళట పభఱోకోఔస్ ఄమిమస్
భమిము బైకోతృసలయసమ నయమోతుభే
నయమోతుమా ఔయౌగించే రెభయస్ ఱేదా మసనాజీళపఱు - నయమోళభట్్స్ జిమోరెళహ

1.1.1 చినాహఱలఱోల నయమోతుమా
[Also refer -Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) guidelines]
రసయధ తుమసియణ
ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు దఖుగ, ఱసాశ తీశకోళడ్ంఱో ఆఫబంద ళంట్్య భుకయబైన ఱక్షణాఱు.
చినాహఱలఱోల నయమోతుమా ళమీగఔయణ ఉహమి తీశఔునే తీయుతు ఫట్్ట - రేఖంగస ఱసాశ కూామ ఈండ్డ్ం భమిము ఛాతి
ఫాఖం ఎఔుకళగస ఔదఱడ్ం.
రేఖంగస ఱసాశ తీశఔునే కూామ (తౄసస్ట తెరతింగ్) ఄంట్ే
భూడ్ె నెఱఱ ఱోప హఱలఱోల - ఉహమి రేఖం > 60
భూడ్ె నెఱఱ ళమశ నండు ఐద శంళతసమసఱ ళమశ హఱలఱోల - ఉహమి రేఖం > 50
ఛాతి ఔదఱడ్ం ఄంట్ే ఛాతి కూంద ఫాఖం ఱసాశ తీశఔునేట్పుడ్ె ఱోఱకూ ఔదఱుతేంద
ట్ేఫుల్ 1: ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱోల నయమోతుమా రసయధ ఱక్షణాఱు
ళమశస

మండ్ె నెఱఱ ఱోప
యయళపఱు

శంకేతాఱు

ళమీగఔయణ

ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం తీళరంగస

తీళరబైన నయమోతుమా (యయళపఱఔు ళచేి

ఈండ్డ్ం

ఏ నయమోతుమా ఄభనా తీళరబైనదగస

ఱేదా

మిఖణంచాయౌసందే)

ఱసాశ 60 తెరత్స రతి తుభుయౖసతుకూ
భగస ఈండ్డ్ం
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మండ్ె నెఱఱ ళమశ
నండు శంళతసయం
ళమశనా హఱలఱు

ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం తీళరంగస ఈండ్ఔతృో ళడ్ం
ఱసాశ 60 తెరత్స రతి తుభుయౖసతుకూ ఱోప ఈండ్డ్ం

జఱుఫు ఱేదా

ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం

తీళరబైన నయమోతుమా

ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం ఱేఔతృో ళడ్ం
ఱసాశ 50 తెరత్స రతి తుభుయౖసతుకూ, ఄంతఔనాా
తఔుకళ

నయమోతుమా

ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం ఱేఔతృో ళడ్ం
ఱసాశ 50 తెరత్స రతి తుభుయౖసతుకూ ఱోప ఈండ్డ్ం

శంళతసయం నండు ఐద
ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం
శంళతసమసఱ ళమశ ఈనా
హఱలఱు

దఖుగ

జఱుఫు ఱేదా
దఖుగ
తీళరబైన నయమోతుమా

ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం ఱేఔతృో ళడ్ం
ఱసాశ 40 తెరత్స రతి తుభుయౖసతుకూ భగస ఈండ్డ్ం

నయమోతుమా

ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం ఱేఔతృో ళడ్ం
ఱసాశ 40 తెరత్స రతి తుభుయౖసతుకూ ఱోప ఈండ్డ్ం

జఱుఫు ఱేదా దఖుగ

యసధాయణ చయయఱు
భుఔుకకూ ఄడ్డ ంఔుఱు ఏయుడుతే ళఱెభన్ నేశల్ డారప్స ఄళశమసతుా ఫట్్ట రసడాయౌ .
ఄఱల ం, తేన,ే తేఱళహ ఔయౌహ గోయురెచితు తూట్్ఱో రేశఔుతు తాగితే దఖుగకూ ఈఴభనం ఱతేశుంద.
ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱు ఎదయుకంట్ునా 30° మోఖుఱన రసయౌి ళేళఱు ఄందంచాయౌ.
చినాహఱలఱఔు యౌఔయయంగస ఈండేఱా ఄభమ డుఱో ఔమోిఫ్ట్ట ుఔుతు ళేళ చేమాయౌ.
తీళరబైన నయమోతుమా ఱేతు రసమికూ తయౌల తృసఱు తాగించడ్ం భమిము ఎఔుకళ యసయుల తఔుకళ అయౘయం ఆళాడ్ం
ళంట్్య చేయొచి.
నయమోతుమా
మండ్ె శంళతసమసఱు భఫడున రసమికూ భమిము తీళరబైన నయమోతుమా ఱక్షణాఱు ఱేతు రసమికూ ఆంట్్ దాామస చికూతస
ఄందంచళచి.
ఄభాకూసళహయౌలన్ 20-40 mg/kg/day భాతరఱు ఱేదా ళహయంజి, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు తీశకోరసయౌ;
ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ళతౄసఱెకూసన్ 20-40 mg/kg/day భాతరఱు ఱేదా ళహయంజి, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు తీశకోరసయౌ; ఐద
నండు ఏడ్ె మోజుఱు
తీళరబైన నయమోతుమా, మండ్ె నెఱఱ ఱోప రసమిఱో
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మోగికూ తీళరబైన ఱేదా ఄతితీళరబైన నయమోతుమా ఈంట్ే కచిితంగస అశతిరఱోనే చికూతస ఄందంచాయౌ.
అకూసజన్ ఱుిఔునే యసిభ SaO2 ≥ 92% ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ. ఆఱా ఴైతృసకూసమా (ఛాతీ ఱోఱకూ రెయలతృో ళడ్ం
ఱేదా ఱసాశ ఖతి ≥ 70/ min ఈండ్డ్ం) శంకేతాఱు మోగిఱో ఔతుహంచనంత ళయఔు చేమాయౌ.




హఱలరసడు ళమశతు ఫట్్ట శమిడా ఫ్ూ
ల భడ్స తీశఔునేఱా చ఼డాయౌ. అయౘయం తీశఔునే యసభయి ాం ళచేింత
ళయఔు తయౌల తృసఱు ఆళాడ్ం, ననట్్ దాామస ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆళాడ్ం చేమాయౌ.

మోగికూ జాయం ≥38.5oC ఈంట్ే, ఆఫబంద ఔఱుఖజేశు ంట్ే తృసమసళట్భాల్ 15 mg/kg/dose ఆరసాయౌ.



మోగి ఖుయుాడ్ెతేంట్ే, మసహడ్స-మాకూటంగ్ డెభఱేట్ర్ ఆరసాయౌ (యళమసఱు తమసాతి యఫాఖంఱో చ఼డ్ండు)



తిు డు ఄధఔంగస ఱేతు శక్షన్ ఈయోగించి ననట్్ నండు ఱేదా గొంతే నండు జిఖట్గస ఈండే దామసిఱన
త ఱగించాయౌ.

ళతౄో ట్ాకూసమ్ 100 mg/kg/day ఆంజక్షన్, మోతాదన నాఱుఖు ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు ద
మోజుఱు
ఱేదా
ళపపమోకూసమ్ 100 mg/kg/day ఆంజక్షన్, మోతాదన భూడ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు ద
మోజుఱు
ఱేదా
మాంహళహయౌలన్ 100 mg/kg/day ఆంజక్షన్, మోతాదన నాఱుఖు ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ [దీతుతోతృసట్ు]
జంట్ాబైళహన్ 7.5 mg/kg/day ఆంజక్షన్, మోతాదన భూడ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ;
ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు
తీళరబైన నయమోతుమా, మండ్ె నెఱఱు భఫడున రసమిఱో
ఛాతీ యొఔక మేడుయోగసాఫ్ తీశకోరసయౌ. నయమోత మసక్స ఱేదా ఎపూయవన్ ళంట్్య ఈనాాయో ఱేదో
తుమసిమించకోరసయౌ. మేడుయోగసాఫ్ ఔు ంే భుంద మోగికూ అకూసజన్ ఄందంచి, ఱసాశ ఆఫబందఱ నండు ఫమట్కూ
తీశఔుమసరసయౌ.
మాంహళహయౌలన్ (IM/IV) 50 mg/kg ఆంజక్షన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
దీతుతోతృసట్ు
జంట్ాబైళహన్ (IM/IV) 7.5 mg/kg ఆంజక్షన్, మోజుకూ ఔ యసమి
హఱలరసడ్ె చికూతసఔు ఫాగస శుందశునాట్ల భతే ఐద మోజుఱఱో ఆంట్్కూ ంహంచి ఆంట్్ నండు చికూతస
కొనయసగించళచి.
ఆంట్్ దఖగ య: మాంహళహయౌలన్ 15 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల భమిము జంట్ాబైళహన్ మోజుకూ ఔ యసమి; ఐద
మోజుఱు
ఱేదా
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కోలమసంపతుకసల్ (IM/IV) 25 mg/kg ఆంజక్షన్, మోగి బయుఖుడేంతళయఔు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
అ తమసాత ఆదే మోతాదతో ననట్్ దాామస మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ద మోజుఱతృసట్ు భందతు ఆరసాయౌ
మోగి నఱఫ్భ ఎతుమిద ఖంట్ఱ ఱోప చికూతసఔు శుందంచఔతృో తే, ఆతయ ఄళశి ఱు ఏబైనా ఈనాాభేమో మియౕయౌంచి
భందఱు భామసియౌ:
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ (IM/IV) 80 mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమి; ద మోజుఱు
చినాభమరసయు (మీశల్స) నండు కోఱుఔునారసయు, ఔంజతుట్ల్ ఖుండె రసయధఱు ఈనారసయు భమిము
తృో వకసయౘయఱోంతో ఫాదడ్ెతేనా రసమికూ ఄభాకూసళహయౌలన్ + కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స ఱేదా
ళతౄో ట్ాకూసమ్/ళపపమోకూసమ్ తృసరధమిఔ థెయఱో ఫాఖంగస రసడాయౌ.
అమోఖయం క్షీణశునా హఱలఱోల ఎంఇభా/నయమోతోమసక్స ఱేదా చయమం మీద య్వన్స (ళట పభఱోకోఔకల్ ఆనెిక్షన్)
ఏయుడుతే రసమిక:ూ
కోలకససళహయౌలన్ 200 mg/kg/day ఆంజక్షన్, భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు మోతాదఱుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ +
జంట్ాబైళహన్ 7.5 mg/kg ఆంజక్షన్, మండ్ె ఱేదా భూడ్ె మోతాదఱుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ
మోగి కోఱుఔుంట్ే, కోలకససళహయౌలన్ ననట్్ దాామస మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల భూడ్ె రసమసఱ తృసట్ు రేమాయౌ. ఎంఇభా ఈనా
మోఖుఱు కోలకససళహయౌలన్ నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు రసడాయౌస మసరొచి.
శాఱు తీళరత ఖఱ నయమోతుమా ఈనా హఱలఱన చికూతస ఄందశునా 48 ఖంట్ఱఔు భమొఔ యసమి మీక్షుంచాయౌ.
ఔరేల రసయధ తఖుగభుకం డ్ెతేంట్ే, భన చెహున చికూతస కొనయసగించళచి. ఔరేల మోఖం భుదయుతోంద
ఄతుహళ,ేు ఆతయ కసయణాఱు/ఄళశి ఱు ఈనాాభేమో రసయధ తుమసియణ చేమాయౌ. రసయధ తఖగ ఔతృో తే మోగికూ తీళరబైన
నయమోతుమా ఈనాట్ుట మిఖణంచి అశతిరఱో చికూతస ఄందంచాయౌ. మండ్ె నెఱఱఱోప హఱలఱఔు
తీళరబైన/ఄతితీళరబైన నయమోతుమా ఈనాట్ట భతే రసమికూ ళతౄో ట్ాకూసమ్/ళపపమోకూసమ్ దాామస చికూతస
ఄందంచళచి. ఔుదమితే మండ్ళయసమి ఎక్స-మే తీభంచి మిళి త
హ ేఱన తెఱుశకోరసయౌ. మోగి చికూతసఔు
శుందంచఔతృో తే రతేయఔ అశతిరకూ తయయౌంచి థెయ ఄందంచాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
నయమోతుమా యొఔక ఱక్షణాఱు మోగికూ యళమించాయౌ; ఱసాశ ఖతి రేఖంగస ఈండ్డ్ం, ఛాతీ ఱోఱకూ రెలలడ్ం, అయౘయం
తినడ్ంఱో ఆఫబందఱు, ముదఱెభనయ
రభాదఔయబైన మిళి త
హ ేఱ ఖుమించి యళమించి, ఄట్ుళంట్్ మిళి త
హ ేఱు ఎదయళాగసనే మోగితు అశతిరఱో చేయిభతు
చెతృసుయౌ.

1.1.1 దద రసమిఱో నయమోతుమా
(ఔభూయతుట్ీ ఄకైార్డ నయమోతుమా)
ఎక్స-మే ఄళశయం ఱేద కసతూ అశతిరఱో చేమే మోఖుఱఔు భాతరం చేమడ్ం భంచిద
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పస్ట ఱెభన్ చికూతస
ట్ేఫుల్ 2: ట్్హఔల్ ఔభూయతుట్ీ ఄకైార్డ నయమోతుమా చికూతస
రసయధ

చికూతస

శాఱు తీళరత ఖఱ నయమోతుమా

ఄమోకూసళహయౌలన్ (O) 500–1000mg,

(ఄళపట్స ేవంట్స మోగిగస మిఖణంచి

ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి

చికూతస)

ఱేదా

ళయళధ
ఐద మోజుఱు

ఎమితోరబైళహన్ 500 mg, ఎతుమిద
ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
తీళరబైన నయమోతుమా (ఆన్-

ళహు మ
ర ాకోసన్ 1g, నెాండ్ె

ేలంట్స మోగిగస మిఖణంచి చికూతస)

ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి

ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు

ళఔండ్స ఱెభన్ చికూతస
మోగి ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱు డ్ెతేనాా, భన చెహున భందఱఔు శుందంచఔతృో భనా ఱేఔ మిళి తి
హ
క్షీణశునాా మోగితు ఆతయ రసయధఱ కోశం మీక్షుంచాయౌ. ఎక్స-మేన ఄయి ం చేశకోళడాతుకూ ఴచ్.ఐ.య శంఫంధత ఱసాశ
శభశయఱ యఫాఖంఱో చ఼డ్ండు (ఆద ఴచ్.ఐ.య ఱేతు, ఫాకుటమిమా దాామస ళచేి నయమోతుమా నమం ఄళాతు
మోఖుఱఔు ఔడా ళమిుశు ంద)
ట్ేఫుల్ 3: ఎట్్హఔల్ ఔభూయతుట్ీ ఄకైార్డ నయమోతుమా చికూతస
రసయధ

చికూతస

నయమోళహళట స్
హ జిమోరెయసయ్

ఎమితోరబైళహన్ (O) 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు

నయమోతుమా (PJP)

ఔ యసమి
కో-ట్్భ
ర ాకససజోల్ (O) 480mg, అయు

ళయళధ
ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు
భూడ్ె రసమసఱు

ఖంట్ఱఔు ఔయసమి [దీతుతో తృసట్ు]
మోగి ళభట్ ోతుక్ ఄభతే - తౄో యౌక్ మాళహడ్స,
శఱిర్ ఎఱమీు ఈంట్ే - కూలండా బైళహన్
శట పభఱోకోఔకస్ అమిమస్

కోలకససళహయౌలన్ (IV) 1-2mg, అయు ఖంట్ఱఔు

నయమోతుమా

ఔయసమి [ఱేదా]
*కూలండాబైళహన్ 600mg, రతి అయు నండు
ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు
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మండ్ె రసమసఱు

కల తసభఱాల నయమోతుమా

కోలమసంపతుకసల్ , రతి అయు ఖంట్ఱఔు

ద నండు దాాఱుఖు

+/-

మోజుఱు

జంట్ాబైళహన్ (IV) 4 to 5 mg/kg/24 hrs,
మోతాదన మండ్ెగస చేళహ రసడాయౌ
ఖభతుఔ: ఔరేల నయమోళహళట స్
హ జిమోరెయసయ్ నయమోతుమా (PJP) తీళరంగస ఈంట్ే భ భందఱతో తృసట్ు
రడుాయసఱోన్ 30–40mg, దాాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు రేశకోరసయౌ.
శట పభఱోకోఔకస్ అమిమస్ నయమోతుమా భమిము కల తసభఱాల నయమోతుమా ఔు రతాయభాామ భంద
D: ళఫ్సటజిడెభమ్ 1g (IV/IM) ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ఖమివట మోతాద మోజుకూ 6g దాట్ఔడ్ద
యౘళహుట్ల్ ఄకైార్డ నయమోతుమా
మోగి అశతిరఱో చేమిన నఱఫ్భ ఎతుమిద ఖంట్ఱ తమసాత ళచేి నయమోతుమాతు యౘళహుట్ల్ ఄకైార్డ నయమోతుమా
ఄంట్ాయు. ఄంట్ే, శ఼క్షమజీయ ఈధబళన అశతిరకూ ళచేిశమికూ ఆంకస జయఖఱేద ఄతు ఄయి ం
ట్ేఫుల్ 4: యౘళహుట్ల్ ఄకైార్డ నయమోతుమా చికూతస
రసయధ ళహి తి

చికూతస

ఫాకుటమిమాఱజీ ఄందఫాట్ుఱోకూ

మాంహళహయౌలన్ (IV) 1g, అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమి

ళచేింతళయఔు ఎంహమిఔల్ చికూతస

[దీతుతో తృసట్ు]

ళయళధ
ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు

జంట్ాబైళహన్ (IV) 4-5mg/kg/day,
మోతాదన మండ్ెగస చేళహ తీశకోరసయౌ

2.1 ఫారంకోయసుశమ్
ఫారంకై (ఱసాశనాయఔఱు) భమిము ఫారంకూయోల్స (ఄతిశ఼క్షమఱసాశనాయఔఱు)ఱో ఈండే గోడ్ఱఱో ఈనా బతు తు ఔండ్
శంకోచించి, అ నాయళతుా చినాదగస భామిి ఆఫబందఱు ఔయౌగించడాతుా ఫారంకోయసుశమ్ ఄంట్ాయు.
2.2 యజింగ్
గసయౌ ఱుిఔుతు ఫమట్కూ ళదఱేట్పుడ్ె ళచేి దద ఇఱ ళంట్్ ఴఫాదతుా యజింగ్ ఄంట్ాయు. డుశటల్ ఎభర్ రేస్
ఖనఔ యసుయో మడుక్ నామోభంగ్ ఔు ఱోనెభతే యజింగ్ ళశుంద. కొందయు చినాహఱలఱోల నయమోతుమాతో తృసట్ు యజింగ్
ఔడా ఈంట్ుంద.


భూడ్ె నెఱఱ ఱోప యయళపకూ యజింగ్ ఈంట్ే, ఄద ఆంకేదో తృసరణాంతఔబైన రసయధకూ శ఼చనగస
మిఖణంచాయౌ. రసమితు రెంట్నే అశతిరకూ తీశఔురెయళాయౌ.



భూడ్ె నండు నెాండ్ె నెఱఱ ఱోప యయళపఱఔు యజింగ్ ఫారంకూయోఱెభట్్స్ (రెభయల్ ఆనెిక్షన్) ళఱల
మసరొచి.
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శంళతసయం భఫడున హఱలఱఔు యజింగ్ ఖనఔ ఈంట్ే ఄంద అశు భా ళఱల ఄముయండొ చి.

భన ేమొకనా ఄతుా ళహితేఱోల హఱలఱన ఱసాశ శంఫంధత రెభదయఱసఱఔు తీశకలల డ్ం ఈతు భం.
యసధాయణ చయయఱు


హఱలఱఔు జాయం ఈంట్ే (>39° C) తృసమసళట్భాల్ ఆరసాయౌ



యజింగ్ భమిము ఱసాశ తీశకోళడ్ంఱో ఆఫబంద ఄధఔంగస ఈంట్ే అకూసజన్ ఆరసాయౌ



మోజుకూ తగినంత ఫ్ూ
ల భడ్స ఄందజేమాయౌ



తయౌల తృసఱు ఆళాడాతుకూ/తాఖడాతుకూ తృో ర తసఴించాయౌ



శమైన ళమశ నండే అయౘయం ఄఱరసట్ు చేమాయౌ

చికూతస
ఄఔయట్స యజ్
శాఱుబైన ముదట్్ ఱేదా ఎఔుకళ యసయుల ళచేి ఖుయుాఔు ఎట్ుళంట్్ చికూతాస ఄళశయం ఱేద. తృౌలహటకసయౘయం
తీశఔుంట్ృ, ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱు ఱేతు రసమికూ ఱక్షణాఱన ఫట్్ట (జాయం, భుఔుక ట్్టరేమడ్ం
ముదఱెభనయ) చికూతస ళహతౄసయుస చేళహ ఆంట్్కూ ంహంచళచి. ఄభతే మోగికూ కచిితంగస రభాద శంకేతాఱ ఖుమించి
చెహు, ఄట్ుళంట్్య ఔరేల ఫమట్డుతే రెంట్నే అశతిరఱో చేమేఱా ఈండాఱతు భాయగ దయశకసఱు ఆరసాయౌ. ఈదా:
ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱు, అయౘయం తినఱేఔతృో ళడ్ం.
తీళరబైన యజ్
మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో చేమసియౌ
హఱలఱన యౌఔయయళంతబైన మీతిఱో (ఄభమ డుఱో) ఔమోిఫ్ట్ట ుఔుతు మీక్షుంచాయౌ.
ఔాభం తుఔుండా మోగి ళహితిఖతేఱన మియౕయౌంచాయౌ.
అకూసజన్: ఱసాశ తీశఔునే ఖతి SaO2<92 ఈంట్ే అకూసజన్ ఄందంచాయౌ. భాస్క ఱేదా షుడ్స ది తిఔనాా "ఫోల ఫ్భ"
ది తి ఈతు భం.
ఆమిరబైన్ భాతరఱు: తుదరతృో భే భుంద రేశకోరసయౌ.
అయు నండు ఎతుమిద శంళతసమసఱ రసమికూ - 25 mg
త మిమద నండు నెాండ్ె శంళతసమసఱ రసమికూ - 50 mg
నెాండ్ె శంళతసమసఱు భఫడున రసమికూ - 75 mg
డెయ మరళహన్ 0.1-0.5 mg భాతరఱు, తుదరఔు భుంద రేశకోరసయౌ ఱేదా
డెయ మరళహన్ నేశల్ ళేరీ 10 mcg/spray, ముదట్ మోజుకూ 10 mcgతో తృసరయంతేంచి నెభమదగస రసమసతుకూ 10 mcgగస
మోతాదతు తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఔరేల ళేరీ తుచేశు ంట్ే ఔతూశం భూడ్ె నండు అయు నెఱఱతృసట్ు రసడాయౌ.
ఴచిమిఔ: మైననమిమా ఈనా మోఖుఱఱో డెయ మరళహన్ తుచేమద. శమైన యధంగస రసడ్ఔతృో తే ఴైతృో నట్ేమి
ర మాఔు దామి
తీశుంద.
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రసయధ తుమసియణ శమిగస ఱేనపుడ్ె, ఆతయ కసయణాఱు ఈనాట్ుట ఄనభానం ళళేు రతేయఔ రెభదయతుపణుడుతు
శంరదంచాయౌ
మోగికూ యవమశ఼చి


తయౌల తండ్ెరఱఔు, ఫంధళపఱఔు, మోగికూ ఇ రసయధ శభమం ఖడుచే కొదీద తగిగతృో తేంద ఄతు యళమించాయౌ



తయౌల తండ్ెరఱు మోగి ఖుయుాట్ట తు మోజుఱు డెభమీఱో నమోద చేశకోరసయౌ



హఱలఱన ఖుయుాడ్ెతేంట్ే యక్షుంచడ్ం, తిట్ట డ్ం ళంట్్య చేమఔడ్ద

2.3 అశు భా
ఴమీయంఱోతు రసము భామసగఱఔు ఄడ్ెడగస ఈండు ఱసాశ ఆఫబందఱు ఔయౌగించే రసయధ అశు భా, దీతు తీళరత కొకఔకమికూ
రేయుగస ఈంట్ుంద. రసయధ ఱక్షణాఱు ఫారంకూమల్ శ఼మత్ భళహల్ (ఫారంకోయసుశమ్), ఫారంకూమల్ భూయఔస్ బంఫలన్
ర
ఎడీభా భమిము చినా ఫారంకై నాయళఱు చీమిడు ళఱల ఄడ్ెడ ళచిినపుడ్ె తెఱుయసుభ. ఆనెిక్షన్స, ఄఱెయున్స,
ళయమం, మాళహుమిన్ ళంట్్ భందఱు, ధ఼భతృసనం, యయసమనాఱన ఱిడ్ం, ముదఱెభన కసయణాఱ ళఱల అశు భా
ళచేి ఄళకసఴం ఈంద. అశు భా ఈనా రసమికూ డ్ళహుతుమా, యజింగ్, దఖుగ భమిము ఛాతి ట్ేటళహనట్ుట ఄతుహశు ంద.
కసఫట్్ట అశు భా ఈనా రసయు ఄధఔంగస రసయమాభాఱు చేమఔుండా, ఄఔయసమతే
ు గస ళచిిన ఄనామోగసయతుా రెభదయతు
శఱయౘ బేయఔు ఄదపఱో ట్ుటఔుంట్ృ ఈండాయౌ.
ఖభతుఔ: అశు భా చికూతస చినాహఱలఱఔు, దద ఱఔు ఔట్ే యధంగస ఈంట్ుంద. ఄభతే దెదతుమిద నెఱఱ ళమశ
ఱోప ఈనా యయళపఱు ఫారంకోడెభఱేట్ర్ చికూతసఔు శమిగస శుందంచఔతృో రొచి.
అశు భా ఎట్ాక్/ ఄఔయట్స అశు భా
ఖభతుఔ: కూంద చెహున రసట్్ఱో ఄతుా శంకేతాఱు కేయసమి ఔనడాయౌసన ఄళశయం ఱేద.
యఱెభనంత ళయఔు అశు భాఔు కసయణభభేయ నఱు కసతూ ఄఱరసట్ు
ల కసతూ దఖగ యఔు మసతుళాఔడ్ెరసడ్ె, భుకయంగస
ధ఼భతృసనం చేమఔడ్ద. తృసరణామాభ ళంట్్ ఱసాశ శంఫంధత రసయమాభాఱు చేమడ్ం ళఱల అశు భా
ఄదపఱో ఈంట్ుంద.
చికూతసఔు శుందశునా మోగికూ ఄతి తఔుకళ డుయసహామా ఱక్షణాఱు ఈంట్ాభ, ఖుండె ఖతి బయుఖుడ్ెతేంద,
ఱసాశ యసధాయణ ళహితికూ ళశుంద భమిము అశకఱేవన్ ఄపుడ్ె మసంకై ఱేఔుండా యసధాయణ రసతాళయణంఱో అకూసజన్
యసచమేవన్ 95% భన ఈంట్ుంద. శుందన ఫాఖుంట్ే చికూతసన భమో భూడ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱు కొనయసగించి
మోగితు ఆనేహఱర్ ఱేదా ఒయల్ ఫారననకడెభఱేట్ర్స మీద ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు ఈంచాయౌ. ఇ చికూతస ఆంట్్ నండు
తీశకోరొచి.
మోగి ఔనఔ చికూతసఔు ఄనఔునా యధంగస శుందంచఔతృో తే ఱేదా ఄధఔ మోతాదఱో ళట మసభడ్సస తీశకోరసయౌస ళళేు
ఱేదా ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో 72 ఖంట్ఱఱోప చికూతస తృ ంద ఈంట్ే ఇ కూంద భంద రసడాయౌ:
రడుాయో ఱోన్ మోజుకూ 1 mg/kg భాతరఱు; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు
రసయం తమసాత మోగి తిమిగి రెభదయడుా శంరదంచాయౌ ఱేదా ఱక్షణాఱు తియఖఫ్ట్ట న
్ ా రెభదయడుా శంరదంచాయౌ.
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చికూతసఔు శుందంచతు మోఖుఱఔు భధయతయయౘ ఱేదా తీళరబైన అశు భా ఈనాట్ుట తుమసిమించఔుతు తగిన యధంగస
చికూతస ఄందంచాయౌ.
ఄఔయట్స అశు భా ఄనేద రసయధ ఴమీయంఱో తీళరతయం ఄళపతేంద ఄనేదాతుకూ శంకేతం. దీతు తీళరత, ళయళధ ఖుమిుంచడ్ం
దాదాప ఄయసధయం. ఄంచేత, అశు భా ఱక్షణాఱు ఔతుుంచగసనే మోగి ఏ దఴఱో ఈనాాడో ఱేఔ ఏ దఴఱో ఈనా అశు భా
ఎట్ాక్ ళచిిందో ఖుమిుంచడాతుకూ ఇ కూంద చెుఫడున యవమాఱు ఈయోఖడ్తాభ.
ట్ేఫుల్ 5: మండ్ె శంళతసమసఱు భఫడున హఱలఱఔు, దద ఱఔు అశు భా ఎట్ాక్ తీళరతన తుమసిమించడ్ం

రసయధ తీళరత

రసయధ తుమసియణ శంకేతాఱు

చికూతస (హఱలఱఔు & దద ఱఔు)

శాఱు ఱేదా భధయ

మోగి ూమిు రసకసయఱు భాట్ాలడ్ఖఱఖడ్ం

యసఱుబాట్భాల్ ఆనేహఱర్1

తయయౘ అశు భా

ఱసాశ రేఖం

ముదట్్ ఖంట్ఱో రతి 20-30

2-5 శంళతసమసఱ హఱలఱు ≤ 40/తుభుయౖసతుకూ

తుభుయౖసఱఔు 2-4 ఫ్స ఆరసాయౌ,

5 శంళతసమసఱు భఫడున హఱలఱు ≤

ఖమివటంగస 10 ఫ్స భాతరబే ఆరసాయౌ.

30/తుభుయౖసతుకూ

- రసయధ ఱక్షణాఱు ఔనఔ తగిగత,ే మోగితు 1-

భమిము

4 ఖంట్ఱు మియౕఱనఱో ఈంచి,

అశు భా తీళరతఔు అధామసఱు ఱేనపుడ్ె

యసఱుబాట్భాల్ 2-4 ఫ్స రతి 4-6
ఖంట్ఱఔు, భూడ్ె మోజుఱ తృసట్ు
- అశు భా తృసక్షుఔంగస ఈంట్ే
యసఱుబాట్భాల్ 2-4 ఫ్స రతి 3-4
ఖంట్ఱఔు; భధయ తయయౘ అశు భాఔు 6
ఫ్స రతి 1-2 ఖంట్ఱఔు, రసయధ
ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు
- అశు భా తఖుగతేనాట్ుట ఱేఔతృో భనా
ఱేదా రసయధ యుఖుతేనాట్ుట ఄతుహళేు
తీళరబైన ఄళశి గస ఖుమిుంచాయౌ

తీళరబైన అశు భా

మోగి ఱసాశ తీశకోఔుండా ఔక రసఔయం ఔడా

అశు భా మసగసనే మోగితు అశతిరఱో

భాట్ాలడ్ఱేయు

చేమసియౌ, మోగితు కసశు రసయౌనట్ుట

[ఱేదా]

ఔమోిఫ్ట్ట ాయౌ.

ఱసాశ రేఖం

O2 యసచమేవన్ 94-98% ఈండేఱా

2-5 శంళతసమసఱ హఱలఱు > 40/తుభుయౖసతుకూ చ఼శకోరసయౌ; ఄందఔు అకూసజన్
5 శంళతసమసఱ భన ళమశనా హఱలఱు >
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5L/తుభుయౖసతుకూ ఆశ఼
ు ఈండాయౌ

30/తుభుయౖసతుకూ

- యసఱుబాట్భాల్: 5 శంళతసమసఱ

దద ఱు ≥ 25/తుభుయౖసతుకూ

ళమశ ఱోప హఱలఱఔు 2-4 ఫ్స రతి

[ఱేదా]

20-30 తుభుయౖసఱకూ, 10 ఫ్స

నాడు

దాట్ఔుండా; 5 శంళతసమసఱ భన ళమశ

2-5 శంళతసమసఱ హఱలఱు >

రసమికూ & దద ఱకూ 10 ఫ్స దాట్ఔుండా

140/తుభుయౖసతుకూ

- ఴైడోర కసమిటయో న్ ఆంజక్షన్ (IV): హఱలఱఔు

5 శంళతసమసఱ భన ళమశనా హఱలఱు >

5mg/kg; దద ఱఔు 100mg, అయు

125/తుభుయౖసతుకూ

ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. మోగి కోఱుఔునాాఔ,

దద ఱు ≥ 110/తుభుయౖసతుకూ

రడుాయో ఱోన్ (O) 1-2mg మోజుకూ ఔయసమి,

O2 యసచమేవన్ ≥ 92%

3-5 మోజుఱ తృసట్ు.
- అశు భా ూమిుగస తగిగనట్ుట ఄతుహళేు
యసఱుబాట్భాల్ (2-4 ఫ్స రతి 4
ఖంట్ఱఔు, 24-48 ఖంట్ఱు) భమిము
రడుాయో ఱోన్ (O) 1-2mg మోజుకూ ఔయసమి,
3-5 మోజుఱ తృసట్ు.
- భ చికూతస ళఱల ఔడా తఖగ ఔతృో తే రసయధతు
తృసరణాంతఔబైనదగస మిఖణంచాయౌ.

తృసరణాంతఔబైన

మోగి చెభతనయంఱో భాయుు (తుదరభతే
ు ,

అశు భా మసగసనే మోగితు అశతిరఱో

అశు భా

ఖందయగోలభు, కోభా)

చేమసియౌ, మోగితు కసశు రసయౌనట్ుట

ఄఱశట్

ఔమోిఫ్ట్ట ాయౌ.

ళభఱెంట్స చెస్ట

O2 యసచమేవన్ 94-98% ఈండేఱా

తృసమసడాకూసఔల్ త మసయో -ఄఫోడ మినల్

చ఼శకోరసయౌ; ఄందఔు అకూసజన్

భూరెమంట్స

5L/తుభుయౖసతుకూ ఆశ఼
ు ఈండాయౌ

శమననళహస్ కొఱాప్స

- యసఱుబాట్భాల్ నెఫుఱెభజర్: 5

హఱలఱోల ఫారడీకసమిడమా; దద ఱల ో ఄమితిమిమా/

శంళతసమసఱ ళమశ ఱోప హఱలఱఔు -

ఴైతృో ట్ెనషన్

2.5 mg; 5 శంళతసమసఱ భన ళమశ

O2 యసచమేవన్ < 92%

రసమికూ & దద ఱఔు - 2.5-5 mg, రతి 20
-30 తుభుయౖసఱకూ. అశు భా తఖుగతేంట్ే
నెఫుఱెభజర్ నండు కసఔుండా ఆనేహఱర్
దాామస యసఱుబాట్భాల్ ఄందంచళచి
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- ఴైడోర కసమిటయో న్ ఆంజక్షన్ (IV): హఱలఱఔు
5mg/kg; దద ఱఔు 100mg, అయు
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
- దద ఱఔు ఔకయసమి బగీాలహమం శఱేిట్స
ఎకూకంచాయౌ (1-2g, 0.9% యో డుమం
కోలమైడ్స ఱో ఔయౌహ, ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు
ఎకూకంచాయౌ)
- హఱలఱఔు నెఫుఱెభజేవన్ దాామస చికూతస
ఄందంచడ్ం ఈతు భం.
1

ళేుశర్ ఈయోగించడ్ం దాామస భంద రఫారసతుా ంచళచి. ఔరేల ళేుళర్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే,

500ml తృసలళహటక్ ఫాట్్ల్ తీశఔుతు కూంద ఫాఖం ఆనేహఱర్ భూతి ట్ేటంత యందరం చేమాయౌ. అ యందరం దఖగ య నండు
భంద తృో ఔుండా జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ. ఆనేహఱర్ నండు భంద మసగసనే హఱలఱు ఫాట్్ల్ భూతి దాామస దాతుా
ఱుికోరొచి.
నాఔట యాల్ అశు భా
మసతిర ూట్ అశు భా ళచేి మోఖుఱు, తుదరతృో భే భుంద భందఱు తుతుశమిగస రేశఔుతు డ్ెకోరసయౌ.
దద ఱోల కసాతుక్ అశు భా
అశు భా చికూతాస తుమభాళయ:


డుయసహామా, యజింగ్ భమిము ఛాతీ ఄళశి ఱు ఎదమైతే మోగితు కసతృసడేందఔు తగిన భందఱు రసడాయౌ.



రసమసతుకూ మండ్ె ఱేదా ఎఔుకళ యసయుల ఱక్షణాఱు ఔనడుతే రెంట్నే మాంట్ీ-ఆన్లబేట్మి భందఱు
ఆరసాయౌ. ICS ఆనహ ఱేవన్ ఄభతే భంచిద.



కేళఱం LABA ఫారననకడెభఱేట్ర్స దాామస చికూతస ఄందంచఔడ్ద



థెయ భుందకూ రెయ్ల కొదీద ICS దద తికూ LABA ఔడా ఔఱతృసయౌ



రసయధ ఱక్షణాఱు తఖగ ఔుండా ఈంట్ే భధయ ఱేదా ఄధఔ మోతాదఱో ICS రసడాయౌస మసరొచి, ఄభతే
దీతుళఱల ఴమీయంఱోకూ భందఱు రెయ్ల యసభయి ాం తగిగతృో తేంద.



MDI కసతుశట ర్స ఈయోగించినపుడ్ె ళహశటమిక్ ఄఫాసయరషన్ భమిము ఒమోతౄసమింజిమల్ డుతృో ళహవన్
తగిగంచడాతుకూ "ళేుశర్ డురెభస్" రసడాయౌ. నాఱుఖు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు మీట్ర్డ డో స్ ఆనేహఱర్
(MDI), ళేుశర్ భమిము ేస్ భాస్క రసడాయౌ. నాఱుఖు శంళతసమసఱు భఫడున హఱలఱఔు MDI భమిము
ళేుశర్ ఈంట్ే శమితృో తేంద. నెాండ్ె శంళతసమసఱ భన రసమికూ MDI నేయుగస రసడొ చి ఱేదా డెభర (తృ డు)

113

ఆనేహఱర్ ఈయోగించినా శమితృో తేంద. ళయోళఽదదఱఔు MDI భమిము ళేుశర్ రసడాయౌ, ఄభతే కొందమికూ
డెభర తృౌడ్ర్ శమితృో తేంద.


ళహశటమిక్ కసమిటకోళట మసభడ్సస ళఱల చాఱా రతిచయయఱు ఔఱుఖుతాభ. ఄభనా అశు భా చికూతసఔు యట్్
ఄళశయం డొ చి, ఄఱాంట్పుడ్ె IM/IV ఔనాా ఒయల్ ది తిఱో తీశకోళడ్ం భంచిద.



ళహశటమిక్ కసమిటకోళట మసభడ్సస ళఱల చాఱా రతిచయయఱు ఔఱుఖుతాభ. ఄభనా అశు భా చికూతసఔు యట్్
ఄళశయం డొ చి, ఄఱాంట్పుడ్ె IM/IV ఔనాా ఒయల్ ది తిఱో తీశకోళడ్ం భంచిద.

మోగి రతి ఎతుమిద నండు నెాండ్ె రసమసఱకూ అశతిరకూ మసరసయౌ. రెభదయడ్ె మోగికూ ఏబైనా రతిచయయఱు ళచాిమా,
ఆతయ ఆఫబందఱు ఈనాామా ఄతు మియౕయౌంచాయౌ. PEFR/PFTs, హఱలరసడు ఎతే
ు భమిము ఫయుళప నమోద
చేశకోరసయౌ. మోగితు తయచగస మీక్షుంచడాతుకూ కసయణం అశు భా తీళరత రెంట్రెంట్నే భామితృో తేంట్ుంద. కసఫట్్ట రసడే
భందఱ మోతాద, తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు ఔడా భాయుికోరసయౌస ళశుంద. ఱేఔతృో తే ఎకససశబమేవన్ ఱేదా
రసయధ ఱక్షణాఱు ఎఔుకళభేయ రభాదం ఈంద.
అశు భా ఖనఔ భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు తుమంతరణఱో ఈంట్ే భందఱ మోతాదన తగిగంచి చ఼డాయౌ, ఔరేల
తగిగంచిన మోతాద ఔడా తుచేశు ంట్ే ఆఱా ఔాభంగస మోతాదన తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. యఱెభనంత ళయఔు
మోగితు ఔతువట మోతాదఱో ళట మసభడ్సస రసడ్ఔంఱో ఈంచితే భంచిద. ఄభతే ళట మసభడ్సస మోతాద తగిగంచడ్ం ఄనేద
చాఱా శభమం తీశఔుతు, రతి యసమి తఔుకళ మోతాదన తగిగశు ఼ రెయళాయౌ.
ఇ కూాంద తుమభాఱన తృసట్్ళేు అశు భా చికూతస బయుగసగ ఈంట్ుంద:


ICS ఔకట్ే భధయ-ఄధఔ మోతాదఱో రసడ్ెతేనాట్ట భతే భూడ్ె నెఱఱ ఖడ్ెళపఱో మోతాదన 50%
తగిగంచడాతుకూ చ఼డాయౌ.



ICS తఔుకళ మోతాదఱో రసడునా తుమంతరణ ళశుంట్ే, మోజుకూ ఔయసమి భంద రసడేఱా రణాయఔ
రేశకోరసయౌ



ICS భమిము LABA ఔయౌహ రసడ్ెతేంట్ే, నెభమదగస ICS మోతాదన 50%ఔు తగిగంచాయౌ, ఔాభంగస
దీతుతు ఔతువట మోతాదఔు తీశఔురెయళాయౌ. LABA భాతరం కే మోతాదఱో కొనయసగించాయౌ.



ఔంట్ోరఱర్ ఔతువట మోతాదఱో అశు భా తుమంతరణ జయుఖుతేంద భమిము శంళతసయం తృసట్ు రసయధ
ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్డ్ం ఱేద ఄంట్ే ఔంట్ోరఱర్ చికూతసన తుయౌహరేయొచి.



మోగికూ అశు భా తఖగ ఔుండా మిళి తి
హ క్షీతుశుంద ఄంట్ే రసడున భందఱు డ్ఔతృో ళడ్ం ళఱల ఄముంట్ుంద.
ఆనహ ఱేవన్ ది తి తుడ్ం, కాయ డ్ఫాబన దేదే రసడ్డ్ం, మోతాద శమిగస రేశకోఔతృో ళడ్ం,
ఆనెిక్షన
ల (ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా, ళభనళభట్్స్, నయమోనెభట్్స్), ఎఱమీు ఔయౌగించే దామసిఱు ఱుికోళడ్ం,
రెభదయడ్ె శమిగస రసయధతు ఄంచనా రేమఱేఔతృో ళడ్ం, ఎఱమిుక్ మైనెభట్్స్ ళంట్్ కసయణాఱ ళఱల ఔడా అశు భా
మిగే ఄళకసఴం ఈంద. ఔరేల ఎట్ుళంట్్ కసయణాఱు ఱేళప ఄనఔుంట్ే థెయఱో రసడే భందఱ
మోతాదన ంచి చ఼డాయౌ.

114

ఄఔయట్స ఎకససళమేబవన్ ఔు చికూతస
ముదట్గస మోగికూ ఄఔయట్స ఎకససళమేబవన
ల ఄంట్ే ఏమిట్ో యళయంగస చెతృసుయౌ, ఆఱాంట్్య ళళేు రెంట్నే తయౌల తండ్ెరఱఔు
చెుడ్ం, రెభదయడుా శంరదంచడ్ం చేమాయౌ.
దఖుగ, ఖుయుా ట్ట డ్ం భమిము ఱసాశ ఄందఔతృో ళడ్ం ళంట్్ ఱక్షణాఱ దాామస ఄఔయట్స ఎకససళమేబవన్స న ఖుయుు
ట్టటచి.
PEFR ఎంత ఈందో నమోద చేశకోరసయౌ. MDI భమిము ళేుశర్ ఈయోగించి యసఱబాట్భాల్ ఆరసాయౌ, ేస్
భాస్క ఄళశయం ఱేద. ఔకయసమికూ ఔక ఫ్ భాతరబే తీశకోరసయౌ, రతి మండ్ె నండు నాఱుఖు తుభుయౖసఱఔు
ఆఱా చేమాయౌ. ఖమివటంగస ద నండు ఆయరెభ ఫ్స భాతరబే తీశకోరసయౌ, ఆఱా చేశు నాపుడ్ె రసయధ ఱక్షణాఱు
తఖుగతేనాాయో ఱేదో చ఼డాయౌ. రసయధ ఱక్షణాఱు ఖనఔ తగిగ PEFR బయుఖళపతేంట్ే యసఱబాట్భాల్ రతి
నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఆరసాయౌ.
ఔరేల బయుఖుదఱ ఱేఔతృో తే ఱేదా మోగి మిళి తి
హ కొంచెం భాతరబే బయుగైతే ఱేదా తృసరణాంతఔబైన ఱక్షణాఱు
ఫమట్డుతే (తీళరబైన తిు డు, భాట్ాలడ్ఱేఔతృో ళడ్ం, అయౘయం తీశకోఱేఔతృో ళడ్ం, శమననళహస్, ఄఱశట్) రెంట్నే
మోగితు ఄతయళశయ యఫాఖంఱో చేమిుంచాయౌ. మోగితు తీశఔురెలు ైనా శభమంఱో ఔడా యసఱబాట్భాల్ ఆరసాయౌ,
దీతుతోతృసట్ు రడుాయో ఱోన్ 1-2 mg/kg ఆరసాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
మోగిక,ూ తయౌల తండ్ెరఱఔు అశు భా ఖుమించి ఄయి ం ఄభేయ ఫావఱో యళమించాయౌ. భుకయంగస అశు భా ఈనా మోఖుఱు ఔడా
యసభానయబైన జీయతం ఖడ్తృ చి ఄతు ధెభయయం ఆరసాయౌ.
మోజురసమీ ఔతుహంచే ఱక్షణాఱు (దఖుగ, ఖుయుా ట్ట డ్ం, ఉహమి ఄందఔతృో ళడ్ం) ఔ పశు ఔంఱో నమోద చేశకోభతు
చెతృసుయౌ.
తీళరబైన ఱక్షణాఱు ఖుమిుంచే యధంగస మోగికూ యక్షణ ఆరసాయౌ; ఔరేల ఆట్ుళంట్్ మిళి తి
హ ఎదమైతే రెంట్నే అశతిరఱో
చేమసయౌ.
ట్ేఫుల్ 6: అశు భా తీళరతన ఫట్్ట దీయఘకసయౌఔ చికూతస
ళమీగఔయణఱు

చికూతస

ళట ప్-1

దీయఘకసయౌఔ చికూతస ఄళశయం ఱేద

ఆంట్మిమట్ెంట్స అశు భా

రసయధ ఱక్షణాఱు ఔతుుళేు యసఱుబాట్భాల్ ఆనేహల్

ఆంట్మిమట్ెంట్స రసయధ ఱక్షణాఱు < రసమసతుకూ ఔ యసమి

చేశఔుంట్ే శమితృో తేంద

మసతిర ూట్ ఱక్షణాఱు < నెఱకూ మండ్ె యసయుల
ఱసమీమిఔ చయయఱు యసధాయణం
ళట ప్-2

- ఫ్కల ోబతాయో న్ ఆనేహఱర్ దాామస మోజురసమీ చికూతస: 5

శాఱుబైన మిసళట ంట్స అశు భా

శంళతసమసఱ ళమశ ఱోప హఱలఱఔు - 50-200
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ఱక్షణాఱు > రసమసతుకూ ఔ యసమి < మోజుకూ ఔ యసమి

mcg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; 5 శంళతసమసఱ భన

మసతిర ూట్ ఱక్షణాఱు > నెఱకూ మండ్ె యసయుల

ళమశ రసమికూ & దద ఱఔు - 100-250 mcg, మోజుకూ

దీతు ళఱల మోగి ఱసమీమిఔ ఄఱశట్న ఄనబయంచళచి

మండ్ె యసయుల [దీతుతోతృసట్ు]
- రసయధ ఱక్షణాఱు ఔతుుళేు యసఱుబాట్భాల్ ఆనేహల్
చేశఔుంట్ే శమితృో తేంద

ళట ప్-3

- ఫ్కల ోబతాయో న్ ఆనేహఱర్ దాామస మోజురసమీ చికూతస: 5

భధయతయయౘ మిసళట ంట్స అశు భా

శంళతసమసఱ ళమశ ఱోప హఱలఱఔు - 200- 400

రసయధ ఱక్షణాఱు మోజూ ఫమట్డ్తాభ

mcg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; 5 శంళతసమసఱ భన

ఴమీయం మీద రఫాళం ఈంట్ుంద

ళమశ రసమికూ & దద ఱఔు - 250-500 mcg, మోజుకూ

మసతిర ూట్ ఱక్షణాఱు > రసమితు ఔ మోజు

మండ్ె యసయుల [దీతుతోతృసట్ు]

యసఱుబాట్భాల్ మోజూ రసడ్డ్ం

యసఱుబాట్భాల్ 1-2 ఫ్స, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల

ళట ప్-4

- ఫ్కల ోబతాయో న్ ఆనేహఱర్ దాామస మోజురసమీ చికూతస: 5

తీళరబైన మిసళట ంట్స అశు భా

శంళతసమసఱ ళమశ ఱోప హఱలఱఔు - 400 mcg,

రసయధ ఱక్షణాఱు మోజు ఫమట్డ్తాభ

మోజుకూ మండ్ె యసయుల; 5 శంళతసమసఱ భన ళమశ

మసతిర ూట్ ఔడా ఱక్షణాఱు తయచగస ఔతుహంచడ్ం

రసమికూ & దద ఱఔు - 500 mcg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల

ఴమీయం నఱఔు ఎఔుకళగస శషఔమించఔతృో ళడ్ం

[దీతుతోతృసట్ు]
యసఱుబాట్భాల్ 1-2 ఫ్స, మోజుకూ నాఱుఖు నండు అయు
యసయుల

3.0 ఫారంకైట్్స్
3.1 ఄఔయట్స ఫారంకైట్్స్
ఎభర్ రే భఫాఖంఱో ఈనా ఆనెిక్షన్ ళఱల ఫారంకైఔు ఆన్లబేవన్ మసళడాతుా ఄఔయట్స ఫారంకైట్్స్ ఄంట్ాయు;
యసధాయణంగస ఆద దానంతట్ ఄదే తగిగతృో భే రసయధ. మాంట్ీఫయోట్్క్స దమిాతుయోఖం చేమడ్ం ళఱల ఄఔయట్స
ఫారంకైట్్స్ ళశుంద. ఄభతే ఆందఱో ఱసాశశంఫంధత ఆఫబందఱు ఔయౌగించేద భాతరం రెభయస్. ఉపహంగ్ కసఫ్
(Pertussis) ళళేు మాంట్ీ-ఫాకుటమిమల్ ఏజంట్సస ఴమీయంఱో ఈనాట్ుట శంకేతం, తదాామస ఄఔయట్స ఫారంకైట్్స్ చికూతస
ఄందంచడాతుకూ ఇ దఖుగ ఈయోఖడ్ెతేంద.
రసయధ తుమసియణ


ఐద మోజుఱఔనాా ఎఔుకళ ఈండే దఖుగ (ఔట్్ నండు భూడ్ె రసమసఱు); దఖుగ శ఼ుట్ం ఏయుడ్డ్ం ళఱల
ఔడా మసరొచి.
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ఄఔయట్స ఫారంకైట్్స్ COPD రసయధ కసద, ఄందళఱల దీతుా కసాతుక్ ఫారంకైట్్స్ నండు రేయుగస చ఼డాయౌ.

చికూతస


అమోఖయంగస ఈండే రసమిఱో మాంట్్ఫయోట్్క్స ఄధఔంగస రసడ్డాతుకూ భుకయ కసయణం ఄఔయట్స ఫారంకైట్్స్.



రసయధ ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస ఄందళేు శమితృో తేంద. ఈదా: ఄళహట్ామిననపన్ భమిము ఴైడవ
ేర న్.



దఖుగ ళఱల తుదర చెడుతృో తేందనా శందమసైఱోల మాంట్ీ-ట్ుళహసవ్స.



ఖుయుా నండు ఈఴభనాతుకూ తెట్ా-మాఖతుస్ట ఆనహ ఱేవన్. ఎఔుకళ మోజుఱు ఇ భంద రసడ్డ్ం భంచిద
కసద, దీతు ళఱల ళణుఔు, ఫఱఴీనత ళంట్్య ఫమట్డ్తాభ.

ఄఔయట్స ఫారంకైట్్స్ ఄనేద దానంతట్ ఄదే తగిగతృో భే రసయధ, దీతుకూ ఎఔుకళగస మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్డ్ం ళఱల
ఴమీయంఱో ఇ భందఱఔు తుమోధఔఴకూు ఏయుడ్ెతేంద. ఄతయళశయం ఄనఔుంట్ే:
ఄజితోరబైళహన్ 500 mg ఔక యసమి, అ తమసాత 250 mg మోజుకూ ఔ యసమి నాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు
ఱేదా
కసలమితోరబైళహన్ 500 mg మోజుకూ మండ్ె యసయుల, ఏడ్ె మోజుఱు

3.2 కసాతుక్ ఫారంకైట్్స్
శ఼ుట్ం ఏయుడ్ెత, రతి మోజు ళచేి దఖుగతు కసాతుక్ ఫారంకైట్్స్ ఄంట్ాయు; ఆద ఔతూశం భూడ్ె నెఱఱు ఫాదశుంద,
ఄంతేకసఔ ళయుశగస మండ్ె శంళతసమసఱు మోగికూ ళశుంద. దీతు ళఱల ళచేి జాయం, చిఔకతు, రసశనతో ఔడున
శ఼ుట్ం దాామస ఫాకుటమిమా ఆనెిక్షన
ల ళచేి ఄళకసఴం ఔడా ఈంద.
భందఱు ఱేతు చికూతస


ధ఼భతృసనం ూమిుగస అేమాయౌ భమిము ఄట్ుళంట్్ యౘతుకసయఔబైన రసతాళయణాఱ నండు ఫమట్డాయౌ



ఆనెికూటవ్ ఎకససశమేబవన్ ఏబైనా ఈంట్ే కచిితబైన చికూతస ఄందంచాయౌ



అకూసజన్ థెయ



పజియోథెయ



ఫారంకోడెభఱేట్ర్ కొంత ఈఴభనం ఔయౌగించళచి

భందఱ దాామస చికూతస
β-మాఖతుస్ట ఆరసాయౌ - యసఱుబాట్భాల్ (O) 4-8mg, అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔట్్
ఱేదా
D: ఆతృసరట్ోరహమం ఫోర బైడ్స ఏమోయో ల్ 20 – 80mg, అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
ఔరేల ఏదెభనా మరెమిసఫుల్ ఎభర్ రేస్ ఄఫ్రరక్షన్స ఈంట్ే ళట మసభడ్సస రమతిాంచళచి
A: రడుాయో ఱోన్ (O) 20mg, మోజుకూ ఔయసమి, ఐద మోజుఱు
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4.1 కసాతుక్ ఄఫ్రరకూటవ్ ఱమనమీ డుళస్ (COPD)
రంచ అమోఖయ శంశి (WHO) రకసయం, కసాతుక్ ఄఫ్రరకూటవ్ ఱమనమీ డుళస్ (COPD) ఄనేద ఉహమితితే
ు ఱఔు
శంఫంధంచిన రసయధ; ఉహమితితే
ు ఱోల గసయౌ రరసషం కసాతుక్ ఄఫ్రరక్షన్ ళఱల ఆఫబందకూ ఱోనెభ యసదయంగస ఈహమి
తీశకోళడాతుకూ ఔవట ంగస భామితృో ళడ్ం ఇ రసయధ రధాన ఖుణం; భగస ఇ రసయధతు ూమిుగస నమం చేమఱేభు.
రసయధ శంకేతాఱు/ఱక్షణాఱు


దీయఘకసయౌఔబైన దఖుగ, శ఼ుట్ం ఏయుడ్డ్ం ళంట్్య ఎననా శంళతసమసఱుగస మోగి ఴమీయంఱో జయుఖుత ఄద
ఔాభంగస గసయౌ రరసయౘతుా ఄడ్ెడఔునే యధంగస భామితృో తేంద.



ఱసాశ అడ్ఔతృో ళడ్ం భమిము తుఱసాశ ఄపుడ్ె తీళర ఆఫబందకూ ఱోనళాడ్ం (శభమం ఔడా ఎఔుకళ
డ్ెతేంద) ఖభతుంచళచి

COPD రసయధ తుమసియణ


శంకేతాఱు/ఱక్షణాఱు, మోగి రెభదయ చమిత,ర రెభదయ మీక్షఱు, ఛాతీ ఎక్స-మేఱన ఫట్్ట రసయధ తుమసియణ
చేయొచి.



ళభుమోబట్ీర ఄనే చాఱా శఱురెభన మీక్ష దాామస COPD ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరొచి. ఇ మీక్షఱో ళయకూు
ఎంత గాడ్ంగస ఱసాశ తీశకోఖఱుఖుతేనాాడ్ె, గసయౌ ఎంత రేఖంగస ఉహమితితే
ు ఱనండు ఫమట్కూ ఄదే
యధంగస ఱోఱకూ రెలు ైంద ఄనే యవమాఱు శువట ంగస తెఱుశకోరొచి.

COPD ఎకససళమేబవన్స
మోగి అమోఖయళహితి ఔాభంగస క్షీణశ఼
ు , ఖభతుంచఱేతు యధంగస మోజుకూ మోజుకూ రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్ెతేంట్ే; మోగి
తీశఔునే భందఱన ఄళశమసతుా ఫట్్ట భాయుశ఼
ు COPD మిళి తి
హ తు ఄదపఱోకూ తీశఔుమసరసయౌ .
ఎకససళమేబవన్స ఄనేయ అమోఖయ ఄళశమసఱన ఫట్్ట భూడ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించాయు:
1. శాఱుబైనయ - మోగికూ భందఱ ఄళశయం యుఖుతేండ్డ్ం. మోగి యసధాయణ రసతాళయణంఱో ఔడా దీతుా
తుమంతిరంచకోరొచి.
2. భధయశి బైనయ - మోగికూ భందఱ ఄళశయం యుఖుతేండ్డ్ం. మోగి రెభదయతు శఱయౘ తీశకోరసయౌసన
ఄళశయం ఈంద ఄనేంతగస రసయధ యఖడ్ం.
3. తీళరబైనయ - మోగి మిళి తి
హ క్షీణశుందతు శువట ంగస తెయౌమడ్ం. రెంట్నే అశతిరఱో చేమసియౌ.
రసయధ శంకేతాఱు/ఱక్షణాఱు


ఱసాశ ఄళమోధభు యఖడ్ం



శ఼ుట్ంతో ఔడున దఖుగ



జాయం



తుయితబైనయ కసతు ఱక్షణాఱు: భాఱెభస్, ఄఱశట్, తుదరఱేమి భమిము డురవన్
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COPDఱో ఈండే రధానబైన రసయధఱు:
1. కసాతుక్ ఫారంకైట్్స్ - శ఼ుట్ం ఏయుడ్ెత, రతి మోజూ ళచేి దఖుగతు కసాతుక్ ఫారంకైట్్స్ ఄంట్ాయు; ఆద ఔతూశం
భూడ్ె నెఱఱు ఫాదశుంద, ఄంతేకసఔ ళయుశగస మండ్ె శంళతసమసఱు మోగికూ ళశుంద. ఫారంకైఱో ఆన్లబేవన్
దీయఘకసయౌఔంగస ఏయుడ్డాతుకూ ఇ రసయధే కసయణం.
2. ఎంపహళభా - ఇ ఱసాశ శంఫంధత రసయధఱో ఉహమితితే
ు ఱఱో ఈండే రసముకోఱసఱు (అయౌాయోఱె)భ దద ళళపత,
ఔాభంగస నాఴనం ఄభతృో తాభ. ఇ రసముకోఱసఱు దాామసనే యఔు ంఱోకూ అకూసజన్ రెయళాయౌ కసఫట్్ట మోగి ఄనేఔ అమోఖయ
శభశయఱు ఎదమోకరసయౌ.
3. ఫారంకైఎకసటళహస్ - గసయౌ భామసగఱు ఔందతృో భ ఔాభంగస నాఴనం ఄభతృో భ, గసయౌ రరసయౘతుా శమైన ఔాభంఱో
జయఖతుళాఔుండా చేళే రసయధతు ఫారంకైఎకసటళహస్ ఄంట్ాయు. దీతు ళఱల మోగి తయచ఼ అశతేరఱ చట్ృ
ట తియుఖుత,
కొతుా శందమసైఱోల రెభదయళేళఱఔు అశతిరఱోనే ఈండాయౌస ళశుంద.
ఖభతుఔ: గసయౌ భామసగఱన ఄడేడ రసయధే ఄభనుట్్కు అశు భా COPD రసయధ కసద. ఄభతే COPD
ఈనాఄధఔఱసతం మోఖుఱఔు అశు భా ఔడా ఈంట్ుంద.
చికూతస
ధ఼భతృసనం భానేమడ్ం, ఫమట్ భూఱాఱ నండు తృ ఖ ళశునాా ఱిఔుండా జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ. ఔపభు
ఫమట్కూ మసళడాతుకూ ఛాతీకూ పజియోథెయ, ఔతౄసతుా 'తృో శియల్ డెభన
ర ేజీ' దాామస తీళహరేమడ్ం భమిము ఴైడారవన్
యసిభ కసతృసడ్డ్ం ళంట్్య చేమాయౌ.
తీళరబైన ఄఔయట్స ఫారంకోయసుశమ్
రెంట్ృమి భాస్క ఱేదా నేశల్ తృసరన్గ ్ ఈయోగించి, ఖతి - తుభుయౖసతుకూ 1-2 liters, అకూసజన్ ఄందంచాయౌ (2428%).
యసఱబాట్భాల్ య ఱయవన్ 2.5 mg, నెఫుయఱెభజేవన్ దాామస ఆనేహల్ చేమాయౌ, మోజుకూ నాఱుఖు నండు అయు యసయుల.
ఄబైననపహయౌలన్ 250-500 mg (5 mg/kg) ఆంజక్షన్, 5% డెకో్రరస్ 20 ml య ఱయవననల, ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు
ఎకూకంచాయౌ. తియోపహయౌలన్. రసడ్ెతేనాట్ెభతే ఇ ఆంజక్షన్ రసడ్ఔడ్ద. మోగికూ కసఱేమాతుకూ శంఫంధంచిన రసయధఱు
ఈంట్ే ఖతితు ఖంట్ఔు 0.5 mg/kgగస శళమించాయౌ.
ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg + కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు.
రడుాయో ఱోన్ మోజుకూ 1-2 mg/kg, ఐద మోజుఱు
భన చెహున చికూతసఔు మోగి శుందంచఔతృో తే రెంట్్ఱేవన్ ఄళశయం ఈంట్ుంద ఱేదా అశతిరఱో చికూతస తృ ందాయౌస
ళశుంద. తీళరబైన శమననళహస్ భమిము/ఱేదా చెభతనయంఱో భాయుుఱు ఈంట్ే ఔడా రెభదయడుా శంరదంచాయౌ.
1. యసఱబాట్భాల్-MDI ఆనహ ఱేవన్ 200 mcg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల. ఄళశయం ఄనఔుంట్ే ళేుశర్ ఔడా
రసడొ చి.
ఱేదా
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ట్ెయుబాట్ఱెభన్-MDI ఆనహ ఱేవన్ 200 mcg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల.
2. భన భందఱఔు మోగి శుందంచఔతృో తే ఆరట్రోమం ఫోర బైడ్స ఆనహ ఱేవన్ 200 mcg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
3. తియోపహయౌలన్ 100-200 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల అయౘయం తీశఔునా తమసాత
4. మోగికూ శప యంఖుఱో ఔపభు ళశుంట్ే - ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg + కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, మోజుకూ
భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు.
ఆంట్్ నండు అకూసజన్ తీశకోళడ్ం ఄనేద రెభదయతు ళహతౄసయుస బేయఔు ఈంట్ుంద, యసధాయణంగస ఄభతే మోజుకూ
దఴేన ఖంట్ఱతృసట్ు అకూసజన్ తీశకోరసయౌస ఈంట్ుంద.
మోగికూ యవమశ఼చి
ధ఼భతృసనం ూమిుగస భానేమడ్ంఱో ఈనా ఄళశమసతుా మోగికూ శువట ంగస యళమించాయౌ.
ఔరేల రసయధ ఱక్షణాఱు యుఖుతేంట్ే భమిము ఔపభు శప యంఖుఱో భాయుతేంట్ే మోగికూ ఔ రసయం తృసట్ు
మాంట్్ఫయోట్్క్స ఆరసాయౌ.

5.1 ఆతయ ఱసాశ శంఫంధత ఆనెిక్షన
ల
5.2 ఄఔయట్స ఱామింగోట్ారకూయోఫారంకైట్్స్ (Croup)
శాయేట్్ఔ, ట్ారకూమా భమిము ఫారంకై కూ చినాతనంఱో ళచేి ఆన్లబేవన్ న ఔ
ా ప్ ఄంట్ాయు. ఆద యసధాయణంగస
అయు నెఱఱ ళమశ హఱలఱ నండు భూడ్ె శంళతసమసఱ ళమశ హఱలఱోల ఖభతుంచళచి. శాయేట్్ఔ దఖగ య గసయౌ
భామసగఱు చినాయ ఄభతృో తేంట్ే ఔ
ా ప్ ళచేి రభాదభుంద. ఆద భుకయంగస రెభయస్ ళఱల ళశుంద, రతేయకూంచి
తృసమసఆన్లభంజఞ రెభయస్. ఄభతే ఔ
ా ప్ ఫాకుటమిమా ఆనెిక్షన్ ళఱల ఔడా మసరొచి. గసయౌ రరసషం ఄడ్డ డ్ం
ఎడుభా భమిము ఆన్లబేవన్ ళఱల జయుఖుతేంద.
రసయధ తుమసియణ


రసయధ ఱక్షణాఱు: మొకూసశమల్ "ఫామికంగ్" దఖుగ, ఆతుసెమేట్మీ ళ్రైడ్ర్, పళర్, యజింగ్, ఫొ ంఖుయు గొంతే
భమిము రేఖంగస ఉహమి ఱిట్ం



రసయధ ఱక్షణాఱు యసధాయణంగస మసతిర ూట్ ఎఔుకళగస ఔతుహయు సభ



ఱసాశ తీశకోఱేఔతృో ళడ్ం భమిము నయమోతుమా తృసరణాంతఔబైన ఄళశి ఱుగస మిఖణంచాయౌ

యసధాయణ చయయఱు


మాళహికూసభేవన్ న ఄమిఔట్ట డ్ం



ఆన్లబేవన్ ఔయౌగించే ఎడుభాఔు చికూతస ఆరసాయౌ



ఱుిఔునే గసయౌఱో తేభ ఱసతం శమైన మోతాదఱో ఈంచకోరసయౌ



ఄళశయం ఄభతే అశతిరఱో మోగితు చేమసియౌ

ఖభతుఔ
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యఴామిశునాపుడ్ె ళ్రైడ్ర్ ఱేఔతృో తే మాంట్ీఫయోట్్క్స ఆళాఔడ్ద



యఴామిశునాపుడ్ె ళ్రైడ్ర్ యతుహళేు ఱేదా చెస్ట ఆన్-డారభంగ్ ఱేదా రేఖంగస ఱసాశ తీశకోళడ్ం ఖభతుళేు
రెంట్నే అశతిరఱో చేమసియౌ

శాఱుబైన ఔ
ా ప్


మోగి ఔఱళయళహితిఱో ఈనాపుడే ళ్రైడ్ర్ యతుహశు ంద; భధయశి బైన ఱేదా తీళరబైన ARI ఈండ్ద.



ఔ
ా ప్ రెభయస్ ళఱల ళచిి ఈండొ చి



ఆంట్్ నండు చికూతస - అయమి ఱుికోళడ్ం



మాంట్ీఫయోట్్క్స ఄళశయం ఱేద

తీళరబైన ఔ
ా ప్


ఫాకుటమిమా ళఱల ళచిి ఈండొ చి



రఱసంతంగస ఈనా, యఴామిశునా హఱలరసడుఱో ఔడా ళ్రైడ్ర్ యతుహశు ంద



చెస్ట ఆన్-డారభంగ్



మాంట్ీఫయోట్్క్స ళఱల ఈయోఖం ఈండ్ద, రసట్్తు ఆళాఔడ్ద

చికూతస
మోగితు అశతిరఱో చేమిి చెస్ట ఆన్-డారభంగ్ కోశం రెంట్నే అకూసజన్ థెయ ముదఱుట్ాటయౌ. నేశల్ తృసరంగ్స భాతరబే
రసడాయౌ; నాయో తౄసమింజిమల్ ఱేదా నేశల్ కసయతట్ర్ ఎట్్ట మిళి తి
హ ఱో రసడ్ఔడ్ద. అకూసజన్ థెయ చెస్ట ఆన్డారభంగ్ ఱేనంతళయఔు కొనయసగించాయౌ.
C: డెకససబతాయో న్ (O) 0.6 mg/kg, మోతాదతు మండ్ెగస చేశఔుతు రేశకోరసయౌ
దీతుతోతృసట్ు
C: నెఫుయఱెభజ్డ ఄడెన
ర యౌన్ 400 mcg/kg;
భుభు తుభుయౖసఱ తమసాత ఄళశయభుంట్ే భయా రసడొ చి. తు చేశు ంద ఄతుహళేు రతి మండ్ె ఖంట్ఱఔు
ఆరొాచి.

5.3 ఱామింజిమల్ డుఫ్మి
ు మా
కొమితూఫాకుటమిమం డుఫ్మి
ు మా ఔయౌగించే ఆనెిక్షన్ దాామస ఇ రసయధ ళశుంద. శ఼క్షమతందళపఱ దాామస ఇ రసయధ ఔమి
నండు భమొఔమికూ యో ఔుతేంద. ఔట్్ నండు ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱు, మోఖ తుమోధఔ ఴకూు తఔుకళపనా
దద ఱఔు ఇ రసయధ ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ.
రసయధ తుమసియణ
ఫాకుటమిమా ఴమీయంఱో యఖడ్ం ళఱల ఆన్లబేవన్ ళచిి ఫూడుద ఱేఔ తెఱుప యంఖు తృ య ఏయుడ్ెతేంద. ఇ తృ య
చతుతృో భన ఔణాఱు, ఱుయకోళభట్సస భమిము ఎయా యఔు ఔణాఱతో ఈంట్ుంద. ఇ తృ య దాామస డుఫ్మి
ు మా ళచిిందతు
తుమసిమించళచి.
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యసధాయణ చయయఱు


మోగితు ఆతయుఱఔు ద఼యంగస ఈంచాయౌ



జఞఖాతుగస గొంతే మీక్ష చేమాయౌ; శమైన యధంగస చేమఔతృో తే గసయౌ భామసగతుా ఄడ్ెడఔునే రభాదభుంద



అయౘయం మింఖఱేఔతృో తే NGT దాామస పడుంగ్ చేమాయౌ



గసయౌ భాయగ ంఱో ఆఫబందఱు ఈంట్ే తు అకూసజన్ ఆరసాయౌసన ఄళశయం ఱేద



ఔరేల గసయౌ భాయగ ంఱో ఆఫబందఱు ఈంట్ే ట్ారకూయోశట మి చేమాయౌస మసరొచి

చికూతస
ఄఔయట్స ఱామింజభట్్స్ ఱో తృో వణఔు రసడే చికూతస ఆఔకడ్ ఔడా రసడాయౌ
రసయధ తీళరతయం ఄభతే మోగితు రెంట్నే రతేయఔ అశతిరకూ తీశఔురెయల ళయౌ, ఄఔకడ్ రెంట్నే అకూసజన్ థెయ
ముదఱుట్ాటయౌ. ఔరేల మోగితు అశతిరకూ తీశఔురెయ్ల మిళి తి
హ ఱేఔతృో తే, ంట్మిగస ఖదఱో ఈంచి ఇ కూంద చికూతస
ఄందంచాయౌ.
1. డుఫ్మి
ు మా మాంట్ీట్ాకూసన్ (IM/IV):
తౄసమింజిమల్ & ఱామింజిమల్ ఆనెిక్షన్ ఄభతే 20,000 - 40,000 IU, నఱఫ్భ ఎతుమిద ఖంట్ఱ ఱోప
నాయో తౄసమింజిమల్ ఆనెిక్షన్ ఄభతే 40,000 - 60,000 IU
భూడ్ె మోజుఱఔు భగస డుపూయస్ రబేమం ఈంట్ే 80,000 - 100,000 IU
2. కూాశటయౌన్ తుసయౌన్ 100000 - 150000 units/kg ఆంజక్షన్, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ;
దాాఱుఖు మోజుఱు
ఱేదా
తృో ర కైన్ తుసయౌన్ 25,000 - 50,000 units/kg ఆంజక్షన్, మోతాదతు మండ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ;
దాాఱుఖు మోజుఱు
ఱేదా
ఎమితోరబైళహన్ 40-50 mg/kg ళహయంజి, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; దాాఱుఖు మోజుఱు
3. IV ళఱెభన్ ఆన఼ిావన్ 60 తుభుయౖసఱఔు భగస ఆరసాయౌ
4. తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈనా మోఖుఱఔు మితౄసమిుళహన్, కూలండాబైళహన్ ఆరొాచి.
మోగి యొఔక యవమఖాషణ యసభయి ాంఱో భాయుుఱు, ఖయఖయభనే చపుడ్ె మసళడ్ం, ల్స, ఱసాశ ఖతి భమిము
ఆతయ ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱ ఖుమించి ఖభతుశుండాయౌ.
ఆంట్ృయఫలవన్ యౌఔయయం ఈంట్ేనే ఱామింజిమల్ మీక్షఱు చేమాయౌ, ఄద ఱేఔుండా చేళేు ఱసాశ అగితృో భే రభాదం
ఈంద.
మోగి యఴామించేట్పుడ్ె ళ్రైడ్ర్ (ఖయఖయభనే చపుడ్ె) ళశుంట్ే, రెంట్నే అశతిరఱో చేమిుంచాయౌ
యవమఖాషణ యసభయి ాంఱో భాయుుఱు ఱేదా శమననళహస్ తోతృసట్ు ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱు ఈంట్ే
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ఆంట్ృయఫలవన్ ఈనాట్ుట ఖాఴించాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
గొంతేన ఄధఔంగస గసతు, ఄనళశయంగస గసతు రసడ్ఔడ్ద.
మోగి యఴామించేట్పుడ్ె ళ్రైడ్ర్ (ఖయఖయభనే చపుడ్ె) ళశుంట్ే, రెంట్నే అశతిరఱో చేమిుంచాయౌ.
డుఫ్మి
ు మా ఈనా హఱలఱఔు ఇ రసయధ నమం ఄమాయఔ రెంట్నే ఆభూమానెభజేవన్ ఔయౌుంచాయౌ.

5.4 ఉహంగ్ కసఫ్ (కోమింత దఖుగ)
ఫో యడ ట్ెఱల ా యుటళహస్ ఄనే ఫాకుటమిమా ఔయౌగించే తీళరబైన ఆనెిక్షన్ న ఉహంగ్ కసఫ్ ఄంట్ాయు. ఆద ఫాఱయదఴఱో,
భుకయంగస ఆభూమానెభజేవన్ ఄళాతు యయళపఱు, హఱలఱోల ఆద తీళర రఫాళం చ఼పతేంద.
రసయధ తుమసియణ


ఫాకుటమిమా ఴమీయంఱోకూ రరేయంచిన తమసాత 7 –10 మోజుఱు ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స ఱో ఈంట్ుంద. అ
తమసాత జాయం, దఖుగ, భుఔుక కసయడ్ం ళంట్్య ఔతుహయు సభ. ఄభతే ఆయ భాభూఱు జఱుఫు ఱక్షణాఱు
ఔడా కసఫట్్ట కోమింత దఖుగ ఄతు తుమసిమించఱేభు.



మండ్ళ రసయం, తృసమోకూసశమల్ దఖుగ ళశుంద; దీతుా యుటళహస్ ఄతు ఖుమిుంచళచి.



ఇ దఖుగ భూడ్ె నెఱఱు, అ భన ళయఔు కొనయసఖళచి



మోగిఱో ఫాకుటమిమా దాామస ముదట్్ మండ్ె రసమసఱ నండు భూడ్ె నెఱఱ ళయఔు ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఴం
ఈంద.



భుకయబైన ఱక్షణం భాతరం తృసమోకూసశమల్ దఖుగ దాతుతో తృసట్ు ళచేి ఉప్ ఴఫద ం.

యసధాయణ చయయఱు


తృసమోకూసశమల్ దఖుగ ళశునాపుడ్ె మోగి తఱ ళంచి ఛాతి నేఱ రెభప ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ; దీతు ళఱల
రసంతి జమిగినపుడ్ె ఆఫబంద ఱేఔుండా, ఫ్ూ
ల భడ్స దామసిఱు శనామాశంగస ఫమట్కూ ళచేియసుభ



గసయౌ భామసగతుకూ ఆఫబంద ఱేఔుండా చ఼శకోరసయౌ, కసతూ దఖుగ ళచేిఱా ఏ తూ చేమడ్ఔడ్ద. ఈదా:
గొంతేన మీక్షుంచడ్ం, శక్షన్ ఈయోగించడ్ం ళంట్్య చేమఔతృో ళడ్ం భంచిద



దఖుగ భంద, ళడేట్్వ్స, భూయకో ఱెభట్్క్ ఏజంట్సస ఱేదా మాంట్ీ-ఴిశటబైన్స రసడ్ఔడ్ద



మోగికూ జాయం ఔనఔ ఈంట్ే తృసమసళట్భాల్ ఆరసాయౌ



తృసఱు తాగే ళమశ ఈనారసమికూ తయౌల తృసఱు ట్ట డ్ం, ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆళాడ్ం ఄళశయం



ఉహంగ్ కసఫ్ ఆభూమానెభజేవన్ దాామస తురసమించళచి: యుటళహస్ రసకూసన్ ఆన్ DPT ట్్
ర పల్ రసకూసన్



అయు నెఱఱ ఱోప యయళపఱన అశతిరఱో కచిితంగస చేమిుంచాయౌ; ఄదే యధంగస దఖుగ తమసాత
నయమోతుమా, ఔనాఱష న్స, డీఴైడవ
ేర న్, తృో వకసయౘయ ఱోం, ఎఔుకళ కసఱం ఈనా శమననళహస్ ఱేదా
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అహామా ళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔనఫడునా రెంట్నే అశతిరఱో చేమసయౌ.
చికూతస
మాంట్ీఫయోట్్క్స
A: ఎమితోరబైళహన్ (PO) 12.5 mg/kg అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ద మోజుఱు
[ఆద రసయధతు నమం చేమఱేద కసతూ, ఆనెిక్షన్ తగిగంచఖఱద]
జాయం ఈనాా, ఎమితోరబైళహన్
A: కోలమసంపతుకసల్ (PO) 25 mg/kg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ఐద మోజుఱు
అకూసజన్
శమననళహస్ ఱేదా అహామా ఱేదా తీళరబైన తృసమోకూసశమల్ దఖుగ ఈనా హఱలఱఔు అకూసజన్ ఆరసాయౌ
నేశల్ తృసరంగ్స భాతరబే రసడాయౌ; నాయో తౄసమింజిమల్ ఱేదా నేశల్ కసయతట్ర్ ఎట్్ట మిళి తి
హ ఱో రసడ్ఔడ్ద; యట్్ ళఱల
దఖుగ ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ

5.5 ఫారంకుఎఔటళహస్
గసయౌ భాయగ ం రసచితృో భ శఱుళపగస నాఴనభభేయదగస భామితృో భ, గసయౌ రరసయౘతుకూ ఄడ్డ ంగస భాయడ్ం
ఫారంకుఎఔటళహస్ రసయధ ఱక్షణం. దీతు ళఱల ళయకూు దేదే అశతిరకూ రెలలడ్ం ఱేదా చేయడ్ం జయుఖుతేంద.
రసయధ తుమసియణ
మోజూ ళచేి దఖుగ అధాయంగస దాతుతోతృసట్ు యడ్ెదఱభేయ శ఼ుట్ం అధాయంగస రసయధ తుమసియణ చేమళచి.
ఛాతి ఎక్స-మే తీళహనపుడ్ె ఫారంకూమల్ రసల్ దలశమిగస రసచితృో ళడ్ం భమిము ఱుమినల్ డెభఱేట్ేవన్ ఈండ్డ్ం
దాామస రసయధ తుమసియణ చేమళచి.
యసధాయణ చయయఱు


ఆనెిక్షన్ యఖఔుండా ఈండేందఔు మాంట్ీఫయోట్్క్స



పజియోథెయ



తృో శటయల్ డెభన
ర ేజీ



ధ఼భతృసనం చేమఔడ్ద



చినాతనంఱో మీశల్స ళచిినపుడ్ె ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱన తుమంతిరంచఖయౌగితే ఫారంకుఎఔటళహస్
న ఄమిఔట్ట ళచి

చికూతస
ధ఼భతృసనం చేమఔడ్ద; రెభదయతు శఱయౘ బేయఔు రసయమాభం చేమాయౌ & తృౌలహటకసయౘయం తినాయౌ.
ఛాతీకూ పజియోథెయ భమిము ఴమీయం నండు యడ్ెదఱభేయ యసరరసఱన తుయుమయౌంచడాతుకూ గసాయట్ీ డెభన
ర ేజీ.
భందఱు
1. ఄభాకూసళహయౌలన్ , మోతాదన భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ
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ఱేదా
ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg + కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
ట్ెట్ారళభకల న్
ూ మోజుకూ 25-50 mg/kg, మోతాదన భుందగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ
ఱేదా
కసట్్మో
ర కససజోల్ (SMZ 800 mg + TMP 160 mg), మోజుకూ మండ్ె యసయుల
మాంట్్ఫయోట్్ఔల ఎంహఔ గసామ్ ళట న్
జ భమిము శుట్ుం ఔఱిర్ న ఫట్్ట భామసియౌ, కసఫట్్ట మాంట్్ఫయోట్్క్స ఏడ్ె
నండు ద మోజుఱు రసడ్భతు చెతృసుయౌ
యసటఫ్ అమిమస్ ఈంట్ే ఱేదా ఄనభానం ళళేు :
మాంహళహయౌలన్ + కోలకససళహయౌలన్ 1 g, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
నాపహసయౌల న్ ఱేదా ఒకససళహయౌలన్ ఆంజక్షన్ , నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
శ఼డో మోనాస్ ఈంట్ే ఱేదా ఄనభానం ళళేు
ళఫ్సటజిడెభమ్ (IV) 1-2 g ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
దీతుతోతృసట్ు
జంట్ాబైళహన్ ఆంజక్షన్ మోజుకూ 3-5 mg/kg
2. యసఱుబాట్ాల్ ఆనేహఱర్ 200 mcg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
3. ఎట్ోపభయౌన్ + తియోపభయౌన్ 100-200 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
ఔపభు ఎంత ళశుంద, యంఖుఱో భాయుు భమిము ఆతయ ఱక్షణాఱఱో తఖుగదఱ ళంట్్ ఄంఱసఱు ఖభతుంచాయౌ.
శుట్ుం ఔఱిర్ మీక్షా పయౌతాఱు ళళేు ఄళశమసతుా ఫట్్ట మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ. ఫారంకోయసుశమ్ తఖగ ఔతృో తే
DMI ఫదఱు నెఫుఱెభజేవన్ ది తి తృసట్్ంచాయౌ.
తీళరబైన ఫారంకోయసుశమ్ ఱేదా ఴీమోహటళహస్ ఈనాట్ట భతే మోగితు రెంట్నే అశతిరకూ తీశఔుమసరసయౌ.
ఴీమోహటళహస్ ఄదప చేమఱేనంతగస మిగితృో తే ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ. రసయధ కే ఱోబ్ ఱేదా ఱమఫూయల్ ఱో
ఈనాట్ట భతే ఔడా ఴశు చి
ర కూతస చేయొచి.
మోగికూ యవమశ఼చి
ధ఼భతృసనం ూమిుగస భానేమాయౌ
నయమోకోఔకస్ ఎఔుకళగస ఈండే తృసరంతాఱ రసయు తయచగస రసకూసన్ రేభంచకోరసయౌ
ఄుర్ మళహుమేట్మీ ట్ారక్ట ఆనెిక్షన
ల ఈనారసయు తగిన చికూతస తృ ందాయౌ
పజియోథెయ భమిము మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతస దాామస ఔపభు యంఖు భామిి యసధాయణంఔు తీశఔుమసరొచి.
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5.6 ఱంగ్ ఄఫసస్
నెకాోట్్క్ ట్్వయస్ తో తుండు ఈనా ఱంగ్ తృసమనెభకభా ఱో కసయయట్ీ ఏయుడ్డాతుా ఱంగ్ ఄఫసస్ ఄంట్ాయు; ఆద
ఔణజఞఱాతుా నాఴనం చేళే ఆనెిక్షన్ ళఱల ళశుంద
రసయధ తుమసియణ
తీళరబైన జాయం, ఱసాశ అడ్ఔతృో ళడ్ం, ఎఔుకళ శ఼ుట్ంతో (బమించఱేతు రసశనతో) ఔడున దఖుగ భమిము
ఴీభాహటళహస్ ళళేు ఄద ఱంగ్ ఄఫసస్ ళఱల ఄతు తుమసిమించళచి. యసధాయణ చయయగస తృో శటయల్ డెభన
ర ేజీ చేమడ్ం దాామస
రసయధ రఫారసతుా కసశు తగిగంచళచి.
చికూతస
C: మాంహళహయౌలన్ (ముదట్ IV దాామస, తమసాత ననట్్ దాామస)
దద ఱఔు - 500-1000mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
హఱలఱఔు - 50mg/kg/dose
దీతుతోతృసట్ు
C: బట్ోరతుడ్జోల్ (ముదట్ IV దాామస, తమసాత ననట్్ దాామస)
దద ఱఔు - 500 mg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
హఱలఱఔు - 7.5mg/kg
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5ళ ఄధాయమం
ఄఫ్్రట్్రఔల్/గైనకోఱాజిఔల్ రసయధఱు & కసంట్ారళష న్
1.1 జనెభట్ల్-మూమినమీ ట్ారక్ట ఆనెిక్షన్స
1.2 ఔడ్ెపతో ఈనాపుడ్ె ళచేి మూమినమీ ట్ారక్ట ఆనెిక్షన్
ఄఔయట్స రసయధ ఱక్షణాఱు ఔనడుతే యసధాయణ చికూతసఔు రెయల లచి. ఔరేల ఆఫబంద ఎఔుకళగస ఈంట్ే భందఱు
ఆచేి భుంద భూతరం నభూనాన బైకాోయో క ది తి దాామస మియౕయౌంచాయౌ ఱేదా ఔఱిర్ & ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱు
చేమాయౌ.
చికూతస
మోగికూ తగిన యధంగస ఴైడవ
ేర న్ ఄందంచాయౌ; ఫ్ూ
ల భడ్సస ఫాగస తీశకోళడ్ం ళఱల డుశ఼మిమా నండు ఈఴభనం
ఔఱుఖుతేంద.
ఖభతుఔ: మూమిన్ అఱకఱెభనెభజేవన్ చేమాయౌసన ఄళశయం ఱేద
భూడ్ె నెఱఱ భఫడున రసమికూ భమిము ఄనాకంహల కేట్ెడ్స UTI:
ఄభాకూసళహయౌలన్ ళహయంజి మోజుకూ 30-50 mg/kg, మోతాదన భూడ్ెగస ఫాగించి తీశకోరసయౌ; ఏడ్ె నండు ద
మోజుఱు
ఱేదా
కసట్్మో
ర కససజోల్ (ట్ెభబ
ర తోహరమ్) ళహయంజి మోజుకూ 6-10 mg/kg, మోతాదన మండ్ెగస ఫాగించి తీశకోరసయౌ; ఏడ్ె
నండు ద మోజుఱు
ఱేదా
ళతౄసఱెకూసన్ ళహయంజి మోజుకూ 50-70 mg/kg, మోతాదన భూడ్ెగస ఫాగించి తీశకోరసయౌ; ఏడ్ె నండు ద
మోజుఱు
ఴచిమిఔ: కూాననఱోన్స పస్ట ఱెభన్ చికూతసగస రసడ్ఔడ్ద; ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱ అధాయంగస ఄళశయం
ఄభతేనే యట్్తు రసడాయౌ.
నాయౌడుకూసక్ మాళహడ్స ఱేదా నెభట్రోపపమసననటభన్, UTI చికూతసఔు రసడ్ఔడ్ద
తృసరధమిఔ చికూతస తృసరయంతేంచిన 48 ఖంట్ఱఔు ఔడా మోగి భందఱఔు శుందంచఔతృో తే తృ తిు ఔడ్ెప ఄఱాటోయౌండ్స
మీక్ష భమిము మూమిన్ ఔఱిర్ చేమాయౌ.
చినాహఱలఱోల UTI ఔట్్ఔనాా ఎఔుకళ యసయుల ళళేు మిఔమంట్స UTIగస మిఖణంచాయౌ. భన చెహున యధంగస రతి
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ఔకయసమి చికూతస ఄందంచాయౌ; దీతుతోతృసట్ు ఄఱాటోయౌండ్స, MCU, DMSA యసకన
ల తుఔుండ్ చేమాయౌ. రసయధ
తియఖఫడుతే దాతుకూ తగిన తృో ర పభఱాకూసస్ తమాయు చేమాయౌ.

1.3 ఔడ్ెపతో ఈనాపుడ్ె రెజభనల్ డుఱసిర్ు
ఖమిైణీ ళు ఱ
ర ఱో రెజభనల్ డుఱసిర్ు ఄళపతేంద ఄంట్ే ఄద ఴమీయంఱో జమిగే భాయుుఱ ళఱల కసతూ ఆనెిక్షన్ (ఫాకుటమిమా
ఱేదా పంఖస్ ఱేదా మండ఼్) ఄముయండొ చి. ఇ ఆనెిక్షన్ యసధాయణంగస తృో య్బైకాోతమల్ ఄముయండొ చి, దీతుకూ
ఔంఫ్భన్డ డ్రగ్స రసడాయౌస ఈంట్ుంద.
ఖయైం దాఱిఖయౌగే ఄతయంత రభాదంఱో ఈనా ళు ఱ
ర న ఔనగొనాయౌ. ఈదా: యోతు నండు యసరళం ఄళపతేనా
ఖమిైణీఱు, డుశ఼మిమా, ళహపహయౌస్, జనెభట్ల్ ఴముస్ ళంట్్ STI ఈనా రసయు, ఎఔుకళ భంద ఴఽంగసయ ఫాఖయసాభుఱు
ఈనా రసయు, STI ఈనా రసమితో ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగనా రసయు. యమికూ ఖయైం దాఱేిట్పుడ్ె భాట్యాల్
మూమోజనెభట్ల్ ఆనెిక్షనల న మసతుళాఔుండా చ఼శకోరసయౌ. ఴఽంగసయ ఫాఖయసామికూ ఔడా చికూతస ఄందంచాయౌ.
ఖమిైణీఱఱో గొననమిమా
1. తృో ర కైన్ తుసయౌన్ (IV/IM) 4.8 మియౌమన్ మూతుట్ు
ల భమిము తృో ర ఫ్నళహడ్స (O) 1 g
2. తుసయౌన్ తుమోధఔత ఈంట్ే రతాయభాాామంగస
ళుకూటననబైళహన్ 4 g ఆంజక్షన్, మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించాయౌ, ఔ ఫాఖం IM ఆంజక్షన్ యౄంఱో ఖులట్్మల్
రదేఴంఱో రేశకోరసయౌ
ఖమిైణీఱఱో ఔల మిడుమల్ మూమోజనెభట్ల్ ఆనెిక్షన్
మసకూసతోబైళహన్ (O) 150 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; మండ్ె రసమసఱు (ఎళహటయోఱేట్స యసల్ట కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స)
ఱేదా
ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
ఴచిమిఔ:
1. ళభడ్స ఎపక్ట్ ఎఔుకళగస ళశుంట్ే భన చెహున భందఱన ఔయౌహ తీశకోఔడ్దన
2. బట్ోరతుడ్జోల్ ఖయైధాయణ ఄపుడ్ె ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో తీశకోఔడ్ద
3. బట్ోరతుడ్జోల్ తీశఔునే రసయు ఎట్్ట మిళి త
హ ేఱోల భదయం తాఖఔడ్ద

2.1 ఄఫాయషన్
ఖయైధాయణన ఄడ్ెడఔునే చయయ; హండాతుా జీయంచఖయౌగే యసభయి ాం ళచేిఱోే త ఱగించడ్ం. ఔడ్ెపతో ఈనా రసమికూ
ఆయరెభ ఎతుమిదళ రసయం ఄఫాయష న్ చేయు సయు. ఆందఱో యకసఱు: తెట్
ర ెన్డ ఄఫాయష న్, ఆనెయట్ఫుల్ ఄఫాయష న్, ఆన్-ఔంల ట్స
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ఄఫాయష న్, ఔంల ట్స ఄఫాయష న్ భమిము మిస్డ ఄఫాయష న్.
ఄఫాయష న్ ఱక్షణాఱు
ఆయ ఄఫాయష న్ యకసతుా ఫట్్ట ఈంట్ాభ


ఆన్-ఔంల ట్స ఄఫాయష న్ ఄభనపుడ్ె రెజభనల్ తెల డుంగ్, నొహు; ఄఫాయష న్ జయఖఔతృో తే నొహు అగితృో తేంద,
జమిగితే ళమిాఔల్ డెభఱేవన్ జయుఖుతేంద



మిస్డ ఄఫాయష న్ ఄభతే, చతుతృో భన ఄండ్ం కొదద రసయఱ తృసట్ు ఔడ్ెపఱోనే ఈంట్ుంద కసతూ ఖయైం
దాయౌినపుడ్ె ఔతుహంచే ఱక్షణాఱు ఏయ ఔతుహంచళప



ళహటక్ ఄఫాయష న్ (ఆనెిక్షన్ ళఱల ) జమిగితే ళయకూుఱో జాయం, ట్ాకుకసమిడమా, జుఖుతృససఔయబైన రెజభనల్ డుఱసిర్ు,
యౌాక్ భన్ భమిము ఄఫోడ మినల్ భన్ ళయసుభ

చికూతస


తృసరధమిఔ చికూతాస కేందారఱఱో ఔడా ఄఫాయష న్ ఔు చికూతస ఱతేశుంద. ఄభతే మోఱార్ భమిము ఎకోటహక్
ఖయైదాయణఱఔు ఄఫాయష న్ అశతిరఱో చేమాయౌ.



ఖమిైణీఱు ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో యఔు యసరళం ఄళపతేంట్ే రెంట్నే అశతిరకూ రెయళాయౌ



యఔు యసరరసతుా ఄమిఔట్ేట రతయణు చేళ,హ ఴైతృో రొఱేమిమా మసఔుండా ఈండేందఔు చయయఱు చేట్ాటయౌ



ఄఫాయష న్ తహుతే మోగికూ BT, CT భమిము CRT చ఼డాయౌ

ఴశు రచికూతస
భానళల్ రసఔయమ్ మాళహుమేవన్ ఱేదా శక్షన్ ఎరసఔుయభేవన్, డెభఱేవన్ భమిము ఎరసఔుయభేవన్ ది తేఱు
ఄతుా యకసఱ ఄఫాయష నలఔు రసడే ది తేఱు. ఄభతే తృసరణాంతఔబైన ఄఫాయష నలఔు భాతరం చికూతస రేమేగస ఈంట్ుంద.
ఎకోటహక్ రఖాతూస యవమం ఱామోట్మీ/ఱామోయో కహక్ మిభూళల్ ది తేఱు ఈయోగియు సయు; కొతుా శందమసైఱఱో
(ఄన్-యిర్డ ఎకోటహక్ రఖాతూస) ఆద మినయౘభంప.
మోగికూ యవమశ఼చి


ఎఔుకళ ఄఫాయష నల  ఄమాయఔ తమసాత ఖయైం దాఱాియౌ ఄనఔుంట్ే కచిితంగస కౌతుసయౌంగ్ తీశఔుతు
రెభదయడ్ె చెహున జఞఖాతుఱు తృసట్్ంచాయౌ



ఄఫాయష న్ జమిగిన మండ్ె నండు భూడ్ె రసమసఱు ఒళపఱేవన్ జయఖఔుండా కసంట్ారళష న్ రసడాయౌ.



ఄఫాయష న్ తుతుశమి ఄనఔుంట్ే నెఱఱు ఎఔుకళ ఄళాఔభుందే రెభదయతు శంరదళేు భంచిద.

3.0 రబచ఼యర్ మసిర్ అఫ్ బంఫలరన్
A) తృో ర ఱాంగ్డ రబచ఼యర్ మసిర్ అఫ్ బంఫలన్
ర (PROM): రశళం కసఔభుందే బంఫలన్
ర యిర్ ఄళాడ్ం
B) ర-ట్ర్మ రబచ఼యర్ మసిర్ అఫ్ బంఫలన్
ర (PPROM): భుభు ఏడ్ె రసమసఱు ూమిుకసఔ భుందే బంఫలన్
ర
యిర్ ఄళాడ్ం
యోతు నండు తూట్్ ఱాంట్్ ఫ్ూ
ల భడ్స కసయడ్ం దీతు ఱక్షణం; ళట మైల్ ళుఔుఱం మీక్ష దాామస తుమసిమించళచి
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యసధాయణ చయయఱు
మింఖర్స ఱాకేటట్స ఱేదా భాభూఱు ళఱెభన్ IV దాామస ఎకూకంచాయౌ
నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు భన PROM ఔనఔ ఈనాట్ల భతే, ఆనెిక్షన్ మిగి కొమియోఅమిాయోనెభట్్స్ ఔు దామి తీళే
ఄళకసఴం ఈంద
PROM
ఆనెిక్షన్, పట్ల్ కసంరబైజ్ ఱేదా ఖయైం దాయౌి 34 రసమసఱు ఱేదా ఄంతఔంట్ే ఎఔుకళ ఄముంట్ే రశళం
చేళేమాయౌ. ఔరేల రశళం ఄళశయం ఱేద ఄనఔుంట్ే యౌాక్ మస్ట , దఖగ యగస మియౕయౌశ఼
ు మాంట్్ఫయోట్్క్స
భమిము ఄళశయం ఄభతే కసమిటకోళట మసభడ్సస రసడాయౌ. ఆనెిక్షన్ రభాదం నండు కసతృసడ్డ్ం భమిము రశరసతుా
తృ డుగించి శమైన శభమాతుకూ జమిగేఱా చేమడ్ం భధయ శభతేఱయత తృసట్్ంచడ్బే PROM భానెజమంట్స యొఔక
ఱక్షయం. దీతుకోశం తుమిదవటబైన రణాయఔ ఄంట్ృ ఱేద, ఖమిైణీకూ ఏద భంచిద ఄతుహళేు అ శభమంఱో అ చికూతస
ఄందంచాయౌ. ఄభతే పట్ల్ కసంరబైజ్ ఱేదా ఆనెిక్షన్ ఈంట్ే భాతరం రశళం చేమడ్బే భంచిద. ఱేఔతృో తే
ఔడ్ెపఱో తడ్డ ఔు ఆనెిక్షన్ ళచిి ఆఫబందఱు డే ఄళకసఴం ఈంద. శమైన ది తి తెయౌమఔుండా ఈంట్ే,
మామిాయోట్్క్ ఫ్ూ
ు ఱ ఎదఖుదఱ
ల భడ్స మీక్షఱు తుయాఴించడ్ం దాామస ఔడ్ెపఱో తడ్డ యొఔక ఉహమితితే
ఖుమించి తెఱుశఔుతు తదనఖుణంగస PROM భానెజమంట్స చేమాయౌ.

4.0 ళహళేమిమన్ ళక్షన్ కోశం తృో ర పభఱాకూసస్
మాంట్ీఫయోట్్క్స న తృో ర పభఱాకూటక్ ది తిఱో రసడ్డ్ం దాామస ళహళేమిమన్ ళఱల ఔయౌగే అదఱు, ఆనెిక్షన
ల , ఆతయ
ఄళశి ఱ నండు తయౌల తు కసతృసడ్ళచి
ళహళేమిమన్ ళక్షన్ చేళహన రతియసమి మాంట్్ఫయోట్్క్ తృో ర పభఱాకూసస్ ఄళశయం ఈంట్ుంద
పస్ట జనమేవన్ ళపఱోయో ుమిన్: ళతౄసజోయౌన్ (IV) 2gm, ఆతుసవన్ కూ ఄయరెభ తుభుయౖసఱ భుంద ఆరసాయౌ. కొకఔక
ఆతుసవన్ ఔు భధయ శభమం దఴేన నండు భుభు తుభుయౖసఱు ఈండాయౌ.
ఖమిైణీకూ ళతౄసజోయౌన్ ఎఱమీు ఈంట్ే, కూలండాబైళహన్ 600-900mg + జంట్ాబైళహన్ 80 mg ఔకయసమి ఆరసాయౌ
ఇ భందఱఱో ఏదెభనా ఆచాిఔ, తెయతృసట్్క్ డ్రగ్ యసిభ భూడ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు కేఱా ఈండేఱా
చ఼శకోరసయౌ. ఔరేల ఴశు చి
ర కూతసఔు భూడ్ెఖంట్ఱు భగస శభమం డ్ెతేంద ఄంట్ే ఱేదా యఔు ం 1500 ml భగస
తృో తే భన చెహున మోతాదన భమొఔ యసమి ఆరసాయౌ. GBS తృో ర పభఱాకూసస్ కూంద మాంహళహయౌలన్ తీశఔుంట్ునా రసమికూ
ఔడా ళతౄసజోయౌన్ తృో ర పభఱాకూసస్ ఆళాడ్బే భంచిద. ఔరేల మాంట్్ఫయోట్్క్స (ఈదా:
కోమియోమామిాయోనెభట్్స్) రసడ్ెతేనాట్ుట ఄభతే ళతౄసజోయౌన్ ఄళశయం ఈండ్ద. ళతౄసజోయౌన్ తోతృసట్ు
ఄజితోరబైళహన్ 500 mg రసడుతే ళహళేమిమన్ ళు ఱ
ర ఱో ఎండో బట్ెభట్
ర ్స్ ళచేి ఄళకసఱసఱు తఖుగతాభ భమిము గసమం
ళఱల ఔయౌగే ఆనెిక్షన
ల ఔడా తగేగ ఄళకసఴం ఈంద.

5.1 ఔడ్ెపతో ఈనాపుడ్ె యకసయం భమిము రసంతేఱు
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ఖమిైణీఱు ఎదయుకనే శయాయసధాయణ ఄళశి యకసయంగస ఈండ్ట్ం, రసంతేఱు ఄళాడ్ం. ఐదళ రసయం నండు
దెదతుభదళ రసయం ళయఔు ఇ ఱక్షణాఱు ఎఔుకళగస ఈంట్ాభ.
యసధాయణ చయయఱు


ఎఔుకళ యఱసాంతి తీశకోరసయౌ, శమైన యఱసాంతి ఱేఔతృో తే యకసయం మిగి ఆఫబందగస ఈంట్ుంద



నడ్ెభు దఖగ య తఖుతేగస ఈండే ఫట్ట ఱు రేశకోఔడ్ద



ఴైడవ
ేర న్ యసిభతు కసతృసడ్ెఔుంట్ృ మసరసయౌ, మోజుకూ ఄపుడ్పుడ్ె తూయు తాఖడ్ం ఴమీమసతుకూ భంచిద



మోజుకూ భూడ్ెూట్ఱు ఎఔుకళ అయౘయం కసఔుండా ఎఔుకళ ూట్ఱు శమిడునంత అయౘయం తినాయౌ



ఄధఔ కొళపా దామసిఱు ఈనా అయౘయం తినఔడ్ద



మోజుఱో ఔకయసమైనా తృో ర ట్ీన్ ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ



తెఱలరసయు ఱేళగసనే తశకట్ు
ల ళంట్్ తృ డుగస ఈండేయ తీశఔుతు తమసాత ఏబైనా తినాయౌ



NVP మసఔుండా ఈండేందఔు భయ్టయట్మిన్ భాతరఱు రేశకోరసయౌ.

యకసయం & రసంతేఱఔు పస్ట ఱెభన్ చికూతస
తృో ర బతాజభన్ ఴైడోర కల ోమైడ్స (O) 12.5-25 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల, ఆంజక్షన్ యౄంఱో ఄభతే 25-50 mg,
ఖమివటంగస మోజుకూ 100mg
ళభకల జి
ూ న్ (O/IM/IV) 50 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
తృో ర కోలముమసజభన్ (O) భాతరఱు, ఄఔయట్స ఎట్ాక్ ఄభతే భుందగస 20 mg: మండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత 10 mg.
తురసయణఔు 5-10 mg మోజుకూ మండ్ె నండు భూడ్ె యసయుల; ఖమివట మోతాద మోజుకూ 30 mg
ఫఔకల్ భాతరఱు: 3-6 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ళఔండ్స ఱెభన్ చికూతస
బట్ోకోలరబైడ్స:
దద ఱఔు ఱేదా ఄయరెభ కేజీఱు భన ఫయుళపనా రసమికూ ననట్్ దాామస ఱేదా IV/IM: 10 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద
మోజుఱు
ఄయరెభ కేజీఱ ఔనాా తఔుకళ ఫయుళపనా దద ఱఔు, ననట్్ దాామస ఱేదా IV/IM: 500mcg/kg భూడ్ె ఫాగసఱుగస
చేళహ మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద మోజుఱు
డో బుమిడో న్ (O):
దద ఱఔు భమిము భుభు ఐద కేజీఱు భననా ముఔు ళమశ రసమిక:ూ 10 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; రసయం
మోజుఱు.

6.1 ఔడ్ెపతో ఈనాపుడ్ె యఔు ఴీనత (ఄతూమిమా)
యఔు ంఱో ఴిమోగోలతన్ యసిభ యసధాయణం, 11g/dl, ఔంట్ే తఔుకళ ఈంట్ే యఔు ఴీనత ఄతు చెతృ ుచి. ఆద భూడ్ె
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యకసఱు:
శాఱు యఔు ఴీనత - 9 – 11 g/dl
భధయ యఔు ఴీనత - 7-8.9 g/dl
తీళర యఔు ఴీనత - 7g/dl
యఔు ఴీనత ళళేు ఆతయ కసయణాఱు తెఱుశకోళడాతుకూ చేమాయౌసన మీక్షఱు


ఖుడ్ెల, ఆంకస శ఼క్షమ/మసనా జీళపఱ ఈతుకూ కోశం శ఼
ట ల్ మీక్ష



పపల్ ఫల డ్స కౌంట్స (FBC)



భఱేమిమా తృసయళభట్సస ఖుమించి తెఱుశకోళడాతుకూ మిపయల్ ఫల డ్స పహయౌం



భూతరం దాామస బైకాోయో క, ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱు



ఴచ్.ఐ.య మీక్ష

యసధాయణ చయయఱు
ఐయన్ తృో వకసఱు ఄధఔంగస ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ - ఫ్ఱలం, అఔు ఔయఱు, యౌరోట్సస, భాంశం, అయౘమసతుా
ఆన తృసతరఱల ో ళండ్డ్ం
తృో ర ట్ీన్ తృో వకసఱు ఄధఔంగస ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ - పుఱు, చిఔుకలైా, తృసఱు భమిము తృసఱ దామసిఱు,
పుఱు
భందఱు
ఄనాకూసమా ఱేదా కసమిడమాక్ పభఱయర్ తో ఔడున ఄతూమిమా ఄభతే మోగితు రెంట్నే అశతిరఱో చేమసియౌ
ఐయన్ థెయ: పయాస్ శఱేిట్స భమిము పయాస్ పపభమేట్స, మోజుకూ 200 mg, మోతాదన ఫాగించఔుతు రసడాయౌ. ఇ
భందఱు అయౘయం, తృసఱు, కసప ఱేదా ట్ీతో తీశకోఔడ్ద. యఔు ం యసధాయణ యసిభకూ ళచేింత ళయఔు రసడాయౌ, అ
తమసాత మోతాదన 100 mgఔు తగిగంచాయౌ. ఖమిైణీ ఆయరెభళ రసయంఱోకూ ఄడ్ెఖుట్ాటఔ రతి మోజూ 100 mg
ఎయౌబంట్ల్ ఐయన్, 5 mg తౄో యౌక్ మాళహడ్స రసడాయౌ, ఆఱా ళంద మోజుఱు రసడొ చి. గసయళహటక్
ో నొహు, యకసయం,
రసంతేఱు, భఱఫదద ఔం, యమోచనాఱు ళంట్్ రతిచయయఱు ఖభతుళేు మోతాదన శమి చేశఔుతు రసడాయౌ.
ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔం ఄమాయఔ ఄళశయం ఄనఔుంట్ే పయుఖుఱు ఱేఔుండా చ఼శకోరసయౌ
బఫ్ండ్జోల్ 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
అఱెబండుజోల్ 400 mg భాతర ఔకయసమి
భందఱు రసడాఔ ఔట్్ ఱేదా మండ్ె రసమసఱఔు ఫయుళప యఖడ్ం, అఔయౌ రేమడ్ం భమిము అమోఖయం ఫాఖునాట్ుట
ఄతుహంచడ్ం ళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహయు సభ. భూడ్ె రసమసఱ తమసాత ఔడా మిళి తి
హ బయుఖు ఄళాఔతృో తే భయా
రసయధ తుమసియణ చేమాయౌ.
ఐయన్ ఔనఔ ఖమిైణీకూ ఄశసఱు డ్ఔతృో తే ఱేదా భాల్ఄఫాసయరషన్, భధయ ఱేదా తీళరబైన ఄతూమిమా ఈంట్ే రసమికూ
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కూంద శ఼తరం రకసయం ఐయన్ ఆరసాయౌ:
2.4 × Weight (in kg) × deficit Hb (target Hb – actual Hb) + 500 mg
ఴచిమిఔ: థెయకూ ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ భుంద ననట్్ దాామస ఐయన్ తీశకోరసయౌ, ఔరేల ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ
ఱోప తీశఔుంట్ే రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ.
ఐయన్ శకోాస్ ఆంజక్షన్ 100 mg, 100 భాల్ యసధాయణ ళఱెభన్ ఱో.
ఱేదా
ఐయన్ డెకస్రరన్ ఆంజక్షన్ ఱేదా ఐయన్ యసమిబట్ాల్ కసంల క్స (50 mg/ml); ముదట్ 0.5 ml మోతాద IM దాామస
ఆరసాయౌ, అ తమసాత మోజు తమసాత మోజు Z ది తి ఈయోగించి 2 ml మోతాద ఆరసాయౌ.
ఴచిమిఔ: ఇ భందఱు రసడేట్పుడ్ె ఄనాపభఱాకూటక్ చయయఱ నండు తృసరణాతృసమం ఔఱఖఔుండా ఄతయళశయ
భందఱు దఖగ య ఈంచకోరసయౌ
మీక్షా మోతాద ఆచాిఔ ట్ోట్ల్ డో స్ ఆన఼ిావన్ (TDI)
ఐయన్ డెకస్రరన్ ఆంజక్షన్, 5% డెకో్రరస్ ఱో ఔయౌహ రసడాయౌ. ముదట్ తుభుయౖసతుకూ ఎతుమిద చఔకఱు డేట్ట్ుట
ఏమసుట్ు చేమాయౌ; ఆఱా ఄయఖంట్ తృసట్ు భంద ఎకూకంచాఔ; అ తమసాత తుభుయౖసతుకూ నఱఫ్భ చఔకఱు డేఱా
ఏమసుట్ు చేమాయౌ. భంద ళఱల ఛాతీ నొహు, ఴైతృో ట్ెనషన్ ళంట్్య ళచేి ఄళకసఴం ఈంద కసఫట్్ట తయుచ఼
యయరేక్షుంచాయౌ. ఔరేల ఆఱాంట్్ ఄళశి ఱు ఖనఔ ఫమట్డుతే ఆన఼ిావన్ తుయౌహరేళ,హ మాంట్ీఴిశటమిన్స
భమిము ఴైడోర కసమిటయో న్ IV దాామస ఎకూకంచాయౌ.

7.1 ఔడ్ెపతో ఈనాపుడ్ె ఴైర్ ట్ెనషన్
7.2 కసాతుక్ ఴైర్ ట్ెనషన్
దీతునే తృసరధమిఔ ఴైర్ ట్ెనషన్ ఄతు ఔడా ఄంట్ాయు; దీతుఱో ఖమిైణీ ళు ఱ
ర ఱో యఔు తృో ట్ు యఖడ్ం ఖభతుంచళచి.
ళహయట ో యౌక్ రవర్ 140 – 159 mmHg ళయఔు యుఖుతేంద; డ్మాయోట యౌక్ రవర్ 90 – 99 mmHg ళయఔు
యుఖుతేంద. ఇ ఴైర్ ట్ెనషన్ దేతుళఱల ళశుందో శమైన కసయణాఱు ఱేళప. ఴైర్ ట్ెనషన్ ఄదపఱో ట్ేటందఔు
భంద:
A: మిథెభఱడ ోతృస (O) 250 – 500 mg, అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి

7.3 రఖాతూస ఆండ఼్యస్డ ఴైమటనషన్ (PIH)


ఔడ్ెపతో ఈనాపుడ్ె యఔు తృో ట్ు మిగితృో తేంద ≥ 140/90



-ర ఎకసలమిు్మా: యఔు తృో ట్ు యఖడ్ంతో తృసట్ు తృో ర ట్ెన఼మిమా



ఎకసలమిు్మా: -ర ఎకసలమిు్మా ఈనా ళు ఱ
ర ఔు ఔనాఱష న్స (పహట్సస) మసళడ్ం; పహట్సస మసళడాతుకూ ఆతయ
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కసయణాఱన మిఖణఱోకూ తీశకోయు
శాఱు ఱేదా భధయ తయయౘ తీళరత ఈనా -ర ఎకసలమిు్మా - యసధాయణ చయయఱు


తయచగస యఔు తృో ట్ుతు చ఼హంచకోళడ్ం



ఄండ్ం ఫాగోఖుఱు చ఼డ్డ్ం



తృో ర ట్ెన఼మిమా యయరేక్షణ



తగినంత యఱసాంతి



కోకో ఈనా అయౘయం శభతృసలల ఱో తీశకోళడ్ం



UTI ఄళకసఱసఱు ఈనాాయో ఱేదో మియౕఱన



మూమిమాఱో ఔనఔ తృో ర ట్ీన్ ఈంట్ే ళయకూుతు ఴై మిస్క మాంట్ీనేట్ల్ మోగిగస మిఖణంచాయౌ

భందఱు
A: మిథెభఱడ ోతృస 250 – 500 mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
ఱేదా
C: నెభపడ్న్ 10 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
తీళరబైన -ర ఎకసలమిు్మా
రసయధ తుమసియణ


యఔు తృో ట్ు



ఄధఔంగస ఈండే తఱనొహు, ఎహగసయళహటక్
ో /మట్ోరళట న
ో ల్ భన్, చ఼ప భశఔఫాయడ్ం, ఴైర్ మిఫ్ల కూసమా,
అయౌఖూమిమా



తృో ర ట్ెన఼మిమా ≥5g/ 24hrs శంఖాషం (≥+3 డుప్ ళహటక్ ఱో)



ఆంట్ార ఈట్ెమిన్ గోాత్ మళహటక్ష
ో న్ (IUGR)

యసధాయణ చయయఱు
ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో మోగితు ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱు ఈంచి చికూతస ఄందంచాయౌ.
తయౌల భమిము తడ్డ మిళి తి
హ ఎఱా ఈందో మియౕయౌంచాయౌ. రతి మండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి యఔు తృో ట్ు చ఼డాయౌ,
ఖంట్కొఔయసమి భూతర యశయు న యసిభతు చ఼డాయౌ, ఎకసలంహసమా భమిము తడ్డ ఔు ఆఫబంద ళంట్్ ఄళశి ఱు ఏబైనా
ఈనాాభేమో ఖభతుంచాయౌ.
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: ేల ట్ెల ట్స కౌంట్స తో ఔడున ఴీమోగసామ్, కసఱేమం & భూతరహండాఱు తుతీయు
తెఱుశఔునేందఔు మీక్షఱు, భూతరంఱో తృో ర ట్ీనల , కొమాఖుయఱేవన్ తృ ర పభల్, పండ్స్ మీక్ష, BPSతో ఄఫ్్రట్క్
్ర
అఱాటోయౌండ్స.
మోగికూ ననట్్ దాామస అయౘయం కసతూ దరరసఱు కసతూ ఆళాఔడ్ద. ఎకసలంహసమా ఈనా రసమికూ మింఖర్స ఱాకేటట్స IV దాామస
ఖంట్ఔు 60 - 125 ml ఆరసాయౌ.

134

భందఱు
చికూతస యొఔక భుకయ ఱక్షయం యఔు తృో ట్ున ఄదపఱోకూ తీశఔు ళచిి, డెభమాయోట యౌక్ BP 90-100 mmHg భధయ
ఈండేఱా చ఼శకోళడ్ం.
1. ఄతయళశయ చికూతస
తుపడుభన్ (O) 10 mg భాతర, ఄళశయం ఄనఔుంట్ే ఄయఖంట్ ఱేదా ఖంట్ భధయఱో ఆంకొఔయసమి రసడొ చి.
ఴచిమిఔ: ఇ భంద ళఱల ట్ాకుకసమిడమా, తఱనొహు, ఫ్ల లహంగ్, మాంజభనా ఄఖారేవన్, యఔు తృో ట్ు ఄఔయసమతే
ు గస
డుతృో ళడ్ం ళంట్్య తుపడుభన్ ళఱల ళచేి రతి చయయఱు. తుపడుభన్ ఴైర్-ట్ెనషన్ ఈనా ళు ఱ
ర ఔు శబ్-యౌంఖుళల్
దద తిఱో ఆళాఔడ్ద.
ననట్్ దాామస ఆచేి భందఱ దాామస యఔు తృో ట్ు ఄదపఱోకూ మసఔతృో తే, IV భందఱ దాామస చికూతస ముదఱుట్ాటయౌ
ఴైడారఱజభన్ (IV) 5 mg ఆంజక్షన్ మండ్ె తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ, యఔు తృో ట్ు తగేగళయఔు. ఱేదా ఴైడారఱజభన్ (IM)
12.5 mg, మండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
ఔరేల ఴైడారఱజభన్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే ఱాఫట్ఱోల్ (IV) 10 mg, ఐద తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ. ఔరేల
మోతాద శమితృో ఔతృో తే ద తుభుయౖసఱ తమసాత మోతాదన 20 mgఔు ంచి ఐద తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ.
యఔు తృో ట్ు తఖగ ఔతృో తే రతి ద తుభుయౖసఱఔు మోతాదన ంచఔుంట్ృ రెయల లచి; ఖమివట మోతాద 220 mg. అ
తమసాత ననట్్ దాామస ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 200 mg ఆరసాయౌ.
2. ఄఔయట్స ఴైర్-ట్ెనషన్ ఄదపఱోకూ ళచాిఔ, మోగి తృో వణ కోశం మాంట్ీ-ఴైర్-ట్ెతుసవ్స తో థెయ ముదఱు
ట్ాటయౌ.
3. తీళరబైన -ర ఎకసలంహసమా ఈండు ఎకసలంహసమాఔు దామితీళేఱా శంకేతాఱు ఔతుహశు ంట్ే తృ ర పభఱాకూటక్ మాంట్ీఔనాఱెసంట్సస రసడాయౌ.
బగీాలహమం శఱేిట్స (IV) 4 g, 20% య ఱయవన్ ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు; (IM) 10 g, 50% య ఱయవన్;
ఆంజక్షన్ 10 ml, కొఔక హయాఔు, అ తమసాత నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 10 ml. ఄభతే భయా భందన
రసడేట్పుడ్ె మోగి యొఔక తృసట్ఱాలర్ మిఫ్ల క్, ఱసాశ ఖతి (>16/min) భమిము భూతర యశయు న యసభయి ాం (25
ml/h) ళంట్్య జఞఖాతుగస మియౕయౌంచాయౌ. ఔరేల 24 ఖంట్ఱఔు యఔు తృో ట్ు తగిగతృసట్ు ళశుంట్ే, బగీాలహమం శఱేిట్స
రసడ్ఔం అహరేమాయౌ.
4. ఔడ్ెపఱో తడ్డ భూతరహండాఱు ఎదఖడాతుకూ కసమిటకోళట మసభడ్సస రసడాయౌ. -ర ఎకసలంహసమా ళఱల భమొఔ 7 మోజుఱోల
రశళం ఄళపతేంద ఄనఔుంట్ే, మోగికూ మండ్ె మోతాదఱు తెట్ాబతాయో న్ (IM) 12 mg మోజుకూ ఔయసమి; మండ్ె
మోజుఱు. ఇ భంద ఖమిైణీ 24 నండు 34ళ రసయం భధయఱో ఈండ్గస తీశకోరసయౌ. భయా 35 నండు 36ళ రసయం
భధయఱో భన చెహున యధంగస తెట్ాబతాయో న్ రసడాయౌ. HELPP ళహండోర మ్ ఔు చికూతసగస డెకససబతాయో న్ ఱేదా
తెట్ాబతాయో న్ రసడ్ఔడ్ద.
ఖమసైతుా త ఱగించడ్ం/రశళం చేమడ్ం
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ఖమిైణీ 24 నండు 34 భధయ ఈనాపుడ్ె ఄతయళశయంగస ఖమసైతుా త ఱగించాయౌస ళళేు భుంద ళు క
ర ూ ఎట్ుళంట్్ యౘతు
జయఖఔుండా చ఼శఔుతు, తమసాత తడ్డ న త ఱగించాయౌ.
యసధాయణ ళహితికూ ళచాిఔ ఄఔయసమతే
ు గస ఖమిైణీ ఇ కూంద ఱక్షణాఱు చ఼హళేు ఄపుడ్ె తృసరణయౘతు ఈనాట్ుట, ఄఱాంట్్
శందమసైఱోల ఖమసైతుా త ఱగించడ్ం ఱేదా ఄతయళశయంగస రశళం చేమడ్ం (ళు ర మిళి తి
హ తు ఫట్్ట) చేమాయౌ:
మాంట్ీ-ఴైర్-ట్ెతుసవ్ భందఱు మండ్ె రసడ్ెతేనాుట్్కు ఴైర్-ట్ెనషన్ ఄదపఱోకూ మసఔతృో ళడ్ం,
ఎకసలంహసమా, యౌళర్ ఎంజభమ్ మండ్ె మట్ు
ల మిగితృో ళడ్ం, భూతరహండాఱ యొఔక ఄుర్ కసాడెంర ట్స నొహు భమిము
భఽదళపగస ఄళాడ్ం, ఱమనమీ డుభా, ేల ట్ెల ట్స < 1 lac/mm3, కూామాట్్తున్ > 1 mg/dl, తఱనొహు, రసంతేఱు
భమిము చ఼ప ఱోతృసఱు, తృసహఱల ో డుభా భమిము తడ్డ ఔు తీళర ఄనామోఖయం. ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల తుతుశమిగస
తడ్డ న త ఱగించి తయౌల తు కసతృసడే రమతాం చేమాయౌ. ఄతయళశయ యఫాఖంఱో భూడ్ె మోజుఱు ఈంచి
మాంట్ీఔనాఱెసంట్స భందఱు 24 ఖంట్ఱు రసడాయౌ. ఔాభంగస మాంట్ీ-ఴైర్-ట్ెతుసవ్స మోతాదన
తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ.

ఎకసలంహసమా
ఔనాఱష న్ తియఖఫ్ట్టఔుండా చయయఱు తీశకోరసయౌ భమిము ఴైర్-ట్ెనషన్ న ఄదపఱోకూ తీశఔుమసరసయౌ. ఏ కసయణాఱ
ళఱల ఄభనా ళు ర ఆఫబంద డ్ెతేంట్ే రసట్్తు త ఱగించి ఎంత తాయగస యఱెభతే ఄంత తాయగస రశళం చేమాయౌ.
రశళం ఄమాయఔ 24 ఖంట్ఱ ళయఔు మాంట్ీ-ఔనాఱసంట్స థెయ రసడాయౌ.
ఖమిైణీన ఎడ్ెభ ఔకఔు డ్ెకోభతు చెతృసుయౌ; అబఔు ఔ రతేయఔబైన, తుఴశఫద ంగస ఈండే ఖదతు ఆరసాయౌ. ఎభర్
రే ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా చ఼శకోరసయౌ. ఄళశయం ఄభతే నాఱుఔ ఔయుచకోఔుండా/నాఱుఔ గొంతేఱోకూ రెలలఔుండా
భ్త్ గసగ్ రసడాయౌ. శుఽష ఱేఔునాా, అమీటమిమల్ ఫల డ్స గసళస్ శళయంగస ఱేఔతృో భనా, యఱసాంతి ఱేమి భమిము
ఎక్రతుసవ్ ఱామింజిమల్ డుభా ఈనాా రెంట్నే ఆంట్ృయఫలవన్ తృసరయంతేంచాయౌ.


ఒమోతౄసమింజిమల్ ళకుావన్స శక్షన్ దాామస త ఱగించాయౌ



ేస్ భాస్క దాామస అకూసజన్ ఄందంచాయౌ



IV కోశం భాయగ ం ఏమసుట్ు చేమాయౌ



ఖుండె రేఖం, ఱసాశ కూామ, యఔు తృో ట్ు భమిము భూతరయశయు న యసభయి ాం ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ



రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: ేల ట్ెల ట్స కౌంట్స తో ఔడున ఴీమోగసామ్, కసఱేమం & భూతరహండాఱు తుతీయు
తెఱుశఔునేందఔు మీక్షఱు, మూమినమీ తృో ర ట్ీనల , కొమాఖుయఱేవన్ తృ ర పభల్, పండ్స్ మీక్ష, ళయం ఎఱెకటోోఱెభట్సస.

బగీాలహమం శఱేిట్స (IV) 4 g, 20% య ఱయవన్ ఐద నండు ద తుభుయౖసఱ తృసట్ు; (IM) 10 g, 50%
య ఱయవన్ ఆంజక్షన్ కొఔక హయాఔు 5 g. ఔరేల పభట్సస ఖనఔ తఖగ ఔతృో తే దఴేన తుభుయౖసఱఔు, బగీాలహమం
శఱేిట్స 2 g 20% య ఱయవన్ యోల IV దాామస ఎకూకంచాయౌ. అ తమసాత నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 5 g ఱేదా IV
మజిబన్ 4 g ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు (ఖంట్ఔు 1 g).
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ఴచిమిఔ: ఇ భంద రసడ్డ్ం ళఱల ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱు భమిము తయౌల కూ న఼యమోభశ఼కాఱర్ డురవన్
ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
ఖభతుఔ: బగీాలహమం శఱేిట్స ఆచేి భుంద ఱసాశ ఖతి 16/min భన ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ, తృసట్ఱాలర్ మిఫ్ల క్
ఫాఖుండాయౌ భమిము భూతరయశయు న యసభయి ాం >25 ml/h ఄముయండాయౌ.
ఱేదా
పతుట్ోభన్ ఆంజక్షన్ ముదట్ 15-25 mg/kg యోల IV దద తిఱో ఎకూకంచాయౌ, ఇ మోతాదన యసధాయణ ళఱెభన్ ఱో
ఔయౌహ ముదట్ 750 mg అ తమసాత 12.5 mg/min, అ తమసాత 100 mg IV ఎతుమిద ఖంట్ఱతృసట్ు ఆరసాయౌ.
ముదట్ 750 mg ఆచేిట్పుడ్ె ముదట్్ ద తుభుయౖసఱఱో రతి తుభుయౖసతుకూ ECG ట్ేళ
ర హంగ్ కచిితంగస చేమాయౌ.
ఱమనమీ డుభా, ఖుండె శభశయఱు భమిము ఄడ్ల్ట మళహుమేట్మీ డుళట స్
ో ళహండోర మ్ ళంట్్ శభశయఱన
తురసమించడాతుకూ ఫ్ూ
ల భడ్స యసిభతు కసతృసడ్డ్ం ఄతయళశయం.
మాంట్ీ-ఴైర్-ట్ెతుసవ్స: -ర ఎకసలంహసమాఱో చెహున యధంగస రసడాయౌ. యట్్ ఱక్షయం యఔు తృో ట్ున 140-150/90100 mm Hg యసిభఱో ఈంచడ్ం.
రసయధ తీళరతయం ఄభతే ఔడ్ెపఱో తడ్డ ళహితితో శంఫంధం ఱేఔుండా రశళం/త ఱగించడ్ం చేమాయౌ. డెయౌళమీ
తుద ఄనఔునా ఖమిైణీఱు శుఽషఱో ఱేనపుడ్ె, మోగికూ యఱసాంతి ఱేమి, యసధాయణ రశళం 6 - 8 ఖంట్ఱఱోప
ఄళాడ్ం యసధయడ్నపుడ్ె, ఎకసలంహటక్ ళజర్ 6 - 8 ఖంట్ఱఱోప ఄదప కసఔతృో తే భమిము ఄఫ్్రట్క్
్ర శ఼చీఱు
రతిఔఱంగస ఈంట్ే రెంట్నే ళహళేమిమన్ చేమాయౌ.
డెయౌళమీ తమసాత తీశకోళయౌసన చయయఱు


ఎకసలంహసమా భమిము -ర ఎకసలంహసమా ఈనా రసమితు రశళం ఄభన భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు ఄతయళశయ
చికూతాస యఫాఖంఱో ఈంచి యయరేక్షుంచాయౌ.



పహట్స ఱేదా డెయౌళమీ ఄభన 24 ఖంట్ఱ ళయఔు మాంట్ీ-ఔనాఱెసంట్స రసడాయౌ.



ఔాభంగస మాంట్ీ-ఴైర్-ట్ెతుసవ్స మోతాదన తగిగంచాయౌ.



యఔు తృో ట్ు మాంట్ీ-ఴైర్-ట్ెతుసవ్స రసడ్ఔతృో భనా ఄదపఱో ఈనాట్ట భతే మోగితు ద నండు
దాాఱుఖు మోజుఱ నడ్ెభ ఆంట్్కూ ంహంచళచి.



అయు రసమసఱ తమసాత కచిితంగస అశతిరకూ ళచిి చ఼హంచకోరసయౌ.

మోగికూ యవమశ఼చి


ఇ రసయధ ఈనా ఖమిైణీఱఔు డెయౌళమీ చేమడ్ం ఔకట్ే శమైన చికూతాస భాయగ ం. ఄభతే ఄతుా ఄళశి ఱన
డెయౌళమీ శభమంఱో తుమతిరంచఖయౌగినా ఆయ తమసాత మసళప ఄతు కచిితంగస చెుడాతుకూ ఱేద.



-ర ఎకసలంహసమా ఱక్షణాఱు ఄభన తఱనొహు, రసంతేఱు, ఎహగసయళహటక్
ో నొహు, భూతరయశయు న యసభయి ాం
తగిగతృో ళడ్ం, చ఼ప శభశయఱు ళంట్్య ఫమట్డుతే రెంట్నే రెభదయడుా శంరదంచాయౌ.



ఇ రసయధ ఈనా ఖమిైణీఱు దీయఘకసఱం అశతిరఱో ఈండాయౌస ళశుంద.
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తమసాతి ఖయైధాయణ ఄపుడ్ె శభశయఱు తగిగంచకోళడాతుకూ తృ ర పభఱాకూటక్ చయయగస తఔుకళ మోతాదఱో
మాళహుమిన్ రెభదయతు శ఼చన బేయఔు తీశకోరొచి.



కసాతుక్ ఴైర్-ట్ెనషన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఄధఔం.

8.1 ఔడ్ెపతో ఈనాపుడ్ె డ్మాఫ్ట్్స్ (భధబేషం)
ల ళంట్ా నండు యడ్ెదఱ ఄభేయ ళట మసభడ్స యౘమోమన్స దాామస ఔయౌగే ఆనసయౌన్ మళహశటన్స ఱేదా ఆన్-ళతుసట్్యట్్ ళఱల
గళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ (ఖమిైణీఱఱో భధబేషం) ళశుంద. తయౌల ఴమీయంఱో ఄధఔంగస ఈండే వేఖర్ ల ళంట్ా దాామస
ఔడ్ెపఱో యుఖుతేనా తడ్డ ఔు చేయుతేంద; దీతు ళఱల అమోఖయ శభశయఱు తఱెతు ేతాభ. గళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్
ఄనేద ఖయైధాయణ మండ్ళ ఫాఖంఱో ఫమట్డు, తడ్డ పట్ట గసనే తగిగతృో తేంద.
యసధాయణ చయయఱు
ఖమిైణీ ఈనా ఫయుళప రకసయం మోజుకూ 30 Kcal/kg కఱోమీఱు అయౘయం నండు తృ ందాయౌ. ఔరేల ఈండాయౌసన
దాతుఔంట్ే ఎఔుకళ ఱేదా తఔుకళ ఫయుళప ఈంట్ే ఴచితఖుగఱన ఫట్్ట 36-40 Kcal/kg ఱేదా 24 Kcal/kg
చొపున కఱోమీఱు తృ ందాయౌ. కసంల క్స కసమోబఴైడట్స
ేర స ళఱల ముతు ం కఱమమీఱఱో 50% ఴమీమసతుకూ ఄందాయౌ. మోజుకో 3050 g చ దాయి ం తీశఔుంట్ే భంచిద. అయౘయం ఈదమం, భధాయషాం భమిము మసతిర తీశఔునేదే కసఔుండా
భధయఱో భూడ్ె యసయుల శాఱుంగసనెభనా ఆతయ అయౘయ దామసిఱు తీశకోరసయౌ.
ఔడ్ెపఱో తడ్డ ళమశ తెఱుశకోళడాతుకూ అఱాటోయౌండ్స ఎంత తాయగస యఱెభతే ఄంత తాయగస తీమాయౌ. 16-18
రసమసఱపుడ్ె, 22 రసమసఱపుడ్ె దాామస ఔడ్ెపఱో తడ్డ ఔు ఏబైనా రెభఔఱాయఱు, ఄళశి ఱు, ఄయౌఔమసయఱు
ఈనాాభేమో తెఱుశకోరసయౌ. రసమసఱ తమసాత ఔడా తయచగస USG దాామస తడ్డ ఎదఖుదఱన యయరేక్షుంచాయౌ.
చికూతస
ఫల డ్స వేఖర్, KRT భమిము పండో యో క మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.
ఔరేల ఖమిైణీఱఔు, ఖయైం దాఱిఔ భుందే డ్మాఫ్ట్్స్ ఈంట్ే: ననట్్ దాామస తీశఔునే ఴైతృో గల క
ట ేమిక్ భందఱు
రసడ్ఔడ్ద. యమికూ రతాయభాాామంగస, ఆనసయౌన్ థెయ తీశకోరసయౌ.
ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్: 0.6-0.8 U/kg ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో, 0.7-0.9 U/kg మండ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో, 0.8-1.2
U/kg భూడ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో. ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ భమిము యసధాయణబైన ఆనసయౌన్ 2:1
తృసలాఱో రసడ్ెతాయు. ఈదమం ఄఱాుయౘయం భుంద 2/3 ళంతే, మసతిరూట్ మిఖతా 1/3 ళంతే తీశకోరసయౌ.
అయౘయం తినఔ భుంద, ఄఱాుయౘయం చేయసఔ, భధాయషాం ఫోజనాతుకూ భుంద-తమసాత, మసతిర ఫోజనాతుకూ భుందతమసాత, తెఱలరసయు జఞభు మండ్ె ఖంట్ఱఔు యఔు నభూనాఱు ళేఔమించి డ్మాఫ్ట్్స్ మీక్షఱు చేమాయౌ.
ఎఔుకళగస రసంతేఱు, ఆనెిక్షన
ల , ఖయైం దాఱిడ్ం ళఱల ఔయౌగే ఴైర్-ట్ెనషన్, మట్్ననతి, పట్ల్ కసంరబైజ్ ళంట్్య
ఫమట్డుతే రెంట్నే అశతిరఱో చేమసయౌ.
ఖయైందాయౌినపడ్ె ళచేి డ్మాఫ్ట్్స్
యసధాయణ చయయఱు భన చెహున యధంగసనే తృసట్్ంచాయౌ
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అయౘయ ది తేఱు (భన) తృసట్్ంచిన రసయం తమసాత ఔడా ఴమీయం శుందంచఔతృో తే ఆనసయౌన్ థెయ ముదఱుట్ాటయౌ.
డ్మాఫ్ట్్స్ మీక్షఱ కోశం భన చెహున యధంగస యఔు ప నభూనాఱు ళేఔమించాయౌ. ఴైతృో గల క
ట ేమిమా మసఔుండా
చ఼శకోరసయౌ.
యసధాయణ ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ మోజుకూ భూడ్ెయసయుల అయౘయం భుంద; ఄళశయం ఄనఔుంట్ే ఆంట్మీమడుమట్స
మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ తుదరఔు భుంద (తౄసళహటంగ్ ఴైర్-గల క
ట ేమిమా ఈంట్ే). మాంట్ీనేట్ల్ యయరేక్షణతోతృసట్ు ఫల డ్స
వేఖర్ యయరేక్షణ ఔడా ఖయైం ఈనాంతకసఱం చేమాయౌ. తృసలయసమ ఫల డ్స వేఖర్ యసిభ తౄసళహటంగ్ ఄపుడ్ె <95 mg%
భమిము 2 hour తృో స్ట -తృసరండుమల్ ఄపుడ్ె <120 mg%గస ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ. ఔకయసమి తుమంతరణ ళళేు ,
మోగికూ ఆంట్్ నండే ఆనసయౌన్ ఄందశ఼
ు రసమసతుకూ ఔయసమి ఫల డ్స వేఖర్ తృ ర పభల్ మీక్ష చేళేు శమితృో తేంద.
గల క
ట ోళభఱేట్ెడ్స Hb (HbA1C) ముదట్్ తెభభ
ట మిక్ ఱసతం ఄదపఱో ఱేదతు
ర ాళహఔంఱో చేమాయౌ. భన ళచిిందంట్ే గల ఔ
ఄయి ం. దీతుళఱల తీళరబైన భాల్-తౄసమేమవన్ శభశయఱు తఱెతు ేతాభ.
GDM యవమంఱో ఖూ
ల కోస్ యయరేక్షణ శమైన పయౌతాఱు ఆళాద.
ఴైర్-ట్ెతుసవ్ ఆఫబందఱు ళయసుభేమో తెఱుశకోళడాతుకూ యఔు తృో ట్ు భమిము మూమిన్ తృో ర ట్ీన్ యయరేక్షణ
తుతుశమి.
భూడ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో తడ్డ ఴమీయ ఄతేళఽది తు తెఱుశకోళడాతుకూ ఄఱాటోయో ననఖాప.

9.1 ఔడ్ెపతో ఈనాపుడ్ె యౘర్ట ఫర్ా
దీనేా మాళహడ్స ఆన్-డెభజీవన్ ఱేదా మాళహడ్స మిఫ్లక్స ఄతు ఔడా ఄంట్ాయు. యౘర్ట ఫర్ా ఄంట్ే ఛాతి ఎభుఔ కూంద
నండు గొంతే ళయఔు ఎదో భండ్ెతేనా ఫాళన ఔఱఖడ్ం. యౘమోమన్స భమిము ఱసమీమిఔ భాయుు మసళడ్ం ళఱల
ఖమిైణీఱఔు ఇ ఄనామోఖయం ఔఱుఖుతేంద.
చికూతస
మోగి ఱాళపగస ఈంట్ే శనాం ఄభేయందఔు రమతాాఱు చేమాయౌ, కొళపా దామసిఱు ఄధఔంగస ఈనా అయౘయం
తీశకోఔడ్ద, ధ఼భతృసనం & భదయతృసనం భానేమాయౌ, ఎఔుకళ కసప/ట్ీ తాఖఔడ్ద, తఱ రెభప ఎతే
ు
ఈండేఱా డ్ెకోరసయౌ, తుదరఔు మండ్ె నండు భూడ్ె ఖంట్ఱ భుందే ఫోజనం చేమాయౌ. తృో స్ట -తృసరండుమల్ ఱక్షణాఱు
ఈనా రసయు ఎఔుకళ యసయుల తఔుకళ మోతాదఱో అయౘయం తీశకోళడ్ం భంచిద
భందఱు
శాఱుబైన గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మీఫ్లక్స
తక్షణబే రసయధ ఱక్షణాఱు తఖగ డాతుకూ మాంట్ాళహడ్స జల్ 10-15 ml ఱేదా 2-3 నభఱఖయౌగే భాతరఱు, మోజుకూ
నాఱుఖు నండు అయు యసయుల అయౘయం తినే ఄయఖంట్/ఖంట్ భుంద రేశకోరసయౌ. ఈఴభనం ఔఱఖఔతృో తే కూంద
చెహున థెయ తృసట్్ంచాయౌ.
ళుళహపహక్ థెయ
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1. డోంమిడో న్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు. అయౘయం తినే ఄయఖంట్
భుంద రేశకోరసయౌ.
ఱేదా
మోయసడ్స
భర 5 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు. అయౘయం తినే ఄయఖంట్ భుంద
రేశకోరసయౌ.
2. ఒబరజోల్ 20 mg కసయూసల్స, మోజుకూ ఔ యసమి; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు. డోంమిడో న్/మోయసడ్స
భర ఱేదా
మాంట్ాళహడ్సస ళఱల మోఖం తియఖఫడుతే తగిగంచేందఔు ఒబరజోల్ కొతుా నెఱఱ ళయఔు రసడాయౌస ఈంట్ుంద.
భధయ తయయౘ నండు తీళరబైన గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మీఫ్లక్స
1. ఒబరజోల్ 20 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; నాఱుఖు రసమసఱు. అయౘయం తినే ఄయఖంట్ భుంద
రేశకోరసయౌ. ూమిుగస నమం కసఔతృో తే భమొఔ నాఱుఖు నండు ఎతుమిద రసమసఱు ఇ భందతు రసడాయౌ.
ఱేదా
ఱాననసరజోల్ 30 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె నెఱఱు. అయౘయం తినే ఄయఖంట్ భుంద
రేశకోరసయౌ.
ఱేదా
ంట్ోరజోల్ 40 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె నెఱఱు. అయౘయం తినే ఄయఖంట్ భుంద
రేశకోరసయౌ.
భూడ్ె నెఱఱ తమసాత ఎండో యో క తుయాఴించి ఇయో తౄసగైట్్స్ ఎంత ళయఔు నమం ఄభందో తెఱుశకోరసయౌ.
ఔరేల ూమిుగస నమం ఄముయంట్ే, మోగి తృో వణఔు శాఱు గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మీఫ్లక్స కోశం రసడున చికూతాస
యధానాఱు రసడుతే శమితృో తేంద.
మోగికూ యవమశ఼చి
ఇ రసయధ దీయగకసయౌఔబైనదతు మోగికూ యళమించాయౌ, ఆందఱో ఫాఖంగస ఫయుళప తుమంతరణ భమిము మసతిరూట్ తాయగస
& తఔుకళ తినడ్ం ఎందఔు ఄళశయమో చెతృసుయౌ.
తృ ట్ట దఖగ య ట్ేటళేఱా తఖుతేగస ఈనా ఫట్ట ఱు రేశకోఔడ్ద, ఎందఔంట్ే దీతుళఱల మీఫ్లక్స మిగే ఄళకసఴం ఎఔుకళ.

10.0 మళహుమేట్మీ డుళట స్
ో ళహండోర మ్
భుభు అయు రసమసఱఔంట్ే భుందే రశళం ఄభనపుడ్ె, పట్ేట తడ్డ ఔు ఔయౌగే ఱసాశ ఆఫబందఱతు మళహుమేట్మీ డుళట స్
ో
ళహండోర మ్ ఄంట్ాయు
చికూతస
B: ఴైడోర కసమిటయో మ్ (IV) 250 mg, ఄళశయం ఄభతే ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తమసాత ఆంకొఔయసమి ఆరొాచి
ఱేదా
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D: డెకససబతాయో మ్ (IV) 12 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి (మోజుకూ మండ్ె)
ఖభతుఔ: ఔరేల రశళం ఄళాఔతృో తే భ భందఱు రసయం తమసాత ఆరొాచి
28–30 రసమసఱ ఱోప రశళం ఄభేయ రభాదంఱో ఈనా ఖమిైణీఱు RDS ఖుమించి ఄళగసషన ఈనా చికూతాస
కేందారఱఱోనే చేమసయౌ. ఆఱాంట్్ రభాదంఱో ఈనా రసమికూ ఔ మోతాద కసమిటకోళట మసభడ్సస ఆరసాయౌ. ఄభతే ఆద 34
రసమసఱు ఖయైం తుఱఖఱయు ఄనఔుంట్ేనే చేమాయౌ. 32 రసమసఱ ఖమిైణీఱఔు ఇ ఄళశి ఏయుడుత,ే ఖత రసయం నండు
మండ్ె రసమసఱ ఱోప రసయు ళట మసభడ్సస రసడ్ఔుండా ఈండు ఈంట్ే రసమికూ ళట మసభడ్సస ఆరసాయౌ. 32 రసమసఱ ఱోప
రశళం కచిితంగస ఄభతృో తేంద ఄనఔునే ళు ఱ
ర ఔు MgSO4 ఆరసాయౌ. భుందగస రశళం ఄభేయఱా ఈంట్ే
ట్ోకోఱెభట్్క్ భందఱు తఔుకళ మోజుఱు రసడు, కసమిటకోళట మసభడ్సస ముతు ం కోర్స రసడేఱా చ఼శకోరసయౌ.

11.2 ఱేఫర్ ఆండ్క్షన్
రశరసతుా తృసరయంతేంచేందఔు అకుసట్ోళహన్ IV ఴమీయ శభతేఱయత యసిభతు ఫట్్ట ఆరసాయౌ
హరమిగసాయడా:
A: అకుసట్ోళహన్ IV 5 IU, ఫ్ూ
ేర 500mlsఱో; ఄళశమసతుా ఫట్్ట తుభుయౖసతుకూ 15/30/60 చఔకఱు
ల భడ్స ట్ెభట్ట్స
డేఱా చ఼శకోరసయౌ. ఆయ కోయుఔునా ఈట్ెమిన్ కసంట్ారక్షన్స ళచేిళయఔు కొనయసగించాయౌ
భయ్టతృసయస్:
A: అకుసట్ోళహన్ IV 1.25 IU, ఫ్ూ
ేర 500mlsఱో; ముదట్ తఔుకళ మోతాదతో ముదఱుట్్ట ఄళశమసతుా
ల భడ్స ట్ెభట్ట్స
ఫట్్ట ంచడ్ం ఱేదా తగిగంచడ్ం చేమాయౌ
ఎట్ుళంట్్ పమోఖతి ఔతుహంచఔతృో తే:
A: అకుసట్ోళహన్ IV ముదట్ 1 మూతుట్స, అ తమసాత ఔాభంగస 4 మూతుట్ు
ల ఔ య్ట్యు యసధాయణ ళఱెభన్ ఱో
తుభుయౖసతుకూ 15/30/60 చఔకఱు డేఱా చ఼శకోరసయౌ. ఈట్ెమిన్ కసంట్ారక్షన్స నఱఫ్భ ళఔండ్ల ఔనాా ఎఔుకళళేప
ళచేిళయఔు అకుసట్ోళహన్ IV తుయాఴించాయౌ. ఔరేల భఴిలఔు ముదట్్ ఖయైధాయణ ఄభనపుడ్ె, 4 మూతుట్ు
ల
ఈట్ెమిన్ కసంట్ారక్షన్స తీశఔుమసళడాతుకూ శమితృో ఔతృో తే చఔకఱు డే ళయళధతు తగిగంచళచి - తుభుయౖసతుకూ
16/32/64 చఔకఱు ఱేదా అకుసట్ోళహన్ IV మూతుట్ు
ల ంచి యసధాయణ యసిభఱో (తుభుయౖసతుకూ 15/30/60)
చఔకఱు డేఱా జఞఖాతుఱు తీశకోళచి.
శ఼చనఱు:


తృో ర యసటగసలండున్ E (PGE) ఄనాఱోగ్స రసడ్ఔం ళఱల రశరసతుకూ భాయగ ం శఱుళప ఄళపతేంద



రశళం చేమళయౌసన ళు ఱ
ర ఔు ఄళశమసతుా ఫట్్ట తఔుకళ/ఎఔుకళ మోతాదఱో అకూసట్ోళహన్ మజిబన్
ఆరసాయౌ.



PGE 2 రెజభనల్ ఆనసర్ట ట్్టన దఴేన తుభుయౖసఱఔు తడ్డ యొఔక ఖుండె కొట్ుటఔునే రేఖం భమిము
ఖమసైఴమం తుతీయు ఖభతుంచాయౌ.
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మండ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో ఆంట్ారముట్్మైన్ పట్ల్ డుబైస్ ఖనఔ ఈంట్ే ఄధఔ మోతాదఱో PGE 2 రెజభనల్
ఆనసర్ట రసడాయౌ.



ళమిాఔల్ మైతుంగ్ భమిము రశరసతుా ేరమేహంచడాతుకూ తఔుకళ మోతాదఱో బైయో తృో ర యోట ల్ 25 μg,
భూడ్ె నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.



బంఫలన్
ర స ఖనఔ భుందగసనే రేయుడ్ెంట్ే, తృో ర యసటగసలండున్స దాామస రశరసతుా ేరమేహంచళచి.

11.3 ఱేఫర్ అగమంట్ేవన్
ఔరేల రశళం శమిగస జయుఖుతేనాట్ుట ఄతుహంచఔతృో తే ఱేఫర్ అగమంట్ేవన్ దాామస భుందకూ రెలలడ్ం భంచిద.
ఆద భన చెహున యధంగస అకుసట్ోళహన్ రసడ్డ్ం ళఱల యసధంచొచి ఱేదా ఔఽతిరభంగస బంఫలన్
ర స న ఛేదంచడ్ం దాామస
భమిము అకుసట్ోళహన్ రసడ్ఔం దాామస యసధంచొచి.


ఔరేల శషజంగస బంఫలన్
ర స ఛేదన జమిఖుంట్ే ఎట్ుళంట్్ ఱేఫర్ అగమంట్ేవన్ ఄళశయం ఱేద, భన చెహున
చయయఱు తృసట్్ళేు చాఱు



ఔరేల రశరసతుకూ ఄడ్డ ంఔుఱు ళళేు రసట్్కూ ఆతయ కసయణాఱు ఈండొ చి

11.4 రశళం తమసాత భయోబట్్రమల్ ళహట భుఱేవన్
తృో స్ట తృసయుటమ్ ఴమోమేజ్ (PPH)
రశళం భూడో ళ దఴఱోకూ ళచాిఔ ఄధఔ యఔు యసరళం (500ml ఔంట్ే ఎఔుకళ) దాతుాPPH ఄంట్ాయు. దీతు ళఱల ఆతయ
రసయధఱు మసళడ్ం, ళయకూు చతుతృో భే రభాదం ఔడా ఈంద.
దీతుకూ రధాన కసయణాఱు: ఈట్ెమిన్ ఄట్ోతు, యోతు/ళలా ఱో చీయౌఔఱు, ఔనెసష న్ మిట్ెభన్డ తృ ర డ్క్ట్, ముట్ెయస్ ఛేదన
భమిము తెల డుంగ్ డుయసయడ ర్ (ఈదా: కొమాఖుఱోతిస్, DIC)
ఎట్ోతుక్ PPH తురసయణ
మోగికూ ఖఱ ఄళశి న ఫట్్ట, మసఫో భే ఆఫబందఱన ఖాఴించి రసట్్కూ తురసయణ చయయఱు చేట్ాటయౌ.
అకూసట్ోళహన్ (IM) 10 మూతుట్ు
ల , కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స ఄభతే తు ఇ భంద కచిితంగస రసడాయౌ.
కసర్డ ట్ారక్షన్ ఄదపఱో ఈంచత తృసలళంట్ాన త ఱగించాయౌ. ఔరేల భుందగసనే త ఱగించి ఈంట్ే ముట్ెమిన్
భయసజ్ భమిము ఫ్భభానళల్ ఔంరవన్ చేమాయౌ.
భందఱు
1. అకూసట్ోళహన్ ఆన఼ిావన్ 10-40 మూతుట్ు
ల , 500 ml మింఖర్స ఱాకేటట్స/యసధాయణ ళఱెభన్ ఱో ఔఱతృసయౌ; ఖతి
తుభుయౖసతుకూ 125 ml
2. మిథెభల్ ఎమోగబట్్న్
ర భాయౌభేట్స (IV) 0.2 mg ఆంజక్షన్, ఄళశయం ఄభతే ఐద నండు ద తుభుయౖసఱ తమసాత
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IV దద తిఱో భయా ఆరొాచి.
ఴచిమిఔ: ఖుండె రసయధఱు, ఴైర్-ట్ెనషన్ ఈనా రసమిఱో ఇ భంద కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స
3. యఔు యసరళం ఖనఔ ఄదపఱోకూ మసఔతృో తే 15-మిథెభల్ PGF2α 0.25 mg, IM ఱేదా ఆంట్ారభయోబట్్మ
ర ల్
దద తిఱో ఆరొాచి, ఄళశయం ఄనఔుంట్ే దఴేన నండు త ంఫ్భ తుభుయౖసఱ తమసాత ఖమివటంగస 2 mg ఆరొాచి.
ఴచిమిఔ: ఫారంకూమల్ అశు భా భమిము ఎహఱెహస ఈనా మోఖుఱఱో ఇ భంద కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స
ఱేదా
మీయో హరశటల్ 800 mcg/rectum భాతరఱు.
ఴచిమిఔ: ఫారంకూమల్ అశు భా భమిము ఎహఱెహస ఈనా మోఖుఱఱో ఇ భంద కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స
భందఱు రసడున తమసాత ఔడా యఔు యసరళం అఖఔతృో తే భతే
ు ఆచిి ఆంట్ారముట్్మైన్ తృసయకూంగ్ చేళహ అధతుఔబైన
చికూతాస కేందారతుకూ తయయౌంచాయౌ ఱేదా ట్ారన఼సఫావన్ శదతృసమాఱు ఈంట్ే, మోగికూ అ చికూతస ఄందేఱా చయయఱు
తీశకోరసయౌ.

11.5 భయోబట్్రమల్ మిఱాకేసవన్
ముట్ెయస్ న ఱసంతయచడ్ం ళఱల ఇ కూంద రయోజనాఱు చేఔయుికోళచి


ళహళేమిమన్ ఄభయన రెంట్నే పట్ల్ డుళట స్
ో నండు ఈఴభనం ఄందంచడాతుకూ



రబచ఼యర్ ఱేఫర్ జమిగితే ఈట్ెమిన్ కసంట్ారక్షన్ అడాతుకూ



ఈట్ెమిన్ ఛేదన ఄమిఔట్ట డాతుకూ



ఎఔ్రయాల్ ళతౄసయౌక్ రెయషన్ అట్ంకసఱు ఱేఔుండా జయడాతుకూ

భంద: A: యసఱుబాట్భాల్ (O) 4 mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
ఖభతుఔ:
మాంట్ీతృసయటమ్ ఴమోమేజ్ ఈనా మోఖుఱఔు ఎట్్టమిళి త
హ ేఱోల β-ళహటభుఱంట్సస ఆళాఔడ్ద
β-ళహటభుఱంట్సస ఇ కూంద రసట్్కూ కసంట్ార-ఆండుకేట్ెడ్స:
1. కసమిడమాక్ రసయధఱు ఈనారసమికూ
2. తీళరబైన యఔు ఴీనత ఈనా ఖమిైణీఱఔు
12.1 ఖమసైతుా ఈశంషమించకోళడ్ం
ఄఫాయష న్ ఄనేద చట్ట మితాయ నేయం భగస అడ్రసమికూ రభాదం ఔడా; ఄభతే కొతుా శందమసైఱోల ఆయరెభ నాఱుఖు
రసమసఱ ఱోప ఖమసైతుా తీళేమడాతుకూ ఄనభతేఱు ఆయసుయు, ఄయ:


ఖయైం దాయౌిన ళయకూుకూ దాతుళఱన తృసరణాతృసమం ఈంట్ే



ఄండ్ం శమిగస ఎదఖఔుండా, తీళరబైన రెభదాయళశి ఱు ఔయౌఖుంట్ే



భానబంఖం దాామస ఖయైం దాయౌిన ళు ఱ
ర ు, అ ఖమసైతుా ఈంచకోఔడ్ద ఄనఔుంట్ే

తీశకోళయౌసన చయయఱు
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ఄనకోతు కసయణాఱ ళఱల ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో యఔు యసరళం ఄళపతేంట్ే రెంట్నే అశతిరఱో చేమసియౌ. రెంట్నే
యఔు యసరరసతుకూ కసయణాఱు తెఱుశఔుతు తఖు చయయఱు తీశఔుతు ఴైతృో రొయ్మిమా మసఔుండా తురసయణ చయయఱు చేట్ాటయౌ.
మిస్డ ఄఫాయష న్ ఄభతే BT, CT భమిము CRT మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.
ఴశు రచికూతస
భానళల్ రసఔయమ్ మాళహుమేవన్ ఱేదా ళక్షన్ ఎరసఔుయభేవన్, డెభఱేవన్ భమిము ఎరసఔుయభేవన్ ఱేదా కేళఱం
ఎరసఔుయభేవన్ ది తేఱు రసడు ఄఫాయష న్ భమిము మోఱార్ రఖాతూస తుయౄమఱన చేయు సయు. ఄభతే ఆందఱ
తృసరణాంతఔబైన ఄఫాయష న్ మినయౘభంప.
ఱామోట్మి/ఱామోయో కహక్ ది తి దాామస ఎకోటహక్ రఖాతూస తుయౄమఱన చేమాయౌ; ఄభతే ఆందఱ ఄన్-యిర్డ
ఎకోటహక్ రఖాతూస మినయౘభంప.
మోగికూ యవమశ఼చి


ఄఫాయష న్ ఏ కసయణం ళఱల జయుఖుతేందో రతియసమి ఄంచనా రేమడ్ం యసధయం కసద.



త యౌనాలల ఱోనే శషజబైన ఄఫాయష న్ ఄభందంట్ే ఄద ఴమీయం ఄయసాఫాయఔబైన ఄండాతుా
ఄంగీఔమించఔతృో ళడ్ం కసయణం ఄముండొ చి.



భూడ్ె, అ భన ఄఫాయష నల  ఄభనా రసయు ఖయైం దాఱాియౌ ఄనఔుంట్ే కచిితంగస రెభదయడు దఖగ య నండు
కౌతుసయౌంగ్ తీశకోరసయౌ.



ఄఫాయష న్ ఄభన 2-3 రసమసఱ ఱోప ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగనాయౌ ఄనఔుంట్ే కసంట్ారళష న్ రసడాయౌ

13.1 ఖయైధాయణ & ఱాకేటవన్
ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో యఱెభనంత ళయఔు ఎట్ుళంట్్ భందఱు రేశకోఔతృో ళడ్ం భంచిద
ఖయైధాయణ & ఱాకేటవన్ శభమంఱో రసడేందఔు ఫాగస శమిచితబైన, అమోఖయ శంశి ఱు అమోదంచిన భందఱు
రసడాయౌ; కొతు భందఱు రసడ్ఔడ్ద
శయక్షుతబైన భందఱ ట్్ట ఱో ఱేతు భందఱు రసడ్డ్ం శయక్షుతం కసద; రతేయకూంచి ఖయైధాయణ & ఱాకేటవన్
శభమంఱో
ఄండ్ం యొఔక అమోఖయం ఔనాా తయౌల కూ ఆతయ శభశయఱఔు చికూతస ఄతయళశయం ఄనఔుంట్ే రేమే భందఱు రసడాయౌ
14.0 యౌాక్ ఆన్లబేట్మీ డుళస్ (PID)
ళు ఱ
ర శంతాననతుతిు ఄళమరసఱఱో ఆనెిక్షన్ ళళేు దాతుా యౌాక్ ఆన్లబేట్మీ డుళస్ (PID) ఄంట్ాయు. యోతు నండు
మిగే ఆనెిక్షన్ దాామస ఇ ఄళశి మసరొచి; ఆఱా ఆనెిక్షన్ ళచేి శందమసైఱు: రశళం తమసాత (పభముయల్
ళహసస్), ఄఫాయష న్ తమసాత (ళహటక్ ఄఫాయష న్), నెఱశమి తమసాత, డెభఱేవన్ & ఔయమట్ాజ్ ఴశు చి
ర కూతస తమసాత. PIDతు
ఔయౌగించే శ఼క్షమ జీళపఱు - నెభళమిమా గోననమిమా, ఔల మీడుమా ట్ారకోభాట్్స్, బైకోతృసలయసమ షో మితుస్, ళట తృ
ో ట ో కొఔకస్,
ఄనమోతక్ ళట తృ
ో ట ో కొఔకస్ భమిము ఎశకమీలహమా కోఱె.భ ఇ రసయధ ఄఔయట్స, శబ్-ఄఔయట్స ఱేదా కసాతుక్ ఄభేయ ఄళకసఴం
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ఈంద.
రసయధ తుమసియణ
తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, తఱనొహు, రసంతేఱు, యోతు నండు ఫ్ూ
ల భడ్స కసయడ్ం, నెఱశమిఱో భాయుుఱు,
డుశుమిముతుమా, జాయం, పఱఴీనత భమిము ట్ెండ్ర్ యౌాక్ భళసస్ ఇ రసయధ ఱక్షణాఱు. PID ళఱల ఎకోటహక్
ఖయైధాయణ ళశుంద.
చికూతస
ఄఔయట్స PID
రసయధ తీళరతన ఫట్్ట మోగితు ఄళపట్స ేలంట్స ఱేదా ఆన్ ేలంట్స ఱా చికూతస ఄందంచళచి
1. ఄళపట్స ేలంట్స చికూతస
భధయ తయయౘ నండు తీళరబైన PID ఈనా మోఖుఱోల నొహు భమిము ఱేతగస ఄభతృో ళడ్ం ళంట్్య ఈండు; జాయం,
రసంతేఱు భమిము తృ తిు ఔడ్ెప డుళట నషన్ ళంట్్ ట్ాకూసక్ ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో తే ఄళపట్స ేలంట్స తయయౘఱో కూంద చెహున
భందఱ దాామస చికూతస ఄందంచళచి. మోగితు మండ్ె ఱేదా భూడ్ె మోజుఱ తమసాత యభమతు, శుందన ఎఱా ఈందో
చ఼డాయౌ. ఔరేల బయుఖుదఱ ఱేఔతృో తే ఆన్ ేలంట్స ఱా అశతిరఱో చేయుిఔుతు IV మాంట్్ఫయోట్్క్స
ముదఱుట్ాటయౌ.
2. ఆన్ ేలంట్స చికూతస
రసయధ తుమసియణ కసఔతృో తే, ఄండుళభట్్స్, ఎకోటహక్ రఖాతూస, ఖయైశి ళు ఔ
ర ు తఔుకళ ళమశంట్ే, తీళరబైన మోఖం,
యకసయం భమిము రసంతేఱు, HIV తృసజిట్్వ్, ఄళపట్స ేలంట్స థెయ తట్ుటకోఱేఔునా రసమికూ ఆన్ ేలంట్స చికూతస
ఄందంచాయౌ. యఱసాంతి ఆచిి, ఴైడోర థెయ (పఫ్భల్
ేర న్ భమిము
ర ఄభతే) తృసరయంతేంచాయౌ. రసంతేఱు, డుఴైడవ
ఎఱెకటోోఱెభట్స శభతేఱయత కసతృసడ్డ్ం కోశం IV ఫ్ూ
ల భడ్సస ఎకూకంచాయౌ.
ESR, LFT, KFT, ళయం ఎఱెకటోోఱెభట్సస, ఫల డ్స ఔఱిర్, ఎండో ళమిాఔల్ యసాబ్ ఔఱిర్, ఄఱాటోయో ననఖాప ళంట్్ మీక్షఱు
తుయాఴించాయౌ. నాడీ తుతీయు, యౌాక్ ఄఫసస్ భమిము మిట్ ోనెభట్్స్ ఱక్షణాఱు ఈనాాభేమో ఖభతుంచాయౌ.
భందఱు
ఇ కూంద మజిబనల ఱో ఏదో ఔట్్ రసడొ చి
మజిబన్ A
1. ళతౄసకూసట్్న్ (IV) 2 g ఆంజక్షన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; మండ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱు
ఱేదా
ళతౄో ట్ెట్ాన్ (IV) 2 g ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
2. డాకూసళభకల న్
ూ (O/IV) 100 mg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
3. బట్ోరతుడ్జొల్ (IV) 500 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
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మజిబన్ B
1. కూలండాబైళహన్ (IV) 900 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
2. జంట్ాబైళహన్ (IV) 2 mg/kg ఆంజక్షన్, అ తమసాత 1.5 mg/kg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
3. బట్ోరతుడ్జొల్ (IV) 500 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
4. డెభకల ోపహనాక్ యో డుమం (IM) 75 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. మోగికూ ఎఔుకళ నొహు ళళేు భాతరబే
రసడాయౌ.
ఱేదా
తృసమసళట్భాల్ (IM) 500 mg ఆంజక్షన్.
ఆంజక్షనల దాామస మజిబన్ చికూతస ఔతూశం 48 ఖంట్ఱతృసట్ు ఱేదా మోగి ళహితిఱో బయుఖుదఱ ఔతుహంచేను ళయఔు
కొనయసగించాయౌ. అ తమసాత
డాకూసళభకల న్
ూ (O) 100 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ఱేదా
కూలండాబైళహన్ (O) 450 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; దాాఱుఖు మోజుఱు
ఇ కూంద శందమసైఱఔు రెభయధయబైన చికూతాస యధానాఱు ఄళశయం ఈండొ చి:
మిడ్స-ఱెభన్ యౌాక్ ఄఫసస్ ఈంట్ే కోఱోుట్మి.
తృో స్ట -ఄఫో యటల్ ళహసస్ ఈనా ఈంట్ే ళహటక్ దామసిఱ యొఔక డెభఱేవన్ భమిము ఎరసఔుయభేవన్.
యోమిట్ ోతుమం, మళహళట ంట్స మిట్ ోనెభట్్స్, ఆంట్ళట న
జ ల్ ఄఫ్రరక్షన్, యిర్డ ట్ృయఫో - రేమిమన్ ఄఫసస్, భందఱు
రసడ్ెతేనాా యౌాక్ భాస్ యఖడ్ం ళంట్్ శందమసైఱఱో ఱామోట్మి ఈతు భం.
చికూతసఔు శుందంచఔతృో తే, రసయధ తుమసియణ కసఔతృో తే, ఔల్-డు-యసక్ భమిము పఱోహమన్ ట్ృయఫల నండు ఔఱిర్
తీశకోరసయౌ ఄనఔుంట్ే, చీభుతు త ఱగించాయౌ ఄనఔుంట్ే ఱామోయో క ఈతు భం.
భఖ ఫాఖయసామికూ చికూతస (ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో తే)
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ (IM) 125 mg ఆంజక్షన్, అ తమసాత
డాకూసళభకల న్
ూ 100 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; దాాఱుఖు మోజుఱు ఱేదా
ఄజితోరబైళహన్ (O) 1gm, ఔక యసమి

15.1 యౘమోమనల్ కసంట్ారళష న్
ననట్్ దాామస రేశఔునే కసంట్ారళహటవ్స (ఇయోట ో జన్-తృ ర జళట మసన్ ఔఱభఔ) రధభంగస ఖయైం మసఔుండా ఈండేందఔు
రసడ్ెతాయు. ఄభతే ఆయ డుస్-పంక్షనల్ ఈట్ెమిన్ తెల డుంగ్, డుస్-బననమిమా భమిము ఎండో బట్్యో
ర
ళహస్ ళంట్్
రసట్్కూ చికూతసగస ఔడా రసడ్ెతాయు.
కసంట్ారళష న్ భుకయ ఈదేదఴం ఖయైం మసఔుండా చ఼డ్డ్బే ఄభనా, ఇ థెయకూ రసడే భందఱు ఇయోట ో జన్ భమిము
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తృ ర జళట మసన్ ఄధఔభళడ్ం ఱేదా తగిగతృో ళడ్ం ళఱల ళచేి ఆఫబందఱన, ఄనామోఖయ ఱక్షణాఱన ఄదపఱో
ఈంచఖఱళప. కసంట్ారళష న్ తీశకోరసయౌ ఄంట్ే కచిితంగస రెభదయ కేందారతుకూ కసతూ అశతిరకూ కసతూ రెయళాయౌ.

15.2 ఔంఫ్భన్డ ఒయల్ కసంట్ారళహటవ్స (COCs)
ఎథతుల్ ఒభేశటడ
ో ుయోల్ 30 mcg భమిము తృ ర జళహటన్ ( 0.3 mgనొము ళట ల్
ో ఱేదా 0.15 mg ఱెరోననజళట ల్
ో ఱేదా 0.15
mg డెయో జళట ల్
ో ). అయౘయం తీశఔునే శభమంఱో ఔ భాతర రేశకోరసయౌ, మోజూ కే శభమంఱో భాతర
రేశకోరసయౌ. నెఱశమి ళచిిన ఐద మోజుఱల ఔు ఇ భందఱు రేశకోళడ్ం తృసరయంతేంచాయౌ. ఐద మోజుఱ తృసట్ు అయౘయం
మితంగస తీశకోరసయౌ. భూడ్ె రసమసఱ తృసట్ు భందఱు రేశఔుతు, అ తమసాత రసయం మోజుఱు అహరేమాయౌ. ఇ
శభమంఱో తృసలళహఫో భందఱు రసడాయౌ.
కసంట్ారఆండుకేవన
ల


ననట్్దాామస తీశఔునే కసంట్ారళహటవ్ హల్స ఔఱభఔఱా తీశకోళడ్ం ళఱల కూంద రసట్్కూ శమితగే రసమికూ
కసంట్ారఆండుకేవన్ ళశుంద:



తారమోబఎంఫో యౌక్ రసయధ, ళమిఫోర రసశ఼కాఱర్ రసయధ, ఔమోనమీ అయటమీ రసయధ



రసఱుాఱర్ ఖుండె జఫుబ, ఄఔయట్స యౌళర్ రసయధ, మొభుమ కసనసర్



చికూతస ఄందతు రెజభనల్ తెల డుంగ్, ఖయైధాయణ



ధ఼భతృసనం ఄధఔంగస చేమడ్ం



న఼యమోఱాజిఔల్ ఱక్షణాఱతో బైగైన్



ఆయరెభ శంళతసమసఱ ఱోప రసమికూ డ్మాఫ్ట్్స్ ఱేదా రసశ఼కాఱర్ రసయధ



గసల్ ఫాలడ్ర్ రసయధ



ఴైర్-ట్ెనషన్: BP >160/100

తృో స్ట -తృసయటం ఄభన అయు నెఱఱ ళయఔు ననట్్ దాామస కసంట్ారళహటవ్స తీశకోఔడ్ద. ఄఫాయష న్ ఄభన రెంట్నే
కసంట్ారళహటవ్స రసడొ చి. ఴైర్-ట్ెనషన్, డ్మాఫ్ట్్స్, న఼యమోఱాజిఔల్ ఱక్షణాఱతో బైగైన్, ధ఼భతృసనం ఄఱరసట్ు
ఱేతు 35 శంళతసమసఱు భఫడున రసయు కసంట్ారళహటవ్స తీశఔునేట్పుడ్ె జఞఖాతు ళఴించాయౌ.
మోగి అశతిరకూ భూడ్ె నెఱఱ తమసాత రెయళాయౌ, అ తమసాత శంళతసమసతుకూ ఔయసమి రెయు ్ శమితృో తేంద. రెభదయ చమిత,ర
యఔు తృో ట్ు, మూమిన్ యఱలలవణ, మొభుమ మియౕఱన, యౌళర్ తృసయౌుట్ేవన్ భమిము యౌాక్ మీక్షఱు తుఔుండ్ చేమాయౌ.
రతిచయయఱు: యకసయం, రసంతేఱు, GI ఄళశి ఱు, మొభుమఱో భాయుుఱు, ఫయుళప యఖడ్ం, మాకేా, యఔు యసరళం,
ఄబననమిమా, మసష్, రెజభనల్ కసండుడుమాళహస్. ఆయ యసధాయణంగస మండ్ె నండు భూడ్ె నెఱఱ తమసాత
తగిగతృో తాభ.

16.1 మాంట్ీతృసయటమ్ ఴమోమేజ్ (APH)
ఴచిమిఔ: మాంట్ీతృసయటమ్ ఴమోమేజ్ ఈనా ఏ మోగి ఄభనా అశతిరఱో చేమి చికూతస తృ ందాయౌ
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రసయధ తుమసియణ


ఖయైధాయణ ఄభన ఆయరెభ ఎతుమిదళ రసయం తమసాత యోతు భాయగ ం నండు యఔు యసరళం



తృసలళంట్ా మిామా భమిము ఄఫరఫ్ట యో
హ
తృసలళంట్ా ళఱల APH ఄరొాచి



తృసలళంట్ా మిామాఱో యఔు యసరళం జయుఖుతేనాుట్్కు నొహు మసద



ఄఫరఫ్ట యో
హ
తృసలళంట్ాఱో యఔు యసరళం ఔతుహంచొచి ఱేదా ఱోఱే ఄరొాచి



ఄఫరఫ్ట యో
హ
తృసలళంట్ాఱో నొహు, యౖసక్ తృసలళంట్ా ఎంత ళయఔు యడుతృో భంద ఄనే దాతుభ అధాయడు ఈంట్ుంద

1. తృసలళంట్ా మిామా: తృసలళంట్ా రెయల తయౌల ళమిాక్స ఫాగసతుకూ ఄడ్ెడగస ఈండు నొహు ఱేతు యఔు యసరరసతుా ఔయౌగించడ్ం
2. ఄఫరఫ్ట యో
హ
తృసలళంట్ా: రశరసతుకూ భుందే తృసలళంట్ా యడుతృో భ తయౌల కూ తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, యౖసక్ ఔయౌగించడ్ం, ఱోఱ
ఈనా తడ్డ ఔు తిు డు ఱేదా భయణాతుా ఔఱుఖజేమడ్ం
యసధాయణ చయయఱు
తృసఱర్ యఔు యసరరసతుకూ డుస్-రతృో యష నేట్స ఄముయండొ చి, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, ఖయైభు ఱేతగస ఄళాడ్ం/ దఽఢతాం
కోఱోుళడ్ం.
ఔడ్ెపఱో తడ్డ ఄళమరసఱు శమిగస ఔతుహంచఔతృో ళడ్ం, ఖుండె ఖతి ఴచితఖుగఱతో కొట్ుటకోళడ్ం ఱేదా ఖయైధాయణ
ళఱల ఔయౌగిన ఴైర్-ట్ెనషన్
యఔు భామిుడు, ళహళేమిమన్ భమిము యయశంయక్షణ మిఔమసఱు ఈనా అశతిరఱో APH ఈనా రసయు చేమసయౌ.
I. భాళహవ్ ఴమోమేజ్
తీళరబైన యఔు యసరళం ఄళపతేంట్ే రెంట్నే తగేగందఔు చయయఱు చేట్ాటయౌ. ఄఱాగే యసధాయణ ఱేదా ళహళేమిమన్ దాామస
డెయౌళమీ జమిేందఔు ళహదింగస ఈండాయౌ.


IV భామసగతుా రెంట్నే శఽలహటంచాయౌ



మోగి నండు 20 ml యఔు ం ళేఔమించి కసాస్-భాయచ్, ఴీమోగసామ్, కొమాఖుయఱేవన్ తృ ర పభల్ చేమాయౌ



మోగి ఈయౖోణ ఖాత రెచిగస ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ



అకూసజన్ భాస్క దాామస తుభుయౖసతుకూ 8 liters అకూసజన్ ఄందరసాయౌ



ఫాలడ్ర్ కాయగస ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ



IV ఫ్ూ
ల భడ్సస భమిము యఔు భామిుడు (ూమిు యళమసఱఔు యౖసక్ యఫాఖంఱో చ఼డ్ండు)

తృసలళంట్ా రయమా యకసఱు IIb, III, IV ఈంట్ే ళహళేమిమన్ చేమాయౌ.
తృసలళంట్ా రయమా యకసఱు I, IIa ఈంట్ే భమిము ఄఫరట యో
హ
తృసలళంట్ా ఈంట్ే యసధాయణ డెయౌళమీ రమతిాంచళచి,
ఔుదయఔతృో తే ళహళేమిమన్ చేమాయౌ.
శాఱుబైన APH
తృసలళంట్ా రయమా ఈనాుట్్కు తయౌల కూ భమిము తడ్డ ఔు ఎట్ుళంట్్ ఄళశి ఱు ఱేఔతృో తే ఎకసెకటంట్స థెయ రణాయఔ
చేయొచి. 37 రసమసఱ ఱోప ఖయైం, యఔు యసరళం ఱేఔతృో ళడ్ం భమిము పమిట్్ నొపుఱు ఱేఔతృో తే ఇ థెయ
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ముదఱు ట్ాటయౌ.
1. మోగితు అశతిరఱో చేమిి తయౌల భమిము తడ్డ న యయరేక్షణఱో ఈంచాయౌ.
2. డెకససబతాయో న్ (IM) 12 mg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, మండ్ె యసయుల భాతరబే ఆరసాయౌ. దీతుళఱల
ఔడ్ెపఱో తడ్డ ఉహమితితే
ు ఱు ఎదఖుతాభ.
3. ఇ శందమసైఱోల డెయౌళమీ/ఄఫాయష న్ రెంట్నే చేమాయౌ - తృసరణాంతఔంగస భామిన యఔు యసరళం, 37 రసమసఱు భఫడున
ఖమిైణీఱఔు ఄళశి ఱు, ఄఫరట యో
హ
తృసలళంట్ా, తడ్డ చతుతృో ముంట్ే, తడ్డ ఄళఱక్షణాఱతో ఈంట్ే, బంఫలన్
ర యిర్
ఄభతృో తే ఱేదా ఎకసెకటంట్స థెయ తుచేమఔతృో తే.
APH ఈనారసమిఱో ళహళేమిమన్ చేళే శందమసైఱు: బేజర్ డుగాీ తృసలళంట్ా రయమా, నాన్-ళమటక్స రళంట్ేవన్, తడ్డ
ఫరతిఔునాపడ్ె ఄఫరట యో
హ
తృసలళంట్ా, డెయౌళమీ శభమం అయు ఖంట్ఱు భన డేఱా ఈంట్ే, మామిాయోట్మి
భమిము అకూసట్ోళహన్ ఆన఼ిావన్ ళఱల ఔడా మోగి శుందంచఔతృో తే.
APH ఈనారసమిఱో యోతు దాామస డెయౌళమీ చేమఖయౌగే శందమసైఱు: బైనర్ డుగాీ తృసలళంట్ా రయమా, ళమటక్స
రళంట్ేవన్, ళమిాక్స ఫాఖుండు శాఱు యఔు యసరళం ఄళపతేంట్ే, ఄఫరట యో
హ
తృసలళంట్ా శాఱు యఔు యసరళంతో ఈనాపుడ్ె.
ఔఽతిరభంగస బంఫలన్
ర యిర్ చేమడ్ం కోశం అకూసట్ోళహన్ ఆన఼ిావన్ చేమాయౌ. దీతు రసడ్ఔం తృో స్ట -తృసయటం
శభమంఱో ఔడా కొనయసగించాయౌ. ఄఫరట యో
హ
తృసలళంట్ా ఈంట్ే నాడీ, యఔు తృో ట్ు, ముట్ెమిన్ ఴట్స
ై గిర్ు చార్ట, రెజభనల్
తెల డుంగ్, భూతరం యశయు న యసభయి ాం, BT, CT, కసలట్స మిట్ారక్షన్ శభమం ళంట్్య జఞఖాతుగస మియౕయౌంచాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి


APH యఔం ఏదెభనా ఔడ్ెపఱో తడ్డ ఔు తృసరణాతృసమం ఈంట్ుంద.



ళమశ భమిము తృసమిట్ీతు ఫట్్ట తృసలళంట్ల్ ఄఫరషన్ భమిము తృసలళంట్ా రయమా మిగే ఄళకసఴం ఎఔుకళ
ఄళపతేంద.



ఴైర్-ట్ెనషన్, ధ఼భతృసనం, భాదఔ దరరసయఱు రసడ్ఔం ళంట్్య తృసలళంట్ల్ ఄఫరషన్ ఔు దామితీయసుభ.

17.1 డుళమననమిమా
నొహుతో ఔడ్ెఔునా నెఱశమి ళఱల ఔయౌగే మోజురసమీ నఱోల ఄంతమసమాఱు భమిము అమోఖయ ఆఫబందఱన
డుళమననమిమా ఄంట్ాయు. ఆద మండ్ె యకసఱు:
1. భభ
ర మీ (రసయధ శంఫంధత కసయణాఱు ఈండ్ళప): నెఱశమి ముదఱెభన ముదట్్ మోజు ళచేి నొహు. యఔు ం కసయడ్ం
ముదఱు ఄభనపుడ్ె నొహు ళశుంద, ఆద కొదద ఖంట్ఱోల ఱేదా ఔ మోజుఱో తగిగతృో తేంద. యసధాయణంగస మండ్ళ
మోజుకూ భభ
ర మీ డుళమననమిమా తగిగతృో తేంద. రసంతేఱు, డెభభేమిమా భమిము తఱనొహు మసరొచి.
2. ళఔండ్మీ (రసయధ శంఫంధత కసయణాఱు ఈంట్ాభ): PID, ఈట్ెమిన్ తృో య్తృో ళహస్, ఎండో బట్్ఔ
ర ల్ కసయయట్ీ ఱో తృ య
కే చిగస ఉడుతృో ళడ్ం ళంట్్య ళఔండ్మీ డుళమననమిమాన ఔఱుఖజేయు సభ
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చికూతస


మోగికూ కౌతుసయౌంగ్ ఆళేు శమితృో తేంద



ఄళశయం ఄనఔుంట్ే మాంట్ీ యసుయ మడుక్స (డెభళభకల ోబైన్) ఱేదా మాంట్ీతృో ర యసటగసలండున్స (బపనామిక్
మాళహడ్స 500 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల)



ఔరేల భన చెహున భందఱు తు చేమఔతృో తే ఒయల్ కసంట్ారళహటవ్స ఔఱభఔఱో రసడాయౌ.



చాఱా ఄయుదగస తీళరబైన నొహు ళశుంద, ఄఱంట్్ శందమసైఱోల రెభదయడుా శంరదంచాయౌ.



USG మీక్ష దాామస ఎండో బట్్యో
ర
ళహస్, ముట్ెమిన్ ఄశషజతాాఱు, శబ్-భూయఔస్ బైయోభా ఈందో
ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ చేమాయౌ.

18.0 ఆనెిమిటయౌట్ీ (పఱఴీనత)
శంళతసయం తృసట్ు ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగంట్ునాా, ఖయైధాయణ జయఖఔతృో ళడాతుా ఆనెిమిటయౌట్ీ ఄంట్ాయు. భఴిలఔు
ఖతంఱో ఖయైం మసఔతృో తే దీతుా భభ
ర మీ ఆనెిమిటయౌట్ీగస మిఖణంచాయౌ; ఖతంఱో ఔకయసమైనా ఖయైం దాఱుింట్ే
దీతుా ళఔండ్మీ ఆనెిమిటయౌట్ీగస మిఖణంచాయౌ.
చికూతస: ఆనెిమిటయౌట్ీకూ కసయణాఱు తెఱుశఔుతు రసట్్తు నమం చేళే యధంగస చికూతస ఈండాయౌ. ఆనెిమిటయౌట్ీ ళఱల
శభశయఱు ఎదయుకంట్ునా జంట్ఱు ఄఫ్్రట్క్
్ర స/గైనకసఱజిస్ట /ఆనెిమిటయౌట్ీ తుపణుఱన ఔఱళడ్ం ఈతు భం.
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6ళ ఄధాయమం
కసమిడయోరసశకఱర్ రసయధఱు
1.1 ఆనెికూటవ్ ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ (IE)
ఖుండె మీద ఈండే ఎండో కసమిడమల్ తృ యఔు ఆనెిక్షన్ మసళడాతుా ఆనెికూటవ్ ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ (IE) ఄంట్ాయు. అఱాిఴీమోఱెభట్్క్ ళట తృ
ో ట ో కోకైక ళఱల నేట్్వ్ రసల్ా ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ళశుంద. ళట పభఱోకోఔకస్ అమిమస్ ళఱల ఄధఔ జాయం
మసళడ్ంతో ఔడున ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ళశుంద. ళట పభఱోకోఔకస్ ఎహడెమిమడుస్ ళఱల తృ ర ళు ట్్క్ రసల్ా ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ళశుంద.
రసయధ తుమసియణ
కూంద చెహున యధంగస డ఼్యక్స కైట్ీమిమాన ఄనశమించాయౌ; ఄళశయభునా చోట్ బైకాోఫమాఱజిస్ట న
శంరదంచాయౌ. చికూతస ముదఱు ట్ట ఔభుంద ఫల డ్స ఔఱిర్స భూడ్స ళట్ు
ల తీశఔుతు ఈంచాయౌ.
భాడుపభడ్స డ఼్యక్స కైట్ీమిమా
బేజర్ కైట్ీమిమా
ఔతూశం మండ్ె ఫల డ్స ఔఱిర్స నండు IE ఔఱుఖజేళే జీళపఱు ఈనాట్ుట తుమసియణ మసరసయౌ
ఎకోకసమిడయోగసామ్ (ట్ారన్స-త మసళహక్ ఎకో ఱేదా ట్ారన్స-ఇయో తౄసజిమల్ ఎకో) చేళేు ఎండో కసమిడమల్ యొఔక రబేమం
ఈనాట్ుట తుమసియణ ఄరసాయౌ
బైనర్ కైట్ీమిమా


జాయం 38°C ఔంట్ే ఎఔుకళ ఈండ్డ్ం



యుభాట్్క్ ఖుండె జఫుబ, ఔంజతుట్ల్ ఖుండె జఫుబఱు ఈండ్డ్ం



రసశకఱర్ పహననమినా: బేజర్ అమిటమిమల్ ఎంఫో యౌ, ళహటక్ ఱమనమీ ఆంతౄసయకట్సస, భాయోట్్క్ ఄనయమిజం,
ఆంట్ారకేాతుమల్ ఴమోమేజ్, ఔంజకటళల్ ఴమోమేజ్, జేనేా య్వన్స



ఆభూమాననఱాజిఔల్ పహననమినా: గోలబయుఱో నెపభట్
ర ్స్, అశల ర్స ననడ్సస, మోత్స యసుట్సస, యుభట్ాభడ్స తౄసఔటర్



ఫల డ్స ఔఱిర్ చేళహనపుడ్ె ఆనెికూటవ్ ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ తీళరంగస ఈనాట్ుట ళమసఱజిఱో తెయౌమనపుడ్ె బేజర్
కైట్ీమిమా ఱేనట్ుట; ఄపుడ్ె బైనర్ కైట్ీమిమా ఈనాట్ుట తుమసిమించకోరసయౌ

డెపహతుట్్వ్ IE


మండ్ె బేజర్ కైట్ీమిమా ఱేదా



ఔ బేజర్ & భూడ్ె బైనర్ కైట్ీమిమా ఱేదా
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ఐద బైనర్ కైట్ీమిమా

తృసళహఫుల్ IE


ఔ బేజర్ భమిము ఔ బైనర్ కైట్ీమిమా ఱేదా



భూడ్ె బైనర్ కైట్ీమిమా

చికూతస
ఆనెికూటవ్ ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ఄతయళశయ చికూతస ఄందంచాయౌసన రసయధ.
రసయధ తీళరత, ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱ పయౌతాఱు మసఔతృో భనా ఇ రసయధ ఈంద ఄతు ఄనభానం ఈంట్ె
మాంట్్ఫయోట్్క్ మజిబన్ ముదఱుట్ాటయౌ. పయౌతాఱన ఫట్్ట మజిబన్ భాయుికోరసయౌ. తృసరధమిఔ చికూతసఱో రసడే
భందఱు ళట తృ
ో ట ో కోకైక యమిడెన్స, బైకాో ఏమోపహయౌక్ భమిము ఎనమోతక్ ళట తృ
ో ట ో కోకైక రసలా ఔయౌగే ఄళశి ఱన
ఎదమొకనేయగస ఈండాయౌ.
ళట తృ
ో ట ో కోకైక: కూాశటయౌన్ తుసయౌన్-G మోజుకూ 12-18 MU ఆంజక్షన్, మోతాదతు అయుగస ఫాగించి తీశకోరసయౌ +
జంట్ాబైళహన్ (IV) 3 mg/kg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; మండ్ె రసమసఱు.
ఎంట్మోకోకైక: కూాశటయౌన్ తుసయౌన్-G మోజుకూ 18-30 MU ఆంజక్షన్, మోతాదతు అయుగస ఫాగించి తీశకోరసయౌ +
జంట్ాబైళహన్ (IV) 1 mg/kg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు.
ఱేదా
మాంహళహయౌలన్ మోజుకూ 12 g, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఆద కూాశటయౌన్ తుసయౌన్-G ఔు రతాయభాామంగస ఈంట్ుంద
ఄఔయట్స ఫాకుటమిమల్ ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ యవమంఱో ళట పభఱోకోకైకన ఎదమోకళడాతుకూ
నాపహసయౌల న్ (IV) 2 g ఆంజక్షన్, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈనా రసమికూ
ళతౄసజోయౌన్ (IV) ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
ఱేదా
రసంకోబైళహన్ (IV) 15 mg/kg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
బతిళహయౌలన్ తుమోధఔత ఈనా ళట పభఱోకోఔకస్ అమిమస్ నేట్్వ్ రసల్ా ఱో ఈనాట్ల భతే
రసంకోబైళహన్ (IV) 15 mg/kg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
దీతుతోతృసట్ు
జంట్ాబైళహన్ (IV) 1 mg/kg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; మండ్ె రసమసఱు
దీతుతోతృసట్ు
మితౄసమిుళహన్ (O) 300 mg కసయూసల్స, అయు నండు ఎతుమిద రసమసఱు
ఫాకుటమిమల్ ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ఈనా మోఖుఱఔు జఞఖాతుగస యయరేక్షుంచాయౌ. చికూతసఔు శుంద భూడ్ె నండు ఏడ్ె
మోజుఱఔు ముదఱు ఄళపతేంద. ఔఱిర్, ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱ అధాయంగస మాంట్్ఫయోట్్క్ మజిబన్ భామసియౌ.
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చికూతసఔు భుంద, చికూతస ఄందంచే శభమంఱో భమిము ూయు మాయఔ యఔు ప నభూనాఱు తీశఔుతు ఫాకుటమిమా
ఈతుకూ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ. జంట్ాబైళహన్ రసడేట్పుడ్ె యఔు ం యసిభతు మియౕయౌంచాయౌ భమిము ఄబైననగల క
ట ోళభడ్సస
రసడేట్పుడ్ె మీనల్ పంక్షన్ మియౕయౌంచాయౌ. దీయఘకసఱం జంట్ాబైళహన్ రసడేఱా ఈంట్ే, మోగి యొఔక యతుకూడు ఴకూుఱో
భాయుుఱన ఖభతుశ఼
ు ఈండాయౌ. మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతస ముదఱుట్ట గసనే జాయం ళశుంద, ఆద రసయం
మోజుఱఱోప తగిగతృో తేంద. ఔరేల జాయం తియఖఫడుతే ళహటక్/నాన్-ళహటక్ ఎంఫో యౌక్ గట్నఱు చోట్ు చేశఔునాట్ుట
ఱేదా భందఱ ట్ల మోగి ఴైర్-ళతుసట్్యట్్ ంచఔునాట్ుట ఄయి ం.
కసమిడమాక్ ఴశు రచికూతస ఇ కూాంద శందమసైఱోల ఄళశయం ఈంట్ుంద:


మోగి భందఱఔు శుందంచఔతృో తే, రతేయకూంచి తృో ర ళు ట్్క్ రసల్ా ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ఈనాపుడ్ె.



ఖుండె ఄనామోఖయం మిఖుతేంట్ే భమిము య్వన్ శమిచేమఖయౌగే ఄళకసఴం ఈంట్ే.



ఆనెిక్షన్ ళఱల ఔయౌగిన ఄఔయట్స అనెసట్స కసమిడమాక్ శంకూలవటతఱు ఫమట్డుత;ే ఈదా: ళట ల్ మోిమేవన్,
రసఱుాఱర్ డాయబేజ్, యోట ో క్, మిరసఱుాఱర్ రదేఴతుకూ ఆనెిక్షన్ యో ఔడ్ం.



ఴైర్-ముఫ్భల్ రెజిట్ేవన్ యొఔక రసయశం 1 cm ఔనాా ఎఔుకళ ఈనాపుడ్ె ఎంఫో యౌజం మిగే రభాదం
ఈనాపుడ్ె.

మోగికూ యవమశ఼చి
ననట్్ మియబరత భమిము అమోఖయం ఄతయంత తృసరధానయత ఆరసాయౌసన ఄంఴం.
ట ్స్
దంత రెభదయం/ దంత ఴశు చి
ర కూతస చేళే రసమికూ ూయాం చికూతస చేమఫడ్డ ఖుండె శంబందత ఱేదా ఎండో కసమడ ట్
రసయధఱ ఖుమించి యళమించాయౌ.

ఎంహమిఔల్ చికూతస
ట్ేఫుల్ 1: నేట్్వ్ రసల్ా్ చికూతస

శంకయ
1

మాంట్్ఫయోట్్క్స
ఫ్ంజభల్ తుసయౌన్ G [ఱేదా]

మోతాద & భాయగ ం*
18-24 మియౌమన్

ళయళధ
4-6 రసమసఱు

మూతుట్ు
ల /24 ఖంట్ఱఔు,
మోతాదన ఫాగించి కొకఔక
యసమి 4 ఖంట్ఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ
ళఫ్హటఅ
ో కోసన్

IVI 2g మోజుకూ ఔ యసమి

4-6 రసమసఱు

కోలకససళహయౌలన్

IVI 2g అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి

4-6 రసమసఱు

[యట్్తో తృసట్ు] జంట్ాబైళహన్**

IVI 1-1.5mg/kg ఎతుమిద

2-4 రసమసఱు

[భన ఏదో ఔ భందతో తృసట్ు]

ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి

153

2

బతిళహయౌలన్ తట్ుటకోఖఱ ళట పభఱోకోకైక

IVI 30mg/kg/24 ఖంట్ఱఔు

ఄనమోతస్ (MRSA) కోశం:

మండ్ె శభానబైన

రసంకోబైళహన్

మోతాదఱఱో; ళయం యసిభ

4-6 రసమసఱు

కసతృసడ్డాతుకూ తు మిఖతా
శభమాఱోల ఖమివట మోతాద
2gm/24 ఖంట్ఱు
మించఔడ్ద
* యసధాయణ మీనల్ పంక్షన్ ఈనా రసమికూ ళహతౄసయుస చేళే మోతాద
** రతి భూడ్ె-నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ళయం జంట్ాబైళహన్ యసిభతు మియౕయౌంచడ్ం చాఱా భుకయం. 'ళన్షౌర్ క్ కసనసంట్ేవ
ర న్' యసిభ 10mg/lన మించఔడ్ద భమిము 'ట్రఫ్ కసనసంట్ేవ
ర న్' (మండ్ె ఖంట్ఱ -ర డో స్)
2mg/l ఔనాా తఔుకళ ఈండాయౌ.
ట్ేఫుల్ 2: తృ ర ళు ట్్క్ రసల్ా్ చికూతస

మాంట్్ఫయోట్్క్స
ఫ్ంజభల్ తుసయౌన్ G [ఱేదా]

మోతాద & భాయగ ం*
18-24 మియౌమన్

ళయళధ
అయు రసమసఱు భన

మూతుట్ు
ల /24 ఖంట్ఱఔు,
మోతాదన ఫాగించి కొకఔక
యసమి 4 ఖంట్ఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ
ళఫ్హటఅ
ో కోసన్

IVI 2g మోజుకూ ఔ యసమి

[భన ఏదో ఔ భందతో తృసట్ు]

IVI 2g అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి

కోలకససళహయౌలన్
[యట్్తోతృసట్ు] మితౄసమిుళహన్

అయు రసమసఱు భన
అయు రసమసఱు భన

300-600mg, ఎతుమిద

అయు రసమసఱు భన

ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
[యట్్తో తృసట్ు] జంట్ాబైళహన్**

IVI 1mg/kg ఎతుమిద

మండ్ె రసమసఱు భన

ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
* యసధాయణ మీనల్ పంక్షన్ ఈనా రసమికూ ళహతౄసయుస చేళే మోతాద
** రతి భూడ్ె-నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ళయం జంట్ాబైళహన్ యసిభతు మియౕయౌంచడ్ం చాఱా భుకయం. 'ళన్షౌర్ క్ కసనసంట్ేవ
ర న్' యసిభ 10mg/lన మించఔడ్ద భమిము 'ట్రఫ్ కసనసంట్ేవ
ర న్' (మండ్ె ఖంట్ఱ -ర డో స్)
2mg/l ఔనాా తఔుకళ ఈండాయౌ.
కూంద రసట్్కూ తదనయసయంగస భన చెహున చికూతసఱో భాయుుఱు ఄళశయం ఈండొ చి:
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మాంట్్ఫయోట్్క్ ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱు



చికూతస ళఱల రతిఔఱ చయయఱు



ఄఱెము ఱ
ీ ు



చికూతసఔు శుందన ఱేఔతృో ళడ్ం

ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ళఱల తీళరబైన కసమిడమాక్ పభఱయర్ మసళడ్ం ఱేదా మాంట్్ఫయోట్్క్స ఔు శుందంచఔతృో ళడ్ం
జమిగితే కసమిడమాక్ ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌస ఈంట్ుంద.
ఖభతుఔ: IE ఈనా రతి మోగి కసమిడయోరసశకఱర్ రసయధఱు చ఼ళే రతేయఔ రెభదయ కేందారఱఱో చికూతస తృ ందాయౌ
ఆనెికూటవ్ ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ - తృో ర పభఱాకూసస్
ఔంజతుట్ల్ ఖుండె రసయధ, రసఱుాఱర్ ఖుండె రసయధ (రతేయకూంచి, యుభాట్్క్ ఖుండె రసయధ), తృో ర ళు ట్్క్ యౘర్ట రసల్ా్ కూ
కూంద తెయౌహన యధంగస ఏదెభనా జమిగినా ఫాకుటమిమల్ ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ దాామస ఔయౌగే రభాదాఱ నండు కసతృసడ్డాతుకూ
మాంట్్ఫయోట్్క్ తృో ర పభఱాకూసస్ మోఖుఱఔు ఆరసాయౌ.


ంట్్కూ శంఫంధంచిన చికూతసఱు



ఄుర్ మళహుమేట్మీ ట్ారక్ట శయు మీ (ఈదా: ట్ాతుసఱెఔటమీ)



మూమినమీ ట్ారక్ట ఆన్ర
ర బంట్ేవన్ భమిము ఴశు చి
ర కూతస



ఆనెిక్షన్ ఈనాపుడ్ె డెభఱేవన్ & ఔయమట్ాజ్



ఆనెిక్షన్ ళచిిన ఔణజఞఱాతుకూ ఴశు చి
ర కూతస

ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ఔు యయుది ంగస తృో ర పభఱాకూసస్ - తఔుకళ రభాదం ఈనా శభూషం: ంట్్కూ శంఫంధంచిన చికూతసఱు,
ఄుర్ మళహుమేట్మీ ట్ారక్ట శయు మ,ీ ఱోఔల్ ఱేఔ యసధాయణ భతే
ు ఆచిి చేళహన ఄఫ్్రట్క్
్ర స భమిము గైనెకోఱాజిఔల్
చికూతసఱు.
ట్ేఫుల్ 3: ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ఔు యయుది ంగస తృో ర పభఱాకూసస్

మోతాద

ళయళధ

దద ఱఔు: ఄభాకుసళహయౌలన్ (PO) 3g

చికూతసఔు ఖంట్ భుంద

హఱలఱఔు: ఄభాకుసళహయౌలన్ 50mg/kg
[ఱేదా]

చికూతసఔు ఖంట్ భుంద

దద ఱఔు: ఎమితోరబైళహన్ భుంద 1.5 g, అ తమసాత 500mgకూ

ఴశు చి
ర కూతస ఄమాయఔ అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి,

తగిగంచాయౌ

ఄళశయం బేయఔు

హఱలఱఔు: ఎమితోరబైళహన్ భుంద 20 mg/kg body weight, అ
తమసాత 10 mg/kg body weightకూ తగిగంచాయౌ
[ఱేదా]

చికూతసఔు ఖంట్ భుంద

దద ఱఔు: కూలండాబైళహన్ 600mg
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5 -10 శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: కూలండాబైళహన్ 300mg
5 శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: కూలండాబైళహన్ 150mg
ంట్్కూ శంఫంధంచిన చికూతసఱు, ఄుర్ మళహుమేట్మీ ట్ారక్ట శయు మ,ీ యసధాయణ భతే
ు ఆచిి చేళహన ఄఫ్్రట్క్
్ర స భమిము
గైనెకోఱాజిఔల్ చికూతసఱు.

మోతాద

ళయళధ

దద ఱఔు:

ఴశు చి
ర కూతసఔు ఄయఖంట్ భుంద ఱేదా

మాంహళహయౌలన్ IV 1g, అ తమసాత 500mg

ఆండ్క్షన్ శభమంఱో, అ తమసాత అయు

ఱేదా

ఖంట్ఱఔు

ఄభాకుసళహయౌలన్ (PO) 3g, అ తమసాత 1g
హఱలఱఔు:
కోలకససళహయౌలన్ (IV) 50 mg/kg body weight [దీతుతోతృసట్ు]

భతే
ు ఔు 4 ఖంట్ఱ భుంద, ఴశు చి
ర కూతస
ఄభన 6 ఖంట్ఱ తయురసత

మాంహళహయౌలన్ (IV) 50 mg/kg body weight [దీతుతోతృసట్ు]

ఴశు చి
ర కూతసఔు ఄయఖంట్ భుంద ఱేదా

జంట్ాబైళహన్ (IV) 1.5-2 mg/kg body weight

ఆండ్క్షన్ శభమంఱో

తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈనాా ఱేఔతృో తే నెఱ ఱోప తుసయౌన్ మోగికూ ఆచిి
ఈంట్ే ఏమి చేమాఱో ళువల్ మిస్క శభూషంఱో (కూంద)
చ఼డ్ండు
ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ఔు యయుది ంగస తృో ర పభఱాకూసస్ - ఄధఔ రభాదం ఈనా శభూషం: ంట్్కూ శంఫంధంచిన చికూతసఱు,
ఄుర్ మళహుమేట్మీ ట్ారక్ట శయు మ,ీ ఱోఄఫ్్రట్క్
్ర స భమిము గైనెకోఱాజిఔల్ చికూతసఱు ఱేదా జతుట్ోముమినమి చికూతసఱు.
కసమిడమాక్ రసల్ా ఫాఖు చేళేట్పుడ్ె రసడే తృో ర ళు ట్్క్ కసమిడమాక్ రసల్ా ఱేదా తృో ర ళు ట్్క్ బట్ీమిమల్, ఆదళయకే
ళచినాా, కసమిడమాక్ రసఱుాఱోతి ళఽది చెందన ఔంజతుట్ల్ ఖుండె రసయధ భమిము కసమిడమాక్ ట్ారన్స-తృసలంట్ేవన్
మిళహమంట్సస ఄధఔ రభాదం ఈనా ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ఫామిన డే ఄళకసఴం చాఱా ఎఔుకళ.

మోతాద

ళయళధ

దద ఱఔు:

ఴశు చి
ర కూతసఔు ఄయఖంట్ భుంద ఱేదా

మాంహళహయౌలన్ (IV) 1g + కోలకససళహయౌలన్ (IV) 2g + జంట్ాబైళహన్

ఆండ్క్షన్ శభమంఱో, ఔకయసమి భాతరబే

5mg/kg body weight ఱేదా 120mg

ఆరసాయౌ

హఱలఱఔు:
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కోలకససళహయౌలన్ (IV) 50 mg/kg body weight + మాంహళహయౌలన్

ఴశు చి
ర కూతసఔు ఄయఖంట్ భుంద ఱేదా

(IV) 50 mg/kg body weight + జంట్ాబైళహన్ (IV) 1.5-2

ఆండ్క్షన్ శభమంఱో, ఔకయసమి భాతరబే

mg/kg body weight

ఆరసాయౌ

తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈనాా ఱేఔతృో తే నెఱ ఱోప తుసయౌన్ మోగికూ ఆచిి

ఴశు చి
ర కూతసఔు ఄయఖంట్ భుంద ఱేదా

ఈంట్ే:

ఆండ్క్షన్ శభమంఱో, ఔకయసమి భాతరబే

కూలండాబైళహన్ IV* 300mg + జంట్ాబైళహన్ IV 120mg

ఆరసాయౌ

* మూమోఱాజిఔల్ ఱేదా గైనకోఱాజిఔల్ చికూతసఱు చేళేట్పుడ్ె కూలండాబైళహన్ ళఱల ఎట్ుళంట్్ ఈయోఖం ఈండ్ద;
ఎందఔంట్ే అ శభమంఱో ఄద ఎంట్ెమోకోఔకల్ ఆనెిక్షన్ న ఄమిఔట్ట ఱేద. కూలండాబైళహన్ ఫదఱు రసంకోబైళహన్ 1g,
చికూతసఔు 1-2 ఖంట్ఱ భుంద ఔతూశం ళంద తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ.
2.1 యుభాట్్క్ పళర్
ఖూ
ో ట ో కోకొఔకస్ ఫాకుటమిమా (GABHS) ముదట్ గొంతే ఆనెిక్షన్ ఔయౌగించాఔ ఄద ఔాభంగస
ా ప్ A ß-ఴీమోఱెభట్్క్ ళట తృ
మిగి యుభాట్్క్ పళర్ న ఔడా ఔఱుఖజేశు ంద. ఄభతే ఇ ఫాకుటమిమా ఎఱా జామసతుకూ కసయణం ఄళపతేందో
తెయౌమద.
రసయధ తుమసియణఔు జోన్స కైట్ీమిమా 1992 (కూంద ట్ేఫుల్ చ఼డ్ండు) తృసట్్ంచాయౌ
1. మండ్ె బేజర్ కైట్ీమిమా ఱేదా
2. ఔ బేజర్ కైట్ీమిమన్, మండ్ె బైనర్ కైట్ీమిమా (కోఔకల్ ఆనెిక్షన్ ఈందతు అధామసఱు ఈండాయౌ)
బేజర్ కైట్ీమిమా
కసమడ ట్
ట ్స్

బైనర్ కైట్ీమిమా
ఱక్షణాఱు

బైగాేట్ ోమీ తృో య్అయు మైట్్స్



జాయం

ళభడెనహ ామ్స కొమిమా



ఄమసుైయౌుమా



మిగిన ఄఔయట్స ేస్ మిమాకటంట్సస (ఈదా: CRP)



తృో ర ఱాంగ్డ PR ఆంట్మాల్

ఎమితీభా భామిునేట్ం

రయోఖఱసఱ

దీతుతోతృసట్ు
మోగికూ ఆట్ీళఱే GABHS ఆనెిక్షన్ ళచిిందతు తుమిదవటబైన అధామసఱు ఈండాయౌ; ఈదా: తృసజిట్్వ్ తోరట్స ఔఱిర్ ఱేదా
మాంట్్జన్ డుట్ెక్షన్ భమిము/ఱేదా ఎయౌరేట్ెడ్స ళట తృ
ో ట ో కోఔకల్ మాంట్ీఫాడీ ట్ెస్ట్ (మాంట్ీ-ళట తృ
ో ట ో ఱెభళహన్ , మాంట్ీడీఅకుసమైఫో న఼యకూలభేస్)

చికూతస
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భందఱు ఱేఔుండా - ఄఔయట్స ళేటజ్


యఱసాంతి, తృో వణ - కసమడ ట్
ట ్స్ ఱక్షణాఱు ఄతుా తగిగతృో మాభ ఄతు తుమసియణ జమిగేళయఔు



మోగికూ చయయఱ ఖుమించి, జఞఖాతుఱ ఖుమించి యళయణ



యో ర్ తోరట్స తురసయణ ఖుమించి రతేయఔబైన యక్షణ

భందఱ దాామస - ఄఔయట్స ళేటజ్
తౄసమింజభట్్స్ ఈనాా ఱేఔునాా ఇ చికూతస కొనయసగించళచి
B: ఫ్ంజఞతీన్ తుసయౌన్ (IM) 1.2MU ఔకయసమి
హఱలఱఔు - ఐద శంళతసమసఱ ఱోప - 0.3MU; ఐద నండు ద శంళతసమసఱ ఱోప - 0.6 MU; ద
శంళతసమసఱ భన 1.2MU ఔకయసమి.
ఱేదా
A: తుసయౌన్ V (O) 500 mg, మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల, ద మోజుఱు
హఱలఱఔు: ఐద శంళతసమసఱ ఱోప – 125 mg; ఐద నండు ద శంళతసమసఱ ఱోప – 250 mg, మోజుకూ మండ్ె
ఱేదా భూడ్ె యసయుల, ద మోజుఱు
తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈంట్ే
A: ఎమితోరబైళహన్ 500 mg ఱేదా 40mg/kg మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల, ద మోజుఱు
ఄఔయట్స అయు మైట్్స్ భమిము కసమడ ట్
ట ్స్ - చికూతస
A: మాళహుమిన్ (O) 25mg/kg మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల, ఄళశయం ఈనాతుా మోజుఱు
జాయం తగిగతృో భ, కులల రసపఱు తృో భ, యసధాయణం ఄభేయ ళయఔు మాళహుమిన్ భ మోతాదఱో ఆరసాయౌ. అ తమసాత
ఔాభంగస మోతాద తగిగశు ఼ మండ్ె రసయఱ తృసట్ు భందతు రసడాయౌ. ఔరేల రసయధ ఱక్షణాఱు తియఖఫడుత,ే భన
చెహున యధంగస మాళహుమిన్ మోగికూ ఆరసాయౌ.
ఖభతుఔ: ట్్తుాట్స్ ఱేదా ఆతయ యవూమితబైన ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు మాళహుమిన్ మోతాదన తగిగంచాయౌ.
కసమడ ట్
ట ్స్ తీళరతయం ఄళపత ఖుండె తుతనం తగిగతృో భ మాళహుమిన్ ఔు శుందంచఔతృో తే, మాళహుమిన్ తో తృసట్ు
రడుాయో ఱోన్ 1-2mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమి భూడ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱు
భూడ్ె నండు నాఱుఖు రసయఱ తమసాత రసయధ ఱక్షణాఱు తఖుగతేంట్ే రడుాయో ఱోన్ మోతాద ఔడా తగిగంచాయౌ
(తమసాత తుయౌహరేమాయౌ)
ళభడెనహ ామ్స కొమిమా - చికూతస
దద ఱఔు: యౘఱోమిడాల్ (O) 1.5-3mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, ఄళశయం కొదీద
హఱలఱఔు: యౘఱోమిడాల్ 50mcg/kg మోతాదన మండ్ెగస చేళహ ఆరసాయౌ
ఖభతుఔ: ఖమిైణీఱు, ఴశు చి
ర కూతస ఄళశయం ఈనా రసలైా, ఆంట్ారఔటఫుల్ యౘర్ట పభఱయర్ ఱేదా ఆతయ భందఱఔు
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శుందంచతు ఱక్షణాఱు మిగినపుడ్ె మోగి కచిితంగస రతేయఔ అశతిరఱో చేమసయౌ.
యుభాట్్క్ పళర్ తమసాత తృ ర పభఱాకూసస్
ఄఔయట్స యుభాట్్క్ పళర్ భమిము యుభాట్్క్ యౘర్ట రసల్ా య్వన్స ఈనా రతి మోగికూ తృ ర పభఱాకూసస్ కచిితంగస
ఆరసాయౌ. ఇ ది తి ఎతుా మోజుఱు ఄతు తుమిదవటంగస ఱేద కసతూ, హఱలఱఔు ఄభతే రసమికూ ఆయరెభ ఔక శంళతసమసఱు
ళచేి ళయఔు తృ ర పభఱాకూసస్ కొనయసగించాయౌ. ఖతంఱో డెపహతుట్స కసమడ ట్
ట ్స్ ళళేు , ఆంట్ోల కసతూ ఫమట్ కసతూ ళట తృ
ో ట ో కోఔకల్
ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఄధఔంగస ఈంట్ే హఱలఱఔు, రసమికూ భుభు శంళతసమసఱు ళచేి ళయఔు తృ ర పభఱాకూసస్
కొనయసగించాయౌ.
భందఱు
B: ఫ్ంజఞతీన్ తుసయౌన్ (IM) 2.4MU, నెఱఔు ఔ యసమి ఱేదా భూడ్ె రసమసఱఔు* ఔ యసమి.
నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 1.2MU, భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు రసమసఱఔు ఔ యసమి, 21-30
శంళతసమసఱ ళమశ ళచేి ళయఔు
ఱేదా
A: తుసయౌన్ V (PO) 250mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 125-250mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, 21-30 శంళతసమసఱ
ళమశ ళచేి ళయఔు
ఱేదా
ఎమితోరబైళహన్ 250mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 125-250mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, 21-30 శంళతసమసఱ
ళమశ ళచేి ళయఔు
*భూడ్ె రసమసఱఔు ఔ మోతాద తీశకోళడ్ం భంచి పయౌతాతుా ఆశుంద

3.1 రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్ భమిము ఔంజతుట్ల్ శట ఔ
ో ియల్ యౘర్ట డుళస్
రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్
ఄఔయట్స యుభాట్్క్ పళర్ ళచాిఔ కసతూ ఆనెికూటవ్ ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్ ళచాిఔ కసతూ ఆశకమిక్ యౘర్ట డుళస్ ళచాిఔ కసతూ
ళచేి రసయధ రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్. దీతు ళఱల రసల్ా్ దెఫబతినడ్ం జయుఖుతేంద, యసధాయణంగస ఖుండె ఎడ్భ
ఔక రసల్ా్. ఇ రసయధ తీళరత భమిము రసయధ ళఱల ఔయౌగే ఄనామోఖయ ళహితేఱు మోగిక-ు మోగికు భాయుతాభ.
ఔంజతుట్ల్ యౘర్ట డుళస్
ఖుండె ఖదఱఱో ళచేి ఔంజతుట్ల్ ఱోతృసఱు ఱేదా రెళసల్ రసల్ ఄననభయ్స్ ళఱల ళచేి రసయధతు ఔంజతుట్ల్ యౘర్ట
డుళస్ ఄంట్ాయు
ఖుండె తుచేమఔతృో ళడ్ం, ఆనెికూటవ్ ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్, ఏట్్మ
ర ల్ పభతరఱల ేవన్, ళహశటమిక్ ఎంఫాయౌజం (ఈదా: యోట ో క్) ళంట్్
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ఄళశి ఱ ళఱల రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్ భమిము ఔంజతుట్ల్ యౘర్ట డుళస్ భమింత కూలవటం ఄభతృో తాభ.
యసధాయణ చయయఱు


యౘర్ట భయమర్ ఈనా మోఖుఱు తృ ర పభఱాకూసస్ చికూతసఔు రెయ్ల భుంద కొతుా రెభదయ, దంత మీక్షఱు
చేభంచకోరసయౌ



రెభదయ, దంత మీక్షఱు చేభంచకోళడాతుకూ రెయానపుడ్ె యౘర్ట భయమర్ ళశునా శంఖతి తెయౌమజేమాయౌ

రెభదయ తుపణుఱ శఱయౘ ఎపుడ్ె తీశకోరసయౌ?


యౘర్ట భయమర్ ళశునాపుడ్ె



యౘర్ట భయమర్ కోశం ఎట్ుళంట్్ దీయఘకసయౌఔ చికూతస తీశకోనపుడ్ె



ఖుండెఔు శంఫంధంచిన రసయధఱు ఱేదా రసయధ ఱక్షణాఱు ఔతుహశు ంట్ే



ఎపుడ్ె ఱేతు యధంగస ఄనామోఖయం తృసఱళాడ్ం



రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్ కోశం ఆనేాళహవ్ డ్మాగొాళహటక్ ది తేఱు ఱేదా థెయ కూ రెలలఫో భే రసయు
తీశకోరసయౌసన తృ ర పభఱాకూటక్ మాంట్ీఫయోట్్క్ చికూతస ఖుమించి తెఱుశకోళడాతుకూ

4.1 ఴైమటనషన్
ఴై ఫల డ్స రవర్ ఄతు ఔడా హఱళఫడే ఴైమటనషన్ దీయఘకసయౌఔ రసయధ; ఆందఱో అయటమీస్ ఔు శంఫంధంచిన ఫల డ్స రవర్
(యఔు తృో ట్ు) యుఖుత ఈంట్ుంద.
రసయధ తుమసియణ
యఔు తృో ట్ు మీక్షఱు భూడ్ె యసయుల ఎపుడ్ె చేయు సయు ఄంట్ే 

మోగి SBP ≥ 140mmHg* ఈంట్ే ఱేదా DBP ≥ 90mmHg ఈంట్ే. ఇ మీక్షఱు మండ్ె మోజుఱఔు ఔయసమి
ఱేదా మండ్ె నెఱఱఔు భూడ్ె యసయుల చేయొచి. [SBP ఄంట్ే ళహయట ో యౌక్ ఫల డ్స రవర్; DBP ఄంట్ే
డ్మాయోట యౌక్ ఫల డ్స రవర్]



ఴైమటనషన్ ఈంద ఄతు ఄనభానభునా మోగికూ ఔతూశం భూడ్ె యసయుల యఔు తృో ట్ు మీక్షఱు చేమాయౌ; దాతుా
ళఱల ఴైమటనషన్ ఈందో ఱేదో తెఱుశుంద



మోగి SBP ≥ 160mmHg ఈంట్ే ఱేదా DBP ≥ 100mmHg ఱేదా అభన ఈంట్ే రెంట్నే రసమికూ భందఱ
దాామస చికూతస ముదఱుట్ాటయౌ. (ఄతయళశయ చయయఱు - ఴైమటతుసవ్ ళహమస్
ి యఫాఖంఱో చ఼డ్ండు)



మోగి భుభు శంళతసమసఱ ఱోప ఱేదా ఄయరెభ శంళతసమసఱ భన ళమశ ఈండు, ఴైమటనషన్ మసళడాతుకూ
కసయణం తెయౌళేు , దాతుా ళఔండ్మీ ఴైమటనషన్ గస ఫాయంచాయౌ.

భుకయబైన ఄంఱసఱు


ఴైమటనషన్ తో తృసట్ు ళచేి ఄళశి ఱన ఖుమిుంచి, చికూతస ఄందంచాయౌ



కసమిడయోరసశ఼కాఱర్ మిస్క ఏబైనా ఈందేమో చ఼డాయౌ



మోగికూ ఴైమటనషన్ ఖుమించి ూమిు యళమసఱు ఆచిి, జీళనఱైయౌఱో ఎట్ుళంట్్ భాయుుఱు చేశకోరసఱో
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యళమించాయౌ


SBP >140 mmHg; DBP > 90 mmHg ఈంట్ే తక్షణబే భందఱు దాామస చికూతస తృ ందాయౌ



ఴైమటనషన్ ఈనా మోఖుఱు జీయతకసఱం మాంట్ీ-ఴైమటతుసవ్ చికూతస తృ ందాయౌసందే



ఴైమటనషన్ ఔు ఎట్ుళంట్్ రసయధ ఱక్షణాఱు ఈండ్ళప; చికూతస ఄంతిభ ఱక్షయం రసయధతు ఄదపఱో ట్్ట
ఖుండెఔు యౘతు జయఖఔుండా చ఼శకోళడ్బే



రెభదయతు శ఼చనఱు తృసట్్ంచడ్బే ఴైమటనషన్ ఄదపఱో ఈండ్డాతుకూ శయౘమడ్ెతేంద



భందఱ ళఱల ఔయౌగే ళభడ్స-ఎపక్ట్ న తగిగంచడ్ం, రసట్్ ఖుమించి యళమించడ్ం చాఱా ఄళశయం



ఄయరెభ శంళతసమసఱు భఫడున రసమికూ మాంట్ీ-ఴైమటతుసవ్ భందఱు తఔుకళ మోతాదఱో భగస ఄతయంత
జఞఖాతుతో ఆరసాయౌ



ఴైమటనషన్ ళచాిఔ ఇయోట ో జన్ కసంట్ారళహటవ్ రసడ్ెతేనా భఴిలఱఔు రతాయభాాామ భందఱు ళహతౄసయుస
చేమాయౌ



ఄళమరసతుకూ యౘతు ఔఱుఖుతేంట్ే, ఈదా: కసమిడయోబగసయౌ, తృ ర ట్ెన఼మిమా ఱేదా ఈమేమిమా, మట్్ననతి,
యోట ో క్ ముదఱెభన ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు రెంట్నే చికూతస తృసరయంతేంచాయౌ



యఔు తృో ట్ు ఄదపఱోకూ ళచేింతళయఔు నెఱ నండు భూడ్ె నెఱఱ ఱోప రెభదయ మీక్షఱఔు యౘజయు కసరసయౌ;
కసశు ఄదపఱోకూ ళచాిఔ అయు నెఱఱఔు ఔ యసమి మీక్షుంచఔుంట్ే చాఱు



యఔు తృో ట్ు ఔకయసమిగస డుతృో ళడ్ం ఄనేద యోట ో క్ ఱేదా ఄంధతాాతుకూ దామి తీయొచి. ఴైమటతుసవ్
ఎబము తూసస్ ఈనా రసమికే ఄతయళశయంగస యఔు తృో ట్ుతు తగిగంచే రమతాం చేమాయౌ, ఄద ఔడా రెభదయఱు
భాతరబే చేమాయౌ (కూంద చ఼డ్ండు)



చికూతస యొఔక ఱక్షయం DBP తు 90 mm Hg ఔంట్ే తఔుకళఔు తీశఔుమసళడ్ం; ఄద ఔడా ళభడ్స ఎపక్ట్
ఏమి ఱేఔుండా

ఖభతుఔ: మిస్క యసటోట్్పహకేవన్ కోశం మోగితు మీక్షుంచాయౌ - బేజర్ మిస్క తౄసఔటర్స, ట్ామగ ట్స అమసగన్ డాబేజ్, ఄయో ళహభేట్ెడ్స
కూలతుఔల్ కసమిడయో రసశ఼కాఱర్ ఔండువన్ భమిము కో-ముమిబడుట్ీ
చితరం 1: ఴైమట నషన్ తుయాషణ
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ట్ేఫుల్ 7: బేజర్ మిస్క తౄసఔట ర్స, ట్ామగ ట్స అమసగన్ డాబేజ్, ఄయో ళహభేట్ెడ్స కూలతుఔల్ ఔండువన్

162

బేజర్ మిస్క తౄసఔట ర్స

ట్ామగ ట్స అమసగన్ డాబేజ్

SBP & DBP యసిభ

ఇళజీ పయౌతాఱన ఫట్్ట 'ఱెఫ్టట

ధ఼భతృసనం

రెంట్్ఔ
ర ుయఱార్ ఴైర్-ట్ోరప'

డెభళహ
హల డీమిమా

ఄయో ళహభేట్ెడ్స కూలతుఔల్ ఔండువన్
ఔమోనమీ అయటమీ డుళస్
యౘర్ట పభఱయర్

ముతు ం కొఱెయట సో ల్ < 5mmol/l ఱేదా

బైకాో-అఱుబమినమిమా:

LDL >3.0mmol/l ఱేదా

అఱుబమిన్/కూామాట్్తున్ మేలహయో

భఖరసమిఱో - HDL < 1mmol/l;

3-30mg/mmol

అడ్రసమిఱో <1.2mmol/l

కసాతుక్ కూడీా డుళస్
అఱుబమిన్/కూామాట్్తున్ మేలహయో

డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్

కూామాట్్తున్ యసిభఱో యుఖుదఱ:

ఔుట్ుంఫంఱో ఎళమికైనా రబచయర్

భఖరసమిఱో - 115 - 133μmol/l;

ఆశకమిక్ యౘర్ట డుళస్ ఱేదా ఔమోనమీ

అడ్రసమిఱో - 07 – 124μmol/l

>30mg/mmol
యోట ో క్ ఱేదా ట్ారతుసభంట్స ఆశకమిక్

అయటమీ డుళస్ ఈంట్ే; భఖరసమిఱో మాఫ్భ

ఎట్ాక్

ఐద శంళతసమసఱ ఱోప; అడ్రసమిఱో

మిపయల్ రసశకఱర్ డుళస్ ఄడాాన్్్

ఄయరెభ శంళతసమసఱ ఱోప

మట్్ననతి

నడ్ెభు చట్ుట కొఱత - ఔడ్ెప దఖగ య

ఴమోమేజ్ ఱేదా ఎఔుసడేట్సస

ళచేి ఫలళహట్ీ

తృసహఱల ోఎడీభా

భఖరసయు ≥ 102cm; అడ్రసయు ≥
88cm
చికూతస
ఱక్షయం: మోగిఱో ఄనఔునా యసిభఱో యఔు తృో ట్ున యసధంచడ్ం భమిము అ యసిభతు కొనయసగించడ్ం
యసధాయణంగస యఔు తృో ట్ు యసిభ ళహయట ో యౌక్ 140 mmHg ఔనాా తఔుకళ; డ్మాయోట యౌక్ 90 mmHg ఔనాా తఔుకళ
ఈండాయౌ. ఄభతే కసమిడమాక్ ఆంభమమంట్స ఱేదా మీనల్ ఆంభమమంట్స ఱేదా దమాఫ్ట్్క్ మోఖుఱఱో యఔు తృో ట్ు 130/80
mmHg ఔంట్ే తఔుకళగస ఈండాయౌ. డెభళహ
హల డీమిమా ళంట్్ కసమిడయోరసశ఼కాఱర్ శభశయఱన ఄమిఔడ్ెత, మోగి
జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు తీశఔు మసళడ్ం దాామస ఇ ఱక్షాయతుా చేయుకోరొచి.
భందఱు ఱేతు చికూతస
జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు:
BMI ఆండెక్స (18.5 – 24.9kg/m²) రకసయం ఫయుళపన తగిగంచఔునే రమతాం చేమాయౌ
DASH (Dietary Appropriate to Stop Hypertension) దద తితు తృసట్్ంచాయౌ: చ దాయి ం ఎఔుకళపనా
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అయౘయం, ండ్ెల, ఔయగసమఱు, హండుధామసిఱు, తఔుకళ కొళపా ఈండే తృసఱ ఈతుతే
ు ఱు తీశకోరసయౌ
డెభట్మీ యో డుమం తీశకోళడ్ం తగిగంచాయౌ; మోజుకూ 2.4gm యో డుమం ఱేదా 6gm యో డుమం కోలమైడ్స ఔంట్ే తఔుకళ
మోతాదఱో తీశకోరసయౌ
భందఱ దాామస చికూతస
పస్ట ఱెభన్ చికూతస - ఔంయౌల ంగ్ ఆండుకేవన్స ఱేఔుండా
తఔుకళ మోతాదఱో తెభఄజభడ్స డెభముమట్్క్స + తృ ట్ాలహమం ళేుమింగ్ (ఈదా: ఫ్ండోర ఫ్ల పబతిమజభడ్స 2.5 -5mg/d,
ఴైడోర కల ోతిమజభడ్స 12.5 -25mg/d + ళభుమోననఱాకోటన్ 25mg/d)
ళఔండ్స ఱెభన్ చికూతస - ఔంయౌల ంగ్ ఆండుకేవన్స తో

ఔంయౌల ంగ్ ఆండుకేవన్స

డ్రగ్ కసలస్

మాంజభనా

ß-ఫాలఔర్ ఱేదా ఱాంగ్ మాకూటంగ్ కసయౌష మమ్ ఛానల్ ఫాలఔర్

రమర్ ఱేదా తృో స్ట -భయోకసమిడమల్

- ß-ఫాలకర్ భమిము ACE ఆతుహ తట్ర్

ఆనాిర్ర

- ఔరేల S-ఫాలఔర్ ళఱల ఆఫబందఱు ళశుంట్ే: ఱాంగ్ మాకూటంగ్
కసయౌష మమ్ ఛానల్ ఫాలఔర్ ఈదా: రెమసమిల్

యౘర్ట పభఱయర్

- ACE ఆతుహ తట్ర్ భమిము కసమాడుఱోల్

రసఱయం ఒళర్-ఱోడ్స కోశం:

- డెభముమట్్క్స - ళభుమోననఱాకోటన్ పపయమోళబైడ్స

ఱెఫ్టట రెంట్్ఔ
ర యఱర్ ఴైర్-ట్ోరప (ఇళజీ

ACE ఆతుహ తట్ర్ భమిము ARB

దాామస తుమసిమితం)
యోట ో క్: ళఔండ్మీ హరరెనషన్

ఴైడోర కల ోమోతెభమాజభడ్స ఱేదా ఆండాహబైడ్స భమిము ACE ఆతుహ తట్ర్

డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్

ACE ఆతుహ తట్ర్ ఱేదా ARB, యసధాయణంగస ఆయ డెభముమట్్క్స తో
తృసట్ు తీశఔుంట్ాయు

కసాతుక్ కూడీా డుళస్

ACE ఆతుహ తట్ర్, యసధాయణంగస ఆద డెభముమట్్క్స తో తృసట్ు
తీశఔుంట్ాయు

ఐయో ఱేట్ెడ్స ళహయట ో యౌక్ ఴైమటనషన్

ఴైడోర కల ోమోతెభమాజభడ్స ఱేదా ఱాంగ్ మాకూటంగ్ కసయౌష మమ్ ఛానల్ ఫాలఔర్

రఖాతూస

మిథెభఱడ ోతృస ఱేదా ఴైడారఱజభన్ (ACEI/ARB ట్ెట్ారట్ోజతుక్
రసడ్ఔడ్ద)

తృో ర యసటట్్జం

అఱాి-ఫాలఔర్

దద ఱఔు/ళయో ళఽదిఱఔు

CCB
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ఴైమట నషన్ చికూతసఔు అమోదంచఫడున భందఱు

శంకయ
1

కసలస్
తెభఄజభడ్స డెభముమట్్క్స

2

5 mg మోజుకూ ఔ యసమి

ఴైడోర కల ోమోతెభమాజభడ్స

12.5 mg మోజుకూ ఔ యసమి

పపయమోళబైడ్స

40-80 mg మోజుకూ ఔ యసమి

ట్ోమసళబైడ్స

2.5-5 mg మోజుకూ ఔ యసమి

ళహుమిననఱాకోటన్

25 mg మోజుకూ ఔ యసమి

ఎహల మననన్

25 mg మోజుకూ ఔ యసమి

మిథెభఱడ ోతృస

250 mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి

కొలతుడీన్

50 µg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి

ß - ఫాలఔర్స

తృ ర తృసరననఱోల్

80 mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి

- నాన్ ళఱెకటవ్
ూ

ఄట్్ననఱోల్

50-100 mg మోజుకూ ఔ యసమి

- ళఱెకటవ్
ూ

బట్ోతృ ర తృో ల్

100 mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి

- అఱాి & తెట్ా ఫాలఔర్స

కసమాడుఱోల్

12.5 – 25 mg మోజుకూ ఔ యసమి

ACE ఆతుహ తట్ర్

కసయతృోట హరల్

5-20 mg మోజుకూ ఔ యసమి

ARB

ఎనాఱహరల్

50-100 mg మోజుకూ ఔ యసమి

కసయౌష మమ్ ఛానల్ ఫాలఔర్స - CCB

తుపడుభన్ SR

10-20 mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి

అంఱోడుభన్

5-10 mg మోజుకూ ఔ యసమి

ఴైడారఱజభన్

25 mg మోజుకూ మండ్ె యసయుల

తృ ట్ాలహమం ళేుమింగ్ డెభముమట్్క్స

4

ళంట్రల్ ఄడెన
ర ెము క్
ి ఆతుహ తట్ర్

5

6
7
8

మోతాద

ఫ్ండోర ఫ్ల పబతిమజభడ్స

ఱప్ డెభముమట్్క్స

3

భంద

డెభమక్ట రసయో డెభఱేట్ర్స

రెభదయ తుపణుడుతు ఎపుడ్ె శంరదంచాయౌ?


మళహళట ంట్స (మితౄసరఔటమ)ి ఴైమటనషన్



ళఔండ్మీ ఴైమటనషన్ ఈందనఔునాపుడ్ె



ఴైమటతుసవ్ ఎబము తూసస్



ఴైమటనషన్ ళఱల యౘర్ట పభఱయర్



మోగి భుభు శంళతసమసఱ ఱోప ఄముయంట్ే



యఔు తృో ట్ు తీళరంగస మిఖుంట్ే ఱేదా చికూతసఔు శుందంచఔతృో తే
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మళహళట ంట్స (మితౄసరఔట మ)ి ఴైమట నషన్
భూడ్ె మాంట్ీ-ఴైమటతుసవ్ భందఱు (డెభముమట్్క్ తో ఔయౌహ) శమైన మోతాదఱో రసడునుట్్కు ఴైమటనషన్
>140/90mmHg ఱోనే ఈంట్ే అ ఄళశి న మళహళట ంట్స (మితౄసరఔటమ)ి ఴైమటనషన్ ఄంట్ాయు.
ఴైమట తుసవ్ ఄము తూస
రసయధ ఱక్షణాఱతో ఔడున తీళరబైన ఴైర్ ట్ెనషన్ మసళడ్ం - DBP >110 mmHg ఱేదా 180mmmHg;
దీతుతోతృసట్ు ట్ామగ ట్స అమసగన్ డాబేజ్ ఱేదా గేాడ్స మట్్ననతి - తృసరణాతృసమం ఱేతు న఼యమో ఱాజిఔల్ ఱేదా కసమిడమాక్
శభశయఱు మసళడ్ం ఴైమటతుసవ్ ఄము తూసగస ఫాయంచాయౌ. ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల మోగి కచిితంగస అశతిరఱో చేమి
చికూతస తృ ందాయౌ.

చికూతస
ఱక్షయం: నఱఫ్భ ఎతుమిద నండు డెఫ్భై మండ్ె ఖంట్ఱ ఱోప DBPతు 100mmgఔు తీశఔుమసళడ్ం.
భ ఱక్షాయతుా యసధంచడాతుకూ కూంద చెహున భందఱు రసడుతే పయౌతం ఈంట్ుంద


ఱాంగ్ మాకూటంగ్ కసయౌష మమ్ ఛానల్ ఫాలఔర్



ACE ఆతుహ తట్ర్ - తఔుకళ మోతాదఱో రసడు ఄళశమసతుా ఫట్్ట ంచకోరొచి



ß-ఫాలఔర్



డెభముమట్్క్ - తెభఄజభడ్స డెభముమట్్క్స ఱేదా ఱప్ డెభముమట్్క్స; మీనల్ ఆన్-శపలహమతూస & ఱమనమీ
ఒడీభా ఈనాపుడ్ె పపయమోళబైడ్స ఫాగస తు చేశు ంద

ఴైమట తుసవ్ ఎభము తూస
యఔు తృో ట్ు ఄధఔంగస మిగితృో భ ళహయట ో యౌక్ ≥ 180mmHg; డ్మాయోట యౌక్ ≥130mmHg యసిభఱోకూ చేయుకొతు
తృసరణాతృసమ ళహితిఱోకూ మోగి రెయలతృో ళడాతుా ఴైమటతుసవ్ ఎభము తూస ఄంట్ాయు. దీతు ళఱల ఔయౌగే తృసరణాతృసమ ళహితేఱు:


తుఱఔడ్గస ఱేతు మాంజభనా/భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్



ఴైమటతుసవ్ ఎనెసపఱోతి; ఈదా: తీళరబైన తఱనొహు, ఔంట్్ శభశయఱు, ఖందయగోలం, కోభా ఱేదా ళవర్స
(యట్్ ళఱల ళమిఫల్
ర ఴమోమేజ్ ఔడా మసరొచి)



తీళరబైన ఱమనమీ ఒడీభాతో తృసట్ు ఄఔయట్స ఱెఫ్టట రెంట్్ఔ
ర యఱర్ పభఱయర్



ఎఔసళహవ్ శయౄకాఱేట్్ంగ్ కసట్్కోఱబైన్స; ఈదా: పహయోకోామోళభట్ ోభా - ఄయుదగస ఄతయళశయ ళహితికూ దామి
తీశుంద; మోననఄబైన్ అకుసడేస్ ఆతుహ తట్ర్స తో అయౘయం ఱేదా ఆతయ భందఱు ఔఱళడ్ం



మీనల్ పభఱయర్



ఄఔయట్స ఄయోట్్క్ డెభళక్షన్ [Acute aortic dissection]



ఎకసలమిు్మా భమిము తీళరబైన -ర ఎకసలమిు్మా

చికూతస
మోగికూ యఔు తృో ట్ున మినెట్ల్
ర థెయ దాామస ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడ్ం. మినెట్ల్
ర థెయఱో ఆంట్ారయనస్ ఏజంట్సస
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దాామస మోగికూ ఄళశయబైన భందఱు ఄందశ఼
ు ఴీమోడెభనమిక్స న మియౕయౌశ఼
ు ఈండాయౌ. ఆంట్ారయనస్ భందఱు:


నెభట్రో గిలజమిన్ (గిలళమిల్ ట్ెభన
ేర )
ర ెభట్ట్స



ఴైడారఱజభన్ ఱేదా డెభఴైడారఱజభన్

5.1 యౘర్ట పభఱయర్
5.2 ఄఔయట్స యౘర్ట పభఱయర్ (AHF) ఱేదా డీకసంనేసట్ెడ్స ఄఔయట్స యౘర్ట పభఱయర్ (DAHF)
ఔాభంగస ఱేఔ ఄఔయసమతే
ు గస ఖుండె తుచేమట్ం అగితృో భేఱా ఄతుహంచే ఱక్షణాఱు, శంకేతాఱు ళచిి మోగి
ఄతయళశయంగస అశతిరఱో చేమసయౌసన మిళి తి
హ మసళడాతుా ఱేదా ఖుండె తుతనం యసధాయణం ఄళాడాతుకూ భందఱు
తీశకోళడాతుా AHF ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ ఱక్షణాఱు చాఱా రభాదఔయబైనయ.
శట ఔ
ో ియల్ యౘర్ట డుళస్ ఈనా ఱేఔ చికూతస తీశఔునా మోఖుఱఔు AHF ఱక్షణాఱు ఔతుహళ,ేు అ ఄళశి న డీకసంనేసట్ెడ్స
ఄఔయట్స యౘర్ట పభఱయర్ (DAHF) ఄంట్ాయు.
ఄఔయట్స యౘర్ట పభఱయర్ ఔు కసయణం భమిము దాతు ళఱల ళచేి రభాదాఱు రెంట్నే తెఱుశఔుతు ఖుండెఔు
ఎఔుకళ యౘతు జయఖఔుండా చికూతస ముదఱుట్ాటయౌ.
రసయధ కసయకసఱు


కూాతం ఈనా కసాతుక్ యౘర్ట పభఱయర్ డీకసంనేసవన్ జమిగిత;ే ఈదా: కసమిడయోభయోతి, మితృసయటం
కసమిడయోభయోతి



ఄఔయట్స రసఱుాఱర్ మీఖమిుట్ేవన్ - AR, MR 2° ఎండో కసమడ ట్
ట ్స్, కసమడ ట్ెండునే యిర్



మోగిఱో ఈనా రసఱుాఱర్ రసయధ తీళరతయం ఄళడ్ం – MS, MR, AR, AS



ళహయమర్ ఄయోట్్క్ ళట ననళహస్



ఴైమటతుసవ్ కైళహస్



ఄఔయట్స ఔమోనమీ ళహండోర మ్ - NSTEMI/STEMI, RV ఆనాిర్క్షన్, ACS బకసతుఔల్ కసంహల కేవన్



ఄఔయట్స ఄమితిమమస్ - VT /VF, AF/ఫ్ల ట్ట ర్ ఱేదా ఆతయ SVTs



ఄఔయట్స ళహయమర్ భయోకసమడ ట్
ట ్స్



ఄయోట్్క్ డెభళక్షన్ - ఄఔయట్స/కసాతుక్



కసమిడమాక్ ట్ెంతృో నేడ్స తో ఔడున మికసమిడమల్ ఎపూయవన్

రళహహట్ేట్్ంగ్ తౄసఔట ర్స


భందఱ దాామస చికూతసఔు మోగి శుందంచఔతృో ళడ్ం



ఆనెిక్షన
ల - నయమోతుమా, UTI, ళహటళమిమాస్



ఄనేమిమా



ఄమితిమమస్ - మసహడ్స AF, ఆతయ SVTs
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ఴైతృో తెభమసభడుజం



ఱమనమీ ఎంఫో ఱస్



రసఱయం ఒళమోలడ్స - ఐమాట్ోరజతుక్



డ్రగ్స ఱేదా భదయం రసడ్ఔం - ఈదా: తెభమామిన్ ఱోం

చికూతస ఱక్షాయఱు
మోగి మియౕఱనా, రయోఖఱసఱ మీక్షఱ పయౌతాఱు భమిము ఴీమోడెభనమిక్ పయౌతాఱ అధాయంగస థెయ తృసరయంతేంచాయౌ.
AHF ఈనా రతి మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో ఈంచి చికూతస ఄందంచాయౌ. రశు తం AHFs భానెజమంట్స ఱో
భూడ్ె దఴఱు ఈనాాభ
1. ఄతయళశయ చికూతస దఴ
2. అశతిరఱో చికూతస దఴ
3. డుఱసిర్ు-తృసలతుంగ్ దఴ
1. ఄతయళశయ చికూతస దఴ - మోగి మిళి తి
హ బయుఖభేయఱా చేమడాతుకూ ఄళశయబైనయ ఄతుా శభఔమసియౌ.
2. అశతిరఱో చికూతస దఴ - మోగి మిళి తి
హ బయుఖమాయఔ భమిము డుయసహామా తగసగఔ ఇ దఴ ముదఱళపతేంద.
ఴీమోడెభనమిక్ బయుఖుదఱ భమిము రసయధ ఱక్షణాఱు తగిగంచడ్ం, భాయోకసమిడమల్ భమిము మీనల్ గసమాఱు
ఄళాఔుండా చ఼డ్డ్ం ఇ దఴ యొఔక భుకయ ఱక్షాయఱు. ACE ఆతుహ తట్ర్స, మాంజియోట్ెతుసన్ మిళట ర్ ఫాలఔర్స, βఫాలఔర్స ఱేదా అఱోడళహటమోన్ థెయ తీశకోతు రసమికూ శ఼చన రకసయం ఇ థెయఱు తృసరయంతేంచాయౌ.
3. డుఱసిర్ు-తృసలతుంగ్ దఴ - చికూతసఔు మోగి శుందన ఫాఖుంట్ే ఆంట్్ నండే భందఱు రసడు AHFన తగిగంచఔునేఱా
రణాయఔఱు చేమడ్ం ఇ దఴఱో ఫాఖం. దీయఘకసయౌఔబైన AHF భమిము ళహయట ో యౌక్ డుశింక్షన్ ఈనా రసమికూ కసమిడమాక్
డీపహతరఱేల ట్ర్స భమిము కసమిడమాక్ మీళహంకోానెభజేవన్ థెయ రసడ్ెతాయు, ఄభతే యట్్ ళఱల AHF మోఖుఱఔు ఔయౌగే
రయోజనాఱు ఏమిట్ో తెయౌమాయౌస ఈంద.
చితరం 2: ఄఔయట్స యౘర్ట పభఱయర్ - తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు/తృో వణ
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భందఱు
డెభముమట్్క్స: ఔంజళహటవ్ ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనం కోశం
ఱప్ డెభముమట్్క్:
C: పపయమోళబైడ్స (IV) 40-120mg
ఱేదా
S: ట్ోమసబైడ్స (O) 5 -20mg
తృ ట్ాలహమం ళేుమింగ్ ఏజంట్సస:
C: ళభరీననఱాకోటన్ 25 -50mg
ఱేదా
S: ఎల మననన్ (O) 25 – 50mg
రసయో డెభఱేట్ర్స - AHF/DAHFఔు ఆంట్ారయనస్ రసయో డెభఱెట్ర్స దాామస చికూతస ఄందంచడ్ం భంచిద

రసయో డెభఱేట్ర్
నెభట్రోగిలశమైడ్స

ఆండుకేవన్
SBP>90-

మోతాద
తృసరధమిఔ మోతాద - 20μg/min
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ళభడ్స ఎపక్ట్
24 ఖంట్ఱు రసడుతే

గిలశమైల్ ట్ెభన
ేర ,
ర ెభట్ట్స

100mmHgతో

రఫాళఔయ మోతాద - 40-400

ఴైతృో ట్ెనషన్, తఱనొహు,

5-మోనననెభట్ట్స
ేర

ఔడున AHF

μg/min

ట్ాఱమన్స

తయచగస యఔు తృో ట్ున మియౕయౌశ఼
ు ఈండాయౌ; SBP యసిభ 90-100mmHg భధయఱో ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ
ఆంట్ారయనస్ రసయో డెభఱేట్ర్స ఄందఫాట్ుఱో ఱేనపుడ్ె ననట్్ దాామస తీశఔునే రసయో డెభఱేట్ర్స రసడొ చి
C: ఆయో యసమైబడ్స మోనననెభట్ట్స
ేర (O) 10 - 20mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
C: ఴైడారఱజభన్ 25 mg 6-8 ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, ఖమివట మోతాద మోజుకూ 200 mg మించడ్ఔడ్ద
ఴైతృో ట్ెనషన్ ఱేదా కసమిడయోజతుక్ (SBP <90mmHg) ఈనా AHF/DAHF మోఖుఱఔు ఆననట్ారహక్ ఏజంట్సస
S: డో ఫూయట్బైన్ ఆన఼ిావన్ - 2 -20 μg/kg/min
ఱేదా
D: డో బైన్ ఆన఼ిావన్: మీనల్ ఎపక్ట - <3 μg/kg/min;
ఆననట్ారహక్ ఎపక్ట - 3-5 μg/kg/min; రసయో డెభఱేట్ర్ ఎపక్ట - >5 μg/kg/min
రతేయఔ మిఖణఱు
1. మోగి ఔంజళేటవన్ ళహితి నండు ఫమట్డు, మీనల్ పంక్షన్ (మూమిమా & కూామాట్్తున్, K+) యసధాయణం ఄభతే
ACEI ఆరసాయౌ - కసతృోట హరల్ 6.25 - 25mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఎనాఱహరల్ 5 -20mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
2. మోగి ఔంజళేటవన్ ళహితి నండు ఫమట్డు, SBP 90mmHg ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ే
β-ఫాలఔర్ ఆరసాయౌ - కసమాడుఱోల్ 6.25 -25mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
3. ఄఔయట్స యౘర్ట పభఱయర్ ళఱల అశతిరఱో చేమిన రతి మోగికూ
మాంట్ీ కొమాఖుయఱేవన్ ఄనా్ోకటన
ూ ేట్ెడ్స ఴతృసమిన్ 5,000u (శబ్-ఔుయట్ేతుమస్), మోజుకూ మండ్స యసయుల ఱేదా
తఔుకళ ఄణుఫాయభు ఈనా ఴతృసమిన్ - ఎననకససతృసమిన్ 40mg – 80mg (శబ్-ఔుయట్ేతుమస్), మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ఖభతుఔ:


β-ఫాలఔర్ తీశఔుంట్ునా మోగికూ రెంట్్ఔ
ర ుయఱర్ ఄమితిమమస్ తఔుకళగస ఈంట్ుంద; దాతు ళఱల యయు
అశతిరఱో తఔుకళ మోజుఱు ఈండ్డ్ం, తృసరణాతృసమ ళహితి నండు తహుంచఔునే ఄళకసఴం (అయు నెఱఱ
ఱోఱ) ఆతయ మోఖుఱతో తృో ఱుిఔుంట్ే ఎఔుకళ



ఴైతృో ట్ెనషన్ ఱేదా కసమిడయోజతుక్ యౖసక్ ఈంట్ే తు మోఖుఱు AHF ళఱల అశతిరఱో చేమినుట్్కు β-ఫాలఔర్
కొనయసగించళచి

5.3 కసాతుక్ యౘర్ట పభఱయర్ (CHF)
రసయధ తుమసియణ
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ఖుండె తుతనం తఖుగతేనా ఱక్షణాఱు తెయౌమడ్ం; యఱసాంతి శభమంఱో ఔడా రమాశతో ఱసాశ తీశకోళడ్ం,
ఄఱశట్ మసళడ్ం
ఎకోకసమిడయోఖాప దాామస కసమిడమాక్ డుశింక్షన్ అధామసఱు మియౕయౌంచాయౌ
కేళఱం యసధాయణ ఖుండె చికూతస దాామస ఖుండె తుతనం బయుఖళపతేంద ఄంట్ే ళయకూుకూ కచిితంగస CHF ళచిిందతు
కసద. మోగితు రతేయఔ రెభదయ కేందారతుకూ ంహ ఎకోకసమిడయోఖాప మీక్షఱు చేఱసకే CHF ఈందో ఱేదో తుమసిమించకోరసయౌ
ళహయట ో యౌక్ యౘర్ట పభఱయర్ (LVEF< 45 - 50%) చికూతస
ళహయట ో యౌక్ యౘర్ట పభఱయర్ ఄనేద రసయధ ఱక్షణాఱ శమిలహట యౄం (ళహండోర మ్) కసఫట్్ట ఛాతీ ఎక్స-మే, ఇళజీ, ABG
భమిము ఎకోకసమిడయోఖాపహ చేళహ దీతుకూ భూఱం ఏమిట్ో ఔనగొనాయౌ.
రళహహట్ేట్్ంగ్ తౄసఔటయల ు ఏమిట్ో ఖుమిుంచాయౌ - ఄమితిమమస్, ఫ్ూ
ల భడ్స ఒళమోలడ్స, థెభమసభడ్స, ఆనెిక్షన్, ఄతూమిమా,
రఖాతూస, ఱమనమీ ఎంఫో యౌజం, అయౘయం ఱేదా భందఱు డ్ఔతృో ళడ్ం.
రెనా నెఱరెభప ఈండేఱా మోగికూ యఱసాంతి ఆరసాయౌ.
ేస్ భాస్క శయౘమంతో ఎఔుకళ అకూసజన్ 10 liters/min ఄందంచాయౌ ఱేదా 60% రెంట్ృమి భాస్క దాామస
ఆరసాయౌ.
మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె గసాభుఱు యో డుమం భాతరబే తీశకోరసయౌ, ఄద అయౘయం యౄంఱో ఄభనా తృసతూమాఱ
యౄంఱో ఄభనా.
ఆతయ మిళి త
హ ేఱన ఫట్్ట ఫ్ూ
ల భడ్స శభతేఱయత భాయుత ఈంట్ుంద, దాతుా జఞఖాతుగస యయరేక్షుంచాయౌ
డెభమాఱళహస్ ఱేదా ఄఱాటోపహఱటమేవన్ ఱేదా బకసతుఔల్ ది తి ఫ్ూ
ల భడ్స తుయౄమఱన (ఄళభకట్్క్ ట్ాప్, తృసమసళంట్ళహస్)
నెఖట్్వ్ ఐననట్రోహక్ చయయఱు ఈనా భందఱన రసడ్ఔడ్ద (ఈదా: ఎఔుకళ మోతాదఖఱ తెట్ా ఫాలఔయుల,
కసయౌష మమ్-మాంట్ాగోతుశర)ల .
భందఱ దాామస చికూతస
చికూతసఱో ఫాఖంగస రసయో డెభఱేట్ర్స, డెభముమట్్క్స భమిము ఐననట్రోహక్ భందఱు రసడాయౌ.
1. మోగి తీళరబైన రసయధ ళఱల ఆఫబంద డ్ెతేంట్ే:
పపైళబైడ్స (IV) 40-80 mg యసటట్స ఆంజక్షన్, మండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు భమొఔ యసమి రేమాయౌ. ఖమివట మోతాద
మోజుకూ 200 mg. అ తమసాత తృో వణ కోశం IV 40 mg. ఇ భంద మోగికూ బయుఖభేయ ళయఔు నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు
ఔ యసమి రసడొ చి.
మితౄసరఔటమీ మోఖుఱఱో ఄధఔ మోతాదఱో పపైళబైడ్స 10 mg/h (ఄన్-డెభఱయట్ెడ్స) భమిము 1 mg/h (ఔంట్్న఼యళస్
ఆన఼ిావన్) ఆరొాచి.
2. ళభుమోననఱాకోటన్ 25-200 mg/day భాతరఱు, భన చెహున భందఱతో ఔయౌహ రేశకోరసయౌ
ఱేదా
కోలమోతమాజభడ్స 25-200 mg/day భాతరఱు
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ఱేదా
ఆండాబైడ్స 2.5-5 mg/day భాతరఱు
ఱేదా
ఫ్ంజతమాజభడ్స 25 mg భాతరఱు + ట్ెభమ
ర ాబట మీన్ 50 mg/day
3. ఎనాఱహరల్ 2.5-20 mg/day భాతరఱు ఔకయసమి ఱేదా మోతాదతు ఫాగించఔుతు మండ్ె యసయుల రేశకోరసయౌ
ఱేదా
యౌళహననహరల్ 2.5-20 mg/day భాతరఱు ఔకయసమి
4. ఐయో యసమైబడ్స మోనననెభట్ట్స
ేర 60 mg/day మసతిరూట్
5. ఄతిరేఖళంతంగస ఈండే రెంట్్ఔ
ర ుయఱార్ ఖతి ళఱల ఔయౌగే ఆఫబందఱన ఎదమోకళడాతుకూ డుజఞకూసన్ రసడ్ెతాయు
డుజఞకూసన్ (IV) 1 mg ఆంజక్షన్, అ తమసాత ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు 0.5 mg, భమొఔ ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు 0.25 mg.
ఱేఔతృో తే మోతద మోతాద ఆచాిఔ 8, 16 భమిము 24 ఖంట్ఱఔు 0.25 mg ఆచిి, అ తమసాత మోజుకూ 0.1250.375 mg మోగి తృో వణ కోశం ఆరొాచి.
5. కసమేాడుఱాల్ 3.125 - 25 mg/day భాతరఱు, ఔక యసమి ఱేదా మోతాదన ఫాగించఔుతు మండ్ె యసయుల
రేశకోరసయౌ. ఄళశయం ఄనఔుంట్ే ఇ భందన మండ్ె రసమసఱ తమసాత భయా ఔ యసమి రసడొ చి.
6. ఴతృసమిన్ (SC) 5000 U నెాండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు ఎకూకంచాయౌ.
యయరేక్షణ
ఱోతృసఱకూ రెయ్ల-ఫమట్కూ ళచేి రతి అయౘయం/తృసతూమం/యశయు న ఖుమించి నమోద చేశకోరసయౌ భమిము రతి మోజు
మోగి ఫయుళప, తృ తిు ఔడ్ెప గిర్ు ఎంతేందో చ఼డాయౌ.
రసయధ ఱక్షణాఱు భందగించామా ఱేఔ తియఖఫ్డ్ెతేనాామా ఄనేద ఖభతుంచాయౌ.
ళయం ఎఱెకటోోఱెభట్సస భమిము మూమిక్ అళహడ్స రసడాయౌ.
మితౄసరఔటమీ పభఱయర్ ఄభన శందమసైఱఱో కసమిడమాక్ మీ తృో ఱమైజేవన్ థెయ ఄందఫాట్ుఱో ఈనా అశతిరకూ
తయయౌంచాయౌ.

6.1 ఱమనమీ ఒడుభా
ఱమనమీ ఒడుభా మసళడాతుకూ కసయణాఱు
1. కసమిడమాక్ పభఱయర్
2. ఫ్ూ
ల భడ్స ఒళమోలడ్స (ఈదా: మీనల్ పభఱయర్, ఐమాట్ోరజతుక్)
నాన్-కసమిడమాక్ ఱమనమీ ఒడుభా
దీతు ళఱల కసయహఱలమీ మిమమతయౌట్ీ (ARDS) యుఖుతేంద; దీతుకూ కసయణాఱు:


ళహశటమిక్ ళహసస్



తృసంకూామాట్ెభట్్స్
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తఱఔు దెఫబ



గసయళహటక్
ో దామసిఱ మాళహుమేవన్



మామిామాట్్క్ ఎంఫో ఱస్

ఄఔయట్స మళహుమేట్మీ డుళట స్
ో ళహండోర మ్ (ARDS) మసళడాతుకూ ఖఱ ఱక్షణాఱు/ఄనామోగసయఱు:


ఆనెిక్షన్స



యౖసక్



ట్ారభా (ఈదా: తౄసట్స ఎంఫో యౌజం, ఱంగ్ కసంట్ృయవన్)



యౌకూాడ్స మాళహుమేవన్ (ఈదా: మాళహడ్స, డ్రళపతుంగ్)



ఆనేహల్డ ట్ాకూసన్స (ఈదా: కోలమైడ్స గసయస్)



ఴభట్ోఱాజిఔల్ డుస్అయడ ర్స (ఈదా: DIC, భాళహవ్ ఫల డ్స ట్ారన఼సఫావన్స, తృో స్ట కసమిడయోఱమనమీ ఫ్భతృసస్)



బట్ఫాయౌక్ డుయసయడ ర్స (ఈదా: ముమేమిమా, ఴతృసట్్క్ పభఱయర్)



ఆతయ ఱక్షణాఱు: ఆంట్ారకేాతుమల్ రవర్ యుఖుదఱ, ఎకసలంహసమా, తృసంకూామాట్ెభట్్స్, తృసమసకాట్స
తృసభశతుంగ్)

ఖభతుఔ: ఱమనమీ ఒడుభా ఈనా ఱేఔ ఄనభానం ఈనా మోఖుఱు ICU ఈనా అశతిరఱో చేమసయౌ. దాతుఔంట్ే
భుంద మోగి శభతేఱాయతుా కసతృసడాయౌ (చయయఱ కోశం కూంద చ఼డ్ండు)
ఖభతుఔ: ఱెఫ్టట యౘర్ట పభఱయర్ ఱేదా ఱమనమీ ఒడుభా ఄనేద ఄతయళశయ చికూతస తీశకోళయౌసన రసయధ భమిము
ఎంత తాయగస చికూతస ఄందళేు ఄంత భంచిద.
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చితరం 4: ఱమనమీ ఒడుభా - కూలతుఔల్ ఄతృో ర చ్
Productive cough with pink frothy sputum,
Wheezing, x –ray signs of pulmonary oedema

Cardiac

Non Cardiac

May be hypertensive/shock

Evidence of underlying disease

Evidence of cardiac disease –clinically, ECG

usually hypotensive & hypokalaemic

Sign of cardiac failure (eg crackles bibasal,

Cardiac failure not evident

Gallop rhythm on auscultation

PCWP < 10mmHg

↑JVP, oedema, tender hepatomegaly)
PCWP > 20mmHg

Initial management
Maintain airway, Bed rest in Fowler`s position except if hypotensive or comatose
Administer oxygen to keep PO2 > 60 mmHg (O2 Saturation > 90%
Correct base-acid & electrolyte disorders, Determine and correct arrhythmias,

Cardiac Failure
(ARDS)

Non cardiac

Furosemide – 20 – 80mg IV, may be repeated in 10 -15 minutes

Treat the underlying conditions

If symptoms persist, Morphine 1-3mg IV diluted form,

Ventilate with PEEP – if *RF

Inotropic support if hypotensive. Dobutamine 2-20μ/kg/min
Intravenous vasodilator Nitroglyceride if SBP > 100mmHg.

Inotropic support if SBP<90mmHg
Dialysis if renal failure

ఖభతుఔ: ఏట్్మాఱజి భమిము గైడ్స చికూతస తుమసిమించేందఔు "ఎకో" మీక్ష తుతుశమి
*RF- మళహుమేట్మీ పభఱయర్
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7.1 ఄఔయట్స ఔమోనమీ ళహండోర మ్స (ACS)
ఆయ భూడ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించఫడాడభ
1. ST ఎయౌరేవన్ భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ (STEMI)
2. నాన్-ST ఎయౌరేవన్ భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ (STEMI)
3. ఄన్-ళేటఫుల్ మానెు న
జ ా (UA)
7.2 ST ఎయౌరేవన్ భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ (STEMI)
ఄతయంత యసధాయణంగస ళచేి భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్; ఆద భూడ్ె ఱక్షణాఱతో ఫమట్డ్ెతేంద - ఛాతి
నొహు*, ST ఎయౌరేవన్ (ECG/కొతు LBBB) భమిము ఎయౌరేట్ెడ్స కసమిడమాక్ ఫయోభాయకర్స.
* ఄళశమసతుా ఫట్్ట ఆతయ కసయణాఱన మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ ఱేదా తీశకోఔడ్ద: మికసమడ ట్
ట ్స్, ఱమనమీ
ఎంఫో ఱస్, మిబ్స తౄసరఔిర్, ఄయోట్్క్ డెభళక్షన్, ఇయో తౄసజిమాల్ యసుస్మ

చికూతస


ఛాతీ నొహు ఈనా మోఖుఱఱో STEMI ఈనాట్ుట ఄనభానం ళళేు మోగితు అశతిరఱో చేయిఔ భుంద
నభఱఖయౌగే మాళహుమిన్ 162-325 mg భాతరఱు ఆరసాయౌ. కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స ఄభతే రసడ్ఔడ్ద.



ECG మీక్ష చేమాయౌ



మోగితు అశతిరకూ తీశఔురెయ్ల శభమంఱో ఆళకమిక్ శభమం 120 తుభుయౖసఱు దాట్ఔడ్ద.

మోగి అశతిరకూ ళచిిన ఆయరెభ తుభుయౖసఱ ఱోే రసయధ తుమసియణ చేమాయౌ. CCUఱో చేమసియౌ, ఱసాశ ఆఫబందఱు
ఈంట్ే ఱేదా అకూసజన్ యసచమేవన్ ≤94% ఈంట్ే రెంట్నే అకూసజన్ ఄందంచాయౌ. యఱసాంతి, IV భాయగ ం ఏమసుట్ు,
తుయంతయం ఖుండె తుతీయు చ఼డ్డ్ం భమిము ల్స అకుసబట్్ర రసడ్ఔం ళంట్్య తుతుశమి. మోగి కోఱుఔునేంత
ళయఔు ఫమట్్ రసమితు మసతుళాఔడ్ద భమిము ఫమట్్ రసయు ఱు ఏ భూఱం దాామస ఄభన తెయౌమతుళాఔడ్ద.
భందఱు
1. భామిిన్ (IV) 2-4 mg ఆంజక్షన్, నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱ శభమం ఱోప భమొఔ యసమి ఆరసాయౌ.
2. మాళహుమిన్ (PO) 150-325 mg భాతరఱు, అశతిరకూ మసఔభుంద ఆళాఔతృో తే రెంట్నే ఆరసాయౌ.
3. కోలహడో గాల్ యసటట్స 300 mg భాతరఱు, భమిము తృో వణఔు 75 mg/day
4. నెభట్రోగిలజమిన్ భాతరఱు శబ్-యౌంఖుళల్
ముదట్్ 24 ఖంట్ఱఱో:
1. MI ఈతుకూ ధఽయఔమించడాతుకూ ఎంజభమ్స ఎళహటబేవన్ భమిము ECG
2. తారంఫో ఱెభళహస్ ముదట్్ అయు నండు నెాండ్ె ఖంట్ఱ ఱోప చేమాయౌ (దీతు ళఱల డెఫ్భై కేజీఱ ఱోప రసమికూ
భమిము ఄయరెభ ఐద శంళతసమసఱు భఫడున ళమశ రసమికూ ఆంట్ారకేాతుమల్ ఴమోమేజ్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద)
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ళట తృ
ో ట ో కైనేస్ (IV) 1,50,000 మూతుట్ు
ల ఆంజక్షన్, ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు.
ఱేదా
మూమోకైనేస్ (IV) 1-2 మియౌమన్ IU ఆంజక్షన్, 15-30 తుభుయౖసఱ తృసట్ు.
రతిచయయఱు ఫట్్ట ఆన఼ిావన్ ఖతితు తుయణ భంచాయౌ.
ఱేదా
rt-PA (IV) 100 mg ఆంజక్షన్, మండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు.
3. తారంఫో ఱెభళహస్ ఔు రతాయభాాామంగస భభ
ర మీ PTCA చేయొచి.
4. ముదట్్ 24 ఖంట్ఱు చాఱా జఞఖాతుగస మోగితు చ఼శకోరసయౌ ఎందఔంట్ే ఇ శభమంఱోనే మోగి చతుతృో భే
ఄళకసఱసఱు ఄధఔం.
5. ఄనాఱెుళహమా శమిడునంత ఆరసాయౌ.
6. నెాండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు ఏ తూ చేమఔడ్ద.
7. తృో ర పభఱాకూటక్ మాంట్ీఄమితిమట్్క్స రసడ్ఔడ్ద కసతూ ఄందఫాట్ుఱో ఈంచకోరసయౌ.
8. ఎననకససమిన్ (SC) ఆంజక్షన్ నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు
ఱేదా
డాఱేటమిన్ (SC) 120 IU/kg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
ఴతృసమిన్ (IV) 1000 units/h ఆంజక్షన్, 72 ఖంట్ఱతృసట్ు ఆన఼ిావన్
9. నెభట్రోగిలజమిన్ ఆంజక్షన్
నొహుతో ఔడున మాంజభనా ఈనాపుడ్ె రసడాయౌ. ఇ భంద ఴైతృో ట్ెనషన్, ఫారడీకసమిడమా భమిము ఄధఔబైన
ట్ాకుకసమిడమా ఈనాపుడ్ె రసడ్ఔడ్ద.
10. బట్ోతృో ర ఱాల్ (IV) 2 mg, రతి మండ్ె తుభుయౖసఱఔు భూడ్ె ఆంజక్షన
ల రేమాయౌ; కసంట్ారఆండుకేవన
ల ఏమి
ఱేఔుంట్ే రసడాయౌ. ఔరేల మోగిఱో శుందన ళశుంట్ే చిళమి మోతాద ఆచిిన దఴేన తుభుయౖసఱ తమసాత
బట్ోతృో ర ఱాల్ (PO) 50 mg ఆరసాయౌ.
11. ఴైతృో ట్ెనషన్ ఱేదా కసంట్ారఆండుకేవన
ల భమిము శంకూలవటబైన MI కసనపుడ్ె
ఎనఱాహరల్ (PO) 5 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల.
12. ళయం యౌహడ్సస భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్సస ముతాుతుా ఱెకూకంచాయౌ
24 ఖంట్ఱ తమసాత:
1. మాళహుమిన్, తెట్ా-ఫాలఔయుల, నెభట్రో గిలజమిన్, ఴతృసమిన్, ACEI, ఄనాఱెుళహమా ఄళశయం ఄనఔుంట్ే కొనయసగించాయౌ.
2. శంకూలవటతఱు ఏబైనా ళళేు రసట్్తు నమం చేమాయౌ. మికసమడ ట్
ట ్స్ ఈంట్ే ఄధఔ మోతాదఖఱ మాళహుమిన్
రేశకోరసయౌ.
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ఔంజళహటవ్ యౘర్ట పభఱయర్ ఄభతే డెభముమట్్క్స; ఴీమోడెభనమిక్ కసంరబైజ్ ఄభతే డీపహతరఱేవన్; యౘర్ట
ఫాలక్/ఫారడీకసమిడమా ఄభతే ఎట్ోరహన్; తీళరబైన ఴైతృో ట్ెనషన్ ఄభతే ఆంట్ార-ఄయోమిటక్ ఫ్ఱన్ రసడాయౌ.
మాంజియోఖాప/
 మాంజియోతృసలళట చేమళఱళహన శందమసైఱు:
ఆళేకమిక్ ఎహయో డ్సస భమిము హరజర్డ్ ఱెఫ్టట రెంట్్ఔ
ర యఱర్ ళహయట ో యౌక్ పంక్షన్
తాతాకయౌఔ ేళహంగ్ ఱక్షణాఱు
భందఱఔు శుందంచతు ళభనస్ ఫారడీకసమిడమా, మోతట్సు ట్ెభప్ II AV ఫాలక్, భూడ్ళ డుగాీ AV ఫాలక్, ఫ్భఱాట్యల్
ఫండుల్ ఫారంచ్ ఫాలక్ (BBB), కొతు గస ళచిిన BBB, ఫ్భతౄసళహఔుఱర్ ఱేదా ట్ెభతౄ
ర సళహఔుఱర్ ఫాలక్.
ఄతయళశయ ఴశు రచికూతస చేమళఱళహన శందమసైఱు:
PTCA యపఱం ఄభయ ఛాతీ నొహు ఱేదా ఴీమోడెభనమిక్ ఄళహియతాం ఈనాపుడ్ె
తఖగ తు ఱేదా మీతౄసరఔటమీ ఆళేకమిమా (కసథెట్ర్ ఆంట్మానష న్ ఔుదయతు రసమిక)ూ
PTCA ఔు తఖగ తు కసమిడయోజతుక్ యౖసక్ భమిము ఔమోనమీ ఄనాట్మీ
బకసతుఔల్ ఄశషజతాం ళఱల ళచేి ఱమనమీ ఒడుభా/ఴైతృో ట్ెనషన్
తృసరణాంతఔబైన రెంట్్ఔ
ర ుయఱార్ - ≥ 50% ఄమితిమమాస్ ఱెఫ్టట బభన్ ళట ననళహస్ భమిము/ఱేదా ట్్
ర పల్-రెశల్
రసయధతో ఔడ్ెఔునాద.

మీయౄిావన్ థెయ - STEMIకూ కచిితబైన తుయాషణ చయయఱు
I. తారంఫో ఱెభట్్క్ థెయ
తారంఫో ఱెభట్్క్ ఏజంట్సస రసడ్ఔం ళఱల మోగిఱో మోమసటయౌట్ీ ఱసతం రభాదయసిభ నండు గనతూమంగస తగిగంచళచి.
ఄభతే ఆద ఄయుహఱెభన మోఖుఱఔు భాతరబే ఆరసాయౌ. ఛాతి నొహు ళచిిన అయు ఖంట్ఱ ఱోప తీశఔుంట్ే
ఈయోఖఔయం, ఄభతే నెాండ్ె ఖంట్ఱ ఱోప ఔడా రేశకోరొచి. కసంట్ార-ఆండుకేవన్స ఄతుా జఞఖాతుగస
మియౕయౌంచాఔ, తారంఫో ఱెభట్్క్స రసడ్డ్ం శయక్షుతం ఄతు తేఱాిఔ యట్్తు రసడాయౌ.
S: ళట తృ
ో ట ో కైనేస్ (IV) 1.5 మియౌమన్ మూతుట్ు
ల , 200 mL యో డుమం కోలమైడ్స 0.9% దారళఔంఱో ఔయౌహ
భుభు నండు ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ
ఱేదా
S: అయౌటస్
ేల TPA 15mg (ఫో ఱస్), 0.75mg/kg భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు,
తమసాత 0.5mg/kg ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు
ఱేదా
S: ట్ెనెకటస్
ేల (IV ఫో ఱస్): డెఫ్భై కేజీఱ ఔనాా ఫయుళపనా రసమికూ - 40mg,
డెఫ్భై కేజీఱ ఱోప రసమికూ - 30 -35mg
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కసంట్ార-ఆండుకేవన్స
1. కచిితబైనయ


ళట తృ
ో ట ో కైనేస్ ఎఱమీు ఱేదా ళట తృ
ో ట ో కైనేస్ శంళతసయం ఱోఱ మోగి రసడు ఈండ్డ్ం



భూడ్ె నెఱఱ ఱోప CVA యోట ో క్



ఆట్ీళఱ ఔయౌగిన బేజర్ ట్ారభా



నెఱ ఱోప ఏదెభనా కసయణం చేత యఔు ం కసయడ్ం



ఄనయమిశమ్స



తఱఔు దెఫబ తఖఱడ్ం ఱేదా ఴశు చి
ర కూతస జయఖడ్ం



యఔు యసరళ శభశయఱు

2. శంఫంధభు ఖఱయ


మీతౄసరఔటమీ ఴైమటనషన్



రసయిమిన్ థెయ



ఖయైధాయణ



ట్ారభాట్్క్ మీశళహకట్ేవన్



ఖతంఱో మట్్నా ఱేశర్ చికూతస



శబ్-కేలయమన్ ళంట్రల్ యనస్ కసథెట్ర్



అయు నెఱఱో TIA

II. రభ
భ మీ యుకాట్ేతుమస్ ఆంట్మానష న్ (1º PCI)
1º PCI, ఔమోనమీ మాంజియోతృసలళట ఱేదా ళట ంట్్ంగ్ చేళే రెభదయ కేందారఱఱోనే ఇ థెయ శభయి ళంతబైన పయౌతాఱన
ఆశుంద. కసమిడయోజతుక్ యౖసక్ ఈనా మోఖుఱఔు రెంట్నే ఐననట్రోహక్ చికూతస (డో ఫుయట్బైన్ దాామస) ఄందంచి రసమితు
కసమిడమాక్ కసథెట్మైజేవన్ ఱాఫమేట్మీకూ తయయౌంచాయౌ. ఄఔకడ్ మోగికూ ఆంట్ార-ఄయోట్్క్ ఫ్ఱన్ కౌంట్ర్ ఱేసవన్
భమిము 1º PCI తుయాఴించాయౌ.

7.3 నాన్- ఎఱేరేవన్ భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ (NSTEMI) భమిము ఄన్-ళేటఫుల్ మాంజభనా
(NSTEMI/UA)
NSTEMI: నొహు ఔాభంగస తీళరభళపతేనా ఱేదా యఱసాంతిఱో ఈనాపుడ్ె ళశునా ఛాతి నొహుతు నాన్- ఎఱేరేవన్
భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ ఄంట్ాయు. ఇ ఛాతి నొహుకూ ఎయౌరేట్ెడ్స కసమిడమాక్ ఎనెు మ్
జ స భమిము ST ళగమంట్స
డురవనర్ T రేవ్ ఆనాయష న్ ఱేదా యసధాయణ ECGతో శంఫంధం ఈంట్ుంద.
ఄన్-ళేటఫుల్ మాంజభనా: మాంజభనా ఔాభంగస తీళరభళపతేనా ఱేదా యఱసాంతిఱో ఈనాపుడ్ె ళశుంట్ే దాతుా ఄన్ళేటఫుల్ మాంజభనా ఄంట్ాయు. దీతుఱోనే తృో స్ట -ఆనాిర్ర మాంజభనా ఔడా ఈంట్ుంద. ఇ ఛాతి నొహుకూ ST ళగమంట్స
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డురవనర్ ఱేదా T రేవ్ ఆనాయష న్ ఱేదా యసధాయణ ECG తో శంఫంధం ఈంట్ుంద.
తృసరధమిఔ చికూతస (మోగితు అశతిరఱో చేమసియౌ)
1. మాళహుమిన్ భాతరఱు 300 mg యసటట్స, అశతిరకూ మసఔభుందే మాళహుమిన్ రసడు ఈంట్ే ఇ యవమాతూా రెభదయతుకూ,
ళహఫబందకూ తెయౌమజేమాయౌ.
2. కోలహడో గాల్ భాతరఱు 300 mg యసటట్స, అ తమసాత మోజుకూ 75 mg
3. నెభట్రోగిలజమిన్ (IV) 5 mcg/min ఆంజక్షన్, మోతాదతు ఄళశయం ఄనఔుంట్ే 2.5-5 mcg రతి తుభుయౖసతుకూ
ంచకోరొచి; యఔు తృో ట్ు ఄదపఱోకూ ళచేి ళయఔు రసడొ చి.
4. ఴతృసమిన్ ఄన్-తౄసరక్షనేట్ెడ్స-1000 U/h ఱేదా తఔుకళ భాఱెఔయఱర్ ఫయుళప ఈనా ఴతృసమిన్ (ఎననకససమిన్) 1
mg/kg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
5. భందఱ దాామస ఈఴభనం ఔఱఖఔతృో తే మాంజియోతృసలళట/CABG చేమాయౌస మసరొచి.
భందఱు - ఄడెుంకూటవ్ థెయ కోశం భననా STEMI యఫాగసతుా చ఼డ్ండు
7.4 తృో స్ట భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్
దీయఘకసయౌఔ తుయాషణ చయయఱు (ళఔండ్మీ హరరెనషన్)
ధ఼భతృసనం ూమిుగస తుయౌహరేమాయౌ; మోగి ఄఱరసట్ు అేయసడా ఱేదా అశతిరకూ ళచిిన రతియసమి ఄడుగి
తెఱుశకోరసయౌ
జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు - ఫయుళప తఖగ డ్ం, ఱసమీమిఔ ఴాభ ఎఔుకళ ఄభేయఱా నఱు చేమడ్ం, భదయతృసనం
తగిగంచడ్ం, మోజురసమీ యో డుమం రసడ్ఔం తగిగంచడ్ం; ండ్ెల, ఔయగసమఱు భమిము తఔుకళ కొళపా ఈనా తృసఱ
దామసిఱు రసడాయౌ.
డ్మాఫ్ట్్స్ ఱేదా కసాతుక్ కూడీా రసయధ ఈనారసమిఱో యఔు తృో ట్ు < 140/90 mmHg ఱేదా < 130/80 mmHg
ఈండేఱా చ఼డ్డ్ం చికూతస ఱక్షయం
LDL-C < 100 mg/L ఈండాయౌ; ఎఔుకళ రభాదంఱో ఈనా మోఖుఱఱో LDL-C <70 mg/dl ఈంట్ే భంచిద.
ఔరేల TG ఖనఔ 200 mg/dl ఈంట్ే, non-HDL-C < 130 mg/dl ఈండాయౌ; ఎఔుకళ రభాదంఱో ఈనా
మోఖుఱఱో non–HDL-C <100 mg/dl ఈండేఱా చ఼డాయౌ.
రసయమాభం మోజుకూ ఔతూశం భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు చేమడ్ం తుతుశమి.
ఫాడీ భాస్ ఆండెక్స 18.5-24.9 kg/m2 భమిము నడ్ెభు చట్ుటకొఱత భఖరసమిఱో < 40 inches,
అడ్రసమిఱో < 35 inches ళయఔు తగిగళేు భంచిద.
మాళహుమిన్, తెట్ా-ఫాలఔర్స భమిము ACEI - తుమిదవటబైన శభమం ఱేద, ఄళశమసతుా ఫట్్ట రసడొ చి. మాళహుమిన్
తృసడ్తూ మోఖుఱఔు ఇ కూంద భంద రసడాయౌ:
కోలహడో గాల్ భాతరఱు మోజుకూ 75 mg.
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ఔమోనమీ అయటమీ ఫ్భతృసస్ గసాఫ్హటంగ్ చేభంచఔునే మోఖుఱఱో శపనస్ రెభన్ గసాఫ్టట భూశకొతు తృో ఔుండా ఈండాఱంట్ే
చికూతసఔు అయుఖంట్ఱ శభమం నండే మాళహుమిన్ థెయ 110-325 mg ముదఱుట్ాటయౌ.
ఏట్్మ
ర ల్ పభతరఱేల వన్, తృో ర ళి ట్్క్ యౘర్ట రసల్ా, ఱెఫ్టట రెంట్్ఔ
ర యఱార్ తారభబస్ ఱేదా ఔంకోమిట్ెంట్స యనస్
తారమోబఎంఫో యౌక్ రసయధ ఈనా రసమికూ రసయిమిన్ రసడాయౌ.
ఖభతుఔ: రసయిమిన్ భమిము మాళహుమిన్/కోలహడో గాల్ ఔయౌహ రసడ్డ్ం ళఱల యఔు యసరళం ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద; కసఫట్్ట
తుయంతయ యయరేక్షణఱో రసయిమిన్ భమిము మాళహుమిన్/కోలహడో గాల్ రసడాయౌ.

8.1 కసాతుక్ ళేటఫుల్ మాంజభనా కోటమిస్
భయోకసమిడమల్ ఆళేకమిమా ళఱల ళచేి ఛాతి నొహు; ఆద యసధాయణంగస రసయమాభం చేళేట్పుడ్ె ళచిి యఱసాంతి
తీశఔుంట్ే తృో తేంద, కసతూ ఆఱా రతి యసమి తుఱఔడ్గస జయుఖుతేంద.

చికూతస
భందఱు ఱేఔుండా చికూతస


జీళనఱైయౌఱో భాయుు



అమోఖయం యొఔక ఄళశయం ఖుమించి చెభతనయళంతం చేమడ్ం



డ్మాఫ్ట్్స్ మోఖుఱఱో ఖూ
ల కోస్ న ఄదపఱో ఈంచకోళడ్ం



యఔు తృో ట్ున ఎపుడ఼్ ఄదపఱో ట్ుటకోళడ్ం



ధ఼భతృసనం తుయౌహరేమడ్ం

భందఱు
రసయధ ఱక్షణాఱు తగిగంచడాతుకూ మాంట్ీట్ెల
ేల ట్స థెయ ఈయోఖఔయం; దీతు ళఱల మిపయల్ అమీటమిమల్ రసయధ రసయధ
ఈనా రసమిఱో నడ్ఔ బయుఖుదఱ ఔతుహంచడ్ం భమిము ఄతిమోజనెళహస్ భాయుుఱు మసళడ్ం ళఱల ఄఔయట్స ఔమోనమీ
ళహండోర మ్స భమిము ట్ారతుసభంట్స ఆళకమిక్ ఄళశి ఱు తురసమించే ఄళకసఴం ఔడా ఈంట్ుంద.
మాళహుమిన్ () 81-162 mg, మోజుకూ ఔ యసమి ఱేదా
మాళహుమిన్ 25 mg భమిము డెభహమిడ్మోల్ 200 mg మోజుకూ ఔయసమి ఱేదా
కోలహడో గాల్ (O) 75 mg, మోజుకూ ఔ యసమి ఱేదా
ట్్కల ోహడెభన్ (O) 250 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; దీతుతు మాళహుమిన్ తో ఔయౌహ ఱేదా ంట్మిగస రసడొ చి.
చికూతసఔు ముదట్ మాళహుమిన్ రసడు (కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స ఄభతే తు) తుతీయు భమిము ఄళశమసతు ఫట్్ట ఆతయ
భందఱన ఔయౌహ రసడాయౌ.
ఖభతుఔ:
1. తృసరయంబ రెభదయ యఱలలవణ కచిితబైనదగస ఈంట్ేనే థెయకూ రెయళాయౌ; అ తమసాత మోగికూ ఄండ్గస ఈంట్ృ,
తయచ఼ రసయధ యఖట్ం/తయఖట్ం మియౕయౌంచాయౌ. మోగి జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు తెశు ఼నే థెయ భుందఔు
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తీశఔురెయల ళయౌ.
2. రసయధ తుమసియణ మీద నభమఔం ఱేఔునాా; ఴైమటనషన్, డ్మాఫ్ట్్స్ ళఱల ళచేి ఆండ఼్యళహతల్
ఆళకమిమాన తుమంతిరంచఱేఔతృో భనా ఱేదా భందఱు తు చేమఔతృో భనా రెంట్నే మోగి అశతిరఱో
చేమసయౌ.

9.1 ఄతిమోళలమోట్్క్ మిపయల్ డుళస్
అయటమీస్ ఱోయౌ ఫాఖంఱో కొఱెయట సో ల్ ేమొకతు తృో ళడ్ం ళఱల ఖుండెఔు యఔు ం శమిగగ స ఄందఔతృో ళడాతుా ఄతిమోళలమోట్్క్
మిపయల్ డుళస్ ఄంట్ాయు. మోగికూ ూయాం తీళహన నాడీ, తృసఱెువన్ తెఱుశకోళడ్ం దాామస రసయధ తుమసియణ
చేయొచి.
భందఱు ఱేతు చికూతస


ధ఼భతృసనం తుయౌహరేమడ్ం



జీళనఱైయౌఱో భాయుు



మిధబేయ రసయమాభం చేమడ్ం

భందఱ దాామస చికూతస
C: మాళహుమిన్ (O) 150 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
దీతుతోతృసట్ు
C: ళహంరసయసటట్్న్ (O) 10 mg, మోజుకూ ఔ యసమి

10.1 ఄఔయట్స ఱమనమీ ఎంఫో యౌజం
మండ్ె రసమసఱ ఱోప చ఼డ్ఖయౌగే రెభదయ ఄళశి ఱు


ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి డుయససహామా



పలమైట్్క్ చెస్ట భన్ భమిము ఴమోట ళ
జ హస్



భాళహవ్ ఎంఫో యౌజం: యౘర్ట పభఱయర్ భమిము యౖసక్ ళచిిన రెంట్నే పలమైట్్క్ చెస్ట భన్ &
ళభమననళహస్. బైనర్ ఎంఫో ఱెభ ఱేదా ఱమనమీ ఆనాిర్క్షన్ ళఱల ఔడా భాళహవ్ ఎంఫో యౌజం ళచేి ఄళకసఴం
ఈంద; కసఫట్్ట దాతుా తామితఖతిన నమం చేమాయౌ



ఎంఫో ఱస్ ఔు భూఱం ఫమట్డొ చి - డీప్ రెభన్ తారంఫస్

యచాయణఱు


ECG - రసయధ తుమసియణఔు ఄనరెభన మీక్ష కసద. ళభనస్ ట్ాకూకసమిడమా శయాయసధాయణం; ఄఔయట్స మైట్స
రెంట్్ఔ
ర యఱర్ ళట భ
ో న్ - మైట్స అకూసస్ లహఫ్టట; ఄయుదెభన శందమసైఱోల S1Q3T3 ఔతుహశు ంద, దీతు ళఱల ఄఔయట్స
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ఫండుల్ ఫాలక్ (ఔుడు ఱేదా ఎడ్భ) మసరొచి, ఆద ళళేు మైట్స రెంట్్ఔ
ర యఱర్ ఆనాిర్క్షన్ ఔు దామి తీయొచి,
ఄద ఔాభంగస ఄమితిమమస్ ఔు దామి తీయొచి (ఈదా: ఏట్్మ
ర ల్ పభతరఱల ేవన్)


అమీటమిమల్ ఫల డ్స గసళస్ - రసయధ తుమసియణ చేమఱేభు; రెంట్్ఱేవన్/యౄిావన్ మియసమాచ్ ళఱల
pO2<60mmHg తఖుగదఱ. ఴైర్ రెంట్్ఱేవన్ ళఱల pCO2 తఖుగదఱ; pH యుఖుదఱ, ఄభతే యౖసక్
ఈనా రసమిఱో pH తఖుగతేంద



D-డెభభర్ మీక్ష - చాఱా శతుాతబైన పయౌతాఱు తీశఔుమసఖఱ యఔు మీక్ష, ఄభతే ఄఔయట్స ఱమనమీ
ఎంఫో యౌజంఔు భాతరబే రతేయకూంచినద కసద. కసతూ ఄధఔ ఱసతం మోఖుఱఱో D-డెభభర్ నెఖట్్వ్ ళచిిందంట్ే
ఎంఫో ఱస్ ఱేనట్ేట



ఛాతి ఎక్స-మే - ఇ రసయధకూ తగిన మియౕఱన కసద. ఄభతే ఆఫబందగస ఈనా తృసరంతంఱో డెభమాపరమ్ ఈతబ
ఈండ్డ్ం ఖభతుంచళచి. ఄట్్ఱెకటసళహస్, మిపయల్ రెడ్సు లేప్డ యౖసడో & పలయల్ ఎపపిావన్ ఖుమించి
తెఱుశకోరొచి



కసమిడమాక్ ఎకోకసమిడయోఖాప - రసయధ తుమసియణఔు ఈయోఖడ్ెతేంద, భాళహవ్ ఎంఫో ఱస్ ఄఔయట్స మైట్స
రెంట్్ఔ
ర యఱర్ ళట భ
ో న్ ఱక్షణాఱు మియౕయౌంచళచి



ఔంూయట్ర్డ ట్ోమోఖాప ఱమనమీ మాంజియోగసామ్ యసకన్ (CTPA) - ఱమనమీ ఎంఫో ఱెభ ఈతుకూతు, ఎంత
యసిభఱో రఫాళం చ఼హందో తెఱుశకోరొచి



రెంట్్ఱేవన్/యౄిావన్ యసకన్ - యసధాయణంగస ఔతుహంచే మోగిఱో రసయధ తుమసియణఔు ఈయోఖడ్ెతేంద.
యసధాయణ రెంట్్ఱేవన్ ఈండు, యౄిావన్ డుపక్ట ఎక్స-మే దాామస ఔతుహశు ంద



ఱమనమీ మాంజియోఖాప - ఄతయంత కచిితతాంతో రసయధ తుమసియణ చేమఖయౌగే మీక్ష; ఄళశయం ఄభతే
కసథెట్మైజేవన్ ఱాయబ్ ఔు తీశఔురెయల కసథెట్ర్ దాామస చేళే ఎంఫో ఱెఔటమీ దాామస రసయధ తుమసియణ చేయొచి

చికూతస
1. ళట తృ
ో ట ో కైనేస్ ఆంజక్షన్ (IV) 250,000 మూతుట్ు
ల , భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ; అ తమసాత 100,000
మూతుట్ు
ల ఖంట్ఔు ఔ యసమి; నెాండ్ె నండు డెఫ్భై మండ్ె ఖంట్ఱు
ఱేదా
మూమోకైనేస్ (IV) 4400 U/kg ఆంజక్షన్, ద తుభుయౖసఱ తృసట్ు; అ తమసాత ఖంట్ఔు 4400 U/kg IV
ఆన఼ిావన్
ఱేదా
rt-PA 100 mg ఆంజక్షన్, IV ఆన఼ిావన్ మండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు
2. డో ఫుట్బైన్ ఆంజక్షన్ 5 to 10 mcg/kg/min, IV ఆన఼ిావన్
3. COPD భమిము cor ఱమమనేల్ ఈనా రసమికూ తు మిఖతా మోఖుఱఔు అకూసజన్ 100% ఆనహ ఱేవన్
4. నొహు ఈఴభనం కోశం NSAIDs ఱేదా నామోకట్్క్స
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ళఔండ్మీ హరరెనషన్
1. ఴతృసమిన్ 5000-10,000 IU ఐద తుభుయౖసఱ తృసట్ు IV ఆన఼ిావన్, ఖతి - 15-25 units/kg/hour.
అయు ఖంట్ఱ తమసాతర్ తృో ర తోరమిబన్ ట్ెభం (PT) చ఼డాయౌ భమిము ఄదపఱోకూ తీశఔుళడాతుకూ ట్ెభట్వ
ేర న్ INR 1.5
to 2.3
CBC భమిము తారమోబళభట్ ోతుమా (HAT) మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.
2. రసయిమిన్ భాతరఱు, PT ఈందతు తుమసిమించఔునాపుడ్ె మండ్ె మోజుఱ తృసట్ు మోజుకూ 10 mg రసడాయౌ. PT
తీళరతన ఫట్్ట మోతాదన అ తమసాత శమిచేశకోరసయౌ. ఐద మోజుఱ తమసాత ఴతృసమిన్ ఔడా చికూతసఱో ఔఱతృసయౌ,
ఄభతే INR>2 ఈంట్ే ఴతృసమిన్ రసడ్ఔడ్ద. INR యసిభ 2.0 - 3.0 ఈంచడ్ం చికూతస ఱక్షయం; థెయ ఔతూశం
శంళతసయం ళయఔు కొనయసగించాయౌ.
ఖభతుఔ: రసయిమిన్ ఒళమోడస్ ఄభతే యట్మిన్ 1-10 mg రసడుతే ఈఴభనం ఔఱుఖుతేంద
యయరేక్షణ
1. రెభదయడ్ె శ఼చించిన శభమట్్టఔ రకసయం మాంట్ీ కోమాఖుయఱెంట్స థెయతు ూమిు చేమాయౌ. రసయిమిన్ రసడున
16 ఖంట్ఱఔు INR యసిభ మీక్షుంచాయౌ.
2. మిఔమంట్స ఎంఫో ఱెభ మసఔుండా ఆతూిమిమర్ యనా కసరస పహఱటయల ు
3. తృో ర ట్ీన్ C భమిము S ఱోతృసఱు, తౄసఔటర్ V ఱెభడున్, మాంట్ీతర మిబన్ III ఱోం, తృసలళహమననజన్ ఱోం, తౄసఔటర్
VIII యసిభ మితృో ళడ్ం ళంట్్ ఴైర్-కోమాఖుయఱఫల్ ళహితేఱ కోశం మోగితు మీక్షుంచాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
డీప్ రెభన్ తారమోబళహస్ భమిము ఱమనమీ ఎంఫో యౌజం ఈనా మోఖుఱఱో తృో ర పభఱాకూసస్ తుయణ భంచే భుంద ళంట్్
గసాడ్ెయభేట్ెడ్స ఔంరవన్ యసటకూంగ్, నయభాట్్క్ ఔంరవన్, IVC ఆంట్యష న్ భమిము ఴతృసమిన్ థెయ
కసంట్ారఆండుకేవన్ ళంట్్ యవమాఱన మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ.

11.1 కసమిడమాక్ ఄమితిమమస్/డుళహరతిమమస్
కసమిడమాక్ డుళతి
హర మమస్ ఈనా మోఖుఱఔు దీనేా తృసరధమిఔంగస తీశఔుతు మిఖతా కసమిడమాక్ రసయధఱన ఔకనట్్ట
దీతుకే తృసరధానయతతు ఆరసాయౌ.
ట్ాకూఄమితిమమస్:

A) నామో QRS కసంల క్స ట్ాకూఄమితిమమస్
శళట న్
జ డ (> 30 ళఔండ్ెల) ఱేదా నాన్-శళట న్
జ డ నామో (≤ 0.1 ళఔండ్ెల) ట్ాకూకసమిడమా
ఏట్్రమల్ పభతరఱల ేవన్
ఄఔయట్స అనెసట్స (< 48 ఖంట్ఱు)

183



రెభదయ తుపణుఱ దాామస మోగితు ఇ కూంద రసట్్ కోశం మియౕయౌంచాయౌ: యౘర్ట పభఱయర్, బైట్ల్
ర ళట ననళహస్,
థెభమోట్ాకుసకోళహస్, ఴైర్ ట్ెనషన్, ళమశ భమిము రెభదయ చమితర



ఴతృసమిన్ ఱేదా రసయిమిన్ దాామస మాంట్ీ-కొమాఖుయఱేవన్



ముదట్్ యసమి మసళడ్ం ఱేదా ఴీమోడెభనమిక్స ఆనె్రతయౌట్ీ ఈనా ఄతయళశయ శందమసైఱోల ళహంకోానెభజ్డ DC
కసమిడయోరెయషన్ ఈయోఖడ్ెతేంద

నాన్-ఄఔయట్స/కసాతుక్ (> 48 ఖంట్ఱు)
భన చెహున యధంగసనే; కసతూ రెంట్నే DC కసమిడయోరెయషన్ చేమఔడ్ద, మోగికూ ఴైతృో ట్ెతుసవ్ ఎభము తూస ఄభతే
తు. రసయిమిన్ 2mg – 5mg ననట్్ దాామస, మోజుకూ ఔ యసమి నెఱ మోజుఱ తృసట్ు, మాంట్ీ-కొమాఖుయఱేవన్ థెయ
కోశం; ఇ థెయ ఄమాయఔ రతేయఔ అశతిరఱో ఎఱెకటవ్
ూ కసమిడయోరెయషన్ చేమాయౌ.
ఏట్్రమల్ ఫ్ల ట్ట ర్


QRS ఔనాా భుంద P రేవ్స ఔనడ్ెతాభ, యసధాయణంగస 2:1 (150 రతి తుభుయౖసతుకూ). య్డ్స ఱో
నెఖట్్వ్ ళచిిన P రేవ్స, QRS ఔంట్ే భుంద ఫమట్డ్తాభ, ఆయ ST ళగమంట్ోల ఄడ్ెడగస ఈనా ఱేదా
QRS దాామస దాచిరేమఫడున P రేవ్స ఄముయంట్ాభ



రేఖల్ ళహటభుఱేవన్ ECG దాామస చేమడ్ం ళఱల ఫాలక్డ P రేవ్స ఖుమించి తెఱుశకోరొచి

AV జంక్షనల్ మీ-ఎంట్ీర ట్ాకూకసమిడమాస్


AV ననడ్ల్ మీ-ఎంట్ీర ఱేదా WPW ళహండోర మ్



యసధాయణంగస ఆయ తృసమసకూసశమల్ థెయ దాామస తగిగతృో తేంద



P రేవ్స యసధాయణంగస ఔతుహంచళప; QRS దాామస దాచిరేమఫడ్తాభ

ఏట్్రమల్ ట్ాకూకసమిడమాస్


చాఱా ఄయుదగస ఔతుహంచే ఇ ఄళశి ళఱల యౘర్ట పభఱయర్ (ట్ాకూకసమిడమా కసమిడయోభయోతి) ళచేి
రభాదభుంద



QRS ఔంట్ే భుంద P రేవ్స ఫమట్డ్తాభ (తయుచగస ఎఔుకళ ళేప ఈండే PR) ఱేదా Tఱో దాగి
ఈండ్డ్ం

ఏట్్రమల్ పభతరఱల ేవన్
చికూతస
మోగికూ రసయధ ఖుమించి ూమిుగస యళమించి బమోయస ఆరసాయౌ
అకూసజన్ ఄందంచాయౌ.
మోగికూ డుయసహామా ఈంట్ే, తఱరెభప ఎతే
ు ఈండేఱా యఱసాంతి తీశకోరసయౌ.
భందఱు
1. రేఖళంతబైన డుజిట్ఱెభజేవన్
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2. రెంట్్ఔ
ర యఱర్ ఖతితు ఄదపఱోకూ తీశఔుమసడాతుకూ తెట్ా-ఫాలఔయుల (కసలస్ II): బట్ోతృో ర ఱాల్ 25-100 mg,
మోజుకూ మండ్ె యసయుల
3. యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట డ్ం ఱేదా తారమోబఎంఫో యౌక్ ఎహయో డ్సస ఈంట్ే: రసయిమిన్ మోజుకూ 5 mg, INR యసిభతు ఫట్్ట
ట్ెభట్వ
ేర న్ చేళహ తీశకోరసయౌ
4. ఎఱకూటవ్ DC కసమిడయోరెయషన్ (100 to 400 Joules) చేశు ంట్ే భూడ్ె రసమసఱ తృసట్ు మాంట్ీ
కోమాఖుయఱేవన్ ఄళశయం.

ఏట్్రమల్ ఫ్ల ట్ట ర్
ఎఱకూటోఔల్ కసమిడయోరెయషన్
భతే
ు ఆచిిన తమసాత (కూంద) ళహంకోానెభజ్డ కసమిడయోరెయషన్ చేమాయౌ
A: డెభఄజితృసమ్ 10–20 mg IV
ఫ్ల ట్ట ర్ నఱఫ్భ ఎతుమిద ఖంట్ఱఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ే కసమిడయోరెయషన్ న నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు రసభదా రేమాయౌ; ఇ
ళయళధఱో రసయిమిన్ దాామస మాంట్ీ-కొమాఖుయఱేవన్ థెయ ఄభఱు చేమాయౌ. ఔరేల రసయధ ఱక్షణాఱు తీళరతయం
ఄభతే ఱేదా యౘర్ట పభఱయర్ ళచిినా రెంట్నే కసమిడయోరెయషన్ చేమాయౌ.
భందఱు


ఏ భందఱు ఔడా DC కసమిడయోరెయషన్ ఄంత రఫాళళంతంగస తుచేమద



ఇ రసయధకూ రసడే ఄధఔ ఱసతం భందఱఔు ళభడ్స ఎపక్ట్ ఎఔుకళగస ఈంట్ాభ. రెమసమిల్ ళఱల ఫ్ల ట్ట ర్, ళన్స
మిథమ్ ఱా భాయద భగస తీళరబైన ఴైతృో ట్ెనషన్ ళశుంద



మోగి శఴించఖయౌగితే మాంట్ీ-కొమాఖుయఱెంట్సస రసడొ చి

ఏట్్మ
ర ల్ ఫ్ల ట్ట ర్ తయచగస ళశుంద ఄంట్ే కచిితంగస అశతిరకూ రెయళాయౌ. దీయఘకసయౌఔంగస ఈండే ఇ తయయౘ రసయధకూ
మేడుయోపరకాతూస కసథెట్ర్ ఄఫ్ల వన్ దాామస చికూతస ఆచిి నమం చేయొచి.

AV జంక్షనల్ మీ-ఎంట్ీర ట్ాకూకసమిడమాస్
భందఱు ఱేతు చికూతస
రేఖల్ భన఼ళర్స: రసఱసఱా ఱేదా కమోట్్డ్స ళభనస్ భయసజ్. ఆద చేళేట్పుడ్ె మోగి తఱభకూ ట్ుటఔుతు డ్ెకోరసయౌ
భమిము ఎంత యఱెభతే ఄంత యౘభగస ఈండాయౌ, ఱేదంట్ే ళహంతృసతట్్క్ మిఫ్ల ఔసస్ ళఱల ఆఫబందఱు మసరొచి
భందఱ దాామస చికూతస
ఔరేల రేఖల్ భన఼ళర్స యపఱం ఄభతే:
D: ఄడుననళహన్ (IV ఫో ఱస్) 6 mg, అ తమసాత యో డుమం కోలమైడ్స 0.9%ఱో ఫో ఱస్ ఔయౌహ ఎకూకంచాయౌ; దీతు ళఱల ఆద
భధయఱోనే అఖఔుండా ఖుండెఔు చేయుఔుంట్ుంద.
ఇ ఆంజక్షన్ ఆచాిఔ ఔ తుభువం తృసట్ు ECG చేమాయౌ
ఔరేల 6 mg తుచేమఔతృో తే 12 mg ఆరసాయౌ
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ఔరేల భంద ళంట్రల్ శయౄకాఱేవన్ చేయుఔుంట్ే మోగికూ ఫ్ల లహంగ్, ఛాతి నొహు భమిము అతేయత ళంట్్య
ఔఱుఖుతాభ. ఇ ఱక్షణాఱు ఱేఔుండా ఱేదా ట్ాకూకసమిడమా తఖగ ఔతృో భనా భంద ఖుండె ళయఔు చేయుకోనట్ుట. ఇ
చికూతస ఔడా తు చేమఔతృో తే ఱేదా మోగి ఴైతృో ట్ెతుసవ్ ఄముంట్ే, DC యౖసక్ ఆరసాయౌ.
ఴచిమిఔ: WPW ళహండోర మ్ ఈనాపుడ్ె రెమసమిల్ భమిము డెభజఞకూసన్ భందఱు కసంట్ార-ఆండుకేట్ెడ్స
దీయఘకసయౌఔ చికూతస
మోగికూ రేఖల్ భన఼ళర్స ఎఱా చేమాఱో నేమిుంచాయౌ, రసఱసఱా భంచి పయౌతాతుా ఆశుంద. రసయధఱక్షణాఱు తయచగస
మసఔతృో భనా, తీళర ఆఫబందఱు ఔయౌగించేయ కసఔతృో భనా ఇ కూంద ß-ఫాలఔర్స రసడాయౌ:
A: ఄట్్ననఱోల్ (O) 50–100 mg, మోజుకూ ఔ యసమి; ఄశు మిక్ ఄముంట్ే
ఱేదా
D: రెమసమిల్ (O) 80–120 mg మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; యసధాయణ ఖుండె ళహితి ఈనారసమికూ
మిపయల్
నామో QRS కసంల క్స (శతృసరరెంట్్రఔుయఱార్) ట్ాకూఄమితిమమస్ (SVTs)
మేట్స ఔంట్ోరల్ శమిగస ఱేఔతృో ళడ్ం
ళహియంగస ఫాధడ్ెతేనా రసయధ ఱక్షణాఱు
తీళరతయం ఄళపతేనా రసయధ ఱక్షణాఱు
మఖుయఱర్ QRS కసంల క్స (శతృసరరెంట్్రఔుయఱార్) ట్ాకూకసమిడమాస్
ఔయమేట్్వ్ మేడుయోపరకాతూస కసథెట్ర్ ఄఫ్ల వన్ దాామస ఫమట్డే తీళరబైన/తయచగస ళచేి రసయధ ఱక్షణాఱు
మేడుయోపరకాతూస కసథెట్ర్ దాామస ఔతుహంచే WPW ళహండోర మ్ (ళభనస్ మిథమ్ ECG డెఱట ా రేవ్స న చ఼హశు ంద)

B) రెభడ్స (రెంట్్రఔుయఱర్) ట్ాకూఄమితిమమస్ (VTs)
శళట న్
జ డ (> 30 ళఔండ్సస) ఱేదా నాన్-శళట న్
జ డ రెభడ్స QRS (> 0.12 ళఔండ్సస) ట్ాకూకసమిడమాస్
1. మఖుయఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్
యసధాయణంగస ఆయ రెంట్్ఔ
ర యఱర్ ఫాఖంఱో ఔతుహయు సభ
మఖుయఱర్ రెభడ్స QRS శతృసరరెంట్్ఔ
ర ుయఱర్ ట్ాకూకసమిడమాస్ చాఱా ఄయుద
2. శళట న్
జ డ (> 30 ళఔండ్సస) ఆమాఖుఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్
ఫండుల్ ఫారంచ్ ఫాలక్ తో ఔడున ఏట్్మ
ర ల్ పభతరఱల ేవన్ ఱేదా ర-ఎకైసట్ేవన్ (WPW ళహండోర మ్) ళఱల ళశుంద
3. నాన్-శళట న్
జ డ (< 30 ళఔండ్సస) ఆమాఖుఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్
యసధాయణంగస ఆయ రెంట్్ఔ
ర యఱర్ ఫాఖంఱో ఔతుహయు సభ
ఄఔయట్స భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ ళచిినపుడ్ె ఇ ఄళశి ఔడా ఫమట్డ్ెతేంద
4. ట్ోమససడెస్ డు తృసభంట్ెస్ రెంట్్ఔ
ర ుయఱర్ ట్ాకూకసమిడమా (VT)
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QRS కసంల కసస్ ఔు తనాంగస దీతు ట్్ాళహటంగ్ తృసట్ర్ా ఈంట్ుంద భమిము ళభనస్ మిథమ్ ఱో QT ఆంట్మాల్
తృ డుగించితుదగస ఈంట్ుంద; ఆద యసధాయణంగస QT-తృో ర ఱాంగింగ్ భంద ± ఴైతృో ఔఱేమిమా ళఱల ళశుంద.

1. మఖుయఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్
మీశళహకట్ేవన్ భమిము ళట తఱెభజేవన్ ఄమాయఔ మోగితు అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ; ూమిు CPR (కసమిడయో-ఱమనమీ
మీశళహకట్ేవన్) యధానం ఄనశమిశు ఼నే DC కసమిడయోరెయషన్ ఔడా చేమాయౌ.
కసమిడమాక్ ఄమస్ట ఱేఔతృో తే
A. ఴీమోడెభనమిఔయౌల ళేటఫుల్
ఱెభడో కైన్ (IV ఫో ఱస్) 1 mg/kg ఆంజక్షన్, అ తమసాత ఐద తుభుయౖసఱు యమసభం ఆశ఼
ు 0.5-1 mg/kg;
ముతు ంగస 3 mg/kg రసడు ఄనఔునా పయౌతాఱన మసఫట్ాటయౌ. దీతు తమసాత IV ఆన఼ిావన్ 2-4 mg/min.
తీళరబైన మిళి త
హ ేఱు నెఱకొంట్ే ఎండో ట్ారకూమల్ ఱేదా IM దద తిఱో భందన ఎకూకంచాయౌ.
ఱెభడో కైన్ తుయుయోఖం ఄభతే భమిము DC ఔనెాయష న్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే:
తృో ర కైనబైడ్స 15 mg/kg ఆంజక్షన్ ఔక యసమి, అ తమసాత తృో వణఔు 2-5 mg/min IV ఆన఼ిావన్.
ఖభతుఔ: రెంట్్ఔ
ర యఱర్ ట్ాకుకసమిడమా, ఄఔయట్స ఆళకమిమా భమిము భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ ఈనా
మోఖుఱఱో ఱెభడో కైన్ (కసలస్ 1B) భంద రసడ్ఔం ళహతౄసయుస చేమఫడుంద.
B. ఴీమోడెభనమిఔయౌల ఄన్-ళేటఫుల్ VT ఱేదా ఱెభడో కైన్ ఔు శుందన ఱేఔతృో తే
ళహంకోానెభజ్డ DC యౖసక్ - 50-200 Joules
C. రెంట్్రఔయఱర్ పభతరఱల ేవన్
ఄన్-ళహంకోానెభజ్డ DC యౖసక్ 200 Joules; ఄళశయం ఄనఔుంట్ే కసళేట్్కూ 360 Joules
D. తృో వణఔు థెయ
ఫ్ల కైనెభడ్స (కసలస్ 1C) 100 mg భాతరఱు, ఎతుమిద నండు నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
ఱేదా
తృో ర కైనబైడ్స (కసలస్ 1A) 250-750 mg భాతరఱు, నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
మితౄసరఔటమీ మోఖుఱ యవమంఱో:
ఄమియోడ్మోన్ (కసలస్ III) 200-400 mg/day, ముదట్్ రసయం ఄధఔ మోతాదఱో ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి
భందన రసడు అ తమసాత మోతాదన తగిగంచాయౌ.

2. శళట న్
జ డ (> 30 ళఔండ్సస) ఆమాఖుఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్
ఔరేల QRS కసంల కసస్ తృసట్ర్ా ఔుడు ఱేదా ఎడ్భ ఫండుల్ ఫారంచ్ ఫాలక్ ఔు మిమితం ఄభయ, రసట్్ మేట్స
170/తుభుయౖసతు ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ే, దాతుా ఏట్్మ
ర ల్ పభతరఱల ేవన్ గస మిఖణంచాయౌ. (ఏట్్మ
ర ల్ పభతరఱల ేవన్
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యఫాఖం చ఼డ్ండు)
ఔరేల QRS కసంల కసస్ ఔ తుమిదవటబైన తృసట్ర్ా ఱో కసఔుండా ఈండు, మేట్స 170/తుభుయౖసతు ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ే,
దాతుా WPW ళహండోర మ్ తో ఈనాఏట్్మ
ర ల్ పభతరఱల ేవన్ గస మిఖణంచాయౌ. దీతుా ఫ్భతృసస్ ట్ారక్ట భమిము DC ఔనాయష న్
దాామస నమం చేమాయౌ.
ఴచిమిఔ: రెమసమిల్ భమిము డెభజోకూసన్ దాామస ఇ రసయధకూ చికూతస ఄందంచఔడ్ద ఎందఔంట్ే ఆయ
రెంట్్ఔ
ర ుయఱర్ మేట్స ంచి రెంట్్ఔ
ర ుయఱర్ పభతరఱల ేవన్ ఔు దామి తీళే రభాదం ఈంద.

3. నాన్-శళట న్
జ డ (< 30 ళఔండ్సస) ఆమాఖుఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్
ఆళకమిక్ మోఖుఱఱో NSVT చికూతస భుందగస IHD దాామస ఄందరసాయౌ. ఈదాషయణఔు మీరసశ఼కాఱమైజేవన్, తెట్ాఫాలఔయుల, యసటట్్న్స భమిము మాంజియోట్ెతుసన్ II మిళతృసటర్ ఫాలఔయుల ఱేదా మాంజియోట్ెతుసన్ ఔనెామిటంగ్ ఎంజభమ్
ఆతుహ తట్ర్స. తెట్ా-ఫాలఔయుల భమిము మీరసశ఼కాఱమైజేవన్ ది తేఱు ఔమోనమీ ళహండోర మ్స నండు ఈఴభనం
ఔయౌగించడాతుకూ ఈఔమియు సభ.
ఆయ యసధాయణంగస రెంట్్ఔ
ర ుయఱర్ ఫాఖంఱో ళయసుభ. ఄఔయట్స భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ ఈనా మోఖుఱఱో కేళఱం
తీళరబైన ఴీమోడెభనమిక్ కసంరబైస్ ఔయౌగించే నాన్-శళట న్
జ డ రెంట్్ఔ
ర ుయఱర్ ట్ాకూకసమిడమాఔు భాతరబే చికూతస
ఄందంచాయౌ.
భందఱ దాామస చికూతస
D: ఄమియోడ్మోన్ (IV) 5 mg/kg, భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ
దీతుతోతృసట్ు
D: ఄమియోడ్మోన్ (O) 800 mg, మోజుకూ ఔ యసమి ఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు;
అ తమసాత 600 mg, మోజుకూ ఔ యసమి భూడ్ె మోజుఱు;
అ తమసాత రసయధ తుయాషణఔు 200–400 mg, రతి మోజు
ఴీమోడెభనమిక్స తుఱఔడ్గస ఈనా మోఖుఱఔు:
D: ఱెభడో కైన్ (IV) 50–100 mg (1–2 mg/kg) ముదట్్ మోతాద;
ఆద ఄళశయం బేయఔు ఐద తుభుయౖసఱ ళయళధఱో మోగికూ ఎకూకంచళచి; ఖమివట మోతాద 200–300 mg
మించఔడ్ద
అ తమసాత కేళఱం రెంట్్ఔ
ర ుయఱర్ ట్ాకూకసమిడమా తియఖఫ్డుతే D: ఱెభడో కైన్ (IV), 1–3 mg/తుభుయౖసతుకూ, ఆయరెభ నాఱుఖు నండు భుభు ఖంట్ఱ ళయఔు

4. ట్ోమససడెస్ డు తృసభంట్ెస్ రెంట్్రఔుయఱర్ ట్ాకూకసమిడమా (VT)
ఔరేల ఄఔయట్స ఆళేకమిమా ఱేదా ఆనాిర్క్షన్ ఱేఔతృో తే, QT తృో ర ఱాంగింగ్ భందఱ ళఱల ళచిిన ట్ోమససడెస్ డు
తృసభంట్ెస్ గస మిఖణంచాయౌ.
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ఇ రసయధ ఫమట్డుతే ఄళశమసతుా ఫట్్ట భుందగస కసమిడయోరెయషన్/డీపభతరఱల ేవన్ చేమాయౌ. ఔరేల ట్ోమససడెస్ ళఱల
కూలవటబైన ఫారడీకసమిడమా ఏయుడ్ెతేంద ఄనఔుంట్ే తాతాకయౌఔంగస ేళహంగ్ చేమాయౌ.
భందఱ దాామస చికూతస
 QT తృో ర ఱాంగింగ్ భందఱు ఄతుాంట్్తు అహరేమాయౌ
ళయం తృ ట్ాలహమం యసిభతు శమి చ఼శకోరసయౌ
B: బగీాలహమం శఱేిట్స (IV) 2 g ఐద నండు ద తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ
ముదట్ ఆచిిన బగీాలహమం శఱేిట్స మోతాద తమసాత ఔడా ట్ోమససడెస్ ఈంట్ే B: బగీాలహమం శఱేిట్స (IV) 2 g, ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ
ట్ోమససడెస్ ళఱల ఔయౌగే కూలవటబైన ఫారడీకసమిడమా (తాతాకయౌఔ ేళహంగ్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే)
A: ఄడెన
ర యౌన్ ఆన్-పూయవన్; యౘర్ట మేట్స ంచడాతుకూ (> 100 రతి తుభుయౖసతుకూ)
ఖభతుఔ: ఴీమోడెభనమిక్ కసంరబైజ్ ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఈండేఱా ఄఔయట్స ఎహయో డ్స ళళేు రెంట్నే ఄన్-ళహంకోానెభజ్డ
కసమిడయోరెయషన్ ఆరసాయౌ, త ఱుత 100 joulesతో ముదఱుట్ాటయౌ. ఎఱెకటోోఱెభట్స ఄశషజతాాఱన శమి చేమాయౌ,
ఱేదంట్ే రెంట్్ఔ
ర యఱర్ ఄమితిమిమస్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద. బగీాలహమంఔు శుందంచేరసమిక,ూ బగీాలహమం శఱేిట్స
(IV) 2 g ఔట్్ ఱేదా మండ్ె తుభుయౖసఱ తృసట్ు. ఆద ఔనఔ తు చేమఔతృో తే మండ్ళ యసమి ఄదే మోతాద ఐద
నండు ద తుభుయౖసఱు ఎకూకంచాయౌ, అ తమసాత బగీాలహమం ఆన఼ిావన్ తుభుయౖసతుకూ 3 - 20 mg ఆరసాయౌ;
మీనల్ ఱోతృసఱు ఱేతు మోఖుఱఔు భాతరబే ఇ భంద రసడాయౌ.

12.1 యౘర్ట ఫాలక్ (మండ్ె ఱేదా భూడ్ళ డుగ)ాీ
యౘర్ట ఫాలక్ యసధాయణంగస ఄయరెభ శంళతసమసఱు భఫడున రసమికూ ళశుంద; ఇ రసయధకూ భూఱకసయణం ఄంట్ృ ఏద ఱేద.
ఄభతే దీతుకూ ఔ తుమిదవటబైన తృో ర గోాళహస్ (మోఖమీతి తుయణ మం) ఈండ్డ్ం, ేస్ బేఔర్ రసడ్డ్ం దాామస ఱసఴాత
మియౖసకయం చ఼ఖఱఖడ్ం దీతుఔునా రయోజనాఱు. భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ న ఄఔయట్స, మిరెమిసఫుల్ AV
ఫాలక్ కూలవటతయం చేమఖఱద. ఇ ఄళశి బట్ఫో యౌక్ డుశటయబన్స, ఎఱెకటోోఱెభట్సస డుశటయబన్స భమిము కొతుా భందఱ ళఱల
ఔడా మసరొచి.
యౘర్ట ఫాలక్ ళళేు ఄతయళశయంగస కసమిడయో-ఱమనమీ మీశళహకట్ేవన్ చేమాయౌ
ఫాషయ ేస్ బేఔర్ ఄందఫాట్ుఱో ఈనా అశతిరఱో చేమసయౌ; ఄద రసడే భుంద కచిితంగస ఄనాయౌు ళహమా చేమాయౌ
భందఱ దాామస చికూతస
ఫాషయ ేస్ బేఔర్ రసడుతే ఆళాళఱళహన ఄనాయౌు ళహమా
C: మోమిిన్ (IM) 10–15 mg భూడ్ె నండు అయు ఖంట్ఱ తృసట్ు
నామో QRS కసంల క్స ఎళేకప్ మిథమ్ తో ఈనా AV ననడ్ల్ ఫాలక్ కోశం:
A: ఎట్ోరహన్ (IV ఫో ఱస్) 0.6–1.2 mg, ేస్ బేఔర్ ట్ేట ళయఔు రసడొ చి
ఆతూిమిమర్ భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్ర, ఴైతృో ట్ెనషన్ భమిము మండ్ళ డుగాీ ఫాలక్ ఈనా మోఖుఱఔు ఇ భంద
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ఆరసాయౌ. ఆద AV ఫాలక్ నండు తాతాకయౌఔ ఈఴభనం తృ ందేఱా చేళహ మోగికూ ేస్ బేఔర్ ట్ేట ఱోప కసశు
ఔుదట్యుశుంద. ఄభతే ేస్ బేఔర్ భాతరం యౕగరఖతిన రేమడ్ం తుతుశమి.
ఄళభట్ ోల్ మీశళహకట్ేవన్ కోశం:
A: ఄడెన
ర యౌన్ (యోల IV) 1:10 000, 5 mL (0.5 mg)
ఆతయ భందఱు తుచేమఔతృో తే యౘర్ట ఫాలక్ నండు తాతాకయౌఔంగస కసతృసడ్డాతుకూ రసడే చికూతస ఆద
ఴచిమిఔ: యౘర్ట ఫాలక్ ఄనేద ఄతయళశయ చికూతస ఄందాయౌసన ఄళశి ; మోగితు రెంట్నే అశతిరఱో చేమసియౌ
మిపయల్


మీశళహకట్ేవన్ భమిము ళట తఱెభజేవన్ చేయసఔ ఔడా ఖుండె రేఖం 40 తెట్సస/తుభుయౖసతు ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ే



మండ్ళ ఱేదా భూడ్ళ డుగాీ AV ఫాలక్ ఈనా రతి మోగి రతేయఔ రెభదయ కేందారతుకూ రెలాళయౌసందే;
భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్ర ఱేదా ఆతయ కసయణాఱు ఈనాామా ఱేదా; మోగికూ ఱక్షణాఱు ఔతుహశు నాామా
ఱేదా ఄనే కసయణాఱతో తుమితు ం ఱేఔుండా మోగితు అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ



ఱసఴాతంగస ఈండే ేస్ బేఔర్ రసడ్ఔం యౘర్ట ఫాలక్ ఔు కచిితబైన చికూతస

మోగికూ యవమశ఼చి
శమైన మీతిఱో చికూతాస తుమభాఱన తృసట్్ంచాయౌ భమిము చెహున శభమాతుకూ అశతిరకూ రెయళాయౌ.
రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్ ఈంట్ే భయభతే
ు ఱేదా భామిుడు దాామస తగిగంచళచి; మేడుయో పరకాతూస ఄఫలల వన్ దాామస
మీఎంట్ెన్
ర ట ట్ాకుకసమిడమాన తగిగంచళచి; ేళహంగ్ దాామస ఔమోనమీ యౘర్ట ఫాలక్ న తగిగంచళచి; ఔమోనమీ అయటమీ రసయధకూ
మీరసశ఼కాఱమైజేవన్ ఄళశయం.

13.1 ళభనస్ ఫారడీకసమిడమా & ళభనస్ ఄమస్ట
యట్్కూ యసధాయణంగస చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద. ఄభతే రసయధ ఱక్షణాఱు (ఈదా: ళహంకొ, తఱతియఖడ్ం,
ఄఱళహతృో ళడ్ం) ళంట్్య ఔతుహళేు భాతరం చికూతస చేభంచకోరసయౌ.
ళభనస్ ఫారడీకసమిడమా: < 50/తుభుయౖసతుకూ ఱేదా యోల ఎళేకప్ మిథమ్ ఈనా ళభనస్ ఄమస్ట తో ళచిిన ఴైతృో ట్ెనషన్ మోగికూ
ళచిిందంట్ే, ఴమీయంఱో ఆతయ రసయధ ఎదో ఈనాట్ేట. ఄద ఇ కూంద రసట్్ఱో ఏదెభనా కసరొచి:


ఄఔయట్స ఆంపయర్ ఆతూిమిమర్ భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్ర



ఴైయకఱేమిమా; రతేయకూంచి రెభడ్స QRS ఱేదా క్డ T రేవ్స ఖభతుంచినపుడ్ె



భందఱు; రతేయకూంచి రెమసమిల్ భమిము ß-ఫాలఔర్ ఱేదా డెభజోకూసన్



ఴైతృో థెమిమమా



ఴైతృో కూసమా

ముదట్ కసయణాతుా తెఱుశఔుతు, దాతుకూ చికూతస ఄందంచాయౌ. ఔరేల ళచిింద ఆతూిమిమర్ ఆనాిర్ర ఄభతే
ఎట్ోరహన్ రసడాయౌ
ళభనస్ ఄమస్ట ళచిిన శందయైంఱో కచిితంగస కసమిడమాఱజీ తుపణడుతు శంరదంచాయౌ
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7ళ ఄధాయమం
చయమ రసయధఱు & ఎఱమిుక్ మిమాక్షన్స
1.1 ఫాకుటమిమల్ ళహకన్ ఆనెిక్షన్
ఆంట్్గో, తౄో యౌఔుయఱెభట్్స్, పపయునకాఱోళహస్, ఎమిళహఱాస్, ళఱులఱెభట్్స్, మిఔమంట్స ఫో భల్స ళంట్్య ఫాకుటమిమల్
ళహకన్ ఆనెిక్షన
ల . ఇ ఆనెిక్షన
ల ళట పభఱోకోఔకస్ ళఱల కసతూ ళట పభఱోకోఔకస్ & ళట తృ
ో ట ో కోఔకస్ ఴమీయంఱో ఈండ్డ్ం ళఱల కసతూ
ళయసుభ; కసతూ కేళఱం ళట తృ
ో ట ో కోఔకస్ ళఱల భాతరం ఆనెిక్షన్ ళచేి దాకఱాఱు ఄయుద. ఫాకుటమిమా ళఱల కసఔుండా
ఆతయ భూఱాఱ ళచేి ఆనెిక్షన
ల
రెభయల్ ళహకన్ ఆనెిక్షన
ల : రసర్ట్, ఴముస్ ళహంల క్స, రసమిళఱోల, ఔతృో ళహస్ రసమిళయౌల తౄసమ్ ఎయష న్
పంఖల్ ళహకన్ ఆనెిక్షన
ల : కసండీడుమాళహస్, ట్్తుమా కసమొుమిస్, హట్్మిమాళహస్ రెమిసఔఱర్
ళహకన్ ఆనెిళేటవన్స: ళేకతెస్, డుఔుయఱోళహస్

1.2 ఆంట్్గో
ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ ళఱల ఎహడెమిమస్ యొఔక శబ్-కసమిామల్ తృ య మీద తేనె యంఖుఱో ళయస్ ఔాస్ట్ ఏయుడ్డాతుా
ఆంట్్గో ఄంట్ాయు. ళట పభఱోకోఔకస్ అమిమస్ ఄనే ఫాకుటమిమా ళఱల ఇ ఆనెిక్షన్ ళశుంద. ఆద తృసఠఱసఱఔు రెయ్ల
యదాయయుిఱఱో ఎఔుకళ ళశుంద; ముదట్ ముషం నండు ముదఱెభ (భూతి ఱేదా భుఔుక దఖగ య) ఔాభంగస
యుఖుతేంద, తదాామస ఫ్సలళహడ్స గస ఈండే ఫఱల స్ య్వన్స (ఫఱల స్ ఆంట్్గో) ఏయుడ్తాభ.
చికూతస
కోలకససళహయౌలన్ ఱేదా ళతౄసఱెకూసన్ కసయూసల్స
ఱేదా
ఎమితోరబైళహన్ ళహటమమేట్స 250-500 mg భాతరఱు, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: ఎమితోరబైళహన్ 30-50 mg/kg/day ళహమసజిా మోతాదన నాఱుఖుగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ; ఏడ్ె మోజుఱు
భ చికూతస ళఱల 48 to 96 ఖంట్ఱఱో మోగి కోఱుకోఔతృో తే అశతిరఱో చేమసయౌ.

1.3 తౄో యౌఔుయఱెభట్్స్
జుట్ుట తౄసయౌఔల్ యొఔక ఆన్లబేవన్ న తౄో యౌఔుయఱెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఆద యసధాయణంగస ఆనేాళహవ్ ళట పభఱోకోఔకస్ ళఱల
ళశుంద; ఄభతే ఆతయ ఫాకుటమిమా, రెభయస్ భమిము పంగై ళఱల , కే దద తిఱో ఔమోిళడ్ం ళఱల ఔడా
తౄో యౌఔుయఱెభట్్స్ మసరొచి. తౄో యౌఔుయఱెభట్్స్ ఱో ఆతయ యకసఱు (ఈదా: ఴచ్.ఐ.య/ఎభడ్సస ళఱల ళచేి ఇళహననపహయౌక్
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తౄో యౌఔుయఱెభట్్స్) ఆనెిక్షన్ ఔఱుఖజేళేయగస ఈండ్ళప. డీప్ తౄసయౌఔుయఱర్ ఆన్లబేవన్ ఄనే ఄళశి ముషం మీద గడ్డ ం
మిగే రదేఴంఱో ఎఔుకళగస ళశుంద (ఈదా: ళభకోళహస్ ఫామబ)
చికూతస
మోగితు మియబరంగస ఈండ్భతు చెతృసుయౌ భమిము తృౌలహటకసయౘయం తీశఔునేఱా ేరమేహంచాయౌ.
ధ఼య, చెతు, ముదఱెభనయ చేతేఱఔు, కసలల ఔు ేయుఔుతృో ఔుండా తయచగస చేతేఱు శఫుబతో ఔడ్గసయౌ; చీభు ఖనఔ
ఈంట్ే తూట్్తో డెభన
ర ేజీ చేమాయౌ.
భందఱు
శాఱుబైన భమిము యసితుఔంగస శ఼మిిళహమల్ ఆనెిక్షన్
కుాం తౄసరమీళట్్న్ శఱేిట్స ఫలస్ 1%
ఱేదా
కుాం యో డుమం పూయళహడేట్స ఫలస్ 2%
ఱేదా
అభంట్ెమంట్స భుయహమోళహన్ ఫలస్ 2%
ఄనేఔ తృసరంతాఱోల యోడెమసమ, ఆనేాళహవ్ & ళఔండ్మీ యోడెమసమ
కోలకససళహయౌలన్ 250-500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: 50-100 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ళతౄసఱెకూసన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: 30-50 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
కసట్్ము
ర కససజోల్ 960 mg భాతరఱు, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: ట్ెభబ
ర తోభామిిన్ 6 mg/kg/day, మోతాదతు మండ్ె ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు

1.4 పపయునకాఱోళహస్
ఱోతేగస ఏయుడే తౄసయౌఔుయఱార్ ఆనెిక్షన్; ముదట్ ఔ చినా, ఖట్్ట ఫుడుఱా ముదఱెభ ఔాభంగస యుఖుత నొహు
ఔయౌగిశు ంద. మసహడు ఱేదా తెఖడ్ం ళఱల ఆద నమం ఄళాడాతుకూ ఄనేఔ రసమసఱు డ్ెతేంద. కొందమిఱో ఆద
దీయఘకసయౌఔంగస ఈంట్ుంద భగస తగిగనా తమసాత తిమిగి ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ.
చికూతస
మోగితు మియబరంగస ఈండ్భతు చెతృసుయౌ భమిము తృౌలహటకసయౘయం తీశఔునేఱా ేరమేహంచాయౌ.
ధ఼య, చెతు, ముదఱెభనయ చేతేఱఔు, కసలల ఔు ేయుఔుతృో ఔుండా తయచగస చేతేఱు శఫుబతో ఔడ్గసయౌ; చీభు ఖనఔ
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ఈంట్ే తూట్్తో డెభన
ర ేజీ చేమాయౌ.
భందఱు
శాఱుబైన భమిము యసితుఔంగస శ఼మిిళహమల్ ఆనెిక్షన్
కుాం తౄసరమీళట్్న్ శఱేిట్స ఫలస్ 1%
ఱేదా
కుాం యో డుమం పూయళహడేట్స ఫలస్ 2%
ఱేదా
అభంట్ెమంట్స భుయహమోళహన్ ఫలస్ 2%
ఄనేఔ తృసరంతాఱోల యోడెమసమ, ఆనేాళహవ్ & ళఔండ్మీ యోడెమసమ
కోలకససళహయౌలన్ 250-500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: 50-100 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ళతౄసఱెకూసన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: 30-50 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
కసట్్ము
ర కససజోల్ 960 mg భాతరఱు, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: ట్ెభబ
ర తోభామిిన్ 6 mg/kg/day, మోతాదతు మండ్ె ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు

1.5 ఎమిళహఱాస్
చయమంఱోతు డెమిమస్ యొఔక భఫాఖంఱో యౌంతౄసట్్క్ రెళసల్స ఈనా చోట్ ళట తృ
ో ట ో కోఔకస్ ళఱల ఆనెిక్షన్ ఔఱఖడాతుా
ఎమిళహఱాస్ ఄంట్ాయు. చయమంఱో ఱేదా ఫొ దద ేఖు (యయళపఱఔు) దఖగ య చినా ఖుఱుఱా ముదఱళపతేంద; ఆద
ఔాభంగస ఎయాగస భామి, నొహు భమిము జామసతుా ఔఱుఖజేశు ంద.
చికూతస
ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఈండ్డ్ం/ఱేఔతృో ళడ్ం ఫట్్ట మోగికూ చికూతస ఈంట్ుంద. ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు రభాదఔయబైన
యసిభఱో జాయం, ఎండో ట్ాకూసక్ యౖసక్ ళంట్్య.
మజిబన్ A - ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ే
కోలకససళహయౌలన్ 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: 50-100 mg/kg అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
ళతౄసఱెకూసన్ 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
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హఱలఱఔు: ననట్్ దాామస 25 mg/kg, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
మజిబన్ B - ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో తే
ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg ఆంజక్షన్, దీతుతోతృసట్ు
కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు
హఱలఱఔు: ఄభాకూసళహయౌలన్ 6.7 mg/kg, దీతుతోతృసట్ు కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స 1.7 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల;
ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు
రసయధ ఈఴభనం తృ ందతేనాట్ుట ఄతుహళేు ననట్్ దాామస భందఱు తీశకోరొచి
యసితుఔంగస ళఱు
ల ఱెభట్్స్
ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసయల
హఱలఱఔు: 50 mg/kg మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
ఱేదా
ళతౄసఱెకూసన్ (O) 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
హఱలఱఔు: 50 mg/kg మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
తుసయౌన్ ఱేదా తెట్ా ఱాఔటమ్ ఎఱమీు ఈనా రసమికూ ఆతయ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ.

1.6 ఄఔయట్స ళఱులఱెభట్్స్
చయమంఱోతు డెమిమస్ యొఔక కూాంద ఫాఖం భమిము శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ రదేఴంఱో ఆన్లబేవన్ మసళడాతుా ఄఔయట్స
ళఱులఱెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఆద యసధాయణంగస ళట పభఱోకోఔకస్ ఱేదా ళట తృ
ో ట ో కోఔకస్ ఫాకుటమిమా ళఱల ళశుంద.
చికూతస
ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఈండ్డ్ం/ఱేఔతృో ళడ్ం ఫట్్ట మోగికూ చికూతస ఈంట్ుంద. ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు రభాదఔయబైన
యసిభఱో జాయం, ఎండో ట్ాకూసక్ యౖసక్ ళంట్్య.
మజిబన్ A - ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ే
కోలకససళహయౌలన్ 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: 50-100 mg/kg అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
ళతౄసఱెకూసన్ 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: ననట్్ దాామస 25 mg/kg, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
మజిబన్ B - ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో తే
ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg ఆంజక్షన్, దీతుతోతృసట్ు
కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు
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హఱలఱఔు: ఄభాకూసళహయౌలన్ 6.7 mg/kg, దీతుతోతృసట్ు కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స 1.7 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల;
ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు
రసయధ ఈఴభనం తృ ందతేనాట్ుట ఄతుహళేు ననట్్ దాామస భందఱు తీశకోరొచి
యసితుఔంగస ళఱు
ల ఱెభట్్స్
ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసయల
హఱలఱఔు: 50 mg/kg మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
ఱేదా
ళతౄసఱెకూసన్ (O) 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
హఱలఱఔు: 50 mg/kg మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
తుసయౌన్ ఱేదా తెట్ా ఱాఔటమ్ ఎఱమీు ఈనా రసమికూ ఆతయ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ.

1.7 మాకేా (ముట్్భఱు)
ముఔు ళమశఱో ఈనారసమికూ ఄనేఔ కసయణాఱ చేత ళచేి రసయధ ఆద; దీతు ఱక్షణాఱు తౄసయౌఔుయఱార్ ల గిగంగ్ భమిము
ఆన్లబేవన్. మాకేాఱో తృో య్భామిిక్ య్వన్స ఈంట్ాభ, ఄందఱో ఫాఖంగస తెయుచఔునా/భూశఔునా
కోబడో న్స, తృసూయల్స, నాడ్ెయఱర్ శిల్స భమిము ళహళట క్
హ య్వన్స ఔనడ్తాభ; ఆయ రధానంగస ముషం, ఛాతి,
బుజభుఱు భమిము యప ఫాఖంఱో ఄధఔంగస ళయసుభ
చికూతస
ముషం మీద చయమం న఼నెఫామితృో ఔుండా, ధ఼య చేయఔుండా భమిము తృ డు ఄభతృో ఔుండా తయచగస ఔడ్ెకోకరసయౌ;
తఱకూ యసానం చేళహ తఱభ చయమభు న఼నెఫామితృో ఔుండా చ఼శకోరసయౌ.
నాన్-ఆన్లబేట్మి మాకేా
మట్్ననభక్ మాళహడ్స కుాం/జల్ (0.025%; 0.05%) మోజుకూ ఔ యసమి తుదరఔు భుంద. భూడ్ె నండు అయు రసమసఱ
ఱోప మాకేా ఎయాఫడు తృ యఱాల ళచేియసుభ. చికూతస ఔతూశం భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు ఈంట్ుంద.
ఴచిమిఔ: మట్్ననభక్ మాళహడ్స ఔనఱు/ననట్్ దఖగ య ఱేదా ఱోఱ ూమఔడ్ద. ఖమిైణీఱు భమిము తృసఱు ఆచేి
తఱులఱు ఇ భంద రసడ్ఔడ్ద.
మట్్ననభక్ మాళహడ్స ఔనఔ మోగికూ డ్ఔతృో తే రతాయభాాామంగస ఄడాయ్న్ 0.1% జల్ రసడాయౌ (భన చెహున
యధంగస)
ఱేదా
ఄజిఱెభక్ మాళహడ్స కుాం/జల్ 20% మోజుకూ ఔట్్ ఱేదా మండ్ె యసయుల ముషం ఔడ్ెఔునాాఔ
ఆన్లబేట్మి మాకేా
శాఱు తీళరత ఈంట్ే
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కూలండాబైళహన్ జల్ 1%, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
ఱేదా
ఎమితోరబైళహన్ జల్ 2%/ఱోవన్ 4%, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
ఱేదా
ఫ్ంజోభల్ మసకైసడ్స జల్ 2.5%-5%, ముదట్ మండ్ె మోజుఱఔు ఔ యసమి రసడాయౌ; అ తమసాత మోజుకూ మండ్ె యసయుల;
నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు.
భధయ తయయౘ నండు తీళరబైన మాకేా
ళహశటమిక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔుండా భుంద రతేయఔ రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచి భందఱు రసడాయౌ
భన చెహున యధంగస ట్ాహఔల్ థెయ; ఄభతే ట్ాహఔ థెయఔు ళహశటభాట్్క్ థెయఔు కే భందఱు రసడ్డ్ం ళఱల
రయోజనం ఈండ్ద.
డాకూసళహయౌలన్ 50-100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ ఔ యసమి; నాఱుఖు నండు నెాండ్ె రసమసఱు.
మోగి శుందనన ఫట్్ట భంద మోతాద తగిగశు ఼ కొదద మోజుఱఔు అహరేయొచి.
ఱేదా
మిననళభకల న్
ూ 50-100 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; అయు నండు ఎతుమిద రసమసఱు
ఱేదా
ఄజితోరబైళహన్ భాతరఱు, ఔంట్్నయళస్ థెయ మోజుకూ 250-500 mg అయు నండు ఎతుమిద రసమసఱు ఱేదా
ఄజితోరబైళహన్ భాతరఱు ల్స థెయ మోజుకూ 500 mg ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు, ఆఱా నాఱుఖు రసమసఱఔు ఔ యసమి
థెయ రసడాయౌ.
చికూతస అయు నెఱఱ ళయఔు తీశకోరసయౌస మసరొచి. మాకేా తీళరతయం ఄళపతేంట్ే రెంట్నే అశతిరకూ రెయళాయౌ.

1.8 తృసమోతుఖిమా (Paronychia)
గోయు చయమం ఔఱభఔ (నెభల్ తౄో ల్డ ) దఖగ య ళచేి ఆన్లబేవన్ న తృసమోతుఖిమా ఄంట్ాయు; దీతు ఱక్షణాఱు నెభల్
తౄో ల్డ దఖగ య ఎయాగస రసచితృో భన చయమం భమిము నొహు. తృసమోతుఖిమా ఫాకుటమిమా ఱేదా ఇస్ట ళఱల ళశుంద
చికూతస
ఆఫబందఔయ తృసరంతాతుా తృ డుగస భమిము యబరంగస ఈంచాయౌ
కసనెడ డ్ల్
జ
తృసమోతుఖిమా
ఫ్పలకోనజోల్ కసయూసల్స, రసమసతుకూ ఔ యసమి; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు.
ఔరేల భుఔుక ఱఔ రబేమం ఔడా ఈంట్ే రసయధతు ఒనెభకోబైకోళహస్ గస మిఖణంచాయౌ.
కసండుడా ఆనెిక్షన్ ఔు గిాళహయోపపయౌాన్ తుచేమద.
భూయకోఔుయట్ేతుమస్ కసండుడుమాళహస్
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ట్ాహఔల్ కసలట్్భ
ర జోల్ 1% ఱేదా బైకోనజోల్ నెభట్ట్స
ేర 2% ఱేదా ళభకల ోహమసక్స 1% కుాం/జల్/ఱోవన్ మోజుకూ మండ్ె యసయుల;
దాాఱుఖు మోజుఱు.

2.1 పంఖల్ ళహకన్ ఆనెిక్షన్స
2.2 డెయమట్ోపభట్ ోళహస్ (మింగ్ రసర్మ - తాభయ)
డెయమట్ోపభట్సస యొఔక ఱక్షణాఱన ఫట్్ట, ఄయ అఔామించే ఔణజఞఱాతుా ఫట్్ట; ఈదా: చయమం, జుట్ుట, గోయుల భమిము మోగి
యట్్ ట్ల చ఼హంచే శుందనన ఫట్్ట యఔం/తీళరత తుయణ భంఫడే రసయధ డెయమట్ోపభట్ ోళహస్. యసధాయణంగస తాభయ
ఆనాఔుయఱేవన్ తృసరంతంఱో ముదఱెభ ఔాభంగస యశు మించే దీయఘకసయౌఔ పంఖల్ ఆనెిక్షన్; దాతు ళఱల ఖుండ్రతు గసమబ,ై ఔ
తుమిదవటబైన ఄంచతో ఔనడ్ెతేంద. తాభయ ళఱల జుట్ుట ఉడుతృో ళడ్ం, శిల్స భమిము దయద మసళడ్ం ళంట్్య
శంబయంచొచి.
2.2.1 ట్్తుమా కసమోుమిస్ (ఫాడీ మింగ్ రసర్మ)
ఴమీయం మీద ఱేదా ముషం మీద ళఽతాుకసయంఱో యశు మించే య్వన్స ఇ పంఖల్ ఆనెిక్షన్ యొఔక ఱక్షణం.
యసితుఔంగస యుఖుతేనా రసయధకూ ట్ాహఔల్ చికూతస
కసలట్్భ
ర జోల్ 1% మోజుకూ మండ్ె యసయుల; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
ఱేదా
మికోనజోల్ 2% మోజుకూ మండ్ె యసయుల; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
ఱేదా
ట్ెమిబనపహన్ 1% మోజుకూ ఔ యసమి; మండ్ె రసమసఱు
ఱేదా
ఫుయట్్నాపహన్ 1% మోజుకూ ఔ యసమి; మండ్ె రసమసఱు
ఱేదా
ళభకల ోహమసక్స ఒఱమిన్ 1% మోజుకూ మండ్ె యసయుల; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
ఇ భందఱు కుాం, జల్, తృ డు, ళేరీ ఱేదా ఱోవన్ యౄంఱో తీశకోరొచి.
ళహశటమిక్ రసయధకూ చికూతస (యయసుయంగస యుఖుతేనా య్వన్స భమిము ట్ీతుమా డుస్)
గిాళహయోపయౌాన్ భాతరఱు 10 mg/kg నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
ఱేదా
ఫ్పలకోనజోల్ భాతరఱు రసమసతుకూ 3-6 mg/kg, నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు
ఱేదా
ట్ెమిబనపభన్ భాతరఱు మోజుకూ 250 mg, మండ్ె రసమసఱు
ఱేదా
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ఆట్రకోనజోల్ కసయూసల్స మోజుకూ 100 mg, నాఱుఖు రసమసఱు
2.2.2 ట్్తుమా కసయహట్్స్ (యసకల్ు మింగ్ రసర్మ)
ట్్తుమా కసమోుమిస్ ళంట్్ ఱక్షణాఱే ఈనా ఇ ఆనెిక్షన్ జుట్ుట తౄసయౌఔల్ ఔు ళశుంద. దీతుకూ ట్ాహఔల్ చికూతసఱు
తుచేమళప.
ళహశటమిక్ థెయ
గిాళహయోపయౌాన్ భాతరఱు 10-20 mg/kg, మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ; నాఱుఖు నండు అయు
రసమసఱు
ఱేదా
ట్ెమిబనపభన్ భాతరఱు 250 mg, మోజుకూ ఔ యసమి; అయు రసమసఱు
మోగికూ యవమశ఼చి
హఱలఱు, దఖగ యగస ఈండేరసలాఔు ఔడా రసయధ యో కూందేమో మీక్షుంచి, తదనఖుణంగస చికూతస ఄందంచాయౌ
దరెానఱు, ట్ళలై
ల ళంట్్య ఎళమియ రసమే రసడాయౌ
తఱ భ చయమం మియబరంగస ఈంచకోరసయౌ భమిము న఼నె మసమఔడ్ద

2.3 హట్్మిమాళహస్ రెమిసఔఱర్
ఇస్ట ళఱల ళచేి యసధాయణబైన పంఖల్ ఆనెిక్షన్. ఛాతి, యప, చేతేఱు, ఄయుదగస బడ్ & ముషం మీద
యతేనాబైన మిభాణాఱఱో ఴైతృో హగమంట్ేడ్స/ ఴైర్ హగమంట్ేడ్స కసన్ల భంట్స భచిఱుఱా ఏయుడ్తాభ.
యట్ల్డ్ అభంట్ెమంట్స, బైకోనజోల్ ఱేదా కసలట్్భ
ర జోల్ భచిఱ మీద మోజుకూ మండ్ె యసయుల ూమాయౌ,
మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు
ఱేదా
C: యో డుమం తయోశఱేిట్స య ఱయవన్ 20% మోజుకూ మండ్ె యసయుల, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు
య్వన్స ఔనఔ ఎఔుకళ యశు మించి ఈంట్ే కుట్ ోకొనజోల్ 200mg మోజుకూ ఔ యసమి, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు రసడొ చి
ట్్తుమా డుస్ (Athlete’s foot)
ఆద చాఱా యసధాయణంగస ళచేి పంఖల్ ఆనెిక్షన్; భగస దీతు ళఱల ఆతయ తృసరంతాఱోల ఔడా ఆనెిక్షన్
ముదఱళపతేంద. ట్్తుమా డుస్ చికూతస చేళే భుంద ఆతయ ఫాకుటమిమా శంబందంచిన ఆనెిక్షన
ల ఈనాాయో
తెఱుశఔుతు రసట్్కూ చికూతస ఄందంచాయౌ.
A: యట్ల్డ్ ఱోవన్ మోజుకూ మండ్ె యసయుల, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు
ఄద తుచేమఔతృో తే
A: కసలట్్భ
ర జోల్ కుాం 1%, మోజుకూ మండ్ె యసయుల, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు
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ఱేదా
బైకోనజోల్ కుాం 2%
ఱేదా
ట్ోఱాాఫ్ేటట్స య ఱయవన్ మోజుకూ మండ్ె యసయుల
తీళరబైన ఆనెిక్షన్స ళళేు
D: ట్ెమిబనపహన్ 250mg, మోజుకూ ఔట్్ ఱేదా మండ్ె యసయుల, మండ్ె రసమసఱ నండు నెఱ మోజుఱ తృసట్ు
యసఔుసఱు, చెపుఱు, వస్ తయచగస భాయుికోళడ్ం, కసట్న్ యసక్స రసడ్డ్ం, యసానం చేయసఔ రేలా భధయఱో
తృ డుగస తేడ్ెచకోళడ్ం ళంట్్ యసధాయణ జఞఖాతుఱ ళఱల ఆనెిక్షన్ కొంత బేయఔు తురసమించళచి

2.5 కసండీడుమాళహస్
కసండుడా అయౌబఔన్స ఄనే ఇస్ట ళఱల కసండీడుమాళహస్ ళశుంద. ఆనెిక్షన్ ళచిిన రదేఱసతుా ఫట్్ట రసయధ ఱక్షణాఱు
ఈంట్ాభ. చయమం మీద ళచేి య్వన్స ఱక్షణాఱు: ఎమితిభాట్స్, చయమప భడ్తఱోల తేభతో ఔడ్ెఔునా ఎఔుసడేట్స;
కొతుా శందమసబఱోల మోఖుఱు శబ్-కసమిామల్ భమిము యసట్్ఱెభట్స శిల్స ఏయుడ్తాభ.
గోయల కూ ఔనఔ ఆనెిక్షన్ తాకూతే గోట్్ తృసరంతంఱో రసప భమిము చీభు కసయడ్ం జయుఖుతేంద; ఄంతేకసఔ తూయు
తఖుఱుతేంట్ే ఆనెిక్షన్ భమింత యుఖుతేంద; ఔాభంగస గోయు దెఫబతింట్ుంద.
ననట్్ఱో ళచేి య్వన్స ఱక్షణాఱు: తెఱుప యంఖు, ఫఔకల్ కసయయట్ీఱో ఫంఔఱాంట్్ భుయకోశల్ ేల క్స మసళడ్ం. ఆయ
నాయౌఔ మీద, ఇయో పేఖస్, GIT తృసరంతాఱఔు ఔడా యశు మించళచి.
ళఱాల్-రెజభనల్ కసండీడుమాళహస్ ఱక్షణాఱు: దయద, యుఖు ఱాంట్్ తెఱలతు దరళం యోతు నండు కసయడ్ం,
డుశ఼మిమా భమిము డుశుయుయతుమా
కసంట్ారళహటవ్ హల్స ఎఔుకళ మోజుఱు రసడ్డ్ం, ఖయైధాయణ, డ్మాఫ్ట్్స్, దీయఘకసఱం కొనయసగే మాంట్ీఫయోట్్క్ &
కసమిటకోళట మసభడ్స చికూతస ఱేదా ఆభూమాననశరళహసవ్ చికూతస ళఱల కసండీడుమాళహస్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
I. గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ ట్ారక్ట కసండీడుమాళహస్
నెభయట సట్్న్ శళునష న్ ఆఫబంద ఈనా తృసరంతంఱో ూశకోరసయౌ భమిము మూతుట్ు
ల ననట్్ దాామస నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు
ఔ యసమి రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
కసలట్్భ
ర జోల్ య ఱయవన్ 1% ఆఫబంద ఈనా తృసరంతంఱో ూశకోరసయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
కుట్ ోకొనజోల్ 1% భాతరఱు మోజుకూ ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ఫ్ూ
ల కోనజోల్ భాతరఱు మోజుకూ 100 mg, ద నండు దాాఱుఖు మోజుఱు
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II. రెజభనల్ ఆనెిక్షన్స
B: నెభయట సట్్న్ రెజభనల్ శసమీస్, మసతిర ూట్ ఔట్్ ఎకూకంచకోరసయౌ, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు
ఱేదా
A: కసలట్్భ
ర జోల్ రెజభనల్ శసమీస్, మసతిర ూట్ ఔట్్ ఎకూకంచకోరసయౌ, అయు మోజుఱ తృసట్ు
ఱేదా
C: బైకోనజోల్ రెజభనల్ శసమీస్, మసతిర ూట్ ఔట్్ ఎకూకంచకోరసయౌ, భూడ్ె మోజుఱ తృసట్ు
ఱేదా
B: ఫ్పలకోనజోల్ 150mg యసటట్స
భన చెహున భందఱఔు తఖగ ఔతృో తే, రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ
2.6 డీప్ పంఖల్ ఆనెిక్షన్స
ననకసమిడయోళహస్ భమిము భధయ పపట్స ఄనే మండ్ె రసయధఱన డీప్ పంఖల్ ఆనెిక్షన్స ఱో యసధాయణంగస
ళమీగఔమియు సయు. భధమఱల బైళహట్ ోభాట్్స్ ళఱల బైళహట్ ోభా భమిము మాకూటననబైళస్ ళఱల మాకూటననబైళహస్ ళశుంద.
రసయధ ఱక్షణాఱు ఆనెిక్షన్ ళచిిన రదేఱసతుా ఫట్్ట ఫమట్డ్తాభ భమిము నెఱఱు ఱేదా శంళతసమసఱ తృసట్ు
ఈండుతృో తాభ.
ముదట్్ య్వన్: నాడ఼్యల్
ఱోఔఱెభళేవన్: తృసదాఱు, కసలైా, చేతేఱు, హయాఱు, నెతిుచయమం
డుఱసిమిుంగ్ ళభనళస్: గైన్స ఫమట్కూ ఔనడొ చి; ముబైళహట్ ోభాఔు నఱల యంఖుఱో భమిము మాకూటననబైళహట్ ోభాస్
ఔు తెఱుప/శప యంఖుఱో ఈంట్ాభ. డుఱసిమిుంగ్ ళభనస్ యిర్ ఄళాఔభుంద మోగికూ నొహు ళశుంద.
చికూతస
మాకూటననబైళహట్ ోభాస్ ఄభతే:
A: కో-ట్ెభమో
ర కససజోల్ 960mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
దీతుతోతృసట్ు
S: మితౄసమిుళహన్ 300mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱు
రతాయభాాామ భందఱు
పహనాకుసమిథెభల్ తుసయౌన్ (O)
దద ఱఔు: 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱు
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హఱలఱఔు: 25 mg/kg ఴమీయ ఫయుళపన ఫట్్ట, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱు
ముబైళహట్ ోభాస్ ఄభతే:
మాంట్ీపంఖల్ భందఱు యయధ యకసఱు రసడు, ఏద పయౌతాతుా ఆశుందో ఖాఴించి దాతుా కొనయసగించాయౌ. తయచగస
రసడే భందఱు ఐట్ారకొనజోల్, ఒమికొనజోల్, కుట్ ోకొనజోల్.
ఴచిమిఔ: డాకూసళభకల న్
ూ ఖమిైణీఱఔు, నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ఆళాఔడ్ద
ఖభతుఔ: కో-ట్ెభమో
ర కససజోల్ దాాఱుఖు మోజుఱఔంట్ే ఎఔుకళ రసడుతే తయచగస యఔు మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. రసయధ
ఱక్షణాఱు తీళరంగస ఈంట్ే, మసడుఔల్ ఴశు చి
ర కూతస ఄళశయం ఈంట్ుంద. ఆందఱో ఫాఖంగస ఴమీయ ఔణజఞఱాతుా ఆనెిక్షన్
ఈనాంతళయఔు త ఱగించడ్ం జయుఖుతేంద.
ననకసమిడయోళహస్ ఔు రతాయభాాామంగస రసడాయౌసన భంద
S: డాయతృో సన్ 100 mg, మోజుకూ ఔట్్, మండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱు
హఱలఱఔు: 25-50 mg మోజుకూ ఔట్్, మండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱు

3.1 తృసమసళభట్స (మసనాజీళపఱు) ఆనెిక్షన్
ళేకతెస్
యసమోకహటస్ ళేకత ఄనే దయద పయుఖు చయమంఱోకూ యంధరం చేశఔుతు రెలలడ్ం దాామస ఔయౌగే రసయధ. ళేకతెస్ తామితఖతిన
ఆతయుఱఔు రసయహు చెందతేంద భమిము బమించఱేతు దయదన ఔయౌగిశు ంద; ఆద జంతేళపఱఔు ఔడా ళశుంద.
చయమం మీద S-అఔఽతిఱో ఔతుహంచే ఎయౌరేట్ెడ్స ళమిుజీనస్ దాయుఱు ళేకతెస్ రసయధకూ యన఼ాతా ఱక్షణం. ఇ
దాయుఱన ఫమోా ఄతు ఄంట్ాయు. ఫమోా చిళయ ఫొ ఫబ ఱాంట్్య ఏయుడ్ళచి ఱేదా యసధాయణంగస ఈండొ చి.
నామేాజిమన్ ళేకతెస్ ళళేు చయమం ముతు ం తీళరంగస ఫొ ఫబఱు ఏయుడ్తాభ; ఆయ దలశమిగస, ఴైర్ కమసట్ోట్్క్
ళేకల్స ళఱె మిగి బుజఞఱు, కులల ై, చేతేఱు, ఄమికసలైా ళంట్్ రదేఱసఱఱో ఆఫబందఱు ఔఱుఖజేయు సభ.
చికూతస
మోగి మియబరతన ఱక్షయంగస ట్ుటఔుతు మోజూ శఫుబతో యసానం చేమడ్ం, ఄమియబరంగస ఈండే చోట్ల నండు ద఼యంగస
ఈండ్డ్ం ళంట్్య చేమాయౌ.
మాంట్ీయసకఫ్ట్్క్ థెయ తృసరయంతేంచే భుంద ళఔండ్మీ ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ ఈంట్ే మాంట్్ఫయోట్్క్స దాామస
చికూతస ఄందంచాయౌ.
ళుళహపహక్ థెయ
యయళపఱఔు, హఱలఱఔు, ఖమిైణీఱఔు భమిము తృసయౌచేి తఱులఱఔు:
మమతిరన్ కుామ్ 5% యసానం చేయసఔ, తుదరఔు భుంద ముయౘతుకూ తు ఴమీయం ముతు ం ూశకోరసయౌ. భంద
ూశఔునా తమసాత ఔతూశం 8-12 ఖంట్ఱ తృసట్ు ంట్్ మీద ఈంచి తమసాత యబరంగస ఔడుగేమాయౌ.
ఱేదా
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గసభా ఫ్ంజీన్ ఴకససకోలమైడ్స (GBHC) ఱోవన్ 1%, మసతిరూట్ మసశఔుతు (ముయౘతుకూ రసడ్ఔడ్ద) ఈదమం
యసానం చేళహ ముతు ం ఔడుగేమాయౌ. ఎకూుభా తీళరంగస ఈనా రసమికూ ఇ భంద రసడ్ఔడ్ద.
ఱేదా
ఐళమమకూటన్ భాతరఱు 200 mcg/kg, ఔక యసమి రేశఔుతు ఄళశయం ఄనఔుంట్ే మండ్ె రసమసఱ తమసాత
రేశకోరసయౌ.
శతృో మిటవ్ థెయ
ళట్్జి
ర న్ భాతరఱు 10 mg, మసతిరూట్; ద నండు దఴేన మోజుఱు
హఱలఱఔు: మోజుకూ 0.3 mg/kg, ఔ మోతాదఱో ఆరసాయౌ; మండ్ె రసమసఱు
ఱేదా
పతుయబైన్ భాయౌభేట్స 10 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ద నండు దఴేన మోజుఱు
హఱలఱఔు: మోజుకూ 0.3 mg/kg, మోతాదన భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
మోగికూ యవమశ఼చి


యసధాయణ చయయఱు తీశఔుతు ఫట్ట ఱన భమిము భంచాఱన ఆనెిళేటవన్ ఱేఔుండా చ఼శకోరసయౌ; ఈదా:
తయచగస ఫట్ట ఱు ఈతఔడ్ం, భంచాఱు/యుపఱు ఎండ్ఱో ట్ట డ్ం.



తృసయౌచేి తఱులఱు తడ్డ ఔు తృసయౌచేి భుంద మొభుమన శఫుబ భమిము తూట్్తో యబరచకోరసయౌ. తృసఱు
ఆచాిఔ మమతిరన్ కుామ్ భయా ూశకోరసయౌ.



దయద ఄనేద చికూతస ముదఱుట్్టనా ఔడా ఈంట్ుంద; రసయం ఱేదా మండ్ె రసమసఱ ఱోప తగిగతృో తేంద.
ఄభతే దయద ఎఔుకళ ళశుంద ఄతు చికూతసఔు ఆచిిన కుామ్ న ఎఔుకళ యసయుల రసడ్ఔడ్ద.



GBHC ఄధఔంగస రసడ్డ్ం ళఱల ఱేదా ననట్్ఱోకూ రెయలన దాతుా మింఖడ్ం ళఱల ళజర్స ళంట్్ న఼యమోఱాజిఔల్
ఄళశి ఱు మసరొచి.



భంద ూశఔునాాఔ ఔతూశం 8-10 ఖంట్ఱు ంట్్ మీద ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ.

4.1 రెభయల్ ఆనెిక్షన్
4.2 ఴముస్ ళహంల క్స
ఴముస్ రెభయస్ షో మిన్స ళఱల ళచేి తృసయదయశఔబైన ఫ్ూ
ల భడ్స తో ఈనా ఫొ ఫబఱు భమిము ఆనెిక్షన్ న ఴముస్
ళహంల క్స ఄంట్ాయు. ఆద చయమం, భూయఔస్ బంఫలన్
ర , రతేయకూంచి ఫఔకల్ ఏమిమా (ఔంజకటరస, కసమిామా ఱేదా
జతుట్ీయౌమా) మీద ళశుంద. రసయధ ఱక్షణాఱు: దయద, దయద ఔఱుఖుతేనా ఄనబూతి, ఫొ ఫబఱు ఏయుడ్డ్ం
B: ఎళభకల ోయర్ (O) 400mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔయసమి, ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు
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ళహశటమిక్ ఎళభకల ోయర్ ఴముస్ ళహంల క్స ళచిిన నఱఫ్భ ఎతుమిద ఖంట్ఱ ఱోప రసడుతే రసయధ తాయగస తఖుగతేంద

4.3 ఴముస్ జోశట ర్ (లహంగిల్స)
రసమిళహఱల ా జోశట ర్ రెభయస్ (చికన్ తృసక్స ఔయౌగిశు ంద ఔడా) ఴమీయంఱో తిమిగి యజఽంతేళేు ఔయౌగే రసయధ ఴముస్ జోశట ర్.
కే చోట్ శభూషంగస ఏయుడే ఫొ ఫబఱు ళఱల తీళరబైన నొహు ళశుంద; ఇ ఆనెిక్షన్ డెయమట్ోమ్ దాయుఱన
ఄనశమిశు ంద కసతూ మిడ్స-ఱెభన్ దాట్ద. యసకమింగ్ దాామస రసయధతు నమం చేయొచి.
చికూతస
శాఱుబైన తీళరత ఖఱ ఴముస్ జోశట ర్ ఄభతే మోగి ఆతయుఱతో ఔయౌళహ తుళళహంచఔుండా కొదద మోజుఱు ఈంట్ే
శమితృో తేంద
శతృో మిటవ్ థెయ
1. ఐఫుతృో ర పన్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు
హఱలఱఔు: మోజుకూ 10 mg/kg
ఱేదా
తుబశఱెభడ్స 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు
2. పతుయమిన్ 25 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగంతళయఔు
హఱలఱఔు: మోజుకూ 0.5 mg/kg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
తౄసబైసకోలయర్ 250 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
3. కసఱబైన్ ఱోవన్ రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు శ఼చన బేయఔు రసడాయౌ
తుమిదవటబైన చికూతస
మోగి రసయధ ళచిిన మోజు నండు భూడ్ె మోజుఱ ఱోప అశతిరకూ ళళేు ఱేదా డుళసమినేట్ెడ్స య్వన్స ఈంట్ే రసమిక:ూ
ఎళభకల ోయర్ భాతరఱు, మోజుకూ ఐద యసయుల; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: 80 mg/kg, మోతాదన ఐదగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
పేలహమల్ తృసయౌస, మోఖతుమోధఔఴకూు తఔుకళ ఈనా రసమిక,ూ యతుకూడు ఆఫబందఱు, అఫ్సుయౌమక్ డుయజన్ రబేమం ఈంట్ే
భమిము కూాంద ఆంజక్షన్ ఔు కోఱుకొతు మోఖుఱన రెంట్నే అశతిరఱో చేమసియౌ.
ఎళభకల ోయర్ (IV) 10 mg/kg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱు; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు

4.4 చికన్ తృసక్స (అట్ఱభమ)
రసమిళహఱల ా-జోశట ర్ రెభయస్ ళఱల ళచేి రసయధ (ఴముస్ జోశట ర్ న ఔడా ఔఱుఖజేశు ంద). జాయం ళచిి, అ తమసాత
య్వన్స ఏయుడ్ెతాభ; అ తమసాత యయధ దఴఱోల ఎదఖుతేనా ఫొ ఫబఱు ఴమీయభంతా ళయసుభ. యసధాయణంగస ఇ
రసయధ దానంతట్ ఄదే తగిగతృో తేంద.
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చికూతస
దద ఱఔు:
తృసమసళట్భాల్ 1 g, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
దీతుతోతృసట్ు
కసయఱబైన్ ఱోవన్ 1% పనాల్ ఈనాద, మోజుకూ ఔ యసమి ఴమీయభంతా ూమాయౌ
హఱలఱఔు:
తృసమసళట్భాల్ 10 mg/kg body weight, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
దీతుతోతృసట్ు
కసయఱబైన్ ఱోవన్ 1% పనాల్ ఈనాద, మోజుకూ ఔ యసమి ఴమీయభంతా ూమాయౌ

5.1 ఎఱమిుక్ ఔండువన్స
5.2 ఎఱమిుక్ కసంట్ాక్ట డెయమట్ెభట్్స్
ఏదెభనా యయసమనం చమసమతుకూ తాఔడ్ం దాామస అఱశయంగస ఫమట్డే ఴైర్ ళతుసట్్యట్్ ఄళశి న ఎఱమిుక్ కసంట్ాక్ట
డెయమట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు. డె,భ యౄిామ్, యఫబర్, తుకల్ ళంట్్ యయసమనాఱు ఱేదా ఱననయౌన్, ఄయోడున్, మాంట్ీఴిశటమిన్స, తుయోబైళహన్, యయోతౄసమ్ ళంట్్య ఔయౌశనా చయమ శంబందత భందఱు, ముదఱెభనయ ఇ ఆనెిక్షన్
ఔు కసయణం ఄరొాచి. మోగికూ ఆట్ుళంట్్ ఎఱమీు ఈంట్ే, భుట్ుటకోళడ్ం, దఖగ యఔు రెలలడ్ం చేమఔడ్ద.
5.3 ఎకుుభా
ఇ ఄఱెము క
ీ ూ ఄశఱు కసయణం ఏమిట్ో తెయౌమద; ఄభతే ళయకూుకూ కసతూ ఔుట్ుంఫంఱో కసతూ ఎట్ోహక్ రసయధ (ఈదా:
అశు భా, ఴే పళర్, ఎట్ోహక్ డెయమట్ెభట్్స్) ఈంట్ే రసమికూ ఎకుుభా ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. ఆఱాంట్్ ళయఔుుఱఔు
ఴముస్ ళహంల క్స భమిము రసయకూసతుమా (రసమిళహఱల ా జోశట ర్ తు) ళంట్్య ఔడా యో కే రభాదభుంద. రసయధ
ఱక్షణాఱు మోగి ళమశన ఫట్్ట భాయుతాభ.
I. ఆనాినెట ల్
జ ఎకుుభా (మిల్క ఔాస్ట): భూడ్ె నెఱఱ ళమశనా యయళపఱఱో ఆద ఔతుహశు ంద. ఇ ఆనెిక్షన్ ళఱల
చీభు కసయుతేనాట్ుట, చయమం తృ డుఫామితృో భనట్ుట ఄతుహశు ంద; ఫుఖగ ఱు, నదయు భమిము తఱచయమం మీద
ఎఔుకళ రఫాళం చ఼పతేంద.
II. ఫ్ల ఔుసయల్ ఎకుుభా: భూడ్ె శంళతసమసఱు భఫడున హఱలఱఱో ఔతుహశు ంద. మోచేతేఱు, మోకసలైా, బడ్ దఖగ య
భడ్తఱు యొఔక ఫ్ల ఔుసర్ ఈమితఱం మీద ఇ ఆనెిక్షన్ ళశుంద. దద ఱఱో ఄభతే ఫ్ల ఔుసయల్ ఎకుుభా ఏ
రదేఴంఱో ఄభనా ళశుంద; రసమికూ మసతిరూట్ తీళరబైన దయద ళశుంద.
చికూతస
యసితుఔబైన రసయధకూ చికూతస
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ఎఔుసడేట్్వ్ ఎకూుభా
డెభఱయట్స తృ ట్ాలహమం మసమంఖనేట్స య ఱయవన్ (1:10,000) భమిము 0.25% ళహఱార్ నెభట్ట్స
ేర య ఱయవన్ ఱేదా
0.8% ఄఱయమితుమం శబ్-ఄళహట్ేట్స య ఱయవన్ ఆఫబందఔయ తృసరంతాఱోల ూమాయౌ.
దీయఘకసఱం ఈండే ఎకూుభా:
ఄఔయట్స/శబ్-ఄఔయట్స: ట్ాహఔల్ ళట మసభడ్స ఱోవన్/జల్ ఱేదా కుామ్ ఫలస్ ఱో; మండ్ె ఱేదా నాఱుఖు రసమసఱు
దీయఘకసయౌఔబైన భమిము/ఱేదా ఱెభకతుపభడ్స య్వన్స: ట్ాహఔల్ ళట మసభడ్స అభంట్ెమంట్స/ఎమోయౌభంట్స ఫలస్ ఱో;
మండ్ె ఱేదా నాఱుఖు రసమసఱు.
ళహశటమిక్ చికూతస
పతుయబైన్ భాయౌభేట్స భాతరఱు 25 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు (యసధాయణంగస ఏడ్ె
మోజుఱ శభమం డ్ెతేంద)
హఱలఱఔు: మోజుకూ 0.5 mg/kg, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ. ఇ భంద ననయు తృ డుఫామితృో భే
రభాదం ఈంద.
ఱేదా
ళట్్జి
ర న్ భాతరఱు 10 mg, తుదరఔు భుంద; రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు
హఱలఱఔు: ళట్్జి
ర న్ 0.3 mg/kg ళహయంజి ఱేదా
హఱలఱఔు: తృో ర బతాజభన్ ళహయంజి 1 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు
ఔరేల భన చెహున భందఱు తు చేమఔతృో తే ఱేదా యయసుయంగస ఎకూుభా ఈనాట్ట భతే:
రడుాయో ఱోన్ 1 mg/kg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి ఄఱాుయౘయం తినాాఔ; ఏడ్ె మోజుఱు. ఖమివట మోతాద 60 mg.
రసయధ ఱక్షణాఱు తఖుగతేంట్ే మోతాదతు తగిగంచి యఱెభనంత తాయగస భందతు తుయౌహరేమాయౌ.
ళఔండ్మీ ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్
ఄఔయట్స దఴఱో ఈనాపుడ్ె ఫాకుటమిమల్ ళహకన్ ఆనెిక్షననల ఆచిిన చికూతస అధాయంగస ళహశటమిక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స
తో చికూతస ఄందంచాయౌ
మోగికూ యవమశ఼చి
చమసమతుకూ ఆఫబంద ఔయౌగించే యవమాఱు - ఎఔుకళ ళేప ఴమీయం తూట్్ఱో ఈండ్దా ఱేదా తృ డుగస ఈండే గసయౌతు
ఎదమోకళడ్ం, శఫుబఱు, డుట్ము ంట్సస, యసఱెంట్సస, కులతుంగ్ ఏజంట్సస, యయసమనాఱు, యఫబర్ గోలవ్స రేశకోళడ్ం,
యౌందమీయఔయణ ఈతుతే
ు ఱు, ముదఱెభనయ.
కసమిటకోళట మసభడ్సస ఎఔుకళగస రసడ్డ్ం ళఱల ఔయౌగే రతిచయయఱు - చయమం ఱిఫడ్డ్ం, శట భ
ో ే డుళట నేస, ముషం ఎయాగస
ఄళాడ్ం, ట్ెఱంజి ఎకసటళహమా, పయుుమస, ట్్తుమా ఆంకసగిాట్ో, మాకేాతౄసర్మ తృసపఱే, జుట్ుట తాయగస ఎదఖడ్ం.
దీయఘకసఱం ళహశటమిక్ కసమిటకోళట మసభడ్సస రసడ్డ్ం ఱేదా ఎఔుకళ మోజుఱు ూశకోళడ్ం ళహశటమిక్ రతిచయయఱు మసళడాతుకూ
కసయణం ఄళపతాభ.
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5.4 ఄమిటకేమిమా
ఄఱెము ఱ
ీ ు, ట్ాకూసక్ దామసిఱు ఱేదా ఱసమీమిఔ కసయణాఱ చేత ఄమిటకేమిమా మసరొచి; ఄభతే చాఱా శందమసైఱఱో ఇ
ఆనెిక్షన్ ఎందఔు ళచిిందో భూఱం తెఱుశకోఱేభు (ఆడుయోతిక్). భందఱు (ఈదా: తుసయౌన్), ఆనెిక్షన్,
ముఔకఱన భుట్ుటకోళడ్ం, పతృ ుడు, పయుఖు ఔుట్ట డ్ం, డ్తు అయౘయం తినడ్ం (చేఱు, ఖుడ్ెల, ళహట్స్
ర ఈనా
ండ్ెల, నట్సస, యసటోఫ్మాస్
ి , ట్మోట్ాఱు, ముదఱెభనయ), బకసతుఔల్ ఆమిాట్ేవన్, ఎఔుకళ ళేప చఱల తు/రేడు రదేఱసఱోల
ఈండ్డ్ం, చెభట్ట్ట డ్ం ళంట్్ ఄంఱసఱ ళఱల ఄమిటకేమిమా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
చికూతస
చఱల తు తూట్్తో ఆఫబందఔయ రదేఱసఱఱో ఄదదకోళడ్ం భమిము ఱామింజిమల్ ఒడుభా ఈనా రసమికూ ఎభర్ రే
ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా చ఼శకోళడ్ం.
భందఱు
పతుయమిన్ భాయౌభేట్స 25 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఔట్్ నండు మండ్ె రసమసఱు
హఱలఱఔు: 0.15 mg, మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల. హఱలరసతు శుందన ఫట్్ట మోతాదన భామసియౌ
ఱేదా
ఴైడారకుసజభన్ 10-25 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
ళహట్జి
్ర న్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి
హఱలఱఔు: 5 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి
తీళరబైన రసయధ ఱక్షణాఱు ఈంట్ే, మాంట్ీఴిశటమితుక్స IV దాామస తృసరయంతేంచి ఄదపఱోకూ ళచాిఔ ననట్్ దాామస
(భన చెహున యధంగస) చికూతస కొనయసగించాయౌ.
మాంజియోడుభా ఄనేద ఄతయళశయ చికూతస ఄందంచాయౌసన రసయధ
ఴైడోర కసమిటయో న్ ఄళహట్ేట్స (IV) 100 mg ఆంజక్షన్, రెంట్నే ఆరసాయౌ
ఎహనెపహరన్ (IM) 0.5-1.0 ml (1:1000) ఆంజక్షన్
తీళరబైన ఎభర్ రే ఆఫబందఱు ఎదయుకంట్ునా మోఖుఱఔు రెంట్నే ఆంట్ృయఫలవన్ చేమాయౌస మసరొచి.
5.5 యో మిమాళహస్
యసధాయణంగస ఱేఔ జనయళపఱ ళఱల ళచేి ఇ ఆనెిక్షన్ ళళేు చయమం దలశమిగస, తెఱలతు తృ యఱుఱా భాయుతేంద.
యో మిమాళహస్ తఱచయమం ఱేదా ఫాషయ ఴమీయ ఈమితఱం మీద ళశుంద. ఆద కసాతుక్ మీఱాహసంగ్ కోర్స దాామస ళహబట్్క్
ర
గస యశు మిశు ంద.
చికూతస
ళహశటమిక్ కసమిటకోళట మసభడ్సస రసడ్ఔడ్ద
1. ట్ార్ (6%) రెభట్స రసళయౌన్ ఱో - మసతిరూట్ ముయౘతుకూ తు ఴమీయం ఄంతా ూశకోరసయౌ; ఈదమం శ఼యయయయమఱో
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కసళేప ఈండాయౌ
ఱేదా
ఖూ
ా ప్ 4 తృో ట్ెంట్స కసమిటకోళట మసభడ్సస మోజుకూ ఔయసమి
2. ఱసయౌళహయౌక్ మాళహడ్స (3%) రెభట్స రసళయౌన్ ఱో - ఱిట్్ తృ యఱా మోజుకూ ఔ యసమి ూశకోరసయౌ
3. ఎమితోరబైళహన్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; రసయం మోజుఱు
ఱేదా
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250-500 mg కసయూసల్స, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; రసయం మోజుఱు
4. యట్మిన్ A కసయూసల్స మోజుకూ 50000 - 100000 మూతుట్ు
ల ; భూడ్ె రసమసఱు
5. పతుయమిన్ భాయౌభేట్స , మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
కసఱాతుకూ ఱేతు శమిషదదఱు జీయతాతుకూ ఎందఔు?
శియల్ యో మిమాళహస్, య మిమాట్్క్ ఄమోిోతి ఱేదా ఎమితోరడెమసమ ళంట్్య ళళేు అశతిరఱో చ఼హంచకోరసయౌ.
యసకల్ు యో మిమాళహస్ ఈంట్ే మోజూ మసతిరూట్ న఼నె మసశకోళడ్ం/ ట్ార్ మసశకోళడ్ం భంచిద.
ముషం భమిము ఫ్ల ఔసయల్ యో మిమాళహస్ ఄభతే ఖూ
ా ప్ 1 ఱేదా 2 ట్ాహఔల్ ళట మసభడ్సస రసడాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
యో మిమాళహస్ ఄనేద దీయఘకసయౌఔబైన రసయధ. ఆందఱో మమివన్స, మీఱాసస్ భమిము తృో ర గోాళహస్ రెభయధయంతో
ఈంట్ాభ.
ట్ారభా, ళట తృ
ో ట ో కోఔకల్ తోరట్స ఆనెిక్షన్స, ఖయైధాయణ, ఴైతృో కసఱళేమిమా, చయౌకసఱం, తిు డు, భదయతృసనం, ఎభడ్సస
భమిము తెట్ా ఫాలఔయుల, NSAIDs, యౌథమం, కోలమోకూాన్, కసమిటకోళట మసభడ్స థెయ అఔళహమఔంగస తుయౌహరేమడ్ం ళఱల
యో మిమాళహస్ మిగే ఄళకసఱసఱు ఄధఔం.

ఆతయ చయమ రసయధఱు
6.1 ఱాలగసా
ఄనేఔ కసయణాఱ చేత ఇ రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ; ఄందఱో తుకోట్్తుక్ మాళహడ్స భుకయబైనద.
రధానబైన శంకేతాఱు: డెభభేమిమా, డెయమట్ెభట్్స్ (తిు డుక,ూ ఄధఔ శ఼యయయయమకూ ఖుమైన ఫాగసఱు) భమిము
డుబంట్్మా.
ఱాలగసా ళళేు చయమంఱో ఔతుహంచే భుకయబైన ఱక్షణాఱు:
కసశల్స నెకల స్ - బడ్ ఫాఖంఱో చయమం ఴైర్ హగమంట్ేడ్స ళేకయౌంగ్ ఔు ఖుయళాడ్ం
శ఼యయయయమ ఄధఔంగస డ్డ రదేఴంఱో ఴైర్ హగమంట్ేడ్స ళేకయౌ య్వన్స ఏయుడ్డ్ం
చికూతస
C: తుకోట్్నబైడ్స (O) 500mg, మోజుకూ ఔ యసమి నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు ఱేదా ఱక్షణాఱు ూమిుగస త ఱగితృో భే
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ళయఔు
హఱలఱఔు: 5mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమి
తృో ర ట్ీనలతో ఔడున తృౌలహటకసయౘయం (భాంశం, రేయుఱనఖఱు, చిఔుకలైా, ముదఱెభనయ) తీశకోళడ్ం భంచిద

6.2 యట్ఱెభగో (ఫొ యౌల ) (Vitiligo)
చయమం కొతుా రదేఱసఱోల డీహగమంట్ేవన్ ఄళాడాతుా ఫొ యౌల ఄంట్ాయు. బేఱంకోఱెభట్సస, చమసమతుకూ యంఖుతు/హగమంట్ేవన్
ఔఱుఖజేళే ఔణాఱు, చతుతృో ళడ్ం ళఱల ఇ రసయధ ళశుంద.
చికూతస
ఫొ యౌల కూ ఱసఴాత మియౖసకయం ఱేద; ఄభతే రసయధ నండు కసశు ఈఴభనం ఔయౌగించడాతుకూ చికూతసఱు ఈనాాభ, ఆయ
నాఱుఖు యకసఱు
1. శబ్-ఫాలక్
2. ళహకన్ కసయమోఫ్సలజ్
3. కసమిటకోళట మసభడ్సస
4. డీహగమంట్ేవన్

6.3 ఫూ
ర శఱోలళహస్ (ఄన్-డ఼్యఱెంట్స పళర్)
ఫూ
ర ళఱాల జీళపఱ ళఱల ఇ ఆనెిక్షన్ యో ఔుతేంద. చయమ ఔణజఞఱం తెయచి ఈనా రదేఴం దాామస ఱేదా తృసఱు భమిము
తృసఱ ఈతుతే
ు ఱ దాామస ఆద ళశుంద. ఫూ
ర శఱోలళహస్ ళళేు చెభట్ఱు ట్ట డ్ం, ఫఱఴీనడ్డ్ం, తఱనొహు,
ఄననమకూసమా, భఱెభస్, అయు మసయౌు మా, ఫయుళప తఖగ డ్ం, ఄళమరసఱు నొహు భమిము రెనా నొహు ళంట్్య మోగికూ
ళయసుభ. ఇ రసయధ ళరలననబగసయౌ, యౌంతౄసడుననతి భమిము ఴట్ోబగసయౌ ళంట్్ ఄళశి ఱఔు దామి తీమఖఱద.
చికూతస
ట్ెట్ారళభకల న్
ూ + జంట్ాబైళహన్/ళట తృ
ో ట ో బైళహన్ - 4–6 రసమసఱు.
చికూతస తృసరయంతేంచిన రసయం మోజుఱతృసట్ు జాయం ఈండే ఄళకసఴం ఈంద. 10% భంద మోఖుఱఱో థెయ ఄభన
భూడ్ె నెఱఱఱోప రసయధ తియఖఫ్డ్ెతేంద.
తృసఱు భమిము తృసఱ దామసిఱు తృసశిమైజ్ చేశఔుతు రసడాయౌ, భాంశం ఆనెిక్షన్ ఱేతుద భమిము ఆభూమానెభజ్
చేళహనద తినాయౌ. దీతుళఱల రసయధ మసఔుండా కసశు తురసమించళచి.

6.4 ఱెభకన్ తృసలనస్
తీళరబైన దయదన ఔయౌగించే దీయఘకసయౌఔబైన ఆనెిక్షన్ ఆద. రధభంగస ళచేి య్వన్స ఱక్షణాఱు: ళయోఱేళహమస్,
బయుశునా చదనగస ఈండే తృసపయల్స, ఆయ ఔయౌళహ తృ యఱుఱా ఏయుడు చేతి మీద, త డ్ఱ మీద తిరకసళహి ఎభుఔ
(యసఔామ్) మీద యశు మిశు ంద. తృో స్ట -ఆన్లబేట్మీ ఴైర్ హగమంట్ేవన్ శయా యసధాయణం. తీళరబైన ఱెభకన్ తృసలనస్ ళఱల
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యసకమింగ్ తృసలననహఱామిస్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
చికూతస
1. ట్ాహఔల్ కసమిటకోళట మసభడ్సస (ఖూ
ా ప్ 4) అభంట్ెమంట్స
ఱేదా
ఴైర్-ట్ోరపహక్ య్వన్స ఈంట్ే: ఆంట్ారయ్వనల్ ట్ెభమ
ర ాంళహననఱోన్ ఄళహట్ ోనెభడ్స ఆంజక్షన్ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె రసమసఱఔు
ఔయసమి ఱేవన్ తగేగళయఔు
2. ఱెభకన్ తృసలనస్ యయసుయంగస ఈంట్ే భమిము మోగి యసధాయణ జీయతాతుకూ ఄడ్ెడగస భామిత:ే
రడుాయో ఱోన్ 1 mg/kg (ఖమివటంగస 60 mg) మోజుకూ ఔ యసమి, ఈదమంూట్; అయురసమసఱు. అ తమసాత అయు
రసమసఱు మోతాద తగిగశు ఼ భందన తుయౌహరేమాయౌ.
ఱేదా
డాతృ సన్ 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔట్్
3. దయద ళశుంట్ే: పతుయమిన్ భాతరఱు 25 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు అయు నెఱఱు
మోగికూ యవమశ఼చి
ఱెభకన్ తృసలనస్ ఄంట్ురసయధ కసద భమిము కసనసర్ ళంట్్ రసయధ కసద, జనయ యంగస శంఔామించద. తృో వఔఱోం
ళఱల ఔడా ఆద మసద. జఞఖాతుఱు తృసట్్ళేు దానంతట్ ఄదే తగిగతృో తేంద.
రసయధ కొదద మోజుఱ తమసాత తియఖఫ్ట్ట ే ఄళకసఴం ఈంద.

6.5 డ్రగ్ మిమాక్షన్స
భందఱ ళఱల ఔయౌగే రతిఔఱ రతిచయయఱన ఄనేఔ యధాఱుగస ళమీగఔమించళచి. ఔ యధానం ఏమిట్ంట్ే యసధాయణ
ళయఔుుఱఱో ఔయౌగే ఉఴించఖయౌగే రతిచయయఱన, మోగసఱు/రతిఔఱ రతిచయయఱఔు శఱుళపగస ఄనామోఖయం తెచిఔునే
ళయఔుుఱఱో ఔయౌగే ఄయసధాయణ రతిచయయఱన రేయు చేళహ ఄధయమనం చేమడ్ం.
ఉఴించఖయౌగే రతిఔఱ రతిచయయఱు


ఒళర్-డో ళేజ్ (తపు మోతాద ఆళాడ్ం ఱేదా భంద బట్ఫాయౌజం దాామస తపు జయఖడ్ం)



ళభడ్స ఎపక్ట్ (ఈదా: మాంట్ీ-ఴిశటమిన్స దాామస భతే
ు /తుదర మసళడ్ం)



ఆండెభమక్ట ఎపక్ట్ (మాంట్్ఫయోట్్క్స ఴమీయంఱోతు ఫ్ోల మసన భామిిరేమడ్ం)



డ్రగ్ ఆంట్ారక్షన్స (డ్రగ్ బట్ఫాయౌజంఱో భాయుు; తయచగస ళభట్ ోకోామ్ P-450 ళహశటంఱో ఆద
ఖభతుంచళచి)

ఉఴించఱేతు/ఄయసధాయణ రతిఔఱ రతిచయయఱు


ఎఱమిుక్ మిమాక్షన్ (భందఱ ళఱల ఎఱమీు ఱేదా ఴైర్ ళతుసట్్యట్్; భందఱ భ ఆభూమాననఱాజిక్
రతిచయయ)



శ఼డో ఎఱమిుక్ మిమాక్షన్ (భాస్ట ఔణాఱ యొఔక నాన్-ఆభూమాననఱాజిక్ మాకుటరేవన్)
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ఆడుయోళహంకసాట్్క్ మిమాక్షన్ (కసయణాఱు ఱేతు రతిచయయ)

ఖభతుఔ:


ఇ ఄధాయమంఱో కేళఱం చయమ శంఫంధత డ్రగ్ మిమాక్షన్స ఖుమించే రయు సయంచినుట్్క,ు ఇ రతిచయయఱు
ముతు ం ఱసమీయంఱో ఏ ఫాగసతుకైనా ఆఫబంద ఔయౌగించళచి.



ఏ భంద ళఱల ఏ రతిచయయ ళశుందో చెుడ్ం ఔవట ం. రెభదయ తుపణుఱు ఏ భందఱు రసడ్ఔం ళఱల ఏ
రతిచయయఱు ఔయౌగే ఄళకసఴం ఈందో తెఱుశఔుతు భందఱు ఆరసాయౌ.



ఎఱమిుక్ భమిము శ఼డో ఎఱమిుక్ డ్రగ్ మిమాక్షన్స 80% β-ఱాఔటం మాంట్్ఫయోట్్క్స, మాళహరీన్,
శఱోినబైడ్సస ళఱల నే ళయసుభ.

డ్రగ్ మిమాక్షన్స యకసఱు
ఄతయంత యసధాయణంగస ఔతుహంచే డ్రగ్ మిమాక్షన్స: భాఔుఱార్ భమిము ఄమిటకేమిమా & అంజియోఎడుభాతో
ఔడ్ెఔునా భాఔుఱోతృసపఱార్ ఎకసునెు మ్స, పహక్్్ డ్రగ్ ఎయష న్ భమిము ఎమితీభా భయ్టతౄసమమ ఱేదా ట్ాకూసక్
ఎహడెయమల్ నెకాోఱెభళహస్
I. ఎకసుతూు బేట్స్ మిమాక్షన్
చయమం మీద ఏయుడే మసష్ ఱాంట్్ రతిచయయ. ఆద రెభయల్ ఎకసునెు మ్ ఱేదా ఄఔయట్స ఎకసునెు మ్స (ఖట్ెట యో మిమాళహస్ ఱేదా
హట్్మిమాళహస్ మోళమా) ఄరొాచి.
ఆనెిక్షన్ ఔు కసయణభభేయ భందఱు: మాంహళహయౌలన్, ఄమోకూసళహయౌలన్, ఄబైననగల క
ట ోళభడ్సస, ఄఱోలపమిననల్,
ఫామిబట్ుమేట్సస, ఫ్ంజోడెభజభన్స, కసయబభజభన్, కో-ట్ెభము
ర కససజోల్, గోల్డ శల ట్సస, తుసయౌన్, పహనెభట్ ోఆన్ భమిము
భమోకూసకసమ్
II. పహక్్్ డ్రగ్ ఎయష న్
ఔుయట్ేతుమస్ భందఱ రసఔడ్ం దాామస ఴమీయంఱో దేదే కే చోట్ ళచేి రతిచయయ. దీతు ఱక్షణాఱు:
ఎయుప/గోధభ యంఖు భచిఱు ఱేదా తృ య; ఆద ఫుఱల స్ గస భామే ఄళకసఴం ఔడా ఈంద. పహక్్్ డ్రగ్ ఎయష న్
యసధాయణంగస జననేందమ
ర ాఱు, ఄయచేతేఱు, ఄమికసలైా, భుయకోయసఱో ఔతుహశు ంద. 5–10cm రెడ్ఱుుతో ఈండే
య్వన్స ఏయుడ్తాభ; కొతుాయసయుల ఆయ ఔయౌళహతృో ళడ్ం ఱేదా ఆంకస దద మిభాణంఱో ఈండ్డ్ం చ఼డొ చి. చినా
పండ్ెఱా ముదఱెభ ఔాభంగస యంఖు భాయుత దద దగస ఄళపతేంద. తృో స్ట -ఆన్లబేట్మీ ఴైర్ హగమంట్ేవన్ ళఱల ఆద
యసధాయణంగస తగిగతృో తేంద. ట్ాహఔల్ కసమిటకోళట మసభడ్సస ళఱల ఎయష న్ తగేగ ఄళకసఴం ఈంద.
ఖభతుఔ: జననేందమ
ర ాఱ మీద ఴైర్ హగమంట్ేడ్స భాఔుయఱే ఈంట్ే, ఄందఔు కసయణం పహక్్్ డ్రగ్ ఎయష న్ ఄనే
ఫాయంచాయౌ.
III. తీళరబైన ళహకన్ మిమాక్షన్స
A) ఎమితీభా భయ్ట తౄసమమ
ఴముస్ ళహంల క్స రెభయస్ ళఱల ళచేి రసయధ తియఖఫ్ట్టడ్ం ళఱల ఔయౌగే రతిచయయఱన ఎమితీభా భయ్టతౄసమమ ఄంట్ాయు.
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భందఱ ళఱల ఏయుడున య్వన్స యసధాయణంగస ఴమీయం మీద ఔ తుమిదవట ఖుణాఱు ఱేఔుండా యుఖుతాభ. యట్్ ళఱల
ఄతయంత తీళరబైన చయమ రసయధఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
B) ళటరెన్స జఞనసన్ ళహండోర మ్ (SJS)
భుయకోశల్ య్వన్స భమిము ఎమితీభా భయ్టతౄసమమ ఔయౌళహ చయమం మీద ఏయుడ్డాతుా ళటరెన్స జఞనసన్ ళహండోర మ్
ఄంట్ాయు. ఆద ళళేు చయమం 90% ఆనెిక్షన్ తో తుండుతృో తేంద.
రసయధ ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు


ళటరెన్స జఞనసన్ ళహండోర మ్ ఫమట్డ్ఔ భుంద కచిితంగస జాయం, భఱెభస్ ఱేదా అయు మసయౌు మాస్
ఫమడ్తాభ



ఄఔయసమతే
ు గస ఏయుడే ఎమితీభా భయ్టతౄసమమ



భుయకోయస రబేమం ఈంట్ుంద



ననయు (100%): ఎమోవన్స, ఴమోమేజ్, దళపఱ మీద ఔాస్ట్, నెకాోట్్క్ రెభట్స శ఼డో బంఫలన్
ర ఏయుడ్డ్ం



ఔనఱు (70–90%): ఏమోళహవ్ ఔంజకూటరెభట్్స్, యసకమింగ్ ఔు దామి తీయొచి



జననేందమ
ర ాఱు (60–70%): నొహు ఔయౌగించే ఎమోవన్స



బైకో తృసలయసమ ళఱల రతిచయయఱు ఈంట్ే, ఱమనమీ రబేమం ఔడా ఈండొ చి (20%)

తురసయణ చయయఱు
ఄళశయం బేయఔు ళహశటమిక్ కసమిటకోళట మసభడ్సస రసడుతే భన చెహున భందఱ ళఱల రతిచయయఱు మసళప; ఄభతే యట్్కూ
మండ్ె మినయౘభంపఱు ఈనాాభ
1. ఆభూమాననశరవన్ ళఱల తీళరతయం ఄభేయ రసయధఱు ఏబైనా ఈంట్ే రసట్్తు భుంద నమం చేమాయౌ
2. ట్ాహఔల్ కేర్: డుస్-ఆంపఔటన్ట భ్త్ రసష్, మాంట్్ఫయోట్్క్ ఱేదా కసమిటకోళట మసభడ్స ఔంట్్ చఔకఱు
(అఫ్సుఱోమఱాజిక్ శఱయౘ బేయఔు)
C) ట్ాకూసక్ ఎహడెయమల్ నెకాోఱెభళహస్
ఎహడెమిమస్ భమిము భుయకోయస యచిఛనాం ఄభతృో ళడ్ం ళఱల ఔయౌగే తృసరణాతృసమ ఄళశి ఆద
రసయధ ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు


భాఔుయఱే (ఎమితీభా భయ్టతౄసమమ ళంట్్ డ్రగ్ మిమాక్షన్) ఱేదా భాఔుయఱే ఱేఔుండా ఎమితీభా ఄఔయసమతే
ు గస
మసళడ్ం



ఔాభంగస యశు మించే ఎమితీభా, డ్ఔ మీద తృ యఱుగస చయమం డు ఈండ్డ్ం



ఎక్రతుసవ్ భూయకోశల్ ఎమోవన్స



జుట్ుట ఉడుతృో ళడ్ం, గోయుల ఉడుతృో ళడ్ం, ఎక్రతుసవ్ తృో స్ట ఆన్లబేట్మీ ఴైతృో హగమంట్ేవన్



ఫ్ూ
ల భడ్స & తృో ర ట్ీన్స కోఱోుళడ్ం, ఈయౖోణ ఖాతఱు తుమంతిరంచడ్ంఱో ఱోతృసఱు, జాయం, ఱుయకోళభట్ ోళహస్
భమిము ళఔండ్మీ ఆనెిక్షన్స ళచేి ఄళకసఴం.
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చికూతస
ఆభూమాననఱాజిక్ మిమాక్షన్ నండు తహుంచడాతుకూ ళహశటమిక్ కసమిటకోళట మసభడ్సస తృసరయంబ దఴఱోనే రసడాయౌ; తమసాత
రసడ్డ్ం దాామస యట్్ ళఱల రతిచయయఱు మిగి ఆనెిక్షన్ మిగితృో భే ఄళకసఴం ఈంద.


ఏ భందఱ ళఱల రతిచయయ ళశుందో తెఱుశఔుతు దాతుతు రసడ్ఔడ్ద



ఆఫబందఔయ రదేఱసఱఔు డెళ
ర హసంగ్ చేమాయౌ



రదేఱసతుా ఫట్్ట నెకాోఱెభళహస్ న గేాడ్స III ఫర్ా గస ఫాయంచి IV ఫ్ూ
ల భడ్స భామిుడు చేమాయౌ



ఔనఱఱో య్వన్స ఏయుడుతే యసధాయణ ళఱెభన్ రసడు యబరయుచకోరసయౌ భమిము తుదరఱో కే ఔక తిు డు
డ్ఔుండా ఄట్ు-ఆట్ు ఔదఱాయౌ.

ళఔండ్మీ ఆనెిక్షన
ల ఈనా మోఖుఱఔు ళహశటమిక్ మాంట్ీబైకాోతమల్ థెయ ఄళశయం ఈండొ చి.
తృో యడో న్ ఐయోడున్ కుామ్/ఱోవన్
ఱేదా
ళహఱార్ శఱాిడుమాజభన్ కుామ్
ఱేదా
ళహఱార్ నెభట్ట్స
ేర 0.5% య ఱయవన్
భూయకోయసఱో ఎమోవన్స ళళేు తృో యడో న్ ఐయోడున్ భ్త్ రసష్
ఔంట్్ఱో ఎమోవన్స ళళేు మాంట్్ఫయోట్్క్ ఐ డారప్స - ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
D) పైమైట్్క్ తృసయపఱా ఎయష న్స (PPE)
తీళరబైన దయద ఔయౌగించే తృసయపఱర్ ఎయష న్స చేతేఱు, కసలా మీద ఏయుడ్డాతుా పైమైట్్క్ తృసయపఱా ఎయష న్స
ఄంట్ాయు; ఆద యసధాయణంగస ఴచ్.ఐ.య కూ శంఫంధంచినదగస ఈంట్ుంద.
చికూతస
C: తెట్ాబతాయ న్ రసఱమేట్స 0.025%, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, భూడ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱు
ఱేదా
S: డాతృ సన్ 100mg, మోజుకూ ఔ యసమి, నెఱ మోజుఱు

6.6 అఱబతుజం
చమసమతుకూ, జుట్ుటకూ భమిము ఔనఱఔు యంఖుతు ఆచేి హగమంట్స ఱేఔతృో ళడ్ం ళఱల ళచేి ఄళశి న అఱబతుజం
ఄంట్ాయు; ఆద యసధాయణంగస జనయయంగస శంఔామిశుంద. హగమంట్స ఱేమి యసిభతు ఫట్్ట అఱబతుజం ఄనేఔ యకసఱుగస
ఈంట్ుంద. దీతు ళఱల ఔంట్్ శభశయఱు ళయసుభ; చినాతనం ఱోనే చికూతస తీశకోఔతృో తే అఱబతుజం ళఱల ళహకన్
కసనసర్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
రసయధ తుమసియణ
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అఱబతుజం ఖుమిుంచడ్ం శఱబం కసద; ఎందఔంట్ే ఆద పట్ుటఔతో ళచేి రసయధ భగస ఎళమికూ ళశుందో ఄంచనా
రేమడ్ం ఔవట ం.
ఇ భధయ కసఱంఱో అఱబతుజం జనయళపఱన కసయమిమర్స న ఖుమిుంచే యధంగస ఒ యఔు మీక్షన ఄతేళఽది చేఱసయు.
ఄదే యధంగస అమిాయోళంట్ెళహస్ మీక్ష చేళే శభమంఱో పట్ట ఫో భే తడ్డ ఔు అఱబతుజం ఈందో ఱేదో
తెఱుశకోరొచి.
ఖమిైణీ ళు ఱ
ర ఔ ఐదళ రసయం చేళే కొమిమాతుక్ యఱల స్ ఱసంహల ంగ్ మీక్ష దాామస కొతుా యకసఱ అఱబతుజంఱు
ఫమట్డ్తాభ.
కచిితంగస ఏ యఔం ఄయౌబతుజం ళచిిందో తెఱుశకోళడాతుకూ మోగి యొఔక ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమిత,ర మోగి దఖగ య
ఫంధళపఱన మీక్షుంచడ్ం దాామస తెఱుశుంద.
ఴభర్ ఫల్బ హగమంట్ేవన్ ట్ెస్ట: కసయమిమర్స న ఖుమిుంచడాతుకూ ఈయోఖడ్ెతేంద. ఆందఱో ళయకూు రెంట్ురఔన
తీశకొతు ట్ెభమోళహన్ య ఱయవన్ ఱో రేయు సయు; ఔరేల జుట్ుట యంఖు నఱల గస భాయుతేంట్ే, జుట్ుట బఱతున్ హగమంట్స న
యడ్ెదఱ చేశు ంద ఄతు ఄయి ం; ఔరేల జుట్ుట యంఖు భాయఔతృో భనా/యంఖు తఖుగతేనాా బఱతున్ హగమంట్స ఱేనట్ుట.
ఇ మీక్ష భూఱంగసనే ట్ె-భ తృో స్ భమిము ట్ె-భ నెగ్ ఄనే మండ్ె అయౌబతుజం ేయల ు అయయైయంచాభ.
ట్ెభమోళహనేస్ మీక్ష: ఆద ఴభర్ ఫల్బ హగమంట్ేవన్ ట్ెస్ట ఔనాా భంచి పయౌతాఱన తెఱుఖఱద. ఆందఱో జుట్ుట,
ట్ెభమోళహన్ న ఎంత రేఖంగస రేమే యయసమనం కూంద భాయిఖఱుఖుతేందో (DOPA), అ యయసమనం హగమంట్స గస ఎఱా
భాయుతేందో తెఱుశఔుంట్ాయు. రెంట్ురఔ "ట్ెభమోళహనేస్" ఄనే దాయి భు ఈయోగించఔుతు ట్ెభమోళహన్ న హగమంట్స గస
భాయుశుంద. కొతుా అయౌబతుజం యకసఱఱో, ట్ెభమోళహనేస్ అకూటరేట్స ఄళాద కసఫట్్ట బఱతున్ ఈతుతిు జయఖద.
తురసయణ
జనయయబైన శఱయౘఱు మోగికూ ఆళాడ్ం దాామస బయవయతే
ు ఱో ఔుట్ుంఫ శభశయగస భాయఔుండా చ఼శకోరొచి
C: SPF 30+ (ఆందఱో ట్ెభట్ాతుమం డెభఅకైసడ్స 9%, జింక్ అకైసడ్స ఈండాయౌ 8%), మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఈదమం
ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు భమిము భధాయషాం మండ్ె ఖంట్ఱఔు ూమాయౌ
చికూతస
బఱతున్ ఱోతృసతుకూ చికూతస ఱేద కసఫట్్ట అయౌబతుజంఔు చికూతస ఱేద. ఄభతే ఔనఱఔు ఆఫబంద ఔయౌగించఔుండా
ఈండేందఔు ూత ూళహన ఄదాదఱు రేశకోరసయౌ, దీతు ళఱల శ఼యయయయమ దాామస ఔయౌగే నొహు నండు
తహుంచకోరొచి.
హఱలఱోల శభయి ళంతబైన చికూతస ఄంట్ృ ఏమి ఱేద, ూమిుగస శ఼యయయయమకూ ద఼యంగస ఈంచడ్బే భాయగ ం. శన్ ళీన్
రసడాయౌ ఄనఔుంట్ే కచిితంగస తుపణుడు శఱయౘ తీశకోరసయౌ.
నెభయట సఖమస్ (ఄదపఱేతు ఔంట్్ ఔదయౌఔఱు) ఔు ఎట్ుళంట్్ చికూతస ఱేద; అయౌబతుజం దాామస ఔయౌగిన దఽలహట ఱోతృసఱఔు
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ఄతుాట్్కూ చికూతస ఱేద.

6.7 ళనెభల్ పైమైట్్స్
చయమం ళమశ యుఖుతేనా కొదీద ళచేి భాయుుఱఔు ఄనఖుణంగస ఔయౌగే దయదన ళనెభల్ పైమైట్్స్ ఄంట్ాయు.
చికూతస
గిలశమిన్ దాామస ళహకన్ ఱతరకేవన్, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
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8ళ ఄధాయమం
భశకాఱో ళకయౌట్ల్ & జఞభంట్స రసయధఱు
1.1 ఆనెిక్షన్స
1.2 అళహటయోభమఱెభట్్స్
ఎభుఔఱఔు ళచేి ఆనెిక్షన్ న అళహటయోభమఱెభట్్స్ ఄంట్ాయు; యసధాయణంగస ఆద నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప
హఱలఱఔు ళశుంద. ళట పభఱోకోకైక ళఱల ఇ రసయధ ళశుంద. ళహకూల్ ళల్ ఄతూమిమా ళఱల ళచేి యౘతుఔయబైన ఄళశి గస
యసఱమమనెఱల ా అళహటయోభమఱెభట్్స్ ఏయుడ్ెతేంద. ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ ళఱల ళచేి యౘతుఔయబైన ఄళశి గస
ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ అళహటయోభమఱెభట్్స్ ఏయుడ్ెతేంద.
రసయధ తుమసియణ
ఆనెిక్షన్ ళచిిన ఎభుఔ తృసరంతంఱో తీళరబైన నొహు, మోగికూ జాయం భమిము రసయఔుఱత.
ఆనెిక్షన్ ఔనఔ కుఱు దఖగ య ళళేు 'ళహంతృసథట్్క్ ఎపూిావన్' ఖభతుంచళచి.
యసధాయణ చయయఱు
ఄధఔ యఱసాంతి, రసయధ ఈనా రదేఱసతుకూ ళహరలంట్స ఔట్ుట, అ రదేఱసతుా భకూ ఈండేఱా చ఼శకోళడ్ం భమిము జామసతుకూ
తడుఖుడ్డ ట్ట డ్ం చేమాయౌ. మాళహుమేవన్ చేమగస చీభు ఈందతు తేయౌతే, అమోిడుక్ శభక్షంఱో చీభు త ఱగించాయౌ.
ఎభుఔఔు జమిగిన యౘతు అధాయంగస ళహరలంట్స ఎతుా మోజుఱు మోగి ఈంచకోరసయౌ ఄనే యవమం అధాయడు ఈంట్ుంద.
యసధాయణంగస ఴశు చి
ర కూతస ఄభన నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱ తృసట్ు ళహరలంట్స ఈంచాయౌ. తమసాత ఔాభంగస ఆఫబంద
ఈనా ఫాగసతుా ఔదడ్ం, కసశు ఫయుళప ట్ట డ్ం ళంట్్య చేమడ్ం భంచిద. ఎభుఔ ఎఔుకళగస నాఴనం ఄముంట్ే
భాతరం ఄనేఔ భాయసఱు ళహరలంట్స ఄళశయం డ్ెతేంద.
చికూతస
ఇ రసయధతు ఔయౌగించే యసధాయణబైన శ఼క్షమజీయ ళఱల మోగి ఆఫబంద డ్ెతేనాట్ుట ఫాయంచి ఫారడ్స-ళుఔటోమ్
ఆంట్ారయనస్ మాంట్్ఫయోట్్క్స ముదఱుట్ాటయౌ. 40-80% మోఖుఱఱో అళహటయోభమఱెభట్్స్, ళట పభఱోకోఔకస్
అమిమస్ ళఱల ళశుంద. ఔఱిర్ మీక్ష పయౌతాఱు ఱేదా థెయకూ శుందనన ఫట్్ట అంతితతిచ్స రసడ్ఔం
భాయుికోరొచి. ఄభతే IV ది తి దాామస భందఱు ఆళాడ్ం అఔడ్ద, మోగి చికూతసఔు బయుఖళపతేనాాడ్ె
ఄనఔునేంత ళయఔు కొనయసగించాయౌ. అ తమసాత ననట్్ దాామస మాంట్్ఫయోట్్క్స ఆరసాయౌ. యసధాయణంగస
మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు ఈంట్ుంద.
1. కోలకససళహయౌలన్ ఆంజక్షన్ 50-100 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు
దాాఱుఖు మోజుఱు
2. జంట్ాబైళహన్ ఆంజక్షన్ 5-7.5 mg/kg, మోతాదతు మండ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు
దాాఱుఖు మోజుఱు
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ఱేదా
ఄమికసళహన్ ఆంజక్షన్ 15 mg/kg, మోతాదతు మండ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ
ఱేదా
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ ఆంజక్షన్ 100 mg/kg, మోతాదతు మండ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు దాాఱుఖు
మోజుఱు. ఖమివట మోతాద మోజుకూ 2 g మించఔడ్ద.
ఱేదా
ళతౄో ట్ాకూసమ్ ఆంజక్షన్ (IV/IM) 100-200 mg/kg, మోతాదతు మండ్ె నండు భూడ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు
రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు దాాఱుఖు మోజుఱు.
ఱేదా
మోగికూ తుసయౌన్ భమిము ళపఱోయో ుమినల ళఱల ఴైర్-ళతుసట్్యట్్ ళశుంద ఄతు తెయౌళేు రతాయభాాామంగస:
కూలండాబైళహన్ ఆంజక్షన్ 40 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు దాాఱుఖు
మోజుఱు
ఱేదా
బతిళహయౌలన్ తుమోధఔత ఈనా ళట పభఱోకోఔకస్ అమిమస్ ళఱల రసయధ ళచిినట్ట భతే:
రసంకోబైళహన్ ఆంజక్షన్ (IV)
దద ఱఔు: 500 mg ఖంట్ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ; అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఱేదా 1 g ళంద తుభుయౖసఱ తృసట్ు
ఎకూకంచాయౌ; నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
రసయం ఱోప యయళపఱఔు: ముదట్ 15 mg/kg ఆచిి అ తమసాత నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 10 mg/kg
1-4 రసయఱ ఱోప హఱలఱఔు: ముదట్ 15 mg/kg ఆచిి అ తమసాత ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 10 mg/kg
నేఱభన ళమశనా హఱలఱఔు: 10 mg/kg అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
3. జామసతుకూ ఆంజక్షన్ ఱేదా భాతర యౄంఱో తృసమసళట్భాల్
4. రెభదయ శుందనన ఫట్్ట థెయ ళహతౄసయుస చేమాయౌ. రసప, జాయం తఖగ డ్ం, కసలైా-చేతేఱు ఫాగస ఔదఱడ్ం, ESR
భమిము ళహ-మిమాకూటవ్ తృో ర ట్ీన్ యసిభ తఖగ డ్ం ళంట్్య రసయధ తఖుగతేంద ఄనేందఔు శంకేతాఱు. మోగికూ ఏడ్ె నండు
ద మోజుఱ తమసాత ఎక్స-మే తీళహ ఎభుఔ మిళి తి
హ తెఱుశకోరసయౌ. మోగి శుందన ఫాఖుంద ఄనఔుంట్ే ఔట్్ నండు
మండ్ె రసమసఱు IV మాంట్్ఫయోట్్క్స ఆచాిఔ ననట్్ దాామస ఇ భందఱు ఆరొాచి.
ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్ీ మీక్షా పయౌతాఱ అధాయంగస ననట్్ దాామస తీశఔునే మాంట్్ఫయోట్్క్స ళపశయు
చేమాయౌ. ఔరేల ఔఱిర్ పయౌతాఱు మసఔతృో తే:
కోలకససళహయౌలన్ ళహయంజి/కసయూసల్స 50-100 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; భూడ్ె
నండు నాఱుఖు రసమసఱు
ఱేదా
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ళతౄసఱెకూసన్ ళహయంజి/కసయూసల్స 25-50 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; భూడ్ె
నండు నాఱుఖు రసమసఱు
ఱేదా
కూలండాబైళహన్ ఆంజక్షన్ 25-40 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; భూడ్ె నండు
నాఱుఖు రసమసఱు
ఎభుఔఱ నండు చీభు ళశుంట్ే ఱేదా డ్మాఫ్ట్్క్/ఴీమోడెభమాఱళహస్/ IV భందఱు రసడ్ఔం/అమోిడుక్
ఆంతృసలంట్స/మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఱోం ఈనారసమిఱో ఄఔయట్స అళహటయోభమఱెభట్్స్ ఈంట్ే అమోిడుక్ రెభదయతుపణుడుతు
శంరదంచాయౌ
మోగికూ యవమశ఼చి
శుందనన ఫట్్ట మాంట్్ఫయోట్్క్స చికూతస కొతుా రసమసఱ తృసట్ు కొనయసఖళచి
ళహరలంట్స ఱేదా తృసలశట ర్ ఎఔుకళ మోజుఱు రసడాయౌస మసరొచి
ఄనభతి ళచేింత ళయఔు హఱలఱు ఱేదా దద ఱన నడ్ళభతు/ఔదఱభతు చెుఔడ్ద.
ట్ేఫుల్ 1: అళహటయోభమఱెభట్్స్ యకసఱు భమిము చికూతస

రసయధ

చికూతస

ళయళధ

ఄఔయట్స

శమిుఔల్ డెభన
ర ేజ్

అయు రసమసఱు; భూడ్ళ

అళహటయోభమఱెభట్్స్

కోలకససళహయౌలన్ 1-2 gm, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల

రసయంఱో ఎక్స-మే

[ఱేదా]

యసధాయణంగస ఈంట్ే

కూలండాబైళహన్ 600 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల

చికూతస తుయౌేమాయౌ

కసాతుక్

ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ.

-

అళహటయోభమఱెభట్్స్

మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం భంచిద కసద

ళహకూల్ ళల్ ఄతూమిమా

మాంహళహయౌలన్ (IV) 2 g, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల [దీతుతోతృసట్ు]

5-12 రసమసఱు

ఈనా రసమికూ

కోలకససళహయౌలన్ (IV) 1-2 g, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల [దీతుతోతృసట్ు]

6-12 రసమసఱు

అళహటయోభమఱెభట్్స్

కోలమసంపతుకసల్ (IV) 500 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల

2-3 రసమసఱు

(యసఱమమనెఱల ా ఈంద ఄతుహళ)ేు
ళహటక్ అయు మైట్్స్

ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ. కోలకససళహయౌలన్ ఱేదా కూలండాబైళహన్ ఄఔయట్స

-

అళహటయోభమఱెభట్్స్ ఱో చెహున యధంగస రసడాయౌ
గోననకొఔకల్ అయు మైట్్స్

ఫ్ంజభల్ తుసయౌన్ (IV) 2.5-5 MU, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
(ఔరేల తుసయౌన్ మళహళట ంట్స ఄభతే)
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6 మోజుఱు

ఔనాబైళహన్ (IM) 2g, మోజుకూ ఔ యసమి
కసంతృౌండ్స తౄసరఔిర్

కోలకససళహయౌలన్ (IV) 1 gm, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల [ఱేదా]

(ఆనెిక్షన్ ఱేఔుండా)

కూలండాబైళహన్ 600 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల

7 మోజుఱు
3 మోజుఱు

ళఫ్హటఅ
ో కో్లన్ 1gm, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల

1.3 ట్ారహఔల్ యోభయోళభట్్స్
ఇ రసయధ దేతు ళఱల ళశుందో శువట త ఱేద; ఎందఔంట్ే తృసరయంబ దఴఱో ఈండే ఄఫసన్ న మీక్షుళేు ఄందఱో
ఎట్ుళంట్్ శ఼క్షమజీళపఱు ఔతుహంచళప (ళట మైల్); ఄభతే తమసాత దఴఱో చీభుతు ఔఱిర్ దాామస మీక్షుళేు
ళట పభఱోకొఔకస్ అమిమస్ ఫాకుటమిమా ఔతుహశు ంద.
రసయధ తుమసియణ
జాయం, ఴమీయంఱోతు ఔండ్మసఱఱో నొహు (భన్ పపల్ ఆన఼
డ ామేవన్); యసధాయణంగస ఆద మోగి కూంద ఫాఖంఱో
ఔతుహశు ంద.
చికూతస
ఄఫసస్ నండు చీభునంతా త ఱగించాయౌ
A: కోలకససళహయౌలన్ 500mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు
ఱేదా
A: ఎమితోరబైళహన్ 500mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు
హఱలఱఔు:
A: కోలకససళహయౌలన్ 25 mg/kg body weight, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు
ఱేదా
A: ఎమితోరబైళహన్ 10 mg/kg body weight, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు

2.1 ఆన్లబేట్మీ ఔండువన్స
యసధాయణ భాయగ దయశకసఱు


ఆన్లబేట్మీ ఔండువన్స ఔు పస్ట ఱెభన్ చికూతసగస NSAIDs రసడ్ెతాయు. ఇ భందఱఱో ఫాఖంగస
మాళహుమిన్, ఆండో బతాళహన్ భమిము ఐఫుతృో ర పన్ ఈంట్ాభ కసతూ తృసమసళట్భాల్ ఈండ్ద.



NSAIDs దద రసలల ఔు, ఖమిైణీఱఔు, అశు భా, యౌళర్ ఆంభమమంట్స, మీనల్ ఆంభమమంట్స ఈనా రసమికూ
తగిన జఞఖాతుఱు తీశఔుతు ఆరసాయౌ



హటక్ ఄఱసమేవన్ ఈనా ఱేదా ఖతంఱో ఈనా మోఖుఱఔు NSAIDs రసడ్ఔడ్ద.
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అయౘయం తీశఔునాపుడ్ె NSAIDs తీశకోరసయౌ



NSAIDs రసడ్ెతేనా మోఖుఱఔు డుస్-హటక్ ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు బగీాలహమం ట్ెభళ
ర హయౌకేట్స మిఴాభాతుా
రసడాయౌ. ఔరేల డుస్-హసమా తఖగ ఔతృో తే, మాంట్ాగోతుస్ట రసడాయౌ.



ఆన్లబేట్మీ జఞభంట్స ఔండువన్స ఄనేఔ రసట్్ఱల ో పజియోథెయ చాఱా ఈయోఖడ్ెతేంద.

2.2 యుభట్ాభడ్స అయు మైట్్స్
ఴమీయంఱో ఄనేఔ ఫాగసఱన ఆన్లబేవన్ ఔు ఖుమి చేమఖఱ రసయధ యుభట్ాభడ్స అయు మైట్్స్; ఇ రసయధ భూఱకసయణం
ఏమిట్ో తెయౌమద.
రసయధ తుమసియణ
ఔాభంగస తీళరత మిగే కులల నొపుఱు, ఴమీయం తఖుళపగస ఄభతృో ళడ్ం, కులల దఖగ య ళహబమట్్ఔ
ర ల్ దద తిఱో రసపఱు
మసళడ్ం ళంట్్య యుభట్ాభడ్స అయు మైట్్స్ యొఔక ఱక్షణాఱు.
చికూతస
ఄఔయట్స నొహు ఈనాపుడ్ె ఄధఔ యఱసాంతి తీశకోరసయౌ భమిము ళహరలంట్స రసడాయౌ. ఆన్లబేవన్ మసఔుండా
ఈండ్డాతుకూ, ఔండ్మసఱు ఫఱంగస ఈండ్డాతుకూ భమిము కులల ై ఔదఱడాతుకూ రసయమాభం చేమాయౌ.
యుభట్ాభడ్స అయు మైట్్స్ ఔు తాయ చికూతస తృసరయంతేంచడ్ం దాామస మోగి బయుగసగ శుందంచే ఄళకసఱసఱు యుఖుతాభ
భమిము భంచి పయౌతాఱు మసఫట్ట ళచి. చికూతస రెభదయడ్ె-మోగి ఄంగీకసయం ఫట్్ట, మోగికూ ఈనా ఎఱమీుఱు,
కసంట్ారఆండుకేవనల న ఫట్్ట భాయుత ఈంట్ుంద.
1. ఄఔయట్స ఆన్లబేవన్: అళహటయోఅయు మైట్్స్ యఫాఖంఱో చెహునట్ుళంట్్ ఏ NSAIDs ఄభనా ఆరొాచి ఔక
తృసమసళట్భాల్ తు. ఇ భందఱు తుచేమడాతుకూ ఔతూశం మండ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱు ట్టటచి. మీనల్
పంక్షన్ శమిగస ఱేతు రసమిఱో భమిము ళయోళఽదదఱఱో NSAIDs మోతాద తగిగంచి రసడాయౌ. కే యసమి మండ్ె ఱేదా
ఎఔుకళ NSAIDs రసడ్ఔం ళఱల ఈయోగసఱు ఱేఔతృో గస ఴమీయంఱో ట్ాకూసళహట్ీ యుఖుతేంద. ఄభతే ఔ NSAID
తుచేమఔతృో తే, దాతుా తుయౌహరేళహ భమొఔ దాతుా రమతిాంచి పయౌతాఱన మసఫట్ట ళచి.
2. ట్ాహఔల్ ఄహల కేవన్స: రసయధ ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనం తృ ందడాతుకూ ఱసయౌళహఱేట్సస, కససభసన్, బంథాల్,
కసయంఫ్ర భమిము NSAIDs ఔఱభఔతో రసడాయౌ. ఇ ఔఱభఔ ఖుమించి రెభదయ తుపణుడ్ె భాతరబే ళహతౄసయుస
చేమఖఱడ్ె. DMARD రసయధ త యౌదఴఱోనే ముదఱుట్ాటయౌ. మాంట్ీయుభాట్్క్ డ్రగ్ తుతీయు రెంట్నే తెయౌమద,
ఔతూశం నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు డ్ెతేంద.
3. బతోట్ెక
ర ేసట్స 7.5-15 mg, రసమసతుకూ ఔక యసమి.
ఔంకసమిట్ెంట్స తౄో యౌక్ మాళహడ్స 5 mg, రసమసతుకూ ఔక యసమి. బతోట్ెక
ర ేసట్స రసడే నెాండ్ె ఖంట్ఱ భుంద కసతూ
రసడున నెాండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత కసతూ ఔంకసమిట్ెంట్స తౄో యౌక్ మాళహడ్స రేశకోరసయౌ, దీతు ళఱల రతిచయయఱు మసఔుండా
ఈంట్ాభ.
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యకసయం, ననయు చేదగస ఄతుహంచడ్ం, కసఱేమం శమిగస తు చేమఔతృో ళడ్ం, ఛాతీ ఆనెిక్షన్ ఎఔుకళ ఄళపతేండ్డ్ం,
భాకోాళభట్్క్ ఄతూమిమా ళంట్్య ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. CBC భమిము LFT ఱన తయచగస మియౕయౌంచాయౌ.
థెయ ూయు భేయ ళయఔు భదయతృసనం చేమఔడ్ద.
MTX రసడున భూడ్ె నెఱఱఔు ఔడా చికూతస ఄనఔునా యధంగస పమోఖతి కసఔతృో తే చికూతస యపఱం ఄభందనే
ఄనకోరసయౌ. ఄపుడ్ె మోఖుఱఔు MTX తోతృసట్ు భమొఔ భంద ఔడా ఔయౌహ ఆళాడ్ం తృసరయంతేంచాయౌ.
4. తీళరబైన రసయధ ఱక్షణాఱు ఈనా రసమికూ భమిము NSAIDs భమిము DMARD రసడ్ెతేనాా శుందంచతు
మోఖుఱఔు:
రడుాయో ఱోన్ భాతరఱు మోజుకూ 40-60 mg, మండ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱు.
ఄపుడ్పుడ్ె భంద తుతీయు ఖభతుశ఼
ు , ఫాగస తుచేశు ంట్ే భూడ్ె నెఱఱ శభమంఱో నెభమదగస
మోతాదన తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఔరేల ఎఔుకళ మోజుఱు రసడాయౌసన మిళి తి
హ ఏయుడుతే మోజుకూ 5-10 mg
ఆరసాయౌ.
ఆంట్ార-అమిటఔుయఱార్ కసమిటకోళట మసభడ్సస: మిథెభల్-రడుాయో ఱోన్ ఄళహట్ేట్స 20-80 mg, దద కులాఔు మోననఅమిటఔుయఱార్
అయు మైట్్స్ ళచిినపుడ్ె ఆద రసడాయౌ.
5. యుభట్ాభడ్స అయు మైట్్స్ ళఱల ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱఔు కసమిడయోరసశ఼కాఱర్ భమిము అళహటయోతృో మోళహస్ ళంట్్
రసయధఱు ఈనాాభేమో మీక్షుంచాయౌ. ఔరేల ఈనాట్ట భతే యట్్కూ రెంట్నే చికూతస ఄందంచాయౌ.
6. భందఱ ళఱల ఱేదా ఆతయ కసయణాఱ ళఱల మోగికూ రతిచయయఱు ళశునాాభేమో ఖభతుంచాయౌ. ఛాతీకూ మేడుయోగసాఫ్,
ఔంల ట్స ఫల డ్స కౌంట్స, యౌంతౄో ళభట్స కౌంట్స, కసఱేమం భమిము మీనల్ పంక్షన్ మీక్షఱు, యౌహడ్స యసిభ తెఱుశకోళడ్ం
ళంట్్య తయచగస చేశు ండాయౌ.
7. నాఱుఖు నండు ఎతుమిద రసమసఱ తృసట్ు చికూతస ఄందంచినా మోగి మిళి తి
హ బయుఖళాఔతృో తే, ఎకస్ర-ర అమిటఔయఱర్
ఱక్షణాఱు ఫమట్డుత,ే రెభఔఱాయఱు ళశుంట్ే, మోగి భందఱు రసడ్ెతేనాా రెభఔఱయం ఫామిన ద మోజురసమీ
కసయయఔాభాఱు చేమఱేఔతృో తే రెంట్నే రతేయఔ రెభదయ తుపణుఱు భమిము రతేయఔంగస అయు మైట్్స్ చికూతస ఄందంచే
ఄతాయధతుఔ అశతిరఱో మోగితు చేమసియౌ.

2.3 గౌట్స
శ఼ర్-యసచమేట్ెడ్స ఴైర్-ఈమికేమిక్ ఫాడీ ఫ్ూ
ల భడ్సస దాామస ఏయుడున మోననయో డుమం ముమేట్స శిట్్ఔఱు,
మిపయల్ జఞభంట్సస ళదద ేయుకొతు తృో ళడ్ం ళఱల ఔయౌగే ఄఔయట్స అయు మైట్్స్ న గౌట్స ఄంట్ాయు. ఆద దీయఘకసయౌఔంగస
ఈండే, కసాతుక్, తౄసమిమంగ్ రసయధ; ఆద కులాఔు భమిము ఔండ్మసఱఔు ఆఫబంద ఔఱుఖజేశు ంద.
రసయధ తుమసియణ


ఄఔయట్స గౌట్ీ అయు మైట్్స్, యసధాయణంగస దీతు ఱక్షణాఱు మసతిర ూట్ ఔతుహయు సభ; తీళరబైన నొహు,
నయౌేశు నాట్ుట ఱేదా ఴింళహంచినట్ుట ఄతుహశు ంద



రసయధ శంకేతాఱు ఄఔయట్స ఆనెిక్షన్ ఱా ఄతుహయు సభ: రసప, ఎయుపగస భామితృో ళడ్డ్ం, కులల ై దఖగ య ఫాఖం
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ఫఱఴీనడ్డ్ం


యసధాయణంగస కసయౌ ఫొ ట్నరేఱు యొఔక బట్ాట్ామోసతౄసఱంజిమల్ కుఱు గౌట్స ఔు ఖుయళపతేంద/ఱక్షణాఱన
ఫమట్డ్ెతేంద

చికూతస
మోగి ూమిు రెభదయ చమితర తెఱుశకోరసయౌ భమిము ఴమీయ ఄధయమనం క్షుణణ ంగస చేళహ గౌట్స తీళరతన ఄంచనా రేమాయౌ.
ఫయుళప తఖగ డ్ం, అమోఖయబైన అయౘయం తీశకోళడ్ం, ఴైడవ
ేర న్, రసయమాభం ళంట్్య చేశు ఼ ధ఼భతృసనం,
భదయతృసనం తుయౌహరేమాయౌ. తుమాళహన్ భమిము తెభఄజభడ్సస రసడ్ఔడ్ద. ఔరేల తెభఄజభడ్సస ఱేదా ఱప్
డెభమూమట్్క్స ఖనఔ మోగి ఴైర్-ట్ెనషన్ చికూతసఱో రసడ్ెతేనాట్ట భతే రతాయభాాామ మాంట్ీఴైమటతుసవ్
ఏజంట్సస రసడాయౌ. థెయఱో ఫాఖంగస కులాఔు యఱసాంతి ఆళాడ్ం భమిము ఐస్ ట్ుటకోళడ్ం చేమాయౌ.
ఱక్షణాఱు ఱేతు ఴైర్-ముమికేమిమాఔు ఎట్ుళంట్్ చికూతాస ఄళశయం ఱేద.
ఄఔయట్స గౌట్స యవమంఱో రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డున 24 ఖంట్ఱఱో చికూతస ముదఱుట్ట డ్ం భంచిద.
ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా భందఱు రసడ్డ్ం దాామస ఄఔయట్స గౌట్స తాయగస తఖుగతేంద.
1. ఐఫుతృో ర పన్ భాతరఱు 800 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
ఱేదా
నాతృో ర కసన్ భాతరఱు 500 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
ఱేదా
ఆండో బతాళహన్ భాతరఱు 50 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
NSAIDs భమిము కసమిటకోళట మసభడ్సస మోగికూ కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స ఄభతే
కసయౌిళహన్ భాతరఱు - భుందగస 1 mg మోతాద ఆచిి, ఖంట్ తమసాత 0.5 mg మోతాద ఆరసాయౌ. ఆఱా రతి
మండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమి ఆళాడ్ం ళఱల యమోచనాఱు , రసంతేఱు ళంట్్య మసఔుండా ఄమిఔట్ట ళచి.
కసయౌిళహన్ ఖమివటంగస 6 mg రసడాయౌ భమిము ఔ మోజు రసడాఔ భయా భూడ్ె మోజుఱు యమసభం ఆరసాయౌ.
ఱేదా
రడుాయో ఱోన్ భాతరఱు మోజుకూ 0.5 mg/kg, ఐద నండు ద మోజుఱు.
2. తీళరబైన రసయధతో ఆఫబంద డ్ెతేనా మోఖుఱఔు NSAIDs తోతృసట్ు:
ఒబరజోల్ భాతరఱు 20 mg, మోజుకూ ఔయసమి ఄఱాుయౘయం తినఔ భుంద
ఔరేల ళయం మూమిక్ మాళహడ్స ఄనఔునా యసిభకూ (<6 mg/dl) చేయుకోఔతృో తే, థెయ భందఱ ఔఱభఔతో
జయతృసయౌ. తీళరబైన గౌట్స ఎట్ాక్, రతేయకూంచి దద కులాఔు రసయధ ళళేు ఱేదా తృో య్అమిటఔయఱర్ అయు మైట్్స్ ఈంట్ే, ఈనా
మోఖుఱఔు తృసరయంబం నండే కసంతనేవన్ థెయ ళహతౄసయుస చేమడ్ం భంచిద.
ఄఔయట్స ఎట్ాక్ ఄపుడ్ె ఎట్్టమిళి త
హ ేఱోల ఄఱోలూయమిననల్ రసడ్ఔడ్ద. ఆందఔు మినయౘభంప మోగి
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ఄఱోలూయమిననల్ ఆదళయకే రసడ్ెతేంట్ే రసడొ చి.
ఄఔయట్స గౌట్ీ మోననఅయు మైట్్స్ (ఔట్్ ఱేదా మండ్ె కులాఔు ళళేు ), కసయౌిళహన్ తుచేమఔతృో తే/కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స
ఄభతే:
మిథెభల్-రడుాయో ఱోన్ (IV/IM) 0.5-2 mg/kg, ఄళశయం ఄనఔుంట్ే మోతాద భయా రేశకోరొచి
ఱేదా
ట్ెభమ
ర ాంళహననఱోన్ ఄళహట్ ోనెభడ్స 40-60 mg, ఔకయసమి. అ తమసాత ననట్్దాామస భన చెహున యధంగస రడుాయో ఱోన్
రసడాయౌ.
కసాతుక్ గౌట్స
మండ్ె ఱేదా ఎఔుకళ గౌట్స ఄట్ాక్స, కసాతుక్ గౌట్స అయు మైట్్స్, గౌట్స ఱో మేడుయోగసాపహక్ భాయుుఱు ళంట్్య ఔతుహంచిన
మోఖుఱఱో ముమేట్స తగిగంచే థెయన ఔట్్ ఱేదా మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు అతృసయౌ. ఆన్లబేవన్ ఱక్షణాఱు తగసగఔ
మూమిక్ అళహడ్స యసిభ < 6 mg/dl ళచేిందఔు భయా థెయ తృసరయంతేంచళచి.
1. ఄఱోలూయమిననల్ భాతరఱు మోజుకూ 50-300 mg, తఔుకళ మోతాదతో తృసరయంతేంచి రతి మండ్ె నండు ఐద
రసమసఱ ళయళధఱో మోతాదన ంచఔుంట్ృ రెయల లచి. ఔరేల మోగికూ 300 mg భన మోతాదన మోజుకూ ఆరసాయౌస
ళళేు మోతాదతు ఫాగించి ఎఔుకళ యసయుల తఔుకళ మోతాద తీశఔునేఱా చ఼డాయౌ. CKD ళేటజ్ 4 ఱేదా అ భన ఈనా
మోఖుఱఔు మోతాద 50 mg తో ముదఱుట్ాటయౌ.
ఱేదా
పఫుకోసయసటట్స భాతరఱు మోజుకూ 40 mg - 80 mg, CKD ఈనారసమిఱో ఔడా మోతాద తగిగంచాయౌసన ఄళశయం
ఱేద.
2. ఄఱోలూయమిననల్ ఄఔయట్స ఄట్ాక్స తగిగంచడాతుకూ మోగి రసడ్ెతేనాపుడ్ె:
కసయౌిళహన్ భాతరఱు 0.5 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; అయు నండు నెాండ్ె నెఱఱ ళయఔు
ఴచిమిఔ: మీనల్ శభమశఱు ఈనా మోఖుఱఱో మోతాదన తగిగంచి భందతు కేళఱం అయు నెఱఱు భాతరబే
రసడ్భతు చెతృసుయౌ.
మోగికూ ఄఱోలూయమిననల్ డ్ఔతృో తే
శయౌితుుమసజోన్ భాతరఱు మోజుకూ 200-800 mg, మోతాదతు ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ. ఇ భాతరఱు రేశఔుంట్ే
ఴైడవ
ేర న్ ఫాఖుండాయౌ. ముమిక్ మాళహడ్స కూడీా యోట న్స ఈనారసయు ఇ భంద రసడ్ఔడ్ద.
ళయం ముమేట్స యసిభ < 6 mg/dl ఈంట్ే భమిము గౌట్స ఄట్ాక్స శంళతసయం తృసట్ు మసఔతృో తే ఄఱోలూయమిననల్
మోతాదన 100 mgకూ తగిగంచేమాయౌ. ళయం ముమేట్స యసిభ రతి అయు నెఱఱఔు మీక్షుంచి ఫాఖుంద ఄనఔుంట్ే
ఄఱోలూయమిననల్ మోతాదన తగిగంచఔుంట్ృ రెయళాయౌ. దాాఱుఖు మోజుఱ ఱోప ఄఔయట్స గౌట్స తఖగ ఔతృో తే
యుభట్ాఱజిశటన శంరదంచాయౌ. ఄఱోలూయమిననల్ ఖమివట మోతాద (900 mg) రసడునా ఱేదా శయౌితుుమసజోన్
రసడునా తఖగ ఔతృో భనా యుభట్ాఱజిశటన శంరదంచాయౌ.
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మోగికూ యవమశ఼చి


చికూతస యొఔక ఱక్షాయఱు, ఏ భంద దేతుకూ రసడాయౌస ళశుందో మోగికూ యళమించాయౌ.



జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు: ఄళశయం ఈనా మోఖుఱఱో ఫయుళప తఖగ డ్ం, భదయతృసనం అహరేమాయౌ,
తృౌలహటకసయౘయం తీశకోరసయౌ. తృసఱు, తఔుకళ కొళపా ఱసతం ఈనా యోఖర్ట, య మా తెన్స, చెమాస్
ీ భమిము
తృో ర ట్ీనల  ఄధఔంగస ఈనా ఔయగసమఱు తీశకోరసయౌ.



గౌట్స భమిము ముమోయౌతిమాళహస్ ఈనా మోఖుఱు మోజుకూ ఔతూశం భూడ్ె య్ట్యల తూయు తాగసయౌ.

2.4 అళహటయోఅయు మైట్్స్
అమిటఔుయఱార్ కసమిటఱేజ్ క్షీణంచడ్ం, శబ్-కసండుమ
ర ాల్ ఫో తూ ళలమోళహస్, కసమిటఱేజ్ & ఎభుఔఱ తృ ర యౌపమేవన్, దీతు ళఱల
ఔయౌగే అళహటయోపభట్స తుమసమణాఱు - ఇ ఱక్షణాఱ ఔఱఫో తే అళహటయోఅయు మైట్్స్. ఇ రసయధ మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణం ఏమిట్ో
తెయౌమద కసతూ జనయయంగస, బట్ాతల క్ యంగస భమిము ఫయోబకసతుఔల్ యంగస ళచేి ఄళకసఴం ఈందతు
మిఱోధనఱ దాామస తెఱుశుంద. ఔాభంగస ఔ కుఱు ఱేదా ఎఔుకళ కులాఔు ళచిి రసయహశు ంద.
రసయధ తుమసియణ


ఇ రసయధకూ శయాయసధాయణ ఱక్షణం నొహు



ఄభతే రసయధ తుమసియణఔు తుమిదవటబైన ఱక్షణాఱు రసయధ యో కూన రదేఴం (కుఱు/కులల ై) ఫట్్ట ఈంట్ుంద. ఈదా:
డుశటల్ ఆంట్ర్-తౄసఱంజిమల్ జఞభంట్స రసయకోచించడ్ం (ఫుయౖసర్డ ్ ననడ్సస - Bouchard’s nodes)

చికూతస
మోగి ఫయుళప ఎఔుకళగస ఈంట్ే ఫయుళప తఖగ డ్ం, ఔండ్మసఱు ఫాఖుండ్దతు రసయమాభాఱు
మోకసలైా రసప ఈంట్ే కోల్డ తౄో బంట్ేవన్; కొందయు కసాతుక్ మోఖుఱఔు ఄళశయం ఄభతే యౘట్స తౄో బంట్ేవన్ చేమాయౌ
ఎపూయవన్ ఈంట్ే ఔంరళహసవ్ ఫాయండేజ్ ఱేదా కాే ఫాయండేజ్
చేతిఔయా ఈయోగించడ్ం. ఇ భనయ చేమడ్ం ళఱల మోగికూ నొహు తగిగ భందఱఔు తాయగస శుందంచే ఄళకసఴం ఈంద.
భందఱు
1. ట్ాహఔల్ ఄహల కేవన్స - ఱసయౌళహ ఱేట్సస, కససభసన్, తుకోట్్నేట్సస, బంథాల్, కసంపర్, NSAIDs ఔఱభఔతో
రసడ్డ్ం ళఱల రసయధ ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనం తృ ందొ చి. ట్ాహఔల్ ఄహల కేవన్ తమసాత రెంట్నే యౘట్స తౄో బంట్ేవన్
చేమఔడ్ద.
2. నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ NSAIDs.
A. ఄఔయట్స నొహు ఱేదా భధయతయయౘ నొహు ఈంట్ే:
ముదట్్ ఏడ్ె నండు దాాఱుఖు మోజుఱు అయౘయం తమసాత NSAIDs రసడాయౌ
తృసమసళట్భాల్ భాతరఱు 500 mg, నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమి. ఖమివట మోతాద మోజుకూ 4000 mg
ఱేదా
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ఐఫుతృో ర పన్ భాతరఱు 400-600 mg, మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల. ఖమివట మోతాద 3200 mg
ఱేదా
డెభకల ోపహనాక్ యో డుమం భాతరఱు 50 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఖమివట మోతాద 200 mg
ఱేదా
తుబశఱెభడ్స భాతరఱు 100 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఖమివట మోతాద 400 mg
ఱేదా
మాళహుమిన్ భాతరఱు 350 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల, నాఱుఖు నండు అయుఖంట్ఱు యమసభం ఆచిి రేశకోరసయౌ;
ఖమివట మోతాద 5000 mg
B. శాఱుం నండు భధయ/కసాతుక్ నొహుతు ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడాతుకూ
1. భన చెహున భందఱతూా మోతాదన తగిగంచి రసడ్డ్ం
ఱేదా
2. డెభకల ోపహనాక్ యో డుమం మోజుకూ ఔ యసమి
ఱేదా
హమోకూసకసమ్ భాతరఱు 20 mg మోజుకూ ఔ యసమి
ఱేదా
తుబశఱెభడ్స భాతరఱు 100 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
3.1 ఱో ఫాయక్ భన్
ళమశఱో దద రసమికూ యప కూంద ఫాఖంఱో నొహు మసళడ్ం శషజం. ఄభతే దీతు తీళరత శాఱుంగస ఱేదా ఄళహియబైన
ఄళశి ఱు ఱేదా దీయఘకసయౌఔ రెభఔఱాయఱు ఔయౌగించేయగస ఈంట్ుంద. ఄనేఔ కసయణాఱ ళఱల ఇ నొహు ళశుంద; మోగి రెభదయ
చమితర భమిము ఱసమీమిఔ మీక్షఱు చేఱసఔ రసయధ కసయకసఱు ఏమిట్ో తెఱుశకోరొచి. కొందయు మోఖుఱఱో భాతరం
ఎట్ుళంట్్ కసయణాఱు ఱేఔతృో భనా రెనా నొహు ళశుంద, ఆఱాంట్్ రసట్్తు "నాన్ ళుళహపహక్ ఫాయక్ భన్" ఄతు
ఄంట్ాయు. ఫ్ణుఔుఱు, చీయౌఔఱు ళంట్్య ఔతుహయు సభ కసతూ ఆయ శభమానయసయంగస తగిగతృో తాభ.
ఱో ఫాయక్ భన్ మసళడాతుకూ ఖఱ భుకయ కసయణాఱు: ఄఔయట్స యౌఖబంట్స్ య్వన్స (ళేరీభన్), భుశకాఱార్
ళట భ
ో న్ భమిము కసాతుక్ అళహటయోఅయు మైట్్స్.
ఆతయ కసయణాఱు


రెనా మీద తిు డు మిగే నఱు ఄధఔంగస చేమడ్ం, ఫలళహట్,ీ ఖయైధాయణ, శమైన యధంగస
ఔమోిఔతృో ళడ్ం



ఫమట్కూ తోశకొచిిన ఱేదా చీయౌతృో భన ఆంట్ర్-రెమటఫ
ి ల్
ర డుస్క



యౌఖబంట్స యిర్ ఱేదా భజిల్ ట్ేర్
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తౄసరఔిర్



ఆనెిక్షన్ (ఈదా: ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ ఱేదా ళహటక్ డుళభట్్స్)



భాయౌఖాతూస (ఈదా: బట్ాయసటళహస్, భయౌటపల్ భభఱోభా ఱేదా ళభునల్ ట్ృయభర్, తృో ర యసటట్్క్ కసమిసననభా



ఔంజతుట్ల్ ఄబ్-నామసమయౌట్ీస్ (ఈదా: ఄఫొ ాయమల్ ఆంట్ర్-రెమటఫ
ి ల్
్ర తౄసళట్సస, L-5 ట్ారనెసార్స తృసరళస్ యొఔక
యసఔాఱెభజేవన్



యసుండుఱోయౌళు ళహస్



ళభునల్ ళట ననళహస్ ళఱల ళభునల్ కనాల్ రెడ్ఱుు తఖగ డ్ం



ళభకోజతుక్ భన్: భననరసయధజతుత నొహుకూ శయాయసధాయణబైన రదేఴం రెనా



పభఫోర బైఅయౌు మా యుభాట్్కస, ఔనెకటవ్
ూ ట్్వయ డుళళస్ (డెకససబతాయ న్ 0.1mg/kg OD, ఆరసాయౌ)

ట్ేఫుల్ 2: ఆన్లబేట్మీ ఫాయక్ భన్ భమిము బకసతుఔల్ ఫాయక్ భన్ భధయ ళయతాయశం
ఆన్లబేట్మీ

బకసతుఔల్

రసయధ మసఔ

ఔాభంగస

ఄఔయసమతే
ు గస

బమించఱేతు నొహు

ఖట్్ ూట్

యసమంతరం ూట్

తెఱలరసయు తఖుతేగస

ఈంట్ుంద

ఈండ్ద

నొహుతు తగిగశు ంద

నొహుతు ంచతేంద

ఈండ్డ్ం
రసయమాభం రఫాళం

రెనా నొహు తీళరంగస ఈందతు తెయౌే ఱక్షణాఱు


రసయధ ఆట్ీళఱే ళచిి యుఖుతేండ్డ్ం



ఫయుళప తఖగ డ్ం



కసాతుక్ దఖుగ, ఴమీయ కూంద ఫాఖం ఫఱఴీనడ్డ్ం, ఆన్-కసంట్్నెన్స, ముదఱెభనయ



డో యసల్ ళభున్ దఖగ య నొహు



జాయం



ESR యుఖుదఱ

యచాయణ


ఎక్స-మే



ళభునల్ ళట ననళహస్ ఈంట్ే CT యసకన్ ఱేదా భమి



ESR మియౕఱనఔు పపల్ ఫల డ్స హఔిర్

కసాతుక్ ఱో ఫాయక్ భన్ - చికూతస
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రెనా నొహు అయు రసమసఱ నండు నెాండ్ె నెఱఱ ళయఔు మోగితు ఫాధశుంట్ే దాతుతు కసాతుక్ గస మిఖణంచాయౌ.
ఄఔయట్స నొహు ళచిినపుడ్ె మోగి యఱసాంతి తీశకోరసయౌ, చయౌకసఱం ఄభతే రేడు తేభతో రదేఱసతుా ఄదాదయౌ
భమిము తృసమసళభునల్ ఔండ్మసఱన భఽదళపగస భయద న చేమాయౌ. బడ్ఔు యౌఔయయళంతంగస ఈండేఱా మోగితు ద
నండు దఴేన తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఈంచాయౌ.
కసాతుక్ భన్ ఄభతే ఔదఱడ్ం, దఽఢతాాతుా ంచే రసయమాభాఱు భమిము రేడు తేభతో రదేఱసతుా ఄదద డ్ం
ళంట్్య చేమాయౌ.
ఱో ఫాయక్ భన్ ఄభతే మోగితు మోజురసమీ నఱు చేశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ. మోగి చేమాయౌసన రసయమాభాఱు
తుమేదయంచి నెాండ్ె రసమసఱ శభమంఱో ఎతుమిద ళవన
ల కచిితంగస తృసఱమగనేఱా చేమాయౌ. ఆందఱో ఫాఖంగస
ఏమోతక్ రసయమాభాఱు, ఔదయౌఔఱ మీద శ఼చనఱు, ఔండ్మసఱు ఫఱయుికోళడ్ం, ఴమీయ మీతితు శమిచేశకోళడ్ం
భమిము ళట చి
ో ంగ్ ళంట్్య ఈంట్ాభ.
భందఱు
ముకసఱుకూ ళచేి అళహటయోఅయు మైట్్స్ ఔు శంఫంధంచిన చికూతేస ఆఔకడ్ ఔడా రసడ్ెతాయు, ఄభతే మోగికూ ళచేి
రతిచయయఱు భమిము కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స భందఱ ఖుమించి తెఱుశఔుతు చికూతాస రణాయఔ ఏమసుట్ు చేమాయౌ.
ఔరేల తృసమసళట్భాల్ ఔకట్ే నొహు నండు ఈఴభనం ఔయౌగించఔతృో తే దీతుతోతృసట్ు భమొఔ NSAID ఔయౌహ
ఆరసాయౌ.
ఒహమాభడ్సస, ళభకల ో-అకూసజనేస్ 2 ఆతుహ తట్ర్స ఱేదా ట్ెభళ
ూ మాంట్ీడురశసంట్సస ళంట్్య రసడ్ఔడ్ద.
ర భకల క్
రెమట గ
ి ో తోతృసట్ు బడ్ నొహు ఈంట్ే:
తుభుట్ు
ల భమిము మంతారఱతో తుచేమడ్ం అేమాయౌ భమిము రసషనాఱు నడ్ఔడ్ద
భన చెహున భందఱతో తృసట్ు రెమటగ
ి ో తురసయణఔు ఔడా భందఱు రసడాయౌ. ఈదా:
ళహనాాయజభన్ 25 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఖమివట మోతాద 150 mg
మోగికూ యవమశ఼చి
ళమిాఔల్ యసునెడ ఱోళహ
జ
స్ ఈంట్ే ఔుమీిఱో ఔయుితు చేళే నఱు ఎఔుకళ ళేప చేమఔడ్ద. తుతుశమి మిళి తి
హ
ఄభతే రతి ఖంట్ఔు మండ్ె, భూడ్ె తుభుయౖసఱు యఱసాంతి తీశకోరసయౌ. ఄంతే కసఔుండా ఔయుినే యధానం, బడ్
ఈనా ళహితి, ముదఱెభనయ జఞఖాతుగస చ఼శకోరసయౌ. బుజఞఱ మీద ఄధఔ ఫయుళప ట్ట ఔడ్ద.
ఱుంఫార్ యసునెడ ఱోళహ
జ
స్ ఈంట్ే ఫయుళపతు ఏ యధంగస ఄదపఱో ట్ుటకోరసఱో తెఱుశకోరసయౌ భమిము ఫయుళపఱు
మోళేట్పుడ్ె రెనా మీద డే ఫాయం ఖుమించి ఴాది ళఴించాయౌ. ఎఔుకళళేప తుఱుచోరసయౌ ఄనఔుంట్ే, ఔ చినా
శ఼
ట ల్ శయౘమంతో ఔ కసఱు కసశు ళంచినట్ుటగస ట్్ట తుఱుచోరసయౌ. రసయధ మీద ధాయశతో తుఱుచనేట్పుడ్ె
తఖుతా ఄభతృో ఔుండా యసధాయణంగస తుఱుచనే రమతాం చేమాయౌ. రెనాకూ ఫాగస ఄదనగస ఈండే ఔుమీితు
రసడాయౌ. నడ్ెభు మిడు తిు డు డేఱా కూందకూ ళంఖఔడ్ద. రెనా ఱేదా తృ తిు ఔడ్ెప ఔండ్మసఱన ఔదే ఫదఱు
కసయౌ ఔండ్మసఱన ఔదడ్ం ఈతు భం. ఫయుళపతు మోళేట్పుడ్ె ఴమీమసతుకూ దఖగ యగస ట్ుటఔుతు మోమడ్ం భంచిద.
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9ళ ఄధాయమం
కూడీా భమిము మూమోఱాజిఔల్ డుయసయడ ర్స
1.1 కూడీా రసయధఱు
1.2 కసాతుక్ కూడీా రసయధఱు (CKD)
భూడ్ె నెఱఱఔు భగస ఈండే కూడీా (భూతరహండ్ం) శభశయ; ఆందఱో అకసయయంగస కసతూ తుతీయు యంగస కసతూ
కూడీా దెఫబతింట్ుంద. గోలబయుఱార్ పహఱటమేవన్ మేట్స (GFR) తగొగచి ఱేదా ళహియంగస ఈండొ చి.


భూతరహండాఱు శమిగస తుచేమట్ేల ద ఄనేందఔు ఖుయుుఱు



భూతరంఱో ఄశషజతాాఱు; ఈదా: తృో ర ట్్న఼మిమా, ఴభట్ృమిమా



యఔు ంఱో ఄశషజతాాఱు; ఈదా: ఈమేమిమా



ఆబేజింగ్ మీక్షఱు చేళహనపుడ్ె ఔతుహంచే ఄశషజతాాఱు; ఈదా: ఄఱాటో యౌండ్స ఱో ఔతుహంచే చినా
భూతరహండాఱు



తృసథో ఱాజిఔల్ ళుళహబన్స దాామస ఔతుహంచే ఄశషజతాాఱు; ఈదా: మీనల్ ఫమాస ఱో ఔతుహంచే
గోలబయుఱార్ డుళస్

GFR న కూామాట్్తున్ కూలమమన్స శభాయుగస ఄంచనా రేమఖఱద; కసఫట్్ట ఇ కూంద తౄసయుమఱా దాామస GFR
ఖుమించి తెఱుశకోరొచి
దద ఱఔు
భఖరసమిక:ూ

eGFR (mL/minute) = (140–age) x weight (kg)
serum Cr (micromol/L
అడ్రసమిక:ూ

హఱలఱఔు

Multiply estimated CrCl by 0.85

eGFR (mL/minute) = K* x height (cm)
Serum Cr (micromol/L)
Where *K is: infants 0–18 months = 40
Girls 2–16 years = 49
Boys 2–13 years = 49
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Boys 13–16 years = 60
కసాతుక్ కూడీా రసయధ మసళడా తుకూ భుకయ కసయణాఱు


ఴైర్ ట్ెనషన్



డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్



గోలబయుఱార్ రసయధఱు

ఖభతుఔ: కసాతుక్ కూడీా రసయధ ఄశఱు ఱక్షణాఱు ఱేఔుండా ఔడా తీళరతయం ఄళాఖఱద; కసతూ తృసరధమిఔ దఴఱోనే
ఖుమిుంచడ్ం ళఱల రసయధ నండు ఈఴభనం తృ ందడాతుకూ యఱుంట్ుంద.
CKD చికూతస
1. ఄఔయట్స ఱేదా కసాతుక్ మీనల్ పభఱయర్ మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు ఱేదా ఄళశి ఱన ఖుమిుంచడ్ం. ఈదా:
భందఱు, ఴైతృో రొయ్మిమా, ఆనెిక్షన
ల , ఄఫ్రరకూటవ్ ముమోతి, ఴైర్-ట్ెనషన్, CHF, ఖయైధాయణ, తృసరణాంతఔబైన
గట్నఱు/ఄళశి ఱు (ఴైర్-ఔఱేమిమా, ఱమనమీ ఒడుభా, బట్ఫో యౌక్ మాళహడో ళహస్, ముమేమిక్ ఎనెసపఱోతి).
2. CRF మసళడాతుకూ ఖఱ భూఱకసయణాతుా తెఱుశఔుతు దాతుకూ చికూతసన ఄందంచడ్ం దాామస CRF యశు యణన
అళచి.
3. మీనల్ భాయగ ం దాామస ఫమట్కూ ళచేి భందఱ రసడ్ఔం మోగి ళహితితు ఫట్్ట భమిము ఄళశమసతుా ఫట్్ట
భాయుశుండాయౌ.
నాణయబైన తృో ర ట్ీన్ అయౘయం తీశకోరసయౌ, ఄభతే మోజుకూ 0.6 g/kg తృో ర ట్ీన్ భాతరబే మోగి తీశకోరసయౌ
భఽద ఔణజఞఱం కసయౌసపహకేవన్ తురసయణఔు మోజుకూ 1000 g తౄసళేిట్స భాతరబే తీశకోరసయౌ. తృసఱు భమిము ఖుడ్ెల
తీశకోఔడ్ద.
యఔు తృో ట్ు భమిము ఒడుభా తుమంతరణఔు యో డుమం మోజుకూ 60 mmol భాతరబే తీశకోరసయౌ. ఔయఱోల ఈపు
తఔుకళ రేశకోరసయౌ భమిము యో డుమం ఄధఔంగస ఈనా అయౘయదామసిఱతు తినఔడ్ద.
CRF భధయతయయౘ నండు తీళరంగస ఈంట్ే తృ ట్ాలహమం ఄధఔంగస ఈనా అయౘయం తీశకోఔడ్ద. ఈదా: ఄయట్్ండ్ె,
ళహట్స్
ర ఈనా ండ్ెల, కొఫబమి తూలై
ల , ఫొ తృసుభ ముదఱెభనయ.
మీనల్ పభఱయర్ ఄధఔంగస ఈంద ఄనేంత ళయఔు ఫ్ూ
ల భడ్స ఄళమోధాఱు ఏమీ ఄళశయం ఈండ్ద.
తృసలయసమ HCO3 20 mmol/liter ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ే యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స (ఫలకూంగ్ తృౌడ్ర్) మోజుకూ 600 mg.
భందఱు
ఴైర్-ట్ెనషన్, కసమిడయోరసశ఼కాఱర్ భమిము ఱమనమీ ఄశషజతాాఱన ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడ్ం చికూతస
యొఔక ఱక్షయం.
యసధాయణ మోఖుఱఱో యఔు తృో ట్ు 130/80-85 mmHg ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ. తృ ర ట్ెన఼మిమా >1 g/day ఈనా
మోఖుఱఱో యఔు తృో ట్ు 125/75 mmHg ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ.
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పూ
ై ళబైడ్స భాతరఱు 40-160 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
ఱేదా
ఄమో
ల డుభన్ భాతరఱు 5-20 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
భమిము/ఱేదా
ఄట్్ననఱాల్ భాతరఱు 50-100 mg, మోజుకూ ఔ యసమి (ఇ భంద ఔంకసమిట్ెంట్స కసమిడయోభయోతి ఈనారసమికూ
కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స)
డ్మాఫ్ట్్క్ నెతౄో ర తి ఱేదా తృ ర ట్ెన఼మిమాతో ఔడున CRF ఈంట్ే ACE ఆతుహ తట్ర్/మాంజియోట్ెతుసన్ మిళట ర్
ఫాలఔర్ ళహతౄసయుస చేయు సయు. దీతుతోతృసట్ు డెభముమట్్క్ రసడొ చి, రసడ్ఔతృో రొచి.
మికసమడ ట్
ట ్స్ చికూతస
ముమమిక్ మికసమడ ట్
ట ్స్ ఈనా మోఖుఱఱో రెంట్నే డ్మాఱళహస్ తృసరయంతేంచాయౌ ఱేదా ఈదఽతం చేమాయౌ. ఴతృసమిన్ ఱేతు
డెభమాయౌళేట్స రసడాయౌ.
ఄనేమిమా చికూతస
1. ఄనేమిమా మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు తెఱుశకోరసయౌ. ఈదా: GI యఔు యసరళం, ఐయన్ ఱోం, కసాతుక్ ఆనెిక్షన
ల ,
ముదఱెభనయ. యట్్ ఖుమించి తెఱుశఔుతు తగిన యధంగస చికూతస ఄందంచాయౌ. ఎమితోరతృో భేట్్న్ థెయ (EPO)
తృసరయంతేంచే భుంద ఐయన్ యసిభతు తెఱుశకోరసయౌ.
2. EPO థెయ నండు శుందన మసఫట్ేటందఔు ఐయన్ శయపమస ఄళశయం బేయఔు చేమాయౌ
3. EPO ఆంజక్షన్ (SC) రసమసతుకూ 80-120 units/kg, మోతాదతు మండ్ె ఱేదా భుందగస ఫాగించఔుతు
రసమసతుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల రసడాయౌ.
ఇ ఆంజక్షన్ రసడ్ఔం ళఱల Hb 10-12 g/dl చేయుకోరసయౌ భమిము ఴీభాట్ోకూాట్స నాఱుఖు రసమసఱఔు 4-6%
యగసయౌ.
తెల డుంగ్ డెభమాతెళహస్ చికూతస
CRF మోగికూ ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌస ళళేు ఇ ఆఫబంద తఱెతు ేతేంద.
రసయో రళహసన్ ఆంజక్షన్ (DDAVP) 0.3 mcg/kg, 100 ml ళఱెభన్ ఱో ఔయౌహ, భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు
ఴశు చి
ర కూతసఔు భుంద ఆరసాయౌ.
ఎభుఔఱు, తౄసళేిట్స భమిము కసయౌష మమ్ ఄశషజతాాఱు భమిము మాళహడ్స ఫలస్ ఆఫబందఱు - చికూతస
అయౘయంఱో తౄసళేిట్స కొఱతఔు మించి ఈండ్ఔడ్ద.
కసయౌష మమ్ కసమోబనేట్స - మోజుకూ 1 g
యట్మిన్ D3/కసయౌసపమోల్ - మోజుకూ 0.25-2 mcg
ళయం కసయౌష మమ్ ఱసతం 10 mg% ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ భమిము తౄసళేిట్స ఱసతం 4.5 mg% ఈండేఱా
చ఼శకోరసయౌ.
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రసయధ ఱక్షణాఱతో ఔడున ఴైర్-ముమికేమిమా - చికూతస
ఄఱోలూయమినాల్ భాతరఱు 100-200 mg, అయౘయం తమసాత. తృసలయసమ ఱేదా ముమినమీ ముమిక్ మాళహడ్స కసనసంట్ేవ
ర న్
ఫట్్ట మోతాదన భాయుికోరసయౌ. బట్ఫో యౌక్ మాళహడో ళహస్ భానేజమంట్స ఱక్షయం ఫ్భకసమోబనేట్స యసిభతు యసధాయణంకూ
తీశఔుమసళడ్ం. కసయౌష మమ్ ఫ్భకసమోబనేట్స రసడుతే శమితృో తేంద. ఔరేల ఄళశయం ఄభతే, యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స
ఔడా రసడొ చి.
మీనల్ పభఱయర్ తఖుగదఱన ఖభతుంచడాతుకూ, ళయం కూామాట్్తున్ భమిము కూామాట్్తున్ కూలమమన్స ఖభతుంచాయౌ.
ECG చేమడ్ం ళఱల ఱెఫ్టట రెంట్్ఔ
ర యఱర్ ఴైర్-ట్ోరప (LVH), మికసమడ ట్
ట ్స్ ఱేదా ఴైర్-ఔఱేమిమా ఖుమించి
తెఱుశకోరొచి.
డ్మాయౌళహస్ ఄళశమసతుా తెయౌే శ఼చీఱు
భందఱ దాామస ఄదపఱోకూ మసతు శంకూలవటతఱు. ఈదా: ఫ్ూ
ట ్స్,
ల భడ్స ఒళమోలడ్స, తీళరబైన ఴైర్-ట్ెనషన్, మికసమడ ట్
మీతౄసరఔటమీ ఴైర్-ఔఱేమిమా, తీళరబైన బట్ఫో యౌక్ మాళహడో ళహస్, ఎనెసపఱోతి భమిము తృో ర గాళహవ్ న఼యమోతి. రసయధ
ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో తే మీనల్ మీళ
ేల మంట్స థెయ (RRT) తృసరయంతేంచఔడ్ద.
ట్ేఫుల్ 1: భూతరహండ్ రసయధఱో ళేటజిఱు భమిము CKD మోగి తుయాషణ ది తేఱు
ళేటజి/GFR

చయయఱు (భుంద ళేటజీఱతో ఔయౌహ)

యళయణ

(mL/minute/1.73
)
CKD మసళడాతుకూ ఎఔుకళ ఄళకసఴం;
ఈదా:
 డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్
 ఴైర్ ట్ెనషన్
 గోలబయుఱార్ రసయధ
 ఴచ్.ఐ.య

- CKD & CVD రసయధఱు భుదయు దఴఱో

ళేటజి 1 ఱేదా
GFR > 90

యసధాయణ GFR ఈంట్ృ

రసయధ తుమసియణ భమిము CKDతో తృసట్ు ళచేి

భూతరహండాతుకూ యౘతు

రసయధఱఔు చికూతస (ళేటజి 0 ఱాగసనే)

ళేటజి 2 or
GFR 60-89

GFR శాఱు తఖు
గ దఱతో

- భూఱకసయణం తెఱుశకోళడాతుకూ రెభదయడుా

భూతరహండాతుకూ యౘతు

శంరదంచి శఱయౘఱు తీశకోరసయౌ

ళేటజి 0 ఱేదా
GFR > 90

ఈనాాభేమో తెఱుశకోళడాతుకూ ళీతుంగ్
- CKD ళఱల రభాదాతుా తగిగంచడ్ం; ఴైర్
ట్ెనషన్, డ్మాఫ్ట్్స్ & ఴచ్.ఐ.య కూ చికూతస

- కేర్ తృసలన్ ఖనఔ తృసట్్ళ,ేు GFRన యయరేక్షుశు ఼
కూడీా తుతీయు డుతృో భ ళేటజి 3 కూ మసఔుండా
జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ
ళేటజి 3 ఱేదా
GFR: 30-59

భధయ తీళరతతో డుతృో తేనా GFR
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రెభదయడుా శంరదంచాయౌ

ళేటజి 4 ఱేదా
GFR: 15-29

తీళరబైన ఖతితో డుతృో తేనా

ళేటజి 5 ఱేదా
GFR < 15

భూతరహండాఱు తుచేమళప; మీనల్

రెభదయడుా శంరదంచాయౌ

GFR

రెభదయడుా శంరదంచాయౌ

మీళ
ేల మంట్స థెయ చేమాయౌ. మీనల్
రసయధ చిళమి దఴ

ఖభతుఔ: ఄధఔ యౘతు ఔయౌగే ఄళకసఴం ఈనా మోఖుఱు శంళతసమసతుకూ ఔయసమి GFR చేభంచకోరసయౌ
ట్ేఫుల్ 2: పపయమోళబైడ్స ఆంజక్షన్ దాామస ఫ్ూ
ల భడ్స ఒళమోలడ్స ఔు చికూతస
ఫయుళప

మోతాద

ఆంజక్షన్ 10 mg/mL

ళమశస నెఱఱు/శంళతసమసఱు

≥ 3.5–5 kg

4 mg

0.4 mL

≥1–3 నెఱఱు

≥ 5–7 kg

6 mg

0.6 mL

≥ 3–6 నెఱఱు

≥ 7–9 kg

8 mg

0.8 mL

≥ 6-12 నెఱఱు

≥ 9– 11 kg

10 mg

1 mL

≥ 12-18 నెఱఱు

≥ 11–14 kg

12 mg

1.2 mL

≥ 18 నెఱఱు - 3 శంళతసమసఱు

≥ 14–17.5 kg

15 mg

1.5 mL

≥ 3 శంళతసమసఱు - 5 శంళతసమసఱు

≥ 17.5–25 kg

20 mg

2 mL

≥ 5 శంళతసమసఱు - 7 శంళతసమసఱు

≥ 25–35 kg

30 mg

3 mL

≥ 7 శంళతసమసఱు – 11 శంళతసమసఱు

≥ 35 kg అ భన

40 mg

4 mL

≥ 11 శంళతసమసఱు అ భన

ఖభతుఔ: తుయంతయంగస ఈండే డ్ల్ ఒడుభా మోఖుఱఔు యౘర్ట పభఱయర్ శభశయఱు మిఖణఱోకూ తీశకోఔడ్ద
1.3 ఄఔయట్స మీనల్ పభఱయర్
యసధాయణంగస ఆద భూతరహండాఱు తుచేమఔతృో భనా చికూతస దాామస ఫాఖుచేమఖయౌగే రసయధ.
రసయధ ళచేిందఔు కసయణాఱు


డీఴైడవ
ేర న్ & ఫ్ూ
ల భడ్స ఱాస్



డ్రగ్స/ట్ాకూసన్స



మూమినమీ ట్ారక్ట ఄఫ్రరక్షన్



కొంచం ళమశ ళచిిన హఱలఱో ఄఔయట్స గోలబయుఱోనెపభట్
ర ్స్

ఇ ఱక్షణాఱ దాామస రసయధతు ఖుమిుంచళచి


ఫ్ూ
ల భడ్స ఒళమోలడ్స



భూతర యశయు న తగిగతృో ళడ్ం ఱేదా అగితృో ళడ్ం
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యఔు మీక్షఱోల ఄశషజబైన యసిభఱో మూమిమా, కూామాట్్తున్ ఱేదా ఎఱెకటోోఱెభట్సస



హఱలఱోల ఔనాఱష న్స

రసయధకూ తీశకోరసయౌసన చయయఱు
మోగికూ ఱసాశ శంబందత ఆఫబందఱు ఈంట్ే ళమి-పళల ర్స తృో ళహవన్ ఱో ఔమోిట్్ట అకుసజన్ ఄందంచాయౌ. రెభదయడుా
శంరదంచడ్ం ఄతయళశయం
ఫ్ూ
ల భడ్స ఒళమోలడ్స ఄభతే:




ననట్్ దాామస ఱేదా IV ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆళాడ్ం అేమాయౌ
ఈపు భమిము తృ ట్ాలహమం ఈనా ఫ్ూ
ల భడ్సస భమిము అయౘయం తీశకోళడ్ం అేమాయౌ

ఒళమోలడ్స ఱేదా డీఴైడట్
ేర ెడ్స ఱేదా యౖసక్ కసఔతృో తే/ఱేఔతృో తే:



ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆరసాయౌసన ఄళశయం ఱేద
ననట్్ దాామస తీశఔునే ఫ్ూ
ల భడ్స యసిభ 10 mL/kg/day దీతుకూ మించఔడ్ద

డీఴైడట్
ేర ెడ్స ఱేదా యౖసక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ే మోగికూ రెంట్నే చికూతస ఄందంచాయౌ (యౖసక్ యఫాఖంఱో తెయౌహనట్ుట)
భందఱు
హఱలఱఔు
అయు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: SBP > 120 mmHg ఱేదా DBP > 90 mmHg
అయు నండు దఴేన శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: SBP > 130 mmHg ఱేదా DBP > 95 mmHg
C: తుపడుహన్ (O) 0.25–0.5 mg/kg ననట్్ఱోకూ హచికసమీ చేమాయౌ.
5 mg కసయూసల్ యొఔక దామసితుా1 mL ళహయంజి దాామస ఫమట్కూ తీళహ ననట్్ దాామస ఆరసాయౌ:
10-25 కేజీఱు: 2.5 mg
25-50 కేజుఱు: 5 mg
50 కేజీఱ భన: 10 mg
మోగికూ ఱసాశ శంబందత ఆఫబందఱు (మసహడ్స మళహుమేవన్, చెస్ట ఆన్-డారభంగ్) ఈంట్ే
పపయమోళబైడ్స (IV) 1 mg/kg రెంట్నే
IV ఫ్ూ
ర కసతూ యన్ కసతూ రసడ్ఔడ్ద
ల భడ్సస ఱో ఎట్ుళంట్్ డుప్
ట్ేఫుల్ 3: ఄఔయట్స మీనల్ పభఱయర్ (ARF) చికూతసఔు రసడాయౌసన పపయమోళబైడ్స మోతాద
ఫయుళప

మోతాద

ఆంజక్షన్ 10 mg/mL ళమశస నెఱఱు/శంళతసమసఱు

≥ 3.5–5 కేజీఱు

4 mg

0.4 mL

≥1–3 నెఱఱు

≥ 5–7 కేజీఱు

6 mg

0.6 mL

≥ 3–6 నెఱఱు

≥ 7–9 కేజీఱు

8 mg

0.8 mL

≥ 6–12 నెఱఱు
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≥ 9– 11 కేజీఱు

10 mg

1 mL

≥12–18 నెఱఱు

≥ 11–14 కేజీఱు

12 mg

1.2 mL

≥18 నెఱఱు–3 శంళతసమసఱు

≥ 14–17.5 కేజీఱు

15 mg

1.5 mL

≥ 3–5 శంళతసమసఱు

≥ 17.5–25 కేజీఱు

20 mg

2 mL

≥ 5–7 శంళతసమసఱు

≥ 25–35 కేజీఱు

30 mg

3 mL

≥ 7–11 శంళతసమసఱు

≥ 35 కేజీఱు అ భన

40 mg

4 mL

≥ 11 శంళతసమసఱు అ భన

దద ఱఔు
ళహయట ో యౌక్ ఫల డ్స రవర్ 150 mmHg ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ే ఱేదా డ్మాయోట యౌక్ ఫల డ్స రవర్ 100 mmHg ఔనాా ఎఔుకళ
ఈంట్ే
S: అమో
ల డుహన్ (O) 5 mg, ఔకయసమి
మోగికూ ఱసాశ శంబందత ఆఫబందఱు (మసహడ్స మళహుమేవన్, చెస్ట ఆన్-డారభంగ్) ఈంట్ే
C: పపయమోళబైడ్స (IV) 80mg రెంట్నే
IV ఫ్ూ
ర కసతూ యన్ కసతూ రసడ్ఔడ్ద
ల భడ్సస ఱో ఎట్ుళంట్్ డుప్
ఖభతుఔ: ARF శంకేతాఱు ఱేదా ఱక్షణాఱు ఈనా రతి మోగి అశతిరకూ రెయల చ఼హంచకోరసయౌసందే

1.4 గోలబయుఱార్ డుళస్ (GN)
ఆద తృసరధమిఔ రసయధగస ఄభనా మసరొచి ఱేదా ఆతయ ళహశటమిక్ రసయధఱ ళఱల ఔయౌగే ళఔండ్మీ రసయధగస ఄభనా
మసరొచి. ఇ కూాంద చెహున రసయధఱు ఔట్్ ఱేదా మండ్ె-భూడ్ె ఔఱభఔఱ ళఱల గోలబయుఱార్ డుళస్ ళచేి
ఄళకసఴం ఈంద:
1. తృ ర ట్ెన఼మిమా
2. GFR యసిభ తగిగతృో ళడ్ం ళఱల ఔయౌగే ఄళశి ఱు
3. ఴభట్ృమిమా
4. ఴైమటనషన్
5. ఒడుభా
మిపయల్
ఄకసయణంగస ళచేి ఴభట్ృమిమా


తృ ర ట్ెన఼మిమా 1 g/24 hours ఱేదా PCR > 0.1 g/mmol ఱేదా ACR > 100 g/మోల్



నెపభట్
ర ్క్ ళహండోర మ్ (Nephritic syndrome)



నెతౄో ర ట్్క్ ళహండోర మ్ (Nephrotic syndrome)
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కసాతుక్ కూడీా డుళస్

ఖభతుఔ: శమైన శదతృసమాఱు ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ే మోగి ఄళశి న తుయతంగస మియౕయౌంచాయౌ; ఈదా: GFR ఱేదా
PCR ఄంచనా రేమడాతుకూ మూమిన్ భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్సస మీక్ష
గోలబయుఱార్ డుళస్ - నెపరట్
భ ్క్ ళహండోర మ్
ఇ కూాంద చెహున ఱక్షణాఱ ఔట్్ ఱేదా మండ్ె-భూడ్ె ఔఱభఔఱ ళఱల నెపభట్
ర ్క్ ళహండోర మ్ ళశుంద
నొహు ఱేతు భాకోాయో కహక్, ట్మిబడ్స, ఎయుప ఱేదా గోధభ యంఖు భూతరం


మిపయల్ & పేళహమల్ ఒడుభా



ఱమనమీ ఒడుభా (శయౄకాఱేట్మీ ఒళమోలడ్స)



ఔనాఱష న్స ఱేదా చెభతనయంఱో భాయుుఱు ఴైమటనషన్ ఱేదా ఴైమసతుసట్్యట్ీ ఎనెసపఱోతి



భూతర యశయు న తగిగతృో ళడ్ం ఱేదా మసఔతృో ళడ్ం

హఱలఱోల యసధాయణంగస ఄఔయట్స తృో స్ట -ళట తృ
ో ట ో కోఔకల్ గోలబయుఱోనెపభట్
ర ్స్ ళఱల ళశుంద, కసతూ ఆదొ ఔకట్ే కసయణం కసద
రసయధకూ తీశకోరసయౌసన చయయఱు
మోగికూ ఱసాశ శంబందత ఆఫబందఱు ఈంట్ే ళమి-పళల ర్స తృో ళహవన్ ఱో ఔమోిట్్ట అకుసజన్ ఄందంచాయౌ. ఴైమటతుసవ్
ఎహయో డ్స ళళేు నే ఱేదా ఫ్ూ
ల భడ్స ఒళమోడస్ ఄభతేనే రెభదయడుా శంరదంచడ్ం ఄతయళశయం
ఫ్ూ
ల భడ్స ఒళమోలడ్స ఄభతే:




ననట్్ దాామస ఱేదా IV ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆళాడ్ం అేమాయౌ
ఈపు భమిము తృ ట్ాలహమం ఈనా ఫ్ూ
ల భడ్సస భమిము అయౘయం తీశకోళడ్ం అేమాయౌ

ఒళమోలడ్స ఱేదా డీఴైడట్
ేర ెడ్స ఱేదా యౖసక్ కసఔతృో తే/ఱేఔతృో తే:



ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆరసాయౌసన ఄళశయం ఱేద
ననట్్ దాామస తీశఔునే ఫ్ూ
ల భడ్స యసిభ 10 mL/kg/day దీతుకూ మించఔడ్ద

డీఴైడట్
ేర ెడ్స ఱేదా యౖసక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ే మోగికూ రెంట్నే చికూతస ఄందంచాయౌ (యౖసక్ యఫాఖంఱో తెయౌహనట్ుట)
మోగికూ ఱసాశ శంబందత ఆఫబందఱు (మసహడ్స మళహుమేవన్, చెస్ట ఆన్-డారభంగ్) ఈంట్ే
పపయమోళబైడ్స (IV) 1 mg/kg రెంట్నే
IV ఫ్ూ
ర కసతూ యన్ కసతూ రసడ్ఔడ్ద
ల భడ్సస ఱో ఎట్ుళంట్్ డుప్
ట్ేఫుల్ 4: గోలబయుఱార్ డుళస్ - నెపరట్
భ ్క్ ళహండోర మ్ చికూతసఔు రసడ్ళఱళహన పపయమోళబైడ్స మోతాద
ఫయుళప

మోతాద

ఆంజక్షన్ 10 mg/mL ళమశస నెఱఱు/శంళతసమసఱు

≥ 3.5–5 కేజీఱు

4 mg

0.4 mL

≥1–3 నెఱఱు

≥ 5–7 కేజీఱు

6 mg

0.6 mL

≥ 3–6 నెఱఱు

≥ 7–9 కేజీఱు

8 mg

0.8 mL

≥ 6–12 నెఱఱు
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≥ 9– 11 కేజీఱు

10 mg

1 mL

≥12–18 నెఱఱు

≥ 11–14 కేజీఱు

12 mg

1.2 mL

≥18 నెఱఱు–3 శంళతసమసఱు

≥ 14–17.5 కేజీఱు

15 mg

1.5 mL

≥ 3–5 శంళతసమసఱు

≥ 17.5–25 కేజీఱు

20 mg

2 mL

≥ 5–7 శంళతసమసఱు

≥ 25–35 కేజీఱు

30 mg

3 mL

≥ 7–11 శంళతసమసఱు

≥ 35 కేజీఱు అ భన

40 mg

4 mL

≥ 11 శంళతసమసఱు అ భన

భందఱు
ఴైమట నషన్ ఈంట్ే
హఱలఱఔు
అయు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: SBP > 120 mmHg ఱేదా DBP > 90 mmHg
అయు నండు దఴేన శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: SBP > 130 mmHg ఱేదా DBP > 95 mmHg
C: తుపడుహన్ (O) 0.25–0.5 mg/kg ననట్్ఱోకూ హచికసమీ చేమాయౌ.
5 mg కసయూసల్ యొఔక దామసితుా1 mL ళహయంజి దాామస ఫమట్కూ తీళహ ననట్్ దాామస ఆరసాయౌ:
10-25 కేజీఱు: 2.5 mg
25-50 కేజుఱు: 5 mg
50 కేజీఱ భన: 10 mg
దద ఱఔు
ఫ్ూ
ల భడ్స ఒళమోడస్ ఄభతే
C: పపయమోళబైడ్స IV ఫో ఱస్, 80 mg
IV ఫ్ూ
ర కసతూ యన్ కసతూ రసడ్ఔడ్ద
ల భడ్సస ఱో ఎట్ుళంట్్ డుప్
ఴైమటనషన్ ఄభతే
DBP > 100 mmHg ఱేదా SBP > 150 mmHg
S: అమో
ల డుహన్ (O) 5 mg, ఔకయసమి
మిపయల్
గోలబయుఱార్ డుళస్ - నెపభట్
ర ్క్ ళహండోర మ్ ఈనా రతి మోగి కచిితంగస అశతిరకూ రెయల చికూతస తృ ందాయౌ
ఖభతుఔ: గోలబయుఱార్ డుళస్ - నెపభట్
ర ్క్ ళహండోర మ్ కచిితంగస ఈందతు తుమసియణ ఄమాయఔనే చికూతస ఄందంచాయౌ.
ఄఔయట్స తృో స్ట ళట తృ
ో ట ో కోఔకల్ నెపభట్
ర ్స్ ఱేదా ఆతయ రసయధఱ ళఱల ళచిిందతు ఄనభాతుంచడ్ం తదాామస చికూతస
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ఄందంచఔడ్ద; మీనల్ ఫమాస దాామస మియౕఱన చేఱసఔ రసయధ తుమసియణ ఄమాయఔ చికూతసఔు రెయళాయౌ.
1.6 గోలబయుఱార్ డుళస్ - నెతౄో ర ట్్క్ ళహండోర మ్
ఱక్షణాఱు
1. తీళరబైన తృ ర ట్ెన఼మిమా
హఱలఱఔు
డుప్-ళహటక్ ట్ెస్ట ఱో తృ ర ట్ెన఼మిమా యసిభ ≥ 3 ఱేదా
యసుట్స మూమిన్ యసంహల్ మీక్షఱో మూమిన్ తృో ర ట్ీన్: కూామాట్్తున్ మేలహయో (PCR) ≥ 0.2 g/mmol
దద ఱఔు
యసుట్స మూమిన్ యసంహల్ మీక్షఱో మూమిన్ తృో ర ట్ీన్: కూామాట్్తున్ మేలహయో 2.5 g/day ఱేదా ఆంకస ఎఔుకళ
2. దాతుతోతృసట్ు ళచేి "కసలళహఔల్" కూలతుఔల్ హఔిర్ (ఄతుా యసయుల ఔతుహంచద); ఔరేల ఈంట్ే ఆందఱో ఫాఖంగస
ఔతుహంచేయ:


ఒడుభా



ఴైతృో ఄఱుబమినేమిమా



ఴైర్-యౌహడేమిమా

ఖభతుఔ: కచిితబైన రసయధ తుమసియణ కసరసయౌ ఄనఔుంట్ే మీనల్ ఫమాస చేమాయౌ
భందఱు
గోలబయుఱార్ రసయధఱఔు కసయణాఱు, రసట్్ యకసఱు ఫమాస మీక్ష దాామస తెఱుశుంద; కసఫట్్ట రెభదయతు దఖగ యఔు రెయల
రసయధ తుమసియణ చేశఔునాాఔనే చికూతస తృసరయంతేంచాయౌ. ఄంట్ే గోలబయుఱార్ రసయధఱఱో ఏద రసచినట్ుట ఄతుహంచినా
అశతిరకూ రెలలడ్ం ఈతు భం.

1.7 మూమినమీ ట్ారక్ట ఆనెిక్షన్ (UTI)
మూమినమీ ట్ారక్ట భఫాఖంఱో ఱేదా కూందఫాఖంఱో ఔతుహశు ంద; ఆద కూలవటబైన మిళి త
హ ేఱఔు దామి తీశుంద ఄభతే
కొతుా శందమసైఱోల యసధాయణంగస ఈంట్ుంద. మూమినమీ ట్ారక్ట కూందఫాఖంఱో ళచేి ఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స ళహళట ళ
జ హస్ - ఆద
ఖయైధాయణ ఱేతు, ఫాగస తుచేశు నా మూమినమీ ట్ారక్ట ఈనా ళు ఱ
ర ఱో ళశుంద; ఆఱాంట్్ శభమాఱోల చికూతస శఱుళప
ఄళపతేంద. మిఖతా ఄతుా శందయఫాఱోల UTIsతు కసంహల కేట్ెడ్స/కూలవటబైనయగసనే ఫాయంచాయౌ. రెభదయ మీక్షఱ దాామస
హఱలఱఔు ళచిిన UTI కూంద ఱేదా భఫాఖంద ఄతు ళమీగఔమించడ్ం ఔుదయద.
భఫాగసతుకూ ళచేి UTI తీళరబైనద, ఎఔుకళ ళయళధ చికూతస ఆరసాయౌసంద భమిము ఆంట్ారయనస్ చికూతస ఆరసాయౌసంద.
ముఔు ళమశఱో ఈనారసమిఱో భమిము దద రసమిఱో ఄుర్ UTI (భఱోనెపభట్
ర ్స్) యొఔక ఱక్షణాఱు:


ఔకఱ నొహు/ఱేతగస భామితృో ళడ్ం
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ఴమీయ ఈయౖోణ ఖాత 38°C ఔనాా ఎఔుకళ ఈండ్డ్ం



ళహసస్ యొఔక ఱక్షణాఱెభన ట్ాకుహామా, ట్ాకుకసమిడమా, ఖందయగోలం భమిము ఴైతృో ట్ెనషన్ ళంట్్య



రసంతేఱు

కూలవటబైన, తియఖఫ్ట్ట ే ఄుర్ UTIs యవమంఱో భూతారతుా బైకాోయో క, ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱ కోశం
ంతృసయౌ
హఱలఱోల మూమినమీ ట్ారక్ట ఆనెిక్షన్ ఱక్షణాఱు


రసయధ ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు హఱలఱ ళమశతు ఫట్్ట ఈంట్ుంద, కచిితంగస ఆరే ఔతుహయు సభ ఄతు
చెుఱేభు



ఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స మూమినమీ ట్ారక్ట ఆనెిక్షన్స ఄభతే చాఱా తఔుకళ ఱక్షణాఱన ళయఔు యుయసుభ



కసంహల కేట్ెడ్స మూమినమీ ట్ారక్ట ఆనెిక్షన్స ఄనేఔ యకసఱ రసయధ ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు
ళయఔు యుయసుభ
తుయోనేట్సస (నాఱుఖు రసమసఱ ఱోప యయళపఱు) ఇ ఱక్షణాఱు ళయఔు యుయసుయు

జాయం

ఴైతృో థెమిమమా

తృసఱు తాఖఔతృో ళడ్ం

ళహసస్

రసంతేఱు

తృో ర ఱాంగ్డ జఞండుస్

ఄనఔునా యధంగస ఫయుళప యఖఔతృో ళడ్ం

మీనల్ పభఱయర్

యయళపఱు/హఱలఱు ఇ ఱక్షణాఱు ళయఔు యుయసుయు
జాయం

డెభభేమిమా

ఄనఔునా యధంగస ఫయుళప యఖఔతృో ళడ్ం

పరకాతూస

తుయంతయం ఈండే జాయం

డుశ఼మిమా

తృ తిు ఔడ్ెప నొహు

ఎనమళహన్ ఱేదా ఄము తూస

ఖభతుఔ: చినాహఱలఱోల జామసతుకూ కసయణం తెయౌమఔతృో తే, భూతర మీక్షఱు తుతుశమిగస చేమాయౌ
చినాహఱలఱోల చికూతసఔు భుంద రసయధ తుమసియణ చేమడ్ం తుతుశమి
ఇ కూంద ఱక్షణాఱన ఖనఔ ఫాయగ్ ళుళహబన్ దాామస ఔనగొంట్ే, అ తమసాత ఄళహటక్ దద తిఱో భూతరం తీశఔుతు
ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱు చేమాయౌ


ఄపుడే యశమిుంచిన భూతరంఱో డుప్ ళహటక్ మీక్ష దాామస చ఼ళేు ఱుయకోళభట్సస ఱేదా నెభట్ెభట్స
ర స ఈండ్డ్ం



భూతారతుా బైకాోయో క దాామస చ఼ళేు ముట్ెభల్ ఫాళహయౌల భమిము ఱుయకోళభట్సస ఱేదా ఱుయకోళభట్స కసయస్ట ్
ఈండ్డ్ం

భూతారతుకూ డుప్ ళహటక్ మీక్ష ఄపుడే తీశఔునా భూతరంతోనే చేమాయౌ
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ఱుయకోళభట్సస భమిము నెభట్ెభట్స
ర స ఱేఔతృో తే, మూమినమీ ట్ారక్ట ఆనెిక్షన్ దాదాపగస ఱేనట్ేట



మండొ ళ ళుళహబన్ ఱో ఱుయకోళభట్సస ఖనఔ ఈంట్ే, మూమినమీ ట్ారక్ట ఆనెిక్షన్ ఈనాట్ు
ల ఄనభాతుంచాయౌ

యసధాయణ చయయఱు
మోగి ఎఔుకళగస ఫ్ూ
ల భడ్సస తీశకోరసయౌ
రసయధ ఱక్షణాఱు తీళరతయం ఄళపతేంట్ే, మాంట్్ఫయోట్్క్స ముదఱుట్్ట, రెంట్నే భూతరమీక్షఔు నభూనాన
ంతృసయౌ.
ఔరేల రసయధ ఱక్షణాఱు తీళరంగస ఱేఔతృో తే, ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్్ మీక్షా పయౌతాఱ అధాయంగస
మాంట్్ఫయోట్్క్స ళహతౄసయుస చేయొచి.
1. చికూతాస రణాయఔ ట్ేఫుల్ 10.1 ఱో చ఼డ్ఖఱయు.
2. కూాశటల్స రళహహట్ేట్స ఄళాఔుండా కసట్్ము
ర కససజోల్ ళంట్్ మాంట్్ఫయోట్్క్స ఔు అఱకఱెభనెభజింగ్ ఏజంట్సస ఔయౌహ
రసడొ చి.
3. హమిడుమం భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; మండ్ె నండు భూడ్ె మోజుఱు. డుశ఼మిమా నండు ఈఴభనం
ఔయౌగించడాతుకూ.
తృో ర పభఱాకూసస్
ళు ఱ
ల ళచిి ఈంట్ే రసమికూ
ర ఱో అయు నెఱఱఱోప మండ్ె, అ భన ఱేదా శంళతసయంఱో భూడ్ె, అ భన ఆనెిక్షన
మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం భంచిద.
ట్ెభబ
ర తోహరమ్ - శఱాిబతోకససజోల్ (TMP-SMZ - 80/400 mg) ఱేదా ట్ెభబ
ర తోహరమ్ ఔకట్ే 100 mg
ఱేదా
నెభట్రోపపమసననటభన్ 560 mg
భన చెహున భందఱు మోజుకూ ఔ యసమి కసతూ, రసమసతుకూ భూడ్ె యసయుల కసతూ రసడే మోతాదతు ఫట్్ట రేశకోరసయౌ.
చికూతస ళఱల ఫాకుటమిమా ూమిుగస త ఱగితృో భన తమసాతనే తృో ర పభఱాకూసస్ ముదఱుట్ాటయౌ. ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగనా
తమసాత, రసయధ ఱక్షణాఱతో ఔడున UTI ఈనా ళు ఱ
ర ఱో, ఄదే మజిబన్ భమొఔ యసమి రసడొ చి. ఇ శభమంఱో
తయచగస మూమిన్ ఔఱిర్ చేమాయౌ.
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ట్ేఫుల్ 5: ళహళట ట్
జ ్స్ ఈనా హఱలఱోల ఄభాకూసళహయౌలన్/కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స దాామస చికూతసఔు రసడే మోతాదఱు
ఫయుళప (కేజీఱు)

మోతాద (mg)

కూంద రసట్్ఱో ఏదెభనా ఈయోగించాయౌ
ళహయప్

ళహయప్

భాతర

125/31.25

250/ 62.5

500/125

mg per 5mL

mg per 5 mL

mg

ళమశస
నెఱఱు /శంళతసమసఱు

≥ 3.5–5 కేజీఱు

75/18.75 mg

3 mL

1.5 mL

-

≥1–3 నెఱఱు

≥ 5–7 కేజీఱు

100/25 mg

4 mL

2 mL

-

≥ 3–6 నెఱఱు

≥ 7–9 కేజీఱు

125/31.25

5 mL

2.5 mL

-

≥ 6–12 నెఱఱు

mg
≥ 9– 11 కేజీఱు

150/37.5 mg

6 mL

3 mL

-

≥12–18 నెఱఱు

≥ 11–14 కేజీఱు

187.5/46.9

7.5 mL

4 mL

-

≥ 18 నెఱఱు–3

mg
≥ 14–17.5 కేజీఱు

250/62.5 mg 10 mL

≥ 17.5 కేజీఱు అ

250/125 mg

శంళతసమసఱు
5 mL
-

-

భన

1 భాతర

≥ 3–7 శంళతసమసఱు
≥ 7 శంళతసమసఱు అ
భన

ఄఔయట్స భఱోనెపభరట్్స్
తీళరబైన/యౘతుకసయఔబైన రసయధ ఱక్షణాఱు ఱేతు ఄభామభఱఔు భాతరబే "ఄళపట్స ేలంట్స" ది తిఱో చికూతస
ఄందంచాయౌ; మిగియౌన రసయందయు అశతిరఱో చికూతస తృ ందాయౌ (మిపయల్ తుమభాఱన చ఼డ్ండు).
A: ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్ (O) 500 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, ఏడ్ె నండు ద మోజుఱు
కచిితంగస ఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు ఄభనా థెయ కొనయసగించాయౌ
ఄఔయట్స భఱోనెపభరట్్స్ ఈనా ఖమిైణీఱు కసతూ ళు రఱఔు ఄళపట్స ేలంట్స చికూతస
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ (O) 500 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ (ER) 1000 mg, మోజుకూ ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱెరోఫ్ోల కససళహన్ 750 mg, మోజుకూ ఔ యసమి; ఐద మోజుఱు
తౄో ఱేట్స ఆతుహ తట్ర్స
ట్ెభబ
ర తోహరమ్/శఱాిబతోకససజోల్ (O) 160 mg/800 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; దాాఱుఖు మోజుఱు
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మిపయల్
1. ఄతయళశయం


రసంతేఱు, ళహసస్, డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ తో ఔడున ఄఔయట్స భఱోనెపభట్
ర ్స్



రతేయతుతిు యసభయి ాం దాట్్ ళమశనా ళు ఱ
ర ఔ, ఖమిైణీఱఔు ఄఔయట్స భఱోనెపభట్
ర ్స్ ఈంట్ే



భూడ్ె నెఱఱ భన యయళపఱు ఄనామోఖయంతో ఫాధడ్ెతేంట్ే



భూడ్ె నెఱఱ ఱోప యయళపఱు UTI దాామస ఫాధడ్ెతేంట్ే

2. ట్ారనసఫర్ కోశం ఎదయు చ఼శునా మోఖుఱు


ఆంట్ారయనస్ ఫ్ూ
ేర న్ ఄందేఱా చ఼శకోరసయౌ
ల భడ్సస దాామస తగినంత ఴైడవ



ళఫ్టఅ
ో కోసన్ (IM) 50–80 mg/kg/dose రెంట్నే, ఔకయసమి భాతరబే
ట్ేఫుల్ 6: ఄఔయట్స భఱోనెపభట్
ో కోసన్ ఆరసాయౌసన మోతాదఱు
ర ్స్ చికూతసఔు ళఫ్టఅ

ఫయుళప (కేజీఱు)

మోతాద (mg)

కూంద రసట్్ఱో ఏదెభనా ఈయోగించాయౌ
ళహయప్

ళహయప్

ళహయప్

250 mg WFI

500 mg WFI

1000 mg

2mL

2mL

WFI 5mL

ళమశస
నెఱఱు /శంళతసమసఱు

≥ 2–2.5 కేజీఱు

125 mg

1 mL

0.5 mL

-

పట్ుటఔ - నెఱ మోజుఱు

≥ 2.5–3.5 కేజీఱు

200 mg

1.6 mL

0.8 mL

-

పట్ుటఔ - నెఱ మోజుఱు

≥ 3.5–5.5 కేజీఱు

250 mg

2 mL

1 mL

-

≥ 5– 7 కేజీఱు

375 mg

3 mL

1.5 mL

-

≥ 7–9 కేజీఱు

500 mg

4 mL

2 mL

-

≥ 9–11 కేజీఱు

625 mg

5 mL

2.5 mL

-

≥ 12- 18 నెఱఱు

≥ 11–14 కేజీఱు

750 mg

6 mL

3 mL

-

≥ 18 నెఱఱు – 3

≥ 14–17.5 కేజీఱు

1000 mg

-

≥ 17.5 కేజీఱు అ

1000 mg

-

4 mL
4 mL

భన

≥ 1–3 నెఱఱు
≥ 3–6 నెఱఱు
≥6–12 నెఱఱు

శంళతసమసఱు

3.5 mL
3.5 mL

≥3–5
శంళతసమసఱు
≥ 5 శంళతసమసఱు అ
భన

ఴచిమిఔ: ళఫ్టఅ
ో కోసన్ ఆచిిన నఱఫ్భ ఎతుమిద ఖంట్ఱ ఱోప ఎట్్ట మిళి త
హ ేఱోల కసయౌష మమ్ ఔయౌశనా ఫ్ూ
ల భడ్సస

ఆళాఔడ్ద; ఈదాషయణఔు, మింఖర్స ఱాకేటట్స. తుయోనేట్ల్ జఞండుస్ ఈంట్ే ళఫ్టఅ
ో కోసన్ కసంట్ార-ఆండుకేట్ెడ్స ఄళపతేంద.
మిపయల్ ఱో మోతాద, భంద ఆచిిన యధానం ఔచిితంగస మసమాయౌ.
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3. ఄతయళశయం కసతుయ


UTI ఈండు దాతుకూ తగిన చికూతస తీశఔునా హఱలఱు



చికూతసఔు శుందంచఔతృో ళడ్ం



అడ్రసమిఱో UTI శంళతసమసతుకూ భూడ్ెయసయుల (అ భన) ళచిి ఈంట్ే



భఖరసమిఱో UTI శంళతసమసతుకూ ఔట్్ ఔనాా ఎఔుకళ యసయుల ళచిి ఈంట్ే



చినాహఱలఱోల తయచగస UTI ళశ఼
ు రసమికూ తృో ర పభఱాకూసస్ ఆచేి దఴఱో ఈంట్ే

2.1 ముమసఱజీ డుస్-అయడ ర్స
2.2 ఴభట్ృమిమా
భూతరహండాఱు, ళహశటం ఫాలడ్ర్, తృో ర ళేటట్స ఱేదా ముమేతార ఱో శభశయఱ ళఱల మూమినమీ ట్ారక్ట నండు యఔు యసరళం
ఄళాడాతుా ఴభట్ృమిమా ఄంట్ాయు. బైకాోయో క చేశు నాపుడ్ె తృ ర ట్ెన఼మిమా భమిము కసయస్ట ్ ఈంట్ే
గోలబయుఱర్ రసయధ ఈనాట్ుట మిఖణంచాయౌ. ఴభట్ృమిమాఔు ఄతయంత యసధాయణబైన కసయణం లహయట ో యో మిమాళహస్.
ఔరేల ఴభట్ృమిమాతో తృసట్ు కసయౌకు భన్ ఔనఔ ళశుంట్ే కూడీా యోట న్స ఄళశి న మిఖణఱోకూ తీశకోఔడ్ద.
ఖభతుఔ: భూతర మీక్షఱోల యఔు ం ఔతుహంచిందంట్ే ఆనెిక్షన్ ఈందతు కసద; భన చెహున యధంగస మియౕయౌంచి రసయధ
తుమసియణ చేశకోరసయౌ
ఔరేల లహయట ో యో మిమాళహస్ ఈందతు తెయౌళేు - లహయట ో యో మిమాళహస్ ఄధాయమంఱో (10ళద) ఈనా రకసయం చికూతస
ఄందంచాయౌ
భూతరంఱో ఱుయకోళభట్సస, నెభట్ెభట్స
ర ఈండు, UTI ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు UTI చికూతాస తుమభాఱన తృసట్్ంచాయౌ
ఴభట్ృమిమా చికూతస తమసాత ఔడా తఖగ ఔతృో తే ూమిు యసిభ మియౕఱన కోశం మిపయల్ మసమాయౌ
భూతరయశయు న ఄపుడ్ె నొహు ఱేదా తృ తిు ఔడ్ెప కూంద ఫాఖం నొహు భమిము ఴభట్ృమిమా ఈంట్ే ఆద మసలల ళఱల
ఄరొాచి. రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ భమిము ఎఔుకళ తూయు తాగసయౌ.
నొహు ఱేఔుండా ఴభట్ృమిమా ఄభతే భాయౌగాతూస ఄముయండొ చి, రెంట్నే మూమసఱజిస్ట న శంరదంచాయౌ.
మిపయల్


లహయట ో యో మిమాళహస్ ఱేదా UTIకూ శంబందం ఱేతు ఄతుా ఄళశి ఱపుడ్ె



తుమిదవటబైన భందఱఔు రసయధ తుమంతరణ జయఖనపుడ్ె

2.3 తృో ర యసటళహస్
మూమినమీ ఱేదా తృసతోజన్స ళఱల ఔయౌగే తృో ర ళేటట్స ఆనెిక్షన్ న తృో ర యసటళహస్ ఄంట్ాయు.
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రసయధ ఱక్షణాఱు


మితుమల్, యసఔాల్ ఱేదా శతృసరపయతక్ భన్



డుశ఼మిమా భమిము పరకాతూస



మూమినమీ మిట్ెనషన్ ఔయౌగించే ఄనేఔ యఔభుఱెభన ఄడ్డ ంఔుఱు ఔయౌగించే రసయధ ఱక్షణాఱు



కొతుా శందమసబఱోల జాయం



మఔటల్ మీక్షఱో ఔతుహంచే ఄఔయట్స ట్ెండ్ర్ తృో ర ళేటట్స

భందఱు
భుభు ఐద శంళతసమసఱ ఱోప భఖరసమికూ ఱేదా ఄయో ళహభేట్ెడ్స ముమతెభట్
ర ్స్ (STI మజిబన్) ఱక్షణాఱు
ఔతుహంచినపుడ్ె:
D: ళపహకైసమ్ (O) 400 mg, ఔకయసమి
దీతుతమసాత:
A: డాకూసళభకల న్
ూ (O) 100 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, ఏడ్ె మోజుఱు
భుభు ఐద శంళతసమసఱు, అ భన ళమశనా భఖరసమికూ ఱేదా ఄయో ళహభేట్ెడ్స ళహళట ట్
జ ్స్ ఱక్షణాఱు
ఔతుహంచినపుడ్ె:
B: ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ (O) 500 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మండ్ె రసమసఱు
ముదట్్ ఎంహఔగస రసడ్ళఱళహన మాంట్్ఫయోట్్క్స
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ 500 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; దాాఱుఖు మోజుఱు
ఒఫ్ోల కససళహన్ 200 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; దాాఱుఖు మోజుఱు
ఔరేల భన చెహున భందఱు ఱేఔతృో తే ఱేదా మోగికూ కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స ఄభతే
ట్ెభబ
ర తోహరమ్ 200 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; దాాఱుఖు మోజుఱు
మండ్ళ ఎంహఔగస రసడ్ళఱళహన మాంట్్ఫయోట్్క్స
ఱెరోఫ్ోల కససళహన్ 500 mg, మోజుకూ ఔ యసమి; దాాఱుఖు మోజుఱు
కో-ట్ెభము
ర కససజోల్ 960 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; దాాఱుఖు మోజుఱు
మోగికూ తీళరబైన ఄనామోఖయం ఈనాా ఱేఔ ననట్్ దాామస భందఱు తీశకోఱేఔతృో తేనాా ఆంట్ారయనస్ ది తి దాామస
మాంట్్ఫయోట్్క్స ఄందంచాయౌ. ళహసస్ ఈండ్నే ఄనభానం ఈంట్ే మాంట్్ఫయోట్్క్స మండ్ె ఱేదా ఄంతఔంట్ే
ఎఔుకళ మోగికూ ఆరొాచి.
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ 500 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ఱెరోఫ్ోల కససళహన్ 500 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
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ళపపమోకూసమ్ 750 mg-1.5 g, మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ 2 g, మోజుకూ ఔ యసమి
భమసళహయౌలన్ భమిము ట్ాజోఫాకూటమ్ 4.5 g, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
జంట్ాబైళహన్ 5 mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమి
ఄమికసళహన్ 15 mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమి
మిపయల్


చికూతసఔు శుందంచఔతృో తే



మూమినమీ మిట్ెనషన్



జాయం (ఄధఔ ఈయౖోణ ఖాతఱతో)



కసాతుక్/మీఱాహసంగ్ తృో ర యసటట్్స్

2.4 తనెభన్ తృో ర యసటట్్క్ ఴైర్-తృసలళహమా
తృో ర ళేటట్స ఖాంథ మీద మిగే కసనసర్ ఄతృసమం ఱేతు ఔణాఱ ళఱల ఔయౌగే రసయధతు తనెభన్ తృో ర యసటట్్క్ ఴైర్-తృసలళహమా
ఄంట్ాయు
ఄబ్-శట క
ో టవ్
ూ (ఫఱఴీనబైన, ఆంట్మిమట్ెంట్స ళటమ్
ో & మూమినమీ ఴళహట్ెతూస) భమిము ఆమితేట్్వ్ (పరకాతూస,
నాఔ
ట మిమా & ఄము తూస) రసయధ ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళచి. డుజిట్ల్ మఔటల్ మీక్షఱో శభయసిభఱో మిగితృో భన
తృో ర ళేటట్స ఔతుహశు ంద. తీళరబైన రసయధ ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో తే డుళట ండెడ్స ఫాలడ్ర్ తో ఔడున మూమినమీ మిట్ెనషన్ ఈండే
ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ; కసఫట్్ట మీక్షఱు చేళేట్పుడ్ె ఫాలడ్ర్ మిగిందో ఱేదో మియౕయౌంచాయౌ.
యసధాయణ చయయఱు
శంళతసమసతుకూ ఔ యసమి డుజిట్ల్ మఔటల్ ఎకససమినేవన్ చేభంచకోళడ్ం భంచిద. మూమినమీ మిట్ెనషన్ ఈనా
మోఖుఱఱో అశతిరకూ రెయ్ాళయఔు తాతాకయౌఔ చయయగస ముమేతల్
ర కసథెట్ర్ రసడొ చి. మూమినమీ ఄళపట్స ఫ్ోల న
తురసమించే భందఱు రసడ్ఔడ్ద (ఈదా: ట్ెభళ
ూ స భమిము న఼యమోఱెఫ్ట క్
హ స). తనెభన్ తృో ర యసటట్్క్ ఴైర్- తృసలళహమా
ర భకల క్
ఈనా ఱేదా ఄనభానం ళచిిన రతి మోగి అశతిరకూ రెయల రెభదయడుా శంరదంచాయౌ.

2.5 తృో ర ళేటట్స కసనసర్
ఆద యసధాయణంగస మాఫ్భ శంళతసమసఱు భఫడున భఖరసమిఱో ఎట్ుళంట్్ ఱక్షణాఱు ఱేఔుండా ళశుంద. ళహశటమిక్
ఱక్షణాఱు: ఫయుళప తఖగ డ్ం, ఎభుఔఱు నొహు, ముదఱెభనయ 20% మోఖుఱఱో భాతరబే ఔతుహయు సభ. ఄబ్-శట క
ో టవ్
ూ
రసభడుంగ్ ఱక్షణాఱు భమిము మూమినమీ మిట్ెనషన్ ఄయుదగస ఔతుహయు సభ.
డుజిట్ల్ మకసటర్ మీక్షఱో తృో ర ళేటట్స ఖాంధ ఖట్్టగస, నాడ్ెయఱర్ గస భామి ఈంట్ుంద. బట్ాయసటళస్ యసధాయణంగస జమిగేద
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మాకూసమల్ ళకయౌట్న్ ళదద నే కసఫట్్ట మోగికూ రెనా నొహు ఱేదా తృసథో ఱోజిఔల్ తౄసరఔిర్స ళంట్్య మసరొచి. యౌంఫ్ ననడ్స
బట్ాయసటళస్ ళఱల ఱోమర్ యౌంబ్ యౌంఫ్ఒడుభా మసరొచి. బట్ాయసటట్్క్ మోఖం ళళేు ళయం తృో ర ళేటట్స ళుళహపహక్ మాంట్్జన్
(PSA) యసిభ ఔడా మిగి ఈంట్ుంద. కసనసర్ ఈనా ఱేఔ ఄనభానం ఈనా మోఖుఱందయు రతేయఔ కసనసర్
అశతిరఱో చికూతస తృ ందాయౌ.

2.6 ఎన఼యళహస్
ఐద శంళతసమసఱ తమసాత తుదరఱో భూతరం తృో మడాతుా ఎన఼యళహస్. ఆద ఔడా ఔ తనెభన్ రసయధే; ఄభతే ఆద
దానంతట్ ఄదే తగిగతృో తేంద. ఄభతే మసతిరూట్ ఔయౌగే ఎన఼యళహస్ ఔు, ఫాలడ్ర్ డుశింక్షన్ తో ఔడున ఖట్్ూట్
ఔయౌగే ఎన఼యళహస్ ఔు భధయ ఫలదం ఖభతుంచాయౌ. ఎన఼యళహస్ ఔు ళఔండ్మీ కసయణాఱు:


డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్



మూమినమీ ట్ారక్ట ఆనెిక్షన్



ఱసమీమిఔ ఱేదా భానళహఔబైన ట్ారభా

ఖభతుఔ: భన చెహున ఄళశి ఱు ఖుమించి మీక్షఱ దాామస మియౕయౌంచాయౌ; రతి మోగికూ భూతర మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ
భందఱు ఱేఔుండా యసధాయణ చయయఱు తృసట్్ంచడ్ం దాామస 30% భంద మోఖుఱఱో ఇ రసయధ తఖుగతేందతు
ఄధయమనాఱు చెఫుతేనాాభ.
యసమంతరంూట్ ఫ్ూ
ల భడ్స తీశఔునే మోతాద తగిగంచాయౌ
భూతారతుా యఱెభనంత ళేప యశమిుంచఔుండా తుఱుపఔునే రమతాం చేమాయౌ
భూతరం తృో మడ్ం ముదఱుట్ట డ్ం భమిము తుయౌహరేమడ్ం యసధన చేమాయౌ
తుదరఔు భుంద భంచం మీద నండు ఱేచి ఫాత
ర ంఱో భూతరయశయు న చేళే ఄఱరసట్ు చేశకోరసయౌ
భందఱు
భందఱు రసడ్ఔుండా చికూతస పఱబైతే భమిము మోగి యొఔక ళమశ అయు శంళతసమసఱు భఫడుతేనే భందఱ
దాామస చికూతస ఄందంచాయౌ.
1. ఆమిరబైన్ భాతరఱు: తుదరఔు భుంద ఔ యసమి
6-8 శంళతసమసఱ ళమశ ఈనారసమికూ - 25 mg
9-12 శంళతసమసఱ ళమశ ఈనారసమికూ - 50 mg
నెాండ్ె శంళతసమసఱ భన ళమశ ఈనారసమికూ - 75 మంగ్
2. డెయ మరళహసన్ భాతరఱు 0.1-0.5 mg తుదరఔు భుంద
ఱేదా
డెయ మరళహసన్ ఄళహట్ేట్స (నేశల్ ళేర,ీ ఔక ళేరీఔు 10 mcg): ముదట్ 10 mcg తో తృసరయంతేంచి మోతాదతు మోజుకూ 40
mcg ళయఔు ంచకోరొచి. తుదరఔు భుంద ఇ ళేరీ రసడాయౌ; భూడ్ె నండు అయు నెఱఱు.
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ఴచిమిఔ: మైననమిమా ఈనా రసమిఱో ఇ భంద తుచేమద, భగస ఴైతృో నట్ేమి
ర మాఔు దామి తీయొచి)
తయౌల తండ్ెరఱఔు యవమశ఼చి
మోగి యొఔక తయౌల తండ్ెరఱఔు ఇ రసయధ దానంతట్ ఄదే తగిగతృో భేద ఄతు యళమించాయౌ
హఱలఱు మసతిర డ్ఔ మీద భూతరం తృో మతు మోజుఱన డెభమీఱో నమోద చేశకోరసయౌ. ఄఱా చేళహన మోజుఱు రసమికూ
ఏదెభనా ఫషుభతిగస ఆళాడ్ం రసమికూ తృో ర తాసషఔయంగస ఈంట్ుంద.
ఔక తడుహతే ఄఱా చేమఔడ్దతు శమిదచెతృసుయౌ కసతూ హఱలఱన తిట్ట డ్ం, కొట్ట డ్ం ళంట్్య చేమఔడ్ద.

2.7 ఎయకటల్ డుశింక్షన్ డుస్అయడ ర్స
పయుయౖసంగసతుా ఎఔుకళ ళేప ఖట్్టగస ఈంచఱేఔతృో ళడ్ం, యోతుఱోకూ రరేయంజేమఱేఔతృో ళడ్ం, ఎఔుకళ ళేప యయయ
శకఱనం కసఔుండా తుఱుపకోఱేఔతృో ళడ్ం ళంట్్ శభశయఱు ఎయకటల్ డుశింక్షన్ డుస్అయడ ర్స కోళఱోకూ ళయసుభ.
శషజబైన కసయణాఱు: న఼యమోజతుక్, రసశకాఱోజతుక్, ఎండో కైననఱాజిఔల్; ఆరే కసఔుండా ళహశటమిక్ రసయధఱు, ళయకూు
తీశఔునే భందఱ ళఱల ఔడా ఎయకటల్ డుశింక్షన్ మసరొచి.
యసధాయణ చయయఱు
రసఔయమ్ ఔంళహటక్ష
ో న్ మిఔమసఱు
ఴశు చి
ర కూతస. ఈదా: ళమిగిాడ్స శమిుఔల్ ఆంతృసలంట్స ఱేదా ఆనా్లట్ఫుల్ నెభల్ తృ ర ళి ళహస్.
భందఱు
ళహఱెడ నపహల్ భాతరఱు 25-100 mg. దద రసమిఱో ముదట్ తఔుకళ మోతాదతో తృసరయంతేంచి తమసాత ంచాయౌ. మీనల్
పంక్షన్ ఱోతృసఱు, ఎమితోరబైళహన్, ళహబట్డున్ & కుట్ ోకోనజోల్ రసడ్ెతేనా రసమికూ ఔడా ముదట్ తఔుకళ
మోతాదతో తృసరయంతేంచి తమసాత ంచాయౌ.
ఴచిమిఔ: ఇ భంద ఔంకసమిట్ెంట్స నెభట్ట్స
ేర థెయ రసడ్ెతేనా రసమిక,ూ ఔంజళహటవ్ యౘర్ట పభఱయర్ భమిము
కసమిడయోభాయోతి ఈనా రసమికూ కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స. ఔమోనమీ అయటమీ రసయధ, ఫో యడ ర్-ఱెభన్ ఴైతృో ట్ెనషన్,
ఴైతృో రొఱేమిమా భమిము మాంట్ీఴైమటతుసవ్ చికూతస తీశఔుంట్ునా మోఖుఱఔు ఇ భంద జఞఖాతుగస మియౕయౌంచి
ఄళశమసతుా ఫట్్ట ఆరసాయౌ.
ఱేదా
ట్ెయట ో ళట మోన్ ఎనానేు ట్స ఆంజక్షన్ (IM) 100-200 mg, రసయం నండు మండ్ె రసమసఱఔు ఔ యసమి, ట్ెయట ో ళట మోన్ యసిభ
తఔుకళ ఈంట్ే
ఱేదా
ఆంట్ారముమతరల్ అఱోరోయట ో డుల్ ళమియసయౌడ్స ఱెలట్సస 125-1000 mcg
ఱేదా
ఆంట్ారకసరెమోాశల్ అఱోరోయట ో డుల్ ళల్ి-ఆంజక్షన్ 1-40 mcg
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మోగికూ యవమశ఼చి
ఫాఖయసాభుఱు ఆదద మికు కౌతుసయౌంగ్ ఆరసాయౌ
ళహఱెడ నపహల్ భమిము ఆతయ భందఱు ళఱల ళచేి రతిచయయఱు ఖుమించి మోగికూ యళమించాయౌ.

2.8 మీనల్ కసయఱుకఱెభ
మీనల్ ట్ారక్ట (యౌాస్, ముమేట్ర్స ఱేదా ఫాలడ్ర్)ఱో కూడీా యోట న్ ఱేదా కసయఱుకఱస్ ఏయుడ్డాతుా మీనల్ కసయఱుకఱెభ
ఄంట్ాయు. మసలై
ల ఏయుడ్డాతుకూ ఈఔమించే యసల్ట ళఱల భూతరం శ఼ర్-యసచమేట్ెడ్స ళహితికూ మసళడ్ం ళఱల ఇ రసయధ
ళశుంద. మూమినమీ యోట న్స యొఔక రసయధ ఱక్షణాఱు:


ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి ఄఔయట్స కోయౌక్; యసధాయణంగస ఆద ఫ్సలన్క తృసరంతంఱో ళచిి మోగితు ఄశు భానం ఔదఱేఱా
చేశు ంద



యకసయం భమిము రసంతేఱు



నొహు కే ఔక యో ోట్మ్ ఱేదా ఱేతమం రెభప ళశుంద; ఎందఔంట్ే మూమినమీ యోట న్స ముమేట్ర్ దాామస
కూందకూ ఔదఱుతాభ

మూమినాయౌళహస్ దాామస బైకాోయో కహక్ ఱేదా భాకోాయో కహక్ ఴభట్ృమిమాన ఫమట్డ్ెతోంద. శమైన యసిభఱో
ఫ్ూ
ల భడ్సస తీశకోళడ్ం దాామస మూమినమీ యోట న్స మసఔుండా కొంచెం ళయఔు ఄమిఔట్ట ళచి
చికూతస


ఴైడవ
ేర న్ తగినంతగస ఈండాయౌ



మసలై
ల ఈనా మోఖుఱఔు రెభదయడ్ె మోజుకూ ఔతూశం 2.5 య్ట్యుల భూతరభు ళచేిఱా ఫ్ూ
ల భడ్స తీశఔునేఱా
శఱయౘ ఆరసాయౌ.



కసయౌష మమ్ మసలై
ల ఈనా మోఖుఱు యో డుమం మిమితిగస తీశకోరసయౌ భమిము కసయౌష మమ్ 1,000-1,200
mg తీశకోరసయౌ.



కసయౌష మమ్ అఔసఱేట్స మసలై
ల భమిము ఄధఔ మూమినమీ అఔసఱేట్స ఈనా రసయు అఔసఱేట్స ఄధఔంగస ఈనా
అయౘయం తగిగంచాయౌ, ఄదే యధంగస కసయౌష మమ్ ఔడా మిమితితో తీశకోరసయౌ.



కసయౌష మమ్ మసలై
ల భమిము మూమినమీ ళహట్ట్స
ేర తఔుకళగస ఈనా మోఖుఱఱో ండ్ెల భమిము ఔయగసమఱు
ఎఔుకళ తీశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ. ఄదే యధంగస జంతేళపఱ దాామస తృ ందే తృో ర ట్ీన్ తగిగంచాయౌ.



మూమిక్ మాళహడ్స మసలై
ల ఱేదా కసయౌష మమ్ మసలై
ల భమిము మూమినమీ ముమిక్ మాళహడ్స ఄధఔంగస ఈనా
మోఖుఱు జంతేళపఱ దాామస తృ ందే తృో ర ట్ీన్ తగిగంచాయౌ.



ళహళట న్
 మసలై
ల ఈనా మోఖుఱు యో డుమం భమిము తృో ర ట్ీన్ రసడ్ఔం తగిగంచాయౌ.

భందఱు
మూమిన్ కసయౌష మమ్ ఄధఔంగస ఈండ్డ్ం భమిము కసయౌష మమ్ మసలై
ల ఄనేఔ యసయుల ళచిిన మోఖుఱఔు తెభఄజభడ్స
డెభమూమట్్క్స ఆరసాయౌ.
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కసయౌష మమ్ మసలై
ల ఄనేఔ యసయుల ళళేు భమిము తఔుకళ మూమినమీ ళహట్ట్స
ేర ఈనా మోఖుఱఔు తృ ట్ాలహమం ళహట్ట్స
ేర థెయ
తృసరయంతేంచాయౌ.
కసయౌష మమ్ అఔసఱేట్స మసలై
ల , ఴైర్-మూమికోశ఼మిమా భమిము యసధాయణ ముమినమీ కసయౌష మమ్ ఈనా మోఖుఱఔు
ఄఱోలూయమిననల్ ఆరసాయౌ.
కసయౌష మమ్ మసలై
ల తయచగస ళశుంట్ే, బట్ఫో యౌక్ చయయఱు ఱేఔునాుట్్కు మసలై
ల ళశుంట్ే తెభఄజభడ్స డెభమూమట్్క్స
ఆరసాయౌ.
ముమిక్ మాళహడ్స భమిము ళహళట న్
 మసలై
ల ఈనా మోఖుఱఔు తృ ట్ాలహమం ళహట్ట్స
ేర ఆరసాయౌ, దీతు ళఱల ముమినమీ pH
శభతేఱయత ఏయుడ్ెతేంద.
ముమిక్ మాళహడ్స మసలై
ల ఈనా మోఖుఱఔు ఄళశయం ఄభతే తు ఄఱోలూయమిననల్ పస్ట -ఱెభన్ థెయగస ఆళాఔడ్ద.
ళహళట న్
 మసలై
ల , అయౘయ భాయుుఱు ళఱల పయౌతం తృ ందతు రసయు, ముమినమీ అఱకనెభజేవన్ ఱేదా దద మసలై
ల తయచగస
ళశుంట్ే అఱాి-బమసకతృోట తృో ర హయోనెభల్ గల ళ
ట హన్ ళంట్్ ళహళట న్
 -ఫ్భండుంగ్ తిమాల్ భందఱు రసడాయౌ.
తియఖఫ్ట్ట ే శ఼
ట ో యట్స మసలై
ల ఈనా రసమికూ ఴశు చి
ర కూతస పయౌంచఔతృో తే ఄళహట్ ోఴైడోర ఔసమిక్ మాళహడ్స (AHA) ఆరసాయౌ.
యయరేక్షణ
చికూతస తృసరయంతేంచిన అయు నెఱఱఱోప భూతర నభూనా ళేఔమించాయౌ, దీతు దాామస అయౘయ ఄఱరసట్ు
ల భమిము
భందఱు ళఱల జమిగిన పమోఖతితు మియౕయౌంచళచి.
భందఱ దాామస ఆశునా థెయ దాామస పమోఖతితు మియౕయౌంచడాతుకూ తయచగస యఔు నభూనాఱు ళేఔమించాయౌ.
చికూతసఔు శుందంచతు మోఖుఱఱో తయచగస యోట న్ ఎనాయౌళహస్ చేమాయౌ.
ముమిభేస్ యడ్ెదఱ చేళే జీళపఱ ళఱల ఔయౌగే ఆనెిక్షన్ ళశుందేమో చ఼డాయౌ. ఔరేల ఄట్ుళంట్్ ఆనెిక్షన్ ళళేు
నమం చేమడాతుకూ తగిన చయయఱు తీశకోరసయౌ.
మీనల్ కసయఱుకఱెభ ఈనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ రెభదయతుపణుడుతు శంరదంచాయౌ.
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10ళ ఄధాయమం
చెయ, భుఔుక & గొంతే రసయధఱు
1.1 ఒట్ెభట్్స్ (ఒట్ెభట్్స్ ఎక్రమసా & ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా)
చెయఱో ఫాగసఱెభన హనా, ఎఔ్రయాల్ అడుట్ ోమి మీట్స్ భమిము/ఱేదా మిడుల్ ఆమర్ కసయయట్ీకూ ళచేి ఆన్లబేవన్
న ఒట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు.

1.2 ఒట్ెభట్్స్ ఎక్రమసా
రసయధ తుమసియణ


చెయకూ ఈండే కనాల్ ఱో దయద, తృ డు ఫామి, తృ యఱుగస ఄభతృో ళడ్ం; చెయ నొహు



తూయు ఱేదా చీభు ళంట్్ దరళం కసయడ్ం భమిము ఄుట్్ఔపుడ్ె ఏమి యతుహంచఔతృో ళడ్ం



చెయ యొఔక కనాల్ ూమిుగస ఒడుభాట్స్ చయమం భమిము ళయయి దామసిఱు ేమోకతుతృో భనపుడ్ె
తీళరబైన నొహు

చికూతస


కసట్న్ శయౘమంతో చెయతు యబరయుచకోరసయౌ.



చెయ యొఔక కనాల్ ఱో ఐద మోజుఱ తృసట్ు గిలజమిన్ భాఖసల్ి ఱో తడుహన మిఫబన్/గసజ్ రసడాయౌ.



ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద మోజుఱు



ఐఫుతృో ర పన్ 400 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద మోజుఱు



ఔరేల మోగి చికూతసఔు శుందంచఔతృో తే ఱేదా చెయ యొఔక కనాల్ దఖగ య చయమం దలశమి ఄభయ ఄడ్డ ంకూగస
భామితే రెంట్నే ENT రెభదయతుపణుతుడుతు శంరదంచాయౌ.



ళట మైల్ చేమఫడున కసట్న్ యక్ శయౘమంతో చెయతు భాప్ చేమాయౌ



2% ఄళహట్్క్ మాళహడ్స ఆమర్ డారప్స, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల రతి యసమి మండ్ె చఔకఱు; ఐద మోజుఱు



ఐఫుతృో ర పన్ 400 mg



తిు ఱేదా ఈతుా చెయఱో ట్ుటఔుతు చెయ తృ డుగస ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ.



చెయుళపఱు/ళహామిమంగ్ ూల్ ళంట్్ రసట్్ఱో యసానం చేమఔడ్ద.

1.3 ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా
రసయధ తుమసియణ


చెయ నొహు, చెయఱో ఎదో తుండ్ెగస ఈనాట్ుట ఄతుహంచడ్ం, యతుకూడు ఱోం



ట్్భాుతుక్ బంఫలన్
ర ఔనఔ చిఱుల డ్ెంట్ే అయల్ డుఱసిర్ు ళశుంద
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ఇ రసయధ ళళేు యసధాయణంగస ఄుర్ మళహుమేట్మీ ట్ారక్ట ఆనెిక్షన్ ఔడా ళశుంద



ఆమర్ డ్రమ్ (చెయ ఖూఫ)కూ చిఱుల డ్డ్ంతో శంఫంధం ఈండే ఄళశి కసాతుక్ ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా.

మియౕఱన: హనాాన జఞఖాతుగస మీక్షుంచాయౌ, అట్ోయో కప్ రసడు ఎఔ్రయాల్ అడుట్ ోమి కనాల్ భమిము ట్్భాుతుక్
బంఫలన్
ర న మీక్షుంచాయౌ
I) ఄఔయట్స ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా
మిడుల్ ఆమర్ (భధయ చెయ) నండు ఄఔయట్స, దయదఖఱ ఎఔుసడేట్సస (యళహ) కసయడ్ం; ఄభతే చెయఱో నండు
ఎట్ుళంట్్ డుఱసిర్ు ఈండ్ద, కేళఱం భధయ చెయ నండే కసయుతేంద. ఇ ఄళశి నెాండ్ె రసమసఱ ఱోప ఱక్షణాఱు
చ఼హంచి తమసాత తగిగతృో తేంద
రసయధ తుమసియణ


జఱుఫు



చెయ నొహు



ఄఱసంతి/రసయఔుఱత



జాయంగస ఄతుహంచడ్ం



యతుకూడు ఱోం



ట్్భాుతుక్ బంఫలన్
ర ఎయాగస భామి రసమడ్ం

II) ఄఔయట్స శుమేట్్వ్ ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా
మిడుల్ ఆమర్ (భధయ చెయ) నండు ఄఔయట్స, దయదఖఱ ఎఔుసడేట్సస (యళహ) కసయడ్ం దాతుతోతృసట్ు చెయ నండు
డుఱసిర్ు మసళడ్ం జయుఖుతేంద; ఆందఱో ట్్భాుతుక్ బంఫలన్
ర ఔడా చిఱుల డ్ెతేంద. ఇ ఄళశి నెాండ్ె
రసమసఱ ఱోప ఱక్షణాఱు చ఼హంచి తమసాత తగిగతృో తేంద
రసయధ తుమసియణ


చెయ నండు చీభు కసయడ్ం



ట్్భాుతుక్ బంఫలన్
ర ఔు యంధరం ఏయుడ్డ్ం

ఄఔయట్స ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా & ఄఔయట్స శుమేట్్వ్ ఒట్ెభట్్స్ మీడుమాఱఔు చికూతస
ఄఔయట్స ఒట్ెభట్్స్ మీడుమాఔు ఄనాఱెుళహక్స, మాంట్్ఫయోట్్క్స భమిము/ఱేదా తృసమసళంట్ళహస్ రసడాయౌ. చెయఱో
నండు ళచేి డుఱసిర్ు న ఔఱిర్ చేమడ్ం దాామస రసయధకూ కసయణబైన ఫాకుటమిమా ఏదో తెఱుశకోరొచి.
చికూతస
చీభు కసయుతేనా చెయకూ అయమి ట్ట డ్ం దాామస ఄద యబరంగస ఈంట్ుంద
1. జామసతుకూ తృసమసళట్భాల్ భాతరఱు 500 mg, ఄళశమసతుా ఫట్్ట
2. ఄభాకూసళహయౌలన్ కసయూసల్స 500 mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
కూలవటబైన ఄళశి ఱు ఎదయుకంట్ునా రసయు భమిము మండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ద మోజుఱ తృసట్ు ఇ
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భంద రసడాయౌ.
హఱలఱఔు: 20-40 mg/kg, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ఄభాకూసళహయౌలన్ కసయూసల్స 250-500 mg , దీతుతోతృసట్ు కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ
యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
భూడ్ళ మోజుకూ ఇ భందఱు ఖనఔ పయౌతాతుా ఆశునాట్ుట ఄతుహంచఔతృో తే రతాయభాాామంగస:
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ భాతరఱు 250-500 mg , నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
3. జభఱోబట్ాజోఱెభన్ HCl 0.1% 1-2 చఔకఱు రతి భుఔుక యంధరభుఱో; మోజుకూ ఔట్్ ఱేదా మండ్ె యసయుల
హఱలఱఱో: 0.05% 1-2 చఔకఱు రతి భుఔుక యంధరభుఱో; మోజుకూ ఔట్్ ఱేదా మండ్ె యసయుల
ఱేదా
అకుసబట్ాజోఱెభన్ 0.05% 1-2 చఔకఱు రతి భుఔుక యంధరభుఱో; మోజుకూ మండ్ె యసయుల
హఱలఱఱో: 0.01% 1-2 చఔకఱు రతి భుఔుక యంధరభుఱో; మోజుకూ మండ్ె యసయుల
4. చెయ నండు యసరళం ళశుంట్ే (ట్్భాుతుక్ బంఫలన్
ర తృసడ్ె ఄళడ్ం ళఱల )
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ ఆమర్ డారప్స, మండ్ె చఔకఱు రతి చెయ యంధరభుఱో, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
ఴశు రచికూతస
బైమింగోట్మీ, తీళరబైన తుహు, ఆమర్ డ్రమ్ ఈఫబడ్ం, చికూతస జయుఖుతేనాా తఖగ తు జాయం ళంట్్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ే
ఒట్ోఱామింజఞఱజిస్ట న శంరదంచాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
ళభనస్ ఆనెిక్షన
ల భమిము ఄుర్ మళహుమేట్మీ ఆనెిక్షనల న ఎంత తాయగస యఱెభతే ఄంత తాయగస చ఼హంచకోరసయౌ.
చెయఱో న఼నె రేమడ్ం ళంట్్ దద తేఱన రసడ్ఔడ్ద.
III) శబ్-మిఅళహటమల్ ఄఫసన్ తో ఔడున భాయోట భడెభట్్స్
భధయ చెయఱో ఈండే భాయోట భడ్స ఎభర్ ళల్స ఔు ఆనెిక్షన్ మసళడ్ం ళఱల ఇ రసయధ ళశుంద; ఆద ఒట్ెభట్్స్
మీడుమా మసళడ్ం ళఱల ఔయౌగే ఄళశి . తృో స్ట అమిఔుయఱార్ రదేఴంఱో తీళరబైన దయద, నొహు భమిము రసప, భచయమం
ఎయాగస భాయడ్ం ళంట్్య ఇ రసయధ ఔఱుఖజేశు ంద.
చికూతస: ఆతుసవన్ భమిము డెభన
ర ేజ్ చేళే భుంద రసపకూ మాళహుమేవన్ చేమాయౌ
IV) ళకుాట్మీ ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా
ఆద ఄనేఔ కసయణాఱ ళఱల భధయ చెయఱో ళచేి ఆన్లబేట్మీ ఄళశి ; ఆందఱో చీభు ట్ట ఔుండానే చెయ దాామస ళయస్
ఱేదా భూయఔస్ డుఱసిర్ు కసయుతేంద. ఇ రసయధతు ళహఖట్ట డ్ం ఔవట ం, తయచగస ఆద ఆతయ రసయధఱఔు మీక్షఱు
చేళేట్పుడ్ె మోగికూ ఈందతు తెఱుశుంద
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రసయధ తుమసియణ


నొహు తఔుకళగస ళశుంద ఱేదా ఄశఱు మసద



ఔాభంగస యతుకూడు కోఱోుళడ్ం



చెయ నండు ఎట్ుళంట్్ డుఱసిర్ు మసఔతృో ళడ్ం

చికూతస


మోగితు తయచగస మీక్షుంచాయౌ



నేశల్ డారప్స, ఒయల్ డీఔంజళట ంట్సస భమిము మాంట్ీ-ఴిశటమిన్స ళఱల ఎట్ుళంట్్ "డీభన్స మసట్ఫల్
ఎపక్ట" ఈండ్ద



ళకుాట్మీ ఒట్ెభట్్స్ ళఱల ఔయౌగే యతుకూడు ఱోం చికూతస దాామస తఖగ ఔతృో తే ENT అశతిరకూ రెయళాయౌ

2.1 ఄఔయట్స మైనెభట్్స్ & ళభనళభట్్స్
భుఔుకఱో ఈండే భూయకోశల్ ఱెభతుంగ్ భమిము తృసమసనేళల్ ళభనళస్ ఔు ళచేి ఆన్లబేవన్, ఇ మండ్ె రదేఱసఱోల
దాదాప కే యసమి ఆన్లబేవన్ ళశుంద; ఄందకే దీతుా తయచగస మైననళభనళభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ ఱక్షణాఱు
నెాండ్ె రసమసఱ ఱోప తగిగతృో తాభ.
మైనెభట్్స్ యయధ యకసఱ రెభయశల ళఱల ళశుంద
ఄఔయట్స ళభనళభట్్స్ రెభయల్ ఆనెిక్షన్ ళఱల భూయకోశల్ ఎడుభా ఏయుడు ళభనస్ అళహటమంఔు ఄడ్ెడతఖఱడ్ం ళఱల
ళశుంద; దీతు నండు ళభనస్ రెంట్్ఱేవన్ తగిగతృో ళడ్ం, ళభనస్ ఱో భూయఔస్ మిట్ెనషన్ తగిగతృో తేంద భమిము
ఫాకుటమిమా మిగితృో తేంద.
ఔరేల అళహటమంకూ ఎఔుకళ మోజుఱు ఄడ్డ ంఔుఱు ఈంట్ే ళభనస్ ఎంభఇభా ళశుంద. చీభు ళచేి ళభనళభట్్స్ ఔయౌగించే
ఫాకుటమిమా: నయమోకోకైక భమిము ఴీమోపహఱస్ ఆన్లఎంజ. కొతుా యసయుల మోమసకేసఱాల భమిము ఖూ
ో ట ో కోకైక
ా ప్ A ళట తృ
ళఱల ఔడా రసయధ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద. ంట్్ శభశయఱ ళఱల ళచేి ళభనళభట్్స్ ఔు ఎనమోతక్ ఫాకుటమిమా
భూఱకసయణం.
2.2 ఄఔయట్స మైనెభట్్స్
నేశల్ భూయఔస్ బంఫలన్
ర ఱో రెభయస్ ళఱల ళచేి ఆన్లబేట్మీ ఄళశి . ఆద యసధాయణంగస ఄుర్ మళహుమేట్మీ ట్ారక్ట ఱో
ళచేి ఆనెిక్షన్ యఖడ్ం ళఱల ళశుంద.
చికూతస


తుదర భమిము యఱసాంతి
C: ఎపహడన్
ుర ఴైడోర కల ోమైడ్స (దద ఱఔు 1%, హఱలఱఔు 0.5%) 1-2 చఔకఱు రతి భుఔుకదాాయభుఱో,
మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల, ఐద మోజుఱు అ భన
ఱేదా
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C: ఫ్కల ోబతాయో న్ నేశల్ ళేరీ (అయు శంళతసమసఱు భఫడున హఱలఱఔు భమిము దద ఱఔు) - 100 micrograms,
మండ్ె ళేరీఱు రతి భుఔుక యందరంఱో, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
రసయధ ఱక్షణాఱు తగసగఔ మోతాదన 50 micrograms ఔ ళేరీ మోజుకూ మండ్ె యసయులగస తగిగంచకోరసయౌ
భూయఔస్ బంఫలన్
ర రసపతు తగిగంచడాతుకూ ననట్్ దాామస రేశఔునే భందఱు రసడాయౌ; మాంట్ీ-ఴిశటమిన్స &
మాంట్్ఫయోట్్క్స ఆండుకేట్ెడ్స కసద.
2.3 ఄఔయట్స పయయుఱెంట్స ళభనళభట్్స్
ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ ళభనళస్ ఱో ఫాకుటమిమా ఆనెిక్షన్ ళఱల చీభు ట్ట డాతుా ఄఔయట్స పయయుఱెంట్స ళభనళభట్్స్
ఄంట్ాయు.
రసయధ తుమసియణ


మాంట్ీమిమర్ మైననయో క - తూట్్/చీభు ఱాంట్్ దయగ ంధంతో ఔడున నేశల్ డుఱసిర్ు; నేశల్ ఔంజవన్



యసధాయణ తృసమసనేశల్ ళభనళస్ ఎక్స-మే (రసాట్ర్స, కసఱెడ ాల్ ళూయస్) - భూయకోస్ దలశమిగస ఄళాడ్ం;
ఎభర్ ఫ్ూ
ల భడ్సస ఱో భాయుుఱు

చికూతస


తుదర భమిము యఱసాంతి



నేశల్ డారప్స ఱేదా ళేరీ



భూయఔస్ బంఫలన్
ర రసప ఒయల్ డ్రగ్స ఱేదా కసంట్ార-ఆండుకేట్ెడ్స కసతు మాంట్ీ-ఴిశటమిన్స

మాంట్్ఫయోట్్క్స దాామస చికూతస
A: పహనాకూసమిథెభల్ తుసయౌన్
దద ఱఔు - 250 – 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మండ్ె రసమసఱు
ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 6 mg/kg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మండ్ె రసమసఱు
ఐద నండు నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 250 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మండ్ె రసమసఱు
ఱేదా
A: ఄభాకూసళహయౌలన్
దద ఱఔు - 500 mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మండ్ె రసమసఱు ఱేదా అ భన
ద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 10 mg/kg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మండ్ె రసమసఱు ఱేదా అ భన
రతాయభాాామంగస
C: ఄభాకూసళహయౌలన్/కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స
హఱలఱఔు - 375 mg [250 mg ఄభాకూసళహయౌలన్, 125mg కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స], ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి,
ద మోజుఱు
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దద ఱఔు - 625 mg [500 mg ఄభాకూసళహయౌలన్, 125 mg కసలళపఱాతుక్ మాళహడ్స], ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి,
ద మోజుఱు
ఱేదా
A: డాకూసళహయౌలన్ 200 mg, ముదట్్ మోజు ఔట్ే మోతాదగస,
అ తమసాత మోజు నండు 100 mg మోజుకూ ఔ యసమి, మండ్ె రసమసఱు
ఖభతుఔ: డాకూసళహయౌలన్ కేళఱం దద రసలాకూ భమిము నెాండ్ె శంళతసమసఱ ళమశ ఈనా హఱలఱఔు ఆరసాయౌ
హఱలఱఔు
A: కో-ట్ెభము
ర కససజోల్
అయు రసమసఱ యయళప నండు ఐద శంళతసమసఱ హఱలఱఔు - 0.5 ml/kg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మండ్ె
రసమసఱు
అయు నండు నెాండ్ె శంళతసమసఱ హఱలఱఔు - 480 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మండ్ె రసమసఱు
ఖభతుఔ: ళతౄసఱెకూసన్ భమిము భాకోాఱెభడ్సస (ఈదా: ఎమితోరబైళహన్) ఴీమోపహఱలస్ ఆన్లఎంజఞ మీద రఫాళం
చ఼ళప కసఫట్్ట ఄయ రసడ్కసతుకూ శమైనయ కసళప. భన చెహున భందఱు మండ్ె రసమసఱ ఔంట్ే తఔుకళ రసడుతే
చికూతస ళఱల ఈయోఖం ఈండ్ద; రసట్్తు కయితంగస మండ్ె రసమసఱు ఱేదా అ భన రసడాయౌ
మిపయల్


ఎతోమభడెభట్్స్ ఈనా హఱలఱఔు ఄఔయట్స మిఅమిబట్ల్ ఆన్లబేవన్ ఱేదా అమిబట్ల్ ళఱులఱెభట్్స్ ఱాగస అ
రసయధ ఫమట్డుత,ే రెంట్నే హఱలఱన అశతిరఱో చేమసియౌ



దద ఱల ో చికూతస ళఱల పయౌతాఱు మసఔతృో ళడ్ం ఱేదా రసయధ ఱక్షణాఱు యుఖుతేండ్డ్ం



ంట్్ శభశయఱ దాామస ళభనళభట్్స్ ళచిినట్ుట ఄనభాతుళేు



మిఔమంట్స ళభనళభట్్స్ - శంళతసమసతుకూ భూడ్ె యసయల ఔనాా ఎఔుకళ యసయుల రసయధ మసళడ్ం



కసాతుక్ ళభనళభట్్స్ - నెాండ్ె రసమసఱ ఔనాా ఎఔుకళ మోజుఱు రసయధ తుయౌచంట్ే

2.4 ఎఱమిుక్ మైనెభట్్స్
ఎఱమీు ఔఱుఖ చేళే జీయ ఱేదా దాయి ం దాామస ఄఱెము ఱ
ీ ఔు ఱోనభేయ చమితర మోగికూ నేశల్ భూయకోయసఱో ఆమిట్ేవన్
మసళడాతుా ఎఱమిుక్ మైనెభట్్స్ ఄంట్ాయు
దభుమ, పతృ ుడు, కుట్ఔనాఴతు, జంతేళపఱ జుట్ుట, ఫూజు, ముదఱెభన రసట్్ దాామస ఎఱమీుఱు ఔఱుఖుతాభ
రసయధ తుమసియణ


భుఔుక యంధారఱు, గొంతే, ఔనఱు దయద



తూయు ఱాంట్్ నేశల్ డుఱసిర్ు
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నేశల్ ఔంజవన్



తేభుమఱు



మాంట్ీమిమర్ మైననయో క (తూయు ఱాంట్్ నేశల్ డుఱసిర్ు, నేశల్ ఔంజవన్)



ళహకన్ ఎఱమీు ట్ెస్ట

చికూతస
ఎఱమీు ఔయౌగించే రసట్్ నండు ద఼యంగస ఈండాయౌ
1. ళట్్జి
ర న్ భాతరఱు 10-20 mg, మోజుకూ ఔ యసమి;ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: 5 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
ఱేదా
ఱెరోళట్్జి
ర న్ భాతరఱు 5 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
ఱేదా
పకోసపనడెభన్ భాతరఱు 120-180 mg, ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
కోలమితుయమిన్ భాయౌభేట్స 4 mg, అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
1-2 శంళతసమసఱ హఱలఱఔు: 1 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
2-5 శంళతసమసఱ హఱలఱఔు: 1 mg, భూడ్ె నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
6-12 శంళతసమసఱ హఱలఱఔు: 2 mg, నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఴచిమిఔ: శంళతసయం ఱోప హఱలఱఔు ఇ భంద రసడ్ఔడ్ద
ఱేదా
పతుయమిన్ భాయౌభేట్స భాతరఱు 25-50 mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: మోజుకూ 0.5 mg/kg, మోతాదతు భూడ్ె ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ
మోగి శుందనన ఫట్్ట చికూతస ఎఔుకళ మోజుఱు కొనయసగించాయౌస మసరొచి.
2. భుఔుకకూ ఄడ్డ ంఔుఱు భమిము మైననమిమా ఈంట్ే
యసధాయణ ళఱెభన్ నేశల్ డారప్స, రతి భుఔుక యంధరభుఱో 1-2 చఔకఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ఱేదా
జభఱోబట్ాజోఱెభన్ 0.1% నేశల్ డారప్స, రతి భుఔుక యంధరభుఱో 1-2 చఔకఱు, మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల;
ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: 0.05% రతి భుఔుక యంధరభుఱో 1-2 చఔకఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ఱేదా
అకుసబట్ాజోఱెభన్ 0.05% నేశల్ డారప్స, రతి భుఔుక యంధరభుఱో 2-3 చఔకఱు, మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె
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యసయుల; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: 0.025% రతి భుఔుక యంధరభుఱో 2 చఔకఱు
3. రసయధ ఱక్షణాఱు ఖనఔ తగిగఔుండా ఈంట్ే
తెట్ాబతాయో న్ నేశల్ డారప్స 2-3 చఔకఱు, మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
ఴైడోర కసమిటయో న్ నేశల్ డారప్స 2-3 చఔకఱు, మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
ఫ్కల ోబతాయో న్ ఆనేహఱర్ 50 mcg/puff, మండ్ె ఫ్పల, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
ఫుయడుయో నెభడ్స 50-100 mcg/puff ఆంట్ారనేశల్ ళేరీ, మోజుకూ 1-2 ఫ్పల
ఱేదా
ఫ్ూ
ల ట్్ఔయో న్ 150 mcg/puff ఆంట్ారనేశల్ ళేర,ీ మోజుకూ 1-2 ఫ్పల
ఱేదా
ట్ాహఔల్ ఄజిఱళహటన్ ఆంట్ారనేశల్ ళేరీ, మోజుకూ 2-3 ఫ్పల
4. భనచెహున చికూతసఱు ఏయ తుచేమఔతృో తే:
రడుాయో ఱోన్ భాతరఱు మోజుకూ 5-60 mg, మోతాదతు భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; ఐద
నండు ఏడ్ె మోజఱు
ఱేదా
డెకససబతాయో న్ 0.5-5.0 mg, మోతాదతు భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; ఐద నండు
ఏడ్ె మోజఱు
ఱేదా
తెట్ాబతాయో న్ 0.5-5.0 mg, మోతాదతు భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; ఐద నండు
ఏడ్ె మోజఱు
మోగికూ యవమశ఼చి
ఎఱమిుక్ మైనెభట్్స్ ఖనఔ ఴైర్-ళతుసట్్యట్్ ళఱల ళళేు రసయధతు నమం చేమడాతుకూ ఔుదయద, కేళఱం ఄదపఱో
ట్ుటకోళడ్ం భాతరబే యసధయడ్ెతేంద. ఄభతే భందఱ దాామస మోగి యసధాయణ జీయతం ఖడ్తృ చి.
నేశల్ డారప్స ఏడ్ె మోజుఱఔు మించి రసడ్ఔడ్ద.
ట్ాహఔల్ డీఔంజళట ంట్స నేశల్ డారప్స ఎఔుకళ మోజుఱు రసడ్ఔడ్ద. దీతు ళఱల ఎట్ోరపహక్ మైనెభట్్స్, ఄననసమిమా
భమిము మైనెభట్్స్ బడుకసబంట్ోయస ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ.
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3.1 తౄసమింజోట్ాతుసఱెభట్్స్
తౄసమింక్స భమిము/ఱేదా ట్ాతుసల్స కూ ళచేి ఄఔయట్స ఆన్లబేవన్; ఆద ళళేు జాయం భమిము గొంతే నొహు ళంట్్
ఄళశి ఱు మోగిఱో ఔతుహయు సభ. తౄసమింజోట్ాతుసఱెభట్్స్ ఫాకుటమిమా ఱేదా రెభయస్ ళఱల ళశుంద; రతేయకూంచి ఖూ
ా ప్ A తెట్ాఴీమోఱెభట్్క్ ళట తృ
ో ట ో కోకైక (GAS) భమిము ఎభ్రన్-ఫార్ రెభయస్ (EBV). ఖూ
ో ట ో కోకైక ళఱల
ా ప్ A తెట్ా-ఴీమోఱెభట్్క్ ళట తృ
తౄసమింజోట్ాతుసఱెభట్్స్ ళచిిందంట్ే మాంట్్ఫయోట్్క్స దాామస చికూతస ఄందంచాయౌ.
చికూతస
ఒయల్ ఫ్ూ
ల భడ్సస ఄధఔంగస తీశకోరసయౌ, ఄధఔ యఱసాంతి భమిము రెచితు ళఱెభన్ తో ననయు పకూకయౌంచడ్ం చేమాయౌ.
1. ఄభాకూసళహయౌలన్ కసయూసల్స 500 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
హఱలఱఔు: మోజుకూ 50 mg/kg, మోతాదన భుందగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ఎమితోరబైళహన్ 500 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
హఱలఱఔు: మోజుకూ 50 mg/kg, మోతాదన భుందగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ఄభాకూసళహయౌలన్ కసయూసల్స 250/500 mg + కసలళపతుక్ మాళహడ్స 125 mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద
నండు ఏడ్ె మోజుఱు
2. తృసమసళట్భాల్ భాతరఱు 8-10 mg/kg, అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; జాయం తగేగంతళయఔు
ఄళశయం బేయఔు రసడొ చి
ఱేదా
తుబశఱెభడ్స భాతరఱు 1.5-2 mg/kg/day, జాయం తగేగంతళయఔు ఄళశయం బేయఔు రసడొ చి
మోగికూ యవమశ఼చి
మిట్ాతుసఱాలర్ ఄఫసస్ ఱేదా మిట్ాతుసఱెభట్్స్ ళంట్్ ఄళశి ఱు ఫమట్డుతే మోగికూ ఆంట్ారయనస్ మాంట్్ఫయోట్్క్
చికూతస ఆరసాయౌ భమిము/ఱేదా ఴశు చి
ర కూతస దాామస డెభన
ర ేజీ. ఆయ ENT రెభదయతు యయరేక్షణఱో జమిగితే భంచిద.
ఄఔయట్స ట్ాతుసఱెభట్్స్ శంళతసమసతుకూ నాఱుఖు నండు ఐద యసయుల తియఖఫ్డ్ెతేంట్ే, మోగికూ ఴశు చి
ర కూతస ఄళశయం
ఈంట్ుంద.

4.0 ఱామింజభట్్స్
శాయేట్్ఔఔు (ఱామింక్స) ళచేి ఆనెిక్షుమస్/నాన్-ఆనెిక్షుమస్, ఄఔయట్స/కసాతుక్ ఆన్లబేట్మీ రసయధతు ఱామింజభట్్స్
ఄంట్ాయు. రసయధ కసయకసఱు రెభయశ
ల (ఄఔయట్స ఱామింజభట్్స్), ఫాకుటమిమా, పంగి, ఱామింజిమల్ మిఫ్లక్స రసయధ, థయమల్
ఆంజూయమీస్, ధ఼భతృసనం, ట్ారభా (రోఔల్ కసర్డ ఄఫూయస్) భమిము గసానఱోబేట్స్ ఄళశి ఱు (కసాతుక్ ఱామింజభట్్స్)
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శాయేట్్ఔ మిభాణంఱో తేడా ళఱల చినాహఱలఱోల భమిము దద రసలాఱోల ఱామింజభట్్స్ రేయుగస ఔనడ్ెతేంద.
ఄఔయట్స శబ్-గసలట్్క్ ఱామింజభట్్స్ (శ఼డో ఔాప్) ఏడ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు రెభయస్ ళఱల ఇ ఆనెిక్షన్
ళశుంద. శబ్-గసలట్్క్ ళేుస్ ఱో భూయఔస్ బంఫలన్
ర ఔు ఎడుభా మసళడ్ం ళఱల ఉహమి తీశకోళడ్ంఱో ఆఫబందఱు
ళయసుభ; రతేయకూంచి గసయౌ ఱోఱకూ తీశఔునేట్పుడ్ె.
చికూతస


బడ్ కసశు తృ డుగించినట్ుట ట్్ట మోగితు ఔకఔు డ్ెకోఫ్ట్ట ్ ఎభర్ రే ఔు ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా
చ఼శకోరసయౌ. యసరరసఱు ఏబైనా ళశుంట్ే రసట్్ శతుాతంగస శక్షన్ దాామస త ఱగించాయౌ.



రెంట్్భాస్క/షుడ్స ఈయోగించి అకూసజన్ 4-6 L/min ఖతిఱో ఆరసాయౌ.



థెయ దాామస మోగి ఈఴభనం తృ ందాఔ, మిళి తి
హ ఆంకస యవమిశుంట్ే, ఱసాశ చయయఱు అగితృో ఔుండా
ఈండ్డాతుకూ ఎఱకూటవ్ ఆంట్ృయఫలవన్/ట్ారకూమాశట మి చేమాయౌ.

ఱామింజభట్్స్ శాఱుంగస ఈండు, ళ్రైడ్ర్ తఔుకళగస ఈనా రసమిక:ూ
ళ్రైడ్ర్ తఔుకళగస ఈండ్డ్ం ఄంట్ే ఫొ ంఖుయు గొంతే, ఄమిచినట్ుట దఖుగ, ఏడ్ెప ఱేదా దీయఘం తీళహనపుడ్ె ళ్రైడ్ర్
యతుహంచడ్ం ఱక్షణాఱుగస మిఖణంచళచి. దీతుకూ రతేయకూంచి చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద. గొంతేఔు యఱసాంతి,
తృౌలహటకసయౘయం భమిము ఫ్ూ
ల భడ్సస తీశకోళడ్ం.
ఱామింజభట్్స్ భధయతయయౘ తీళరతతో ఈనాా (యఱసాంతి ఄపుడ్ె ళ్రైడ్ర్ యతుహంచడ్ం) ఱేదా తీళరంగస ఈనాా
(అశతిరఱో రెంట్నే చేమసియౌ) మోగికూ తుమిదవటబైన చికూతస ఄందంచాయౌ.
1. డెకససబతాయో న్ ఆంజక్షన్ (IM) 0.6 mg/kg యసటట్స
ఱేదా
రడుాయో ఱోన్ (O) 1-2 mg/kg
2. ఆనేహల్ చేమఖఱ ఄడెన
ర యౌన్ 0.01 - 0.05 mg/kg/dose, 3 ml ళఱెభన్ ఱో ఔయౌహ రతి ఖంట్ ఱేదా మండ్ె
ఖంట్ఱఔు ఆరసాయౌ. ఄళశయం ఄనఔుంట్ే రతిచయయఱు (ట్ాకూకసమిడమా, ట్ెమో
ర ర్స) ఫమట్డ్నంత ళయఔు కొతుా
మోతాదఱు ఆరొాచి.
ఱేదా
ఆనేహల్ చేమఖఱ ఫూయడుయో నెభడ్స 500-1000 mcg/dose, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
3. మోగి తృో వణఔు IV ఫ్ూ
ల భడ్సస
4. అకూసజన్ థెయ
5. ఆతుసహభంట్స ఄడ్డ ంఔుఱు ఖనఔ ఈంట్ే ఆంట్ృయఫలవన్ ఱేదా ట్ారకూమాశట మీ. మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔడ్ద.

5.1 ఄఔయట్స ఎహగల సట్ెభట్్స్ (AE)
ఎహగల సట్్స్, శతృసరగసలట్్క్ భమిము ఴైతృో తౄసమింక్స ఔు ళచేి ఄఔయట్స, ఆనెిక్షుమస్, ఆన్లబేవన్ న ఄఔయట్స
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ఎహగల సట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు; ఆద తృసరణాంతఔబైన రసయధ. ఎహగల సట్్స్ ఎడుభా ళఱల ఄఔయట్స ఎభర్ రే ఄఫ్రరక్షన్ ళశుంద.
చినాహఱలఱోల భమిము దద రసలల ఱో ఔతుహంచే ఇ రసయధ యసధాయణంగస ఴీమోపహఱస్ ఆన్లఎంజఞ ళఱల ళశుంద.
రసయధ తుమసియణ
ఄఔయట్స ఎహగల సట్ెభట్్స్ ళళేు గొంతే నొహు, అయౘయం మింఖడాతుకూ ఆఫబంద, ననట్్ నండు ఎంగియౌ కసయడ్ం, గొంతే
మసశఔుతృో ళడ్ం, ళణుఔు భమిము ఄధఔ ఈయౖోణ ఖాతఱతో జాయం; మోఖుఱు ఎఔుకళ ళేప మీద యసఖదీళహ ఔమోిళడాతుకూ
అశకూు చ఼పతాయు, గసయౌ తీశఔునేట్పుడ్ె ఆఫబంద, కొతుా శందమసైఱోల దఖుగ & అతేరత.
బడ్ఔు ఎక్స-మే: ఔక నండు తీళహన ఎక్స-మేఱో తృసజిట్్వ్ థంబ్ ళభన్ ఔతుహశు ంద (ఎడుభాంట్స్ ఎహగల సట్్స్)
చికూతస
1. ఄఔయట్స ఱామింజభట్్స్ ఱో యళమించిన యధంగస యసధాయణ చయయఱు తీశకోరసయౌ
2. ళతౄో ట్ాకూసమ్ ఆంజక్షన్ 100 mg/kg/day, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రసడాయౌ
ఱేదా
ళఫ్టమ
ో ాకూసమ్ ఆంజక్షన్ 100 mg/kg/day, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రసడాయౌ ; ఖమివట మోతాద 4 g/day.
భన చెహున భందఱు ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే
కోలమసంపతుకసల్ భాతరఱు 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
హఱలఱఔు: 100 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖుగస ఫాగించి అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి రేశకోరసయౌ

6.1 మిఔమంట్స మళహుమేట్మీ తృసహఱల ోభాట్్స్ (ఱామింజిమల్ తృసహఱల ోభాస్)
హఱలఱోల, దద రసలల ఱో ళచేి శయాయసధాయణబైన శాయేట్్ఔఔు ళచేి తనెభన్ ఱామింజిమల్ ట్ృయభర్ ఆద. షయయభన్
తృసహఱల ోభా రెభయస్ (HPV) ళఱల ఇ రసయధ ళశుంద. ఇ రసయధ తియఖఫ్ట్టడ్ం ఄనేద దద రసమిఔంట్ే చినాహఱలఱోల
ఎఔుకళ చ఼డొ చి; కసతూ దద రసమిఱో తనెభన్ ట్ృయభర్ కసశు భాయౌగాంట్స ట్ృయభర్ ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ.
రసయధ తుమసియణ


ఔాభంగస గొంతే ఫొ ంఖుయుతృో ళడ్ం



ఔాభంగస ఱసాశ తీశకోరసడుతు ఆఫబందఱు మసళడ్ం



ఔాభంగస ళచేి ఆతుసెమేట్మీ ళ్రైడ్ర్



ళచిి-తృో భే దఖుగ



క్షుణణ ంగస ఱసాశభండ్ఱ మీక్షఱు చేమాయౌ



ా ప్స
ఆండెభమక్ట ఱామింజోయో క - ఱామింక్స మీద తృసహఱల ోభా ఔ



ఛాతి ఎక్స-మే: ఫమట్్ దామసిఱు ఱుికోళడ్ం, నయమోతుమా ళంట్్య ఈనాాభేమో తెఱుశకోరసయౌ

చికూతస


మోగికూ బైకాోఱామింజిమల్ ఴశు చి
ర కూతస చేభంచకోడాతుకూ ళహతౄసయుస చేమాయౌ
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ఔరేల మోగి ఆఫబంద డ్ెతేంట్ే, భుందగస ట్ారకూఅశట మి చేళహ అ తమసాత చికూతస/మిపయల్ ఖుమించి
అఱోచించాయౌ

7.1 ఎహయట సకూసస్
భుఔుక నండు యఔు ం కసయడాతుా ఎహయట సకూసస్ ఄంట్ాయు. ఆద తృసరంతీమ కసయణాఱ ళఱల (నేశల్ కసయయట్ీఱో ట్ారభా,
ట్ృయభర్, ఫమట్్ దామసిఱు రరేయంచడ్ం, ళట ల్ రసమిళస్, ళట ల్ డీయభేవన్) ఱేదా ళహశటమిక్ కసయణాఱ ళఱల (ఫల డ్స
డుస్అయడ ర్స, రసశ఼కాఱర్ డుస్అయడ ర్స, మీనల్ పభఱయర్, ఴతృసట్్క్ పభఱయర్) ఱేదా మాంట్ీకోమాఖుయఱెంట్సస
రసడ్ఔం ళఱల (రసయిమిన్, ఴతృసమిన్) మసరొచి.
ఎహయట సకూసస్ - తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు
మోగితు శభళహితికూ తీశకొతు మసరసయౌ; ఒన్ ఆంట్ారయనస్ ఱెభన్ ట్ాటయౌ, ఫల డ్స ఖూ
ా హంగ్ భమిము భాచింగ్ రెంట్నే
చేమాయౌ. మోగితు ఔమోిఫ్ట్ట ్ అశతిరఱో రసడే గౌన్,ఄదాదఱు, తఱ మీద ఱెభట్స, ళట మిఱెభజ్ చేళహన గోలవ్స ఆరసాయౌ.
భుఔుకకూ ఈండే బతు తు రదేఴంఱో భూడ్ె తుభుయౖసఱ తృసట్ు గిచిఔుంట్ృ ఈండాయౌ. ఖడ్డ ఱు ఏబైనా ఈంట్ే
త ఱగించి తఱ భమిము బడ్ ఫాగసతుా మీక్షుంచాయౌ. ఫమట్్ దామసిఱు ఏబైనా ఈంట్ే త ఱగించి, ళహఱార్ఎక్స ళహటక్
దాామస ళట ల్ రసమిళస్ న కసట్ెమైజ్ చేమాయౌ.
ఔరేల యఔు ం కసయడ్ం అఖఔతృో తే, ఎంత రెనఔఔు యఱెభతే ఄంత రెనఔఔు ళట మైల్ రసళయౌన్ గసజస్ ఱేదా ఄయోడున్ ఱో
భుంచిన గసజస్ న తౄో మసప్ దాామస ంహంచాయౌ; ఇ దద తితు మాంట్ీమిమర్ నేశల్ తృసయకూంగ్ ఄంట్ాయు. మోల్డ డెభర గసజ్
రసడు భుఔుకకూ తృసలశట ర్ దాామస ఄంట్్ంచాయౌ.
ఔరేల మోగికూ యఔు ం ఆంకస అఖఔతృో తే తృో ళటమిమర్ నేశల్ తృసయకూంగ్ రసడాయౌ; ఆందఱో నేశల్ కసయయట్ీ దాామస
ఒమోతౄసమింక్స ఔు తౄో య్స్ కసథెట్ర్ న ంహంచాయౌ. ఫమట్కూ ఱాగేట్పుడ్ె ళఱెభన్, 10-15cc, రసడ్డ్ం దాామస ఄద
తృో ళటమిమర్ నేశల్ కొమానాఔు తాకూ రఫాళం చ఼పతేంద; అ తమసాత భన చెహున యధంగస మాంట్ీమిమర్ నేశల్
తృసయకూంగ్ చేమాయౌ. యఔు ం కసయఔుండా డెభర గసజ్ ట్్ట, కసథెట్ర్ న ళహియంగస ఈంచడాతుకూ ఄంతయౌఔల్ కసలంప్ న రసడాయౌ.
ఇ యధంగస చేళేు యఔు ం కసయడ్ం చాఱా ళయఔు అగితృో తేంద.
ఒయల్ మాంట్ీఫయోట్్క్స: ఄభాకూసళహయౌలన్ 500mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, ఐద మోజుఱు
ఄనాఱెుళహక్స: తృసమసళట్భాల్ 1g, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, ఐద మోజుఱు
ట్ెన
ర ాకససమిక్ మాళహడ్స: 500mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, ఐద మోజుఱు
డెఫ్భై మండ్ె ఖంట్ఱు ఖడుచాఔ తృసయఔుల తీళేమాయౌ. నదట్్ మీద భంచ ఖడ్డ ఱు ట్ుటఔుతు దాతు ఔాభంగస బడ్
ళయఔు ఄదదఔుంట్ృ మసరసయౌ.
మిపయల్
ఔరేల మోగికూ ఆంకస యఔు ం కసయుతేంట్ే, తృసయఔుల భయా ట్్ట అశతిరకూ ంహంచాయౌ
యఔు ం కసయడాతుకూ ఖఱ కసయణం తెఱుశకోఱేఔతృో తే రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ
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8.0 తౄసమిన్ ఫాడీస్
చెయఱో, నేశల్ కసయయట్ీఱో ఖనఔ ఫమట్ దామసిఱు ఈంట్ే ళయుబన్ షుక్ ఱేదా అపస్ షుక్ హన్ దాామస ఱెభట్స
ట్ుటఔుతు త ఱగించాయౌ. ఔరేల దామసిఱు ఫారనకస్, ట్ారకూమా ఱేదా ఴైతృో తౄసమింక్స ఱో ఈంట్ే, రెభదయ తుపణుడుతు
శంరదంచాయౌ
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11ళ ఄధాయమం
ఔంట్్ శభశయఱు & రసయధఱు
1.1 ఄంధతాాతుా ఔయౌగించే రధానబైన రసయధఱు
రంచ అమోఖయ శంశి రకసయం, ఄంధతాం ఄనేద ఫ్స్ట ఔమక్షన్ ఄరెభఱఫల్ ళేకల్ ఱో 3/60 ఔనాా తఔుకళ ఈండ్డ్ం
ఱేదా ళంట్రల్ యశళల్ పల్డ 10º ఔనాా తఔుకళ ఈండ్డ్ం. ఔంట్్ చ఼ప శభశయఱన ఖుమిుంచేందఔు ఄనేఔ
యధభుఱెభన మీక్షఱు ఈనాాభ, యట్్ఱో హఱలఱఔు రేయుగస, దద ఱఔు రేయుగస, శభశయఱఔు తగినట్ుట ఈంట్ాభ.
కసట్మసక్ట, గసలకోభా, ట్ారకోభా యట్మిన్ A ఱోం, మట్ీనా రసయధ, చికూతస ఄందంచతు మితౄసరకూటవ్ ఱోతృసఱు, చ఼ప
భందగించడ్ం ళఱల ఔంట్్ చ఼ప శభశయఱు ళయసుభ.

1.2 కసట్మసక్ట
ఔంట్్ ఱెన్స భఫుబగస భామి ూయహల్ భమిము ఐమిస్ రెనఔ తెఱలతు భచిగస ఔతుహంచడ్ం ఇ రసయధ ఱక్షణం.
ఄంతేకసఔ ఔంజకటరస భమిము కసమిామా శువట ంగస ఔతుుయసుభ, ఄదే యధంగస ఐమిస్ ఔడా యసధాయణంగసనే
ఔతుహశు ంద.
మిపయల్
కసట్మసక్ట ఴశు చి
ర కూతస చేభంచకోళడాతుకూ రెభదయడుా శంరదంచాయౌ.
చినాహఱలఱఔు కసట్మసక్ట ఈందతు ఖాఴించగసనే అఱశయం చేమఔుండా చినాహఱలఱ ఔంట్్ అశతిరకూ తీశఔురెయళాయౌ;
ఎందఔంట్ే తెఱలతు భచి, ఔంట్్ఱో ఏయుడున ట్ృయభర్ ఄముయండొ చి. అఱశయంగస చికూతస చేళేు కసట్మసక్ట ళఱల
హఱలఱోల ూమిుగస ఄంధతాం మసళడ్ం, ఔంట్్ చ఼ప భందగించడ్ం ఱేదా ళహకాన్ట ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ.
ఖభతుఔ


కసట్మసక్ట ఄతుా ళమశఱ రసమికూ ళశుంద



కసట్మసక్ట ళఱల ఔయౌగే ఄంధతాాతుా తృో గొట్టటచి



కేళఱం ఴశు చి
ర కూతస దాామసనే నమం చేమఖఱం; ఴశు చి
ర కూతస దాదాప ఆయరెభ తుభుయౖసఱు డ్ెతేంద



హఱలఱోల ఎంత తాయగస యఱెభతే ఄంత తాయగస చికూతస చేభంచాయౌ

ళనెభల్ కసట్మసక్ట ఔు శంఫంధంచినంత ళయఔు ఆుట్్కు దాతుా తుఱుళమించడాతుకూ, నెభమదంచడాతుకూ ఱేదా
తురసమించడాతుకూ ఎట్ుళంట్్ చికూతాస ఱేద. ళనెభల్ కసట్మసక్ట ఔు ఈనా కేఔక చికూతస ఱెన్స ఎఔసట్ారక్షన్. మోగికూ
చ఼ప రెభఔఱయం ళచిినపుడ్ె, చ఼ప భందగించడ్ం దాామస మోజురసమీ చయయఱు చేశకోఱేనపుడ్ె కసట్మసక్ట ఆంకస
ూమిుగస యఖఔతృో భనా రెంట్నే ఱెన్స ఎఔసట్ారక్షన్ చేమాయౌ. ఫాగస మిగితృో భన కసట్మసక్ట ఄభతే గసలకోభా,
ఐమైట్్స్, ఱెన్స డుళేరలళమంట్స ళంట్్య జయఖఔుండా తురసమించేందఔు రెంట్నే ఱెన్స ఎఔసట్ారక్షన్ చేమాయౌ.
చికూతస
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కసట్మసక్ట ముదట్్ దఴఱోల ఈంట్ే భందగించిన చ఼పన మితౄసరక్షన్ భమిము శమైన ఄదాదఱు మోగికూ ఆళాడ్ం దాామస
శమి చేయొచి.
మాకూసమాల్ రదేఴంఱో తఔుకళ యసిభ ఱెంట్్ఔయఱార్ ఒళహట్ీ ఈనా మోఖుఱఱో ఈదమంూట్ ఇ కూంద ఔంట్్
చఔకఱోల ఔట్్ రేశకోళడ్ం దాామస చ఼ప బయుఖుడ్ెతేంద:
పహనెభల్ఎపహరన్ 2.5% ఔంట్్చఔకఱు
ఱేదా
ట్ారహక్ఄబైడ్స 0.5% ఔంట్్చఔకఱు
ఱేదా
ళభకల ోంట్ోఱేట్స 1% ఔంట్్చఔకఱు
ఴశు చి
ర కూతస
కసట్మసక్ట న ఫట్్ట భమిము మోగి ఎంహఔన ఫట్్ట, ఄందఫాట్ుఱో ఈనా మిఔమసఱు/మంతారఱు భమిము రెభదయతు
ఄనబరసతుా ఫట్్ట ఴశు చి
ర కూతస తుయణ భంచాయౌ.
ఎకస్రరకసయూసఱార్ కసట్మసక్ట ఎఔసట్ారక్షన్ (ECCE), తౄసకో ఎభయౌసపహకేవన్ ఱేదా నాన్-తౄసకో యసమల్ ఆతుసవన్ ళంట్్య
కసట్మసక్ట న త ఱగించడాతుకూ చేయొచి. ఄభతే కసయూసఱార్ ఫాగ్ ఱో తృో ళటమిమర్ ఛాంఫర్ ఆంట్ారఅఔుయఱార్ ఱెన్స
ట్ట డ్ం ఄందయు ళహతౄసయుస చేళే రకామ
ూ .
మోగికూ యవమశ఼చి
కసట్మసక్ట దద ద ఄభేయళయఔు అఖఔుండా భుందే ఴశు చి
ర కూతస చేభంచకోరసయౌ.
దీయఘకసఱం కసట్మసక్ట ఔు చికూతస ఄందంచఔతృో తే ళఔండ్మీ గసలకోభా ళంట్్ రభాదఔయబైన శంకూలవటతఱు ఫమట్డే
ఄళకసఴం ఎఔుకళ.
యసమల్ ఆతుసవన్ కసట్మసక్ట ఴశు చి
ర కూతస చేళహన రసమిఱో ఴశు చి
ర కూతస ఄభన రెంట్నే మీయౘతయౌట్ేవన్ దాామస చ఼పతు
బయుఖు యుచఔునే ఄళకసఴం ఈంద.
కసట్మసక్ట ఴశు చి
ర కూతసఔు ఱేశర్ రసడాయు; ఄభతే తృో ళహటమిమర్ కసయూసఱోట్మి కోశం YAG ఱేశర్ ది తితు
ఄనశమియు సయు.

1.3 గసలకోభా
ఆయ నాఱుఖు యకసఱుగస ళమీగఔమించఫడాడభ

1) భ
భర మీ ఒన్ మాంగిల్ గసలకోభా
రసయధ తుమసియణ


నొహు ఱేఔుండా మిపయల్ చ఼ప కోఱోుళడ్ం



నఱఫ్భ శంళతసమసఱు భఫడున రసమికూ ళశుంద
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ఔంజనెభరరస భమిము కసమిామా శువట ంగస ఈండ్డ్ం



శ఼యయయయమ ళఱల ఔడా శభశయ ఈనా ఔనా శుందంచద



మండ్ె ఔనఱు కే యధంగస ఆఫబంద డాయౌసన తుమభం ఱేద; ఔదాతుకూ ఎఔుకళ శభశయ భమొఔ
దాతుకూ శాఱుబైన శభశయ ఈండొ చి



గసలకోభా ఈనా మోఖుఱఔు ముదట్్ డుగాీ ఫంధళపఱెభన రసమికూ ఔడా ఇ రసయధ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ

ఖభతుఔ: భభ
ర మీ ఒన్ మాంగిల్ గసలకోభా తృసరయంబ దఴఱో ఎట్ుళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళప; కసఫట్్ట నఱఫ్భ
శంళతసమసఱు భఫడున రసమికూ ఆంట్ారఅఔుయఱార్ రవర్ మీక్ష భమిము పండ్స్ మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.
చికూతస
1. ట్ెభముఱాల్ 0.5% ఱేదా తెట్ాకోసఱాల్ 0.5% ఔంట్్చఔకఱు, ఆఫబంద ఈనా ఔంట్్ఱో ఈదమంూట్ ఱేళగసనే
ఔ చఔక, తమసాత నెాడ్ెఖంట్ఱు ఖడుచాఔ భమొఔ చఔక
ఱేదా
ఱాట్ననతృసరస్ట 0.005% ఔంట్్చఔకఱు, తుదరతృో భే భుంద ఔక చఔక
ఱేదా
తెభాట్ోతృసరస్ట 0.03% ఔంట్్చఔకఱు, తుదరతృో భే భుంద ఔక చఔక
ఱేదా
ట్ారరోతృసరస్ట 0.04% ఔంట్్చఔకఱు, తుదరతృో భే భుంద ఔక చఔక
భన చెహున భందఱు యపఱం ఄభతే ఔంట్్ రెభదయ తుపణుడుతు ఔఱళడ్ం ఱేదా రేమే భందఱు ళహతౄసయుస
చేభంచకోళడ్ం చేమాయౌ.
2. డో ము ోఱబైడ్స 2% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
తరమోతుడున్ ట్ాయటమేట్స 0.2% మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ఱేదా
భఱోకసమిున్ 1-4% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ఱేదా 4% జల్ తుదరఔుభుంద
ఔరేల మోగి మండ్ె ట్ాహఔల్ భందఱఔు ఔడా శుందంచఔతృో తే రతాయభాాామంగస యౌశట ర్ ట్ారఫ్ఔుయఱోతృసలళహట ఱేదా
గసలకోభా పహఱటమింగ్ ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ.
మోగికూ రతి భూడ్ె నండు అయు నెఱఱఔు ఔ యసమి IOP, అహటక్ నెర్ా ఴడ్స భమిము యశళల్ పల్డ ఎఱా ఈనాాయో
మియౕయౌంచాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి


భఱోకసమిున్ ళఱల యసుశం భమిము బైయోహమా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద; దీతు ళఱల ఔనఫొ భమఱు నొహు
మసరొచి, కసఫట్్ట మీడుంగ్ గసలశఱు తదనఖుణంగస భామసియౌస మసరొచి.
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ఔరేల ఈదమంూట్ ఔంట్్ఱో చఔక రేశకోఔతృో తే, కే యసమి మండ్ె చఔకఱు ఎట్్టమిళి తి
హ ఱో
రేశకోఔడ్ద.



భందఱు, రతేయకూంచి తెట్ా-ఫాలఔయుల, రెనసకోగసనే భానాు ఔయౌగియు సభ. యట్్తు దీయఘకసఱం రసడుతే ఔనఱు
తృ డుఫామి ఄళకసఴం ఈంద, ఄపుడ్ె ఔతూాయు ళచేిఱా ఈఔమించే ఔంట్్ చఔకఱు రసడాయౌస మసరొచి.



ంఔుిళల్ ఄఔ
ల వన్ ది తి ఖుమించి మోగికూ యళమించాయౌ



డ్మాఫ్ట్్క్స ఈనా మోఖుఱఱో ట్ెభముఱాల్ రసడ్ఔం ళఱల ఴైతృో గల క
ట ేమిమా రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్ళప.



ఎఔుకళ ళేప కేచ ోట్ ఈండేట్ట్ుళంట్్ జీళనఱైయౌతు భాయుికోరసయౌ.

2) భ
భర మీ మాంగిల్ కోలవర్ గసలకోభా
ఔంజళహటవ్ గసలకోభా ఄతు ఔడా ఇ రసయధతు హఱుయసుయు; ఆద యసధాయణంగస నఱఫ్భ శంళతసమసఱు భఫడున రసమికూ
ళశుంద
రసయధ తుమసియణ


శభశయ ఈనా ఔంట్్కూ ఄఔయసమతే
ు గస దయద, ఔనా ఎయాగస ఄభతృో ళడ్ం



తఱనొహు, కసమిామా భశఔఫామితృో ళడ్ం



ఔకయసమిగస చ఼ప భందగించడ్ం భమిము రసంతేఱు

ఖభతుఔ:


 భభ
ర మీ మాంగిల్ కోలవర్ గసలకోభా ఄనేద ఄఫ్సుఱోమఱాజిఔల్ ఎభము తూస



తృసరధమిఔ చికూతస ఄభన తమసాత ఔంజళహటవ్ గసలకోభా ఈనా మోగితు ఔంట్్ రెభదయ తుపణుడు దఖగ యఔు ంతృసయౌ

చికూతస
1. భాతుట్ాల్ 20% (IV), 1.5-2 g/kg, ఄయఖంట్ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ
ఱేదా
గిలజమసల్ 50%, 1 to 1.5 g/kg, దీతుా తుభమకసమ ఱేదా అయంజ్ యశంఱో ఔయౌహ మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు
యసయుల మోతాదతు ఫాగించఔుతు రసడాయౌ
ఴచిమిఔ: డ్మాఫ్ట్్క్ మోఖుఱఱో భ భందఱు ఴైర్-గల క
ట ేమిమాఔు దామి తీయొచి. భాతరఱు రేశఔునా ఖంట్
ళయఔు తూయు తీశకోఔడ్ద. డుఴైడవ
ేర న్ ఱేదా కసమిడమాక్ డీఔంనేసవన్ ళంట్్ కసంట్ారఆండుకేవన
ల మసరొచి.
2. భఱోకసమిున్ 2% ఔంట్్చఔకఱు, ముదట్్ ఖంట్ఱో దఴేన తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమి రేమాయౌ. అ తమసాత IOP
తృసరయంతేంచాఔ, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి రసడాయౌ.
3. ఄళహట్ాజోఱబైడ్స భాతరఱు 500 mg యసటట్స, అ తమసాత అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 250 mg, ూయహఱలమీ ఫాలక్
ళచిింద ఄతు తేఱేళయఔు ఇ భంద రసడాయౌ.
4. ట్్మోఱాల్ 0.5% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఴశు చి
ర కూతస చేళేళయఔు ఇ భందఱు రసడాయౌ
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ఱేదా
తెట్ాకోసఱాల్ 0.5% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
ఴచిమిఔ: బైడమ
ుర ాట్్క్స, ళభకల ోజిక్ భందఱు రసడే రసమికూ డెభఱేట్స ూయహల్ కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స
రెభదయఱసఱఱో ఈనా మిఔమసఱన ఫట్్ట ఆమిడాట్మీ ఱేశర్ ఱేదా ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
తఱనొహు భమిము ఔంట్్ దఖగ య ళచేి కసాతుక్ నొహుతు యశమమించఔడ్ద.
భఱోకసమిున్ ళఱల భయోహమా, ఆన్లబేవన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. దీతు ళఱల చ఼ప భందగించి ఄళకసఴం
ఈంద.
COPD, బైమాళు తుమా గేాయస్, కసమిడమాక్ ఄమితిమమస్, డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ ళంట్్య ఈనా మోఖుఱఱో ట్ాహఔల్
తెట్ా-ఫాలఔయుల రసడేట్పుడ్ె చాఱా జఞఖాతు ళఴించాయౌ.
3) ఔంజతుట్ల్ గసలకోభా
ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ఆద యసధాయణంగస ళశుంద. ఆంట్ారఅఔుయఱార్ తిు డు యఖడ్ం ళఱల ళచేి
ళహండోర మ్ ఆద. దీతుళఱల ఔనఖుడ్ెల ఄశషజంగస ఈండ్డ్ం భమిము ఔంట్్ చ఼ప తృో ళడ్ం ళంట్్య జయగొచి.
చికూతస
1. ట్్మోఱాల్ 0.25% ఔంట్్చఔకఱు; ఆఫబంద ఈనా ఔంట్్కూ రతి నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఔ చఔక
ఱేదా
తెట్ాకోసఱాల్ 0.25% ఔంట్్చఔకఱు; ఆఫబంద ఈనా ఔంట్్కూ రతి నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఔ చఔక
2. ఄళహట్ాజోఱబైడ్స భాతరఱు 12 mg/kg, మోతాదతు భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ
గోతుయోట్మీ భమిము ట్ారఫ్ఔయఱోట్మీ ళంట్్ ఴశు చి
ర కూతసఱు చేమాయౌస మసరొచి.
కసమిామల్ డ్మామీట్ర్, IOP, డుస్క ఱో భాయుుఱు భమిము మీతౄసరక్షన్ ళంట్్ యవమాఱన క్షుణణ ంగస
మియౕయౌంచాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి


ఆద నెభమదగస మిగి ఆఫబందఱు ఔయౌగించే రసయధ; ఄభతే ఴశు చి
ర కూతస దాామస ఈఴభనం తృ ందొ చి.



మోగసతుా భుందగసనే ఔతుట్ట ఔతృో తే (రెభదయం అఱశయంగస ఄందతే) జీయతాంతం తయచగస అశతిరకూ రెయల
చ఼హంచకోరసయౌ.



ఔంట్్కూ ట్ారభా ళఱల నవట ం ఔయౌగే ఄళకసఴం ఎఔుకళ కసఫట్్ట ఱసమీమిఔ ఴాభ ఈండే అట్ఱు అడ్ఔడ్ద.



మోగి యొఔక ఫంధళపఱ హఱలఱోల ఎళమికైనా దద కసమిామా, తౄో ట్ోతౄో తమా ఱేదా ఔంట్్ నండు ఎఔుకళగస
తూయు కసయడ్ం ళంట్్య ఈనాాభేమో తెఱుశకొళయౌ. ఔరేల ఄఱా ఎళమికైనా ఈంట్ే రసమికూ ఔడా చికూతస
ఄందంచాయౌ.
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4) ళఔండ్మీ గసలకోభా
ఈరెభట్్స్, ఴైర్ బచ఼యర్ కసట్మసక్ట, ట్ారభా, మట్్నల్ రసయధఱు ళంట్్య ళచిినపుడ్ె రసట్్తో తృసట్ు (ఔట్్ ఱేదా
ఄనేఔం) ళచేి రసయధగస ళఔండ్మీ గల క
ట ోభా ళశుంద. ళట మసభడ్సస దీయఘకసఱం రసడ్డ్ం ళఱల ఔడా ఇ రసయధ మసరొచి.
రసయధ తుమసియణ


శభశయ ఈనా ఔనాకూ చ఼ప తఖగ డ్ం



ఆంట్ారఅఔుయఱార్ రవర్ చాఱా ఎఔుకళగస ఈండ్డ్ం



మట్్నల్ రసయధఱు ళఱల ఄముయంట్ే ఐమిస్ ఱో కొతు నాయళఱు ఏయుడ్డ్ం

చికూతస
మోగి రెభదయచమితఱ
ర ో ఎట్ుళంట్్ ఔంట్్ శభశయఱు ఈనాాయో తెఱుశఔుతు, రసట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు భుంద అ
రసయధఱన నమం చేమాయౌ. మోగి తృో వణ/తుయాషణఔు:
శభశయ ఈనా ఔంట్్కూ మట్ోరఫఱాబర్ ఆంజక్షన్ 99%
ఱేదా
తారంఫో ట్్క్ గసలకోభా ఈంట్ే తౄో ట్ో కొమాఖుయఱేవన్ చికూతస (ళభకల ోతౄో ట్ోకొమాఖుయఱేవన్)

1.4 ట్ారకోభా
ఔల మీడుమా ట్ారకోభాట్్స్ ఄనే ఫాకుటమిమా ళఱల ఔయౌగే దీయఘకసయౌఔ ఔంజతురరెభట్్స్ రసయధతు ట్ారకోభా ఄంట్ాయు.
రంచరసయు ంగస ఄంధతాాతుా ఔఱుఖజేళే కసయణాఱఱో ట్ారకోభా భుంద ళయుశఱో ఈంట్ుంద. ఔంజనెభరరసఱో కసాతుక్
ఆన్లబేవన్ మసళడ్ం ళఱల భన ఔనము యొఔక ట్ాయసల్ ేల ట్స, ఎంట్ోరహమాన్ ఔు యసకమింగ్ మసళడ్ం; ఄదే యధంగస
ఔనఫొ భమఱఔు ఔడా ఆద యో ఔడ్ం ట్ారకోభా యొఔక ఱక్షణం.
ఖభతుఔ: ఴైర్ ఎండ్మిక్ రదేఱసఱోల ఈండే హఱలఱు, తఱులఱఔు ట్ారకోభా శఱబంగస ళశుంద. ఇఖఱు, తౄో బైట్సస,
రేలైా భమిము ఄమియబరంగస ఈండే రసతాళయణంఱో ఆనెిక్షన్ ఄతయంత రేఖంగస భనవేఱఔు ళశుంద.
రసయధ తుమసియణ


ఆనెిక్షన్ తిమిగి ళచిినపుడ్ె తృసరధమిఔ దఴఱోల మోఖుఱఔు తౄో ట్ోతౄో తమా ళశుంద



ఄుర్ ట్ాయసల్ ేల ట్స మీద ఏయుడే తౄసయౌఔల్స ఖుండ్రంగస, తెఱలగస ఈండే నాడ఼్యల్స ఄతు మీక్ష దాామస
తుమసిమించకోరసయౌ



మోఖం భుదయు దఴఱో ఈండ్గస, ఔనముఱు ఱోఱకూ భుడ్ెచఔుతు కసమిామాఔు యుదదకోళడ్ం ళఱల
కసమిామల్ ఄఱసర్స ళయసుభ



కసమిామల్ యసకమింగ్ ళఱల చ఼ప ఱోం

రంచ అమోఖయ శంశి రకసయం ట్ారకోభా దఴఱు
ట్ారకోభాట్స్ ఆన్లబేవన్ తౄసయౌఔుయఱార్ (TF) - ఄుర్ ట్ాయసల్ ేల ట్స రదేఴంఱో ఔతూశం ఐద తౄసయౌఔుయల్స
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ఔతుహంచడ్ం
ట్ారకోభాట్స్ ఆన్లబేవన్ ఆంట్ెన్స (TI) - ఄతితీళరబైన ఆన్లబేవన్ ళఱల ఔంజతురరెభట్ల్ యఔు నాయళఱు
ఔతుహంచఔతృో ళడ్ం
ట్ారకోభాట్స్ యసకమింగ్ (TS) - ఄుర్ ట్ాయసల్ ేల ట్స రదేఴంఱో తెఱలతు గీతఱు (యసకర్స)
ట్ారకోభాట్స్ ట్్క
ర ూమాళహస్ (TT) - కొతుా ఔనముఱు ఱోఱకూ భుడ్ెచఔుతు కసమిామాఔు యుదదకోళడ్ం
కసమిామల్ ఒేళహట్ీ (CO) - కసమిామల్ ఒేళహట్ీ (యసకర్) ఈండ్డ్ం ళఱల ళంట్రల్ కసమిామాఔు ఆఫబందఱు
చికూతస
రంచ అమోఖయ శంశి ట్ారకోభా తురసయణఔు భమిము చికూతసఔు SAFE ఄనే దద తితు ళహతౄసయుస చేళహంద:
S - మోఖుఱఱో ఎంట్ోరహమన్ నమం చేళేందఔు ఴశు చి
ర కూతస (surgical correction). ఇ చికూతస దఖగ మల ో ఈనా
రెభదయ/అమోఖయ కేందారఱఱో ఔడా చేశకోరొచి.
A - TF భమిము TI ఈనారసమికూ ఆతయుఱఔు రసయహు చెందతుళాఔుండా తురసయణ చయయగస మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతస
(antibiotic treatment).
F - ఔమి నండు భమొఔమికూ రసయధ శంఔామించఔుండా ముషం ఔడ్ెకోకళడ్ం (face washing) భమిము ఴమీయం
యబరంగస ఈంచకోళడ్ం
E - చట్ుటఔకఱ రసతాళయణంఱో భాయుు/ఴైజీన్ (environmental change)
1. ఄజితోరబైళహన్ 1 g కసయూసల్, ఔక యసమి
హఱలఱఔు: 20 mg/kg ఔక యసమి
రతాయభాాామంగస:
మసకూసతోబైళహన్ 150 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు: 5.8 mg/kg, మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించి తీశకోరసయౌ
ఱేదా
డాకూసళభకల న్
ూ 100 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; మండ్ె రసమసఱు
ఴచిమిఔ: ఇ భంద హఱలఱఔు, ఖమిైణీఱఔు భమిము తృసఱు ఆచేి తఱులఱఔు కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
ఱేదా
శఱాిబతోకససజోల్ భాతరఱు 400 mg + ట్ెభబ
ర తోహరమ్ 80 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె రసయుల
హఱలఱఔు: భన చెహున మోతాదఱో శఖం, భూడ్ె రసమసఱు
భమిము/ఱేదా
ట్ెట్ారళభకల న్
ూ 1% ఔంట్్ అభంట్ెమంట్స మసతిరూట్, అయు రసమసఱు
ఱేదా
శఱాిళట్బైడ్స 10-20% ఔంట్్చఔకఱు, భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల; అయు రసమసఱు
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ఱేదా
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ 0.3% అఫ్సుయౌమక్ య ఱయవన్, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల భమిము ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ 0.3% ఔంట్్ అభంట్ెమంట్స
మసతిరూట్; ఎతుమిద రసమసఱు
ఴశు చి
ర కూతస
ట్్క
ర ూమాళహస్ భమిము ఎంట్ోరహయోన్ శమిదదద డాతుకూ ఔనముఱు ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ, దీతు ళఱల కసమిామల్
ఄంధతాాతుా తురసమించళచి.
మోగికూ యవమశ఼చి
హఱలరసడుకూ భాతరబే ట్ారకోభా ఈనాుట్్కు ఔుట్ుంఫం ముతు ం చికూతస తృ ందాయౌ
అఔుయఱార్ మియబరత బయుఖుయుచకోరసయౌ - హఱలఱోల ముషం యబరంగస ఈంచకోళడాతుకూ చ఼డాయౌ
రసతాళయణంఱో బయుఖుదఱ - పయుఖుఱు/కుట్కసఱు మసఔుండా చ఼శకోరసయౌ, ఫాత
ర ంఱో యబరత తృసట్్ంచాయౌ

1.5 యట్మిన్ A ఱోం
మీశల్స ళచిిన యయళపఱు భమిము హఱలఱఔు యట్మిన్ A ఱోం ఖనఔ ఈంట్ే తృసరణాఱఔు చాఱా రభాదం.
యట్మిన్ A ఱోం ళఱల ఄంధతాం తృ ందడ్ం ఄనేద అయు నెఱఱ యయళప నండు అయు శంళతసమసఱ హఱలఱ ళయఔు
ఎఔుకళగస ఔతుహశు ంద.
అఔుయఱార్ భాతుపళేటవన్స
యట్మిన్ A ఱోం ళఱల ఔనఱ దాామస ఔతుహంచే ఱక్షణాఱన/శంకేతాఱన జమోఫ్సుయౌమమా ఄంట్ాయు, రసట్్ఱో
ఫాఖంగస ఈనాయ కూంద యళమించఫడాడభ:


మేభ చీఔట్్ - మసతిరూట్ ఱేదా రెఱుతేయు తఔుకళ ఈనాపుడ్ె మోగికూ చ఼ప భందగించడ్ం



ఔంజనెభరళల్ జమోళహస్ - ఔంజనెభరరస తృ డుగస ఔతుహంచడ్ం



ఫ్భఱట్స యసుట్సస - ఔంజనెభరళల్ జమోళహస్ ఔు భుదయు దఴ; ట్ెంతృో యల్ ఔంజనెభరరసఱో ఔ రదేఴంఱో తెఱలగస,
నయఖఱా ఔతుహంచడ్ం



కసమిామల్ జమోళహస్ - కసమిామా తృ డుగస ఔతుహంచడ్ం



కసమిామల్ ఄఱసమేవన్ తో ఔడున జమోళహస్ - కసమిామల్ జమోళహస్ ఔు భుదయు దఴ, కసమిామాఱో
ఄఱసమేవన్ ఔతుహశు ంద



కసమిామల్ ఄఱసమేవన్/కమసట్ోభఱేళహమా - కసమిామా ఄఔయసమతే
ు గస ఔయఖడ్ం; తీళరబైన యట్మిన్ A
ఱోం ళఱల ళశుంద



కసమిామల్ యసకమింగ్ - తీళరబైన యట్మిన్ A ఱోం ఈనా హఱలఱు దాతుా తట్ుటఔుతు జీయంచి ఈంట్ే అ
తమసాత ళచేి చిళమి దఴ ఆద. కసమిామల్ యసకమింగ్ చ఼ప మీద శువట బైన ఱోంతో ఔడున జఞడ్
యడుచిడ్ెతేంద.

268

చికూతస
1. రసయధ తుమసియణ ఄభన రెంట్నే యట్మిన్ A కసయూసల్స మోగికూ ఆరసాయౌ
అయు నెఱఱఱోప హఱలఱఔు: యట్మిన్ A (O) 50,000 IU, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు
అయు నండు నెాండ్ె నెఱఱ ళమశనా హఱలఱఔు: యట్మిన్ A (O) 100,000 IU, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు
నెాండ్ె నెఱఱు భన ళమశనా రసమిక:ూ యట్మిన్ A (O) 200,000 IU, మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు
శంతాననతుతిు ళమశకూ ళచిిన ళు ఱ
ర ఱో మేభ చీఔట్్ ఱేదా ఫ్భట్ాట్సస యసుట్సస ఈనాట్ట భతే రసమికూ మోజుకూ 10,000 IU
ఱోప యట్మిన్ A ఆరసాయౌ ఱేదా రసమసతుకూ 25,000 IU ఱోప ఆరసాయౌ.
తీళరబైన రసంతేఱు, యమోచనాఱు భమిము ేఖుఱో మసనాజీళపఱు ఈనా హఱలఱఔు రసట్ర్ మిళహఫుల్ యట్మిన్ A
IM దద తిఱో ఆరసాయౌ.
2. జంట్ాబైళహన్ ఱేదా ట్ోఫారబైళహన్ ఔంట్్ ఛఔకకఱు 14 mg/ml, ఖంట్ఔు ఔ యసమి
3. ళతౄసజోయౌన్ 50 mg/ml ఔంట్్చఔకఱు, ఆనెిక్షన్ తగేగ ళయఔు ఖంట్ఔు ఔ యసమి
మోగికూ యవమశ఼చి


ఖమిైణీఱు భమిము తృసయౌచేి తఱులఱు ఔడా యట్మిన్ A ఄధఔంగస ఈనా అయౘమసతుా తీశకోరసయౌ



కూాంద చెహున ట్ేఫుల్ అధాయంగస యట్మిన్ A మోతాద రేశకోరసయౌ



ఄధఔ మోతాదఱో యట్మిన్ A తీశకోళడ్ం ళఱల ఴైర్-యట్మిననళహస్ A ళశుంద.

ట్ేఫుల్ 2: హఱలఱఔు ఆళాళఱళహన యట్మిన్ A మోతాద
యట్మిన్ A - మోతాద

యట్మిన్ A - మోతాద

శంళతసయం ఱోప హఱలఱఔు

శంళతసయం ళమశ భన హఱలఱఔు

100,000 I.U ముదట్్ మోజు

200,000 I.U ముదట్్ మోజు

100,000 I.U మండొ ళ మోజు

200,000 I.U మండొ ళ మోజు

100,000 I.U నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత భూడ్ళ

200,000 I.U నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత భూడ్ళ

మోతాద

మోతాద

అఔుయఱార్ చికూతస
ట్ెట్ారళభకల న్
ూ ఱేదా కోలమసంపతుకసల్ ఔంట్్ అభంట్ెమంట్స, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, కసమిామాఔు ఎకోసెజ్
ఄళాఔుండా చ఼శకోరసయౌ
తురసయణ
రశళం తమసాత తఱులఱఔు యట్మిన్ A 200,000 IU మోతాదఱో ఆరసాయౌ
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తయౌల తృసఱు ఆళాడ్ం/తాఖడ్ం తృో ర తసఴించాయౌ
యట్మిన్ A భాతరఱు రేశకోరసయౌ; మీశల్స ఈనా హఱలఱు రతేయకూంచి యట్మిన్ A థెయ ఄనఔుతు మోజూ భాతరఱు
తఖు మోతాదఱో తీశకోరసయౌ
మీశల్స ఔు మోఖతుమోధఔత ళచేిఱా ట్ీకస రేభంచకోరసయౌ (MMR రసకూసన్)
యట్మిన్ A ఎఔుకళ ఈండే అయౘయం తీశకోళడాతుా తయౌల ఱో, తడ్డ ఱో తృో ర తసఴించాయౌ
తయౌల తృసఱు కసఔుండా ఆతయ అయౘయం తీశకోళడ్ం ఄఱరసట్ు చేశఔుంట్ునా హఱలఱోల యట్మిన్ A తృో వకసఱు ఎఔుకళ
ఈనా అయౘయం తీశఔునేఱా చ఼శకోరసయౌ (ఈదా: భామిడుండ్ె, ఫొ తృసుభ, అఔు ఔయఱు)

1.6 మట్్నా రసయధఱు
ఄంధతాం ఔయౌగించే మట్ీనా రసయధఱు: డ్మాఫ్ట్్క్ మట్్ననతి, ళమశ శంబందత భాఔుఱార్ డుజనెమేవన్
1) డ్మాఫ్ట్్క్ మట్్ననతి
డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ ళఱల ళచేి శయాయసధాయబైన ఄళశి గస డ్మాఫ్ట్్క్ మట్్ననతితు ఖుమిుయు సయు. మట్్నల్ యఔు
నాయళఱఱో శభశయఱ ళఱల ఔాభంగస చ఼ప కోఱోుళడ్ం ఇ రసయధ ఱక్షణం; ఆద ఴైర్ గల ళ
ట హమిమా దీయఘకసఱం
ఈండ్డ్ం, ఴైర్ ట్ెనషన్ ళంట్్ డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ శంబందత ఱక్షణాఱ ళఱల ళశుంద.
డ్మాఫ్ట్్క్ మట్్ననతి భూడ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించఫడుంద
1. ఫాయకౌగోండ్స మట్్ననతి
2. డ్మాఫ్ట్్క్ మట్్ననతి
3. తృ ర యౌపమేట్్వ్ డ్మాఫ్ట్్క్ మట్్ననతి
రసయధ తుమసియణ


డెభఱేట్ెడ్స పయహల్ ఔు పండో యో క



అహటఔల్ కొఴమన్స ట్ోమోఖాప



ఫ్ోల మన్స అంజియోఖాప

చికూతస
రసయధ తుమసియణ తాయగస చేమాయౌ, డ్మాఫ్ట్్క్ తుమంతరణ ఄభఱు చేమాయౌ, మోగితు తయచగస అశతిరకూ ళచిి
చ఼హంచకోభనాయౌ. పండ్స్ తౄో ట్ోఖాప, ఫ్ోల మోళహన్ మాంజియోఖాపహ చేమాయౌ. శమైన శభమంఱో యౌశట ర్
తౄో ట్ోకోమాఖుయఱేవన్ ఱేదా యట్ెఔ
ర టమీ ఴశు చి
ర కూతస ఱేదా మండ్ె చేమాయౌ.
ఇ రసయధకూ తుమిదవటబైన భందఱు ఄంట్ృ ఏమి ఱేళప. ఏ భందఱ ఇ మోగసతుా తుఱుళమించించడ్ం,
నెభమదంచడ్ం ఱేదా తురసమించడ్ం ళంట్్య చేమఱేళప.
మోగికూ యవమశ఼చి
శంళతసమితుకూ ఔ యసమి చేభంచకోరసయౌసన పండ్స్ మీక్ష యొఔక ఄళశయం ఖుమించి మోగికూ యళమించాయౌ.
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ఱేశర్ చికూతస దాామస చ఼ప భమింత తగిగతృో ఔుండా చ఼డొ చి కసతూ తగిగతృో భన చ఼పతు తిమిగి తీశఔుమసళడ్ం
ఔుదయద.
2) ళమశ శంబందత భాఔుఱార్ డుజనెమేవన్
ళమశ యుఖుతనా కొదీద ఔంట్్ఱోయౌ భాఔుఱాఱో భాయుు మసళడ్ం, దాతు ళఱల ఔంట్్ చ఼ప భందగించడ్ం,
ఔాభంగస ఄంధతాం మసళడ్ం ఇ రసయధ ఱక్షణం. భాఔుఱా తృసరంతంఱో ఈండే మట్ీనా ఱోయౌ తృ యఱోల ఔంట్్కూ
శంఫంధంచతు దామసిఱు ేమోకళడ్ం దాామస ళమశ శంబందత భాఔుఱార్ డుజనెమేవన్ ళశుంద. ఇ దామసిఱ
ళఱల శప యంఖుఱో ఔణతి ఏయుడ్ెతేంద, మట్ీనాఱో ఏయుడ్డ యట్్తు డ్రళన్స ఄంట్ాయు. ఄయరెభ శంళతసమసఱు భఫడ్డ
రసమికూ ఇ రసయధ యసధాయణంగస ళశుంద.
ఇ రసయధకూ ఈండే కేఔక ఱక్షణం ళంట్రల్ యజన్ భందగించడ్ం; దీతు ళఱల ఔాభంగస ఄంధతాం ళశుంద. ఫాగస
డెభఱేట్స ఄభన పయహల్ తు పండో యో క, అహటఔల్ కొఴమన్స ట్ోమోఖాప భమిము/ఱేదా డ్మాఫ్ట్్క్ మట్్ననతి ఈనా
రసమికూ ఫ్ోల మన్స అంజియోఖాప.
చికూతస
ఆంట్ారయట్్మ
ర ల్ ఆంజక్షన్: ఫ్రసళహజుభాబ్ (ఄరసళహటన్) ఱేదా మసతుతజుభాబ్ (ఱళంట్్స్) శభశయగస ఈనా ఔంట్్కూ
యట్్యో
ర
ట్్నల్ తుపణుడు దాామస చికూతస చేమాయౌ

1.7 మితౄసరకూటవ్ ఎయార్స భమిము ఱో యజన్
మితౄసరకూటవ్ ఎయార్స
దఖగ యగస ఈనాయ ఱేదా ద఼యంగస ఈనాయ శళయంగస ఔతుహంచఔతృో ళడ్ం; ఆయ నాఱుఖు యకసఱు: రశబయోహమా,
భయోహమా, ఏళహటగసమట్్జం భమిము ఴైమోహమా. ఔ మోగికూ ఔట్్ ఔంట్ే ఎఔుకళ మితౄసరకూటవ్ ఎయార్స ఈండొ చి.
1) రశబయోహమా
ళమశ మిగే కొదీద ఇ రసయధ ళచేి ఄళకసఱసఱు యుఖుతాభ; యసధాయణంగస ఆద నఱఫ్భ శంళతసమసఱు భఫడున
రసమికూ ళశుంద. రశబయోహమా రధాన శభశయ దఖగ యగస ఈనాయ చదళడ్ం ఱేదా రసరమడ్ం భమిము దఖగ యగస
చేమళయౌసన నఱు చ఼ప ఆఫబందఱ ళఱల చేమఱేఔతృో ళడ్ం. మితౄసరక్షన్ దాామస రసయధ తుమసియణ ఄళపతేంద.
మీక్షఱు చేళేట్పుడ్ె గసలకోభా భమిము డ్మాఫ్ట్్క్ మట్్ననతి జఞడ్ ఈందేమో చ఼డాయౌ. ఄరేమి ఱేఔుండా కేళఱం
మితౄసరకూటవ్ ఎయార్స ఄభతే ఄపుడ్ె ఔలాజోడ్ె మసమాయౌ.
చికూతస: మోగికూ ల స్ ఱెన్స (కసనెాక్స) ఔలాజోడ్ె మసమడ్ం; రసట్్ ళఱల దఖగ యగస ఈండేయ శువట ంగస ఔతుహయు సభ.
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2) భయోహమా
ద఼యంగస ఈండే ళశుళపఱన ఖుమిుంచఱేతు దఽలహట ఱోతృసతుా భయోహమా ఄంట్ాయు. ఐద నండు ఆయరెభ ఐద
శంళతసమసఱ ఱోప ళమశ ఈండే రసమిఱో ఆద ళశుంద. భయోహమా ళళేు జీయతాంతం ఈండుతృో తేంద; తృసరయంబ
దఴఱో చికూతస చేమఔతృో తే మట్ీనాఔు శంఫంధంచిన ఆఫబందఱు ళయసుభ. మితౄసరక్షన్ దాామస రసయధ తుమసియణ
ఄళపతేంద.
చికూతస: మోగికూ బైనస్ ఱెన్స (కసనేకవ్) ఔలాజోడ్ె మసమడ్ం; మోగి ఔలల జోడ్ెతు ఎఱల పుడ఼్ రేశఔుతు ఈండాయౌ
3) ఴైమోహమా
దఖగ య ఈండే ళశుళపఱన ఖుమిుంచఱేతు దఽలహట ఱోతృసతుా ఴైమోహమా ఱేదా ఴైర్ బట్ోరహమా ఄంట్ాయు. చినా
హఱలఱోల "ఄకసభడేట్్వ్ ళర్" ఎఔుకళ ఈండ్డ్ం ళఱల రసలల కూ ఇ శభశయ ళచేి ఄళకసఱసఱు తఔుకళ. ళమశ మిగే
కొదీద ఄకసభడేట్్వ్ ళర్ తఖగ డ్ం ళఱల దద రసలల ఔు అఔుయఱర్ ళ్రైన్ తో తృసట్ు ఴైర్ బట్ోరహమా ఔడా ళచేి
ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. డెభఱేట్స ఄభన పయహల్ ఔు మితౄసరక్షన్ దాామస రసయధ తుమసియణ ఄళపతేంద.
చికూతస
మోగికూ ల స్ ఱెన్స (కసనెాక్స) ఔలాజోడ్ె మసమడ్ం ఱేదా కసంట్ాక్ట ఱెన్స మసమడ్ం.
ఇ కూంద ఱక్షణాఱు ఈంట్ేనే హఱలఱఔు ఔలాజోడ్ె ఆరసాయౌ:


తీళరబైన ఴైర్ బట్ోరహమా (> +3.00 మండ్ె ఔనఱఔు ళహిమర్ డెభఅఫ్ట ర్ చేమగస)



ళహకాంట్స భమిము తీళరబైన ఴైర్ బట్ోరహమా ఈనాపుడ్ె

4) ఏళహటగసమట్్జం
కసమిామా భమిము ఱెన్స ఔు ళయతాయశం ఖఱ ఔమేాచర్ మేడుమస్ ఏయుడ్డ్ం; ఄద ఔడా ఄతుా బమిడుమన్స ఱో;
దీతు ళఱల కోక ేల న్ ఱో ఔక తౄో ఔస్ ఏయుడ్డ్ం జయుఖుతేంద. భయోహక్ భమిము ఴైమోహమా మోఖుఱఔు
ఏళహటగసమట్్జం ఈండే ఄళకసఴం ఈంద. ద఼యంగస ఈండే రసట్్తు శమిగస చ఼డ్ఱేఔతృో ళడ్ం, తఱనొహు మసళడ్ం ళంట్్య
దీతు ఱక్షణాఱు. మితౄసరక్షన్ దాామస రసయధ తుమసియణ ఄళపతేంద.
చికూతస: మోగికూ ఏళహటగసమట్్క్ ళహయౌండుఔ
ర ల్ ఱెన్స ఈనా ఔలాజోడ్ె ఆరసాయౌ
5) ఱో యజన్
చ఼ప ఱసఴాతంగస భందగించడ్ం భమిము మోజురసమీ చయయఱు చేమఱేఔతృో ళడ్ం ఇ రసయధ ఱక్షణాఱు. యధఱో
జనాఱన ఖుమిుంచఱేఔతృో ళడ్ం, ఫో యుడ మీద మసశనాయ భశఔగస ఔతుహంచడ్ం, తోట్్రసమితో తృో యౌళేు మసళే రేఖం
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తగిగతృో ళడ్ం భమిము చ఼ప శభశయఱ ళఱల ళేాఴితేఱతో అడ్ెకోళడ్ంఱో ఆఫబందఱు. చికూతస, మితౄసరకూటవ్ ఔమక్షన్
తమసాత ఔడా చ఼ప శభశయఱు తఖగ ళప. ఇ రసయధ ఈనా రసమికూ ఱెభట్స మసష న్ 6/18గస ఈంట్ుంద భమిము
ళంట్రల్ యశళల్ పల్డ తగిగతృో ముంట్ుంద.
చికూతస


ఴశు చి
ర కూతస - ఆండుకేట్ెడ్స ఄభతే; ఈదాషయణ: మోగికూ కేట్మసక్ట ఔడా ఈంట్ే



మోగి చ఼ప యసభయి ాం మీక్షుంచాయౌ



మితౄసరక్షన్ తుమిదవటబైనదగస ఈండాయౌ భమిము ఄళశయం ఄభతే ఔలాజోడ్ె ఆరసాయౌ



ఱో యజన్ శభశయఱన ఄధఖమించడాతుకూ అహటఔల్ మిఔమసఱు (భాగిాపభమర్స, ట్ెయ్యో కప్స) భమిము
నాన్-అహటఔల్ మిఔమసఱు (చదళపఔునే ఈఔయణాఱు)

2.1 మడ్స ఐస్ (Red Eyes)
ఇ కూంద యళమింఫడ్డ రసయధఱు ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి ఄఔయట్స మడ్స ఐస్ ఔయౌగి ఈంట్ాభ: అఔుయఱర్ ట్ారభా,
కసమిామల్ ఄఱసర్, ఈరెభట్్స్ భమిము ఔంజకూటరెభట్్స్
2.2 అఔుయఱర్ ట్ారభా
అఔుయఱర్ ట్ారభా ఄనేద ఔంట్్కూ తగియౌన దెఫబఱు, రసట్్ఔందన చికూతస భమిము మోగి రెభదయచమితర అధాయంగస నాఱుఖు
యధాఱుగస ళమీగఔమించఫడాడభ. ఄయ: మోిమేట్్ంగ్ ఆంజుమీ, ఫల ంట్స ఆంజుమీ, తౄసమింగ్ ఫాడీస్ భమిము
ఫర్ా్/యయసమనం ళఱల ఆంజుమీ.
1) మోిమేట్్ంగ్ ఐ ఆంజుమీ
దనెభన ళశుళపఱ ళఱల ఔంట్్కూ తగిఱే దెఫబ. ఈదాషయణఔు భులైా, శ఼ద, బేఔుఱు, ఔఱం, ఔతిు , తీఖఱు,
ముదఱెభనయ
రసయధ తుమసియణ


కసమిామా భమిము/ఱేదా ళలమస మీద తెగిన గసమం



ఔంట్్ గోలబ్ రెనఔ గసమం ఄభతే ఔతుహంచఔతృో రొచి కసతూ ఔక ఔనా ఔనాా దెఫబ తగియౌన ఔనా
చినాద ఄళపతేంద



పయహల్ ఆమాఖగ ుఱర్ ఱేదా ఔతుహంచఔతృో ళడ్ం



ఆంట్ారఅఔుయఱర్ తుమిమతాఱెభన ఐమిస్ ఱేదా ఱెన్స ఱో ఫాగసఱు ఫమట్కూ తృ డ్ెచఔు ళచిి యఔు ం
మాంట్ీమిమర్ ఛాంఫర్ ఱోకూ రరేయంచడ్ం



ఔనముఱు ఔడా దెఫబతినండొ చి

చికూతస
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ఔంట్్కూ ఔళచంఱా ఈండేందఔు
B: ట్ెట్ానస్ ట్ాకససభడ్స 0.5 ml, ఆంట్ారభుశ఼కాఱర్ యసటట్స, తృ ర పభఱాకూసస్
దీతుతోతృసట్ు
A: అకుసట్ెమసళభకల న్
ూ ఔంట్్ అభంట్ెమంట్స, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, భూడ్ె మోజుఱు
దీతుతోతృసట్ు
A: తృసమసళట్భాల్ 1 gm, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, భూడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు - 10-14 mg/kg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, భూడ్ె మోజుఱు
ఖభతుఔ:


ఔంట్్ అభంట్ెమంట్స చాఱా శతుాతంగస ఔనము రెనఔ ఫాఖంఱో ూమాయౌ



భంద ూళేట్పుడ్ె ఱేదా ఆతయ శభమాఱోల ఔంట్్ మీద ఎట్ుళంట్్ తిు డు ట్ట ఔడ్ద



ఴశు చి
ర కూతస ఄళశయభభయ అఱశయం చేళేు ఱసఴాతబైన ఄంధతాం ఔయౌగే రభాదం ఈంద; కొతుా శందమసైఱోల
ఔనా తీళేమాయౌస మసరొచి

ఴశు చి
ర కూతస
ఔంట్్ రెభదయ తుపణుడ్ె దెఫబ తగియౌన నఱఫ్భ ఎతుమిద ఖంట్ఱ ఱోప ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ
ముదట్ గసమం యొఔక రఫాళం తగిగంచడాతుకూ ఔంట్్ మాంట్ీమిమర్ ఛాంఫర్ ఱో
A: జంట్ాబైళహన్ 200µg, 0.1 ml ఆంజక్షన్ యసటట్స ఱో
ఔంట్్ఱో చీభు ఈనాట్ుట ఖుమిుళేు (ఎండో ఫ్ు సఱబైట్్స్) ఇ కూంద ఆంజక్షన
ల ఆరసాయౌ:
D: రసంకోబైళహన్ 1000µg, 0.1 ml ఆంజక్షన్ యసటట్స ఱో
దీతుతోతృసట్ు
D: ఄమిఔళహన్ 0.4 mg, 0.1 ml ఆంజక్షన్ యసటట్స ఱో
దీతుతోతృసట్ు
D: ళపపమసకూసమ్ 1000µg, 0.1 ml ఆంజక్షన్ యసటట్స ఱో
ఴశు చి
ర కూతస తమసాత రసడే మాంట్్ఫయోట్్క్స
C: జంట్ాబైళహన్ 0.3% ఔక చఔక, చికూతస జమిగిన ఔంట్ోల, ఖంట్ఔు ఱేదా మండ్ె ఖంట్ఱఔు
దీతుతోతృసట్ు
C: కోలమసంపతుకసల్ 0.5% ఔక చఔక, చికూతస జమిగిన ఔంట్ోల, ఖంట్ఔు ఱేదా మండ్ె ఖంట్ఱఔు
ఱేదా
C: ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ 0.3% ఔక చఔక, చికూతస జమిగిన ఔంట్ోల, ఖంట్ఔు ఱేదా మండ్ె ఖంట్ఱఔు
డెభఱేవన్ కోశం ఆళాళఱళహన చఔకఱు:
C: ళభకల ోంట్ోఱేట్స 1% ఔంట్్ చఔకఱు, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
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ఱేదా
C: ఄట్ోరహన్ 1% ఔంట్్ చఔకఱు, మోజుకూ ఔ యసమి
2) ఫల ంట్స ఆంజుమీ
ఇ దెఫబఱు యసధాయణంగస మసలై
ల , ఫంతేఱు, హడుకూయౌ, ముదఱెభన రసట్్ ళఱల ఔంట్్కూ తఖుఱుతాభ.
రసయధ తుమసియణ


నొహు భమిము/ఱేదా చ఼ప ఱోం



కసమిామా రెనఔ యఔు ం ఈండ్డ్ం



ూయహల్ యసధాయణంగస ఈండొ చి ఱేదా ఔదఱుండొ చి



ఆంట్ారఅఔుయఱర్ రవర్ యుఖుదఱ

ఫల ంట్స ఆంజుమీ - తీశకోరసయౌసన చయయఱు
కూలవటబైన ఱేదా ఫఱబైన ఫల ంట్స ఆంజుమీ తగియౌనపుడ్ె మోగితు ఴశు చి
ర కూతస కోశం ఔంట్్రెభదయ తుపణుడు దఖగ యఔు
తీశఔురెయళాయౌ. కూంద చెహున యధంగస మోగితు మియౕయౌంచి ఫల ంట్స ట్ారభాన మిపయల్ దాామస మివకమించాయౌ:
ట్ేఫుల్ 3: కూలవటబైన ట్ారభా మిళతేఱన
హి
ఎదమోకళడ్ం
మీక్ష దాామస ఔనగొనా యవమాఱు

తీశకోరసయౌసన చయయఱు

ఴైపభా ఱేద, యసధాయణ చ఼ప

మియౕఱనఱో ఈంచాయౌ

ఴైపభా, నొహు ఱేద

రెభదయడుా శంరదంచాయౌ

ఴైపభా ఱేద, యసధాయణ చ఼ప, నొహు

తృసమసళట్భాల్, మండ్ె మోజుఱు మియౕఱనఱో ఈంచాయౌ,
నొహు తఖగ ఔతృో తే రెభదయడుా శంరదంచాయౌ

చ఼ప భందగించడ్ం, నొహు

తృసమసళట్భాల్, ఄతయళశయంగస రెభదయడుా శంరదంచాయౌ

ఴైపభా, నొహు, చ఼ప భందగించడ్ం

తృసమసళట్భాల్, రెభదయడుా శంరదంచాయౌ

రెభదయ తుపణుడ్ె శ఼చించే జఞఖాతుఱు
A. భందఱ దాామస చికూతస
ళట మసభడ్స ఔంట్్ చఔకఱు - ఇ చికూతస ఫల ంట్స ట్ారభా ఈనా రతి మోగికూ భమిము నొహు భమిము/ఱేదా ఴైపభా
ఈనా రతి మోగికూ ఆరసాయౌ:
C: రడుాయో ఱోన్ 0.5 - 1% ఔంట్్ చఔకఱు, ఖంట్ఔు ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ళహతౄసయుస బేయఔు
ఱేదా
ళట మసభడ్స + మాంట్్ఫయోట్్క్ ఔంట్్ చఔకఱు:
C: డెకససబతాయ న్/కోలమసంపతుకసల్ ఔంట్్ చఔకఱు 0.1% - 0.5 %, ఖంట్ఔు ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
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ళహతౄసయుస బేయఔు
డెభఱేట్్ంగ్ కోశం ఔంట్్ చఔకఱు
C: ళభకల ోంట్ోఱేట్స 1%, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
C: ఄట్ోరహన్ 1%, మోజుకూ ఔ యసమి
మాంట్ీ-గసలకోభా భందఱు
ఆంట్ారఅఔుయఱర్ రవర్ ఄధఔంగస ఈనా మోఖుఱఔు ఇ భందఱు ఆరసాయౌ
D: ట్్మోఱాల్ ఔంట్్ చఔకఱు, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
దీతుతోతృసట్ు
C: ఄళహట్ాజోఱబైడ్స భాతరఱు
ఱేదా
C: భాతుట్ోల్ (మాంగిల్ కోలవర్ గసలకోభా ఱో చెహున యధంగస మోతాద తీశకోరసయౌ)
ఴచిమిఔ:
భఱోకసమిున్ ఔంట్్ చఔకఱు ఴైపభా ఈనా మోఖుఱఔు ఆళాఔడ్ద
కసమిామల్ ఄఫలవ
ర న్ ఈంట్ే ళట మసభడ్సస ఈనా ఔంట్్ చఔకఱు రసడ్ఔడ్ద
ఄనాఱెు ళహక్స
భన చెహున యధంగస తృసమసళట్భాల్ ఆరసాయౌ
B. ఴశు చి
ర కూతస
ఴైపభా భమిము మాంట్ీ-గసలకోభా భందఱు రసడునా తఖగ ఔుండా ఈండే ఄధఔ ఆంట్ారఅఔుయఱర్ రవర్ ఖఱ
మోఖుఱఔు ఴశు చి
జ ంగ్ ఈండొ చి, ఈండ్ఔతృో రొచి.
ర కూతస చేమాయౌ. ఇ ఱక్షణాఱఔు తోడ్ెగస కసమిామల్ ఫల డ్స ళట తు
ఴశు చి
ర కూతసఱో ఫాఖంగస మాంట్ీమిమర్ ఛాంఫర్ ఱో ఖడ్డ ఔట్్టన యకసుతుా త ఱగించాయౌ భమిము చికూతస ఄనంతయం
ఆంట్ారఅఔుయఱర్ రవర్ ఎఱా ఈందో మియౕయౌంచాయౌ.
3) తౄసమిన్ ఫాడీస్
ఴమీమసతుకూ శంఫంధంచతు, ఫాషయ రసతాళయణాతుకూ శంఫంధంచిన దామసిఱు ఔంట్్ఱోకూ రెలలడ్ం దాామస శభశయఱు
ళయసుభ; ఈదాషయణఔు - ఱోషప తేనఔఱు, ఔయగసమఱు ఱేదా జంతే ఫాగసఱు ఔంట్్ఱోకూ రరేయంచడ్ం.
రసయధ తుమసియణ


కసమిామా ఱేదా ఔనము మీద తౄసమిన్ ఫాడీస్ ఈంట్ే ఔనా నొహు, ఎయాగస భామితృో ళడ్ం, ఔతూాయు కసయడ్ం
భమిము తౄో ట్ోతౄో తమా ళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహయు సభ



ఔరేల దామసిఱు ఫమట్ే ఔనఔ ఈంట్ే, ఄయ భాభుఱుగస ఎదట్్ రసమికూ ఔతుుయసుభ
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చ఼ప భందగించడ్ం ఱేదా తృో ళడ్ం

చికూతస
1. మోగితు అశతిరఱో చేమిి, ట్ెట్ానస్ ఔు ఆభూమానెభజేవన్ ఆరసాయౌ.
2. రసంకోబైళహన్ (IV) 1 g ఆంజక్షన్, ఖంట్తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ, రతి నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు.
3. జంట్ాబైళహన్ 2 mg/kg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
ళఫ్సటజిడెభమ్ (IV) 2 g ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ (IV) 2 g ఆంజక్షన్, మోజుకూ ఔ యసమి
4. కూలండాబైళహన్, ఫాళహఱలస్ ళమిమస్ ఆనెిక్షన్ తగేగంతళయఔు
కూలండాబైళహన్ (IV) 600-900 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
హఱలఱఔు: మోజుకూ 20-40 mg/kg, అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. మాంట్్ఫయోట్్క్స ఏడ్ె నండు ద
మోజుఱు కొనయసగించళచి.
5. ఴశు చి
ర కూతస తమసాత ఫాకుటమిమల్, ఎండో ఫ్ు సఱెభమట్్స్ ఈంట్ే ట్ాహఔల్ తౄో మిటపభడ్స ఔంట్్చఔకఱు, శబ్-ఔంజకటళల్
ఆంజక్షన్ భమిము ఆంట్ారయట్్మ
ర ల్ ఆంజక్షన్ భమిము ళభకల ోజిక్ డారప్స రసడొ చి.
4) ఫర్ా్/యయసమనం ళఱల ఆంజుమీఱు
ఄగిా ళఱల , మాళహడ్స, తృసభు యవం, పయుఖు కసట్ు, భందఱు, ళహబంట్స ఱేదా శనాం ఔంట్ోల డ్డ్ం ళఱల ఇ
ఄళశి ళశుంద.
రసయధ తుమసియణ


మోగికూ తౄో ట్ోతౄో తమా ళచిి ఈండొ చి



ఔంట్్ఱో నండు ఄధఔంగస ఔతూాయు కసయడ్ం



కసమిామా భశఔఫాయడ్ం



ఔంజనెభరళల్ యఔు నాయళఱు నాఴనం ఄళాడ్ం



ళహబంట్స ఱేదా భూయౌఔఱు ఱేదా తేనఔఱు ఔంట్్ఱో ఔతుహంచడ్ం



ఔనముఱభ చయమం కసయౌతృో ళడ్ం (ఄగిా ళఱల రభాదం జమిఖుంట్ే)

చికూతస భాయగ దయశకసఱు
ఆఫబంద ఔయౌగిశు నా ఔంట్్తు ద తుభుయౖసఱ తృసట్ు తూట్్తో ఔడ్గసయౌ. ఔరేల అశతిరఱో ఔంట్్తు యబరయచాయౌ
ఄనఔుంట్ే ఔనముఱన రెనకూక ళంచి, ఔంజకటళల్ యసక్ న యసధాయణ ళఱెభన్ ఱేదా మింఖర్స ఱాకేటట్స ఱేదా తూట్్తో
భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఔడ్గసయౌ.
1. శమిమర్ భమిము ఆతూిమిమర్ తౄసమిాక్స నండు గన దామసిఱన ఔంజకటరసఔు భతే
ు ఆచిి త ఱగించాయౌ.
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ఔనముఱు డ్ఫల్ ఎళయష న్ చేళహ తౄో మసప్స శయౘమంతో ఇ తు చేమాయౌ. ఔరేల డ్ఫల్ ఎళయష న్ ఔుదయఔతృో తే, తడు
కసట్న్ ఈయోగించి తౄసమిాక్స జఞఖాతుగస తేడ్రసయౌ.
2. యో డుమం ఎతియ్న్ డెభఄబైన్ ట్ెట్ార-ఄళహట్్క్ మాళహడ్స (EDTA) 0.01 to 0.05 మోఱార్ య ఱయవన్ రసడు
కసయౌష మమ్ ఴైడారకైసడ్స న ఔమిగించళచి.
3. ఐఫుతృో ర పన్ 400 mg భాతరఱు, ఄళశయం ఄభతేనే రసడాయౌ.
ఔంట్్కూ ఔట్ుట ఔట్్ట అు ఱోమఱజిస్ట ళదద ఔు ంహంచాయౌ.
ఴశు రచికూతస
డుఫ్భడ
ర ెమంట్స, ట్ీననతృల సళట, యౌంఫాల్ ళట మ్ ళల్ ట్ారనాసెలంట్ేవన్, కయట్ోతృసలళట, కయట్ోరశుళహస్
2.3 కసమిామల్ ఄఱసర్
కసమిామల్ ఎహతీయౌమమ్ యచిఛనాం ఄళాడ్ం ళఱల ఔనఱు ఎయాగస భామి నొహు మసళడాతుా కసమిామల్ ఄఱసర్
ఄంట్ాయు. ఆద ఇ కూంద కసయణాఱ ళఱల మసరొచి:
ఆనెిక్షన్ - పంఖల్, ఫాకుటమిమా భమిము రెభయస్ ఆనెిక్షన్; ఈదా: ఴముస్ ళహంల క్స భమిము మీశల్స
ట్ారభా - ఱసమీమిఔ ఱేదా యయసమన
తృో వకసఱ ఱోం - యట్మిన్ A ఱోం
రసయధ తుమసియణ


ఔనా నొహు భమిము ఎయాగస భాయడ్ం



ఄధఔంగస కసమే ఔతూాయు



తీళరబైన తౄో ట్ోతౄో తమా



చ఼ప భందగించడ్ం



కసమిామా మీద ఫూడుద/తెఱుప యంఖు భచి



ూయహల్ యసధాయణంగస ఈండొ చి

ఆనెిక్షుమస్ కసమిామల్ ఄఱసర్స


ఇ రసయధ ళచిిన మోఖుఱు ఔంట్్ రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ



ఔంట్్ అభంట్ెమంట్స ూళహ, లల్డ రసడాఔ రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ

ఔంట్్ రెభదయ అశతిరఱో ఇ కూంద యధానాఱు తృసట్్ంచాయౌ


క్షుణణ ంగస ఔంట్్ మీక్ష



ఄఱసర్ యొఔక తృసట్ర్ా తెఱుశకోళడాతుకూ భమిము కసమిారసల్ డుపక్ట మిభాణం తెఱుశకోళడాతుకూ
ఫ్ోల మళన్స యో డుమం డారప్స ఱేదా ఱోఔల్ ఄనళేు తిక్ ఫ్ోల మళన్స ళహటప్
ో మీద రసడు తెఱుశకోరసయౌ



గసామ్ ళట న్
జ భమిము తృో ళేటలహమం ఴైడారకైసడ్స ళట తు
జ ంగ్, కసమిారసల్ యసోహంగ్ దాామస, మీక్ష పయౌతాఱు ళచేి
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రధభ చికూతస చేమాయౌ
యసధాయణ చయయఱు


తృసచింగ్ చేమఔడ్ద.



ఔనఱన తయచగస ఔడ్ెఖుత యబరంగస ఈంచకోరసయౌ.



ట్్క
ర ూమాళహస్, తౄసమిన్ ఫాడీ, ఎంట్ోరహమాన్, డాకూాయోళహళట స్
హ ముదఱెభన ఄళశి ఱు ఈంట్ే భుంద రసట్్కూ
చికూతస ఄందంచాయౌ.



నెకాోట్్క్ ఔణజఞఱాతుా త ఱగించడ్ం దాామస మాంట్్ఫయోట్్క్స తుతీయు బయుఖళపతేంద.



ళఔండ్మీ గసలకోభా ఱాంట్్ ఄళశి ఱన తాయగస ఖుమిుంచి, తఖు చికూతస ఄందంచాయౌ.

భందఱు
ఎంహమిఔల్ చికూతస ముదఱుట్్ట, ఄఫ్సుఱోమఱజిస్ట ఔు ళహతౄసయుస చేమాయౌ
1. ళతౄసజోయౌన్ 5% ఔంట్్చఔకఱు (50 mg/ml) య ఱయవన్, 5 ml డుళట ల్
హ డ రసట్ర్ ఱో 250 mg ళతౄసజోయౌన్ ఔయౌహ
య ఱయవన్ తమాయు చేమాయౌ.
ఱేదా
మోకూసఫ్ోల కససళహన్ ఔంట్్చఔకఱు, రతి ఄయఖంట్ఔు ఔ చఔక ఆఫబంద ఔయౌగిశు నా ఔంట్్ఱో రేశకోరసయౌ.
2. ట్ాహఔల్ తౄో మిటపభడ్స జంట్ాబైళహన్
ఱేదా
ట్ోఫారబైళహన్ 14 mg/ml (1.4%), రతి ఄయఖంట్ఔు ఔ చఔక ఆఫబంద ఔయౌగిశు నా ఔంట్్ఱో రేశకోరసయౌ.
3. ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ ఱేదా ఒఫ్ోల కససళహన్ 0.3% ఔంట్్చఔకఱు, మండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
మోగి శుందనన ఫట్్ట భంద రసడ్ఔం తగిగంచాయౌ, ఔతూశం మండ్ె నండు భూడ్ె రసమసఱు రసడాయౌ. ఔరేల
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ డ్ఔతృో తే:
a. ళతౄసజోయౌన్ 100 mg శబ్-ఔంజకటళల్ ఆంజక్షన్. ఔంజకటరసఔు భతే
ు ఆచాిఔ రసడాయౌ.
b. జంట్ాబైళహన్ 20 mg శబ్-ఔంజకటళల్. ట్ాహఔల్ డారప్స ళఱల ళహియబైన పయౌతాఱు మసళట్ేల ద ఄనఔుంట్ే.
4. ఄట్ోరహన్ శఱేిట్స 1% ఔంట్్ అభంట్ెమంట్స, మోజుకూ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల.
5. మోిమేట్ెడ్స కసమిామల్ ఄఱసర్, ఆంండుంగ్ మోిమేవన్, కసమిామల్ ఄఱసర్ తమసాత మోిమేవన్ ఆంజుమీ,
ఆనెిక్షన
ల ఈనాట్ట భతే ేమంట్యల్ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడొ చి.
ఴచిమిఔ: ళఔండ్మీ గసలకోభా ఖనఔ ఈనాట్ట భతే కసమిటకోళట మసభడ్సస కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
ట్ారభాట్్క్ కసమిామల్ ఄఱసర్స
ఇ రసయధకూ తీశకోరసయౌసన భాయగ దయశకసఱు/చికూతస భన రసడునట్ుటగస రసడాయౌ; ఄభతే ఆందఱో కసమిామల్
ఄఫలవ
ర న్ మినయౘభంప. కసమిామల్ ఄఫలవ
ర న్ ఱక్షణాఱు - నొహు, కసంతిఱో ఏదో ఈనాట్ుట ఄతుహంచడ్ం (ఆశఔ
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ఱాగస) భమిము ఎఔుకళగస ఔతూాయు కసయడ్ం. ఆఱాంట్్ శభమంఱో మాంట్్ఫయోట్్క్ అభంట్ెమంట్స రసడు, తృసయడ్స
ట్ాటయౌ. ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తమసాత ఈఴభనం మసఔతృో తే ఔంట్్ రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ.
2.4 ఈరెభట్్స్
ఈయమల్ ఔణజఞఱాతుకూ (ఐమిస్, కొమసభడ్స, ళహయౌమమీ ఫాడీ) ళచేి ఆన్లబేవన్ న ఈరెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ
మసళడాతుకూ కసయణాఱు తెయౌమద; ఄభతే కొతుా అట్ోఆభూయన్ రసయధఱు (ఈదా: యుభట్ాభడ్స అయు మైట్్స్), రెభయల్
భమిము ళహశటమిక్ రసయధఱు (ఈదా: ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్, ఱెళ
ర ,హ ళహపహయౌస్) ళఱల ఈరెభట్్స్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
రసయధ తుమసియణ
ఈరెభట్్స్ ఱక్షణాఱ అధాయంగస భూడ్ె యకసఱు; ఄభతే ఆందఱో ఄఔయట్స ఈరెభట్్స్ చాఱా రభాదఔయం.
ఆందఱో:


ఔంట్్ నొహు భమిము ఎయాగస భాయడ్ం



ఎఔుకళగస ఔతూాయు కసయడ్ం భమిము తీళరబైన తౄో ట్ోతౄో తమా



ళభతూకూమా ళఱల పయహల్ చినాద ఄళాడ్ం భమిము చ఼ప భందగించడ్ం



ళహల ట్స-ఱాంప్ ఫయోబైకాోయో కహక్ మీక్షఱో, కమసట్్క్ రళహహట్ేట్స, ఔణాఱు భమిము ఴైతృో హయోన్ ళంట్్య
మాంట్ీమిమార్ ఛాంఫర్ ఱో ఔతుహంచళచి

చికూతస
1. డెకససబతాయో న్ 0.1% ఔంట్్చఔకఱు ఱేదా తెట్ాబతాయో న్ 0.1% ఔంట్్చఔకఱు ఱేదా రడుాయో ఱోన్ యో డుమం
తౄసళేిట్స 0.1% ఔంట్్చఔకఱు ఱేదా రడుాయో ఱోన్ ఄళహట్ేట్స 0.1% ఔంట్్చఔకఱు. ఖంట్ ఱేదా మండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ
యసమి ఆరసాయౌ. ఔరేల ట్ాహఔల్ ళట మసభడ్సస దీయఘకసయౌఔంగస రసడాయౌ ఄనఔుంట్ే ఱోట్ెరడాాల్ 0.5% ఱేదా ఫ్ోల మో
బతోనాల్ 0.1% రసడాయౌ, దీతుళఱల ళఔండ్మీ గసలకోభా ళచేి ఄళకసఱసఱు తఖుగతాభ.
2. షో భట్ోరహన్ ఴైడోర ఫోర బైడ్స 2% ఔంట్్చఔకఱు ఱేదా ఄట్ోరహన్ శఱేిట్స 1% ఔంట్్ అభంట్ెమంట్స, మోజుకూ ఔట్్
ఱేదా మండ్ె యసయుల
3. భన భందఱఔు రసయంఱోప బయుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో తే ఱేదా తీళరబైన అంట్ీమిమర్ ఈరెభట్్స్, ఫ్భఱాట్యల్
ఆనొాఱాబంట్స భమిము తృసనరెభట్్స్ ళంట్్య ఈంట్ే:
రడుాయో ఱోన్ 1 mg/kg ఱేదా 40-80 mg భాతరఱు, మోజూ ఄఱాుయౘయం తీశఔునాాఔ. మోతాదన మండ్ె నండు
నాఱుఖు రసమసఱఔు తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ.
4. రసయంఱోప బయుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో తే ఱేదా తృో ళహటమిమర్ ఈరెభట్్స్, తీళరబైన ఈరెభట్్స్ ఈంట్ే
మిఅఔుయఱార్ కసమిటకోళట మసభడ్సస (శబ్-ఔంజకటళల్ ఱేదా తృో ళటమిమర్ శఫ్టనాన్ ఆంజక్షన్) రసడాయౌ:
మిథెభల్-రడుాయో ఱోన్ ఄళహట్ేట్స 20, 40, 80 mg/ml ఱేదా ట్ెభమ
ర ాంళహననఱోన్ ఄళహట్ ోనెభడ్స (10, 40 mg/ml) 0.51.0 ml
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ఴచిమిఔ: ఆనెిక్షన్ ఈరెభట్్స్ ఈనారసమికూ ఇ భందఱు కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
5. ఆంట్ారఅఔుయఱర్ రవర్ ఈందేమో మీక్షుంచాయౌ, ఔరేల ఄధఔంగస ఈంట్ే:
ట్్మోఱాల్ భాయౌభేట్స 0.5% ఔంట్్చఔకఱు మోజుకూ మండ్ె యసయుల భమిము/ఱేదా
ఄళహట్ాజోఱబైడ్స 250 mg మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
6. ఐఫుతృో ర పన్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
7. ళహపహయౌస్, ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్, ఴముస్ ళహంల క్స, ఴముస్ జోశట ర్, ట్ాకోసతృసలయో మళహస్ ముదఱెభన ఄళశి ఱు ఈంట్ే,
రసట్్తు ఖుమిుంచి తగిన చికూతస ఄందంచాయౌ.

2.5 ఔంజతురరెభట్్స్ (ఔండ్ల ఔఱఔ)
ఔంజనెభరరస కూ ళచేి ఆన్లబేవన్ న ఔంజతురరెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఔనఱు ఎయాగస భాయడాతుకూ ఇ ఄళశి ఔ రధాన
కసయణం. దీతుకూ భూఱకసయణాఱు ఫాకుటమిమా, రెభయస్ భమిము ఎఱమీుఱ ళఱల ఔయౌగే ఆన్లబేవన
ల . ఔంజతురరెభట్్స్
మసఔఔు ఖఱ కసయణాఱన ఫట్్ట, ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస ఈంట్ుంద.
ఎఱమీు ఔంజతురరెభట్్స్
ఇ రసయధ ళచిిన రసమికూ ఔనఱు దయద, ఆశఔఱాంట్్ దామసిఱు ఈనాట్ుట ఄతుహంచడ్ం, కొతుా యసయుల ఔనా
కసయడ్ం ళంట్్య ఔనడ్ెతాభ. మీక్షుంచినపుడ్ె ఔనఱు తెఱలగస ఱేదా ఎయాగస ఈండొ చి, తృసతోగోామిక్
శంకేతాఱెభన యౌంఫల్ ఴైర్ హగమంట్ేవన్, తృసహఱల ే భమిము ఄుర్ ట్ాయసల్ ఔంజనెభరరస ళంట్్య ఔతుహంచొచి.
భుదయు దఴఱోల కసమిామా ఆఫబందఱు ఔడా తఱెతుళచి.
చికూతస
1. ట్ాహఔల్ కసంతనేవన్ - మాంట్ీఴిశటమిన్ (అంట్ాజోఱెభన్ 0.5% ఱేదా పతుయబైన్) భమిము రసయో ఔంళహటఔ
ో టర్
(నాపజోఱెభన్ ఴైడోర కల ోమైడ్స 0.05%) ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల. రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు.
2. డెభయో డుమం కోామోగల క
ట ేట్స 4% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల ఱేదా 2% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల;
రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు.
ఱేదా
కుట్ ోమోఱాక్ ట్ోరబతాబైన్ 0.5% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు.
ఴచిమిఔ: ట్ాహఔల్ కసమిటకోళట మసభడ్సస పస్ట ఱెభన్ థెయపగస రసడ్డ్ం కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స. ఄతయళశయం ఄభతే ఔంట్్రెభదయ
తుపణుడు శఱయౘ బేయఔు తఔుకళ మోతాదఱో ఇ భందఱు రసడాయౌ.
3. రసయధ తీళరం ఄభతే, ళహశటమిక్ మాంట్ీఴిశటమిన్ ఆరొాచి.
ళట్్జి
ర న్ ఴైడోర కల ోమైడ్స 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి ఄఔయట్స ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు
హఱలఱఔు: 5 mg
మోగికూ యవమశ఼చి


ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస భమిము ఎఱమీు ఔఱుఖజేళే రసట్్ నండు ద఼యంగస ఈండ్డ్ం ళఱల థెయ
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ఈయోఖఔయంగస భాయుతేంద.


ట్ాహఔల్ ఔంట్్చఔకఱు ఎంత తఔుకళ రసడుతే ఄంత భంచిద.

రెభయల్ ఔంజతురరెభట్్స్
ఇ రసయధ ళచిిన రసమికూ ఔంట్్ఱో నండు తూట్్ఱాంట్్ దరళం కసయడ్ం, కసమిామాఔు రసయధ ళళేు తౄో ట్ోతౄో తమా ఈండే
ఄళకసఴం ఈంట్ుంద. ఄడుననరెభయస్ భూఱకసయణం ఄభతే, ఔండ్ల ఔఱఔ ఈనా మోగి దఖగ యఔు రెలలడ్ం దాామస రసయధ
యో కూనట్ుట. మోగిఱో ఔంజనెభరళల్ నాయళఱోల ఴమోమేజస్ ఈండొ చి. యసధాయణంగస ఇ రసయధ దానంతట్ ఄదే
తగిగతృో తేంద. ఆతయ జీళపఱ దాామస ళఔండ్మీ ఆనెిక్షన్ ఈందనఔుంట్ే మాంట్్ఫయోట్్క్ ఔంట్్ అభంట్ెమంట్స ఱేదా
ఔంట్్ చఔకఱు రేమాయౌ.
ఖభతుఔ: రెభయల్ ఔంజతురరెభట్్స్ చాఱా శఱబంగస ఔమి నండు భమొఔమికూ యో ఔుతేంద; కసఫట్్ట మోగి యొఔక
ఔుట్ుంఫాతుా ఄరభతు ం చేమాయౌ
ఫాకుటమిమల్ ఔంజతురరెభట్్స్
ఇ రసయధ ళచిిన రసమికూ నొహుఱేఔుండా చీభు కసయడ్ం జయుఖుతేంద. ఔంజనెభరరస ఎయాతు భఽదరెభన ఈమితఱంతో
ఔతుహశు ంద. కొతుాయసయుల చ఼ప శంఫంధత ఆఫబందఱు ఔడా తఱెతు ేతాభ. చికూతసఔు శుందంచతు మోఖుఱఔు
ఔంట్్ యసాబ్ తీశఔుతు గసామ్ ళట న్
జ , ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱు చేళహ పయౌతాఱన ఫట్్ట చికూతస చేమాయౌ.
ఫాకుటమిమల్ ఔంజతురరెభట్్స్ ళళేు మాంట్్ఫయోట్్క్ ఔంట్్ చఔకఱు, భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, రేశకోరసయౌ.
ఎట్ుళంట్్ ఈఴభనం ఔతుహంచఔతృో తే ఔంట్్రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ.
అఫ్సుయౌమమా తుయోనేట్రమ్/తుయోనేట్ల్ ఔంజతురరెభట్్స్
ఆయరెభ ఎతుమిద మోజుఱ ళమశఱోప యయళపఱఔు ళచేి ఄఔయట్స ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ ఆద. నెభళమిమా గోననమిమా,
ఔల మీడుమా ట్ారకోభాట్్స్ భమిము ళట పభఱోకోఔకస్ ఫాకుటమిమా ళఱల ఇ రసయధ ళశుంద. తయౌల యయజనన భాయగ ంఱో
నండు ళచేి యసరళం నండు తడ్డ ఔు ఇ ఫాకుటమిమా ఆనెిక్షన్ యో ఔుతేంద.
రసయధ తుమసియణ
ఒడుభా, ఔనముఱు ఎయాగస ఄళాడ్ం, తుయంతయంగస ఔంట్్ఱో నండు చీభు ఱాంట్్ దరళం కసయడ్ం ళంట్్య రసయధ
ఱక్షణాఱు. యట్్తోతృసట్ు కసమిామాఔు ఄతియౕగరభుగస ఄఱసమేవన్ భమిము చిఱుల డ్డ్ం జయుఖుతేంద; దీతు ళఱల
చికూతస అఱశయం ఄభతే ఄంధతాం ళశుంద. ఇ ఱక్షణాఱు భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱు ఔతుహయు సభ, ఇ
శభమంఱో మోగితు ఔంట్్ రెభదయ తుపణుడు దఖగ యఔు తీశకయళలయౌ.
తురసయణ భమిము చికూతసఔు "STD ఄధాయమంఱో తుయోనేట్ల్ ఔంజతురరెభట్్స్ (NC) ఫ్ోల చార్ట" చ఼డ్ండు
ట్ేఫుల్ 4: మడ్స ఐస్ రసయధ తుమసియణ మీద శంక్షుు శభాచాయం
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రసయధ

చ఼ప

శభశయనా
ఔనా

కసమిామా

పయహల్

నొహు

Allergic/ viral
Conjunctivitis
Bacterial
Conjunctivitis
Ophthalmia
neonatorum
Cornea ulcer

Good

Both

Clear

Normal

No

Good

Both

Clear

Normal

No

Poor +/-

One/both

Poor

One/ both

Cloudy
Normal +/+/Gray spot Normal

Uveitis

Poor

One/ both

Acute glaucoma

Poor

One

Clear
or
cloudy
Cloudy

Small
Irregular
Mid dilated

Yes

Watery/muc
oid
Purulent

Yes

Copious
purulent
Watery/puru
lent
watery

Yes

Watery

Yes
&

డుఱసిర్ు

3.0 ళహకాంట్స (బఱల ఔనా)
ళహకాంట్స ఄంట్ే మండ్ె ఔనఱు చెమో దఔుకన చ఼ళహనట్ుట ఈండ్డ్ం ఄందఱో ఔ ఔనా ఱోఱకూ ఱేదా ఫమట్్కూ
తిమిగినట్ుట ఄతుహశు ంద. ళమశ ఫలధం ఱేఔుండా ఄందమికూ ళశుంద. చినా హఱలఱోల ళహకాంట్స మసళడాతుకూ ఖఱ
కసయణాఱు - మితౄసరకూటవ్ ఎయార్స, అంఫ్భఱోహమా (ఱేజి ఐ), మట్్ననఫల ాయోట భా, కసట్మసక్ట భమిము ళహండోర మిక్ ఔంట్్
రసయధఱు. దద ఱల ో ళహకాంట్స డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ భమిము అమిబట్ల్/తఱ దెఫబఱ ళఱల ఔయౌగే ఄళశి ఱఱో ఫాఖంగస
ళశుంద.
చికూతస
మితౄసరకూటవ్ ఎయార్ ఱేదా ఄయో ళహభేట్ెడ్స కసట్మసక్ట, కసమిామల్ ఒళహట్్ ముదఱెభనయ ఈంట్ే రసట్్తు శమిచేమాయౌ.
ఆంట్మిమట్ెంట్స ఎకోసట్ోరహమా ఈంట్ే పూయవన్ రసయమాభాఱు భమిము ఆతయ ఄళశి ఱఔు అమోిఅహటక్ రసయమాభాఱు.
ఴశు రచికూతస
ఴశు చి
ర కూతస దాామస మాకూసస్ మీఄఱెభనెమంట్స ఔకట్ే ఇ రసయధకూ తుమిదవటబైన చికూతస.
మోగికూ యవమశ఼చి
భూడ్ె నండు ఐద శంళతసమసఱ ఱోప ళమశనా రసమిఱో యసటతశమస్ ఔు శమైన మీతిఱో శుందయసుయు భమిము
తుతీయు బయుఖళపతేంద.
హఱలఱు మిగే కొదీద ళహకాంట్స దానంతట్ ఄదే తగిగతృో తేంద ఄనేద తుజం కసద, కసఫట్్ట యసటతశమస్ ఔు రెంట్నే చికూతస
తృ ందాయౌ.

4.1 అఔుయఱర్ శమేుస్ డీళళస్ (ఔంట్్ ఈమితఱ రసయధఱు)
ఔంట్్ ఈమితఱాతుకూ ళచేి రసయధఱఱో భుకయబైన ట్ెమిజిమమ్ (pterygium) భమిము ఔంజనెభరరస యొఔక
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యసకభస్ ళల్ కసమిసననభా . దీయఘకసయౌఔంగస ఔనా తృ డుగస ఈండ్డ్ం ళఱల భమిము శ఼యయయయమ ఎఔుకళ తఖఱడ్ం ళఱల
ఔంజనెభరరస దెఫబ తినడ్బే ఇ రసయధఱ ఱక్షణాఱు.

4.2 ట్ెమిజిమమ్ (pterygium)
కసమిామాన అఔామించే తిరకోణప పభఫోర రసశకాఱార్ ఔణజఞఱప తృ య ళఱల ఔయౌగే రసయధతు ట్ెమిజిమమ్ ఄంట్ాయు.
దీతుళఱల కసమిామా మీద మోగికూ ఄతేఔునాట్ుట ఈండే ఔంజనెభరళల్ కసమిామా ఎఔుకళగస మిగితృో తేంద.
చికూతస
యశళల్ మాకూసస్ రబేమం ఈనాపుడ్ె (ట్ెమిజిమమ్ భుదయు దఴఱో) ఴశు చి
ర కూతస దాామస ఄనళశయప
ఔణజఞఱాతుా త ఱగించాయౌ, అ తమసాత "పర ఔంజనెభరళల్ గసాఫ్టట " చేమాయౌ. ఇ ఴశు చి
ర కూతస కేళఱం ఄయహత ఈనా ఔంట్్
రెభదయ తుపణుఱు భాతరబే చేమాయౌ. ఴశు చి
ర కూతస ఄనంతయం మాంట్్ఫయోట్్క్ + ళట మసభడ్సస ఔయౌశనా
ఔంట్్చఔకఱు మోగికూ ఆరసాయౌ.

4.3 యసకభస్ ళల్ కసమిసననభా
ఔంజనెభరరసకూ ళచేి ఄతి యసధాయణబైన ట్ృయభర్ ఆద.నెభమదగస యుఖుత ఇ ట్ృయభర్ ళేలమస భమిము
కసమిామాన అఔామిశుంద. రసయధ ఫాగస భుదమితే ఔనఖుడ్ెల ఱోఱకూ ఔడా ఇ రసయధ రసయహశు ంద. జమోడెమసమ
హగమంట్ోశమ్ ఈనా మోఖుఱఱో యసకభస్ ళల్ కసమిసననభా తాయగస రసయహు చెందతేంద. ఴచ్.ఐ.య ఈనా రసమిఱో
ళచేి అఔుయఱర్ భాతుపళేటవన్స ఱో ఆద ఔడా ఔట్్.
రసయధ తుమసియణ
యసకభస్ ళల్ కసమిసననభా ళఱల ఏయుడున ట్ృయభర్ పడ్ర్ రెళల్స ఔు శంఫంధంచినదెభ తృసహఱలమీ ఱేదా జఱాట్్నెస్
భాస్ ఱా ఏయుడ్ెతేంద. యౌంఫస్ తృసరంతంఱో ఈంట్ుంద భమిము కసమిామాఔు ఆఫబంద ఔయౌగించే ఄళకసఴం ఈంద.
చికూతస
ఆంట్మిమసన్-α2b, బైట్ ోబైళహన్ C భమిము 5-ఫ్ోల మోముమసళహల్ ళంట్్ కమోథెయతృసట్్క్ ఏజంట్ు
ల రసడ్ఔం ళఱల
అఔుయఱార్ ఈమితఱం ముతాుతుకూ చికూతస ఄందంచే ఄళకసఴం ఈంట్ుంద. భగస ఴశు చి
ర కూతస ళఱల ఔయౌగే తృసజిట్్వ్
భామిున్స, యసకమింగ్, యౌంఫాల్ ళట మ్ ళల్ ఱోట్ు ళంట్్య ఔడా తహుంచకోరొచి.
ఆంట్మిమసన్-α2b ఔ యఔబైన ళభట్ ోకైన్, దీతుా శ఼క్షమజీళపఱు భమిము రెభయస్ భ తృో మసడేందఔు, మోఖతుమోధఔత
ఈనా ఔణాఱతో తమాయు చేయు సయు. ఆంట్మిమసన్-α2bఔు మాంట్ీతృో ర యౌపహమేట్్వ్, ళభట్ ోట్ాకూసక్ భమిము మాంట్్జతుక్
ఱక్షణాఱు ఈంట్ాభ. దీతుతు శబ్-ఔంజకటళల్ ఱేదా ఔంట్్ చఔకఱ యౄంఱో రసడొ చి. యసధాయణంగస ఔంట్్ చఔకఱ
యొఔక కసనసంట్ేవ
ర న్ 1 million IU/mL ఈంట్ుంద. ఇ భంద ళఱల 80% - 100% మోఖుఱఱో ూమిుగస రసయధ
నమం ఄభనట్ుట ఄధయమనాఱు తెఱుపతేనాాభ. ఄభతే ఆంట్మిమసన్-α2b ఄతుా భందఱ దకసణాఱోల
దొ యఔద భమిము కమీద చాఱా ఎఔుకళ.
ట్ాహఔల్ బైట్ ోబైళహన్ C, OSSN చికూతసఔు ఄతయంత శభయి ళంతబైన భంద. బైట్ ోబైళహన్ C ఄనేద
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మాంట్ీబట్ాఫో ఱెభట్స, ఄంట్ే ఆద యౘతుఔయబైన ఔణాఱ యొఔక DNA మీద తు చేళహ RNA యడ్ెదఱ కసఔుండా
ఄమిఔడ్ెతేంద. ఇ భంద ళఱల 80% - 100% మోఖుఱఱో ూమిుగస రసయధ నమం ఄభనట్ుట ఄధయమనాఱు
తెఱుపతేనాాభ. బైట్ ోబైళహన్ C కసనసంట్ేవ
ర న్ మండ్ె యకసఱు - 0.02% ఱేదా 0.04%. తఔుకళ కసనసంట్ేవ
ర న్
(0.02%) ఈనా భందతు యసధాయణంగస ఔ నెఱ తృసట్ు రసడాయౌ, ఎఔుకళ కసనసంట్ేవ
ర న్ (0.04%) ఈనా భందతు
రసయం రసడు చికూతస తమసాత భమొఔ మండ్ె నండు భూడ్ె రసమసఱు రసడాయౌ. బైట్ ోబైళహన్ C ళఱల అఔుయఱార్ నొహు,
యౌంఫాల్ ళట మ్ ళల్ ఱాస్, అఔుయఱార్ శమేుస్ ట్ాకూసళహట్్ ళంట్్ రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద. ంఔుిళల్
ళట ననళహస్ ళఱల యౘతు ఔఱఖఔుండా ఈండాఱంట్ే ంఔుిళల్ ల గ్ ఄఔ
ల వన్ చేళేు శమితృో తేంద.
5-ఫ్ోల మోముమసళహల్ హయభడున్ ఄనఱాగ్ ఱా తు చేళహ DNA ళహంతళహస్ న ఄడ్ెడఔుంట్ుంద. నెఱ నండు భూడ్ె
నెఱఱ ళయఔు ఇ భందతు రసడుతే 100% కచిితతాంతో తుచేశు ంద ఄతు ఄధయమనాఱు తెఱుపతేనాాభ.
యసధాయణంగస ఇ భందతు నాఱుఖు నండు ఐద నెఱఱు రసడేఱా ళహతౄసయుస చేయు సయు. 5-ఫ్ోల మోముమసళహల్ ళఱల
శాఱుబైన అఔుయఱార్ ఆమిట్ేవన్ భమిము ఔంజకూటరెభట్్స్ ళచేి రభాదం ఈంద.

4.4 మట్్ననఫల ాయోట భా
ఫాఱయంఱో ఔంట్్కూ ళచేి ఄతియసధాయణబైన భాయౌగాంట్స ట్ృయభర్ . ఆద ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు
ళశుంద.
రసయధ తుమసియణ
ఇ రసయధ ళచిినపుడ్ె ముదట్గస ఔతుహంచే ఱక్షణం తెఱలతు పయహల్ మిఫ్ల క్స (యౌయోకోకోమిమా), అ తమసాత
ళహకాంట్స భమిము ఄయుదగస యట్్మ
ర స్ ఴమోమేజ్, ఴైపభా, అఔుయఱర్/మిఅఔుయఱర్ ఆన్లబేవన్, గసలకోభా. చిళమి
దఴఱోల తృో ర తృోట ళహస్ భమిము ఴైతృో యోన్. ఇ రసయధ ఔ తయం నండు భమొఔ తమసతుకూ శంఔామిశుంద; కసఫట్్ట రసయధ
ఈనా హఱలరసడుకూ ఎళమైనా తోఫుట్ుటళపఱు ఈంట్ే రసమితు ఔడా మియౕయౌంచాయౌ.
చికూతస
A. ఆంట్ారఅఔుయఱార్ ట్ృయభర్, ఄంతమసుతీమ ళమీగఔయణ ఖూ
ా ప్ A నండు D, ముతుఱాట్యల్ ఱేదా ఫ్భఱాట్యల్ శభశయ
ఄభతే మోగితు మట్్ననఫల ాయోట భా చికూతసగస కేందరంఱో చేమిుంచాయౌ.
B. ఆంట్ారఅఔుయఱార్ ట్ృయభర్, ఄంతమసుతీమ ళమీగఔయణ ఖూ
ా ప్ A నండు D, ముతుఱాట్యల్ ఱేదా ఫ్భఱాట్యల్ శభశయ
ఄభతే:
1. PMMA అమిబట్ల్ ఆంతృసలంట్స తో ఔడున భభ
ర మీ ఇన఼యకూలభేవన్
మట్్ననఫల ాయోట భాఱో ఇన఼యకూలభేవన్ చేళేట్పుడ్ె ఖుమిుంచకోరసయౌసన ఄంఱసఱు:
> తఔుకళగస భాతుపయఱేట్స చేమడ్ం
> ఔంట్్కూ యంధరం ట్ట ఔడ్ద
> యౘమాస్ట ఱాంగ్ (> 15 mm) అహటక్ నెర్ా శట ంప్
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> ఇన఼యకూలభేట్స ఄభనా ఔంట్్కూ భాకోాయో కహక్ ఎకస్రరఅఔుయఱార్ ఎక్రనషన్ భమిము అహటక్ నెర్ా రబేమం
ఈందేమో మీక్షుంచాయౌ.
> జనయయబైన ఄధయనం చేమడాతుకూ తాజఞగస ఈనా భఽద ఔణజఞఱం తీశకోరసయౌ
> తృో స్ట అమేట్్వ్ మేడుయోథెయ ఄళశయం ఄభతే ఫయోఆంట్్గాట్
ే ెడ్స ఆంతృసలంట్స రసడ్ఔడ్ద
2. నభూనా ళేఔమించి ఴియట ో తృసథాఱజీకూ ంతృసయౌ భమిము బట్ాయసటళహస్ న శ఼చించే రభాదఔయ
> మాంట్ీమిమర్ ఛాంఫర్ ళడుంగ్
> ఐమిస్ ఆతుిఱేటోవన్
> ళహయౌమమీ ఫాడీ ఆతుిఱేటోవన్
> భాళహవ్ కోమోభడ్ల్ ఆతుిఱేటోవన్
> అహటక్ ఱామినా కూాఫోర యస
> మట్ోరఱామినార్ అహటక్ నెర్ా ఆనేావన్
> అహటక్ నెర్ా ట్ారనెసక్షన్ ఆనేావన్
> ళలయల్ ఆతుిఱేటోవన్
> ఎకస్రరళలయల్ ఎఔసట్ెన్స
C. ఴియట ో తృసథాఱజీఱో ఴై మిస్క తౄసఔటర్స, ఄంతమసుతీమ ళమీగఔయణ, ళేటజ్ II; ఎఔసట్ారఅఔుయఱార్ ట్ృయభర్, ఄంతమసుతీమ
ళమీగఔయణ, ళేటజ్ IIIA; మీజినల్ యౌంఫ్ ననడ్స బట్ాయసటళహస్, ఄంతమసుతీమ ళమీగఔయణ, ళేటజ్ IIIB; ఴభట్ోజీనస్ ఱేదా
ళంట్రల్ నెయాస్ ళహశటమ్ బట్ాయసటళహస్, ఄంతమసుతీమ ళమీగఔయణ, ళేటజ్ IV ఈనా రసమితు మట్్ననఫల ాయోట భా చికూతాస
కేందరంఱో చేమిుంచాయౌ.
ఴశు రచికూతస
1. మోగితు ఇన఼యకూలభేవన్ చేభంచడాతుకూ అశతిరఱో చేమసియౌ.
2. మీక్షఱఔు భమిము రెభదాయతుకూ శషఔమించఖఱ హఱలఱఔు ఄళపట్స ేలంట్స యధానంఱో చికూతస ఄందంచళచి.
3. భతే
ు ఆళాళఱళహన హఱలఱు ఄందయు డే కేర్ దద తిఱో చికూతస తృ ందాయౌ.
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12ళ ఄధాయమం
నాడీ ళయళశి రసయధఱు
1.1 నాడీ ళయళశి ఔు ళచేి ఆనెిక్షన
ల
నాడీ ళయళశి ఔు ళచేి ఆనెిక్షన
ల ఫాకుటమిమా, పంగి, తృో ర ట్ోజోరస ఱేదా రెభయశ
ల ఴమీయంఱోకూ చేమసఔ ళచేి ళఔండ్మీ
ఆనెిక్షన
ల గస ఈంట్ాభ. రసయధ ఱక్షణాఱు ఆనెిక్షన్ ళచిిన రదేఴంభ అధాయడు ఈంట్ుంద.

ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్స
1.1.1 బతుంజభట్్స్
బదడ్ె భమిము రెనాూశన ఔహు ఈనా తృ యఱఔు (బతుంజస్) ఆన్లబేవన్ మసళడాతుా బతుంజభట్్స్ ఄంట్ాయు.
రసయధ తుమసియణ


తఱనొహు, ఄద ఈయౖోణ ఖాతతో జాయం, ళణుఔు, రెనా నొహు, యకసయం భమిము రసంతేఱు



బడ్ ట్ేటమడ్ం, ఔనాఱష న్స భమిము కోభా ఔడా మసరొచి

చినాహఱలఱోల
శంళతసయం ఱోప హఱలఱోల రసయధ తుమసియణ చేమడ్ం చాఱా ఔవట ం, కసఫట్్ట ఄనామోఖయంతో ఈనా హఱలఱోల ఇ కూంద
ఄళశి ఱన మియౕయౌంచాయౌ


తృసఱు తాఖఔతృో ళడ్ం, అయౘయం తీశకోఔతృో ళడ్ం, భతే
ు భమిము చితుా ఴఫద ంతో ఏడ్ెప



ఔనాఱష న్స



జాయం ఈండొ చి



ఆమిాట్తయౌట్ీ



ఴైతృో ట్ోతుమా, బడ్ ఖట్్టగస ఈండ్ఔతృో ళడ్ం



ఫయౌు ంగ్ తౄో ంట్నెఱెల

ఖభతుఔ: కచిితబైన రసయధ తుమసియణ కోశం ఱంఫార్ ంఔిర్ చేమాయౌ
యసధాయణ చయయఱు


మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో చేమసియౌ.



ఴమీయ ళయళశి ఱన జఞఖాతుగస చ఼శఔుంట్ృ, ఱసాశ ఆఫబందఱు ఈంట్ే ఎండో ట్ారకూమల్ ఆంట్ృయఫలవన్.
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ఆంట్ారకేాతుమల్ తిు డు ఎఔుకళగస ఈంద ఄనఔుంట్ే, తఱరెభప 30° ఎతే
ు ఱో ఈంచి ఴైర్-రెంట్్ఱేవన్
చేమాయౌ.

భందఱు
మోగి ళమశ భమిము ఄంతయగ తంగస ఈండే రసయధ తీళరతన ఫట్్ట ఎంహమిక్ మాంట్ీబైకాోతమల్ థెయ
ముదఱుట్ాటయౌ. ఏ ఫాకుటమిమా ళఱల మోఖం ళశుందో తెఱుశకోగసనే మాంట్ీబైకాోతమల్ థెయఱో భాయుుఱు
చేమాయౌ.
1. ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ మోజుకూ 4 g ఆంజక్షన్, మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
ఱేదా
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ మోజుకూ 8-12 g ఆంజక్షన్, మోతాదతు నాఱుఖు నండు అయుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ, నాఱుఖు
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
50 శంళతసమసఱు భఫడున మోఖుఱఔు ఱేదా రసయధ తుమోధఔత తఔుకళ ఈనా రసమికూ యౌళటమిమా మోననళభట్ ోజనెస్
భమిము శ఼డో మోనాస్ నండు యక్షణ ఔయౌహంచడాతుకూ:
ళఫ్సటజిడెభమ్ 8 g ఆంజక్షన్, మోతాదతు నాఱుఖుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
మాంహళహయౌలన్ 10-12 g ఆంజక్షన్, మోతాదతు అయుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
2. తఱకూ ట్ారభా, CSF మైననమిమా, ఆంట్ారకేాతుమల్ వంట్స ఱేదా న఼యమోశమిుఔల్ చమితర ఈనాా, తుసయౌన్ ఱేదా
ళతౄసఱోయో ుమిన్ ఔు తుమోధఔత ఖఱ ళట తృ
ో ట ో కోఔకస్ నయమోతుమా ఈనాట్ుట ఄనభానం ళళేు , భ భందఱఔు ఇ భంద
ఔఱతృ చి:
రసంకోబైళహన్ (IV) 500 mg ఆంజక్షన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
3. ఴీమోపహఱలస్ ఆన్లఎంజఞ ట్ెభప్-B బతుంజభట్్స్, చినాహఱలఱోల నయమోకోఔకల్ బతుంజభట్్స్ భమిము మండ్ె నెఱఱ
భన ళమశనా హఱలఱఱో న఼యమోఱాజిఔల్ ళకూాఱే ఈంట్ే:
డెకససబతాయో న్ (IV) 0.15 mg/kg ఆంజక్షన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; మండ్ె మోజుఱ తృసట్ు. మాంట్్ఫయోట్్క్స
తృసరయంతేంచఔ భుంద కసతూ, రసట్్తో తృసట్ు కసతూ ముదఱుట్ాటయౌ. మాంట్్ఫయోట్్క్స ముదఱుట్్టన తమసాత
డెకససబతాయో న్ రసడునా పయౌతం ఈండ్ద.
4. తృసహఱల ోఒడుభా, యవమఖాషణ ఴకూుఱో భాయుుఱు, అయళ నెర్ా యొఔక తృసయ్స, ఔనాఱష న్స ఱేదా డీళమేబట్స
తృో శిమింగ్ ఈంట్ే:
భాతుట్ాల్ 20% 1 g/kg యసటట్స ఆంజక్షన్, అ తమసాత రతి నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు 0.5 g/kg
5. కుమోతృో ర పభఱాకూసస్ - బతుంజోకోఔకల్ బతుంజభట్్స్ రసయధఖాశు ఱఔు దఖగ యగస ఈనారసమికూ చికూతసగస:
మితౄసమిుళహన్ 600 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఐద మోజుఱు
ఱేదా
ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్ 500 mg కసయూసల్ ఔక యసమి
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ఱేదా
ఒఫ్ోల కససళహన్ 400 mg ఔక యసమి
ఱేదా
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ (IM) 250 mg ఔక యసమి
ఴచిమిఔ: శుఽష కోఱోుభన మోగికూ ననట్్ దాామస అయౘయం కసతూ ఫ్ూ
ల భడ్సస కసతూ ఆళాఔడ్ద. ూమిుగస
తేయుఔునాాఔ ననట్్ దాామస ఏబైనా ఆరసాయౌ.

1.1.2 ట్ెట్ానస్
కసలళటడ
ో ుమమ్ ట్ెట్ానెభ ఄనే ఄనమోతక్ ఫాకుటమిమా యడ్ెదఱ చేళే ఎకోసట్ాకూసన్ ళఱల ఔయౌగే ఄఔయట్స భమిము
తృసరణాంతఔబైన రసయధతు ట్ెట్ానస్ ఄంట్ాయు. ఫాకుటమిమా యో ుర్స ఄనకోఔుండా ఴమీమసతుకూ తగియౌన దెఫబఱ దాామస
ఱోఱకూ రరేయంచడ్ం దాామస ఇ రసయధ ళశుంద. యయళపఱోల ఄభతే ఄంతయౌఔల్ శట ంప్ దాామస ఫాకుటమిమా యో ుర్స
రరేయయసుభ, ఇ ఄళశి న తుయోనేట్ల్ ట్ెట్ానస్ ఄంట్ాయు.
రసయధ తుమసియణ


యసుశమ్స భమిము ళకయౌట్ల్ భజిల్స తఖుతేగస ఄభతృో ళడ్ం



మోగి జయుఖుతేనా భాయుుఱఔు ూమిు జఞఖుయౄఔతతో ఈంట్ాడ్ె

యసధాయణ చయయఱు


ఴఫద ం ఄధఔంగస ఱేతు ఖద ఱేదా ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో మోగితు చేమిుంచాయౌ.



కసమిడయోఱమనమీ యయరేక్షణ; ఆంట్ృయఫలవన్/ట్ారకూమాశట మీ - ఎభర్ రే/ ఱసాశ కూామఔు శషకసయం
ఄందంచేందఔు (రెంట్్ఱేవన్ రసడొ చి, రసడ్ఔతృో రొచి), గసమాతుా యబరయచడ్ం, మియౕయౌంచడ్ం
ళంట్్య చేమాయౌ.



ఴైడవ
ేర న్, ఎంట్యల్/ేమంట్యల్ తృో వకసయౘయం - కఱమమీఱు భమిము తృసమీటఎంఱు ఄధఔంగస ఈండే అయౘయం
తీశకోరసయౌ.

భందఱు
1. కూాశటయౌన్ తుసయౌన్ (IV) 2 బగస మూతుట్ు
ల ఆంజక్షన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ద మోజుఱు
ఱేదా
బట్ోరతుడ్జోల్ 500 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఱేదా 1 గసాభు, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
(గసమం ళదద ఏయుడ్ెతేనా ఆనెిక్షన్ న ఫట్్ట ఆతయ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌస మసరొచి.)
2. షయయభన్ ట్ెట్ానస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ (TIG) (IV/IM) 3000-5000 మూతుట్ు
ల
ఱేదా
ఎకూాన్ మాంట్ీళయం ఆంజక్షన్ 10,000 మూతుట్ు
ల , యోల IV ఆంజక్షన్ దాామస ఆరసాయౌ. ఇ భంద షయయభన్ TIG
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ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే, ళతుసట్్యట్్ మీక్ష చేఱసఔనే ఆరసాయౌ.
యసితుఔంగస గసమాతుా తుమంతిరంచేందఔు మాంట్ీళయం రసడ్ెతాయు
ఴచిమిఔ: ట్ెట్ానస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ మోగికూ శషజబైన మోఖతుమోధఔ ఴకూుతు ఏయుమేిందఔు శయౘమడ్ద. మోగి
కోఱుఔునాాఔ ట్ెట్ానస్ ట్ాఔసభడ్స దాామస ూమిు మోఖతుమోధఔ ఄందంచాయౌ.
గేాడ్స 1 ట్ెట్ానస్
యసధాయణ చయయఱు భన చెహున యధంగస
1. డెభఄజితృసమ్ 5-20 mg భాతరఱు, యోల IV ఆన఼ిావన్; ఖమివట మోతాద మోజుకూ 80-100 mg మించఔడ్ద.
2. యసుశమ్స తుమంతిరంచఱేఔతృో తే
పననఫామిబట్ోన్ (IM) 200 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద నండు నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
కోలమోరోభజభన్ (IM) 50 mg ఆంజక్షన్, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల (దద ఱఔు)
గేాడ్స 2 ట్ెట్ానస్
దీతుకూ గేాడ్స 1 ట్ెట్ానస్ ఔు తృసట్్ంచిన భాయగ దయశకసఱతో తృసట్ు
2. ట్ారకూయోశట మీ
3. బగీాలహమం శఱేిట్స (IV) ముదతి యసమి 40 mg/kg అ తమసాత భజిల్ యసుశమ్స తుమంతిరంచడాతుకూ 1.5
mg/h
గేాడ్స 3 & 4 ట్ెట్ానస్
యట్్కూ గేాడ్స 2 ట్ెట్ానస్ ఔు తృసట్్ంచిన భాయగ దయశకసఱతో తృసట్ు
2. రెంట్్ఱేట్ర్
3. తృసనకమోతుమం (IV) 2-4 mg ఆంజక్షన్
ఱేదా
గసఱల బైన్ (IV) 20-40 mg ఆంజక్షన్
4. ఴైతృో ట్ెనషన్ ఈనాట్ట భతే
డో బైన్/డో ఫూయట్బైన్ 10-40 mcg/kg/min ఆంజక్షన్, ళహయట ో యౌక్ BP 100 mm Hg ఈండేందఔు
ఫారడీఄమితీమమస్ ఈనాట్ట భతే
ఎట్ోరహన్ (IV) 0.6-1.2 mg ఆంజక్షన్

ట్ేఫుల్ 1: మోతాద ఆళాడాతుకూ భాయగ దయశకసఱు1
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శభమం (ఖంట్ఱు)
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ఆయ యసధాయణ భాయగ దయశకసఱు భాతరబ;ే భందఱు ఎంత శభమంఱో ఆరసాయౌ ఄనేద రసయధ మిళి తి
హ తు ఫట్్ట

ళహతౄసయుస చేమాయౌ.

1.1.3 ఫ్రభన్ ఄఫసస్
బదడ్ె యొఔక తృసమంకైభాఱో కేందీఔ
ర ఽతభభేయ చీభు ఱేదా నెకాోట్్క్ ఔణజఞఱం ళఱల ఔయౌగే ఆఫబందయౌా ఫ్భ
ర న్
ఄఫసస్ ఄంట్ాయు; ఆద ఆనెిక్షన
ల , ట్ారభా ఱేదా ఴశు చి
ర కూతస ళఱల మసరొచి. రసయధ ఱక్షణాఱు తృసరయంబ దఴఱోల
రతేయఔంగస ఈండ్ఔతృో ళడ్ంతో ఫ్భ
ర న్ ఄఫసస్ రసయధ తుమసియణ ఔవట ం.
రసయధ తుమసియణ


తఱనొహు



బడ్ తఖుతేగస ఄభతృో ళడ్ం



ఈదాళనత; ఆద కోభాఔు దామితీశుంద



రసంతేఱు



తౄో ఔల్ న఼యమోఱాజిఔల్ డెపహళహట్స

యసధాయణ చయయఱు
మోగికూ భుందగస మాంట్్ఫయోట్్క్స తృసరయంతేంచి, తమసాత ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్్ మీక్షా పయౌతాఱన ఫట్్ట
భందఱు భామసియౌ.
భుందగస ళతౄో ట్ాకూసమ్ ఱేదా ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ దీతుతోతృసట్ు బట్ోరతుడ్జోల్ (ఫాకుటమసభడ్సస) ఱేదా రసంకోబైళహన్
(ళట పభఱోకోఔకస్ అమిమస్)
CT దాామస మోగికూ ళటమియోట్ాకూటక్ మాళహుమేవన్ ఱేదా శమిుఔల్ డెభన
ర ేజ్ ఱో ఏద ఄళశయమో తెఱుశఔుతు ఄభఱు
చేమాయౌ.
కొతుాయసయుల కసమిటకోళట మసభడ్సస, మాంట్ీళజర్ భందఱు ఱేదా మండుట్్తు రసడాయౌస మసరొచి.
మోగి కచిితంగస నాఱుఖు నండు ఎతుమిద రసమసఱ తృసట్ు మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ.
మోగికూ రెంట్నే ఆళాళఱళహన మాంట్్ఫయోట్్క్స:
ళతౄో ట్ాకూసమ్ (IV) 2 g, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఱేదా
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ (IV) 2 g, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
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భన చెహున భందఱు ళట తృ
ో ట ో కోకైక, ఎంట్ెమోఫాకుటమిమా భమిము ఄతుా ఎనమోబ్స మీద తుచేయు సభ. ఄభతే ఆయ
ఫాకుటమోభడ్సస తౄసరజియౌస్ మీద తు చేమళప.
ఫాకుటమోభడ్సస ఈంట్ే: బట్ోరతుడ్జోల్ ముదట్్ మోతాద 15 mg/kg, అ తమసాత 7.5 mg/kg IV దాామస అయు
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
ళట పభఱోకోఔకస్ అమిమస్ ఈంట్ే: రసంకోబైళహన్ 1 g, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. ఇ భందతు ళతౄో ట్ాకూసమ్ ఱేదా
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ తో రసడాయౌ.
MRI ఱేదా CT దాామస మాంట్్ఫయోట్్క్స తుతీయుతు తెఱుశకోరొచి.
ఄఫసస్ ఔు శమైన చికూతస డెభన
ర ేజ్ దాామస ఄందంచళచి. ఄభతే ఇ ది తి ంట్మిగస భమిము చికూతసఔు ఄనళపగస
ఈండే ఄఫసస్ మీద భాతరబే రసడాయౌ. రతేయకూంచి 2 cm ఔంట్ే ఎఔుకళ రసయశం ఈనా ఄఫసస్ ఔు డెభన
ర ేజ్
ఈయోఖఔయం.
2 cm ఔంట్ే తఔుకళ రసయశం ఈనా ఄఫసస్ కూ డెభన
ర ేజ్ ది తి రసడాయౌ ఄనఔుంట్ే కచిితంగస MRI ఱేదా CT దాామస
యయరేక్షణ ఈండాయౌ. ఄభతే భుంద యట్్కూ మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయ రసడున తమసాత ఄఫసస్ తఖగ ఔతృో తే ఄపుడ్ె
డెభన
ర ేజ్ ది తికూ రెయళాయౌ.
ఆంట్ారకేాతుమల్ తిు డు ఄధఔం ఄళపతేనా మోఖుఱఔు ఈఴభనం కోశం ఄధఔ-మోతాదఖఱ కసమిటకోళట మసభడ్సస
రసడొ చి:
డెకససబతాయో న్ (IV) 10 mg ముదట్్ మోతాద, ఄ తమసాత అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 4 mg; భూడ్ె నండు
నాఱుఖు మోజుఱు
మోఖతుమోధఔ ఴకూు తఔుకళ ఈనా రసమిఱో ఄఫసస్ ఔనఔ ట్ాకోసతృసలయసమ గసండెభ ఱేదా పంఖస్ ళఱల ళళేు ఄఱాంట్్ మోఖుఱు
జీయతాంతం మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌస ఈంట్ుంద.
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ట్ేఫుల్ 2: ఫ్రభన్ ఄఫసస్ - భందఱు

రసయధ

చికూతస

ఫ్భ
ర న్ ఄఫసస్

ఫ్ంజభల్ తుసయౌన్ (IV) 5 MU, 6 ఖంట్ఱఔు ఔ

(భూఱకసయఔబైన ఫాకుటమిమా

యసమి

తెయౌమద)

హఱలఱఔు - 125,000 IU/kg/24 hours

ళయళధ

4-6 రసమసఱు

[దీతుతోతృసట్ు]
బట్ోరతుడ్జోల్ (IV) 500mg, 8 ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
హఱలఱఔు - 7.5 mg/kg/day
ఫ్భ
ర న్ ఄఫసస్ (ళట పభఱోకోఔకస్

కోలకససళహయౌలన్ (IV) 2g, 6 ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి

అమిమస్)

హఱలఱఔు - 5 – 100 mg/kg/day

6 రసమసఱు

ఖభతుఔ: మోగికూ తుసయౌన్ భందఱు డ్ఔతృో తే కోలమసంపతుకసల్ 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఆరసాయౌ

1.2 పంఖల్ ఆనెిక్షన
ల
కూాతృట ో కోఔకల్ బతుంజభట్్స్
మోఖతుమోధఔ ఴకూు తగిగతృో భన రసమిఱో ఆద ళఽది చెందతేంద. ఈదా: తఔుకళ CD4 ళల్ కౌంట్స ఈనా ఴచ్.ఐ.య
మోఖుఱు
రసయధ తుమసియణ


తఱనొహు, జాయం, రెఱుతేయు & ధాతుతు బమించఱేఔతృో ళడ్ం, బడ్ తఖుతేగస ఄభతృో ళడ్ం, రసంతేఱు,
ళజర్స, చెళపడ్ె భమిము ఄంధతాం



రసయధ భుదయు దఴఱోల మోగికూ ఖందయగోలం, యరేఔం/చెభతనయంఱో భాయుు భమిము కోభా ళంట్్య
చ఼డొ చి

ఖభతుఔ: యసధాయణ తృో వణఔు ఫాకుటమిమల్ బతుంజభట్్స్ యఫాగసతుా చ఼డ్ండు
చికూతస
మాంతౄో ట్ెమిళహన్ IV మోజుకూ 0.5-0.8 mg/kg + ఫ్ూ
ల కూట్ ోళహన్ మోజుకూ 100 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; మండ్ె
రసమసఱు. అ తమసాత ఫ్ూ
ల కోనజోల్ మోజుకూ 400 mg, ఎతుమిద నండు ద రసమసఱు.
రతాయభాాామం: ఱెభతృో యో భల్ మాంతౄో ట్ెమిళహన్
మోగి తృో వణఔు: ఫ్ూ
ల కోనజోల్ మోజుకూ 200 mg
ఖమిైణీఱు ఄజోల్ భందఱు రసడ్ఔడ్ద
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ARTఔు శుందశ఼
ు భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు CD4 >200గస ఈనా మోఖుఱఔు తృో వణా చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద.

1.3 తృో ర ట్ోజోళల్ ఆనెిక్షన
ల
ట్ాకోసతృసలయో మళహస్
మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఫాఖుండే ళయఔుుఱఱో భభ
ర మీ ఆనెిక్షన్ ళచిినుట్్కు ఄద ఱక్షణాఱు ఱేఔుండా ఈంట్ుంద; ఱేట్ెంట్స
ఆనెిక్షన్ ళచిినరసమికూ జీయతకసఱం తృసట్ు ట్ాకోసతృసలయో మళహస్ ఈంట్ుంద. ఎభడ్సస ళంట్్ మోగసఱు ఈనా రసమికూ
తృో ర ట్ోజోరస భయఱ ఈతేు జితబై మోగసఱు ఔఱుఖజేయొచి, ఆఱా ఆనెిక్షన్ ఫమట్కూ ళచేిట్పుడ్ె మోగి CD4
యౌంతౄో ళభట్సస 100 cells/mm3 ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ాభ.
రసయధ తుమసియణ


బదడ్ెఱో ఆనెిక్షన్ ళచిిన రదేఱసతుా ఫట్్ట తౄో ఔల్ మసఱళహస్ ఱేదా మోట్ార్ యకాస్ ఫమట్డొ చి



బదడ్ెఱో ఆనెిక్షన్ ళచిిన రదేఱసతుా ఫట్్ట న఼యమో-ళభకూమాట్్క్
ర భాతుపయసటట్్న్స, ళజర్స ఱేదా భానళహఔ
భాయుుఱు

రెభదయ మీక్షఱ దాామసనే రసయధ తుమసియణ ఄళపతేంద; మీక్షఱు చేళేట్పుడ్ె ఆతయ కసయణాఱు భమిము
న఼యమోఱాజిఔల్ ఄళశి ఱు ఏబైనా ఈనాాభేమో చ఼డాయౌ. CT యసకన్ కచిితబైన పయౌతాఱు ఆశుంద.
ట్ాకోసతృసలయసమ ళమసఱజి మీక్ష ఔడా తుయాఴించాయౌ.
ఖభతుఔ: యసధాయణ తృో వణఔు ఫాకుటమిమల్ బతుంజభట్్స్ యఫాగసతుా చ఼డ్ండు
తృ ర పభఱాకూసస్
 భభ
ర మీ తృ ర పభఱాకూసస్ థెయ
A: ట్ెభబ
ర తోహరమ్-శఱాిబతోకససజోల్ (O) (TMP-SMX) 160/800mg, మోజుకూ ఔ యసమి
చికూతస
భమిబతాబైన్ ముదట్్ యసమి ఆచేిట్పుడ్ె 100-200 mg, అ తమసాత నండు 50-75 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
దీతుతోతృసట్ు
శఱాిడెభఄజభన్ 4-6 g/day, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
ఱేదా
కూలండాబైళహన్ 2.4 g /day, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; అయు నండు ఎతుమిద రసమసఱు
ఔరేల శఱాిడెభఄజభన్ రసడ్ెతేంట్ే దీతుతోతృసట్ు
తౄో యౌతుక్ మాళహడ్స 25 mg, ఴభట్ోఱాజిఔల్ ట్ాకూసళహట్్ తురసమించేందఔు
ళమిఫల్
ర ఒడుభా ఈంట్ే కసమిటకోళట మసభడ్సస రసడొ చి.

294

రతాయభాాామ చికూతస
భమిబతాబైన్ తోతృసట్ు ఇ కూంద చెహున భందఱఱో ఔట్్
ఄజితోరబైళహన్ 1-1.5 mg/day ఱేదా
ఄట్ోళకోాన్ 3 g/day ఱేదా
డాతృ సన్ 100 mg/day ఱేదా
కసలమితోరబైళహన్ 2 g/day
మోగి తృో వణఔు థెయ
భమిబతాబైన్ 25-75 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
దీతుతోతృసట్ు
శఱాిడెభఄజభన్ 500-1,000 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
ఇ భందన కొదద మోజుఱతృసట్ు ఱయకోళమిన్ తోతృసట్ు తీశకోరసయౌ
చికూతసకూ శుందశ఼
ు భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు CD4 >200గస ఈనా మోఖుఱఔు తృో వణా చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద.
1.4 రెభయల్ ఆనెిక్షన
ల
నాడీ ళయళశి ఔు శంఫంధంచిన రెభయల్ ఆనెిక్షన
ల ఴముస్ ళహంల క్స భమిము ఴచ్.ఐ.య ళఱల ళయసుభ.
1.4.1 మేతస్
ళంట్రల్ నాడీ ళయళశి ఔు చెందన ఄఔయట్స రెభయల్ ఆనెిక్షన్ ఆద. మేతస్ ఄతుా క్షీయదాఱోల ళశుంద; ఆద జంతేళప
ఔయళడ్ం తదాామస ళచేి ఆనెిక్షన్ తో ఔడ్ెఔునా యసరళం (యసధాయణంగస ఎంగియౌ) ంట్ోలకూ రరేయంచడ్ం దాామస
ళశుంద.
రసయధ తుమసియణ


త ఱుత ళచేి రసయధ ఱక్షణాఱు - అతేరత, రఱసంతత ఱేఔతృో ళడ్ం, జాయం, భాఱెభస్ భమిము తఱనొహు



ఔాభంగస ళచేి రసయధ ఱక్షణాఱు - మోట్ార్ మాకూటయట్ీ ఄధఔం ఄళాడ్ం, ఔఱళయభు, ఖందయగోలం, ఫారంతి,
ఎంగియౌ ఎఔుకళగస ఈతుతిు ఄళాడ్ం, ఔనాఱష న్స భమిము ఴైడోర తౄో తమా

ఖభతుఔ: చికూతస ఄందఔతృో తే చాళప ఄతురసయయం
చికూతస
I. తృో స్ట ఎకోసెవర్ తృో ర పభఱాకూసస్
రంచ అమోఖయ శంశి తేళప ఏదెభనా భతులహతు ఔమిళేు దాతుా కసయట్గిమీ IIIగస మిఖణంచి చికూతస ఄందంచాయౌ ఄతు
చెు పంద. ఆందఱో ఫాఖంగస భూడ్ె రధానబైన చయయఱు తీశకోరసయౌ భమిము భూడుంట్్కూ శభానబైన
తృసరధానయత ఆరసాయౌ:
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1. గసమాతుకూ చికూతస
జంతేళప ఔమిచిన చోట్ుతు రెంట్నే యబరయచాయౌ. గసమం తగేగ ళయఔు కొతుా ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఔడ్గసయౌ. శఫుబ
భమిము తూయు ఈయోగించి ఔడ్గసయౌ, గసమాతుా చేతితో భుట్ుటకోఔడ్ద. గసమం ళదద యంధరం డు ఈంట్ే కసథెట్యల
శయౘమంతో (70% అఱకయౘల్ ఱేదా తృో యడో న్ య ఱయవన్) గసమాతుా యబరయచాయౌ. కసయం, న఼నె, శప,
తుభమకసభ, ఈపు, ముదఱెభనయ గసమాతుా, మోగసతుా ఈదఽతం చేయు సభ; ఆఱాంట్్ రసట్్తు రసడ్ఔడ్ద.
జంతేళప ఔమిచిన గసమాతుకూ రెంట్నే ఔుట్ు
ల రేమఔడ్ద; 24-48 ఖంట్ఱు అగసఔ మాంట్ీమేతస్
ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ ూఱసఔ యఱెభనతుా తఔుకళ ఔుట్రఱతో గసమాతుా ఔతృ ుచ.
2. మేతస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ (RIG) ఈయోగించి తృసళహవ్ ఆభూమానెభజేవన్: గసమం ఄభన చోట్ ళహయంజితు
ఱోఱకూ తీశఔురెయల RIG ఆరసాయౌ భమిము య్వన్ తఖుగతేంట్ే గసమం చట్ృ
ట రేళహ మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ ఆరసాయౌ.
ఴచిమిఔ: RIG కే ళహయంజితో మండొ ళ యసమి ఆళాఔడ్ద. RIG ఆచిిన రదేఴంఱోనే మండ్ళ యసమి ఆళాఔడ్ద.
3. మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ తో ఄఔయట్స ఆభూమానెభజేవన్: షయయభన్ డుతృల సభడ్స ళల్ రసకూసన్ (HDCV) ఱేదా
ూయమిపభడ్స చిక్ ఎంతరయో ళల్ రసకూసన్ (PCEC) ఱేదా ూయమిపభడ్స యమో ళల్ మేతస్ రసకూసన్ (PVRV)
గసమాతుకూ శమైన చికూతస ఄందన తమసాత మాంట్ీట్ెట్ానస్ చికూతస ముదఱుట్ట ళచి.
RIG మోతాద:
షయయభన్ మేతస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ (HRIG) 20 IU/kg, ఖమివట మోతాద 1500 IU.
ఇ భంద రసడ్డాతుకూ ఎట్ుళంట్్ ళతుసట్్యట్్ మీక్షా ఄళశయం ఱేద.
ఖభతుఔ: HRIGన ఆంట్ారయనస్ (IV) ది తి దాామస ఎకూకంచఔడ్ద
భందన రసడేభుంద 20-25°Cఔు తీశఔుళచిి రసడాయౌ.
ఱేదా
ఎకూాన్ మాంట్ీమేతస్ ళయం (ERIG) 40 IU/kg, ఖమివట మోతాద 3000 IU
చయమం మీద ళతుసట్్యట్్ మీక్షా చేయసఔ ఆఫబందఱు తఱెతుఔతృో తేనే రసడాయౌ. గసమబైన ముదట్్ మోజు (డే 0)
ముదట్్ మోతాద - శఖం మోతాద గసమం ఄభనా చోట్, మిఖతా శఖం IM ది తిఱో ఆరసాయౌ.
ఴచిమిఔ: చయమం మీద మీక్ష చేళహనపుడ్ె "నెఖట్్వ్" ళళేు ఎనాపభఱాకూటక్ చయయఱు మసఔుండా రెభదయతు శయౘమంతో
తదమి చికూతసఔు రెయళాయౌ.
భదయం, ఖూ
ల కోకసమిటకోభడ్సస భమిము కోలమోకూాన్ ళంట్్య రసకూసన్ రేళే శభమంఱో రసడ్ఔడ్ద.
గసమం ఱోఱకూ ఄనేఔ యసయుల ఆంజక్షన్ తృ డ్ళడ్ం భంచిద కసద.
మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ (ARV)
రసకూసన్ ఐద ఆంజక్షన
ల గస ఐద మోజుఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ. (డే 0, 3, 7, 14 భమిము 28). రసకూసన్ IM ది తిఱో
భాతరబే ఆరసాయౌ. మోఖతుమోధఔత తఔుకళ ఈనా రసమికూ భమిము చినా/దద ళమశ ఈనా రసమికూ భమిము
ళట మసభడ్స థెయ తీశఔుంట్ునా రసమికూ అయళ ఆంజక్షన్ (90ళ మోజు) ఆరొాచి.
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మోతాద - HDCV & PCEC రసకూసనల ఔు 2.5 IU/dose/ml, PVRV రసకూసన్ ఔు 0.5 ml
డెఱట ాభడ్స తృసరంతంఱో ఆరసాయౌ; హఱలఱఔు మాంట్ెమోఱాట్యల్ తెభ తృసరంతంఱో ఆరసాయౌ.
ఴచిమిఔ: రసకూసన్ ఖులట్్మస్ భజిల్ ఔు ఆళాఔడ్ద
ఆంట్ారడెయమల్ (ID) లడ఼్యల్ కొతు గస రరేఴట్్టన TRC లడ఼్యల్ రకసయం రేమాయౌ. ఆయ మండ్ె యకసఱు: 2-ళభట్స ది తి
భమిము 8-ళభట్స ది తి. ఇ ఆంజక్షన
ల రేమడ్ం ళఱల తృసపఱే నామింజ యంఖుఱో ఈండు కసశు భకూ రసచినట్ుట
ఄతుహంచాయౌ. ఔరేల ఄఱా మసఔతృో తే ఆంజక్షన్ ఫమట్కూ తీళహ, ఆఫబందఔయ తృసరంతాతుకూ భమింత దఖగ యఔు తీశఔురెయల
రసకూసన్ రేమాయౌ. ID ది తి ధయన తగిగంచడ్బే కసఔుండా మోఖతుమోధఔత తగిగన మోఖుఱఔు, కసమిటకోళట మసభడ్సస,
ఆభూమాననశరళహవ్ థెయ, కోలమోకూాన్ రసడ్ెతేనా రసమికూ తాయగస ఈయోఖఔయం.
II. మేతస్ రసకూసన్ రేభంచఔునా రసమికూ జంతేళప ఔమిచాఔ ఄందంచాయౌళహన చికూతస
నెయాస్ ట్్వయ రసకూసన్ (NTV) చికూతస తృ ందన రసమికూ జంతేళప ఔమిళ,ేు మోఖుఱన కొతు మోఖుఱుగసనే మిఖణంచి
చికూతస ఄందంచాయౌ.
కసయట్గిమీ I చికూతస తృ ందన మోఖుఱఔు అయు నెఱఱఱోప జంతేళప ఔమిచి గసమం కసయట్గిమీ II ఱేదా III ఄభతే
కసయట్గిమీతు ఫట్్ట ూమిు చికూతస ఄందంచాయౌ.
మోగి ఆద ళయకే కసయట్గిమీ II ఱేదా III చికూతస తృ ంద ఈంట్ే, మండ్ె ఫూశట యల ు ఆళేు శమితృో తేంద.
ARV 0.5 ml/1 ml (IM) ఱేదా 0.1 ml (IM) గసమం ళదద ; డే 0 భమిము 3
ట్్వయ ఔఱిర్ రసకూసన్ (TCV) దాామస ఆద ళయఔు చికూతస తృ ందన మోఖుఱఔు మండ్ె ఫూశట యల ు ఆళేు శమితృో తేంద
IM - 0.5 ml/1 ml; ID - 0.1 ml గసమం ళదద ; డే 0 భమిము 3. ఄభతే మేతస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్
ఆళాఔడ్ద. గసమాతుా తయచగస యబరయచాయౌ.
III. ర-ఎకోసెవర్ తృో ర పభఱాకూసస్
రయోఖఱసఱఱో మేతస్ రెభయస్ మీద తు చేళేరసయు, జంతేరెభదయఱు, ఄట్య ఄధకసయుఱు ళంట్్ రసమికూ ఇ ఄళశి ళచేి
ఄళకసఴం ఎఔుకళ.
IM ఱేదా ID ట్్వయ ఔఱిర్ రసకూసన్ భూడ్ె మోతాదఱు మోజుఱు 0, 7 భమిము 28న ఆరసాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
కసయట్గిమీ II భమిము IIIగస ళమీగఔమించఖయౌగే ఔుఔక కసట్ల న ఄతయళశయ చికూతస ఄందంచళఱళహన ఄళశి గస మిఖణంచి
మేతస్ తృో స్ట ఎకోసెవర్ చికూతస రెంట్నే ముదఱుట్ాటయౌ
గసమాతుా రెంట్నే తూట్్తో భమిము ఄయోడున్ తో యబరయచాయౌ.
1.4.2 ఴముస్ ళహంల క్స ఎనెసపఱెభట్్స్
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ఄధఔ శంకయఱో ఇ రసయధ HSV-1 ళఱల ళశుంద, తఔుకళ శంకయఱో ఇ రసయధ HSV-2 ళఱల ళశుంద. ఆద
యసధాయణంగస మోఖతుమోధఔ ఴకూు తగిగతృో భన రసమికూ భమిము యయళపఱకూ ళశుంద. ఴముస్ ళహంల క్స ఎనెసపఱెభట్్స్
బదడ్ెఱో ఆన్లబేవన్ భమిము నెకాోళహస్ ఔఱుఖజేశు ంద.
రసయధ తుమసియణ


త ఱుత ళచేి ఱక్షణాఱు - జాయం తఱనొహు భమిము యరేఔం కోఱోుళడ్ం; ఇ రకామ
ూ
మోజుఱ ళయళధఱో
జయగొచి ఱేదా ఖంట్ఱ ళయళధఱో జయగొచి.



మోగిఱో ఔయౌగే భాయుుఱు ళయకూుతాంఱో భాయుుఱు, డుళేిళహమా, రళయు నఱో భాయుు భమిము ళభకసట్్క్ ఱక్షణాఱు



తౄో ఔల్ ఱేదా యసధాయణబైన ళజర్స మసరొచి



ఱంఫార్ ంఔిర్ చేమడ్ం ళఱల , CSF ఄధఔ తిు డుకూ ఱోనళపతేనాట్ుట ఔతుహంచడ్ం భమిము శాఱుభధయ తీళరత ఖఱ యౌంతౄో ళభట్ ోళహస్ ఔతుహంచళచి. దీతుతోతృసట్ు తృో ర ట్ీన్ ఱసతం యుఖుదఱ భమిము యసధాయణ
ఱేదా శాఱుంగస తఖుగతేనా ఖూ
ల కోస్ ఱసతం ఖుమించి తెఱుశకోరొచి.

చికూతస
మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో చేమిుంచాయౌ.
ఆంట్ారకేాతుమల్ తిు డు ఄధఔం ఄళపతేనా మోఖుఱఱో తఱన 30° భకూ ఎతిు ఈంచాయౌ. తయచగస ఆంట్ారకేాతుమల్ తిు డు
యసిభ భమిము ICU ఱో ఴైర్-రెంట్్ఱేవన్ ళహితి మియౕయౌంచాయౌ
ఴైడవ
ేర న్ శమైన యధంగస ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ. SIADH ఈనా రసమికూ భాతరం ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆళాడ్ం తఖగ యౌంచాయౌ.
ఴచిమిఔ: మోగికూ డీఴైడవ
ేర న్ ఔఱఖఔుండా చ఼శకోళడ్ం తుతుశమి.
భందఱు
1. భాతుట్ాల్ 20% 1 g/kg ఆంజక్షన్ యసటట్స, అ తమసాత రతి నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు 0.5 g/kg
ఱేదా
గిలజమసల్ 30 ml య ఱయవన్ (O), అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
2. ఄళభకల ోయర్ రసడు ఎంహమిఔల్ చికూతస తృసరయంతేంచాయౌ; తృసరయంబ దఴఱోల ఱేదా HSE రసయధ తుమసియణ ఄళాళఱళహ ఈనా
మోఖుఱఱో ఔడా ఄళభకల ోయర్ రసడొ చి.
ఄళభకల ోయర్ 10 mg/kg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ద మోజుఱు.
మోతాద 7 mg/ml ఔనాా ఎఔుకళ ఄళాఔుండా చ఼శకోరసయౌ, ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు నెభమదగస ఎకూకంచాయౌ.
ఱేదంట్ే ఱోఔల్ ఫ్ల ఫ్భట్్స్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
ఔరేల HSE రసయధ తుమసియణ ఄభతే చికూతసన 21 మోజుఱతృసట్ు కొనయసగించాయౌ.
HSE ఱేతు యసధాయణ మోఖుఱఔు ఄళభకల ోయర్ ఐద మోజుఱు రసడు, అహరేమాయౌ.

298

2.1 భానళహఔ రసయధఱు
2.2 మాంకైసట్ీ ఄళశి ఱు
రంచంఱో ఈండే 5%భందకూ మాంకైసట్ీ రసయధఱు ళయసుభ; ఆందఱో ఎఔుకళగస ముఔు ళమశ రసమికూ
ఎఔుకళగస ఆయ ళశుంట్ాభ; భుకయంగస ఄభామభఱోల ఄఫాబభఱఔనాా మట్్టంపగస ఇ రసయధఱు ఆఫబంద
డ్ెతేంట్ాభ.
ఄఔయట్స మాంకైసట్ీ ఄంట్ే ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి ఈదఔ
ర ు త, తుఱఔడ్ఱేమి, ళణుఔు, ఱసాశ అడ్నట్ుట ఄతుహంచడ్ం,
ట్ాకుకసమిడమా భమిము తృసయౌుట్ేవన్స
కసాతుక్ మాంకైసట్ీ ఄంట్ే ఔాభంగస మిగే అతేరత, మోట్ార్ ట్ెనషన్, అట్ోననమిక్ ఴైమసక్షన్, ఄహరమబైన చింతన
భమిము ఆమిాట్తయౌట్ీ. రసయధ తుమసియణఔు ICD-10 కైట్ీమిమాన ఄనశమించాయౌ
యసధాయణ చయయఱు


భందఱు భానళహఔ యుఖమతఱన తగిగంచఔతృో రొచి కసతూ మాంకైసట్ీ ఈధఽతితు తగిగంచళచి



మాంకైసట్ీ యొఔక ఱక్షణాఱ ఖుమించి యళమించడ్ం



ళభకోథెయప - మాంకైసట్ీతు ఄదపఱో ట్ుటకోళడాతుకూ భమిము తిు డుతు తగిగంచడాతుకూ యక్షణ

చికూతస
మాంకైసట్ీ నండు ఈఴభనాతుకూ యసధాయణ భమిము ఱసాశ శంఫంధత రసయమాభాఱు చేమాయౌ, యోఖ భమిము
ధాయనం చేమడ్ం ఈయోఖఔయం.
భందఱు
డెభఄజితృసమ్ భాతరఱు మోజుకూ 5-20 mg
ఱేదా
ఱోమసజితృసమ్ భాతరఱు మోజుకూ 1-4 mg
ఱేదా
ఄఱ్ీజోఱామ్ భాతరఱు మోజుకూ 0.75-1.5 mg, మోతాదతు మండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ
ఱేదా
కోలనాజితృసమ్ భాతరఱు 0.5-1.0 mg, మోతాదతు మండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ
చికూతస తఔుకళ మోతాద రసడు రభాతేంచాయౌ, థెయకూ మోగి శుందనన ఫట్్ట మోతాదన ంచఔుంట్ృ రెయళాయౌ;
ఄభతే మోతాద తఔుకళగస ఈంచి చికూతస ఄందంచడ్బే భంచిద. ఇ భందఱతో చికూతస 2-4 దాట్్
ఆళాఔడ్ద.
ఱేదా
ఫ్ోల ఔసట్్న్ 20-60 mg కసయూసల్స, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్్ మోతాద 10
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mgతో తృసరయంతేంచి ఔాభంగస ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 20 mg శమితృో తేంద.
ఱేదా
ళయటోఱెభన్ 50-200 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్్ మోతాద 25
mgతో తృసరయంతేంచి ఔాభంగస ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 50 mg శమితృో తేంద.
ఱేదా
ఎళహకట్ఱోతృసరమ్ 10-20 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్్ మోతాద 5
mgతో తృసరయంతేంచి ఔాభంగస ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 10 mg శమితృో తేంద.
ఴచిమిఔ: SSRIs రసడ్ఔం ళఱల కొదద మోజుఱు మాంకైసట్ీ ఱక్షణాఱు మిగే ఄళకసఴం ఈంట్ుంద.
ఱేదా
ఫళభుమోన్ భాతరఱు మోజుకూ 30-60 mg, మోతాదతు మండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించి రసడాయౌ. 60 నండు 80%
మోఖుఱఱో కసగిాట్్వ్ ఱక్షణాఱన తగిగంచడాతుకూ ఇ భంద ఈయోఖడ్ెతేంద. ఇ భంద తు చేమడాతుకూ
మండ్ె ఱేదా భూడ్ె రసమసఱు ట్టటచి.
ఱేదా
తృసమోకసట్్న్ 12.5 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి ఈదమంూట్. ఖమివట మోతాద మోజుకూ 37.5 mg.
ఴచిమిఔ: MAOI తుయౌహరేళహన దాాఱుఖు మోజుఱఔు కసతూ తృసమోకసట్్న్ రసడ్ఔడ్ద. ఄఱాగే తృసమోకసట్్న్
తుయౌహరేళహన దాాఱుఖు మోజుఱఔు కసతూ MAOI రసడ్ఔడ్ద.
ఱేదా
తృో ర రననఱాల్ 40-80 mg భాతరఱు, మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించి రసడాయౌ.
ఇ భంద ళహంతృసథట్్క్ ఒళర్-మాకూటయట్ీ ళఱల ఔయౌగే ఱక్షణాఱన తగిగంచడాతుకూ ఄధఔంగస రసడ్ెతాయు.
ఴచిమిఔ: కసాతుక్ ఄఫ్రరకూటవ్ ఎభర్ రే రసయధ భమిము ఫారతుకమల్ అశు భా ఈనా మోఖుఱఔు తృో ర రననఱాల్
రసడ్ఔడ్ద.
మోగికూ దీయఘకసయౌఔ చికూతస ఄళశయం ఈంట్ే SSRIs రసడాయౌ. ఫ్ంజోడెభఄజిభన్స భమిము SSRIs ఔయౌహ రసడొ చి.
ఫ్ంజోడెభఄజిభన్స రసడ్ఔం మండ్ె నండ్ె నాఱుఖు రసమసఱఱోప తుయౌహరేయొచి, ఇ శభమాతుకూ SSRIs
శభయి ళంతంగస తుచేమడ్ం ముదఱుడ్తాభ.
మోగికూ యవమశ఼చి
జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు ఄంట్ే శాఱు రసయమాభం, కొంచెం శభమం యననద కసయయఔాభాఱఔు కేట్ాభంచడ్ం ళంట్్య
చేమడ్ం దాామస ఈఴభనం ఱతేశుంద.
మోగి రసడే భందఱ ళఱల ఔయౌగే ఱాబ-నయౖసటఱన శువట ంగస యళమించాయౌ.

2.3 తృసతుక్ డుయసయడ ర్
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ఄఔయసమతే
ు గస భమిము తయచగస ళచేి అతేరత భమిము బమాందో లనఱు ఔయౌగించే రసయధ తృసతుక్ డుయసయడ ర్. ఇ
రసయధ ఱక్షణాఱు తృసయౌుట్ేవన్స, చెభట్ ట్ట డ్ం, ళణుఔు, ఉహమి అడ్నట్ుట ఈండ్డ్ం, గొంతే నయౌబేళహనట్ుట
ఈండ్డ్ం, ఛాతి నొహు, యకసయం, ఔలైా తియఖడ్ం; డీమిమఱెభజేవన్; ఄదప తపుతాభనే బమం, చతుతృో తాభనే
బమం భమిము తృసమసతెళహమాస్. అతేరత భమిము బమాందో లనఱు నెఱఱో ఎఔుకళ యసయుల ళళేు , కచిితంగస రెభదయ
తుపణుడు దఖగ యఔు రెయల రసయధ తుమసియణ చేశకోరసయౌ.
యసధాయణ చయయఱు
మోగికూ ఄతుా యధాఱా జఫుబ నండు కోఱుఔునేందఔు శయౘమం, శ఼ిమిు భమిము భానళహఔ శఱయౘఱు ఄందంచాయౌ
ఔండ్మసఱు ఫాఖుండ్డాతుకూ రసయమాభాఱు, ధాయనం భమిము యోగస
ళభకూమాట్్స్
ర ట ఱేదా కూలతుఔల్ ళభకసఱజిస్ట దాామస కసగిాట్్వ్ తఴేయమర్ థెయ
భందఱు
ఫ్ోల ఔసట్్న్ 20-60 mg కసయూసల్స, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్్ మోతాద 10
mgతో తృసరయంతేంచి ఔాభంగస ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 20 mg శమితృో తేంద.
ఱేదా
ళయటోఱెభన్ 50-200 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్్ మోతాద 25
mgతో తృసరయంతేంచి ఔాభంగస ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 50 mg శమితృో తేంద. ఐద నండు
అయు రసయఱ ఱోప మోతాద ంచినా పయౌతం ఱేఔతృో తే ఖమివట మోతాద 200 mg రసడు చ఼డాయౌ.
ఱేదా
ఎళహకట్ఱోతృసరమ్ 10-20 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్్ మోతాద 5
mgతో తృసరయంతేంచి ఔాభంగస ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 10 mg శమితృో తేంద.
ఴచిమిఔ: SSRIs రసడ్ఔం ళఱల కొదద మోజుఱు మాంకైసట్ీ ఱక్షణాఱు మిగే ఄళకసఴం ఈంట్ుంద.
ఱేదా/భమిము
ఄఱ్ీజోఱామ్ 1.5-6.0 mg భాతరఱు, మోతాదతు మండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
ఱేదా
కోలనాజితృసమ్ భాతరఱు, మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ.
చికూతసన మోజుకూ 0.5-0.75 mgతో తృసరయంతేంచి మండ్ె ఱేదా భూడ్ె మోజుఱఔు ఔ యసమి మోతాదతు ంచఔుతు
రెయళాయౌ.
ఱేదా
ఆమిరబైన్ 50 mg భాతరఱు, మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ, చికూతసన మోజుకూ 25 mgతో తృసరయంతేంచి
మండ్ె ఱేదా భూడ్ె మోజుఱఔు ఔ యసమి మోతాదతు ంచఔుతు రెయళాయౌ. ఖమివట మోతాద మోజుకూ - 150-250 mg.
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ఱేదా
రెనల ాఫ్సలకూసన్ 75-150 mg భాతరఱు, మోతాదతు మండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ. ఖమివట మోతాద
మోజుకూ - 225 mg.
మోగి శుందన మండ్ె ఱేదా భూడ్ళ రసమసతుకూ ముదఱళపతేంద భమిము తుఱఔడ్ ళహితి తృ ందడాతుకూ ఎతుమిద నండు
నెాండ్ె రసమసఱు డ్ెతేంద. చికూతస ఔతూశం 8-12 నెఱఱతృసట్ు ఆరసాయౌ. అ తమసాత రతి 6-8 రసమసఱఔు
భందఱ మోతాదతు తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. భందఱ ళఱల ఈయోఖం ఔతుహంచఔతృో తే ళభకూమాట్్స్
ర ట దఖగ యఔు
రెయళాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి ఄళశి ఱన ఎఱా ఎదమోకరసఱో మోగికూ తెయౌమజేమాయౌ
తృసతుక్ డుయసయడ ర్ ఔఱుఖజేళే యవమాఱన ద఼యం ట్ట డ్ం దాదాప ఄయసధయం, కసఫట్్ట ఄఱంట్్ యవమాఱన
ఎదమోకళడాతుకూ మోగికూ ధెభమసయతుారసాయౌ.
ఱసాశ శంఫంధత రసయమాభాఱు.

2.4 బేజర్ డురళహసవ్ డుయసయడ ర్
భానళహకసళశి ఔు శంఫంధంచిన రసయధ; ఔతూశం మండ్ె రసమసఱు తృసట్ు ళయకూు యచాయంగస ఈండ్డ్ం, అశకూుతు
కోఱోుళడ్ం భమిము కూంద యళమించే ఱక్షణాఱు ఖనఔ ఈంట్ే ళయకూు బేజర్ డురళహసవ్ డుయసయడ ర్ తో
ఫాధడ్ెతేనాాడ్తు ఖాఴించాయౌ:
య భాట్్క్ ఱక్షణాఱు - తుదర/అయౘయప ఄఱరసట్ల ఱో భాయుు, ఴకూు తగిగతృో ళడ్ం, అందో లన ఱేదా మిట్ామేటవన్
ళభకూక్ ఱక్షణాఱు - ఄరయోజఔుఱభతు ఫాయంచడ్ం, ఄమసధభు చేఱసభతు ఫాయంచడ్ం, ఏకసఖాత తగిగతృో ళడ్ం,
తుయణ మాఱు తీశఔునేట్పుడ్ె తడ్ఫాట్ు, చాళప ఖుమించి అఱోచించడ్ం భమిము అతమషతయ చేశకోరసయౌ
ఄనకోళడ్ం.
యసధాయణ చయయఱు
మోగికూ ఄతుా యధాఱా జఫుబ నండు కోఱుఔునేందఔు శయౘమం, శ఼ిమిు భమిము భానళహఔ శఱయౘఱు ఄందంచాయౌ
ళభకూమాట్్స్
ర ట ఱేదా కూలతుఔల్ ళభకసఱజిస్ట దాామస కసగిాట్్వ్ తఴేయమర్ థెయ
భందఱు
ఫ్ోల ఔసట్్న్ 20-60 mg కసయూసల్స, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్్ మోతాద 10
mgతో తృసరయంతేంచి ఔాభంగస ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 20 mg శమితృో తేంద.
ఱేదా
ళయటోఱెభన్ 50-200 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్్ మోతాద 25
mgతో తృసరయంతేంచి ఔాభంగస ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 50 mg శమితృో తేంద. ఐద నండు
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అయు రసయఱ ఱోప మోతాద ంచినా పయౌతం ఱేఔతృో తే ఖమివట మోతాద 200 mg రసడు చ఼డాయౌ.
ఱేదా
ఎళహకట్ఱోతృసరమ్ 10-20 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్్ మోతాద 5
mgతో తృసరయంతేంచి ఔాభంగస ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 10 mg శమితృో తేంద.
ఴచిమిఔ: SSRIs రసడ్ఔం ళఱల కొదద మోజుఱు మాంకైసట్ీ ఱక్షణాఱు మిగే ఄళకసఴం ఈంట్ుంద.
ఱేదా
రెనల ాఫ్సలకూసన్ 75 mg భాతరఱు. ఖమివట మోతాద 225 mg.
ఱేదా
మిమసటజభన్ 15-45 mg భాతరఱు, మసతిరూట్ ఔక యసమి తఔుకళ మోతాద 15 mgతో తృసరయంతేంచి రతి ఐద నండు
అయు రసమసఱఔు మోగి శుందనన ఫట్్ట 15 mg ంచకోరసయౌ. ఖమివట మోతాద 45 mg.
ఱేదా
ట్ెభళ
ూ మాంట్ీడురశంట్సస (TCA):
ర భకల క్
ఆమిరబైన్ భాతరఱు ఱేదా ఄమీట్్
ర ట ఱెభన్ భాతరఱు 75-150 mg, మోతాదతు మండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించి
రేశకోరసయౌ. ముదట్ 25 mg మోతాదతో తృసరయంతేంచి రతి భూడ్ె మోజుఱఔు 25 mg ంచఔుంట్ృ ఖమివట
మోతాద 150 mg కూ చేయుకోరసయౌ.
ఴచిమిఔ: ఎహఱెహస, ఖుండె రసయధఱు, గసలకోభా, తనెభన్ తృో ర యసటట్్క్ ఎనాలము ాంట్స ఈనా మోఖుఱఔు TCAs రసడ్ఔడ్ద.
ఔ రసయం శభమంఱో మాంట్ీడురశంట్సస ళఱల మోగికూ తుదర యుఖుతేంద, అఔయౌ రేశు ంద భమిము అతేరత
తఖుగతేంద. 2-4 రసమసఱఔు మాంకైసట్్ భమిము తుయుతాసష ళహితి నండు తేయుఔుంట్ాయు. నెాండ్ె రసమసఱఔు
రసమిఱో ఖణతూమబైన భాయుుఱు ఖభతుంచళచి.
ఔరేల 5 -6 రసమసఱకూ బయుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో తే మోగి చెహున శభమాతుకూ తుమీణత మోతాదఱో భందఱు
తీశఔుంట్ునాాడా ఱేదో తెఱుశకోరసయౌ. ఔరేల మోగి భందఱు శమిగగ స తీశఔుంట్ుంట్ే మోతాదతు ంచాయౌ ఱేదా
భందఱన భామిి చ఼డాయౌ. ఆఱాంట్్ దఴఱో కచిితంగస ళభకూమాట్్స్
ర ట న ఔఱరసయౌ.
డురవన్ ముదట్్ యసమి ళచిినపుడ్ె దాతుకూ చికూతస 6-9 నెఱఱు కొనయసగసయౌ. మోగి శుందనన ఫట్్ట భందఱ
మోతాదన రతి 6-8 రసమసఱఔు తగిగంచడ్ం/ంచడ్ం చేయొచి. ఄభతే రసయధ ఱక్షణాఱు తఖగ ఔతృో తే భమొఔ 34 చికూతస కొనయసగించాయౌస ఈంట్ుంద. ఫ్భతృో ఱార్ డురవన్ ఈనా మోఖుఱఱో ఄఔయసమతే
ు గస "బేతుమా" ళహితికూ
రెయాతృో తాయు, ఄఱాంట్పుడ్ె రెంట్నే మాంట్ీడురవన్స తుయౌహరేమాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
బేజర్ డురళహసవ్ డుయసయడ ర్ యొఔక ఱక్షణాఱు, చికూతస తృ ందఔతృో తే ఔయౌగే యౘతు, అతమషతయ చేశఔునే రభాదం
భమిము ఆతయ యవమాఱ ఖుమించి మోగి భమిము మోగి తయౌల తండ్ెరఱు ఱేదా శయౘమదాయుఱతో క్షుణణ ంగస చమిించాయౌ.
థెయకూ మోగి శుందనఔంట్ే రతిచయయఱు భుంద ఫమట్డే ఄళకసఴం ఎఔుకళ.
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TCAs ళఱల ళచేి రతిచయయఱు - ననయు ఎండుతృో ళడ్ం, భఱఫదద ఔం, తృసశిాయల్ ఴైతృో ట్ెనషన్, చ఼ప భందగించడ్ం,
చెభట్ఱు ట్ట డ్ం, తృసయౌుట్ేవన్, ట్ెమో
ర ర్స, భతే
ు , ముదఱెభనయ.
SSIRs ళఱల ళచేి రతిచయయఱు - మాజిట్ేవన్, తఱనొహు, యకసయం, యౘర్ట ఫర్ా, ట్ెమో
ర ర్స, ఎజఞఔయఱేవన్ అఱశయం
ఄళాడ్ం, అఔయౌ రేమఔతృో ళడ్ం, ముదఱెభనయ.
మిమసటజభన్ ళఱల ళచేి రతిచయయఱు - భతే
ు , గిడీనెస్, అఔయౌ ఄధఔంగస రేమడ్ం భమిము ఫయుళప యఖడ్ం
భందఱు రసడ్ఔం ళఱల మోగికూ భతే
ు గస ఄతుహళేు రసషనాఱు నడ్డ్ం భమిము మంతారఱన రసడ్డ్ం ళంట్్య
చేమఔడ్ద
చికూతాస శభమంఱో భదయతృసనం, ధ఼భతృసనం చేమఔడ్ద. దీతుళఱల భతే
ు , ఔలైాతియఖడ్ం ళంట్్య
యుఖుతాభ.
మోగి రెభదయతు ళహతౄసయుస ఱేఔుండా భందఱ మోతాదతు ంచి ఱేదా తగిగంచి రేశకోఔడ్ద
భందఱన ఄఔయసమతే
ు గస తుయౌహరేమడ్ం ళఱల యతాడోళల్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ.

2.5 ఫ్భతృో ఱార్ డుయసయడ ర్
ఆద జీయతకసఱం ఈండే రసయధ; ఫ్భతృో ఱార్ డుయసయడ ర్ ఔు ఎహయో డుక్ ఱేదా రేమిమఫల్ కోర్స ఈండొ చి. ఇ రసయధ ళఱల
ళచేి ఎహయో డ్సస: భాతుక్, ఴైతృో భాతుక్, డురళహసవ్ ఱేదా యట్్ ఔఱభఔగస ఫమట్డొ చి. రశు తం ఈనా ఱేదా
కూాతం ళచిిన బేతుమా ఎహయో డ్స ఈంట్ేనే ఫ్భతృో ఱార్ డుయసయడ ర్ ఄతు తుమసిమించకోరసయౌ. భానళహఔంగస ఔయౌగే ఆమిాట్తయౌట్ీ
ళఱల ళయకూు ఫమట్కూ ఄధఔ శంతోవంగస ఔతుుంచడ్ం, భానళహకసళశి బయుఖుగస ఈనాట్ుట ఔతుుంచడ్ం ళంట్్య
బేతుమా ఱక్షణాఱు . ఆఱాంట్్ రసయు ఄతేయతాసషంతో, ఎఔుకళగస భాట్ాలడ్ెత, తుదర ఄళశయం తగిగ, బరభఱు
యుఖుతాభ. ఫ్భతృో ఱార్ డుయసయడ ర్ ళఱల ఫఱబైన ళభకోయ వల్ భామిబడుట్ీ యుఖుతేంద; దీతు ళఱల మోగి ఔుట్ుంఫ,
ఈదో యఖ భమిము ఆతయ శంఫంధాఱ మీద చెడ్ె రఫాళం డ్ెతేంద.
యసధాయణ చయయఱు
ఄఔయట్స బేతుమా భమిము ఫ్భతృో ఱార్ డుయసయడ ర్ I ఔు చికూతస
ళట ప్ 1: యసధాయణ తుమభాఱన తృసట్్శు ఼ మోగి అమోఖయ ళహితితు యయరేక్షుంచాయౌ
ళట ప్ 2: చికూతస తృసరయంబం/భాయుుఱు, మోగికూ భందఱు డ్ెతేనాాభ ఱేదో చ఼డాయౌ. శుందన ఱేఔతృో తే తమసాతి
ళట ప్ ఔు రెయళాయౌ.
ళట ప్ 3: కొతు థెయ ముదఱుట్ాటయౌ ఱేదా భమొఔ థెయ యధానాతుా రశు తం రసడ్ెతేనా థెయకూ ఔఱతృసయౌ. శుందన
ఱేఔతృో తే తమసాతి ళట ప్ ఔు రెయళాయౌ.
ళట ప్ 4: కొతు థెయ ముదఱుట్ాటయౌ ఱేదా భమొఔ థెయ యధానాతుా రశు తం రసడ్ెతేనా థెయకూ ఔఱతృసయౌ. శుందన
ఱేఔతృో తే తమసాతి ళట ప్ ఔు రెయళాయౌ.
ళట ప్ 5: రయోగసతమఔ ఏజంట్స న ఔఱతృసయౌ
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చికూతస తృ ందతేనా ఫ్భతృో ఱార్ ఎపకూటవ్ డుయసయడ ర్ మోఖుఱఱో ఄదే చికూతస కొనయసగిశు ఼ ళభకూమాట్్స్
ర ట న శంరదంచాయౌ.
కొతు గస రసయధ తుమసియణ ఄభన మోఖుఱఔు ఇ కూంద చికూతస తృసరయంతేంచళచి:
మిళుమిడాన్ భాతరఱు మోజుకూ 1 mg, మోతాదతు ఔాభంగస 2-4 mg ళయఔు ంచాయౌ; మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించి
రేశకోరసయౌ. ఖమివట మోతాద 4-8 mg.
ఱేదా
ఒఱభుభన్ 5 mg భాతరఱు, మసతిరూట్ ఔ యసమి. 2-3 రసమసఱకూ మోతాదతు 20 mg ళయఔు ంచళచి.
ఴచిమిఔ: ఒఱభుభన్ ళఱల ఴైర్-యౌహడెమిమా భమిము డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్న్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
ఒఱభుభన్ రసడ్ెతేనా మోఖుఱు రతి అయు నెఱఱఔు ఔ యసమి యౌహడ్స భమిము ఫల డ్స వేఖర్ మీక్షఱు
చేభంచకోరసయౌ.
ఱేదా
యౘఱోమిడాల్ 5 mg భాతరఱు, 1-2 రసమసఱకూ మోతాదతు 10 mg ళయఔు ంచళచి.
ఱేదా
డురసఱోరోఎక్స భమిము యౌథమం కసమోబనేట్స ఆతయ భందఱు; ఆయ బేతుమాన ఄమిఔట్ట డాతుకూ రసడ్ెతాయు. ఄభతే
ళభకూమాట్్స్
ర ట ఄనభతి ఱేఔుండా ఇ భందఱు రసడ్ఔడ్ద.
మిళుమిడాన్ భమిము ఒఱభుభన్ ళఱల మోగి ఫయుళప యఖడ్ం జయుఖుతేంద కసఫట్్ట రసయమాభం చేమడ్ం భమిము
అయౘయ తుమంతరణ ళంట్్య తృసట్్ంచాయౌ.
ఎకస్రరహయమిడ్ల్ రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్డ మోఖుఱఔు ఇ కూంద భంద ఔడా రసడాయౌ:
ట్ెభఴ
ర కూసపతుడుల్ 2 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఔట్్ + భధాయషాంూట్ ఔట్్.
తృో ర పభఱాకూటక్ చికూతస
యౌథమం కసమోబనేట్స 900-1500 mg భాతరఱు, మోతాదతు మండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
ఱేదా
కసయబభజభన్ 600-1200 mg భాతరఱు, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
ఱేదా
యో డుమం రసఱోరోభేట్స భాతరఱు ఱేదా డురసఱోరోఎక్స భాతరఱు - 500-1500 mg, మోతాదతు మండ్ె ఱేదా
భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
ఖభతుఔ: తృో ర పభఱాకూటక్ చికూతస కేళఱం ళభకూమాట్్స్
ర ట శ఼చనా బేయకే జయగసయౌ. మండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఎహయో డ్సస మోగికూ
ళచాిఔ తృో ర పభఱాకూటక్ చికూతస ఄళశయం ఈంట్ుంద. ఆద భూడ్ె శంళతసమసఱ నండు జీయతకసఱం కొనయసఖళచి.
యౌథమం కసమోబనేట్స రసడ్ెతేనా మోఖుఱు తయచగస యఔు మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ.
కసయబభజభన్ భమిము యో డుమం రసఱోరోభేట్స రసడ్ెతేనా మోఖుఱు అయు నెఱఱఔు ఔ యసమి ఫల డ్స ళల్ కౌంట్స
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భమిము యౌళర్ పంక్షన్ మీక్ష కచిితంగస చేభంచకోరసయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
ళహకట్ోసపరతుమాఱో తృసట్్ంచే భాయగ దయశకసఱు ఇ రసయధకూ ఔడా తృసట్్ంచాయౌ.
మోగికూ రసయధకూ ఖఱ తియఖఫ్ట్ట ే ఱక్షణం ఖుమించి యళమించి, ఆద యసధాయణబే ఄతు బమోయస ఆరసాయౌ.
ముదట్్ ఎహయో డ్స మసగసనే చికూతస తృ ందనట్ట భతే మిఱాప్స న శభయి ళంతంగస ఎదయుకోరొచి.
యౌథమం కసమోబనేట్స రసడ్ెతేంట్ే మోగి కచిితంగస ఎఔుకళ మోతాదఱో ఫ్ూ
ల భడ్సస తీశకోరసయౌ.
యౌథమం కసమోబనేట్స తీశఔుంట్ునాపుడ్ె మోగికూ ఔనఔ జాయం, రసంతేఱు ఱేదా యమోచనాఱు ళళేు మోతాదతు
శగసతుకూ తగిగంచి రెంట్నే ళభకూమాట్్స్
ర ట న ఔఱరసయౌ.

2.6 ళహకట్ోసపరతుమా (Schizophrenia)
ళహకట్ోసపరతుమా ళచిిన రసమికూ అఱోచనఱోల భాయుు, ఫారసఱు & రళయు నఱో భాయుు, డెభవ్
ర భమిము రసశు యఔం
నండు త ఱగితృో ళడ్ం ళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహయు సభ. మోగి నండు మోగిక,ూ శభమాతుా ఫట్్ట రసయధ ఱక్షణాఱు
భాయుతాభ. ఆందఱో భుకయబైనయ తజఞర్ ఄహమమన్స, మోట్ార్ మాకూటయట్ీ తగిగతృో ళడ్ం, యతాడోళల్, ఫ్సలట్ెండ్స
ఎపక్ట, భూడ్స డుశటయబన్స, డెఱయవన్స భమిము యౘఱళహనేవన్స.
యసధాయణ చయయఱు


ఄఔయట్స ఎహయో డ్స మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు తెఱుశఔుతు రసట్్ మీద ఏకసఖాత చేమాయౌ.



యసధయబైనంత తాయ మోగితు యసధాయణ ళహితికూ తీశఔు ళచేి రమతాాఱు చేమాయౌ.



మోగి, రెభదయడ్ె భమిము ఔుట్ుంఫ శబుయఱు ఔయౌళహ తుచేళనే
ేు రసయధ తగేగ ఄళకసఱసఱు ఈంట్ాభ.



శాఱుకసయౌఔ భమిము దీయఘకసయౌఔ చికూతాస రణాయఔఱు భుందగసనే యచించకోరసయౌ.



చికూతస తమసాత మోగికూ యసంతానఔు శమైన ఔభూయతుట్ీ ఖూ
ా ప్ ఱో చేమసియౌ.

చికూతస
మిళుమిడాన్ 1 mg భాతరఱు, మోతాదతు ఔాభంగస 2-4 mgకూ ంచకోళచి (ఄపుడ్ె మోతాదతు మండ్ెగస
ఫాగించఔుతు రసడాయౌ). మండ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱఔు ఔ యసమి మోతాదతు ంచకోరసయౌ. ఖమివట మోతాద 4-8
mg. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 4 mg శమితృో తేంద.
ఱేదా
ఒఱభుభన్ 5 mg భాతరఱు, మసతిరూట్ ఔ యసమి. 2-3 రసమసఱకూ మోతాదతు 20 mg ళయఔు ంచళచి.
ఴచిమిఔ: ఒఱభుభన్ ళఱల ఴైర్-యౌహడెమిమా భమిము డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్న్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
ఒఱభుభన్ రసడ్ెతేనా మోఖుఱు రతి అయు నెఱఱఔు ఔ యసమి యౌహడ్స భమిము ఫల డ్స వేఖర్ మీక్షఱు
చేభంచకోరసయౌ.
ఱేదా
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ఄమిహజ
ర ోల్ 5-10 mg భాతరఱు, మసతిరూట్ ఔ యసమి. మండ్ె నండు భూడ్ె రసమసఱ ళయళధఱో మోతాదతు 30
mg ళయఔు ంచకోరొచి.
ఱేదా
ఔుయట్్మాభన్ భాతరఱు, మసతిరూట్ ఔ యసమి. మండ్ె నండు భూడ్ె రసమసఱ ళయళధఱో మోతాదతు 600 mg
ళయఔు ంచకోరొచి
ఱేదా
యౘఱోమిడాల్ 5 mg భాతరఱు. 1-2 రసమసఱఔు మోతాదతు 10 mg ళయఔు ంచకోరొచి (ఆఱాంట్పుడ్ె
మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ).
ఱేదా
ట్ెభఫ్
ర ల ూఒయజిన్ 10 mg భాతరఱు. 1-2 రసమసఱఔు మోతాదతు 15-20 mg ళయఔు ంచకోరొచి (ఆఱాంట్పుడ్ె
మోతాదతు మండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ).
మిళుమిడాన్ భమిము ఒఱభుభన్ ళఱల మోగి ఫయుళప యఖడ్ం జయుఖుతేంద కసఫట్్ట రసయమాభం చేమడ్ం భమిము
అయౘయ తుమంతరణ ళంట్్య తృసట్్ంచాయౌ.
ఄఔయట్స ఎకైసట్ెమంట్స ఱేదా ళయొఱెంట్స తఴేయమర్ ఈనా మోఖుఱఔు:
యౘఱోమిడాల్ 5-10 mg IM ఆంజక్షన్ యసటట్స + తృో ర బతాజభన్ కోలమైడ్స 25-50 mg IM
ఱేదా
ఒఱభుభన్ 10 mg IM ఆంజక్షన్
ఱేదా
ఱోమసజితృసమ్ 2 mg IM ఆంజక్షన్
మాంట్ీళభకోట్్క్ భందఱ ళఱల ఔయౌగే రతిచయయఱు - భతే
ు , ఔదయౌఔఱు నెభమదంచడ్ం, భుకః ఫారసఱు భాయడ్ం,
గభట్స, మిజిడుట్,ీ ఱాఱాజఱం ఉయడ్ం, ననయు తృ డుఫాయడ్ం భమిము భఱఫదద ఔం. యట్్ నండు మోగి కొదద రసమసఱఱోనే
కోఱుఔుంట్ాడ్ె.
ఎకస్రరహయమిడ్ల్ రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్డ మోఖుఱఔు ఇ కూంద భంద ఔడా రసడాయౌ:
ట్ెభఴ
ర కూసపతుడుల్ 2 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఔట్్ + భధాయషాంూట్ ఔట్్.
తుదర ట్ట ఔతృో తే:
ఱోమసజితృసమ్ 1-2 mg భాతరఱు ఱేదా కోలనాజితృసమ్ 0.25-1 mg భాతరఱు, తుదరతృో భే భుంద, ద నండు
దాాఱుఖు మోజుఱు
రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు మోగి రసమసతుకూ ఔ యసమి రెభదయడుా శంరదంచాయౌ. అ తమసాత నెఱ నండు భూడ్ె
నెఱఱఔు ఔ యసమి శంరదళేు చాఱు. చికూతస తృసరయంతేంచిన రసయం మోజుఱకే మోగి శుందంచడ్ం ముదఱు డ్తాడ్ె;
ఄభతే భందఱు ూమిు శభయి తతో తు చేమడాతుకూ కొతుా రసమసఱ నండు నెఱఱు ట్టటచి. ఄఔయట్స ళభకోట్్క్

307

డుయసయడ ర్ ఔు చికూతస 6-9 నెఱఱతృసట్ు ఈంట్ుంద. ఄభతే రసయధ తీళరతన ఫట్్ట చికూతస కొతుా శంళతసమసఱ తృసట్ు
ఈండొ చి.
మోగికూ యవమశ఼చి
ళహకట్ోసపరతుమా రసయధ ఖుమించి ూమిు యళమసఱు మోగికూ భమిము మోగితు చ఼శఔునే రసమికూ యళమించాయౌ. ఔుట్ుంఫ
శబుయఱు మోగితు యభమిశంచఔుండా ఄయి ం చేశఔుతు రెనాంట్ే ఈండాయౌ.
రసయధ ళఱల భమిము భందఱ ళఱల ఔయౌగే రతిచయయఱు ఖుమించి ూమిుగస యళమించాయౌ. ఄళశయభునా చోట్ మోగి
జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు చేశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ.
మాంట్ీళభకోట్్క్స ళఱల ఫయుళప యుఖుతాయు, కసఫట్్ట రసయమాభం భమిము అయౘయ తుమభాఱఱో భాయుుఱు
చేమాయౌ.
ళభకూమాట్్స్
ర ట ఄనభతి ఱేఔుండా చికూతస భధయఱో తుయౌహరేమఔడ్ద.

2.7 తృసమికనసతుజం
ట్ెమో
ర ర్, మిజిడుట్,్ ఫారడీకైతూళహమా భమిము తృసశియల్ డుశటయబన్స ళంట్్ ఱక్షణాఱతో ఔడున ఱక్షణాఱ దాామస ళచేి
ళహండోర మ్ తు తృసమికననసతుజం ఄంట్ాయు. ఆద తృసరధమిఔం ఄముయండొ చి (తృసమికనసన్స రసయధ) ఱేదా ళఔండ్మీ
ఄముయండొ చి (భందఱ దాామస).
చికూతస ఱక్షాయఱు


ఫఱఴీనమిచే ఱక్షణాఱన తగిగంచడ్ం



భందఱ ళఱల ఔయౌగే ళభడ్స ఎపక్ట్ తగిగంచడ్ం భమిము శంకూలవటతఱన తురసమించడ్ం



ళఔండ్మీ తౄసర్మ్ త ఱగించడ్ం

యసధాయణ చయయఱు


రసయమాభం, పజియోథెయ ళఱల మోజురసమీ నఱు చేశఔునే శభయి త యుఖుతేంద



తృౌలహటకసయౘయం భమిము చ దామసిఱు ఎఔుకళ ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ.

భందఱు
ఎమీల డుళస్ ఄంట్ే PD (తృసమికనసతుజం డుళస్) ఐద శంళతసమసఱ ఱోప నండు ఈండు, మోగికూ ఎట్ుళంట్్ మోట్ార్
కసంహల కేవన్స ఱేఔతృో ళడ్ం.
ఱేట్స డుళస్ ఄంట్ే PD ఈండు మోఖుఱు ఱెరోడో తృస రసడ్ెత భమిము మోట్ార్ కసంహల కేవన్స తో ఆఫబంద డ్డ్ం.
తృసమికనసతుజం రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్గసనే చికూతస ముదఱుట్ాటయౌ. 65 శంళతసమసఱు భఫడున రసమికూ రెంట్నే
ఱెరోడో తృస తో చికూతస అయంతేంచాయౌ. ముళతఱో ఱెరోడో తృసతో చికూతస రెంట్నే చేమఔడ్ద. ఱెరోడో తృస భుందగస
తఔుకళ మోతాదతో తృసరయంతేంచి ఔాభంగస మోగి శుందంచేళయఔు ఱేదా రతిచయయఱు ఔయౌగే ళయఔు మోతాదతు ంచాయౌ.
ఎమీల PD
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దీతుకూ తుమిదవటబైన పస్ట ఛామస్ డ్రగ్ థెయ ఄంట్ృ ఱేద. మోగి జీళనఱైయౌ, యౌఔయయం భమిము రెభదయ చమితర అధాయంగస
రణాయఔ చేమాయౌ.
PD ఈండు, ట్ెమో
ర ర్స ఄధఔంగస ఈంట్ే:
ట్ెభఴ
ర కైసల్-పతుడుల్ 6-20 mg భాతరఱు, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ
ఱేదా
ఫ్ంజ్-ట్ోరహన్ 1-6 mg భాతరఱు, మోతాదతు మండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ
ఴచిమిఔ: 65 శంళతసమసఱు భఫడున మోఖుఱఱో మాంట్ీకల ోమిను తు
ె క్స రసడ్ఔడ్ద.
ఱేట్స PD
1. ట్ెభఴ
ర కైసల్-పతుడుల్ 6-20 mg భాతరఱు, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ
ఇ కూంద చెహున భందఱఱో ఎదో ఔట్్ మోననథెయగస ఱేదా కసంతనేవన్ భనడ్ెలగస రసడాయౌ
2. ఫోర మోకూాట న్
హ 2.5-10 mg భాతరఱు, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ
ఱేదా
తృసరమిహకససల్ 0.375-4 mg భాతరఱు, మోతాదతు మండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ
ఱేదా
మోహతుమోల్ 6-24 mg భాతరఱు, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ
ఱేదా
మితడుల్ 25-100 mg భాతరఱు, మోగి రసడాయౌసన మోతాదతు ఫట్్ట మోజుకూ ఔ యసమి ఱేదా మోతాదతు ఫాగించఔుతు
మండ్ె యసయుల రేశకోరసయౌ.
3. ఱెరోడో తృస భాతరఱు + కసమిబడో తృస (100-250 mg ఱెరోడో తృస); మోతాదతు మోగి ఄళశమసతుా ఫట్్ట భామసియౌ.
మాంట్ీతృసమికనసతుజం భందఱన 'డ్రగ్ యౘయౌడే' ేమిట్ ఔకయసమిగస తుయౌహరేమఔడ్ద. దీతుళఱల మోట్ార్
హ భాయౌగాంట్స ళహండోర మ్ (NMS) ళచేి ఄళకసఱసఱు యుఖుతాభ.
కసంహల కేవన్స తఖగ ఔతృో గస న఼యమోఱెట క్
డో బైన్ మాగితుస్ట ్, MAO-B ఆతుహ తట్ర్స, కో-ఎంజభమ్ Q10 భమిము యట్మిన్ E - PD ఈనా మోఖుఱఔు
న఼యమోతృ ర ట్ెకటవ్
ు థెయ కూ రసడ్ఔడ్ద.
PD ఈనా ఄధఔఱసతం మోఖుఱు ఔాభంగస మోట్ార్ ఔంహల కేవన్ శభశయఱు ఎదయుకంట్ాయు, రసమికూ
ఱెరోడో తృస థెయ + డో బైన్ మాగితుస్ట /COMT ఆతుహ తట్ర్స
ట్్
ర పల్ కసంతనేవన్:
ఱెరోడో తృస + కసమిబడో తృస + ఎంట్ాఔతృో న్ భమిము/ఱేదా డో బైన్ మాగితుస్ట
తృసమికనసన్ ళహండోర మ్ భమిము భందఱ ళఱల డుళభకతూళహమస్ ఱేదా మోట్ార్ ఫ్ల ఔుిభేవన్స ఔతుహళేు మోగి రెంట్నే
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న఼యమోఱాజిస్ట న ఔఱరసయౌ.
PD ఈనా 20-30% మోఖుఱఱో డుబతుష మా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
PD ఈనా 40% మోఖుఱఱో శాఱు/భధయ తయయౘ డురవన్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
మోగికూ యవమశ఼చి
మోగి భమిము మోగి ఔుట్ుంఫంతో రసయధ ఖుమించి, భందఱ ఖుమించి, థెయ ఖుమించి యళమించాయౌ. థెయ ఖుమించి
రతేయఔంగస భాట్ాలడాయౌ, దీతుఱో ఫాఖంగస జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు, మోట్ార్ ఄళశి ఱ నండు ఫమట్డేందఔు
ఔుట్ుంఫం చేమళయౌసన నఱు ముదఱెభనయ చమిినాయౌ.
మాంట్ీతృసమికనసతుజం భందఱు ఄఔయసమతే
ు గస తుయౌహరేమఔడ్ద.

2.8 ఎహఱెహసస్
ళంట్రల్ నెయాస్ ళహశటమ్ (CNS)ఱో కసాతుక్ యసుంట్ేతుమస్ మిఔమింగ్ ళజర్స ళఱల ఔయౌగే డుయసయడ ర్స న ఎహఱెహసస్
ఄంట్ాయు.
యసధాయణ చయయఱు
ళజర్ ఔు రెంట్నే చికూతస ఄందాఱంట్ే తీశకోరసయౌసన చయయఱు ళేటట్స్ ఎహఱెట ఔ
హ స్ యఫాఖంఱో యళమింఫడాడభ.
ళజర్స తియఖఫ్డ్ెతేంట్ే దీయఘకసయౌఔ చికూతస ఄందంచాయౌ.
మోగికూ ఆద ళయఔు ళజర్ మసఔతృో భ, న఼యమోఱాజిఔల్ భమిము బట్ఫో యౌక్ రసయధఱు ఏమి ఱేఔతృో తే,
మోగి/తయౌల తండ్ెరఱ ఆవట ం బేయకే చికూతస ఄందంచడ్ం/ఄందంచఔతృో ళడ్ం జయగసయౌ.
ళేటట్స్ ఎహఱెట ఔ
హ స్, మోగి ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమితఱ
ర ో ఎహఱెహస, తఱకూ CT చేళహనపుడ్ె ఄశషజతాాఱు, EEG ఱో
ఄశషజతాాఱు భమిము ళజర్ తిమిఖఫట్ేట ఄళకసఱసఱు ఄధఔంగస ఈనాపుడ్ె ముదట్్ ళజర్ తమసాత దీయఘకసయౌఔ
చికూతస కచిితంగస ముదఱుట్ాటయౌ.
భదయం తుయౌహరేళహనపుడ్ె భమిము బట్ఫో యౌక్/డ్రగ్ శంఫంధత ళజర్స ళచిినపుడ్ె బయవయతే
ు ఱో ఎహఱెహస
ళచేి ఄళకసఱసఱు ఔనడ్ెతేంట్ేనే దీయఘకసయౌఔ చికూతస ఖుమించి అఱోచించాయౌ. తఱకూ దెఫబ తగియౌన తమసాత ళజర్ ఔు
చికూతస తృసరయంతేంచాయౌ ఄనఔుంట్ే, ముదట్్ ళజర్ తమసాత అయంతేంచాయౌ. ఄభతే ఆందఱో చికూతస యొఔక ళయళధ
ఱేట్స ఎహఱెహస ళచేి దాతుా ఫట్్ట ఈంట్ుంద. 20 శంళతసమసఱు భఫడున రసమిఱో ళజర్స ళళేు , ళజర్స మసళడాతుకూ
ళఔండ్మీ కసయణం ఈందేమో మీక్షఱ దాామస తెఱుశకోళడ్ం భంచిద.
యసధాయణ ట్ాతుక్ కోలతుక్ ళజర్స
రసఱుమోభక్ మాళహడ్స 3-8 mg/kg భాతరఱు, మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ. భూడ్ె మోజుఱఔు ఔ
యసమి మోతాదతు ంచకోరొచి. ఖమివట మోతాద 200 mg.
ఱేదా
పతుట్ోభన్ 10-35 mg/kg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
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ఱేదా
పననఫామిబట్ోన్ 60-180 mg భాతరఱు, మసతిరూట్. హఱలఱఔు - 5-8 mg/kg.
తృసక్షుఔబైన ళజర్స
కసయబభజభన్ 10-35 mg/kg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
రసఱుమోభక్ మాళహడ్స 15-40 mg/kg భాతరఱు, మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ. భూడ్ె మోజుఱఔు
ఔ యసమి మోతాదతు ంచకోరొచి. ఖమివట మోతాద 200 mg.
ఱేదా
పననఫామిబట్ోన్ 60-180 mg భాతరఱు, మసతిరూట్. హఱలఱఔు - 5-8 mg/kg.
మోగికూ కే భంద దాామస (మోననథెయ) యఱెభనంత ళయఔు చికూతస ఄందంచాయౌ.
భందతు తఔుకళ మోతాదతో తృసరయంతేంచాయౌ. ఔరేల ళజర్ తియఖఫడుతే ఄళశయం బేయఔు మోతాద
ంచకోరొచి.
ముదట్్ భంద ఖమివట మోతాద రసడున తమసాత ఔడా ళజర్స ఄదపఱోకూ మసఔతృో తే, మండ్ళ భంద ఄదనంగస
రసడాయౌ.
మండ్ళ భంద ళఱల ళజర్స ఄదపఱోకూ ళశుంట్ే, ముదట్్ భంద నెభమదగస ఈశంషమించడ్ం భంచిద.
మోననథెయ (మండ్ె రమతాాఱు) యపఱం ఄభతే కసంతనేవన్ థెయ ఖుమించి అఱోచించళచి.
మండ్ె AEDs రమతిాంచాఔ ఔడా ళజర్స తఖగ ఔతృో తే, మోగి రతేయఔ రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ.
AEDs యొఔక తౄసయుమఱా ఱేదా ఫారండ్స భాయిఔడ్ద. ఖమిైణీఱఔు AEDs రసడేట్పుడ్ె మోతాద జఞఖాతుగస
చ఼శఔుతు రసడాయౌ. AED థెయ చేళేట్పుడ్ె రయోఖఱసఱ మీక్షఱు చేభంచకోళడ్ం భంచిద. AED
తృసరయంతేంచఔ భుంద ూమిు ఫల డ్స కౌంట్స, యౌళర్ ఎంజభమ్స భమిము మీనల్ మీక్షఱు చేమాయౌ.
ఎంజభభలన ేరమేహంచే భందఱన శంళతసమసతుకూ ఔ యసమి ళయం కసయౌష మమ్, అఱకఱెభన్ తౄసశిట్ేస్ భమిము ఫో న్
బట్ఫాయౌజంకూ శంఫంధంచిన మీక్షఱు చేభంచకోళడ్ం తుతుశమి.
యఔు మీక్షఱోల ఱక్షణాఱు ఱేతు శాఱు అఱసజతాాఱు ఔనడుతే భందఱు భామసియౌసన ఄళశయం ఱేద.
భందఱు ళఱల ఈయోఖం ఔనడ్ఔతృో తే, ట్ాకూసక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ే, మోగి ఄనేఔ AEDs రసడ్ెతేంట్ే, ఖమిైణీఱు,
యసటట్స్ ఎహఱెట ఔ
హ స్, యౌళర్ ఱేదా కూడీా రసయధఱు ఈనా రసమిఱో తెయతృసట్్క్ డ్రగ్ భాతుట్మింగ్ (TDM) ఄళశయం
ఈంట్ుంద.
ఎహఱెహస ఈనా మోఖుఱు ళజర్ డెభమీ రసడాయౌ భమిము రెభదయడుా చెహున శభమాతుకూ ఔఱరసయౌ. AED ళఱల
రతిచయయఱు ఏబైనా ఈనాాయో, చికూతస పమోఖతి భమిము భందఱ తుతీయు తెఱుశకోరసయౌ. చికూతస
తృసరయంతేంచిన 2-4 రసమసఱఔు రెభదయడుా శంరదంచాయౌ. అ తమసాత 3-6 నెఱఱఔు శంరదళేు చాఱు.
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రెభదయడ్ె ళజర్ డెభమీతు మియౕయౌంచి మోగి పమోఖతి తెఱుశకోరొచి. తుదర, అయౘయం, భదయతృసనం, రసషనాఱు నడ్డ్ం
భమిము ఖయైధాయణ ళంట్్ యవమాఱు మోగితో చమిించాయౌ.
ట్ేఫుల్ 3: ఎహఱెహస చికూతసఔు భందఱు భమిము మోతాదఱు

భంద

ళమశ

మోతాద (మోజుకూ)

ఖమివట మోతాద
(మోజుకూ)

పననఫామిబట్ోన్ (O) మోజుకూ

హఱలఱఔు

3mg/kg/24 hours

8 mg/kg/24 hours

ఔట్్ మసతిరూట్

దద ఱఔు

60 to 90 mg

240 mg

పతుట్ోభన్ (O) మోజుకూ ఔ

హఱలఱఔు

5mg/kg/24 hours

8mg/kg/24 hours

యసమి మసతిరూట్ ఱేదా

(మోతాదన మండ్ెగస

ఄళశమసతుా ఫట్్ట మండ్ె యసయుల

ఫాగించి)
దద ఱఔు

200mg

600 mg (మోతాదన
మండ్ెగస ఫాగించి)

కసమసబభాజహన్ (O)
మోతాదన మండ్ె
ఫాగసఱుగస చేళహ

హఱలఱఔు

10mg/kg/24 hours

20mg/kg/24 hours

దద ఱఔు

300 mg 12 hourly

200 mg (మోతాదన
భూడ్ెగస ఫాగించి)

కసమసబభాజహన్
యో డుమం రసఱోరోభేట్స (O)

హఱలఱఔు

20 mg/kg మోతాదన

40mg/kg

ఫాగించి
దద ఱఔు

600mg మోతాదన ఫాగించి

3000 mg

2.9 యసటట్స్ ఎహఱెట ఔ
హ స్
శుఽష ఱేఔుండా తుయంతయం రేదంచే ళజర్స మసళడాతుాయసటట్స్ ఎహఱెట ఔ
హ స్ ఄంట్ాయు. ఆద ఄతయళశయ రెభదయం
ఄందాయౌసన ఄళశి కసఫట్్ట చికూతస తాయగస భమిము తుమిదవటంగస ఆరసాయౌ.
యసధాయణ చయయఱు
అశతిరకూ మసఔభుంద ఆళాళఱళహన చికూతస
హఱలఱఔు & మళానంఱో ఈనారసమిక:ూ మఔటల్ డెభఄజితృసమ్ 0.5 mg/kg ఱేదా ఫఔకల్ మిడాజోఱామ్ 0.2-0.3
mg/kg
దద ఱఔు: మఔటల్ డెభఄజితృసమ్ 10 mg ఱేదా ఫఔకల్ మిడాజోఱామ్ 10 mg
దఖగ యఱో ఈనా డాఔటర్ ఱేదా నర్స దాామస IV ఆరసాయౌ:
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ఱోమసజితృసమ్ (IV) ఆంజక్షన్ 2 mg ఱేదా డెభఄజితృసమ్ (IV) ఆంజక్షన్ 5-10 mg
యసధాయణ చయయఱు: ఎభర్ రే ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా చ఼శకోరసయౌ, ఱసాశ రరసషం ఫాఖుండేఱా చ఼డాయౌ, వేఖర్
యసిభతు యయరేక్షుంచాయౌ.
అశతిరఱో తీశకోరసయౌసన చయయఱు
నేశల్ కసనయఱా ఱేదా భాస్క ఈయోగించి మోగికూ అకూసజన్ ఄందంచాయౌ. ఎభర్ రే ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా శమైన
దద తిఱో తృసడ్ెకోఫ్ట్ట ాయౌ.
ఎహఱెహస కూ కసయణం ఄభేయ ఄళశి ఱు ఏబైనా ఈనాాభేమో ఖభతుంచి నమం చేమాయౌ.
IV ఆళాడాతుకూ దామి శఽలహటంచాయౌ. ఖూ
ల కోస్ యసిభ, ళయం కమిళట,ో ఴభట్ోఱాజిఔల్ ఄధయమనం, ట్ాకూసకసఱజి ళీన్స
కోశం యఔు ం నభూనా ళేఔమించాయౌ. ఄఱాగే మాంట్ీఱెట క్
హ డ్రగ్ ఱెరెల్ భమిము EEG ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ే చేమడ్ం
భంచిద.
అకూసజనేవన్ ఎఱా ఄళపతేందో తెఱుశకోళడాతుకూ ల్స అకూసబట్ీ.ర
ఴైతృో గల క
ట ేమిమా ఈనాా ఱేదా ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ మీక్ష ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో భనా రెంట్నే
దద ఱఔు: డెకో్రరస్ 25% (IV) 50-100 ml; ఔరేల మోగి భదయం తాగేఱా ఈంట్ే డెకో్రరస్ ఆచిిన రెంట్నే తమామిన్
(IM) 50 mg రసడాయౌ.
హఱలఱఔు: ఖూ
ల కోస్ 25% 2 ml/kg
భందఱు
1. ఱోమసజితృసమ్ 0.1 mg/kg ఆంజక్షన్ (ఖమివట మోతాద 4 mg); ఖతి - తుభుయౖసతుకూ 2 mg, తుభువంఱో భంద
ఎకూకంచాయౌ; ఄళశయం ఄభతే ద నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తమసాత భయా రసడొ చి.
ఱేదా
డెభఄజితృసమ్ 0.2 mg/kg ఆంజక్షన్ (ఖమివట మోతాద 10 mg); ఖతి - తుభుయౖసతుకూ 5 mg, తుభువంఱో భంద
ఎకూకంచాయౌ; ఄళశయం ఄభతే ద నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తమసాత భయా రసడొ చి.
GCSE ళఔండ్స ళేటజి ఈనాట్ట భతే
పతుట్ాభన్ 15-20 mg/kg ఆంజక్షన్ ళఱెభన్ దాామస నెభమదగస ఎకూకంచాయౌ.
ఴచిమిఔ: పతుట్ాభన్ భమిము ఖూ
ల కోస్ ఔయౌహ రసడ్ఔడ్ద, ఄద ఔయౌళహ ఈనా య ఱయవన్ ఱో పతుట్ాభన్ ఔయౌహ
ఎకూకంచఔడ్ద. పతుట్ాభన్ ఎకూకంచే భుంద యసధాయణ ళఱెభన్ తో IV ఱెభన్ న యబరయచాయౌ.
ఱేదా
తౄసళేితుట్ాభన్ 15-18 mg/kg ఆంజక్షన్
ఴచిమిఔ: ఇ భంద ళఱల ఴైతృో ట్ెనషన్/ఄమితీమమ ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద కసఫట్్ట ఔడుకే యయరేక్షణ భమిము
యఔు తృో ట్ు ఖభతుంచడ్ం తుతుశమి.
2. పతుట్ాభన్ ఱేదా తౄసళేితుట్ాభన్ రసడున ద తుభుయౖసఱ తమసాత ఔడా ళజర్ తఖగ ఔతృో తే ఄదనంగస
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పతుట్ాభన్ 5-10 mg/kg.
3. ళజర్స అఖఔతృో తే
యో డుమం రసఱుమోభేట్స (IV) 25-35 mg/kg; ఖతి - ఖంట్ఔు 6 mg/kg
ఱేదా
పననఫామీబట్ోన్ (IV) 20 mg/kg ఆంజక్షన్
ఔకయసమి ళజర్స తగసగఔ దీయఘకసయౌఔ చికూతస కోశం AED రసడాయౌ యో డుమం రసఱుమోభేట్స (O) 800-1500 mg భాతరఱు
ఱేదా
పతుట్ాభన్ (O) 300 mg భాతరఱు
ఱేదా
కసయబభజభన్ 400-1200 mg భాతరఱు
60 తుభుయౖసఱ తమసాత ళేటట్స్ ఎహఱెట ఔ
హ స్ ఈంట్ే ఄంతయగ తంగస ఏబైనా కసయణాఱు ఈనాాభేమో ఖుమిుంచాయౌ
భమిము రసట్్కూ చికూతస ముదఱుట్ాటయౌ. మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాగసతుకూ తయయౌంచి చికూతస ఆళాడ్ం భంచిద.
1. రెంట్్ఱేవన్, EEG భాతుట్ర్, అమీటమిమల్ కసథెట్ర్ భమిము ళంట్రల్ కసథెట్ర్
2. మోగికూ భతే
ు
మిడాజోఱామ్ IV ఫో ఱస్ 0.2 mg/kg (ఖమివట మోతాద 10 mg), మండ్ె తుభుయౖసఱ తృసట్ు. అ తమసాత ఆంపపళహన్
దాామస 0.1-0.4 mg/kg/h
ఱేదా
తృో ర తృో తౄో ల్ IV ఫో ఱస్ 2.5 mg/kg ఆంజక్షన్. అ తమసాత 5-10 mg/kg/h.
ఱేదా
థయోంట్ాల్ IV 10-20 mg/kg ఆంజక్షన్. అ తమసాత 0.5 -1 mg/kg/h.
3. కోభా: ఫయస్ట శరవన్ EEG ఱక్షయంగస ట్ుటఔుతు నెాండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు మోగితు కోభాఱోకూ ంహ చికూతస
ఄందంచాయౌ.
4. యతుంగ్ పేస్: రతి భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి భతే
ు తగిగశు ఼, EEG యయరేక్షణ చేమాయౌ. ఔరేల కూలతుఔల్ ఱేదా
ఎఱెకటోోగసాపహక్ ళజర్స ఱేఔతృో తే యన్ ఄళశయం ఱేద. ళజర్స తియఖఫడుతే కోభా థెయతోతృసట్ు మోగి ఏ భతే
ు భుందకూ
శుందశునాాడో దాతునే కొనయసగించి చికూతస ఄందజేమాయౌ. ఆఱా చేళహన నెాండ్ెఖు ఖంట్ఱఔు కూలతుఔల్ ఱేదా
ఎఱెకటోోగసాపహక్ ళజర్స ఱేఔతృో తే యన్ ఄళశయం ఱేద.
5. యసధాయణ చయయఱు: ఴైర్-థెమిమమా, మాళహడో ళహస్, ఴీమోడెభనమిక్ ఄశషజతాాఱు, కసమిడమాక్ ఆఫబందఱు
ళంట్్ ఄళశి ఱు భందఱు రసడ్ఔం ళఱల మసరొచి, ఆయ మసఔుండా తఖు జఞఖాతుఱు తృసట్్ంచాయౌ.

2.10 ళమిమల్ ఎహఱెహస
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మోగికూ తయచగస ళజర్స మసళడ్ం; ళజర్స భధయ శభమంఱో శుఽష తిమిగి మసళడ్ం ళమిమల్ ఎహఱెహస ఱక్షణం
చికూతస
అశతిరకూ మసఔభుంద ఆళాళఱళహన చికూతస
హఱలఱఔు & మళానంఱో ఈనారసమిక:ూ మఔటల్ డెభఄజితృసమ్ 0.5 mg/kg ఱేదా ఫఔకల్ మిడాజోఱామ్ 0.2-0.3
mg/kg
దద ఱఔు: మఔటల్ డెభఄజితృసమ్ 10 mg ఱేదా ఫఔకల్ మిడాజోఱామ్ 10 mg
దఖగ యఱో ఈనా డాఔటర్ ఱేదా నర్స దాామస IV ఆరసాయౌ:
ఱోమసజితృసమ్ (IV) ఆంజక్షన్ 2 mg ఱేదా డెభఄజితృసమ్ (IV) ఆంజక్షన్ 5-10 mg
యసధాయణ చయయఱు: ఎభర్ రే ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా చ఼శకోరసయౌ, ఱసాశ రరసషం ఫాఖుండేఱా చ఼డాయౌ, వేఖర్
యసిభతు యయరేక్షుంచాయౌ.
అశతిరఱో తీశకోరసయౌసన చయయఱు
నేశల్ కసనయఱా ఱేదా భాస్క ఈయోగించి మోగికూ అకూసజన్ ఄందంచాయౌ. ఎభర్ రే ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా శమైన
దద తిఱో తృసడ్ెకోఫ్ట్ట ాయౌ.
ఎహఱెహస కూ కసయణం ఄభేయ ఄళశి ఱు ఏబైనా ఈనాాభేమో ఖభతుంచి నమం చేమాయౌ.
IV ఆళాడాతుకూ దామి శఽలహటంచాయౌ. ఖూ
ల కోస్ యసిభ, ళయం కమిళట,ో ఴభట్ోఱాజిఔల్ ఄధయమనం, ట్ాకూసకసఱజి ళీన్స
కోశం యఔు ం నభూనా ళేఔమించాయౌ. ఄఱాగే మాంట్ీఱెట క్
హ డ్రగ్ ఱెరెల్ భమిము EEG ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ే చేమడ్ం
భంచిద.
అకూసజనేవన్ ఎఱా ఄళపతేందో తెఱుశకోళడాతుకూ ల్స అకూసబట్ీ.ర
ల కోస్ మీక్ష ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో భనా రెంట్నే
ఴైతృో గల క
ట ేమిమా ఈనాా ఱేదా ఫల డ్స ఖూ
దద ఱఔు: డెకో్రరస్ 25% (IV) 50-100 ml; ఔరేల మోగి భదయం తాగేఱా ఈంట్ే డెకో్రరస్ ఆచిిన రెంట్నే తమామిన్
(IM) 50 mg రసడాయౌ.
హఱలఱఔు: ఖూ
ల కోస్ 25% 2 ml/kg
భందఱు
1. ఱోమసజితృసమ్ 0.1 mg/kg ఆంజక్షన్ (ఖమివట మోతాద 4 mg); ఖతి - తుభుయౖసతుకూ 2 mg, తుభువంఱో భంద
ఎకూకంచాయౌ; ఄళశయం ఄభతే ద నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తమసాత భయా రసడొ చి.
ఱేదా
డెభఄజితృసమ్ 0.2 mg/kg ఆంజక్షన్ (ఖమివట మోతాద 10 mg); ఖతి - తుభుయౖసతుకూ 5 mg, తుభువంఱో భంద
ఎకూకంచాయౌ; ఄళశయం ఄభతే ద నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తమసాత భయా రసడొ చి.
GCSE ళఔండ్స ళేటజి ఈనాట్ట భతే
పతుట్ాభన్ 15-20 mg/kg ఆంజక్షన్ ళఱెభన్ దాామస నెభమదగస ఎకూకంచాయౌ.
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ఴచిమిఔ: పతుట్ాభన్ భమిము ఖూ
ల కోస్ ఔయౌహ రసడ్ఔడ్ద, ఄద ఔయౌళహ ఈనా య ఱయవన్ ఱో పతుట్ాభన్ ఔయౌహ
ఎకూకంచఔడ్ద. పతుట్ాభన్ ఎకూకంచే భుంద యసధాయణ ళఱెభన్ తో IV ఱెభన్ న యబరయచాయౌ.
ఱేదా
తౄసళేితుట్ాభన్ 15-18 mg/kg ఆంజక్షన్
ఴచిమిఔ: ఇ భంద ళఱల ఴైతృో ట్ెనషన్/ఄమితీమమ ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద కసఫట్్ట ఔడుకే యయరేక్షణ భమిము
యఔు తృో ట్ు ఖభతుంచడ్ం తుతుశమి.
2. పతుట్ాభన్ ఱేదా తౄసళేితుట్ాభన్ రసడున ద తుభుయౖసఱ తమసాత ఔడా ళజర్ తఖగ ఔతృో తే ఄదనంగస
పతుట్ాభన్ 5-10 mg/kg.
3. ళజర్స అఖఔతృో తే
యో డుమం రసఱుమోభేట్స (IV) 25-35 mg/kg; ఖతి - ఖంట్ఔు 6 mg/kg
ఱేదా
పననఫామీబట్ోన్ (IV) 20 mg/kg ఆంజక్షన్
ఔకయసమి ళజర్స తగసగఔ దీయఘకసయౌఔ చికూతస కోశం AED రసడాయౌ యో డుమం రసఱుమోభేట్స (O) 800-1500 mg భాతరఱు
ఱేదా
పతుట్ాభన్ (O) 300 mg భాతరఱు
ఱేదా
కసయబభజభన్ 400-1200 mg భాతరఱు
60 తుభుయౖసఱ తమసాత ళేటట్స్ ఎహఱెట ఔ
హ స్ ఈంట్ే ఄంతయగ తంగస ఏబైనా కసయణాఱు ఈనాాభేమో ఖుమిుంచాయౌ
భమిము రసట్్కూ చికూతస ముదఱుట్ాటయౌ. మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాగసతుకూ తయయౌంచి చికూతస ఆళాడ్ం భంచిద.
1. రెంట్్ఱేవన్, EEG భాతుట్ర్, అమీటమిమల్ కసథెట్ర్ భమిము ళంట్రల్ కసథెట్ర్
2. మోగికూ భతే
ు
మిడాజోఱామ్ IV ఫో ఱస్ 0.2 mg/kg (ఖమివట మోతాద 10 mg), మండ్ె తుభుయౖసఱ తృసట్ు. అ తమసాత ఆంపపళహన్
దాామస 0.1-0.4 mg/kg/h
ఱేదా
తృో ర తృో తౄో ల్ IV ఫో ఱస్ 2.5 mg/kg ఆంజక్షన్. అ తమసాత 5-10 mg/kg/h.
ఱేదా
థయోంట్ాల్ IV 10-20 mg/kg ఆంజక్షన్. అ తమసాత 0.5 -1 mg/kg/h.
3. కోభా: ఫయస్ట శరవన్ EEG ఱక్షయంగస ట్ుటఔుతు నెాండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు మోగితు కోభాఱోకూ ంహ చికూతస
ఄందంచాయౌ.
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4. యతుంగ్ పేస్: రతి భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి భతే
ు తగిగశు ఼, EEG యయరేక్షణ చేమాయౌ. ఔరేల కూలతుఔల్ ఱేదా
ఎఱెకటోోగసాపహక్ ళజర్స ఱేఔతృో తే యన్ ఄళశయం ఱేద. ళజర్స తియఖఫడుతే కోభా థెయతోతృసట్ు మోగి ఏ భతే
ు భుందకూ
శుందశునాాడో దాతునే కొనయసగించి చికూతస ఄందజేమాయౌ. ఆఱా చేళహన నెాండ్ెఖు ఖంట్ఱఔు కూలతుఔల్ ఱేదా
ఎఱెకటోోగసాపహక్ ళజర్స ఱేఔతృో తే యన్ ఄళశయం ఱేద.
5. యసధాయణ చయయఱు: ఴైర్-థెమిమమా, మాళహడో ళహస్, ఴీమోడెభనమిక్ ఄశషజతాాఱు, కసమిడమాక్ ఆఫబందఱు
ళంట్్ ఄళశి ఱు భందఱు రసడ్ఔం ళఱల మసరొచి, ఆయ మసఔుండా తఖు జఞఖాతుఱు తృసట్్ంచాయౌ.
2.11 శఫ్్రన్స ఄఫూయస్
తులేదతబైన ఱేదా రెభదాయతుకూ రసడ్తు భందఱన మోగి తీశకోళడ్ం ళఱల ఔయౌగే ఄళశి . భమిజురసనా, డెభఄజితృసమ్,
ఴమసభన్, కొకభన్, భదయం, ముదఱెభనయ రంచరసయు ంగస దమిాతుయోఖ మిచే భందఱు.
చికూతస


శతృో మిటవ్ థెయ - ఫ్ూ
ల భడ్సస, కోలమోరోభజభన్ (ఄఔయట్స ఔన఼ిావన్ ళేటట్స ఔు)



ఄఔయట్స శభశయఱఔు తురసయణ ఱేదా చికూతస దమిాతుయోఖ మిచిన భందతు ఖుమిుంచడ్ం మీద అధాయడు
ఈంట్ుంద



మీయౘతయౌట్ేవన్

1) ఴమసభన్
భందన రసడ్డ్ం అహరేళేు ఴమీయం ఫఱఴీనడ్ెతేంద, కసతూ తృసరణాంతఔం కసద; ఆందఔు మినయౘభంప
ఴమసభన్ రసడ్ెతేనా పభభ
ర ల్ డెతయౌట్ేట్డ్స మోఖుఱు భమిము ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో ఈనా ఖమిైణీఱు.
శాఱు ఈశంషయణ చికూతస మోగి అశతిరకూ శభమానయసయం అశతిరకూ ళచిి చ఼హంచఔుంట్ే నమం
చేయొచి.
చికూతస
మోగితు రెంట్నే ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో చేమసియౌ
1. ఎభర్ రే భమిము ఱసాశ ఄడ్డ ంఔుఱు ఈండాడ్ెఔడ్ద. ఄళశయబైతే అకూసజన్ ఄందంచి, IV ఫ్ూ
ల భడ్సస
ఎకూకంచాయౌ.
2. ఔరేల మోగి ఄధఔ మోతాదఱో ఴమసభన్ తీశఔునాట్ుట ఄనభానం ఈంట్ే మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ 1g/kg
తూట్్ఱో ఔయౌహ తాగించాయౌ.
3. నాఱమకోసన్ (IV/IM) 0.4-2 mg ఆంజక్షన్. ఆద రేళహన తుభువం ఱేదా మండ్ె తుభుయౖసఱకే మోగి శుందయసుడ్ె.
ఄళశయం ఄనఔుంట్ే రతి మండ్ె నండు భూడ్ె తుభుయౖసఱఔు ఆరొాచి. ఖమివట మోతాద 10 mg. మోగి
శుందశుంట్ే 0.4 mg ఖంట్ఔు ఔ యసమి ఴమసభన్ ఒళమోడస్ ఄళశి ఱు త ఱగితృో భే ళయఔు (ఔతూశం 24 ఖంట్ఱు)
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కొనయసగించాయౌ. ఴమసభన్ దమిాతుయోఖ మిచే తఱులఱఔు పట్ేట తడ్డ ఱఔు ఆన్-ట్ాకూసకేవన్, ఒళమోడస్ ఱేదా యతాడోళల్
ఱక్షణాఱు ఔనడ్తాభ.
4. ఄనేఔ ఈతేరీయకసఱ ళఱల ఒళమోడస్ ఄముయండొ చి ఄనే యవమాతుా మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ. నాఱమకోసన్ ళఱల
కసళేప కోఱుఔునా మోగి భయా ఆఫబందఱు డొ చి, ఆద నెభమదగస ఄళశి న ఔఱుఖజేళే రేమే భంద ళఱల
ఄముయండొ చి. ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల
ఫ్పలభాజతుల్ 0.2 mg/min
ఴచిమిఔ: ఇ భంద రసడ్డ్ం ళఱల ళజర్స భమిము ఆంట్ారకేాతుమల్ తిు డు ళచేి ఄళకసఴం ఈండ్ె
5. మళహుమేవన్, ఴైతృో ట్ెనషన్ ఄళశి ఱు భమిము కసమిడమాక్ అయయతిమమ ళంట్్య మసఔుండా జఞఖాతుఱు చేట్ాటయౌ.
6. ఴమీయం చఱల ఫడ్ఔుండా రేడు తూయునా ళయసఱతో ఈయౖోణ ఖాత తుమంతరణ.
7. ఔనాఱష న్స ఈంట్ే: డెభఄజితృసమ్ (IV) 10 mg
8. ఒహమం ళఱల యవతేఱయం ఄభన మోగితు ఫఱళంతంగస నడుహంచఔడ్ద. ఄభతే తడు ట్ళల్ ముషం మీద
రేమడ్ం దాామస శుఽష కోఱోుఔుండా చ఼డాయౌ.

2) కొకభన్
కొకభన్ రసడున ళయఔుుఱఔు యసధాయణంగస అశతిరఱో చేమసయౌసన ఄళశయం ఈండ్ద; ఄభతే మోగి తాఱఔు డురవన్
యసిభ భమిము అతమషతయ చేశకోరసఱనే అఱోచనఱ ఖుమించి క్షుణణ ంగస తెఱుశకోరసయౌ
చికూతస
రంచ రసయు ంగస కొకభన్ రసడ్ఔం ళఱల ఄనేఔ భంద ఄళశి ఱు డ్ెతేనాాయు. ఄఔయట్స కొకభన్ ట్ాకూసళహట్్
ఈనా మోఖుఱఔు ట్ాకూకసమిడమా, డుళతి
హర మమా, ఴైర్-ట్ెనషన్, ఔమోనమీ రసయో యసుశమ్, ఔమోనమీ ళహండోర మ్, యోట ో క్ భమిము
చాళప ళంట్్య మసరొచి, కసఫట్్ట కొకభన్ రసడేట్పుడ్ె యట్్కూ ఔడా రెభదయం ఄందంచడాతుకూ ళహదింగస ఈండాయౌ.
డుట్ాకూసపహకేవన్ చేమడ్ం ఄతేయతు భం; ఏ భంద ఔడా ఇ దద తికూ రతాయభాాామం కసఱేద.
తీళరబైన అతేరత, ఆమిాట్తయౌట్ీ, తుదరఱేమి (ఆనొసమిామా) ళంట్్య ఈంట్ే తఔుకళ ళయళధకూ ఫ్ంజోడెభఄజిహన్స
రసడాయౌ
C: డెభఄజితృసమ్ (O) 5–10mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు

3) అఱకయౘల్ డుండెన్స ళహండోర మ్
భదయతృసన దమిాతుయోఖం మండ్ె దఴఱుగస ఈంట్ుంద: తృసరఫ్ల మ్ డుంర కూంగ్ భమిము అఱకయౘల్ ఄడుక్షన్.
తృసరఫ్ల మ్ డుంర కూంగ్ ఄంట్ే తయచగస భంద తాఖడ్ం; ఆందఔు తిు డు తగిగంచకోళడ్ం, భానళహఔ శభశయఱన
భమిితృో ళడ్ం ళంట్్ కసయణాఱు ఈంట్ాభ.
అఱకయౘల్ ఄడుక్షన్ ఄంట్ే భదాయతుకూ ఄఱరసట్ు డుతృో భ ఄదొ ఔ ళయశనంగస భామితృో ళడ్ం. శఫ్్రన్స ఄఫూయస్ ళఱల
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ఎట్ుళంట్్ మిణాభాఱు చోట్ు చేశఔుంట్ాయో భదాయతుకూ ఫాతుశ ఄళాడ్ం ళఱల ఔడా ఄఱాంట్్ మిణాభాఱే చోట్ు
చేశఔుంట్ాభ.
రసయధ తుమసియణ


నొహుఱేతు ఴతృసట్ోబగసయౌ భమిము తృసభర్ ఎమితీభా



యౌళర్ ళహమాోళహస్ తో తృసట్ు ఆంకస ఆతయ రసయధఱు (ళఔండ్మీ) - జఞండుస్, ఄళభట్ీస్, ట్ెళట ఔ
హ ుయఱార్ ఎట్ోరప
భమిము గైనెకోభాళహటమా



రసయధ తుమసియణఔు ICD 10 కైట్ీమిమా తృసట్్ంచాయౌ



ఄఱాగే C.A.G.E రఴాఱు రసడ్ఔం ళఱల భదయం ఎంత తీశఔుంట్ునాామో తెఱుశకోరొచి

C - భదయం తాఖడ్ం తగిగంచడ్ం (cutting down)
A - ఆతయుఱు భదయం ఄఱరసట్ుభ యభయశఱు చేమడ్ంతో యశగతు డ్ం (annoying)
G - భదయం తాఖుతేనాందఔు ఄమసధఫాళం (guilt) ఔఱఖడ్ం
E - భదయతృసనం ళఱల ఔయౌగే నయౖసాఱ ఖుమించి ఄయి ం చేశకోళడ్ం (eye opener)
యసధాయణ చయయఱు
డుట్ాకూసపహకేవన్ - అశతిరఱో కసతూ ఆంట్్ఱో కసతూ ఇ ది తితు తృసట్్ంచళచి. శంకూలవటతఱు ఱేఔతృో తే డుట్ాకూసపహకేవన్
అశతిరకూ మసఔుండానే చేశకోరొచి.
1. తమామిన్ (IM) 100 mg ఆంజక్షన్
ఱేదా
తమామిన్ భాతరఱు (O) + భయ్టయట్మిన్ భాతరఱు + తౄో ఱేట్స 1 mg భాతరఱు
2. కోలయడ మాజతృసకైసడ్స 10-40 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
ఱేదా
డుఄజితృసమ్ 5-20 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
ు ఱో ఈంచాఔ భంద మోతాదతు తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఆఱా చేళేట్పుడ్ె
మోగి కోఱుఔుంట్ునాాఔ భమిము భతే
డెయ్మిమం ఱక్షణాఱు ఏబైనా ఏయుడ్ెతేనాాభేమో ఖభతుంచాయౌ.
యౌళర్ శంఫంధత రసయధఱు ఈనా దద రసమిక:ూ
అకససజతృసమ్ 15 mg భాతరఱు ఱేదా ఱోమసజతృసమ్ 2-4 mg భాతరఱు, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
మోగి భుకయ ళయళశి ఱ తుతీయు భమిము యతాడోళల్ ఱక్షణాఱు రతి మండ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
మీక్షుంచాయౌ.
శంకూలవటబైన అఱకయౘల్ డుండెన్స ళహండోర మ్ - చికూతస
భన చెహున యధానాఱు తృసట్్ంచడ్ంతో తృసట్ు ఄదనంగస కూంద ఆచిిన భందఱు ఔడా రసడాయౌస మసరొచి.
1. రసంతేఱు ఱేదా జాయం ఈంట్ే ఫ్ూ
ల భడ్స భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్సస శమి చేమడ్ం.
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2. ళజర్స - యమ్ పహట్సస: డెభఄజితృసమ్ 10 mg ఆంజక్షన్ ఱేదా ఱోమసజితృసమ్ IV యసటట్స 2 mg
డెయ్మిమం ట్ెరబన్స
మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో చేమిుంచాయౌ
a. IV ఱెభన్ రెంట్నే తృసరయంతేంచాయౌ భమిము IM ఱేదా IV ది తి దాామస తమామిన్ 100 mg ఆంజక్షన్.
తమామిన్ భమిము భయ్టయట్మిన
ల ేమంట్యల్ ది తి దాామస మోగికూ ఄందరసాయౌ, ఆఱా మోగి ఎుట్్ఱా అయౘయం
తీశఔునే యసిభకూ చేయుఔునేంతళయఔు చేమాయౌ. అ తమసాత తమామిన్ ననట్్ దాామస భూడ్ె నండు నాఱుఖు
నెఱఱు రసడుతే ఈతు భం.
b. డెకో్రరస్ భమిము ళఱెభన్ IV, ఫ్ూ
ల భడ్స శభతేఱయత కసతృసడ్డాతుకూ.
c. చఱల గస ఈనా యసుంజ్ దాామస ఴైర్-థెమిమమాన తుమంతిరంచాయౌ.
ఴతృసట్్క్ డుశింక్షన్ ఱేఔతృో తే - తృసమసళట్భాల్ 500 mg (PO) భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
d. డెభఄజితృసమ్ 10 mg ఆంజక్షన్, యోల IV, రతి దఴేన నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమి భతే
ు ళచేింత
ళయఔు.

4) డుబంట్్మా
డుబంట్్మా ఄంట్ే ఔాభంగస కసగిాట్్వ్ పంక్షన్ కోఱోుళడ్ం భమిము ఆంళహడుమస్ అనెసట్స ళఱల ఔయౌగే ఆఫబందఱు.
తృసరయంబంఱో ళయళయౘయఱైయౌఱో ఱేదా శమయణఴకూుఱో శాఱు భాయుుఱు ఔతుహయు సభ, తమసాత తీళరబైన ఱోతృసఱు
ఫమట్డ్తాభ. చికూతస చేమఖఱ ళహశటమిక్, న఼యమోఱాజిఔల్ భమిము ళభకూమాట్్క్
ర ఄళశి ఱన తెఱుశకోళడాతుకూ
మోగితు ూమిుగస మియౕయౌంచాయౌ. ట్ారతుసభంట్స తీళరత - బట్ఫో యౌక్ డుయసయడ ర్స, ఆనెిక్షన్స భమిము భందఱ దాామస
ళచేి ళభడ్స ఎపక్ట్ ళఱల ఄముయండొ చి.
యసధాయణ చయయఱు


మోగి రెభఔఱాయతుా ఫట్్ట జఞఖాతుఱు భమిము శతృో ర్ట థెయ ఆరసాయౌ



అశతిరఱో చేయడ్ం ఔంట్ే మాంఫుఱేట్మీ కేర్ దాామస చికూతస తృ ందడ్ం భంచిద



ఔుట్ుంఫాతుకూ కౌతుసయౌంగ్ భమిము శతృో ర్ట

చికూతస
డుబంట్్మాఔు చికూతస ఄందంచఖఱ కసయణాఱు ఈంట్ే రసట్్కూ రెంట్నే చికూతస ఄందరసాయౌ. ఆయ ఄమాయకే డుజనమేట్్వ్
డుబంట్్మా రసయధ తుమసియణఔు రెయళాయౌ. డుబంట్్మాఔు చికూతస ఄందంచఖఱ కసయణాఱు - భదయం, ఎండో కైనల్ఴైతృో థెభమసభడుజం, బట్ఫో యౌక్, ఆనెికూటవ్ భమిము ఴడ్స ట్ారభా. డుబంట్్మాన నమం చేమడాతుకూ ఔుదయద,
కేళఱం భందఱ దాామస, జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱ దాామస ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడ్బే ఔుదయుతేంద.
తౄసయమకోథెయ, తఴేయమర్ భానెజమంట్స, ళభకోథెయ, ళభకోయో వల్ చికూతస భమిము ఔుట్ుంఫ శబుయఱ శషకసయం
ళంట్్ ఄనేఔ ఄంఱసఱన చేయిడ్ం దాామస డుబంట్్మాఔు చికూతస ఄందళేు బయుగైన పయౌతాఱన మసఫట్టటచి.
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మోగి ఄఱరసట్ల ఱో భాయుు - భూతరయశయు నఔు శభమం ట్ుటఔుతు ఄదే శభమంఱో రెలాడాతుకూ
రమతాం చేమాయౌ



జఞాఔఴకూు ంచకోళడాతుకూ యక్షణ



శఽజనాతమఔ యక్షణ



ళనసమీ మోట్ార్ పంక్షన్ బయుఖుదఱ



మోగి యసాతంతరభు ంచేందఔు తృో ర తాసషం

డుబంట్్మా ఈనా మోఖుఱఱో అఔయౌ ఔఱగసఱంట్ే తఔుకళ కసంతిఱో శంగీతం ఱేదా రఔఽతికూ శంఫంధంచిన
శంబందాఱు ట్ాటయౌ. ఖూ
ా ప్ ట్ెభతు
ర ంగ్ దాామస మోజురసమీ చయయఱు బయుఖళపతాభ.
భందఱు
శాఱు ఱేదా భధయ తయయౘ డుబంట్్మాఔు (MMSE యో కర్ - 10 & 20)
మిరసళహటఖమభన్ 1.5-6 mg భాతరఱు, ఖమివట మోతాద 12 mg, మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
ఱేదా
డో నేజహల్ 5-10 mg భాతరఱు, ఔక యసమి
ఔతువట మోతాదతో తృసరయంతేంచి ఄళశమసతుా ఫట్్ట నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱఱో ఖమివట మోతాదఔు చేయుకోరసయౌ.
తీళరబైన డుబంట్్మాఔు ళఔండ్స ఱెభన్ భందన ఔడా ఔయౌహ రసడాయౌ:
బబంట్్న్ ఴైడోర కల ోమైడ్స 5-10 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి. భందతు ముదట్ 5 mg తో తృసరయంతేంచి నాఱుఖు
రసమసఱఔు 10 mg ళయఔు రసడొ చి.
MMSE యో కర్ దాామస రతి అయు నెఱఱఔు ఔ యసమి మోగి భానళహఔ మిళి తి
హ తు తెఱుశకోరసయౌ.
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13ళ ఄధాయమం
బట్ఫో యౌక్ & ఎండో కైన్ రసయధఱు
1.1 డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్
ఆనసయౌన్ ఱోం ఱేదా దాతు శభయి త తగిగతృో ళడ్ం ళఱల ఴైర్-గల ళ
ట మిమా మసళడాతుా డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్
ఄంట్ాయు. ఴైర్-గల ళ
ట మిమా ఄంట్ే యఔు ంఱో ఖూ
ల కోస్ యసిభ యసధాయణం ఔనాా ఄధఔం ఄళాడ్ం. డ్మాఫ్ట్్స్
బయౌట్స్ భూడ్ె యకసఱు:
ట్ెభప్ 1 డ్మాఫ్ట్్స్ (T1DM): ఴమీయం ఆనసయౌన్ ఈతుతిు చేమఱేఔతృో ళడ్ం ళఱల ఇ డ్మాఫ్ట్్స్ ళశుంద; మోగి
ఆనసయౌన్ ఆంజక్షనల దాామస ఎకూకంచకోరసయౌ కసఫట్్ట దీతుతు ఆనసయౌన్ డుండెంట్స డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ (IDDM)
ఄతు ఔడా ఄంట్ాయు
ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ (T2DM): ఴమీయంఱో ఆనసయౌన్ మళహశటన్స ళఱల ఇ డ్మాఫ్ట్్స్ ళశుంద; ఔణాఱు ఆనసయౌన్ న
శమిగస యతుయోగించకోఱేఔతృో ళడ్ం, కొతుా యసయుల ఆనసయౌన్ తగిగతృో ళడ్ం ళఱల ఇ ఄళశి మసరొచి. దీతుా నాన్ఆనసయౌన్ డుండెంట్స డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ (NIDDM) ఄతు ఄనే రసయు
గళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్: ఆదళయఔు డ్మాఫ్ట్్స్ మసతు అడ్రసమిక,ూ ఖయైం దాఱిగసనే యఔు ంఱో ఖూ
ల కోస్ ఱసతం చాఱా
ఎఔుకళ ఄళాడాతుా గళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ ఄంట్ాయు. దీతు ళఱల T2DM ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
రసయధ తుమసియణ


డ్మాఫ్ట్్స్ యొఔక భుకయ ఱక్షణాఱు - దాషం, తృో య్డుహసమా, తృో య్ముమిమా, ఄఱళహతృో ళడ్ం, ఫయుళప
తఖగ డ్ం, చ఼ప భందగించడ్ం, ఫట్ట ఱు మీద తెఱల భచిఱు ఏయుడ్డ్ం, పైమైట్్స్ ళఱెా, ఫఱాంట్్స్,
తృసమసఏళు లహమా ఱేదా ఄళమరసఱు నొహు భమిము తయుచగస ళచేి ఫాకుటమిమా ఆనెిక్షన్



తౄసళహటంగ్ తృసలయసమ ఖూ
ల కోస్ ఱెరెల్ ≥ 7.0 mmol/L (126 mg/dL)



తృసలయసమ ఖూ
ల కోస్ ≥ 11.1 mmol/L (200 mg/dL); ఒయల్ ఖూ
ల కోస్ ఱోడ్స 75 g (ఖూ
ల కోస్ ట్ోఱమంట్స ట్ెస్ట ఱో
ఱాఖ) ఆచిిన మండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత



ఴైర్-గల ళ
ట మిమా ఱక్షణాఱు ఔతుహంచడ్ం భమిము కసయజుళల్ తృసలయసమ ఖూ
ల కోస్ ≥ 11.1 mmol/L (200
mg/dL)



గల క
ట ోళభభేట్ెడ్స ఴిమోగోలతన్ (Hb A1C) ≥ 6.5%
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యసధాయణ చయయఱు
జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు
- ఔరేల మోగి ఱాళపగస ఈంట్ే ఱేదా BMI 25 ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ే, ఫయుళప తఖగ డాతుకూ శ఼చనఱు ఆరసాయౌ
- కొళపా దామసిఱు ఈండే అయౘయం తగిగంచడ్ం
- మిపభన్డ ంచదాయ రసడ్ఔం తగిగంచాయౌ
- చ దాయి ం ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ > 15g/100kcal
- ఱసమీమిఔ రసయమాభాఱు; ఈదా: భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు నడ్ఔ
- భదయతృసనం ఔాభంగస తగిగంచి ూమిుగస అహరేమడ్ం
ఖభతుఔ: యఔు ంఱో ఖూ
ల కోస్ యసిభతు శభమానయసయం మీక్ష చేభంచకోరసయౌ
డ్మాఫ్ట్్క్ డెభట్స
మోగి ఱసమీమిఔ ఄళశమసతుా ఫట్్ట డెభట్ీలహమన్ ళహతౄసయుస చేళహన అయౘమసతుా తినాయౌ. డెభట్స యొఔక భుకయ ఱక్షయం యఔు ంఱో
వేఖర్ ఱసతం యసధాయణ యసిభకూ తీశఔుమసళడ్ం భమిము శభయసిభఱో తుమంతిరంచడ్ం. ఴమీమసతుకూ 45-50% ఴకూు
కసమోబఴైడట్స
ేర స యౄంఱో మసరసయౌ. ళహంపల్ వేఖర్స ఔనాా కసంల క్స కసమోబఴైడట్స
ేర స ఈంట్ే భంచిద. కసమోబఴైడట్స
ేర స
భమిము కఱోమీఱు శభంగస తీశఔునేఱా చ఼శకోరసయౌ. ఆనసయౌన్ మీద అధాయడ్డ డ్మాఫ్ట్్క్ మోగి ఫోజనాఱ
భధయఱో ఆతయ తిండుదామసిఱు తినొచి. ంచదాయ భమిము ంచదాయ ఈనా తిండు/తృసతూమాఱు ూమిుగస
తీశకోళడ్ం భానేమాయౌ. ఔలైా తియుఖునట్ుట ఱేదా భాభుఱుగస తినఱేనపుడ్ె భాతరబే మోగి ంచదాయ ఱేదా
ంచదాయ ఈనా దామసిఱు ఄళశయం బేయఔు తినాయౌ. డ్మాఫ్ట్్క్ మోఖుఱు అట్ఱు అడే భుంద, అడున తమసాత
ఏదెభనా తినడ్ం భంచిద.

ట్ెభప్ 1 DM ఈనారసమికూ చికూతస
యసధాయణబైన ఫయుళప ఈండే ళయఔుుఱఔు ఄళశయబైన కఱమమీఱు
భఖరసమికూ (Kcal/d)
ళడెంట్మీ 1800-2000
మోడ్మేట్స 1800-2000
ఴయ 2200-3200
అడ్రసమికూ (Kcal/d)
ళడెంట్మీ 1200-1500
మోడ్మేట్స 1400-1600
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ఴయ 1600-2400
కఱమమీఱ యబజన
కసమోబఴైడట్స
ేర స - 45-65%; తృో ర ట్ీన్ - 10-35%; యసచమేట్ెడ్స తౄసట్స - <7%; తృో య్ఄనాసచమేట్ెడ్స తౄసట్స - 10%.
ఱాళపగస ఈనా మోఖుఱఔు తఔుకళ కసమోబఴైడట్స
ేర స (<130 g/day)తో ఔడున అయౘమసతుా ఆళాఔడ్ద. మాంట్ీఅకూసడెంట్సస రసడ్ఔం (యట్మిన్ E, యట్మిన్ C భమిము కమోట్్న్). FDA శ఼చించిన మిధఱో శకోాస్ ళంట్్ తీహ
దామసిఱు రసడొ చి. చ దామసిఱు మోజుకూ 20-35 g, యో డుమం మోజుకూ 3000 mg భమిము కొఱెయట సో ల్ మోజుకూ
300 mg.
భందఱు
ఆనసయౌన్ థెయ
1. షయయభన్ ఆనసయౌన్ 0.5-1.0 units/kg/day దాామస థెయ తృసరయంతేంచాయౌ.
2. యసధాయణ + ఱెంట్ే/ళమిఱెంట్ే ఆనసయౌన్ ఔయౌహ రసడొ చి.
3. 1/3 యసధాయణ ఆనసయౌన్ + 2/3 ఱెంట్ే/ళమిఱెంట్ే ఆనసయౌన్.
4. మోతాదఱో 1/3 ళంతే మసతిరూట్ ఫోజనాతుకూ భుంద భమిము 2/3 ళంతే ఈదమం ఄఱాుయౘయం
భుంద.
5. అయౘమసతుకూ 30-45 తుభుయౖసఱ భుంద SC దద తిఱో ఆనసయౌన్ ఆయసుయు.
6. త డ్ ఫాఖం, నడ్ెభు ఫాఖంఱో ఆంజక్షన్ ఆయసుయు; ఄభతే తయచగస ఆంజక్షన్ ఆచేి తృసరంతాతుా భాయుశ఼
ు
ఈండాయౌ.
7. ర-తృసరండుమల్ వేఖర్ యసిభతు (80-150 mg%) ఫట్్ట ఆనళహల న్ మోతాద, యఔం భమిము శభమం
తుయణ భంచాయౌ. ఔరేల మోతాదతు ంచాయౌస ళళేు 10% ఔనాా ఎఔుకళ ంచఔడ్ద భమిము భూడ్ె మోజుఱు
భుంద ఆఱాంట్్ తుయణ మం తీశకోఔడ్ద (3 మోజుఱ ఱోే మోతాదఱో భాయుు తుయణ భంచాయౌ).
8. మోగికూ ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ SC దద తిఱో ఎఱా రసడాఱో నేమిుంచాయౌ.
9. ఆంజక్షన్ రేశఔునా తమసాత కచిితంగస అయౘయం తినాయౌ.
10. ఴైతృో గల క
ట ేమిమా ఱక్షణాఱ ఖుమించి మోగికూ యళయణ.
11. మోగి య ంతంగస ఖూ
ల కోస్ భమిము కసమోబఴైడట్స
ేర స మీక్షుంచఔునే యధానం భమిము ఆనసయౌన్ ఎఱా రసడాఱో
నేయుడ్ం.

ట్ెభప్ 2 DM ఈనారసమికూ చికూతస
రసయమాభం భమిము అయౘయ తుమభాఱు తృసట్్ంచడ్ం ళంట్్ యసధాయణ చయయఱ దాామస శాఱు తయయౘ ట్ెభప్ 2 DMన
తుమంతిరంచళచి. ఄభతే భధయ భమిము తీళర తయయౘ రసయధకూ ఆనసయౌన్ థెయ భమిము ఴైతృో గల క
ట ేమిక్స
రసడాయౌస ఈంట్ుంద.
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ట్ెభప్ 1 DMఱో చెహున యధంగస అయౘయ తుమభాఱు తృసట్్ంచాయౌ. మోజుకూ ఄయఖంట్ ఱేదా ఖంట్ ళేప రసయమాభం.
మోజురసమీ చయయఱోల ఱసమీమిమిఔ కూామఱన ంచకోళడ్ం. రసయతు ఔతూశం 150 తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఏమోతక్ ఱసమీమిఔ
రసయమాభం. ఇ శభమం ఔక మోజుఱో కేట్ాభంచఔుండా రసయంఱో భూడ్ె యసయుల (50 తుభుయౖసఱు)
రసయమాభం చేమాయౌ.
భందఱు
బట్ాిమిమన్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔట్్ ఱేదా మండ్ె యసయుల.
మోతాదతు 1000 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల అయౘయంతో తృసట్ు, ళయఔు ంచకోరొచి.
ఱేదా
గిలమిభడ్స
ర 1-8 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘతో ఱేదా
గిలహజభడ్స 2.5-40 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘమసతుకూ భుంద ఱేదా
గిలహజభడ్స ER 5-10 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘయంతో ఔయౌహ ఱేదా
గిలఔలజభడ్స MR 30 mg-120 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘయం తినే శభమంఱో.
ఱేదా
గిలఫుమైడ్స 1.25-20 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘయంతో ఱేదా భధాయషాం ఫోజనంతో
ఱేదా
హయోగిలట్ాజోన్ భాతరఱు, ముదట్ 15-30 mg మోతాదతో చికూతస తృసరయంతేంచాయౌ. అ తమసాత 45 mg మోతాద
తీశకోరసయౌ. ఇ భుందకూ అయౘయంతో శంఫంధం ఱేద.
కసంతనేవన్ థెయ
మోననథెయ ళఱల భూడ్ె నండు అయు నెఱఱఔు మోగిఱో బయుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో తే ఴైతృో గల క
ట ేమిక్స తోతృసట్ు మండ్ళ
ఴైతృో గల క
ట ేమిక్ ఱేదా GLP-1 మిళట ర్ మాగితుస్ట ఱేదా ఆనసయౌన్ ఆరసాయౌ.
శఱోినెభఱమిమా + బట్ాిమిమన్
శఱోినెభఱమిమా + హయోగిలట్ాజోన్
హయోగిలట్ాజోన్ + అఱాి ఖూ
ల కోళహడేస్ ఆతుహ తట్ర్
ఆనసయౌన్ + బట్ాిమిమన్
ఒయల్ ఏజంట్సస తృసరధమిఔంగస ఱేదా ళఔండ్మీ రమతాాఱు యపఱం ఄభతే ఆనసయౌన్ రసడాయౌ. ఆంట్మీమడుమట్స
మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ 0.3-0.4 units/kg/day ఄఱాుయౘయం భుంద ఱేదా మసతిర తుదరతృో భే భుంద. దీతుతోతృసట్ు
బట్ాిమిమన్ భాతరఱు. ఖమిైణీఱఔు, ఴశు చి
ర కూతసఔు రెయ్ల రసయు, ఆనెిక్షన్, ముదఱెభన ఄళశి ఱు ఈనారసమికూ ఆనసయౌన్
తుతుశమి.

ఫ్ోల చార్ట - ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ (T2DM) తృో వణ/తుయాషణ
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2.1 ఴైతృో గల క
ట ేమిమా
డ్మాఫ్ట్్స్ ళఱల ఔయౌగే ఄఔయట్స బట్ఫో యౌక్ కసంహల కేవన్ న ఴైతృో గల క
ట ేమిమా ఄంట్ాయు; ఇ రసయధ ఱక్షణాఱు అఔయౌ, చెభట్ ట్ట డ్ం, అతేరత, తృసయౌుట్ేవన్, తఱనొహు, ఖందయగోలం, ఔనాఱష న్స, ఫఱఴీనడ్ట్ం భమిము కోభాకూ
రెయలతృో ళడ్ం
ఴైతృో గల క
ట ేమిమా ఇ కూంద రసట్్ ళఱల ళచేి ఄళకసఴం ఈంద


ఄధఔ రసయమాభం చేమడ్ం



ఄఱరసట్ెభన ఫోజనం ఱేదా ఄఱాుయౘయం శభమాతుకూ తీశకోఔతృో ళడ్ం



ఆనసయౌన్ ఒళమోడస్



కసమోబఴైడట్స
ేర స ఖఱ అయౘయం తఔుకళగస తీశకోళడ్ం



భదయతృసనం



శఱోినెభఱమిమా ఄధఔ మోతాదఱో తీశకోళడ్ం

రసయధ తుమసియణ: ఫల డ్స వేఖర్ మీక్ష < 3.0 mmol/L
చికూతస
1. మోగి రసయధ ఱక్షణాఱు ఔనఫయుశ఼
ు బఱుఔుళగస ఈంట్ే, ఒయల్ ఖూ
ల కోస్ 15-20 g ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ే ఱేదా తీహ
దామసిఱు/తశకట్సస/తీహ తృసతూమం.
2. మోగి శుఽష కోఱోుభ ఈంట్ే ఱేదా ఖూ
ల కోమీట్ర్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే:
ఖూ
ల కోస్ (25-50%) 50-100 ml ఆంజక్షన్ IV
ఱేదా
ఖూ
ల కసగసన్ 1 mg ఆంజక్షన్ IM ఱేదా SC.
ఱాంగ్-మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ ఱేదా ఒయల్ ఴైతృో గల క
ట ేమిక్ ఏజంట్ు
ల రసడ్ెతేంట్ే 5% ఖూ
ల కోస్ IV ఆన఼ిావన్
కొనయసగించాయౌ. శఱోినెభఱమిమా ళఱల ఴైతృో గల క
ట ేమిమా ళళేు ఇ భంద కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
ఖభతుఔ: ఴైతృో గల క
ట ేమిమా భమిము డ్మాఫ్ట్్క్ కుట్ ోమాళహడో ళహస్ భధయ శతుాధం ఈంట్ే, 25% డెకో్రరస్ రసడాయౌ.
దీతుళఱల ఴైతృో గల క
ట ేమిమా ఔయౌగించే తృసరణాంతఔబైన ఆఫబందఱ నండు తహుంచకోరొచి. భగస ఖూ
ల కోస్ యసిభ
కొంచెం మిగితే డ్మాఫ్ట్్క్ కుట్ ోమాళహడో ళహస్ ఈనా మోఖుఱఔు దద నవట ం జయఖద.
15-20 తుభుయౖసఱ తమసాత
ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభ మీక్షుంచాయౌ. మోగి కోఱుఔునాట్ుట దరయఔమించకోరసయౌ.
ఏ కసయణం ళఱల ఎహయో డ్స ళచిిందో తెఱుశఔుతు, తదమి అఱా జయఖఔుండా చ఼శకోరసయౌ.
మోగి కోఱుకోళడాతుకూ శభమం ట్్టనా ఱేదా ఱాంగ్-మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ ఱేదా ఒయల్ ఴైతృో గల క
ట ేమిక్ ఏజంట్ు
ల
రసడ్ెతేంట్ే:
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మోగి శుఽషఱో ఱేఔతృో తే - 5-10% డెకో్రరస్; మోగి శుఽషఱో ఈంట్ే - భమికసశు ఒయల్ ఖూ
ల కోస్ ఆరసాయౌ
ఖభతుఔ: ళమిఫల్
ర ఒడుభా భూఱాన కోభా నండు తేయుకోళడాతుకూ శభమం ట్టటచి. ఄభతే ఇ ఄళశి నండు
తేయుకోళడాతుకూ IV భాతుట్ాల్ భమిము ఄధఔ అకూసజన్ మోతాదతో రెంట్్ఱేవన్ ఆళాడ్ం ళంట్్య
రమతిాంచళచి.
మోగికూ యవమశ఼చి
ఴైతృో గల క
ట ేమిమా రసయధ ఱక్షణాఱ ఖుమించి శభఖా యళయణ. ఴైతృో గల క
ట ేమికేక్ ఏజంట్ల తోతృసట్ు అయౘయం తీశకోళడ్ం
భమిము ఎఱల పుడ఼్ తీహ దామసిఱు దఖగ య ట్ుటకోళడ్ం ళంట్్ శ఼చనఱు చేమాయౌ. ఔరేల ఴైతృో గల క
ట ేమిమా
ఱక్షణాఱు ఫమట్డుతే ఇ తీహ దామసిఱు ఆతయ ంచదాయ/ఖూ
ల కోస్ తిండ్ల తో రెంట్నే రసడాయౌ.
ట్ేఫుల్ 1: డ్మాఫ్ట్్క్ శంయక్షణఔు ఔాభభు
ముదట్్ శంరదంప

భూడ్ె నెఱఱ శంరదంప

శంళతసయకసఱ శంరదంప

రెభదయ చమితర & రసయధ తుమసియణ

డ్మాఫ్ట్్స్ చమితర

రెభదయ చమితర భమిము ఱసమీమిఔ

ఱసమీమిఔ మీక్షఱు:

ఫయుళప

మీక్షఱు ముదట్్ శంరదంపఱో

ఎతే
ు , ఫయుళప, నడ్ెభు కొఱత

యఔు తృో ట్ు

చేళహన యధంగస

యఔు తృో ట్ు

తృసదాఱ మీక్ష

తృసదాఱు & ంట్్ మీక్షఱు

ఫయోకమిళట ో

ఫయోకమిళట ో మీక్షఱు ముదట్్

- HbA1C యసిభ

శంరదంపఱో చేళహన యధంగస

ఔంట్్ మీక్షఱు

- ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్

- యశళల్ ఄఔయట్్+ పండో యో క

మూమిన్ తృో ర ట్ీన్
రసయధ ఖుమించి ఫో ధన

ఫయోకమిళట ో

తృో వకసయౘయం ఖుమించి యళయణ

- ఫల డ్స వేఖర్

మిళూయ థెయప

- గల క
ట ోళభఱేట్ెడ్స ఴిమోగోలతన్ (HBA1C)
- యౌహడ్స తృ ర పభల్ (TC,HDC,LDLC,TG)1
- కూామాట్్తున్: యో డుమం, తృ ట్ాలహమం
- భూతరం: ఖూ
ల కోస్, కుట్ ోన్స, తృో ర ట్ీన్
రసయధ ఖుమించి ఫో ధన
తృో వకసయౘయం ఖుమించి యళయణ
ఄళశయం ఄభతే భందఱు

328

3.1 డ్మాఫ్ట్్క్ కుట్ ోమాళహడో ళహస్
డ్మాఫ్ట్్స్ ళఱల ఔయౌగే ఄఔయట్స బట్ఫో యౌక్ కసంహల కేవన్; దీతు ళఱల మోగిఱో ఴైర్-గల క
ట ేమిమా ళఱల చెభతనయం
తగిగతృో తేంద
రసయధ ఱక్షణాఱు


యకసయం/రసంతేఱు



దాషం/తృో యౌమూమిమా



భానళహఔ చయయఱోల భాయుుఱు



తృ తిు ఔడ్ెప నొహు



ఱసాశ ఄందఔతృో ళడ్ం



డుఴైడవ
ేర న్



భతే
ు , ఖందయగోలం భమిము కోభా



ఄళహట్ ోన్/ండ్ెల ఱా రసశన ళచేి ఱసాశ



జాయం



ఱెతామిు/ ఒఫట నవన్/ళ
ేడ
మిఫల్
ర ఒడుభా/కోభా

ఴచిమిఔ: డ్మాఫ్ట్్క్ కుట్ ోమాళహడో ళహస్ (DKA) ఄనేద ఄతయళశయ చికూతస తీశకొరసయౌసన రసయధ. మోగితు
కచిితంగస ఆంట్ెతుసవ్ కేర్ మూతుట్స (ICU) ఱో ఈంచాయౌ భమిము యయరేక్షుశు ఼ ఈండాయౌ
మీక్షఱు
(శమైన ళయళధఱో/ శభమంఱో రసయధ తుమసియణ చేమడ్ం ఄతయళశయం)


ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్



కుట్ ోన్స ఈతుకూ కోశం భూతర మీక్షఱు



అమీటమిమల్ ఫల డ్స రవర్



మూమిమా, కూామాట్్తున్ భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్స మీక్షఱు



DKA చార్ట రసడు మోగికూ చికూతస ఄందంచాయౌ భమిము యయరేక్షుంచాయౌ

చికూతస
రసయధ తుమసియణ చేశఔుతు, ఫ్ూ
ల భడ్సస ఎంత తృో మాయో యఱలలలహంచాయౌ భమిము మాళహడో ళహస్ తీళరతన ఄంచనా
రేమాయౌ.
ఫల డ్స కౌంట్స, ఖూ
ల కోస్, మీనల్ పంక్షన్, ఎఱెకటోోఱెభట్స భమిము అమీటమిమల్ ఫల డ్స గసళస్ మీక్షఱు
రసయధకూ కసయణాఱు భమిము ళహసస్ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ
ముదట్్ ఖంట్ఱో:
యఔు తృో ట్ు యసధాయణంగస ఈంట్ే, 1000 ml యసధాయణ ళఱెభన్ ఎకూకంచాయౌ.
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యౖసక్ భమిము ఒయౌగేమిమా ఈంట్ే, ళఱెభన్ మసహడ్స ఆన఼ిావన్ యఔు తృో ట్ు యసధాయణం ఄభేయ ళయఔు. అ తమసాత
ఖంట్ఔు ఔ య్ట్యు ళఱెభన్ ఎకూకంచాయౌ.
1. ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ ఖంట్ఔు 5-10 units, IV ఆన఼ిావన్.
ఱేదా
ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ 20 మూతుట్ు
ల , IM రెంట్నే ఆరసాయౌ. అ తమసాత ఖంట్ఔు 5 మూతుట్ు
ల .
2. తృ ట్ాలహమం కోలమైడ్స ఆంజక్షన్ 10-20 mmol. ఖమివట మోతాద 40 mmol. ఆద ళయం K+ ఔంట్ే తఔుకళ ఈంట్ే
భమిము భూతర యశయు న శళయంగస ఈంట్ేనే రసడాయౌ.
3. యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స 50-100 mmol, 30-60 తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ. ఆద అమీటమిమల్ ఫల డ్స ఔంట్ే pH
7.00 తఔుకళ ఈంట్ేనే రసడాయౌ.
4. ఆనెిక్షన్ ఱేదా ళహసస్ ఈనాట్ుట ఄనభానం ఈంట్ే - ళపహకూసమ్ 1-2 g ఆంజక్షన్, IV, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు
ఔయసమి.
మండ్ళ ఖంట్ఔు:
యసధాయణ ళఱెభన్ IV ఖంట్ఔు 500 ml కొనయసగించాయౌ.
ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్ భన చెహున యధంగస
తృ ట్ాలహమం కోలమైడ్స IV ఆన఼ిావన్ భన చెహున యధంగస
భూడ్ె భమిము నాఱుఖళ ఖంట్ఔు:
మండ్ళ ఖంట్ఔు చేళహనట్ుట చేళహ మోగిఱో ఏదెభనా కసగిాట్్వ్/న఼యమోఱాజిఔల్ పంక్షనల ఱో భాయుుఱు ళశునాాభేమో
ఖభతుంచాయౌ.
ఐద నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు:
యసధాయణ ళఱెభన్ IV ఖంట్ఔు 250 ml. ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ ఆంకస <250 mg/dl ఈంట్ే యసధాయణ ళఱెభన్ ఫదఱు డెకో్రరస్
ళఱెభన్.
కుట్ ోన఼మిమా త ఱగితృో భేళయఔు న఼యట్రఱెభజింగ్ ఆనసయౌన్.
ఎతుమిద ఖంట్ఱ తమసాత:
IV ఫ్ూ
ల భడ్సస భమిము ఆనసయౌన్ కొనయసగింప
కుట్ ోన్స త ఱగితృో గసనే SC ఆనసయౌన్ ఔు భామసయౌ
తృసలయసమ యసిభ యసధాయణం ఄళాగసనే తృ ట్ాలహమం కోలమైడ్స తుఱుపదఱ
ఔఱిర్ ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱ అధాయంగస ఄళశయం ఄనఔుంట్ే మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం.
మోగికూ యవమశ఼చి
శమైన శభమంఱో ఆనసయౌన్ తీశకోళడ్ం భమిము అయౘయ తుమభాఱు తృసట్్ంచడ్ం యొఔక తృసరభుకయత మోగికూ
యళమించాయౌ.
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ఆనెిక్షన్ ఈనాట్ుట ఄనభానం ళళేు మోగి రెంట్నే రెభదయడుా శంరదంచాయౌ.
మాళహడో ళహస్ ఔమక్షన్


తీళరబైన మాళహడో ళహస్ ఈనా రసమికూ రెభదయతు శ఼చన బేయఔు NaHCO3 50mmol ఆరసాయౌ

యయరేక్షణ


CVSఱో రసఱయం ఒళర్ ఱోడ్స ఄభందేమో చ఼డాయౌ (ఆనుట్స ఓట్ుుట్స చార్ట, ఒడుభా - ఱంగ్స,
మిపయల్)



IM రసడ్ెతేంట్ే మండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ మియౕయౌంచాయౌ ఱేదా SC రసడ్ెతేంట్ే నాఱుఖు
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి మియౕయౌంచాయౌ

4.1 నాన్-కుట్ ో ఴైర్-అయో మఱార్ ళేటట్స (NKHS)
ఆద యసధాయణంగస ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ ఈనా దద రసమికూ ళశుంద
రసయధ ఱక్షణాఱు


తృో య్మూమిమా



అమోియసటట్్క్ ఴైతృో ట్ెనషన్



భానళహఔ ళహితిఱో భాయుుఱు - ఱెతామిు/ ఒఫట నవన్/ళ
ేడ
మిఫల్
ర ఒడుభా/కోభా



ఫయుళప తగిగతృో ళడ్ం



ననట్్ దాామస ఫ్ూ
ల భడ్సస తీశకోళడ్ం తగిగతృో ళడ్ం



ఖందయగోలం



తీళరబైన డుఴైడవ
ేర న్



ఱెతామిు ఱేదా కొభాట్స్



ట్ాకుకసమిడమా



ఴైతృో ట్ెనషన్

ఇ రసయధకూ, DKAకూ భధయ ళయతాయశంగస ఈండే ఱక్షణాఱు - యకసయం, రసంతేఱు, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, ఔుయసమల్ తెరతింగ్
ళంట్్య NKHSఱో ఔతుహంచళప.
రళహహట్ేట్్ంగ్ తౄసఔట ర్స ఏబైనా ఈనాాభేమో ఖుమిుంచాయౌ


ననట్్ దాామస ఫ్ూ
ల భడ్సస తీశకోళడ్ం తగిగతృో ళడ్ం



MI, యోట ో క్, ళహసస్, నయమోతుమా భమిము ఆతయ తీళరబైన ఆనెిక్షన
ల ఈనాాభేమో చ఼డాయౌ



భందఱు: తెభఄజభడ్సస డెభమూమట్్క్, ఖూ
ల కో కసమిటకసభడ్సస, పతుట్ోభన్

రయోఖఱసఱఱో మియౕఱనఱు భమిము రసయధ తుమసియణ


ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ (> 55.5mmol/L)



ఎఱెకటోోఱెభట్సస (K+, Na+, Cl-)
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మీనల్ పంక్షన్ (మూమిమా భమిము కూామాట్్తున్)



అయో మఱామిట్ీ (యసధాయణంగస > 330 mosmol/L)



ళయం అయో మఱామిట్ీ = 2 (Na++ K+) + ఖూ
ల కోస్ + మూమిమా (ఖూ
ల కోస్ భమిము మూమిమా mmol/L
మూతుట్ల ఱో) (యసధాయణంగస > 310)



ఴైర్-అయో మఱార్ నాన్-కుట్ ోతుక్ కోభా (HNC/HONC) ఈంట్ే అయో మఱామిట్ీ 330mosmol/L ఔంట్ే
ఎఔుకళ ఈంట్ుంద

ఖభతుఔ: ఱాకూటక్ మాళహడో ళహస్ ఱేదా యౖసక్/ళహసస్ ళఱల ఔడా మోగికూ మాళహడో ట్్క్ ఱక్షణాఱు ఈండొ చి


డ్మాఫ్ట్్క్ కుట్ ోళహడో ళహస్ ఔు రసడే భాయగ దయశకసఱే ఆఔకడ్ ఔడా రసడొ చి

-

ఴైర్-నెట్మి
ీర మా ఈంట్ే IV ఫ్ూ
ల భడ్సస ఫదఱు యౘఫ్-నాయమల్ ళఱెభన్ (0.45%) ఆరసాయౌ

-

ళయం యో డుమం యసధాయణంగస ఈంట్ే యసధాయణ ళఱెభన్ ఆరసాయౌ



యసధాయణంగస ఇ రసయధతోతృసట్ు ఆతయ రసయధఱు ఔడా ఈండొ చి; ఈదా: ళహసస్, CVA ఱేదా కసమిడమాక్
రసయధఱు. యట్్తు ఖుమిుంచి, చికూతస ఄందంచాయౌ. తృ ర పభఱాకూటక్ ఴతృసమిన్ రసడొ చి (తెల డుంగ్ ఆండుళస్
యయరేక్షుంచాయౌ - PT, PTT, ేల ట్ఱెట్సస కౌంట్స)

5.1 డ్మాఫ్ట్్స్ భమిము ఆతయ కసమిడయోరసశకాఱార్ రసయధఱు
మండ్ె రధాన కసయణాఱ ళఱల యసధాయణ రజఱఔంట్ే డ్మాఫ్ట్్స్ ఈనా రసమికూ కసమిడయోరసశకాఱార్ రసయధఱు మండ్ె
నండు నాఱుగింతఱు ఎఔుకళ; అ రధాన కసయణాఱు: అమేుమోళేలమోళహస్ భమిము ఴైమటనషన్. కసమిడయోరసశకాఱార్
రసయధఱు యొఔక కూలతుఔల్ ళుఔటోమ్ కూంద చ఼డొ చి:
ఔమోనమీ యౘర్ట డుళస్:
- మాంజభనా (ళభఱెంట్స ఄముయండొ చి)
- ఄఔయట్స ఔమోనమీ అయటమీ ళహండోర మ్
- ఔంజళహటవ్ కసమిడమాక్ పభఱయర్
- అఔళహమఔ భయణం
ళమిఫరల్ రసశకాఱార్ మాకూసడెంట్స:
- యోట ో క్
- ట్ారతుసభంట్స ఆళేకమిక్ ఄట్ాక్స
- డుబంట్్మా
మిపయల్ రసశకాఱార్ డుళస్:
- ఆంట్మిమట్ెంట్స కసలడుకేవన్
- పపట్స ఄఱసర్
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- గసంగీాన్
మియౕఱన


శంళతసమసతుకూ ఔకయసమైనా మియౕఱన చేమాయౌ



ఄళశయం ఄభతే ళఔండ్మీ భమిము ట్ెమష మ
ి మి రెభదయ కేందారఱఔు రెయళాయౌ



మీక్షఱు: ECG, ఛాతీకూ ఎక్స-మే, యౘర్ట పభఱయర్ ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు ఎకోకసమిడయోగసామ్, ళట స్
ో ట్ెస్ట, ఔమోనమీ
మాంజియోఖాప భమిము ళమిఫల్
ర రసశకాఱార్ రసయధఱు ఈంట్ే కమోట్్డ్స డాల ర్ మీక్ష

చికూతస
దద రసమిఱో యౌహడ్స ఄశషజతాాఱ కోశం శంళతసమసతుకూ ఔయసమైనా మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. ఱో-మిస్క యౌహడ్స
యసిభ (LDL <100 mg/dl, HDL >50 mg/dl & triglycerides <150 mg/dl) ఈనా రసయు యౌహడ్స ఄళళమంట్స
మండ్ె శంళతసమసఱకూ ఔ యసమి చేభంచకోరసయౌ.
మోగి జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు, యసచమేట్ెడ్స తౄసట్స, ట్ారన్స-తౄసట్స భమిము కొఱెయట సో ల్ ఎఔుకళగస ఈనా అయహయం
తగిగంచడ్ం. ఄళశయం ఄభతే ఫయుళప తఖగ డ్ం భమిము ఱసమీమిఔ రసయమాభాఱు చేమడ్ం. యట్్ ళఱల డ్మాఫ్ట్్స్
ఈనా మోఖుఱఱో యౌహడ్స తృ ర పభల్ బయుఖళపతేంద.
ఒళర్ట CVD ఱేతు రసమిక:ూ
> చికూతస ఱక్షయం LDL < 100 mg/dl (2.6 mmol/l) యసధంచడ్ం.
> నఱఫ్భ శంళతసమసఱు భఫడున రసమిక,ూ LDL యసిభ ఎఱా ఈనాట్్కు యసటట్్న్ థెయ ఈయోగించి LDL 30-40%
తగిగంచడ్ం.
> నఱఫ్భ శంళతసమసఱు ఱోప రసమిక,ూ కసమిడయోరసశకాఱార్ మిస్క తౄసఔటర్స ళఱల యౌహడ్స యసిభ ఄనఔునా యధంగస
బయుఖళాఔతృో తే జీళనఱైయౌఱో భాయుుతో తృసట్ు భందఱ దాామస చికూతస తృ ందాయౌస ఈంట్ుంద.
ఒళర్ట CVD ఈనా రసమిక:ూ
> LDL 30-40% తగిగంచడ్ం కోశం రతి మోగికూ యసటట్్న్ థెయ చేమాయౌ.
> ట్ెభగ
ి మైడ్సస యసిభతు <150 mg/dl (1.7 mmol/l)కూ తగిగంచాయౌ భమిము HDL కొఱెయట సో ల్ యసిభతు >40
ర లశ
mg/dl (1.0 mmol/l)కూ ంచాయౌ.
ళు ఱ
ర ఱో HDL 10 mg/dl higher (>50 mg/dl) ఔనాా ఎఔుకళ ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ.
> ఖమిైణీఱఔు యసటట్్న్ థెయ కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స
మాంట్ీట్్
ేల ఱెట్స ఏజంట్ు
ల
డ్మాఫ్ట్్స్ భమిము కూాతం CVD ఈనాట్ుళంట్్ మోఖుఱఔు ళఔండ్మీ తురసయణ చయయగస మాళహుమిన్ థెయ - మోజుకూ
75-162 mg.
ట్ెభప్ 1 భమిము 2 డ్మాఫ్ట్్స్ ఈండు కసమిడయోరసశకాఱార్ మిస్క, నఱఫ్భ శంళతసమసఱు భఫడు ఆతయ ఄళశి ఱు
ఱోనభేయ ఄళకసఴం ఈనా రసమికూ భభ
ర మిము తురసయణ చయయగస మాళహుమిన్ థెయ - మోజుకూ 75-162 mg. ఈదా:
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ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమితఱ
ర ో CVD, ఴైమటనషన్, ధ఼భతృసనం, డుళహ
హల డెమిమా, ఄఱుబమిన఼మిమా.
ధ఼భతృసనం
డ్మాఫ్ట్్స్ భమిము CVD ఈనా మోఖుఱు ధ఼భతృసనం చేమఔడ్ద.
డ్మాఫ్ట్్స్ చికూతస తోతృసట్ు ధ఼భతృసనం భానేమడాతుకూ కౌతుసయౌంగ్ భమిము చికూతస తీశకోరసయౌ.
ఔమోనమీ యౘర్ట డుళస్ (CHD) ళీతుంగ్ భమిము చికూతస
55 శంళతశమసఱు భఫడున రసమికూ ఴైమటనషన్ ఈనాా, ఱేఔతృో భనా ఆతయ కసమిడయోరసశకాఱార్ మిస్క తౄసఔటర్స
ఈనాట్ట భతే, ACE ఆతుహ తట్ర్ రసడ్డ్ం ఈతు భం.
భయోకసమిడమల్ ఆంతౄసర్క్షన్ ఈనా ఱేదా ఖతంఱో ఈనా మోఖుఱు భమిము దద ఴశు చి
ర కూతస చేభంచకోఫో తేనా
మోఖుఱు β-ఫాలఔయుల రసడుతే తృసరణాఱఔు ఄతృసమం తఖుగతేంద.

6.0 గళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్
ఖమిైణీ ళు ఱ
ల కోస్ ఆనాటఱమన్స న గళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్
ర ఱో ముదట్ ఔనగొనా శాఱు ఱేదా తీళరబైన ఖూ
ఄంట్ాయు
ళీతుంగ్
ఖయైధాయణ ఄభన ఆయరెభ నాఱుఖు నండు ఆయరెభ ఎతుమిద రసమసఱ ఱోప గళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ కోశం
ళీతుంగ్ తుయాఴించాయౌ. BMI > 25 kg/M2 ఈనా రసయు, ఆద ళయఔు ళచిిన రసయు, గల క
ట ోశ఼మిమా, ఆద ళయఔు
దద దెభన తడ్డ ఔు జనమతుచిిన రసమిఱో, ఄఫ్్రట్క్
్ర చమితర ఫాగోఱేతు రసయు, ఔుట్ుంఫంఱో డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ ఈనా
రసయు, ఖూ
ల కోస్ ట్ాఱమన్స ఫాగోఱేతు రసయు ఱేదా ఆంభర్డ తౄసళహటంగ్ ఖూ
ల కోస్ భమిము గసాండ్స భయ్టతృసమస ఈనా ళు ఱ
ర ఱో
గళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ.
చికూతస
ఖమిైణీ ఈండాయౌసన ఫయుళపకూ 80-120% భధయఱో ఈంట్ే అబ రశు త ఫయుళపకూ రతి మోజు 30 Kcal/kg కఱమమీఱు
తీశకోరసయౌ.
ఖమిైణీ ఫయుళప <80% ఱేదా >120% ఄభతే, అబ రశు త ఫయుళపకూ రతి మోజు 36-40 Kcal/kg కఱోమీఱు
(<80%) ఱేదా 24 Kcal/kg (>120%) కఱమమీఱు తీశకోరసయౌ.
కఱమమీఱఱో 50% కసంల క్స కసమోబఴైడట్స
ేర స ఈండేఱా చ఼శకొరసయౌ. చదాయి ం 30-50 g ఈంట్ే భంచిద. అయౘయం
అయు యసయుల (3 దద య, 3 చినాయ) తినడ్ం భంచిద.
ఔడ్ెపఱో తడ్డ ళమశ తెఱుశకోళడాతుకూ ఄఱాటోయౌండ్స. ఱెరెల్ II USG యసకన్ దాామస 16-18 రసమసఱ ఱోప తడ్డ కూ
ఏబైనా రెభఔఱాయఱు ఈనాాభేమో చ఼డాయౌ, 22 రసమసఱఔు పట్ల్ ఎకో. 32 రసమసఱ తమసాత తడ్డ అమోఖయం,
ఎదఖుదఱ ఖుమించి ఄధయమనం.
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మాంట్ీనేట్ల్ భానెజమంట్స
తృసరధమిఔ ఄధయమనంఱో ఫాఖంగస ఫల డ్స వేఖర్, KFT భమిము పండో యో క.
మోగికూ డ్మాఫ్ట్్స్ భుందగసనే ఈంట్ే: ఒయల్ ఴైతృో గల క
ట ేమిక్స ఖమిైణీఱఔు కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స. కసఫట్్ట ఴైతృో గల క
ట ేమిక్స
రసడ్ెతేనా ళు ఱ
ర ు ఆనసయౌన్ థెయ కూ భామసయౌ.
ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్: ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో - 0.6-0.8 U/kg, మండ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో - 0.7-0.9 U/kg,
భూడ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో - 0.8-1.2 U/kg.
2:1 మేలహయోఱో ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ భమిము యసధాయణ ఆనసయౌన్. 2/3 ళంతే ఈదమం
ఄఱాుయౘయం తీశఔునే భుంద భమిము 1/3 ళంతే మసతిరూట్ (అయౘమసతుకూ భుంద యసధాయణ ఆనసయౌన్, తుదరకూ
భుంద ఆంట్మీమడుమట్స ఆనసయౌన్). ఈరసయసతుకూ <95 mg% భమిము తృో స్ట -తృసరండుమల్ ళహితికూ 70 & 120
mg% శభతేఱయత ఔుదమేిందఔు మోతాదతు ఄపుడ్పుడ్ె శయుదత ఈండాయౌ. ఈరసశం, ఄఱాుయౘమసతుా
భుంద-తమసాత, భధాయషాం ఫోజనాతుకూ భుంద-తమసాత భమిము తెఱలరసయు జఞభు మండ్ె ఖంట్ఱఔు యఔు
నభూనాఱు ళేఔమించి డ్మాఫ్ట్్స్ ఄదపఱోకూ ళశుందో ఱేదో మియౕయౌంచాయౌ.
రసంతేఱు, ఆనెిక్షన
ల , ఴైమటనషన్, మట్్ననతి, నెతౄో ర తి, భాకోాయో మిమా, IUGR ఱేదా భధబేషం ఄదపఱోకూ
మసఔతృో తే రెంట్నే అశతిరఱో చేమసయౌ.
ఖయైధాయణ తమసాత మోగికూ డ్మాఫ్ట్్స్ ళళేు :
భన చెహున యధంగసనే భాయగ దయశకసఱు తృసట్్ంచాయౌ.
అయౘయ తుమభాఱు: భన చెహున యధంగస అయౘయప ఄఱరసట్ల న భాయుికోరసయౌ. ఔరేల రసయం తమసాత ఔడా
భధబేషం ఄదపఱోకూ మసఔతృో తే ఆనసయౌన్ థెయ ముదఱుట్ాటయౌ. ఄళశయం ఈంట్ే ఄఱాుయౘయం, భధాయషాం &
మసతిర ఫోజనం భుంద యసధాయణ ఆనసయౌన్ ఆరొాచి. ఱేదంట్ే, యసధాయణ భమిము ఱాంగ్ మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్
ఄఱాుయౘమసతుా భుంద భమిము మసతిర ఫోజనాతుకూ భుంద ఆరొాచి. ఴైతృో గల క
ట ేమిమా మసఔుండా చ఼శకోళడ్ం
రధాన ఱక్షయం.
తౄసళహటంగ్ తృసలయసమ వేఖర్ >105 mg% ఈంట్ే ఆనసయౌన్ దాామస ఄదప చేయొచి. ఈదమం ఄఱాుయౘయం భుంద
యసధాయణ ఆనసయౌన్ భమిము భధాయషాం ఫోజనాతుకూ భుంద ఆంట్మీమడుమట్స ఆనసయౌన్. ఔరేల యసమంతరం
ూట్ తౄసళహటంగ్ ఖూ
ల కోస్ యసిభ ఖనఔ మిగిత,ే మండొ ళ ఆంజక్షన్ న రసడాయౌ. ఔరేల మండ్ె ఔడా మిగి ఈంట్ే,
ఆంట్మీమడుమట్స భమిము యసధాయణ ఆనసయౌన్ ఔయౌహ మసతిరూట్ ఫోజనం భుంద రసడాయౌ. ఄభనా ఔడా తౄసళహటంగ్
యసిభ ఄధఔంగసనే ఈంట్ే, తుదరతృో భే భుంద ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ రసడొ చి.
ఱేదా
మఖుయఱర్ ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ఄఱాుయౘయం, భధాయషాం & మసతిర ఫోజనం భుంద, ఖమిైణగస
ఈండేంతళయఔు. ఆంజక్షన
ల రసడ్డ్ం యొఔక ఱక్షయం తౄసళహటంగ్ వేఖర్ యసిభ <95 mg% భమిము 2 hour తృో స్ట తృసరండుమల్ <120 mg% ళచేిఱా చేమడ్ం. ఔరేల యసిభ ఎఔుకళగస ఈంట్ే రతి మోజు యయరేయససక్షుశు ఼
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ఄళశమసతుా ఫట్్ట మోతాదతు భాయుికోరసయౌ. ఔకయసమి మోగి యసధాయణ ళహితికూ ళచాిఔ, ఆంట్్ నండే ఆనసయౌన్
తీశఔుంట్ృ రసమసతుకూ ఔ యసమి ఫల డ్స వేఖర్ తృ ర పభల్ చేభంచకోరసయౌ.
ముదట్్ తెభభ
ట ోళభఱేట్ెడ్స Hb (HbA1C) తుయాఴించాయౌ. 9%, అ భన పయౌతంఱో ళచిిందంట్ే గల క
ట ేమిక్
ర ాళహఔంఱో గల క
ఔంట్ోరల్ ఱేనట్ుట ఄయి ం. దీతుళఱల ఔంజతుట్ల్ ఄళశి ఱు మసరొచి.
GDM యవమంఱో మూమిన్ ఖూ
ల కోస్ యయరేక్షణ తుకూమసద
ఖమిైణీ యొఔక యఔు తృో ట్ు, మూమిన్ తృో ర ట్ీన్ ళంట్్య తయచగస మియౕయౌంచాయౌ భమిము ఴైమటనషన్ ళంట్్ ఄళశి ఱు
మసఔుండా యక్షణ ఔయౌుంచాయౌ.

డ్మాఫ్ట్్స్ ఈనా రసమికూ ఴశు చి
ర కూతస
అమేవన్ ఔు భుంద శమైన భాయగ దయశకసఱు తృసట్్ంచడ్ం ఄనేద ఇ కూంద రసట్్భ అధాయడు ఈంట్ుంద


ఴశు చి
ర కూతస యఔం: బైనర్ ఱేదా బేజర్



ట్ెభప్ 1 ఱేదా ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్



మోగి తృ ందతేనా డ్మాఫ్ట్్స్ తుమంతరణ

ఖభతుఔ:


డ్మాఫ్ట్్క్ మోఖుఱు ఴశు చి
ర కూతస ళయుశఱో భుంద ఈండాయౌ



బైనర్ శయు మ:ీ భతే
ు ఱేదా యసటమేావన్ ఄళశయం ఈండ్ద



బేజర్ శయు మ:ీ యసధాయణ భతే
ు ఆరసాయౌ; కసఫట్్ట రెభదయఱు శ఼చించిన శభమం ఈరసశం ఈండాయౌ

ట్ెభప్ 1 డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ భమిము ఴశు చి
ర కూతస


అయౘయం తినఔతృో తే అమేవన్ ళయళధతో తుమితు ం ఱేఔుండా మోగికూ IV ఎకూకంచాయౌ



DKA మసఔుండా తురసమించేందఔు ఆనసయౌన్ ఄడుమతుళేటవ
ో న్ ఆరసాయౌ; ఖంట్ఔు ఔ యసమి



IV ఫ్ూ
ల భడ్సస రసడేట్పుడ్ె ఄందఱో 5% డెకో్రరస్ రసడ్డ్ం ళఱల ఱెభతృో ఱెభళహస్ భమిము కుట్ ోమాళహడో ళహస్
తురసమించళచి



ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ మియౕఱన ఔట్్ నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి మోగి ళహితితు ఫట్్ట; ఖూ
ల కోస్ చేయుకోరసయౌసన
యసిభ 6 – 10 mmol/L



ఖంట్ఔు ఔ యసమి ఎఱెకటోోఱెభట్సస భమిము భూతరంఱో కుట్ ోన్స ఈనాాభేమో మీక్షుంచాయౌ



మోగికూ ఔనఔ యసధాయణబైన థెయప ఆశునాట్ట భతే ఆంట్మీమడుమట్స-మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ (శఖం మోతాద)
ఆరసాయౌ



ఴైర్-గల క
ట ేమిమా యసధాయణ ఆనసయౌన్ ళఱల ఔడా తుమంతరణఔు ళశుంద; నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱ
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తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ అ తమసాత ననట్్ దాామస ఆరసాయౌ; మిక్్్ ఆనసయౌన్ ఄభనా ఆరొాచి


MDIT (Multiple Daily Insulin Therapy) తృ ందతేనా మోఖుఱు మిఅమేట్్వ్ శభమంఱో ఄడ్డ ంఔుఱు
ఱేఔుండా రఅమేట్్వ్ ఫలశల్ ఆనసయౌన్ మోతాదన తీశకోరసయౌ. ఔరేల ననట్్ దాామస తీశకోళడ్ం
ఔుదయఔతృో తే, ఴైర్ గల క
ట ేమిమా తుమంతరణఔు ఆనసయౌన్ నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ.
మోగి అయౘయం తీశఔునే ళహితికూ ళళేు భయా MDIT కొనయసగించొచి



ఴశు చి
ర కూతస ూయు భన తమసాత - IV ఔ య్ట్యు 5 – 10% డెకో్రరస్ + 20ml KCl + మోజురసమీ మోతాదఱో
2/3 ళంతేన ఎతుమిద ఖంట్ఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ; ఆద మోగి ననట్్ దాామస భందఱు తీశఔునేంత ళయఔు
కొనయసగించాయౌ



Na+ యసిభతు మియౕయౌంచాయౌ (ఴచిమిఔ: ఴైతృో నట్ేమి
ర మా ఈందేమో చ఼శకోరసయౌ)
ట్ేఫుల్ 3: ఴశు రచికూతస తమసాత ఆళాళఱళహన ఆనసయౌన్ మోతాద
ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్

0–6
6–8
8 – 10
10 – 14
14 – 18
18 – 20
>20

అకసటోహడ్స (యౖసర్ట మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్)
0
2
4
5
6
8
10 +

ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్ ంప్
డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ ఈనా మోఖుఱఱో DKA, దద ళయధఱు ఱేదా బేజర్ ఴశు చి
ర కూతస ళఱల ఔయౌగే ఄళశి ఱ నండు
కసతృసడేందఔు ఆంట్ారయనస్ ఆన఼ిావన్ ంప్ ఈయోఖఔయం. ఆద రసడ్డ్ం ళఱల ఱక్షయం బేయఔు ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభతు తుమంతిరంచళచి
ఆనసయౌన్ భమిము ఫ్ూ
ల భడ్స మజిబన్ రేయు చేయొచి
యౖసర్ట మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ 50 మూతుట్ు
ల , యసధాయణ ళఱెభన్ 50mls (0.9%)ఱో ఔయౌహ (unit/hr=ml/hr)
ట్ేఫుల్ 4:
యౖసర్ట మాకూటంగ్ అకసటోహడ్స మూతుట్ు
ల SC

ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ (mmol/L)
0 -4
4-6

0.5
1.0
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6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20

1.5
2.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0 or more

ముదట్ోల ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభతు ఖంట్ఔు ఔ యసమి మీక్షుంచాయౌ; అ తమసాత ఖూ
ల కోస్ యసిభ బయుఖుడ్ెతేంట్ే మండ్ె
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి చ఼డాయౌ. అమేవన్ తమసాత మోగి భాభుఱుగస అయౘయం తీశఔునేంత ళయఔు IV కొనయసగించాయౌ.
SC మోతాద ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ ఱోప ఆచిిన IV మోతాదతు ఫట్్ట ళహతౄసయుస చేమాయౌ. IV ఆనసయౌన్
ఆన఼ిావన్ అేళహన ఄయఖంట్ తమసాత SC ఆనసయౌన్ ఆయసుయు. అ తమసాత మోగి అయౘయం తీశకోరసయౌ.

ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ భమిము ఴశు చి
ర కూతస
అమేవన్ కూ భుంద
గల క
ట ేమిక్ తుమంతరణ శళయంగస ఱేఔతృో తే ఴశు చి
ర కూతసన రసభదా రేమాయౌ:
HbA1C >9%
FBG >10mmol/L
RBG >13mmol/L
ఖభతుఔ:ఴశు చి
ట ేమిక్ తుమంతరణ తీశఔుమసళడాతుకూ రమతిాంచాయౌ.
ర కూతస ఄతయళశయం కసఔతృో తే భుంద గల క
ఴశు చి
ర కూతస చేమడ్ం ళఱల నెతౄో ర తి, కసమిడమాక్ రసయధఱు, తృ ర యౌపమేట్్వ్ మట్్ననతి ళంట్్య ఔయౌగే ఄళకసఴం ఈందేమో
చ఼ళహ; ఔరేల ఈంట్ే ఇ శభాచామసతుా ఴశు చి
ర కూతస చేళే రసమికూ ఄందంచాయౌ.
డెభట్స ఱేదా మాంట్ీ-డ్మాఫ్ట్్క్స భమిము తుమంతరణ యసధంచి, బైనర్ శయు మీభే ఄభతే:


ఴశు చి
ర కూతస మోజున ఖట్్ూట్ తీశకోరసయౌసన మోతాదన తుయౌహరేమాయౌ



థెయ భయా మోగి యసధాయణంగస తినఖయౌగేట్ుట్్ నండు కొనయసగియౌంచాయౌ

ఆనసయౌన్ థెయ తీశఔుంట్ునాా ఱేదా గల క
ట ేమిక్ తుమంతరణ శళయంగస ఱేఔతృో భనా ఱేదా బేజర్ శయు మ:ీ


తుయంతమసమంగస IV ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్



ఴశు చి
ల కోస్ యసిభతు మియౕయౌంచాయౌ
ర కూతస జయఖఔ భుంద, జయుఖుతేనాపుడ్ె భమిము జమిగసఔ ఫల డ్స ఖూ



ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ చేయుకోరసయౌసన యసిభ - 6 – 10mmol/L
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బేజర్ శయు మీ (ఖూ
ల కోస్-ఆనసయౌన్ తృ ట్ాలహమం మజిబన్)


10% డెకో్రరస్ 500mlsఱో 16 మూతుట్ు
ల యౖసర్ట మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ భమిము 10mmol/L KCl ఔఱతృసయౌ;
ఆన఼ిావన్ 80ml/hr ఖతితో రసఱుయబట్్క్
ర ంప్ (ఆన఼ిావన్ ంప్) దాామస చేమాయౌ



మోగి ఄధఔ ఫయుళపతో ఈనాా ఱేదా తృసరధమిఔంగస ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభ ఄధఔంగస ఈనాా మోతాదతు ంచాయౌ
(20 మూతుట్ు
ల )



మోగి భమీ శనాగస ఈనాా ఱేదా ఆనసయౌన్ మోతాద యసధాయణంగస తీశఔుంట్ునాా మోతాదతు తగిగంచాయౌ
(12 మూతుట్ు
ల )



ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభతు ఖంట్ఔు ఔ యసమి మియౕయౌంచాయౌ; ఔరేల ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ తఔుకళపనాా ఱేదా
డుతృో తేనాా మోతాదతు 4 మూతుట్ు
ల తగిగంచాయౌ;



ఔరేల ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ ఎఔుకళపనాా ఱేదా మిగితృో తేనాా మోతాదతు 4 మూతుట్ు
ల ంచాయౌ



ముదట్్ అయౘయం తమసాత ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆన఼ిావన్ కొనయసగించాయౌ



మోజూ ఎఱెకటోోఱెభట్సస యసిభతు మియౕయౌంచాయౌ (ఴచిమిఔ: ఴైతృో నట్ేమి
ర మా ఈందేమో చ఼శకోరసయౌ)

చినాహఱలఱోల డ్మాఫ్ట్్స్
శమితృో తు యసిభఱో ఱేదా ఄశఱు ఈతుతిు ఄళాతు ఆనసయౌన్ ళఱల ఔయౌగే కసాతుక్, జీయతకసఱం ఈండుతృో భే రసయధగస
చినాహఱలఱోల డ్మాఫ్ట్్స్ ళశుంద; దీతు ళఱల ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యుఖుత తుమంతరణఱో ఈండ్ద. ట్ెభప్ 1-4 ఄతు
నాఱుఖు యకసఱుగస డ్మాఫ్ట్్స్ చినాహఱలఱోల ఔతుహశు ంద; యట్్ఱో ట్ెభప్ 1 డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ చాఱా ఎఔుకళగస
ళశుంద; ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ ఄయుదగస ళశుంద.
రసయధ తుమసియణ


తృో య్మూమిమా (నాఔటయాల్ ఎన఼మళహన్ ఔఱుఖజేయొచి)



తృో య్డుహసమా



తృో య్పేజిమా



ఫయుళప తఖగ డ్ం



ఫఱఴీనడ్డ్ం - తాయగస ఄఱళహతృో ళడ్ం



తౄసళహటంగ్ ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ > 6.5mmol/l



2-hour తృో స్ట తృసరండుమల్ ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ > 11.1mmol/l



హఱలఱోల ఆంభర్డ కసతుష మళాస్ భమిము మాళహడో ళహస్



నయమోతుమా-ట్ాకుహామా భమిము ఴైర్-రెంట్్ఱేవన్



ఄఔయట్స ఄఫోడ బన్ - తృ ట్్ట ఔడ్ెప నొహు భమిము ఱేతగస ఄభతృో ళడ్ం



ళఔండ్మీ నాఔటయాల్ ఎన఼మళహన్
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మియౕఱన


ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ కసనసంట్ేవ
ర న్



డ్మాఫ్ట్్స్ కుట్ ో మాళహడో ళహస్ (DKA) ఈంట్ే యనస్ ఫల డ్స గసయస్ ఎంత ఈందో మీక్షుంచాయౌ



ళయం ఎఱెకటోోఱెభట్సస, మూమిమా భమిము కూామాట్్తున్ కసనసంట్ేవ
ర న్



FBP - DKA ళఱల ఱుయకోళభట్ ోళహస్ ళళేు



ఆనెిక్షన్ ఈనాట్ుట ఄతుహళేు (ఫల డ్స, భూతరం ఔఱిర్స, మేడుయోఖాప)

చికూతస
అయౘయం శమైన శభమంఱో తీశకోళడ్ం భుకయం, ఎందఔంట్ే దీతు ళఱల ఆనసయౌన్ భమిము అయౘయం యొఔక
శభతేఱయత ఔుదయుతేంద.
మోజూ తీశఔునే అయౘయంఱో ఈండ్ళఱళహన కఱమమీఱు - కసమోబఴైడట్స
ేర స 55%; కొళపా దామసిఱు 30% భమిము
తృో ర ట్ీనల  15%.
మిపభన్డ వేఖర్ ఈనా కసమోబఴైడట్స
ేర స తీశకోఔడ్ద, ఆఱా చేళేు బట్ఫో యౌక్ అఱసజతాాఱు ఏయుడ్తాభ. కసమోబనేట్ేడ్స
తృసతూమాఱు ంచదాయ ఱేతుయ తీశకోళడ్ం భంచిద.
కొళపా దామసిఱ భూఱం జంతేళపఱ నండు కసఔుండా ఔయగసమఱ నండు ఄధఔంగస తీశకోళడ్ం భంచిద.
మోజురసమీ కఱోమీఱ యబజన: ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘయం - 20%, భధాయషా ఫోజనం - 20%, మసతిర ఫోజనం 30%. ఆయ కసఔుండా యట్్ భధయఱో ఏదెభనా తినడ్ం, తాఖడ్ం ళంట్్య భూడ్ె యసయుల చేమాయౌ, యట్్కూ 30%.
ఱసమీమిఔ తు భమిము రసయమాభం. డ్మాఫ్ట్్స్ ఈనా రసయు నడ్ఔ, జఞగింగ్, ఇత, ట్ెతుాస్ ళంట్్య చేళేు భంచిద.
కూలవటబైన రసయమాభాఱు చేమాయౌ ఄనఔుంట్ే ఆనసయౌన్ మోతాదఱో భాయుు చేమాయౌస ఈంట్ుంద. ఄఱంట్్
రసయమాభాఱు చేమాయౌ ఄనఔునే మోజు, ఆనసయౌన్ మోతాదతు 10-15% ళయఔు తగిగంచాయౌ.
భందఱు
మోగి అశతిరఱో చేయగసనే తౄసస్ట మాకూటంగ్ మఖుయఱర్ ఆనసయౌన్ ఎకూకంచాయౌ.
డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్ ళచిినపుడ్ె ఱేదా DKA నండు కోఱుఔునాపుడ్ె ఆనసయౌన్ మోతాద మోజుకూ 0.5-1.0
unit/kg.
యసధాయణ ఆనసయౌన్ 0.1-0.25 units/kg ఆంజక్షన్ SC, అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి అయౘయం తినే
భుంద.
ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభ యొఔక యయరేక్షనల్. ఆనసయౌన్ ఎంత ఄళశయం ఈంట్ుందో ఔట్్ ఱేదా మండ్ె మోజుఱ థెయ
తమసాత తెఱుశుంద. ఔకయసమి ఆనసయౌన్ ఆంజక్షనల ఔు మోగి యసధాయణ ళహితికూ ళళేు , అ తమసాత "2 మోజురసమీ
ఆంజక్షన
ల " రసడేందఔు రణాయఔ చేయొచి:
2 మోజురసమీ ఆంజక్షన
ల రసడునపుడ్ె ఆనసయౌన్ కూాంద యధంగస ఆయసుయు:
2-3:1 మేలహయోఱో ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ (ఱెంట్ే) ఆనసయౌన్ భమిము తౄసస్ట మాకూటంగ్ (యసధాయణ) ఆనసయౌన్.
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2/3 మోతాదతు ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘమసతుా భుంద, 1/3 మసతిరూట్ ఫోజనాతుకూ భుంద.
అయౘయం తినే భుంద ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభతు తెఱుశఔుతు దాతుా ఫట్్ట ఆనసయౌన్ మోతాదతు తుయణ భంచాయౌ. ఫల డ్స
ఖూ
ల కోస్ యసిభ తినఔ భుంద 80 mg/dl భమిము తినాాఔ 140 mg/dl ఈండాయౌ. తెఱలరసయుజఞభు 3 ఖంట్ఱఔు
ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభ 70 mg/dl ఈండాయౌ.
ఆనసయౌన్ మోతాదఱో భాయుుఱు
ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభతు ఫట్్ట ఆనసయౌన్ మోతాదఱో భాయుుఱు చేమాయౌ. ఄభతే ఆనసయౌన్ మోతాదఱో భాయుుఱు
10-15%ఔు మించఔడ్ద.
థెయ ముదట్్ఱో ఆనసయౌన్ ఎకూకంచడ్ం ళఱల మోగి శభతేఱయతఔు చేయుఔునాాఔ, ఔాభంగస ఆనసయౌన్ ఄళశయం
తఖుగతేంద. అశతిర నండు డుఱసిర్ు చేళేట్పుడ్ె ఆనసయౌన్ మోతాదతు 10% తగిగంచాయౌ.
ట్ేఫుల్ 5: ఆనసయౌన్ మజిబన
ల
ముదట్్ మజిబన్
ఫలక్
ర తౄసస్ట

ఆంట్మీమడుమట్స/ఱాంగ్ మాకూటంగ్ (2/3) + యౖసర్ట

మోజురసమీ మోతాదఱో 2/3 ళంతే

మాకూటంగ్ (1/3)
శుర్

ఆంట్మీమడుమట్స/ఱాంగ్ మాకూటంగ్ (2/3) + యౖసర్ట

మోజురసమీ మోతాదఱో 1/3 ళంతే

మాకూటంగ్ (1/3)
మండ్ళ మజిబన్
ఫలక్
ర తౄసస్ట

ఆంట్మీమడుమట్స/ఱాంగ్ మాకూటంగ్ + యౖసర్ట మాకూటంగ్

శుర్

యౖసర్ట మాకూటంగ్

తుదరఔు భుంద

ఆంట్మీమడుమట్స/ఱాంగ్ మాకూటంగ్ + యౖసర్ట మాకూటంగ్

మోజురసమీ మోతాదఱో 2/3 ళంతే
మోజురసమీ మోతాదఱో 1/3 ళంతే

భూడ్ళ మజిబన్
ఫలక్
ర తౄసస్ట

యౖసర్ట మాకూటంగ్

మోజురసమీ మోతాదఱో 20%

భధాయషా ఫోజనం

యౖసర్ట మాకూటంగ్

మోజురసమీ మోతాదఱో 20%

శుర్

యౖసర్ట మాకూటంగ్

మోజురసమీ మోతాదఱో 20%

తుదరఔు భుంద

ఆంట్మీమడుమట్స/ఱాంగ్ మాకూటంగ్

మోజురసమీ మోతాదఱో 20%

ట్ేఫుల్ 6: ఆనసయౌన్ మోతాద శళమింప
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మజిబన్

ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ - ఎఔుకళ/తఔుకళ

ఆనసయౌన్ మోతాద శళమింప ↑/↓

ఆంజక్షన్ మజిబన్ - మోజుకూ

ఫలక్
ర తౄసస్ట ఔు భుంద ఱేదా మసతిరూట్

యసమంతరం ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్

మండ్ె యసయుల

భధాయషా ఫోజనంఔు భుంద

ఈదమం యౖసర్ట మాకూటంగ్

మసతిర ఫోజనంఔు భుంద

ఈదమం ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్

తుదరఔు భుంద

యసమంతరం యౖసర్ట మాకూటంగ్

ఆంజక్షన్ మజిబన్ - మోజుకూ

ఫలక్
ర తౄసస్ట ఔు భుంద ఱేదా మసతిరూట్

యసమంతరం ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్

భూడ్ె యసయుల

భధాయషా ఫోజనంఔు భుంద

ఈదమం యౖసర్ట మాకూటంగ్

మసతిర ఫోజనంఔు భుంద

ఈదమం ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్

తుదరఔు భుంద

యసమంతరం యౖసర్ట మాకూటంగ్

భయ్టపల్ ఆంజక్షన్

ఫలక్
ర తౄసస్ట ఔు భుంద ఱేదా మసతిరూట్

యసమంతరం ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్

మజిబంట్స: ఫలశల్-ఫో ఱస్

భధాయషా ఫోజనం

ఈదమం యౖసర్ట మాకూటంగ్

మసతిర ఫోజనంఔు భుంద

భధాయషాఫోజన శభమాతుకూ భుంద

తుదరఔు భుంద

యసమంతరం యౖసర్ట మాకూటంగ్

మోగికూ ఇ కూంద యవమాఱ ఖుమించి యళమించాయౌ:


డ్మాఫ్ట్్స్ ఄంట్ే ఏమిట్్?



ఆనసయౌన్ ఄంట్ే ఏమిట్్?



ఎఱాంట్్ అయౘయం/డెభట్స తీశకోరసయౌ



ఴైతృో గల ళ
ట మిమా, ళమిఫల్
ర ఒడుభా ళంట్్ ఄళశి ఱ ఖుమించి యళయణ

చినాహఱలఱోల డ్మాఫ్ట్్స్ ళఱల మసఖయౌగే ఄళశి ఱు


ఄఔయట్స - DKA, ఴైర్-గల ళ
ట మిమా భమిము ఴైతృో గల ళ
ట మిమా



కసాతుక్ - మట్్ననతి, నెతౄో ర తి, న఼యమోతి, కేట్మసక్ట



ూయఫమీట అఱశయం ఄళాడ్ం భమిము ఎదఖుదఱ భందగించడ్ం

10.1 డ్మాఫ్ట్్స్ కుట్ ోమాళహడో ళహస్ (DKA)
కోభా ఱేదా కోభా భుంద ళహితి; ఆద మిఱెట్్వ్ ఱేదా ఄఫసఱయట్స ఆనసయౌన్ కొయత భమిము కౌంట్ర్ మఖుయఱేట్మీ/
ళట స్
ో యౘమోమన్ ఄధఔం ఄళాడ్ం ళఱల ఔయౌగే తీళరబైన బట్ఫాయౌక్ డీ-ఔంనేసవన్ కసయణంగస ళశుంద.
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ళమీగఔయణ
1. శాఱుం - <7.3, ఫ్భకసమోబనేట్స <15mmol/l
2. భధయం - pH < 7.2, ఫ్భకసమోబనేట్స <10mmol/L
3. తీళరం - pH < 7.1, ఫ్భకసమోబనేట్స < 5mmol/l
DKA మసళడాతుకూ కసయణాఱు


డ్మాఫ్ట్్స్



ఆనసయౌన్ రేశకోళడ్ం భానేళేు



షఠసతే
ు గస ఎదఖుదఱ (ూయఫమీ)ట



ఆనసయౌన్ ఄధఔంగస రసడాయౌస మసళడ్ం (తిు డు ఱేదా రసయధఱ ళఱల )

రభాద కసయకసఱు


తఔుకళ ళమశఱో ళళేు <5 శంళతసమసఱు



అమిిఔ ఆఫబందఱు



ఫాగస ఔుదయుఔుతృో భన డ్మాఫ్ట్్స్



షమయర్ గల క
ట ోళభఱేట్ెడ్స ఴీమోగోలతన్ (HbA1c)



మళానంఱో ఈనా రసయు; భుకయంగస ఄభామభఱు



ళభకూమాట్్క్
ర డుయసయడ ర్స



డ్మాఫ్ట్్స్ దీయఘకసఱం రఫాళం చ఼పతేంట్ే

రళహహట్ేట్్ంగ్ తౄసఔట ర్స


బట్ఫాయౌక్ తుమంతరణ ఫాగోఱేఔతృో తే భమిము ఆనసయౌన్ రేశకోళడ్ం తహుతృో తేంట్ే



ఆనెిక్షన
ల



భందఱు

రసయధతుమసియణ రభాణాఱు
కూలతుఔల్
- ఴైర్-గల క
ట ేమిమా
- దాషం భమిము డుఴైడవ
ేర న్
- కోభా భుంద (precoma) భమిము కోభా
యచాయణ
- మాళహడో ళహస్
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- కుట్ ోనెమిమా
- కుట్ ోన఼మిమా
- ఎఱెకటోోఱెభట్స శభతేఱయత కోఱోుళడ్ం: ఴైతృో నట్ేమి
ర మా, ఴైతృో ఔఱేమిమా
చికూతస
రసయధ తుమసియణ చేశఔుతు, ఫ్ూ
ల భడ్సస ఎంత తృో మాయో యఱలలలహంచాయౌ భమిము మాళహడో ళహస్ తీళరతన ఄంచనా
రేమాయౌ.
ఫల డ్స కౌంట్స, ఖూ
ల కోస్, మీనల్ పంక్షన్, ఎఱెకటోోఱెభట్స భమిము అమీటమిమల్ ఫల డ్స గసళస్ మీక్షఱు
రసయధకూ కసయణాఱు భమిము ళహసస్ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ
ముదట్్ ఖంట్ఱో:
యఔు తృో ట్ు యసధాయణంగస ఈంట్ే, 1000 ml యసధాయణ ళఱెభన్ ఎకూకంచాయౌ.
యౖసక్ భమిము ఒయౌగేమిమా ఈంట్ే, ళఱెభన్ మసహడ్స ఆన఼ిావన్ యఔు తృో ట్ు యసధాయణం ఄభేయ ళయఔు. అ తమసాత
ఖంట్ఔు ఔ య్ట్యు ళఱెభన్ ఎకూకంచాయౌ.
1. ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ ఖంట్ఔు 5-10 units, IV ఆన఼ిావన్.
ఱేదా
ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ 20 మూతుట్ు
ల , IM రెంట్నే ఆరసాయౌ. అ తమసాత ఖంట్ఔు 5 మూతుట్ు
ల .
2. తృ ట్ాలహమం కోలమైడ్స ఆంజక్షన్ 10-20 mmol. ఖమివట మోతాద 40 mmol. ఆద ళయం K+ ఔంట్ే తఔుకళ ఈంట్ే
భమిము భూతర యశయు న శళయంగస ఈంట్ేనే రసడాయౌ.
3. యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స 50-100 mmol, 30-60 తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ. ఆద అమీటమిమల్ ఫల డ్స ఔంట్ే pH
7.00 తఔుకళ ఈంట్ేనే రసడాయౌ.
4. ఆనెిక్షన్ ఱేదా ళహసస్ ఈనాట్ుట ఄనభానం ఈంట్ే - ళపహకూసమ్ 1-2 g ఆంజక్షన్, IV, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు
ఔయసమి.
మండ్ళ ఖంట్ఔు:
యసధాయణ ళఱెభన్ IV ఖంట్ఔు 500 ml కొనయసగించాయౌ.
ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్ భన చెహున యధంగస
తృ ట్ాలహమం కోలమైడ్స IV ఆన఼ిావన్ భన చెహున యధంగస
భూడ్ె భమిము నాఱుఖళ ఖంట్ఔు:
మండ్ళ ఖంట్ఔు చేళహనట్ుట చేళహ మోగిఱో ఏదెభనా కసగిాట్్వ్/న఼యమోఱాజిఔల్ పంక్షనల ఱో భాయుుఱు ళశునాాభేమో
ఖభతుంచాయౌ.
ఐద నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు:
యసధాయణ ళఱెభన్ IV ఖంట్ఔు 250 ml. ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ ఆంకస <250 mg/dl ఈంట్ే యసధాయణ ళఱెభన్ ఫదఱు డెకో్రరస్
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ళఱెభన్.
కుట్ ోన఼మిమా త ఱగితృో భేళయఔు న఼యట్రఱెభజింగ్ ఆనసయౌన్.
ఎతుమిద ఖంట్ఱ తమసాత:
IV ఫ్ూ
ల భడ్సస భమిము ఆనసయౌన్ కొనయసగింప
కుట్ ోన్స త ఱగితృో గసనే SC ఆనసయౌన్ ఔు భామసయౌ
తృసలయసమ యసిభ యసధాయణం ఄళాగసనే తృ ట్ాలహమం కోలమైడ్స తుఱుపదఱ
ఔఱిర్ ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱ అధాయంగస ఄళశయం ఄనఔుంట్ే మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం.
మోగికూ యవమశ఼చి
శమైన శభమంఱో ఆనసయౌన్ తీశకోళడ్ం భమిము అయౘయ తుమభాఱు తృసట్్ంచడ్ం యొఔక తృసరభుకయత మోగికూ
యళమించాయౌ.

ట్ేఫుల్ 7: DKA తుయాషణ భాయగ దయశకసఱు

ఈఔయణభు

ఄళశయబైన యధానాఱు
చమితర

తీశకోరసయౌసన చయయఱు
మోగి రెభదయ చమితర భమిము ఱసమీమిఔ మీక్షఱ యళమసఱు

మియౕఱన

తృో య్మూమిమా, డుఴైడవ
ేర న్ ఈనాుట్్కు తృో య్

(Assessment)

డుళహుమా
ఱసమీమిఔ మీక్షఱు

10% డుఴైడవ
ేర న్ ఈందతు ఄనకోరసయౌ
ఴైర్-రెంట్్ఱేవన్ మాళహడో ళహస్
చెభతనయం/శుఽష ఏ యసిభఱో ఈందో తెఱుశకోరసయౌ GCS/ఫాలంట్ెభర్
ఫయుళప చ఼డాయౌ; ఔుదయఔతృో తే ఆట్ీళఱ ఫయుళప
రసడాయౌ
ఖూ
ల కోస్ భమిము భూతరంఱో కుట్ ోన్ యసిభ (ఫ్డ్స
ళభడ్స)
యనస్/అమీటమిమల్ ఫల డ్స గసయళస్

రయోఖఱసఱ మీక్షఱు

RBG, మూమిమా భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్సస,
ఴిమోగోలతన్ (Hb) భమిము WBCs ± HbA1c
బైకాోతమల్ ఔఱిర్ - మూమిన్, తోరట్స యసాబ్, చయమం,
యఔు ం, ఛాతి ఎక్స-మే
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మీశళహకట్ేవన్

ఎభర్ రే

ఎభర్ రే మిళి తి
హ చ఼డాయౌ
రసంతేఱు ఈంట్ే మాళహుమేవన్ తురసయణఔు
NGTరసడాయౌ

తెరతింగ్ (ఱసాశ)

మోగి యౖసక్ ఱో ఈంట్ే భాస్క దాామస 100% O2 ఆరసాయౌ
యసధాయణ ళహితిఱో ఈంట్ే అకూసజన్ ఄందంచాయౌ
IV ఱెభన్ ట్ాటయౌ

శయౄకాఱేవన్ (రశయణ)

యౖసక్ ఱో ఈంట్ే - NS/RL 10mls/kg భుభు
తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ; 10ml/kg ఫో ఱళస్
భయా ఆరసాయౌ; ఖమివట మోతాద 30mls/kg
ఫ్ూ
ేల మంట్స
ల భడ్స మీళ

యసధాయణ ళఱెభన్ ఆచిి హఱలఱోల

10% డెపహళహట్ీ + 48hrs బైంట్ెనెన్స - ఫో ఱశస్ =

మీఴైడవ
ేర న్ చేమాయౌ

48hr Mls/Hr

RBG≤15mmol/l ఄభతే

యసధాయణ ళఱెభన్

రసడాయౌసన ఫ్ూ
ల భడ్స

మీశళహకట్ేవన్ ఖంట్ ఱేదా మండ్ె

0.45% ళఱెభన్ ఱేదా 5% డెకో్రరస్ తో 0.9% ళఱెభన్

యఔం

ఖంట్ఱతృసట్ు ఆరసాయౌ

మింఖర్స ఱాకేటట్స ఱేదా మింఖర్స ఄళహట్ేట్స
10% డెకో్రరస్ ఔయౌహన 70mm0l/l యో డుమం కోలమైడ్స,

ఒయల్ ఫ్ూ
ల భడ్సస

ఱోఱకూ తీశకోళడాతుకూ చఱల తు తూయు ఱేదా ఐస్
రసడాయౌ

ఆనసయౌన్ థెయ

తీళరబైన డుఴైడవ
ేర న్/యౖసక్

ORS, ండ్ల యయసఱు

మోగి తామితఖతిన కోఱుఔుంట్ే,

మోగికూ ఆశునా IV ఫ్ూ
ల భడ్సస ఱో నండు ఒయల్

రసంతేఱు ఱేఔతృో తే

ఫ్ూ
ల భడ్స రసఱయంన తీళహరేళహ ఆరసాయౌ

మోగి శయౄకాఱేవన్ ళహియడాడఔ

ఆన఼ిావన్ 0.1 I.U/kg/hr

ఆనసయౌన్ ఆరసాయౌ (మీఴైడవ
ేర న్

ంప ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే - తఔుకళ

ఆచిిన 1-2hrs తమసాత)

మోతాదఱో ఆనసయౌన్ న ఆన఼ిావన్ దాామస
ఄందంచాయౌ [యసఱుయఫుల్ ఆనసయౌన్ 50 మూతుట్ు
ల ,
యసధాయణ ళఱెభన్ 500mlఱో]; ఇ ఆనసయౌన్ 0.1
units/kg/hour ఖతితో ఆరొాచి; ఇ ళఱెభన్, ళఱెభన్
ఆన఼ిావన్ ఔు రసడే ళఱెభన్ ఔు ఄధనం.
ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్ భామసగఱు ఏయ ఄందఫాట్ుఱో
ఱేఔతృో తే - 0.1 I.U IM మండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు
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ఄందరసాయౌ
ఆనసయౌన్ యఔం

యసధాయణ/యసఱుయఫుల్ ఆనసయౌన్

శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఆనసయౌన్

అమోఖయళహితి బయుఖుడ్ెతేంట్ే (శాఱు

ఎపుడ్ె భామసియౌ?

మాళహడో ళహస్/కుట్ ోళహస్ ఈండొ చి)
ఒయల్ ఫ్ూ
ల భడ్సస మోగి తీశకోఖఱుఖుతేనాపుడ్ె

శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఆనసయౌన్ ఎఱా ముదట్్ శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఆంజక్షన్ (యౖసర్ట ఱేదా
భామసియౌ?

మసహడ్స మాకూటంగ్) ఆచిిన 60 తుభుయౖసఱ తృసట్ు IV
ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్ అఔడ్ద

తృ ట్ాలహమం

ళయం తృ ట్ాలహమం యళమసఱు

రతి య్ట్యు ళఱెభన్ ఆన఼ిావన్ ఔు 40 mmol

మీళ
ేల మంట్స

తెయౌయసఔ ఱేదా భూతరం ఈతుతిు

తృ ట్ాలహమం కోలమైడ్స ఔఱతృసయౌ

ఎంతో తెఱుశఔునాాఔ,
మీళ
ేల మంట్స ముదఱు ట్ాటయౌ.
ఄళకసఴం ఈంట్ే - T రేవ్
ఎయౌరేవన్ ECG చ఼ఔతృో తే,
ఆనసయౌన్ తృసరయంతేంచే భుంద
మాళహడో ళహస్

ఫ్భకసమోబనేట్స ఱేఔుండా

ఫ్ూ
ల భడ్సస భమిము ఆనసయౌన్ యసధాయణంగస

శమిచేముట్

మాళహడో ళహస్ న శమిచేళేయు సభ

ఆనెిక్షన
ల

-

ఄళశమసతుాఫట్్ట మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ

యయరేక్షణ

రెభట్ల్ ళభన్స

ఄయఖంట్ఔు ఔయసమి - , చెభతనయం/శుఽష ళహితి

(Monitoring)

ఫ్ూ
ల భడ్స రసడ్ఔం, ఆనసయౌన్

ఖంట్ఔు ఔయసమి - , మీఴైడవ
ేర న్, భూతరంఱో కుట్ ోన్స,

థెయ భమిము భూతరం ఈతుతిు

యఔు తృో ట్ు, ఫ్ూ
ల భడ్స ఆనుట్స భమిము ఓట్ుుట్స

యఱుళఱు నమోద చేమాయౌ

నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔయసమి - మూమిమా,
ఎఱెకటోోఱెభట్సస
భూతరంఱో కుట్ ోన్స ఱేఔతృో తే ఔాభంగస శబ్ఔుయట్ేతుమస్ ఆనసయౌన్ దద తితు తృసరయంతేంచాయౌ
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ట్ేఫుల్ 8: ఫ్ూ
ల భడ్స కసయయౌఔుయఱేవన్స
ళమశస

ఫయుళప

బైంట్ెనెన్స ఫ్ూ
ల భడ్స

(శంళతసమసఱు)

(కేజీఱు)

(ml/kg/24hrs)

<1

3–9

80

1–5

10 – 19

70

6–9

20 – 29

60

10 – 14

30 – 50

50

> 15

> 50

30

ఈదాషయణ: ఆయరెభ కేజీఱు ఈనా అయు శంళతసమసఱు హఱలరసడుకూ 10% డుఴైడవ
ేర న్ ఈండ్గస, హఱలరసడుకూ శయౄకాఱేవన్
ంచడాతుకూ భుందగస 20ml/kg ఫ్ూ
ల భడ్స ఆచాియు; ఆపుడ్ె అ హఱలరసడుకూ ఆళాళఱళహన మోతాద ఎఱా
ఱెకూకంచాఱంట్ే
10/100 (10%) x 20kg = 2kg
1kg=1000mls కసఫట్్ట 2kg= 2000mls డెపహలహట్స ఈంద
60ml x 20kg = 1200ml బైంట్ెనెన్స రతి ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు
డెపహలహట్స + బైంట్ెనెన్స - 2000+2400= 4400ml, నఱఫ్భ ఎతుమిద ఖంట్ఱు; ఄంట్ే ఖంట్ఔు 91ml
భన చెహున ఱెఔకఱు మూమినమీ ఱాస్ తు దాదాపగస శమి చేయు సభ, కసఫట్్ట ఆయ కసఔ ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆరసాయౌసన
ఄళశయం ఈండ్ద. ఄభతే, ఄధఔంగస రసంతేఱు, తీళరబైన డుఴైడవ
ేర న్ ఈనాపుడ్ె భాతరం భన చెహున ఱెఔకన
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దాట్్ ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆరసాయౌస ఈంట్ుంద.
ఆనసయౌన్ డెభఱయవన్స
యసఱుయఫుల్ ఆనసయౌన్ 1 unit / ml, యసధాయణ ళఱెభన్ ఱో ఔయౌహన దారళఔం. 50 units యసఱుయఫుల్ ఆనసయౌన్ న
50ml యసధాయణ ళఱెభన్ ఱో ఔఱతృసయౌ.
ళహయంజి ంపఱు ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే తఔుకళ మోతాదఱో ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్ - 50 units యసఱుయఫుల్
ఆనసయౌన్, యసధాయణ ళఱెభన్ 500ml ఱో ఔఱతృసయౌ, 0.1 units/kg/hour ఖతిన ఆరసాయౌ; ఆద ళఱెభన్ ఆన఼ిావన్
మోతాదఔు ఄధనం
ఔరేల ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభ 15mmol/l ఔనాా ఎఔుకళ ఄభతే, ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్ 25% ంచాయౌ
ఔరేల ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభ < 8 mmol/l ఱేదా ఄంతఔనాా తగిగతృో తే, ఆన఼ిావన్ న భామిి ఖూ
ల కోస్ 10%
ఆరసాయౌ [ఄళశయం ఄభతే ఆంకస ఎఔుకళ ఱసతం ఆరొాచి], దీతుకూ యసధాయణ ళఱెభన్ 75 mmol/litre ఔఱతృసయౌ
యయరేక్షణ
ఖభతుఔ: మీశళహకట్ేవన్ ఄమాయఔ ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభ 4 –5 mmol / hour ఔనాా రేఖంతో డుతృో ఔడ్ద.
ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్ అఔడ్ద భమిము 0.05 units/kg/hour ఔనాా తఔుకళ రేఖంతో ఆళాఔడ్ద;
ఎందఔంట్ే ఆనసయౌన్ భమిము ఖూ
ల కోస్ ళఱల కుట్ ోళహస్ తఖగ డ్ం భమిము ఄనఫాయౌజం ంచడాతుకూ ఆద
ఈయోఖడ్ెతేంద.
మీఫౌండ్స ఴైర్-గల ళ
ట మిమా తురసయణ కోశం శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఆంజక్షన్ (యౖసర్ట ఱేదా మసహడ్స మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్)
ఆచిిన ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు IV ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్ కొనయసగించాయౌ
DKA ళఱల ఔయౌగే ఄళశి ఱు - తీశకోరసయౌసన చయయఱు
ళమిఫరల్ ఒడుభా


DKA ళచిిన హఱలఱోల 0.4-1% భందకూ ళమిఫల్
ర ఒడుభా ళశుంద; ఆద ఄనామోగసయఱఔు దామి తీమడ్బే
కసఔ తృసరణాంతఔం ఔడా



హఱలఱఔు మీఴైడవ
ేర న్ ఎకూకశునా ముదట్్ ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱోల ళమిఫల్
ర ఒడుభా ళశుంద; హఱలఱ
అమోఖయళహితి బయుఖుడ్ెతేనాట్ుట ఄతుహంచళచి కసతూ తుయంతమసమంగస దఖగ మే ఈండు మియౕయౌశ఼
ు దీతుతు
తురసమించే రమతాాఱు చేమాయౌ



కొతుా శందమసైఱోల ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు ఔనడ్తాభ; ఄఱాంట్పుడ్ె రెంట్నే భాయతుట్ాల్ ఆరసాయౌ

ళమిఫరల్ ఒడుభా రసయధ ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు


తఱనొహు



ఖుండె రేఖం భందగించడ్ం
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న఼యమోఱాజిఔల్ ళేటట్స్ ఱో భాయుుఱు (రసయఔుఱత, ఆమిాట్తయౌట్ీ, భతే
ు , ఆన్-కసంట్్నెన్స, కేాతుమల్ నర్ా
తృసయ్సస్ ళంట్్ తుమిదవటబైన న఼యమోఱాజిఔల్ శంకేతాఱు



యఔు తృో ట్ు యుఖుదఱ, అకూసజన్ యసచమేవన్



ఴైతృో గల క
ట ేమిమా మసఔుండా చయయఱు:
C: భాయతుట్ాల్ 1 g/kg IV ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు. ఎట్ుళంట్్ శుందన ఱేఔతృో తే భయా
భుభు నండు ఄయరెభ తుభుయౖసఱకూ ఆంకోయసమి ఆరొాచి



అమోఖయళహితి బయుఖుడే ళయఔు మీఴైడవ
ేర న్ ఆన఼ిావన్ శఖం మోతాదఱో ఆరసాయౌ



హఱలరసడుకూ చికూతస ఄందంచేట్పుడ్ె తఱ భకూ ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ



భతే
ు రేళే రసమితు భమిము చినాహఱలఱ రెభదాయతుా చ఼శఔునే ఫఽందాతుా ఄరభతు ంగస ఈండ్భతు
చెతృసుయౌ; రెంట్్ఱేవన్ ఄళశయం ఄభతే pCO2 > 3.5 kPa ఆరసాయౌ



భాయతుట్ాల్ ఆన఼ిావన్ 0.25 g/kg/hour కొనయసగించాయౌ; దీతు ళఱల ఆంట్ారకేాతుమల్ తిు డు యఖఔుండా
(మీఫౌండ్స) ఈంట్ుంద (ఱేదా ఫో ఱస్ మోతాదఱు రతి నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఆరసాయౌ)



ఒడుభా కసఔుండా ఆతయ ఆంట్ారకేాతుమల్ ఄళశి ఱు మసరొచి; ఈదా: ఴమోమేజ్, తారంఫో ళహస్, ఆంతౄసర్క్షన్



భాయతుట్ాల్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో భనా ఱేదా భందఔు మోగి శుందంచఔతృో భనా ఴైర్-ట్ాతుక్ ళఱెభన్
(3%), 5-10 ml/kg భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ



ఴైతృో గల ళ
ట మిమా - జఞఖాతుగస మోగితు యయరేక్షుంచాయౌ భమిము ఖూ
ల కోస్/ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్ రేగసతుా
తుమంతిరంచాయౌ



ఴైతృో ఔఱేమిమా - ఆద మసఔుండా ఈండేందఔు తగినంత మోతాదఱో KCl ఆరసాయౌ భమిము తృ ట్ాలహమం
యసిభ ఎంత ఈందో జఞఖాతుగస చ఼శకోరసయౌ. ననట్్ దాామస మోగి అయౘయం తీశకోఖయౌగే ళహితిఱో ఈంట్ే
తృ ట్ాలహమం ఎఔుకళగస ఈనా ఫ్ూ
ల భడ్సస/అయౘయం (ఈదా: తృసఱు, ఄయట్్ండ్ెల) ఆరసాయౌ



మాళహుమేవన్ నయమోతుమా - రసంతేఱు, చెభతనయం శభతేఱయత కోఱోుభన హఱలఱోల మాళహుమేవన్
నయమోతుమా మసఔుండా NGT (నాయో గసయళహటక్
ో ట్ృయబ్స) రసడాయౌ



ఆతయ ఄళశి ఱు [యట్్కూ తుమిదవటబైన చయయఱు తీశకోరసయౌ]

తుయంతమసమంగస ళశునా తృ తిు ఔడ్ెప నొహు (కసఱేమం ఈఫబడ్ం/ గసయళ్రైట్్స్/ ఫాలడ్ర్ మిట్ెనషన్; ఄుండుళభట్్స్
ఈందేమో జఞఖాతుగస చ఼డాయౌ);
నయమోతోమసక్స ± నయమోమీడుమాళటనం, ఆంట్ర్-ళటలహమల్ ఱమనమీ ఒడుభా, ఄయసధాయణబైన ఆనెిక్షన
ల (TB,
పంఖల్ ఆనెిక్షన
ల );
ఴైమసయో మఱార్ ఴైర్-గల క
ట ేమిక్ నాన్-కుట్ ోట్్క్ కోభా, ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ ఈనా రసమిఱో కుట్ ోళహస్

యయరేక్షణ
ఆన్-ేలంట్స:
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రెభట్ల్ ళభన్స - న఼యమోఱాజిఔల్ డెట్ేమియోమేవన్, ఈయౖోణ ఖాత, ఱసాశ రేఖం, ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ మండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి,
భూతరంఱో కుట్ ోన్స నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఄళపట్స-ేలంట్స:


ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్-యసనల్ ఖూ
ల కోమీట్ర్స



ఴైర్-గల ళ
ట మిమా - మసతిరూట్ ఎఔుకళ యసయుల భూతరం రెలలడ్ం ళఱల తుమసిమించకోరొచి



భూతరంఱో ఖూ
ల కోస్



గల క
ట ేమిక్ ఄదప - గల క
ట ోళభఱేట్ెడ్స ఴీమోగోలతన్ - (మేంజస్) (HbA1c)



రతి శంరదంపఱోల ఎదఖుదఱ (ఎతే
ు భమిము ఫయుళప)



ఴైర్-గల ళ
ట మిమా భానేజమంట్స



రతి శంరదంపఱో డ్మాఫ్ట్్స్ మీద శభాచాయం ఄందంచడ్ం

ఴశు రచికూతస
బైనర్ శయు మీ (శభమం < 3 ఖంట్ఱు)


ఆనసయౌన్: ఈదమంూట్ ఆంట్మీమడుమట్స-మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్, మోజురసమీ మోతాదఱో 1/2-2/3;
ఔరేల ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ 20 mmol/l ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ే యసమంతరంూట్ ఆంట్మీమడుమట్స-మాకూటంగ్
ఆనసయౌన్ మోజురసమీ మోతాదఱో 1/3 ఆరసాయౌ



ఫ్ూ
ల కోస్ 5% ఆంట్ారయనస్, ళమశతు ఫట్్ట మోతాదతు తుయణ భంచాయౌ
ల భడ్స: ఖూ



ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యయరేక్షణ: రతి ఖంట్ ఱేదా మండ్ె ఖంట్ఱఔు; 10–14 mmol/l ఱోప ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభ
ఈండాయౌ

బేజర్ శయు మీ (శభమం > 3 ఖంట్ఱు)


ల కోస్ భమిము 20 mmol/l యో డుమం
ఆనసయౌన్ భమిము ఫ్ూ
ల భడ్స: ఆన఼ిావన్ య ఱయవన్ - 5% ఖూ
కోలమైడ్స; ఆనసయౌన్ ఆన఼ిావన్ 0.05 IU/kg/hour



ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యయరేక్షణ: రతి ఖంట్ ఱేదా మండ్ె ఖంట్ఱఔు; 6–14 mmol/l ఱోప ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభ
ఈండాయౌ; ఔరేల ఇ యసిభ 5 mmol/l ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ే ఆన఼ిావన్ ఖతి తగిగంచాయౌ, మోగి అయౘయం
తీశకోఖయౌగేంత ళయఔు ఆన఼ిావన్ కొనయసగించాయౌ

యసధాయణ చయయఱు
ఆన఼ిావన్ ఱేదా ఆంట్ారయనస్ ఫ్ూ
ల భడ్సస ఎకూకంచడ్ం దాామస మోగిఱో ఫ్ూ
ల భడ్సస యసిభతు కసతృసడ్డ్ం రధాన ఱక్షయం.
ఆద యజమళంతంగస జమిగిత,ే తమసాత ఎఱెకటోోఱెభట్సస భమిము మాళహడ్స-ఫలస్ శభతేఱయతఱో ఆఫబందఱు ఈంట్ే
రసట్్తు ఔడా శమిచేమాయౌ.
1. ఴైతృో రోఱేమిమా ఈనా మోఖుఱఱో యసధాయణ యసిభఱో ఫ్ూ
ల భడ్సస, యఔు ం, తృసలయసమ, ఎకస్రరళఱయఱర్ ఫ్ూ
ల భడ్సస
భమిము ఆతయ ఫ్ూ
ేల మంట్స ఫ్ూ
ల భడ్సస శభతేఱయత తీశఔు ళచేిందఔు మీళ
ల భడ్సస పస్ట ఱెభన్ చికూతసగస
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రసడ్ెతాయు.
2. ఆంట్ారయనస్ మీళ
ేల మంట్స ఫ్ూ
ల భడ్సస ళఱల మోగితు తృసరణయౘతు నండు తహుంచళచి, ఄంతేకసఔ యఔు యసరళం ఖతితు
తగిగంచొచి. ఇ శభమంఱో ఄళశయం ఄభతే మోగికూ ఫల డ్స ట్ారన఼సఫావన్ చేళే యఱు ఈంట్ుంద.
3. డెకో్రరస్ కూాశటఱల ాభడ్స ఫ్ూ
ేల మంట్స ఫ్ూ
ల భడ్సస మీళ
ల భడ్సస గస తుకూమసళప. యో డుమం-తృసలయసమ గసఢత కేఱా ఈనా
య ఱయవన్స భాతరబే మీళ
ేల మంట్స ఫ్ూ
ల భడ్సస గస రసడాయౌ. ఈదాషయణఔు యసధాయణ ళఱెభన్, మింఖర్స ఱాకేటట్స భమిము
యౘమసటాన్ య ఱయవన్.
4. ఴమీయంఱో నంచి తృో భన ఫ్ూ
ేల మంట్స ఫ్ూ
ేు
ల భడ్స రసఱయం ఔంట్ే భూడ్ె మేట్ల ు ఎఔుకళ మీళ
ల భడ్సస ంహళనే
ఴైతృో రోఱేమిమా నండు ఈఴభనం తృ ందళచి.
5. కొఱాలభడ్స యో ఱువన్స (అఱుబమిన్స, డెకస్రరన్, జఱాట్్న్) ఔడా మీళ
ేల మంట్స ఫ్ూ
ల భడ్సస ఱా రసడొ చి. ఄభతే
ఆయ భన చెహున యో ఱువన్స ఄంత శభయి ళంతం కసద. మోగి ఴమీయంఱోతు ఫల డ్స రసఱయం ఱోట్ుకూ శభానంగస
కొఱాలభడ్స యో ఱువన్స ఎకూకంచాయౌ.
6. తృసలయసమ తు మీళ
ేల మంట్స ఫ్ూ
ల భడ్స గస రసడ్ఔడ్ద.
7. ఆంట్ారయనస్ ది తి దాామస తూట్్తు ఎట్్టమిళి తి
హ ఱో ఎకూకంచఔడ్ద. దీతు ళఱల ఴీమోఱెభళహస్ ళచిి తృసరణాంతఔం
ఄరొాచి.
8. ఫ్ూ
ల భడ్సస, యఔు ం భమిము భందఱు మోగికూ ఆళాడాతుకూ ఆంట్ారయనస్ భాయగ బే కసఔుండా ఆంట్ారఅళహమన్,
ఒయల్, మఔటల్ ఱేదా శబ్-ఔుయట్ేతుమాస్ భామసగఱు ఔడా రసడొ చి. ఆతయ భామసగఱు ఴైతృో రోఱేమిమా మోఖుఱఔు
శమైనయ కసళప.
9. ఫ్ూ
ల భడ్సస ఎకూకంచడాతుకూ ఆతయ భామసగఱు ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే మోగికూ డ్ఔతృో తే శబ్-ఔుయట్ేతుమాస్ భాయగ ం
దాామస ఆన఼ిావన్ చేమాయౌ. శబ్-ఔుయట్ేతుమాస్ భఽదఔణజఞఱంఱోకూ కసనయఱా ఱేదా శ఼దతు ఎకూకంచి ళట మిఱెభజ్
చేమఫడున ఫ్ూ
ల భడ్సస తు ఎకూకంచాయౌ. డెకో్రరస్ ఔయౌగి ఈనా య ఱయవన్స న శబ్-ఔుయట్ేతుమాస్ దద తిఱో
ఎకూకంచఔడ్ద.
10. ఒయల్ భమిము నాయో గసయళహటక్
ో ఫ్ూ
ేర న్
ల భడ్సస: శాఱుబైన ఴైతృో రోఱేమిమా ఈనా మోఖుఱఔు ననట్్ దాామస మీఴైడవ
ఄందంచళచి. ఄభతే ఇ కూంద యవమాఱోల ఒయల్ భాయగ ం కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స:
> మోగి శుఽషఱో ఱేఔతృో తే.
> మోగికూ GI ఱేవన్స ఈంట్ే ఱేదా ఖట్స ముట్్యౌట్్ ఈంట్ే
> మోగికూ ఴశు చి
ు ఆరసాయౌస ళచిినపుడ్ె
ర కూతస భమిము భతే
రంచ అమోఖయ శంశి అమోదంచిన తఔుకళ అయో మఱామిట్ీ ఖఱ ఒయల్ మీఴైడవ
ేర న్ ఫ్ూ
ల భడ్స:
య్ట్యు తాఖు తూట్్ఱో యో డుమం కోలమైడ్స 2.6 g/L, ట్ెభయ
ేర డెభఴైడట్స
ేర 2.9 g/L, తృ ట్ాలహమం కోలమైడ్స 1.5
ర ో డుమం ళహట్ట్స
g/L, ఖూ
ల కోస్ ఎనెహ డ్
జ స్
ర 13.5 g/L ఔఱతృసయౌ. ఇ దరళంఱో Na+ 75 mmol/L, Cl- 65 mmol/L, K+ 20
mmol/L, ఖూ
ల కోస్ ఎనెహ డ్
జ స్
ర 75 mmol/L, ళహట్ట్స
ేర 10 mmol/L - ముతు ంగస అయో మఱామిట్ీ 245 mmol/L ఈండాయౌ.
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బైంట్ెనెనస ఫ్ూ
ల భడ్సస
చయమం, ఉహమితితే
ు ఱు, భఱం భమిము భూతరం దాామస యసధాయణంగస ఫమట్కూ రెయ్ల ఫ్ూ
ల భడ్సస
పనయుది మించడాతుకూ బైంట్ెనెనస ఫ్ూ
ల భడ్సస రసడ్ెతాయు. డెకో్రరస్ భమిము తూట్్ ఔఱభఔతో బైంట్ెన్స ఫ్ూ
ల భడ్సస
తమాయు చేయొచి. ఄళశయం ఄనఔుంట్ే కొతుా ఎఱెకటోోఱెభట్సస ఔడా ఔఱతృ చి.
తృసమసమీట్ర్

అహటభల్

మాకసట ఫుల్

ఄదనప చయయఱు

తౄసళహటంగ్ (mmol)

4-6

6-8

>8

తృో స్ట తృసరండుమల్ (మండ్ె ఖంట్ఱు)

4-8

8-10

> 10

గల క
ట ోళభఱేట్ెడ్స ఴీమోగోలతన్ (%)

<7

7-8

>8

కసయహఱలమీ ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్

11.1 ఴైతృో థెభమసభడుజం
థెభమసభడ్స యౘమోమన్ యడ్ెదఱ/ఈతుతిు తగిగతృో ళడ్ం ళఱల ఔయౌగే ఄళశి న ఴైతృో థెభమసభడుజం ఄంట్ాయు; దీతుకూ రధాన
కసయణాఱు:


ఄయోడున్ ఱోం



ఔంజతుట్ల్



భందఱు: ఄయోడున్ ఎకసస్ (ఄయోడున్ ఈనా మీడుమాఔు కసంట్ారస్ట ), యౌథమం, మాంట్ీ-థెభమసభడ్స
డ్రగ్స, p-ఄబైననయసయౌళహయౌక్ మాళహడ్స, ఆంట్మిమసన్ అఱాి భమిము ఆతయ ళభట్ ోకైన్స, ఄబైననఖల ూట్తెభబైడ్స



అట్ో ఆభూయన్ రసయధఱు (షలహమోట్ోస్ థెభమసభడెభట్్స్), ఎట్ారహక్ థెభమసభడెభట్్స్



ఆన్-పహఱటమేట్్వ్ ఄళశి ఱు: అబఱోభడో ళహస్, యసమోకభడో ళహస్, ఴీమోకోాభట్ోళహస్, ళేలమోడెమసమ



ఄయోడున్ 131 చికూతస, థెభమసభడెఔటమీ, మేడుభేవన్ చికూతస

ఆతయ కసయణాఱు


ఴైతృో హట్ృయట్మిజం: ట్ృయభర్, హట్ృయట్మి ఴశు చి
ర కూతస, లషన్స ళహండోర మ్, ట్ారభా, జనయయబైన
హట్ృయట్మి యౘమోమనల ఱోం



అట్ోఆభూయన్ ఴైతృో థెభమసభడుజం: గసభట్ర్ శంఫంధతబైనద కసరొచి (షలహమోట్ోస్ ఱేదా గసభట్రస్
థెభమసభడెభట్్స్) ఱేదా ఎట్ారహక్ థెభమసభడెభట్్స్

ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు
ఄఱశట్, ఫఱఴీనడ్ట్ం, తృ డుఫామే చయమం, చయౌ రేమడ్ం, ఏకసఖాత తుఱుఱేఔతృో ళడ్ం, శమయణఴకూు తఖగ డ్ం,
భఱఫదద ఔం, ఫయుళప యఖడ్ం కసతూ అఔయౌ రేమఔతృో ళడ్ం, డుశహామా, గొంతే ఫొ ంఖుయుతృో ళడ్ం, బననమేజిమా
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(ఱేట్స అయౌగోబననమిమా ఱేదా ఄబననమిమా), మళేు ళహమాస్, యతుకూడు ఱోం.
ఆతయ ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు: చఱల గస ఄభతృో భే మిపయల్ ఎకు్రమిట్ీస్, ముషభు, చేతేఱు భమిము కసలైా
ఈఫబడ్ం (బైఎక్సఒడుభా), జుట్ుట ఉడ్డ్ం, ఫారడీకసమిడమా, మిపయల్ ఒడుభా, ట్ెండాన్ మిఫ్ల క్ మిఱాకేసవన్ అఱశయం
ఄళాడ్ం, కసయుల్ ట్నెాల్ ళహండోర మ్ భమిము ళమిస్ కసయయట్ీ ఎపూిావన్స.
చికూతస
L-థెభమసకూసన్ 50-100 mcg భాతరఱు. TSH యసిభతు ఫట్్ట మోతాదతు భాయుికోరసయౌ. థెయ తృసరయంతేంచిన మండ్ె
నెఱఱఔు TSH యసిభతు మీక్షుంచాయౌ. ఄళశమసతుా ఫట్్ట 12.5 ఱేదా 25 ఎంళజీ యుఖుదఱ ఱేదా తయుఖుదఱ
చేశకోరసయౌ. TSH ూమిుగస భామిుడు జమిగిన తమసాత మండ్ె నండు భూడ్ె శంళతసమసఱఔు ఔ యసమి మీక్ష
చేభంచకోరసయౌ.
దద రసమికూ థెభమసకూసన్ ఄళశయం దాదాప 20% తఔుకళ ఈంట్ుంద, రతేయకూంచి ఔమోనమీ అయటమీ రసయధ ఈనా రసమిక.ూ
ఄఱంట్్ రసమికూ తృసరయంబ మోతాద 12.5 mcg. ఄళశయం ఄనఔుంట్ే రతి మండ్ె ఱేదా భూడ్ె నెఱఱఔు మోతాద
ంచకోరొచి. ఆఱా TSH యసధాయణ యసిభకూ చేమేంత ళయఔు చేమాయౌ.
ఴైతృో థెభమసభడుజం ఈండు తఔుకళ TSH ఈనారసమిఱో క్షుణణ ంగస మియౕఱనఱు ఄళశయం. ఎతుమిద రసమసఱఔు ఔ యసమి
ళయం TSH మీక్ష చేమాయౌ. ముథెభమసభడ్స యసిభ చేమసఔ రతి 6-12 నెఱఱఔు అశతిరకూ ళళేు శమితృో తేంద.
మికోసడుభా కోభా
1. రెచితు దుట్ు
ల , బకసతుఔల్ రెంట్్ఱేవన్ ళంట్్య ఱసాశశంఫంధత ఆఫబందఱు ఈనారసమికూ ఆరసాయౌ.
2. బట్ఫో యౌక్ ఆఫబందఱు భమిము ఆతయ ఄళశి ఱు ఈంట్ే రసట్్తు నమం చేమాయౌ.
3. L-థెభమసకూసన్ IV ఫో ఱస్ 500 mcg, అ తమసాత 50-100 mcg IV రతిమోజూ.
4. ఴైడోర కసమిటయో న్ 500 mcg ఆంజక్షన్ IV యసటట్స, అ తమసాత ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
ఴచిమిఔ: ళడేట్్వ్ భందఱు రసడ్ఔడ్ద.
మోగికూ యవమశ఼చి
L-థెభమసకూసన్ మోజుకూ ఔ యసమే రసడాయౌ, తుదర ఱేచాఔ ఱేదా ఏదెభనా తినడాతుకూ ఄయఖంట్ భుంద.
చ దామసిఱు భమిము తృ ట్ుట దామసిఱు భంద ఴమీయం ఱుిఔునే యసభమసిాతుా తగిగయు సభ.
ఇ రసయధ జీయతాంతం ఈంట్ుంద ఄతు మోగికూ యళమించాయౌ.
మోతాద భాయిడ్ం ఱేదా అహరేమడ్ం రెభదయతు ఄనభతి ఱేఔుండా చేమఔడ్ద.
ఄతిగస చికూతస ఄందళేు ఫో న్ మినయల్ డెతుసట్ీ భమిము కసమిడమాక్ శభశయఱు తఱెతు ేతాభ.

12.1 థెభమోట్ాకూసకోళహస్
థెభమసభడ్స యౘమోమన్ ఎఔుకళగస యడ్ెదఱ ఄభేయ ఄళశి తు థెభమోట్ాకూసకోళహస్ ఄంట్ాయు. థెభమసభడ్స ఖాంథ యఖడ్ం ఱేదా
యౘమోమన్ యడ్ెదఱఱో కసాయౌట్ేట్్వ్/కసాంట్్ట్ేట్్వ్ భాయుుఱు ఱేదా మండ్ె కసయణాఱ ళఱల థెభమసభడ్స ఖాంథకూ
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శంఫంధంచిన రసయధ ళశుంద. ఄభతే థెభమసభడ్స ఖాంథ యఖడ్ం ళఱల థెభమసభడ్స ఈతుతిు యగొచి ఱేదా తగొగచి.
చికూతస
1. తృ ర భల్-తయోమూమసళహల్ ముదట్్ యసమి రేళహనపుడ్ె 600 mg, అ తమసాత 200-300 mg రతి అయు
ఖంట్ఱఔు ననట్్దాామస ఱేదా మైఱెస్ ట్ృయబ్ దాామస.
ఱేదా
కసమిబభజోల్ 15-25 mg భాతరఱు, అయు ఖంట్ఱు
2. మాంట్ీథెభమసభడ్స భంద రసడున ఖంట్ తమసాత తృ ట్ాలహమం ఄయోడెభడ్స యసచమేట్ెడ్స య ఱయవన్ (SSKI) 5
చఔకఱు, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
ఱగసల్స ఄయోడున్ 10 చఔకఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల
ఱేదా
యో డుమం ఄయోడెభడ్స 1g యోల IV
3. తృో ర రననఱాల్ 40-60 mg భాతరఱు ఱేదా 0.5-2 mg IV నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
4. డెకససబతాయో న్ 2 mg ఆంజక్షన్ IV అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
యసధాయణ బట్ఫో యౌక్ దఴ ళచేింత ళయఔు ఄయోడెభడ్సస భమిము డెకససబతాయో న్ కొనయసగించాయౌ. దీతుతోతృసట్ు
ఴమీమసతుా చఱల ఫయిడ్ం, మాంట్ీభమట్్క్స, మాంట్్ఫయోట్్క్స, IV ఫ్ూ
ల భడ్సస ముదఱెభనయ రసడ్డ్ం భంచిద.

13.1 ఴైర్-థెభమసభడుజం
ఄధఔంగస థెభమసకూసన్ ఱేదా యౌయోథెభమోతున్ ఱేదా మండ఼్ ఴమీయంఱో రళఴించడాతుా ఴైర్-థెభమసభడుజం ఄంట్ాయు.
థెభమసభడ్స గసలండ్స యొఔక డుపూయస్ ఴైర్-తృసలళహమా భమిము ఴైర్-ట్ోరప (గేావ్స డుళస్) ళఱల ఆద ళశుంద.
ఴైర్-థెభమసభడుజం యొఔక ఱక్షణాఱు: బట్ఫాయౌక్ మేట్స మిగితృో ళడ్ం, ఫయుళప తఖగ డ్ం, అయౘయం ఎఔుకళ
తీశకోళడ్ం, ఄఱశట్, భానళహఔ శంగయష ణఱు, రేడుతు తట్ుటకోఱేఔతృో ళడ్ం, చెభట్ఱు ట్ట డ్ం, ఔండ్మసఱు
ఫఱఴీనడ్డ్ం భమిము డెభభేమిమా.
చికూతస
1. ఄడ్ు ంకూటవ్ చికూతస - చెభట్, ట్ెమో
ర ర్స భమిము ట్ాకుకసమిడమా ళంట్్ అడెన
ర ెము క్
ి ఱక్షణాఱన ఎదమోకళడాతుకూ
తృో ర రననఱాల్ 40-120 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి
ఱేదా
ఄట్్ననఱాల్ 50-200 mg భాతరఱు, థెభమసభడ్స యసధాయణ ళహితికూ ళచేి ళయఔు మోజుకూ ఔ యసమి
2. తృ ర భల్-తయోముమసళహల్ 100-150 mg భాతరఱు, రతి అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱేదా
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కసమిబభజోల్ 10-20 mg భాతరఱు, రతి ఎతుమిద నండు నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. 6-8 రసయఱ తమసాత
థెభమసభడ్స యసధాయణ ళహితికూ ళళేు మోజుకూ ఔయసమి రేశఔుంట్ే శమితృో తేంద.
చికూతస ముదఱెభన 3-4 రసమసఱ తమసాత ళయం TSH భమిము FT3తో థెభమసభడ్స ళహితి ఏమిట్ో తెఱుశకోరసయౌ.
ఄదపఱోకూ రసచీతుద ఄనఔుంట్ే భంద ఔతువట మోతాదతో కొనయసగించాయౌ భమిము దీతుతోతృసట్ు L-థెభమసకూసన్
రసడాయౌ. దాదాప మండ్ె శంళతసమసఱు భందఱు రసడాయౌస ఈంట్ుంద.
ఴశు చి
ర కూతస ఱేదా థెభమసభడ్స తు త ఱగించడ్ం ఔకట్ే ఱసఴాత చికూతస.
ఄతిదద గసభట్యుల ఈండు, మాంట్ీథెభమసభడ్స థెయ యపఱం ఄభన భుభు శంళతసమసఱ ఱోప రసమికూ శబ్-ట్ోట్ల్
థెభమసభడెఔటమీ చేమాయౌ.
ఴశు చి
ర కూతస యపఱం ఄభన, ఴశు చి
ర కూతస ఆవట డ్తు భమిము ఴశు చి
ర కూతస కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స ఄభన మోఖుఱఱో
థెభమోట్ాకూసకోళహస్ తియఖఫ్డ్ెతేంట్ే మేడుయోమాకూటవ్ ఄయోడున్ (I131) రసడొ చి.
ఴచిమిఔ: మేడుయోమాకూటవ్ ఄయోడున్ ఖమిైణీఱు ఎట్్టమిళి త
హ ేఱోల రసడ్ఔడ్ద. శంతాననతుతిు ళమశకూ ళచిిన
ళు ఱ
ర ఱో ఖయైధాయణ ఱేనపుడే మేడుయోమాకూటవ్ ఄయోడున్ రసడాయౌ.
ఖమిైణీఱు
ముదట్్ భమిము మండ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో ఈనా ఖమిైణీఱఔు ఴశు చి
ర కూతస చేమఔడ్ద. మాంట్ీథెభమసభడ్స భందఱు
ళఱల తఔుకళ రభాదం ఈనాుట్్క,ు ఔడ్ెపఱో ఈనా తడ్డ ఔు ఴైతృో థెభమసభడుజం ళచేి ఄళకసఴం ఱేఔతృో ఱేద.
కసఫట్్ట TSH భమిము FT4 యసధాయణ యసిభఱో ఈంచేందఔు ఔతువట మోతాదఱో భందతు తీశకోరసయౌ.
తృ ర భల్-తయోముమసళహల్ 200 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి.
తృో ర రననఱాల్ తడ్డ ఎదఖుదఱఔు ఱసమీమిఔ భమిము భానళహఔ ఄళఱక్షణాఱు శఽలహటంచే ఄళకసఴం ఈందనన దీతుతు
రసడ్ఔడ్ద.
మోగికూ యవమశ఼చి
మాంట్ీథెభమసభడ్స భందఱ ళఱల జాయం ఱేదా గొంతే నొహు ళశుంట్ే భందతు రెంట్నే ూమిు ఫల డ్స కౌంట్స మీక్షా
చేభంచకొరసయౌ. ఔరేల PMN కౌంట్స 1500/mm3 ఈంట్ే భందఱు తుయౌహరేమాయౌ.
ఄఱెము క్
ి మసష్ ఱేదా డ్రగ్ ళతుసట్్యట్ీ ళళేు , మాంట్ీఴిశటమిన్స రసడాయౌ. యఱెభతే మాంట్ీథెభమసభడ్స భందఱు
భామసియౌ. చికూతస ళఱల ఏగసానయఱోళభట్ ోళహస్, ఴట్ెభట్్స్, జాయం, అమసుైయౌుమాస్ ళశుంట్ే రెంట్నే మాంట్ీథెభమసభడ్స
భందఱు రసడ్ఔం తుయౌహరేమాయౌ.
మాంట్ీథెభమసభడ్స భందఱు రసడున తమసాతనే ఄయోడున్ భందఱు రసడాయౌ. ఆద థెభమోట్ాకూసక్ కైళహస్ భమిము
తీళరబైన కసమిడమాక్ రసయధ ఈనా మోఖుఱఔు ఈయోఖడ్ెతేంద.
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14ళ ఄధాయమం
ఴభట్ోఱాజిఔల్ రసయధఱు
1.1 మడ్స ళల్ డుజఞయడ ర్స (న఼యట్్రవనల్ డుజఞయడ ర్స) ళఱల ఄతూమిమా
1.2 ఐయన్ డెపహలహమతూస ఄతూమిమా
ఇ ఄళశి ఈనా మోఖుఱఔు ఄఱశట్, తృసయౌుట్ేవన్, ఔలైా తియఖడ్ం, కోభననలకూమా భమిము హకస ళంట్్ ఱక్షణాఱు
ఔనడ్తాభ. ఴమోమేజ్, భాల్-ఄఫాసయరషన్ భమిము షుక్-రసర్మ ఆనెిక్షనల ళఱల ఔయౌగే యఔు యసరళం ళఱల ఐయన్
ఱోం ళశుంద. రసయధ తుమసియణ - "ఱో MCV" భమిము "MCH" మీక్షఱోల బైకాోళభట్్క్/ఴైతృో కోామిక్ మడ్స ళల్
ఔతుహంచడ్ం
చికూతస భాయగ దయశకసఱు
1. ఆతయ రసయధఱు ఏబైనా ఈంట్ే రసట్్కూ చికూతస ఄందంచాయౌ. ఈదా: ళు ఱ
ర ఱో బననమసజీమా, ఄతుా ళమశఱ రసమికూ
GI ఫల డ్స ఱాస్, షుక్ రసర్మ, తృౌలహటకసయౘయ ఱోం భమిము ఄయుదగస భాల్ ఄఫాసయరషన్.
2. పయాస్ శఱేిట్స 200 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల. ఴిమోగోలతన్ 10 g/dl యసిభకూ ళళేు మోతాదతు
తగిగంచాయౌ. ఴిమోగోలతన్ యసధాయణ యసిభకూ ళళేు మోజుకూ ఔకయసమి భాతరన రేశకోరసయౌ, భూడ్ె నెఱఱతృసట్ు. పయాస్
శఱేిట్స డ్ఔతృో తే పయాస్ పపభమేట్స భమిము పయాస్ ఖూ
ల కోనేట్స రతాయభాాామంగస రసడొ చి.
3. ఴీమోగోలతన్ యసిభ రసమసతుకూ 1 g/dl ఄముయండాయౌ. ఔరేల ఄఱా జయఖఔతృో తే యఔు యసరళం, భందఱు
తుచేమఔతృో ళడ్ం, రసయధ తుమసియణ శమిగస చేమఔతృో ళడ్ం, భాల్-ఄఫాసయరషన్ భమిము ఴీమోగోలతననతి ళంట్్
ఄంఱసఱన మిగసాతుంచాయౌ.
4. ేమంట్యల్ ఐయన్ ళఱల ఴిమోగోలతన్ యసిభ తాయగస బయుఖుడ్ద. ఄభతే ఇ కూంద శభమాఱోల ేమంట్యల్
దద తితు రసడాయౌ:
> ఒయల్ ఐయన్ మోగికూ డ్ఔతృో తే
> ఖయైధాయణ చిళమి నెఱఱోల, తడ్డ ఔు భమిము తయౌల కూ శమిడా ఐయన్ తుఱాఱన ంచడాతుకూ
> ఒయల్ ఐయన్ ఆచేి దాతుఔంట్ే యఔు యసరళంతో తృో భే ఐయన్ ఱసతం ఎఔుకళగస ఈనాపుడ్ె
> ఐయన్ భాల్-ఄఫాసయరషన్
ఴచిమిఔ: ేమంట్యల్ ఐయన్ రసడ్ఔం ళఱల ఄనాపభఱాకసటభడ్స రతిచయయఱు చోట్ు చేశఔునే ఄళకసఴం ఈంద; కసఫట్్ట
తగిన చయయఱు చేట్ేటందఔు ళహదింగస ఈండాయౌ.
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1.3 బగసఱోఫాలళహటక్ ఄతూమిమా
ఇ ఄళశి ఈనా మోఖుఱఔు ఄఱశట్, తృసయౌుట్ేవన్, ఴమీయం కూంద ఫాఖంఱో తిమిమమి ఎఔకడ్ం, గసలళభట్్స్, తృో ర గాళహవ్
న఼యమోతి భమిము శాఱుబైన జఞండుస్ (తుభమ యంఖుఱో)
ఄళశయబైనంత అయౘయం తీశకోఔతృో ళడ్ం, గసయళహటక్
ో ఆఫబందఱు ళఱల భాల్-ఄఫాసయరషన్: మిాలహమస్ ఄతూమిమా,
ఔంజతుట్ల్ ఱోం ఱేదా ఆంట్్తు
ర సక్ తౄసఔటర్ ఄఫాామసమయౌట్ీ, ూమిుగస ఱేదా తృసక్షుఔబైన గసళట ఔ
ో టమీ
బగసఱోఫాలళహటక్ ఄతూమిమా భుకయంగస తౄో యౌక్ మాళహడ్స తీశకోళడ్ం భమిము యట్మిన్ B12 ఆంజక్షన్ చేమడ్ం
ళఱల నమం ఄళపతేంద.
తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఱోం
1. అయౘయం శమిగస తీశకోరసయౌ. ఖమిైణీఱు, హఱలఱు భమిము ఴీమోఱెభట్్క్ ఄనేమిమా ఈనా రసమికూ కసరసయౌసనంత
తృౌలహటకసఱు తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఱోం ఈనారసమికు కసళయౌ.
2. తౄో యౌక్ మాళహడ్స 5 mg భాతరఱు మోజుకూ ఔ యసమి. భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళహండోర మ్ ఈనారసమికూ ఔడా ఇ మోతాద
శమితృో తేంద.
యట్మిన్ B12 ఱోం
1. ఱసకాయౘయుఱఱో తృౌలహటకసఱ ఱోం భమిము మిాళహమస్ ఄనేమిమా ళఱల యట్మిన్ B12 ఱోం ళశుంద.
ఄంతేకసఔ ఄనేఔ రెభదయ ళేళ కేందారఱఱో శమైన ళశుఱు ఱేఔ ఇ ఱోం ఫమట్డ్ద.
2. యట్మిన్ B12 500 mcg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ఱోం శమి ఄభేయళయఔు, అ తమసాత 500-1000
mcg మోజుకూ ఔ యసమి
ఱేదా
యట్మిన్ B12 1000 mcg ఆంజక్షన్ (IM), మోజు భామిి మోజు ఔ ఆంజక్షన్; ఐద యసయుల రేభంచకోరసయౌ. అ
తమసాత ఐద రసమసఱకూ ఔ ఆంజక్షన్, అ తమసాత 3-6 నెఱఱఔు ఔ ఆంజక్షన్ చేభంచఔుంట్ే శమితృో తేంద.

ఴీమోఱెభట్్క్ ఄతూమిమా
ఆంట్ార-రసశ఼కాఱర్ రదేఴంఱో కొతుా తృసథో ఱోజిఔల్ ఄళశి ఱ ళఱల ఎయా యఔు ఔణాఱు నాఴనం ఄళాడాతుా ఴీమోఱెభట్్క్
ఄతూమిమా ఄంట్ాయు. ఴీమోఱెభట్్క్ ఄతూమిమాఱ ళమీగఔయణ
1) ఄకైార్డ ఴీమోఱెభట్్క్ ఄతూమిమాఱు
ఆభూయన్:
-

అట్ోఆభూయన్ (రసర్మ మాంట్ీఫాడీ ట్ెభప్, కోల్డ మాంట్ీఫాడీ)

ఄఱోలఆభూయన్:
-

ఴీమోఱెభట్్క్ ట్ారన఼సఫావన్ మిమాక్షన్స

-

యయళపఱోల ఴీమోఱెభట్్క్ రసయధ
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-

ఄఱోలగసాఫ్టట భుకయంగస భాయమో భామిుడు

మడ్స ళల్ తౄసరగమంట్ేవన్ ళహండోర మ్స:
-

అమిటమిమల్ గసాఫ్టట ్, కసమిడమాక్ రసల్ా

-

బైకాోఅంజియోతిక్ ఴీమోఱెభట్్క్ ఄతూమిమాఱు

ఆతయయ
-

భార్ి ఴమోగోలతన఼మిమా

-

ఆనెిక్షన
ల (భఱేమిమా, కసలళటడ
ో ుమా)

-

యయసమనాఱు భమిము పహజిఔల్ ఏజంట్సస

-

తృసమసకూసశమల్ నాఔటయాల్ ఴమోగోలతనయౌమా

ఴమడుట్మీ ఴీమోఱెభట్్క్ ఄతూమిమా
a) బంఫలన్
ర
-

ఴమడుట్మీ ళిమోళభట్ ోళహస్

-

ఴమిడుట్మీ ఎయౌతృోట ళభట్ ోళహస్

b) బట్ఫాయౌజం
-

G6PD కొయత

-

భయురేట్స కైనేస్ కొయత

c) ఴిమోగోలతన్
-

ఄశషజ ఱక్షణాఱతో ఖఱ ఴిమోగోలతన్; ఈదా: HbS, C, ఄన్-ళేటఫుల్ Hb

రసయధ ఱక్షణాఱు


ఇ రసయధ ఏ ళమశ రసమికైనా, ఏ యౌంఖం రసమికైనా ళశుంద



ముదట్ోల రసయధ ఱక్షణాఱు చాఱా నెభమదగస ఫమట్కొశ఼
ు , ఔకయసమిగస ఄతూమిమాఱా భామి మోగితు
ఆఫబంద డ్తాభ



ళరలననబగసయౌ శయాయసధాయణబైన ఱక్షణం; ఄభతే ఆద ఄతుా యసయుల ఔతుహంచద



జఞండుస్

చికూతస


ఄతూమిమాఔు కసయణబైన ఄళశి న ఖుమిుంచి చికూతసన ఄందంచాయౌ



కసమిటకోళట మసభడ్సస: రడుాయో ఱోన్ 1mg/kg/day ఆద పస్ట ఱెభన్ చికూతస ఇ రసయధకూ



భందఱు తుచేమనపుడ్ె ళరలనెఔటమి



కసమిటకోళట మసభడ్సస భమిము ళరలనెఔటమి పయౌతాతుాళానపుడ్ె ఆభూమానన-శరీళహసవ్ భందఱు ఆరసాయౌ
S: ళభకల ోననిపబైడ్స (IV) 60mg/m2, మోజూ
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ఱేదా
S: అజఞతియోహరన్ 80mg/m2, మోజూ
ఱేదా
S: ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ IgG (IV) 400mg/kg, ఐద మోజుఱ తృసట్ు


తీళరబైన రసయధ ఈనా మోఖుఱఔు తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఆరసాయౌ



ఄతూమిమా తీళరంగస ఈంట్ే యఔు ం ఎకూకంచాయౌ



తృసలయసమపయళహస్

1.5 ళహకూల్ ళల్ ఄతూమిమా
రసయౌన్ ఫదఱు ఖులట్ామిక్ మాళహడ్స శత్రట్ృయట్స ఄభనపుడ్ె ళచేి ఆనెహమిట్ెడ్స ఴిమోగోలతన్ S ళఱల ళచేి యయధ
రసయధఱన ళహకూల్ ళల్ రసయధఱు ఄంట్ాయు. షో మోజభఖస్ దఴఱో భన చెహున చయయ ఈనాపుడ్ె ళహకూల్ ళల్
ఄతూమిమా మసరొచి. అయు నెఱఱు ఴమీయంఱో యశు మించాఔ ఇ రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ. ళహకూల్ ళల్
రసయధఱ భుకయ ఱక్షణాఱు: ఄతూమిమా, డాకూటఱెభట్్స్, తయచగస ళచేి ఆనెిక్షన
ల , ఎదఖుదఱ శళయంగస ఱేఔతృో ళడ్ం.
కైళస్
ళహకూల్ ళల్ రసయధ ఈనా రసమికూ భూడ్ె తుమిదవటబైన యకసఱ కైళస్ ఏయుడ్తాభ
1. రసయో -ఄఔ
ల ళహవ్ ఱేదా భనిల్ కైళస్ - ఆద చాఱా తయచగస భమిము యసధాయణంగస ఔతుహంచే కైళస్; మోజుఱ
ళయళధఱో ఱేదా శంళతసమసఱ ళయళధఱో ఔతుహశు ంద. ఄభతే భనిల్ కైళస్ ఔు, ఆతయ కసయణాఱ ళఱల ఔయౌగే
నొహుకూ భధయ ళయతాయశం ఖుమిుంచడ్ం భుకయం.
2. ఎతృసలళహటక్ కైళస్ - ఎమితోరతృో భళహస్ రకామ
ూ
తుయౌచితృో ళడ్ం ఱేదా ఄణచఫడ్డ్ం ళఱల ళశుంద
3. ళకాళేటవ
ో న్ కైళస్ - ఄధఔ ఱసతం ఆద చినాహఱలఱోల ళశుంద; కొతుా యసయుల దద రసమిఱో ఔడా చ఼డొ చి; ఎయా యఔు
ఔణాఱు ఫామీ శంకయఱో ళరలన్ తృసరంతంఱో ఖుమిఖూడ్డ్ం ళఱల ళరలన్ దద దెభతృో ళడ్ం జయుఖుతేంద
చికూతస భాయగ దయశకసఱు
ఆనెిక్షన్ న ఎదమొకనేందఔు ఫారడ్స-ళుఔటోమ్ మాంట్్ఫయోట్్క్స.
రసయో -ఄఔ
ల ళహవ్ భన్ కైళహస్ న ఎదమొకనేందఔు ఄనాఱెుళహక్స భమిము IV ఴైడవ
ేర న్.
మోగి అమోఖయం కసతృసడేందఔు ట్ారన఼సఫావన్, ఆభూమానెభజేవన్, తౄో యౌక్ మాళహడ్స శయపమస భమిము
ఴైడారకుసమూమిమా.
ఆనెిక్షన్, ఏతృసలళహటక్ కైళహస్, ఄఔయట్స చెస్ట ళహండోర మ్, ఆన్-ట్ారఔటఫుల్ నొహు భమిము ఫల డ్స ట్ారన఼సఫావన్ ఄళశయం
ళచిినపుడ్ె మోగితు అశతిరఱో చేమసియౌ. మోగి ఴమీయం > 38° C ఈంట్ే అశతిరఱో చేమిి ఔఱిర్ మీక్షఱు
చేమాయౌ. ఄళశయం ఄభతే IV మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడొ చి.
మాంట్్ఫయోట్్క్స
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తీళరబైన ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ ఱేదా ఄఔయట్స చెస్ట ళహండోర మ్ ఈనా మోఖుఱఔు ఫారడ్స-ళుఔటోమ్ మాంట్్ఫయోట్్క్స
రెంట్నే ఆరసాయౌ.
ఄనాఱెు ళహక్స
ఒహమాభడ్సస ళంట్్ ఄనాఱెుళహక్స రసడు భన్ కైళహస్ న తగిగంచాయౌ. IV భామిిన్ ఫాగస తుచేశు ంద భమిము
శయక్షుతం. బమిడున్ రసడ్ఔడ్ద. కైళహస్ శభమంఱో, నొహు భమిము జాయం ఐద మోజుఱ తృసట్ు ఈండొ చి.
ఒహమాభడ్సస ఄళశమసతుా తగిగంచడాతుకూ NSAIDs రసడొ చి, ఄభతే మీనల్ రసయధఱు ఈనారసమిఱో ఇ
భందఱు జఞఖాతుగస రసడాయౌ.
ఆంట్ారయనస్ ఴైడేరవన్
శదీయఘంగస ఴైడవ
ేర న్ ఄందంచడ్ం దాామస కైళహస్ తురసయణ జయఖద కసతూ మోగి యసధాయణ ళహితికూ తీశఔు ళచేిందఔు
ఈఔమిశు ంద.
ట్ారన఼సఫావన్
ళమిఫల్
ర తారమోబళహస్ తియఖఫ్ట్టఔుండా, రతేయకూంచి చినాహఱలఱోల, కసాతుక్ ట్ారన఼సఫావన్ థెయ రసడ్ెతాయు. ఇ థెయ
దాామస Hb S 30 ఱసతం ఔనాా తఔుకళ ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ.

1.6 G6PD ఱోం
ఖూ
ల కోస్-6-తౄసళేిట్స డీ ఴైడోర జినేస్ ఱోం ఄనేద జనయయంగస ళచేి శభశయ; ఆద యసధాయణంగస భఖరసమిఱో
ళశుంద. G6PD ళఱల ఎయా యఔు ఔణాఱు శళయంగస తుచేయు సభ, దీతు కొయత ళఱల ఄనేఔ ఄళశి ఱు ళయసుభ.
యసధాయణంగస ఄభతే G6PD ఱోతృసతుకూ ఎట్ుళంట్్ రసయధ ఱక్షణాఱు ఈండ్ళప; ఄభతే ఇ ఱోం ళఱల కొతుా
భందఱు తీశఔుంట్ే ఱేదా అయౘయం తింట్ే (శఱోినబైడ్సస, తౄసరస తెన్స, కోలమోకూాన్ భాతరఱు ఱేదా తృో ర ఖుమాతుల్
భాతరఱు) ఴీమోఱెభళహస్ ఄళపతేంద.
చికూతస భాయగ దయశకసఱు
G6PD ఱోం ఫమట్కూ తీశఔుమసఖఱ భందఱు ఱేదా అయౘమసఱు తీశకోఔడ్ద
తీళరబైన ఄతూమిమా ఈంట్ే ఎయా యఔు ఔణాఱన ట్ారన఼సఫావన్ దాామస 10ml/kg body weight ఎకూకంచాయౌ; ఆఱా
ఎతుమిద ఖంట్ఱతృసట్ు కొనయసగించాఔ ఴిమోగోలతన్ యసిభతు మియౕయౌంచాయౌ

1.7 ఎతృసలళహటక్ ఄతూమిమా (ఫో న్ భాయమో యపఱభళాడ్ం)
ఫో న్ భాయమోఱో ఎతృసలళహమా మసళడ్ం ళఱల ళచేి తృసంకూట్ ోతుమాన ఎతృసలళహటక్ ఄతూమిమా ఄంట్ాయు. బేజర్ ళల్
ఱెభన్స ఱో యఔు ం తగిగతృో ళడాతుా తృసంకూట్ ోతుమా ఄంట్ాయు
ట్ేఫుల్ 1: ఎతృసలళహటక్ ఄతూమిమాఔు కసయణాఱు
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 భభ
ర మీ

ళఔండ్మీ

ఔంజతుట్ల్ (తౄసననకతు

ఐయోనెభజింగ్ మేడుభేవన్: మాకూసడెంట్ల్ ఎకోసెవర్

భమిము నాన్-తౄసననకతు)

(మేడుయోథెయప, మేడుయోమాకుటవ్ ఐయో ట్ోప్స, న఼యకూలమార్ ళర్
ళేటవన్స)

ఆడుయోతిక్ ఄకైార్డ

యయసమనాఱు: ఫ్ంజీన్, DDT, పయుఖుఱ భందఱు
ఴీమోతృ భట్్క్ ళట మ్ ళల్ ఔు ఔయౌగే యౌంతౄో ళభట్స మీడుభేట్ెడ్స
అట్ోఆభూయన్ శరవన్
భందఱు, రతేయకూంచి కోలమసంపతుకసల్
ఆనెిక్షన
ల , రతేయకూంచి రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్ (A ఱేదా నాన్-A ఔనెకటవ్
ూ
ట్్వయ రసయధఱు, ఖయైధాయణ)

1.8 తౄసననకతు ఄతూమిమా


జనయయంగస ళచేి అట్ోయో భల్ మళళహవ్ తృసట్ర్ా; ఆద యసధాయణంగస ఎదఖుదఱ ఱోం భమిము
ఄళహింజయం యొఔక ఔంజతుట్ల్ ఱోతృసతుకూ శంఫంధతబై ఈంట్ుంద



FANCA నండు FANCL ళయఔు ముతు ం ఎతుమిద జనయ భుయట్ేవనల ఔు శంఫంధంచినద



భాయమో ఴైతృో ళఱులఱామిట్ీ భమిము తృసంకూట్ ోతుమా ఔాభంగస ఐద శంళతసమసఱ తమసాత ఫమట్డొ చి



ఄశషజబైన చయమప హగమంట్ేవన్ (café-au-lait భచిఱు)



ఄంతయగ తంగస శభశయ డుపకూటవ్ DNA మిేర్ ళఱల ఄముయండొ చి

ఱక్షణాఱు


ఄఱశట్



తృసఱాలర్ భమిము డుయసహామా



యఔు ం కసయడ్ం



ళభట్ ోహతుమా ళఱల ఆనెిక్షన్



గోాత్ మిట్ామేడవన్ - ఴమీయం చినాదగస ఈండ్డ్ం రతేయకూంచి ఫొ ట్నరేఱు భమిము డుయసరలళట క్
హ మేడెభ



బైకాోళపయ్ భమిము భానళహఔ మిట్ామేడవన్



ఴైతృో గొనాడుజం

తీళరతయబైన ఎతృసలళహటక్ ఄతూమిమాఔు చికూతస ఄందంచఔతృో తే మోగి భూడ్ె నండు అయు నెఱఱ ఱోప చతుతృో తాయు
(20% ఔంట్ే తఔుకళ భంద భాతరబే శంళతసయం భన ఫరతేఔుతాయు)
చికూతస
శాఱు ఱేదా భధయ తయయౘ యఔు ఔణ భాయుుఱు ఈనా మోఖుఱఔు ట్ారన఼సఫావన్ ఄళశయం ఱేఔుండా యసధాయణ
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మియౕఱన భమిము ఫల డ్స కౌంట్స మీక్షఱు చేభంచఔుంట్ే శమితృో తేంద. ఄభతే ఆతయ కసనసయుల ఏబైనా
ఈనాాభేమో తెఱుశకోళడ్ం భంచిద. గోాత్ తౄసఔటర్స (ఎమితోరతృో భట్్న్, G-CSF & GM-CSF)
తౄసననకతు ఄతూమిమా ఈనా మోఖుఱఔు ఫో న్ భామో ట్ారనాసెలంట్స చేమాయౌ.
ఄభతే ట్ారనాసెలంట్స జమిగిన మోఖుఱు రెభదయడ్ె శ఼చించిన యధంగస అశతిరకూ మసరసయౌ ఎందఔంట్ే ఆతయ కసనసయుల
మిగే రభాదం ఈంద.
ఫో న్ భామో దాత దొ యఔనపుడ్ె రతాయభాాామంగస తఔుకళ మోతాదఱో ళట మసభడ్సస భమిము యౘమోమన్ థెయ
చేభంచకోరసయౌ. ఄధఔ ఱసతం మోఖుఱఔు యౘమోమన్ థెయ తు చేశు ంద, ఄతి తఔుకళ భందకూ థెయ అేయసఔ
ఆఫబందఱు తఱెతు ేతాభ, అ తమసాత భందఱు తు చేమళప..
ఆతయ చికూతసఱు:
ఆనెిక్షన
ల ఏబైనా ఈంట్ే మాంట్్ఫయోట్్క్స
యఔు ఔణాఱు తఔుకళగస ఈంట్ే ఫల డ్స ట్ారన఼సఫావన్
షయయభన్ తృసహఱల ోభా రెభయస్ రసకూసన్ రేభంచకోరసయౌ

2.1 తెల డుంగ్ డుస్అయడ యల ు
2.2 ఴమడుట్మీ తెల డుంగ్ డుస్అయడ యల ు
ఆందఱో ఫాఖంగస ఴీమోపహయౌమా A & B, రసన్ యఱేలఫారండ్స రసయధ ఈంట్ాభ
2.2.1 ఴీమోపయౌమా
ఴీమోపయౌమా ఄనేద జనయమసఖంగస ళచేి ఔ X-యౌంక్డ , జీయతకసఱం ఈండే తెల డుంగ్ డుయసయడ ర్; ఆద భఖరసమిఱో
ఔతుహశు ంద (ఄయుదెభన శందమసైఱోల ళు ఱ
ర ఱో ళశుంద). యఔు యసరళం యసధాయణంగస కులల ై ఱేదా ఔండ్మసఱఱో
ఖభతుంచళచి; యఔు యసరళం ళచేి ఱైయౌ ళమశతు ఫట్్ట భాయుతేంద. చినాహఱలఱోల భఽదరెభన ఔణజఞఱంఱో
భమిము ననట్్ఱో యఔు ం ళశుంద, ళమశ మిగే కొదీద యఔు ం కులల నండు ళశుంద.
ఴీమోపహయౌమా A (తౄసఔట ర్ VIII ఱోం)
ఴీమోపహయౌమా A ఄనేద శయాయసధాయణంగస ళచేి ళంఴతృసయంయయబైన యఔు ం ఖడ్డ ఔట్్టంచే తౄసఔటర్ ఱోం; ఆద తౄసఔటర్
VIII ఱోం ళఱల ళశుంద. ఇ రసయధ శంఔామించడ్ం ఄనేద యౌంగసతుా ఫట్్ట ఈంట్ుంద, ఄభతే 33% భంద మోఖుఱఔు
భాతరం ఎట్ుళంట్్ ఔుట్ుంఫ శభశయఱు ఱేఔతృో భనా కేళఱం జనయయబైన భుయట్ేవన్ దాామస ఔడా
ఴీమోపహయౌమా A ళశుంద.
ఱక్షణాఱు
దెఫబ/గసమం ఱేఔుండా కులల నండు యఔు ంయసరళం, తృో స్ట -ట్ారభా (దెఫబ తమసాత) దీయఘకసఱం యఔు యసరళం, అఔళహమఔంగస
ఔండ్మసఱ నండు యఔు యసరళం, ఎహయట సకూసస్ భమిము శఱబంగస గసమడ్ట్ం. దీతు ళఱల అమోిోతి భమిము
డుస్ఎతయౌట్ీ ళంట్్ ఄళశి ఱు మసరొచి.
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ఴీమోపహయౌమా B (తౄసఔట ర్ IX ఱోం)
యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట డాతుకూ ఈయోఖడే తౄసఔటర్ IX ఱోం ళఱల ఴీమోపహయౌమా B ళశుంద
ఴీమోపహయౌమా - తురసయణ భమిము చయయఱు


IM ఆంజక్షన
ల రసడ్ఔడ్ద; ఄతయళశయం ఄభతే చినా గసజ్ ఈనా శ఼దఱు రసడాయౌ



మాళహుమిన్ రసడ్ఔడ్ద, దాతుఫదఱు తృసమసళట్భాల్ రసడాయౌ



మోగికూ భమిము తయౌల తండ్ెరఱఔు శభశయ ఖుమించి శువట ంగస యళమించాయౌ; ఆతయ రెభదయ ఫఽందాతుకూ/భందఱు
ఆచేిరసమికూ ఇ శభశయ ఖుమించి తెయౌళేఱా చేమాయౌ



జనయళపఱ ఖుమించి యళమించాయౌ



ఴీభామోిోళహస్ - శభశయ ఈనా కుఱుఔు మాళహుమేవన్ చేమఔడ్ద. ఆఫబంద డ్ెతేనా తౄసఔటర్ న
భాయిడ్ం దాామస చికూతస ఄందంచాయౌ. ఈదా: తౄసఔటర్ 8 ఱేదా తౄసఔటర్ 9 కసనసనేటట్స
ో ఱేదా FFP (10ml/kg),
కులాఔు ఄదనగస ఈండే ఈఔయణాఱు రసడొ చి భమిము డెభకల ోపహనాక్ భాతరఱు నొహు నండు
ఈఴభనాతుకూ.

ఴీమోపహయౌమా ళమీగఔయణ
తౄసఔటర్ VIII ఱేదా IX రరసష యసిభతు ఫట్్ట, యఔు యసరళం ఄభేయ ళయళధతు ఫట్్ట ఴీమోపహయౌమా భూడ్ె యకసఱుగస
ళమీగఔమించఫడుంద - శాఱు తీళరత, భధయ తీళరత భమిము తీళరబైన ఴీమోపహయౌమా.
ట్ేఫుల్ 2: ఴీమోపహయౌమా ళమీగఔయణ

ళమీగఔయణ
తీళరబైన

ఴీమోపహయౌమా A తౄసఔటర్

ఴీమోపహయౌమా B తౄసఔటర్

VIII యసిభ

IX యసిభ

యసధాయణ యసిభ <2%

యసధాయణ యసిభ ≤ 1%

1. యసుంట్ేతుమస్ ఴమోమేజ్

≤ 0.01 U/ml

2. తయచగస ళచేి యసుంట్ేతుమస్

ఴీమోపహయౌమా ≤ 0.01 U/ml

ఱక్షణాఱు

ఴీభామోిోళహస్ తౄసఔటర్ ఄళశయం
ఎఔుకళ యసయుల ఈండొ చి
భధయ తీళరత

యసధాయణ యసిభ <2-5%

1. ట్ారభా ఱేదా శయు మీకూ ళఔండ్మీగస

0.01-0.05 U/ml

ఴమోమేజ్
2. ఄపుడ్పుడ్ె ళచేి
యసుంట్ేతుమస్ ఴీభామోిోళహస్

శాఱు తీళరత

యసధాయణ యసిభ <5-25%

యసధాయణ యసిభ <5-25%

1. ట్ారభా తమసాత ఱేదా
ఴశు చి
ర కూతస తమసాత ఴమోమేజ్
2. ఄయుదెభన యసుంట్ేతుమస్
ఴీభామోిోళహస్
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తౄసఔటర్ VIII & IX మోగికూ ఏ మోతాదఱో ఆళాడ్ం ఄనేద యఔు యసరరసతుా ఫట్్ట ఈంట్ుంద
చికూతస
చికూతస మండ్ె యధాఱుగస ఆరొాచి
1. హరరెంట్ేట్్వ్ చికూతస
యఔు యసరరసతుా భమిము తమసాత ఔయౌగే కులల ై భమిము ఔండ్మసఱ నయౖసటతుా తురసమించేందఔు భందఱు రసడ్ఔం ఇ
చికూతసఱో ఫాఖం.
2. అన్-డుభాండ్స చికూతస
దీయఘకసఱం యఔు యసరళం కసఔుండా భందఱు రసఔడ్ం ఇ చికూతసఱో ఫాఖం.
1. హరరెంట్ేట్్వ్ చికూతస
ఴీమోపహయౌమా ఄనేద తీళరబైన రసయధగస మిఖణంచాయౌ భమిము హరరెంట్ేట్్వ్ చికూతస ఄందంచాయౌ. ఆందఱో ఫాఖంగస
కసలట్్ంగ్ తౄసఔటర్ భందఱు శభమానయసయం మోగికూ ఆరసాయౌ.
ఇ చికూతస తృ ందతేనా మోఖుఱు తయచగస అశతిరకూ మసరసయౌస ఈంట్ుంద. యసధాయణంగస ఇ చికూతస జీయతకసఱం
తీశకోరసయౌస మసరొచి. కొతుా యసయుల హరరెంట్ేట్్వ్ చికూతస తృ ందతేనా మోఖుఱన అన్-డుభాండ్స చికూతసఔు
భామొిచి; ఄభతే చికూతస శమితృో ఔ భయా తీళరబైన యఔు యసరళం ఄళపతేంట్ే హరరెంట్ేట్్వ్ చికూతసఔు భామసయౌస
ఈంట్ుంద.
ఴీమోపయౌమా A భమిము B కూ రసయధ ఱక్షణాఱు కేఱా ఈంట్ాభ కసతూ చికూతస రేయు. కసఫట్్ట రసయధ తుమసియణ
చేళేట్పుడ్ె మోగికూ ఏ యఔం ఴీమోపయౌమా ళచిిందో ఖుమిుంచడ్ం భుకయం.
ఴీమోపహయౌమా A ఈనా రసమికూ అకోటకసగ్ అఱాి రసడ్ెతాయు. ఆద కసలట్్ంగ్ తౄసఔటర్ VIII (8) యొఔక ఆంజతూర్డ రెయషన్.
దీతు రతిచయయఱు: చయమం మీద దయద ఔయౌగించే మసష్, ఆంజక్షన్ చేళహన దఖగ య ఎయాగస ఄళాడ్ం.
ఴీమోపహయౌమా B ఈనా రసమికూ నననాకసగ్ అఱాి రసడ్ెతాయు. ఆద కసలట్్ంగ్ తౄసఔటర్ IX (9) యొఔక ఆంజతూర్డ రెయషన్.
దీతు రతిచయయఱు: తఱనొహు, యుచి భాయుు, యకసయం, ఆంజక్షన్ రేళహన దఖగ య రసప భమిము ఄయౌఔయయంగస ఈండ్డ్ం.
2. అన్-డుభాండ్స చికూతస
శాఱు ఱేదా భధయతయయౘ ఴీమోపయౌమా ఈనా మోఖుఱఱో యఔు యసరళం ఄళపతేనాపుడ్ె చికూతస ఄందళేు
శమితృో తేంద.
ఴీమోపయౌమా A ఈనా మోఖుఱఔు అకోటకసగ్ అఱాి ఱేదా డెయో మరళహసన్ భంద రసడ్ెతాయు. డెయో మరళహసన్ ఄనేద
ళహంథట్్క్ యౘమోమన్, ఆద కసలట్్ంగ్ తౄసఔటర్ VIII ఈతుతిు తు ేరహశు ంద.
డెయో మరళహసన్ ళఱల ళచేి రతిచయయఱు: తఱనొహు, ఔడ్ెపనొహు, యకసయం
ఴీమోపయౌమా B ఈనా రసమికూ నననాకసగ్ అఱాి రసడ్ెతాయు.
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2.2.2 రసన్ యఱేల ఫారండ్స రసయధ
రసన్ యఱేల ఫారండ్స రసయధ ూమీాఔుఱ నండు శంఔామించే రసయధ, ఆద vW తౄసఔటర్ ఱోం ళఱల ళశుంద. ఇ రసయధ
ఱక్షణాఱు - శఱబంగస దెఫబఱు తఖఱడ్ం, బననమసజీమా, చిఖులల నండు యఔు ం మసళడ్ం భమిము తీళరబైన దఴఱో
ఈండే యసుంట్ేతుమస్ జఞభంట్స తెల డుంగ్.
రసన్ యఱేల ఫారండ్స రసయధకూ రశు తాతుకూ ఎట్ుళంట్్ చికూతాస ఱేద, ఄభతే జీళనఱైయౌఱో భాయుుఱు భమిము భందఱ
దాామస రసయధతు ఄదపఱోకూ భాతరం తీశఔుమసరొచి.
యఔు యసరళం ఄళపతేంట్ే, గసమం దఖగ య తిు డు ట్ట డ్ం దాామస కొదద తుభుయౖసఱఔు యఔు ం కసయడ్ం అగితృో తేంద. భుఔుక
దాామస యఔు ం కసయుతేంట్ే, భుఔుక యొఔక బతు తు రదేఱసతుా గిఱలడ్ం దాామస యఔు ం కసయడ్ం అగితృో తేంద.
D: ట్ారనెకససమిక్ మాళహడ్స (O) 500 mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి తెల డుంగ్ అగే ళయఔు
ఔరేల మోగి శుందంచఔతృో తే
S: డెయో మరళహన్ (DDVAP) ఆన఼ిావన్ 0.3µg/kg IV; ఖమివట మోతాద 20µg
ఖభతుఔ: ఔరేల మోగి శుందంచఔతృో తే తౄసఔటర్ VIII కసనసనేటట్స
ో ఈనా రెభయస్-ఆనాయకూటరేట్ెడ్స vWF ఆరసాయౌ

2.3 ఄకైార్డ తెల డుంగ్ డుయసయడ ర్స/ేల ట్ెఱెట్స డుయసయడ ర్స
2.3.1 డుళసమినేట్ెడ్స ఆంట్ారరసశ఼కాఱర్ కోమాఖుయఱేవన్ (DIC)
ఔఽతిరభంగస ంహంచిన ఱేదా యఔు ంఱో ఏయుడున తృో ర కోమాఖుయఱెంట్సస, ఴమీయంఱో ఈండే శషజబైన
మాంట్ీకోమాఖుయఱెంట్సస యొఔక తుతీయుతు ఄధఖమిళేు డుళసమినేట్ెడ్స ఆంట్ారరసశ఼కాఱర్ కోమాఖుయఱేవన్
ళశుంద. DICకూ కసయణబైన రధాన రసయధఱన ఫట్్ట దీతు ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ. యసధాయణంగస ఄభతే
తెల డుంగ్, ఄళమరసఱు తుచేమఔతృో ళడ్ం, యౖసక్, మీనల్ కసమిటఔల్ ఆళేకమిమా, కోభా, డెయ్మిమం భమిము తౄో ఔల్
న఼యమోఱాజిఔల్ ఱక్షణాఱు ఖభతుంచళచి.
చికూతస
రసయధ కసయకసఱన ఖుమిుంచి రసట్్తు ఫట్్ట చికూతస ఄందంచాయౌ.
మీళ
ేల మంట్స థెయ రసడాయౌస మసరొచి; ఈదా: ేల ట్్ఱెట్సస, ఔాయోరళహహట్ేట్స, పరష్ తౄో ర జన్ తృసలయసమ.
కొతుా శందమసైఱోల ఴతృసమిన్ రసడ్ఔం.
రసయధకూ భూఱాతుా ఖుమిుంచి చికూతస ఄందంచడ్ం తామితఖతిన చేమాయౌ. ఈదా: గసామ్-నెఖట్్వ్ ళహసస్ ఈనాట్ట భతే
ఫారడ్స-ళుఔటోమ్ మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతస, ఄఫరట యో
హ
తృసలళసంట్ే ఈనాట్ట మతే ముట్ెయస్ తుయౄమఱన.
తీళరబైన యఔు యసరళం
యఔు ం తీళరంగస తృో తేంట్ే ఱేదా ఴమీయంఱో రధానబైన రదేఱసఱ నండు తృో తేంట్ే (ఈదా: బదడ్ె, GI ట్ారక్ట) ఱేదా
ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌసన ఄళశయం ఏయుడుతే ఄడెుతురవ్ థెయ చేమాయౌ.
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మీళ
ేల మంట్స థెయఱో ఫాఖంగస ఇ కూంద యధానాఱు ఄభఱు చేయు సయు:
తారమోబళభట్ ోతుమా ఈంట్ే ేల ట్్ఱెట్స కసనసనేటట్స
ో (ేల ట్్ఱెట్స శంకయ < 10,000 - 20,000/microL [< 10 to 20
×109/L])
పభతరననజన్ న భామిుడు చేమడాతుకూ ఔాయోరళహహట్ేట్స. పభతరననజన్ యసిభ రేఖంగస తగిగతృో తేంట్ే ఱేదా యసిభ < 100
mg/dL (< 2.9 micromol/L) ఈంట్ే.
పరష్ తౄో ర జన్ తృసలయసమ రసడు కసలట్్ంగ్ తౄసఔటర్స భమిము మాంట్ీకొమాఖుయఱెంట్సస యసిభతు ంచడ్ం (ఈదా: మాంట్ీ
తారమిబన్, తృో ర ట్ీన్ C, తృో ర ట్ీన్ S భమిము తృో ర ట్ీన్ Z).
DIC మసఔుండా ఈండ్డాతుకూ ఴైతృో ట్ెనషన్ ళచిినపుడ్ె రసఱయం మీళ
ేల మంట్స తుతుశమి.
నెభమదగస యుఖుతేనా DIC
యనస్ తీమసంఫో ళహస్ తోతృసట్ు ఔాభంగస యుఖుతేనా ఆంట్ారరసశకాఱార్ కోమాఖుయఱేవన్ ఱేదా ఱమనమీ ఎంఫో యౌజం
ఈనా మోఖుఱఱో చికూతసఔు ఴతృసమిన్ ఈయోఖఔయం. పభతరననజన్ భమిము ేల ట్్ఱెట్స యసిభతు ంచడాతుకూ భమిము
ఴమీయం ఄధఔంగస కొమాఖుయఱేవన్ తీశకోళడాతుా తగిగంచడ్ం ఴతృసమిన్ కూామఱు.
ఄభతే రేఖంగస యుఖుతేనా DIC యవమంఱో ఴతృసమిన్ ఈయోఖఔయం కసద.
2.3.2 ఆడుయోతిక్ తారమోబళభట్ ోతుక్ యుుామస (ITP)
చినాహఱలఱోల భమిము దద ఱల ో ఔడా ఔతుహంచే ఇ రసయధ తారమోబళభట్ ోతుమాఔు శంఫంధంచి ఆతయ కసయణాఱతో
శంఫంధం ఱేఔుండా, ఐయో ఱేట్ెడ్స తారమోబళభట్ ోతుమా ఱాగస ఈంట్ుంద. తారమోబళభట్ ోతుమాఔు కసయకసఱు
ఏభునాాయో ఏమి ఱేరో తెఱుశకోళడ్ం దాామస ఇ రసయధతు తుమసిమించాయౌ.
దద రసమిఱో తారమోబళభట్ ోతుమా రసయధ ఱక్షణాఱు భఖరసమిఱో ఔంట్ే ఄభామభఱఱో ఎఔుకళగస ఔతుహశు ంద;
ళయోళఽదదఱఱో భాతరం ఇ ఫలదం ఱేద. యుుామస, బననమజీమా, ఎహయట సకూసస్ భమిము జితుు ళల్ ఴమోమేజ్ ళంట్్
ఱక్షణాఱు దద రసమిఱో ఔతుహయు సభ.
ఖభతుఔ: తృసఱుఫల్ ళరలన్ ఈనాద ఄంట్ే తారమోబళభట్ ోతుమాఔు ITP కసయణం కసద ఄతు ఄయి ం
చికూతస
కొతు మోఖుఱఔు HCV, HIV భమిము ఐయన్ ఱోం కోశం మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. ITP ఈనా మోఖుఱఔు ళమశతో
తుమితు ం ఱేఔుండా ఫో న్ భామో మీక్షా ఄళశయం ఱేద.
చికూతస
రడుాయో ఱోన్ 2 mg/kg భాతరఱు, నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు. అ తమసాత మోతాద తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ.
ఱేదా
ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ 400 mg/kg ఆంజక్షన్, ఐద మోజుఱు. దీతు తుతీయు ళట మసభడ్సస తో శభానం భమిము మోగి
శుందన తాయగస ఈంట్ుంద.

367

ఱేదా
మాంట్ీ-D 50-75 mcg ఆంజక్షన్, IV ఔకయసమి. Rh-తృసజిట్్వ్ భమిము నాన్-ళరలళఔటమీ మోఖుఱఔు.
ఔ థెయ యపఱం ఄమాయఔ భమొఔ థెయతు రసడు చ఼డాయౌ. ఔరేల భన చెహున భందఱు ఏయ తుచేమఔతృో తే
ళరలళఔటమీ ఖుమించి అఱోచించాయౌ.

3.1 కోమాఖుయఱేవన్ డుయసయడ ర్స
యనస్ తారమోబఎంఫో యౌజం ఄనేద చాఱా యసధాయణబైన ఄళశి ; ఆద ఱక్ష భందఱో 117 భందకూ ఈంట్ుంద. ఆద
మండ్ె యకసఱు - డీప్ రెభన్ తారమోబళహస్ (DVT) భమిము ఱమనమీ ఎంఫో యౌజం (PE)
ఱమనమీ ఎంఫో యౌజం ఄనేద తృసరకూసభల్ డీప్ రెభన్ తారమోబళహస్ ళఱల ళశుంద (తృసహల ట్్మల్, పహమోయల్ ఱేదా
ఆయౌమాక్ రెభన్స)
ఆతయ భూఱాఱు - డీప్ యౌాస్ రెభన్స, మీనల్ రెభన్స, ఆతూిమిమర్ యనా కసరస, అకూసఱల మీ రెభన్స భమిము
ఖుండె ఔుడు ఔక శభశయఱు

3.2 డీప్ రెభన్ తారమోబళహస్ (DVT) తృో ర గేట్్వ్


డీప్ రెభన్ తారమోబళహస్ రసయధ ఱక్షణాఱు



కసయౌ నొహు, బతు గస ఄభతృో ళడ్ం భమిము రసప



తారమోబళడ్స రెళసల్స శ఼చించే తృసఱుఫల్ కసర్డ



డుశకఱమేవన్, యనస్ డుళట నషన్, శ఼మిిలహమల్ రెభన్స తృ ర మినెన్స భమిము శమననళహస్



ఄధఔఱసతం మోఖుఱఱో రసయధ ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు తుమిదవటబైనయగస ఈండ్ళప

3.3 ఱమనమీ ఎంఫో యౌజం
రసయధ ఱక్షణాఱు


ఆతయ ఱక్షణాఱు ఱేనపుడ్ె ట్ారతుసభంట్స డుయసహామా భమిము ట్ాకూహామా



పలమైట్్క్ చెస్ట భన్, దఖుగ, ఴీమోహటస్, పలయల్ ఎపూిావన్ భమిము ఱమనమీ ఆతుిఱేటోట్స



తీళరబైన డుయసహామా భమిము ట్ాకూహామా భమిము ఔుడు ఔక ఖుండె తు చేమఔతృో ళడ్ం



ఴైతృో ట్ేవన్, ళహంకోహ భమిము కొభాతో ఔడ్ెఔునా కసమిడయోరసశ఼కాఱర్ కొఱాప్స



ఆతయ ఱక్షణాఱు తఔుకళగస ఔతుహంచడ్ం భమిము తుమిదవటబైనయ కసఔతృో ళడ్ం ళఱల రసయధ తుమసియణ
చేమడాతుకూ ఈయోఖడ్ళప - ట్ాకుళఅమీడఏ ఱేదా ఄమితీమిమా, మళహళట ంట్స కసమిడమాక్ పభఱయర్,
యజింగ్, దఖుగ, జాయం, ఖందయగోలం భమిము దడ్
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చికూతస
A. భభ
ర మీ చికూతస
1. ళట తృ
ో ట ో కైనేస్ 250,000 మూతుట్ు
ల ఆంజక్షన్ (IV), భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు. అ తమసాత 100,000 మూతుట్ు
ల
ఖంట్తృసట్ు, ఆఱా 12-72 ఖంట్ఱతృసట్ు కొనయసగించాయౌ.
ఱేదా
మూమోకైనేస్ 4400 U/kg ఆంజక్షన్ (IV), ద తుభుయౖసఱ తృసట్ు. అ తమసాత ఖంట్ఔు 4400 U ఔంట్్నయమస్
IV ఆన఼ిావన్.
ఱేదా
rt-PA 100 mg ఆంజక్షన్, ఔంట్్నయమస్ IV ఆన఼ిావన్ మండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు.
2. డో ఫూయట్మిన్ 5-10 mcg/kg/min ఆంజక్షన్, IV ఆన఼ిావన్.
3. అకూసజన్ 100% ఆనహ ఱేవన్. COPD ఱేదా ఱమమనేల్ ఈనా మోఖుఱఱో ఆద చేమఔడ్ద.
4. NSAIDs ఱేదా నామోకట్్క్స దాామస నొహు నండు ఈఴభనం ఔయౌగించాయౌ.
B. కసథెట్ర్ అధామిత ళక్షన్ ఎంఫో ఱెఔటమీ, ఱోఔల్ బకసతుకస డుళుయష న్, ఱోఔల్ తౄసయమకోఱాజిఔల్ తారమోబఱెభళహస్
C. శమిుఔల్ ఎంఫో ఱెఔటమీ
D. ళఔండ్మీ చికూతస
1. ఴతృసమిన్ 5000-10,000 IU ఆంజక్షన్, ఐద తుభుయౖసఱ తృసట్ు. అ తమసాత 15-25 units/kg/hour ఖతితో IV
ఆన఼ిావన్.
2. రసయిమిన్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల PT తుమసియణ ఄభన మోజు నండే. మండ్ె మోజుఱు.
3. మాళహుమిన్ 75 mg/day భాతరఱు, రసయిమిన్ భాతరఱు రసడున తమసాత మోజు నండు రసడాయౌ.
4. గీాన్ పల్డ ఱేదా ఫర్డ ్ నెస్ట పహఱటర్
5. INR దాామస మాంట్ీ కోమాఖుయఱేట్స థెయ ూమిు చేమాయౌ. రసయిమిన్ రసడున 16 ఖంట్ఱ తమసాత ముదట్్ INR
ఆరసాయౌ.
6. ఎంఫో యౌ తియఖఫ్డ్ెతేంట్ే ఆతూిమిమర్ యనా కసరస
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15ళ ఄధాయమం
ట్ారభా & ఆంజుమీఱు
ట్ారభా - భాయగ దయశకసఱు
బేజర్ ట్ారభా ఄభతే మోగికూ తౄసరఔియుల, ఄనేఔచోట్ల ఱాశమేవన్స భమిము ఆతయ దద గసమాఱు ఔతుహయు సభ.
రసషనాఱ మీద నండు డుతృో ళడ్ం ఱేదా గొడ్ళఱ కసయణంగస ఔడా బేజర్ ట్ారభా ఔఱగొచి. చికూతస
ఄందంచేట్పుడ్ె బేజర్ ట్ారభా ళఱల మోగి తృసరణాఱఔు ఄతృసమం ఔయౌగించే ఄళశి ఱు ఏబైనా ఔయౌగసభేమో ఖుమిుంచాయౌ
రసయధ తుమసియణ


ట్ారభా ఱేదా రభాదం జమిగిన దాకఱాఱు మోగి రెభదయ చమితర దాామస తెఱుశకోరసయౌ



మోగి శుఽషఱో ఈంట్ే, ఴమీయంఱో తుమిదవటబైన తృసరంతాఱోల నొహు ళశుందో యచామించాయౌ



కొందయు మోఖుఱఔు ఖందయగోలం, శఖం శుఽషఱో ఈండ్డ్ం ళఱల శమిగస శుందంచఱేయు; భమికొందయు కోభా
భమిము/ఱేదా యౖసక్ ళహితిఱో ఈంట్ాయు

యసధాయణ చికూతస
ఔభూయతుట్ీ/డుళునసమీ ఱెరెల్ ఆంట్మానష న్స


ఎభర్ రే కూ ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా చ఼శకోరసయౌ



యఔు యసరరసతుా అహ, దెఫబఔు ఔట్ుట ఔట్ాటయౌ



కసమిడమాక్ పంక్షన్ ఎఱా ఈందో చ఼డాయౌ - అమీటమిమల్ ల్స, యఔు తృో ట్ు, కసయహఱలమీ మీపహల్



నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ ఄనాఱెుళహక్స రసడాయౌ - A: డెభకల ోపహనాక్ ఆంజక్షన్ 75mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు
ఔ యసమి



ఎభుఔఱు యమిగితే ళహరలంట్స



శుఽష కోఱోుతే కోభా ఄతు ఫాయంచి చికూతస ఄందంచాయౌ భమిము రెనెాభుఔఔు యక్షణ ఔయౌుంచాయౌ



ఄతయళశయంగస రెభదయ ళేళఱు ఄందంచాయౌ

ఴల్ు కేర్ ఱెరెల్ ఆంట్మానష న్స


భన చెహున యధానాఱు తృసట్్శు ఼ ఄదనంగస ABCDE ట్ారభా తృో ర ట్ోకసల్ ఈయోగించాయౌ



శుఽషఱో ఱేతు మోఖుఱఔు ఫాలడ్ర్ కసథెట్మైస్ చేమాయౌ



IV ఱెభన్ దాామస యసధాయణ ళఱెభన్ ఱేదా మింఖర్స ఱాకేటట్స



మోగికూ అయౘయం ఆళాఔడ్ద



గసమాఱు ఏబైనా ఈంట్ే యబరమిచి, ఔట్ుట ఔట్్ట ఇ కూంద భందఱు ఆరసాయౌ
C: మాంహళహయౌలన్ IV 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
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ఱేదా
B: కోలమసంపతుకసల్ IV 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి


ఄతయళశయంగస రెభదయ ళేళఱు ఄందంచాయౌ

యౘళహుట్ల్ ఱెరెల్ ఆంట్మానష న్స


భన చెహున ది తేఱు తృసట్్ంచాయౌ



ABCDE ట్ారభా తృో ర ట్ోకసల్ ఄనశమించి దద దెఫబఱు తగియౌన శంకేతాఱు ఏబైనా ఈనాాభేమో చ఼డాయౌ
- తఱఔు గసమం, ఔనఱఔు గసమం, డెంట్ల్ ట్ారభా, రెనెాభుఔ తౄసరఔిర్, ఛాతి దెఫబఱు, ఆంట్యాల్
ఄఫోడ మినల్ ఱేదా యౌాక్ ఆంజుమీఱు.



బేజర్ ఆంజుమీ ఉడ్డ్ం/ఱేఔతృో ళడ్ం ఫట్్ట చికూతస చేమాయౌ; ఄభతే ఎఱాంట్్ శందయైంఱోనెభనా మోగికూ
ఄతయళశయ చికూతస ఄందంచేందఔు ఖదతు ఏమసుట్ు చేమాయౌ



రతేయఔ రెభదయ తుపణుడ్ె కసరసయౌ ఄంట్ే మిపర్ చేమాయౌ

ట్ేఫుల్ 1: ABCDE ట్ారభా తృో ర ట్ోకసల్
తుమసియణ
A - ఎభర్ రే

ఆంట్మానష న్

తృసట్ెంట్స [patent] గసనే ఈందా?

మోగితు ళమికసాట్ర్ మస్ట ళహితిఱో ఈంచాయౌ

ఏబైనా ళకుావన్స ళశునాామా?

ననట్్ దాామస ఱసాశ ంేందఔు ఏమసుట్ు
ల చేమాయౌ

నాఱుఔ ఄడ్ెడడ్ెతేందా?

గడ్డ ం భమిము భాండుఫల్ రదేఱసతుా భకూ ఎతాుయౌ

ననట్/
్ భుఔుక దాామస యఔు ం కసయుతేందా? ఄళశయం ఄభతే శక్షతుంగ్ చేమాయౌ
మోగి తూట్్ఱో భుతుగసడా?

ఎండో ట్ారకూమల్ ఆన఼
ట ాఫలవన్ – ETT

రసంతేఱు ళశునాామా? మాళహుమేవన్
చేయసమస?
B - తెరతింగ్

ఱసాశ రేగసతుా నమోద చేమాయౌ

ఄళశయం ఄభతే ననట్్ దాామస మోగి ననట్్ఱో నండు

(యసధాయణం: దద ఱల ో - 10-20/min;

గసయౌ ఄందంచాయౌ, ఄంఫు ఫాగ్ ఱేదా నేశల్ తృసరన్గ ్

హఱలఱోల - 30-60/min)

భనయ పయౌతాతుా ఆళాఔతృో తే ETT భమిము

చెస్ట ఎళహబమట్ీ,ర ఄశషజబైన ఔదయౌఔఱు

బకసతుఔల్ రెంట్్ఱేవన్ ఆరసాయౌ

ఱేదా చెస్ట-ఆన్-డారభంగ్

ఴీమోతోమసక్స, నయమోతోమసక్స ఱేదా ట్ెనషన్ ట్ెభప్స

ట్ారకూమాన భధయఫాఖంఱో (ళంట్రయ్ల)

ఈంట్ే చెస్ట ట్ృయబ్ ట్ాటయౌ

ఖుమిుంచాయౌ

ఛాతి దఖగ య గసమాతుా తృసలశ్రర్ శయౘమంతో

అశకఱేటవన్ దాామస మండ్ె ఉహమితితే
ు ఱోల

ఔేుమాయౌ

గసయౌ రెయ్ల ఱా చ఼డాయౌ

371

C - శయౄకాఱేవన్

అమీటమిమల్ ల్స యయరేక్షుంచాయౌ,

యౖసక్ ఈంట్ే తీళరతన ఫట్్ట చికూతస

యఔు తృో ట్ు భమిము ఖుండె చపుడ్ె

IV ఱెభన్ దాామస ఐయో ట్ోతుక్ ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆరసాయౌ

దాామస యౖసక్ యొఔక శంకేతాఱు
తెఱుశకోరసయౌ
D - డుస్ఎతయౌట్ీ
E – ఎకోసెవర్

GCS ళేకల్ రసడు మోగి ఎంత శుఽషఱో

తఱకూ దెఫబ తగిఱుంట్ే తీళరతన ఫట్్ట చికూతస

ఈనాాడో తెఱుశకోరసయౌ

ఄందంచాయౌ

మోగి ఴమీయభంతా మీక్షుంచి

కసథెట్మైజ్

భఽదఔణజఞఱ ఆంజుమీఱ శంకేతాఱు

NGT ట్ాటయౌ

ఏబైనా ఈనాాయో తెఱుశకోరసయౌ.

రతేయఔ రెభదయడు శ఼చన బేయఔు ఴశు చి
ర కూతస

ఛాతి, ఔడ్ెప ఱేదా డో యసల్ ళభున్

చేమాయౌస మసరొచి

తృసరంతంఱో ఫల ంట్స ఆంజుమీ ఈంట్ే
ఄంతయగ తంగస తృసరణాంతఔబైన ఄళశి ఎదో
ఈందతు ఄయి ం
2.1 ట్ారభాట్్క్ ఫ్రభన్ ఆంజుమీస్
తఱఔు తగియౌన ట్ారభాట్్క్ ఆంజుమీ; భాకూసఱోల-పేళహమల్ ఆంజుమీఱు భమిము ఔంట్్ ఆంజుమీఱు ఖుమించి "ఔంట్్
యఫాఖం"ఱో చ఼డ్ండు. ఴైతృో ట్ెనషన్ ఱేదా ఎభర్ రే/ఱసాశ శభశయఱఔు శమిగస చికూతస ఄందంచఔతృో తే ఇ ఄళశి
తృసరణాంతఔం ఄళపతేంద
రసయధ తుమసియణ
తఱఔు తగియౌన గసమం అఫ్సుయౌమక్, ENT భమిము డెంట్ల్ ఆంజుమీఱఔు శంఫందంతబై ఈండొ చి; ఆయ మండ్ె
యకసఱు:
1. యసకల్ు ఒతూల ఆంజుమీ
2. ట్ారభాట్్క్ ఫ్భ
ర న్ ఆంజుమీ
ట్ేఫుల్ 2: ట్ారభాట్్క్ ఫ్రభన్ ఆంజుమీఱ యళయణ
శాఱుబైన ట్ారభాట్్క్

గసలయోగ కోభా ళేకల్: 13-14

ఫ్భ
ర న్ ఆంజుమీ

కొదద తృసట్్ శభమం మోగి శుఽష కోఱోుళడ్ం చ఼డొ చి
దీయఘకసయౌఔ చికూతస ఄళశయం ఱేఔుండా మోగి తాయగస కోఱుకోరొచి

భధయతీళరత ఖఱ ట్ారభాట్్క్

గసలయోగ కోభా ళేకల్: 9-12

ఫ్భ
ర న్ ఆంజుమీ

మోగి ఖందయగోలంగస ఈండ్డ్ం, తౄో ఔల్ న఼యమోఱాజిఔల్ డెపహలహట్సస మసళడ్ం చ఼డొ చి;
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ఄభతే చినా అజా ఱన తృసట్్ంచఖఱడ్ె
కొంచెం శాఱుబైన దీయఘకసయౌఔ ళకాల్
భంచి తృో ర గోాళహస్
తీళరబైన ట్ారభాట్్క్ ఫ్భ
ర న్

గసలయోగ కోభా ళేకల్ <8 (కోభా)

ఆంజుమీ

అజా ఱన తృసట్్ంచఱేఔతృో ళడ్ం
దీయఘకసయౌఔబైన డుస్ఎతయౌట్ీ

చికూతస
గసలయోగ కోభా ళేకల్ (GCS) అధాయంగస తఱకూ దెఫబ తగియౌన మోఖుఱఔు భాయగ దయశకసఱు, రెభదయ మీక్షఱు భమిము
చికూతస ఄందరసాయౌ.
తీళరబైన శభశయ ఄభతే ఔంఔవన్ ఱేదా ఔంట్ృయవన్ యౄంఱో ఫమట్డ్తాభ (ఈదా: శబ్-డ్ెయయల్
ఴభట్ోభా). తఱకూ దెఫబ తగియౌన మోఖుఱఔు ఱక్షణాఱు తగిగత,ే రసమికూ ఆంట్్ దాామసనే చికూతస ఄందంచళచి.
ఄభతే ఆంట్్ ళదద మోగి మిళి తి
హ ఆఫబందఔయంగస భాయుతేంట్ే రెంట్నే అశతిరఱో చేమసియౌ.
అశతిరఱో చేమసియౌసనట్ుళంట్్ తీళరబైన శంగట్నఱు: దెఫబ తగియౌనపుడ్ె శుఽష కోఱోుళడ్ం, గట్న ఱేదా అ
తమసాతి కొతుా శంగట్నఱు భమిితృో ళడ్ం, తీళరబైన తఱనొహు, యకసయం, రసంతేఱు, భుఔుక/చెయ నండు
యఔు యసరళం, ళజర్స, ఔనా నఱల గస ఄళాడ్ం, పమా తౄసరఔిర్ భమిము యసకల్ు ఴభట్ోభా.
శాఱు గసమాఱు
మోగి శుఽషఱో ఈండు, ఇ కూంద ఱక్షణాఱోల ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ ఈంట్ే కొదీద ఖంట్ఱతృసట్ు రెభదయ యయరేక్షణఱో ఈంచి
తమసాత ఆంట్్కూ ంళచి. తఱనొహు, ఔలైా తియుఖుతేనాట్ుట ఄతుహంచడ్ం, ఔ యసమి రసంతి ఄళాడ్ం, ఏకసఖాత
ఔుదరచఱేఔతృో ళడ్ం ఱేదా చ఼ప భందగించడ్ం, యసకల్ు కూ చినా గసమం ఱేదా ఱాశమేవన్. ట్ారభా తీళరతన ఫట్్ట,
ఱశకానాఱన ఫట్్ట ఎక్స-మే భమిము CT యసకన్ తుయణ భయసుయు.
భధయ తీళరత ఖఱ గసమాఱు
దెఫబ తగియౌనపుడ్ె శాఱు శభమం శుఽష కోఱోుళడ్ం, భతే
ు గస ఈండ్డ్ం, మండ్ె ఱేదా ఎఔుకళ యసయుల
రసంతేఱు, తఖగ ఔుండా ళచేి తఱనొహు, మండ్ె తుభుయౖసఱ ఔంట్ే తఔుకళ ళేప ఔనాఱష న్, యసకల్ు మీద దద గసమం,
ఴభట్ోభా ఱేదా ఱాశమేవన్ ళంట్్ ఱక్షణాఱు భమిము మీక్షఱోల ఄంతా యసధాయణం ఈంట్ే దాతుా భధయ తీళరత ఖఱ
గసమాఱుగస మిఖణంచాయౌ.
ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల మోగితు నాఱుఖు ఖంట్ఱతృసట్ు రెభదయ యయరేక్షణఱో ఈంచాయౌ, ఄందఱో ఄయఖంట్ న఼యమోఱాజిఔల్
యయరేక్షణ చేమాయౌ. నాఱుఖు ఖంట్ఱ తమసాత మోగి తేయుఔుంట్ునాాడ్ె భమిము రసంతేఱు ఏమీ ఱేఔతృో తే ఆంట్్కూ
ంహంచళచి.
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తఱనొహు తఖగ ఔుండా ళశునాా, దద ఴభట్ోభా ఱేదా గసమం ఱోయౌకూ చొచిఔుతు రెయలనట్ుట ఄతుహశు నాా
క్షుణణ ంగస మియౕఱనఱు చేమాయౌ. నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు మోగి మిళి తి
హ ఱో బయుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో తే న఼యమోశయు న్ న
ఔయౌళహ ఄతతు దాామస చికూతస తృ ందడ్ం భంచిద.
చితరట్ం 1: గసలయోగ ళేకల్ రసడ్ఔం యళమసఱు

తీళరబైన ట్ారభాట్్క్ ఫ్రభన్ ఆంజుమీ
శమైన చికూతస ఄందంచఔతృో తే చతుతృో భే ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ ఈనా తీళరబైన ళహితి ఆద. ఆఱాంట్్ ట్ారభాఱ ళఱల
మోగికూ బయవయతే
ు ఱో/చికూతస తమసాత ఱసఴాతబైన రెభఔఱాయఱు ఈండ్ళచి. ఄనేఔ ఱసకఱ రెభదయఱు ఔయౌళహ చికూతస
ఄందంచాయౌ; దీయఘకసఱం అశతిరఱో ఈండు చికూతస ఄందంచడ్ం భంచిద
చికూతస
ఖందయగోలం, ళయళయౘయఱైయౌతో భాయుుఱు, కోభా, తౄో ఔల్ న఼యమోఱాజిఔల్ ఱక్షణాఱు, ఆంట్ారకేాతుమల్ తిు డు యఖడ్ం
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ళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔనఫడుతే మోగితు రెంట్నే అశతిరఱో చేమసియౌ. CT యసకన్ తుయాఴించి, కూంద చెహున యధంగస
చికూతస ఄందంచాయౌ:
1. ఎభర్ రే భమిము ఱసాశఔు ఄడ్డ ంఔుఱు ఈండ్ఔడ్ద.
2. ల్స, రసఱయం, మేట్స, యఔు తృో ట్ు ళంట్్య మీక్షుంచాయౌ.
3. IV భాయగ ం ఏయుయిడ్ం.
4. ఴమీయంఱో కోఱోుభన రసఱయంన ఫట్్ట IV ఫ్ూ
ల భడ్సస ఎకూకంచాయౌ.
యసధాయణ ళఱెభన్ 0.9% ఄధఔంగస రసడ్ెతాయు. తీళరబైన యఔు యసరళం ఄభయ ఴైతృో రోఱేమిమా ఈంట్ే కొఱాలభడ్స
ఆరొాచి.
5. ఎకసటోకేాతుమల్ గసమాఱు ఏబైనా ఈనాాభేమో ఖుమిుంచాయౌ, ఔరేల ఈంట్ే రసట్్కూ తఖు చికూతస.
6. తఱకూ గసమం ఄభతే ళమిాఔల్ గసమం ఔడా ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంట్ుంద. రెనాూశఔు ఎట్ుళంట్్ దెఫబఱు
తఖఱేఔతృో తే మోగితు ఔకకూ డ్ెకోట్్ట న఼యమోశమిుఔల్ యయరేక్షణఔు ంతృసయౌ.
7. ఔరేల రెనాకూ గసమం ఄభంద ఄనఔుంట్ే, ఖట్్టగస ఈండే ఱఔ మీద మోగితు డ్ెకోఫ్ట్ట ్ తఱకూ మండ్ె ఔకఱా
యసండ్స ఫాఖుల ట్ాటయౌ.
8. మోగి యొఔక న఼యమోఱాజిఔల్ ళహితితు ఄంచనా రేమడాతుకూ గసలయోగ కోభా ళేకల్ ఈయోఖఔయం ఄళపతేంద. GSC 8
ఱేదా ఄంతఔంట్ే తఔుకళ ఈంట్ే న఼యమోఱాజిఔల్ ఆంట్మానష న్ ఄతయళశయంగస చేమాయౌ. GSC 3 ఱేదా 4 ఈనా
మోఖుఱఱో 85% భంద 24 ఖంట్ఱ ఱోప చతుతృో తాయు. GSC 11, అ భన ఈనా మోఖుఱఱో కేళఱం 5-10% భంద
చతుతృో తాయు.
9. శబ్-డ఼్యయల్ ఴభట్ోభా, ఎహడ఼్యయల్ ఴభట్ోభా ఱేదా దద ఆంట్ారళమిఫల్
ర ఴభట్ోభా ఈనా శందమసైఱోల
న఼యమోశయు న్ అధాయయంఱో ఴశు చి
ర కూతస జయగసయౌ.
10. ఴైర్-థెమిమమా, ఴైతృసకూసమా భమిము ఴైర్-కసమిబమా భమిము ఄఔయట్స ఫ్ల ఔసన్ ళఱల ఆంట్ారకేాతుమల్
తిు డు మిగే ఄళకసఴం ఈండు. ఆఱాంట్్ ఱక్షణాఱు ఈనాపుడ్ె బకసతుఔల్ రెంట్్ఱేవన్ ఱేదా ఆతయ దద తేఱ దాామస
మోగికూ చికూతస ఄందరసాయౌ.
11. ఆంట్ారకేాతుమల్ తిు డు మిగి ఈనాపుడ్ె - భాతుట్ాల్ ఆంజక్షన్ (20%) 0.25-1 g (IV), రతి భూడ్ె
నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
తఱకూ దెఫబ తగియౌ అశతిరఱో చేమిన మోఖుఱఔు న఼యమోఱాజిఔల్ మీక్షఱు, యయరేక్షణాఱు ఇ కూంద కసఱశ఼చి రకసయం
జమిహంచాయౌ:
> ముదట్్ మండ్ె ఖంట్ఱఱో ఄయఖంట్ఔు ఔ యసమి
> తమసాతి నాఱుఖు ఖంట్ఱఱో ఖంట్ఔు ఔ యసమి
> అ తమసాత రతి నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఄళశమసతుా ఫట్్ట.
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3.0 ఆంజుమీఱు
3.1 భఽద ఔణజఞఱ గసమాఱు
రసయధ తుమసియణ


నొహు భాతరబ,ే ట్ారభాట్్క్ ళాయౌల ంగ్, చయమం శళయంగస ఈనాా దెఫబ ఈండ్డ్ం, తెఖడ్ం, యళహతృో ళపట్,
ంఔియుల, తెయుచఔుతు ఈనా గసమాఱు



ఴమీయం ఱోయౌ ఄళమరసఱఔు గసమాఱన ఖుమిుంచడ్ం; ఈదా:

-

భూతరంఱో యఔు ం - భూతరహండ్ం ఱేదా ఫాలడ్ర్ ఔు యౘతు

-

యౖసక్ - ఆంట్యాల్ తెల డుంగ్

-

చెయ ఱేదా భుఔుక నండు యఔు ం ఱేదా ఄధఔంగస డెభన
ర ేజ్ - శకల్ ఫలస్ తౄసరఔిర్

-

గసమం ళఱల ఔయౌగే ళెర భన్ ఱేదా ళ్రైన్ న తృసరధమిఔ దఴఱో మిఖణఱోకూ తీశకోఔతృో భనా మసాఱేద.
తౄసరఔిర్స తీళరతన తెఱుశకోకళడాతుకూ ఎక్స-మే తీళహ తౄసరఔిర్ ఈందో ఱేదో తుమసిమించకోరసయౌ

ఖభతుఔ:


చికూతస తృసరధమిఔంగస ఄయసధయం ఄనఔుంట్ే రసయధ తుమసియణ కోశం అఖఔుండా రతేయఔ రెభదయ తుపణుడుతు
శంరదంచాయౌ



భకూ ఔతుహంచతు గసమాఱు భమిము తౄసరఔియుల (దద ఎభుఔఱఔు) రభాదఔయబైనయ ఄరొాచి భమిము
యఔు నాయళఱఔు యౘతు చేశండొ చి



గసమం ఈండే రదేఴం భట్్ట భమిము ద఼యతో ఈంట్ే చికూతస కూలవటం ఄళపతేంద

I. ఄతయళశయ చయయఱు


దెఫబతగియౌన ఫాగసతుా ఔదఱతుళాఔుండా POP కసస్ట ఱేదా ళహరలంట్స



రెభట్ల్ ళభన్స న యయరేక్షుంచాయౌ



అమీటమిమల్ ల్స మియౕయౌంచాయౌ భమిము గసమాతుకూ కూంద (రసప ఈనా ఫాఖం) కసయహఱలమీ మీపహల్

II. గసమాతుకూ తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు
గసమాతుా యబరయచడ్ం, ఒడుభాన తుమంతిరంచడ్ం, ఆళకమిమా తురసయణ భమిము ఫాళహతేమి యఖడాతుా
ఄమిఔట్ట డ్ం ళంట్్ చయయఱు కచిితంగస చేట్ాటయౌ.
ఄఔయట్స గసమాఱు
యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట తు చోట్ యఔు యసరళం కసఔుండా ఄమిఔట్ట డ్ం భమిము ఴభట్ోభా మసఔుండా చ఼శకోళడ్ం ళంట్్య
తృసరధానయతఱు.
1. తూయు ఱేదా యసధాయణ ళఱెభన్ తో గసమం ఄభన చోట్ యబరయచాయౌ. ఫాఖుండే ఔణజఞఱాతుకూ యౘతు ఔయౌగించఔుండా,
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చతుతృో భన భమిము తృసడ్భన ఔణజఞఱాతుా తుయౄమయౌంచాయౌ. యౖసర్ు డీఫడ
్ర ెమంట్స ది తి తు చేమతు చోట్ కమిఔల్
డీఫడ
్ర ెమంట్స రసడొ చి. ఆద ట్ాహఔల్ ఏజంట్సస-మాంట్ీళహటక్స (కోలర్-ఴకూసడున్, తృో యడో న్ ఄయోడున్, అఱకయౘల్,
ఴైడోర జన్ మసకైసడ్స, ట్్క
ర ల ోయసన్) దాామస చేయొచి. డీఫడ
్ర ెమంట్స ూయు మాయఔ, డెళ
ర హసంగ్ చేమాయౌ.
2. ఄఔయట్స గసమాఱు భూళహరేమడ్ం దాామస తాయగస నమం ఄభేయ ఄళకసఴం ఈండు. ఄభతే కొతుా యసయుల
ఆనెిక్షన్ తఖగ డాతుకూ గసమాతుా భూమఔుండా ఔడా ఈండొ చి. భాల్-న఼యట్్వ
ర న్, ఒడుభా, ఫాకుటమిమా
ఆనెిక్షన్, ఆళకమిమా, ధ఼భతృసనం భమిము ఆభూమాననశరళంట్సస ళంట్్ కసయణాఱ ళఱల గసమం తఖగ డాతుకూ
ఎఔుకళ శభమం ట్టటచి.
III. చికూతస
A: తృసమసళట్భాల్ (O) 15 mg/kg, నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల
దీతుతోతృసట్ు
S: కోలకససళహయౌలన్ 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
దీతుతోతృసట్ు
B: ట్ెట్ానస్ తృో ర పభఱాకూసస్ - 0.5 mL ట్ెట్ానస్ ట్ాకససభడ్స భమిము 1 mL ట్ెట్ానస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్
(ఆభూమానెభజేవన్ తృో ర ట్ోకసల్ అధాయంగస)
ట్ేఫుల్ 3: ట్ెట్ానస్ తృో ర పభఱాకూసస్ తృో ర ట్ోకసల్

మోగి ళమీగఔయణ

నాన్-ట్ెట్ానస్ తృ ర న్

ట్ెట్ానస్ తృ ర న్

ఆభూమానెభజేవన్ భమిము ఫూశట ర్ ఐద శంళతసమసఱ ఱోప

-

-

ఆభూమానెభజేవన్ ఄభతృో భ; ఫూశట ర్ 5-10 శంళతసమసఱ

-

TT1

TT

TT

TT & TIG2

TT & TIG

ఱోప
ఆభూమానెభజేవన్ ఄభతృో భ; ఫూశట ర్ >10 శంళతసమసఱు
ఄముయంట్ే
ఆభూమానెభజేవన్ ఄశంూయణ ం భమిము ఫూశట ర్ ఖుమించి
ఎట్ుళంట్్ యళమసఱు ఱేఔుంట్ే
1

TT – Tetanus Toxoid (ట్ెట్ానస్ ట్ాకససభడ్స)

2

TIG – Tetanus Immunoglobulin (ట్ెట్ానస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్)

3.2 ళరెభన్స భమిము ళ్రైన్స
రసయధ తుమసియణ


నొహు, రతేయకూంచి ఔదయౌనపుడ్ె
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తాకూనపుడ్ె ఱేతగస ఄతుహంచడ్ం



ఔదయౌఔఱు మిమితభళాడ్ం



మోగికూ ఖతంఱో ట్ారభా ఈండ్డ్ం

ళరెభన్స భమిము ళ్రైన్స ఇ కూంద రసట్్ ళఱల మసరొచి:


అట్ఱ ళఱల గసమాఱు



జఞమితృో ళడ్ం, ఫ్ణఔడ్ం



ఔండ్మసఱన ఄధఔంగస రసడ్డ్ం



ఄశషజబైన తృో శిర్ ఱో ఎఔుకళ ళేప ఈండ్డ్ం

ఖభతుఔ: చినాహఱలఱోల నాన్-అకూసడెంట్ల్ ఆంజుమీఱ ఖుమించి (గొడ్ళఱు, గసమయచడ్ం) మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ
చికూతస
యసధాయణ చయయఱు


గసమం ఄభన చోట్ శుందన భమిము జీళ నాడ్ెఱఱో రశయణ ఎఱా ఈందో మియౕయౌంచాయౌ. తౄసరఔిర్
ఄభందో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ ఎక్స-మే. గేాడ్స III ళరీభన్ ఄముంట్ే ళట స్
ో ఎక్స-మే ఱో కులల ై ఄశషజంగస
తెయుచఔునాట్ుట ఈంట్ాభ.



యక్షణ, అదయుళప భమిము యఱసాంతి.



గసమం ఄభన చోట్ుతు ఔదఔుండా చ఼డాయౌ.



కోల్డ ఔంరస్ రసడాయౌ కసతూ నేయుగస ఐస్ చయమం మీద ట్ట ఔడ్ద.



దెఫబ తగియౌన ఫాగసతుా ఖుండెఔంట్ే ఎతే
ు ఱో ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ, రతేయకూంచి మసతిరూట్
తుదరతృో భేట్పుడ్ె.



గేాడ్స I ళరీభన్ ఄభతే ఔంరస్ ఫాయండేజ్ ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు రసడుతే శమితృో తేంద. మోగి రసయం
మోజుఱ తమసాత ఎుట్్ఱాగే నఱు చేశకోరొచి.



గేాడ్స II ళరీభన్ ఄభతే కులల ై ఔదఱఔుండా ఈంచడాతుకూ ళహరలంట్స; మోగి నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱ తృసట్ు
ఫయుళపఱు మోమఔడ్ద.

భందఱు
ఐఫుతృో ర పన్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
డెభకల ోపహనాక్ యో డుమం 50 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
తుబశఱెభడ్స 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఐద నండు ఏడ్ె మోజఱు.
తీళరబైన దెఫబ, శదీయఘబైన నొహు ఱేదా తౄసరఔిర్ ఈనాట్ట భతే మోగితు రెంట్నే అమోిడుక్ శయు న్ దఖగ యకూ ంహంచాయౌ.
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మోగికూ యవమశ఼చి


గసమం ఄభన చోట్ భయద న చేమఔడ్ద. రేడు కసడ్ం ట్ట ఔడ్ద.



నొహు తగేగంతళయఔు గసమం ఄభన చోట్ తిు డు ట్ట ఔడ్ద, నఱు చేమఔడ్ద.



ఱసమీమిఔ ఴాభ ఔయౌగించే నఱు యసధయబైనంత తగిగంచకోరసయౌ.



48 ఖంట్ఱ ఱోప నొహు భమిము రసప తగిగత,ే కులాతు ఄతుా రెభపఱా ఔదతృసయౌ.



చీఱభండ్ఱాతుకూ గసమం ఄభతే ఴ-ై ఴీల్ వస్ రేశకోఔడ్ద.

3.3 ఎకు్రమిట్్ తౄసరఔియుల
భ భమిము కూంద ఫాగసఱఱో ఈండే ఱాంగ్ ఫో న్స ఔు తౄసరఔిర్ ఄళాడ్ం శయాయసధాయణం; ఄభతే యట్్తు శమైన
శభమంఱో చ఼హంచకోఔతృో తే దీయఘకసఱ రెభఔఱాయఱుగస మిగియౌతృో తాభ. చికూతస ఄందతు తౄసరఔియల ళఱల
అళహటయోభమఱెభట్్స్ ళశుంద. ఄనేఔబైన తౄసరఔిర్స ఱేదా యౌాక్ మింగ్ తౄసరఔిర్స ఈంట్ే ఴమోమేజిక్ యౖసక్ ఔడా
మసరొచి.
రసయధ తుమసియణ


నొహు భమిము రసప



ఄళమళం తుచేమఔతృో ళడ్ం



డీతౄసమిమట్్ భమిము ఄశషజబైన ఔదయౌఔఱు



డీతౄసమిమట్్తు దరయఔమించకోళడాతుకూ ఎక్స-మే తుతుశమి

చికూతస
దెఫబ తగియౌన తృసరంతాతుా ఔదఱతుళాఔుండా చేమాయౌ. చెఔక, గొడ్ెఖు ఱేదా భడుచిన రసమసుతిరఔ దాామస ఔ
ఫాగసతుా భమొఔ ఫాగసతుకూ ఖట్్టగస ఔట్్ట అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ. దీతుతు ళహరలంట్ేజ్ ఄంట్ాయు. ళహరలంట్ేజ్ తృసరయంతేంచాఔ
భుంద రేలా యొఔక యంఖు ఏమిట్ో నమోద చేశకోరసయౌ.
గసమం/తౄసరఔిర్ ఄభన ఫాఖం - ళహరలంట్ేజ్ రేమాయౌసన తీయు:
రేలైా (తౄసఱెంజస్) - ఔక రేలాతో ఄదన ఆరసాయౌ (ఫడీడ యసటోహంగ్ ఄంట్ాయు)
చేభ (బట్ాకసయుల్స) - చేతి యొఔక ట్ెమిమనల్ ల్ు నండు భుంజేభ యొఔక తృసరకూసభాల్ థర్డ ళయఔు
భణఔట్ుట (కసయుల్స ఱేదా ఄఱాా) - డుశటల్ తృసభర్ కుాజ్ నండు భుంజేభ యొఔక తృసరకూసభాల్ థర్డ ళయఔు
మోచేభ (ఱోమర్ ఎండ్స షుబయస్ ఱేదా ఄఱాా) - డుశటల్ తృసభర్ కుాజ్ నండు చేతి యొఔక ఄుర్ ళన్-థర్డ
ళయఔు
ఫాషుళప (షుబయస్) - మోచేభ మిడుల్ ళన్-థర్డ నండు బడ్ ముదఱు ళయఔు (బుజంతో ఔయౌహ)
తృసదం భమిము కసయౌచీఱభండ్ (ట్ాయసల్ ఱేదా బట్ాట్ాయసల్) - కసయౌ రేఱు ఫాఖం ముదట్్ నండు కసఱు ఄుర్
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ళన్-థర్డ ళయఔు
కసఱు (ట్్తమా ఱేదా పహఫూయఱా) - కసయౌ రేఱు ఫాఖం ముదట్్ నండు త డ్ ఄుర్ ళన్-థర్డ ళయఔు (మోకసఱు
భమిము కసయౌచీఱభండ్తో ఔయౌహ). ఫో ఱర్-ఫరమాన్ ళహరలంట్స ఔడా రసడొ చి.
మోకసఱు (పభర్ యొఔక ఱోమర్ ఎండ్స ఱేదా ట్్తమా యొఔక ఄుర్ ఎండ్స) - భయౌల యోయౌకూ శమిగగ స భన నండు
త డ్ ఄుర్ ళన్-థర్డ ళయఔు
త డ్ (పభర్) - కసయౌ రేఱు ఫాఖం ముదట్్ నండు ట్రంక్ యొఔక తుపల్ ఱెభన్ ళయఔు. థాభస్ ళహరలంట్స భంచి ఎంహఔ.
ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో మోగికూ చికూతస ఄందంచేట్పుడ్ె రధాన ఱక్షయం ఴమోమేజ్ న ఄదప చేమడ్ం.
తమసాత నొహు నండు ఈఴభనం, ఆళకమిక్-మీయౄిావన్ తురసమించడ్ం భమిము ఆనెిక్షన్ ఔయౌగించే దామసిఱు
ఏబైనా ఈంట్ే త ఱగించడ్ం ళంట్్ ఄంఱసఱు మిఖణంచాయౌ.
3.4 ళభున్ తౄసరఔిర్స
రెనాూశఔు దెఫబఱు/గసమాఱు తఖఱడాతుకూ రధాన కసయణాఱు రసషనాఱ దాామస ఔయౌగే ఄతృసమాఱు ఱేదా
డుతృో ళడ్ం ళఱల ఔఱుఖుతేంద. మోగితు అశతిరకూ తీశఔుతృో భే శభమంఱో ఄజఞఖాతుగస ఈంట్ే మసఱళహస్ ఔడా
మసరొచి. C-ళభున్ ఆంజుమీ ఔయౌగితే కచిితంగస ట్ారభాట్్క్ ఫ్భ
ర న్ ఆంజుమీ ఔడా ఈంట్ుంద.
రసయధ తుమసియణ


ఖతంఱో ట్ారభా ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరసయౌ



నొహు



న఼యమోఱాజిఔల్ డెపహళహట్స



ఎక్స-మే, CT యసకన్ భమిము MRI తుఔుండా తుయాఴించాయౌ

చికూతస
మాకూసడెంట్స ఄభన చోట్ మోగికూ దెఫబ తగియౌన ఫాగసతుా ఎఔుకళగస ఔదఔుండా పస్ట ఎభడ్స ఄందంచాయౌ.
ళమిాఔల్ కసఱమ్ ళభున్ ఆంజుమీ ఱేదా ళమిాఔల్ కసఱమ్ ళభున్ ఆంజుమీ ఔయౌగించే దెఫబ కసతూ తగియౌ ఈంట్ే మోగితు
ఔదఱతుళాఔుండా ఈంచి, రెంట్నే అశతిరకూ తీశఔురెయళాయౌ. ఖట్్టగస ఈండే ళమిాఔల్ కసఱర్, యసటోప్స తో ఔడున ఫాక్
ఫో యుడ మీద శతృో మిటవ్ ఫాలక్స శయౘమంతో ఈంచి అశతిరకూ తీశఔురెయళాయౌ.
రెనాఔు దెఫబ తగియౌంద ఄతు ఄనభానం ళళేు మోగితు దద చెఔక మీద ఎఔుకళగస ఔదఱఔుండా ఱేదా ఫ్ల ఔసన్
ఱేఔుండా అశతిరకూ చేమసియౌ.
దెఫబ తగియౌన తృసరంతాతుా ఔదఱతుళాఔుండా చేమాయౌ. చెఔక, గొడ్ెఖు ఱేదా భడుచిన రసమసుతిరఔ దాామస ఔ
ఫాగసతుా భమొఔ ఫాగసతుకూ ఖట్్టగస ఔట్్ట అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ. దీతుతు ళహరలంట్ేజ్ ఄంట్ాయు. ళహరలంట్ేజ్ తృసరయంతేంచాఔ
భుంద రేలా యొఔక యంఖు ఏమిట్ో నమోద చేశకోరసయౌ.
మోగికూ తీళరబైన యఔు యసరళంతో ఔడున ఒన్ తౄసరఔిర్ ఄముంట్ే శయకబిమతుష మల్ ఔట్ుట రేమఔడ్ద; ఎందఔంట్ే
ఔట్ుట రేమడ్ం భమింత రభాదఔయం ఄరొాచి.
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4.1 ఫ్భట్సస (కసట్ు
ల )
4.2 మాతుభల్ ఫ్భట్సస (జంతేళపఱు ఔయళడ్ం)
ంపడ్ె జంతేళపఱు భమిము ఔ
ా య జంతేళపఱు ఏబైనా భతులహతు ఔమిళేు ఄద 'జంతేళపఱు ఔయళడ్ం' కూందఔు
ళశుంద. ళహంషం, పయౌ, చియుతపయౌ, దభుమఱగొండు, ఎఱుఖుఫంట్్, ఏనఖు, తూట్్ ఏనఖు, దనాతృో తే, తోడేఱు,
చేఱు, ముశలైా, యధ/ఄడ్య ఔుఔకఱు భమిము ఄడ్య ంద ళంట్్ ఔ
ా య భఽగసఱు భతులహతు ఔమిచిన దాకఱాఱు
ఈనాాభ. ఆఱాంట్్ జంతేళపఱ లైా, దంతాఱు, ంజఞ భమిము కొభుమఱఱో ఈండే శ఼క్షమజీళపఱ కసయణంగస
భతులహకూ ఆనెిక్షన
ల శంఔామియసుభ. ఄంతేకసఔ యట్్ ళఱల ఱాశమేవన్స, నట్ేట్
ర ్ంగ్ భమిము ఔాలహంగ్ ఆంజుమీస్
ఏయుడ్తాభ. పేళహమల్ & ఐ ఆన఼ామిస్, నయమోతోమసక్స, ఴీమోతోమసక్స, ఫొ రెల్ మోిమేవన్ భమిము కసంతృౌండ్స
తౄసరఔిర్స ళంట్్య ఔడా చ఼డొ చి.
చికూతస


ఄతయళశయ ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌస మసరొచి



యఔు ం తృో ముంట్ే ళయకూుకూ యఔు ం ఎకూకంచాయౌ



గసమం ళఱల ళచేి శంకూలవటతఱఔు చికూతస ఆరసాయౌ; ఈదా: మేతస్, ట్ెట్ానస్, నయమోతోమసక్స



ఆనెిక్షన్ మసఔుండా మాంట్్ఫయోట్్క్స



ట్ెట్ానస్ ట్ాకససభడ్స 0.5ml యసటట్స; నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత ఔ యసమి, భయా అయు నండు నెాండ్ె
నెఱఱ ఱోప ఔ యసమి

4.3 ఆనెసక్ట ఫ్భట్సస (పయుఖు కసట్ు
ల )
భతులహతు ఄనేఔ యకసఱెభన పయుఖుఱు ఔుడ్ెతనే ఈంట్ాభ; కసఔతృో తే ఄందఱో ఄతి తఔుకళ భాతరబే తీళరబైన
ఆఫబందఱు ఔయౌగియు సభ. తేఱు, జమిా ళంట్్య ఆఱా ఆఫబంద ఔయౌగించే రసట్్ఱో ఈంట్ాభ. ఱక్షణాఱు - నొహు, రసప,
ఎయాగస ఄళాడ్ం భమిము అ రదేఴంఱో దయద రేమడ్ం.
చికూతస
దో భఱు భమిము ఆతయ కుట్కసఱు
ఄధఔ శంకయఱో కుట్కసఱు ఔుడుతే ఄయ ఔుట్్టన తృసరంతాతుకూ భాతరబే ఆనెిక్షన్ ఱేదా రతిచయయ ఏయుడ్ెతేంద. ఆయ
కొదద మోజుఱఱో తగిగతృో తాభ ఱేదా ఆంట్్ దాామసనే చికూతస తృ ందొ చి. ఄభతే దో భఱు ళఱల మసనా జీళపఱు
ఴమీయంఱోకూ రరేయంచే ఄళకసఴం ఈంద. ఈదా: భఱేమిమా, య్లేమతుమాళహస్, పభఱేమిమాళహస్. దో భఱు భమిము
కుట్కసఱు ళఱల ఫ్ోల మిడ్స ఱోఔల్ ఱేవన్స ఏయుడే ఄళకసఴం ఈంద.
చికూతస - తృసపయఱార్ ఄట్్క
ర ేమిమా
1. ళట్్జి
ర న్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి
2. ళఔండ్మీ ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ మసఔుండా ట్ాహఔల్ మాంట్ీబైకాోతమల్ భందఱు
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తేనెట్ీఖఱు, రసస్ు్, యౘమాట్సస భమిము చీభఱు
కొండుతు భమిము యవప యసక్ న గోయల తో శయౘమంతో ఱేదా ఏదెభనా ఖట్్ట ళశుళపతో ళయకూు ఴమీయం నండు
తుయౄమయౌంచాయౌ.
ఴచిమిఔ: యవప యసక్ ఔు యంధరం చేమడ్ం ఱేదా కొండుతు ఫఱం ఈయోగించి తిు తీమడ్ం ళంట్్య చేమఔడ్ద.
రసస్ు్ భమిము యౘమాట్సస కొండుతు ళదఱేమళప, కసఫట్్ట ఄయ ఔుట్్టన తమసాత భయా ఔుట్ేట ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
ళయకూు ఄయ ఈనా చోట్ు నండు ద఼యంగస ళచేిమడ్ం భంచిద.
చికూతస
ఄధఔ ఱసతం కుట్కసఱు ఔుడుతే కొతుా ఖంట్ఱతృసట్ు దయద, నొహు భమిము రసప ఈంట్ుంద. దీతుకూ రతేయఔబైన
చికూతస ఄళశయం ఱేద.
శాఱు తీళరతతో ఔుట్్టనపుడ్ె :
1. రదేఱసతుా శఫుబ భమిము తూట్్తో యబరయచాయౌ.
2. కోల్డ ఔంరస్ రసప తగిగంచడాతుకూ
3. ఔుట్్టన రదేఱసతుా గోఔఔడ్ద, ఄఱా చేళేు ఆనెిక్షన్ మిగే రభాదం ఈంద.
నొహు ఱేదా రసప ఄధఔంగస ఈనాపుడ్ె:
1. ఐస్ తృసయక్ ట్ాహఔల్ ఄహల కేవన్ ఱేదా కసఱబైన్ ఱోవన్ ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనాతుకూ.
2. ళహశటమిక్ మాంట్ీఴిశటబైన్స భమిము ఄనాఱెుళహక్స నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ.
3. ళహశటమిక్ కసమిటకోళట మసభడ్సస తీళరబైన రతిచయయఱు ఈంట్ే.
కుట్కసఱు ఔుట్్టన తమసాత ళయకూు శుఽష కోఱోుభన ఱేదా యజింగ్, అతేరత, ఄఱశట్, దయద ఱేదా ఛాతీ ఖట్్టగస
ఄభతృో భనట్ుట ఄతుహశు నాా దాతుా ఄనాపభఱాకూటక్ యౖసక్ గస మిఖణంచాయౌ.
ఄడున
ర యౌన్ ఆంజక్షన్ 1 mg (ఴైడోర జన్ ట్ాయటమేట్స యౄంఱో) 0.5-1.0 ml IM ఆంజక్షన్ ఄడున
ర యౌన్ (1:1000
య ఱయవన్) రతి దఴేన నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమి. 24 ఖంట్ఱతృసట్ు యయరేక్షుంచి ఄనాపభఱాకూసస్
తియఖఫ్డ్ెతేందేమో చ఼డాయౌ.
4.4 ళేాక్ ఫ్భట్సస (తృసభు కసట్ు
ల )
రంచరసయు ంగస 2000 జఞతేఱ తృసభుఱు ఈనాాభ, ఫాయతదేఴంఱో 216 యకసఱ తృసభుఱు ఈండ్గస రసట్్ఱో 52
భాతరబే యవూమితం ఄభనయ. శంళతసమసతుకూ దాదాపగస 2 ఱక్షఱ భంద తృసభు కసట్ుకూ ఖుమి ఄభతే ఄందఱో
16000 భంద చతుతృో తేనాాయు. ఫాయత దేఴంఱో యవూమితబైన తృసభుఱతో ఄధఔఱసతం ఎఱాహడే భమిము
రెభమిడే ఔుట్ుంఫాతుకూ చెందన తృసభుఱే ఈంట్ాభ. నాఖుతృసభు, ఔట్ల తృసభు, యఔు హంజమి, తారచ తృసభు, యస ళేకల్డ
రెభర్, ముదఱెభనయ ఎఔుకళగస ఔతుహంచే తృసభుఱు.
ఇ తృసభుఱు కసట్ు రేమడ్ం దాామస ఏ యఔం ఄభన యవ చయయఱు జయుఖుతేనాాయో రెంట్నే ఖుమిుంచడ్ం ఔవట ం.
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ఄభతే ఎఱాహడ్సస ళఱల న఼యమోట్ాకూసక్ యౘతు జయుఖుతేంద భమిము రెభమిడ్సస ళఱల రసశకాఱార్ యౘతు భమిము
యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ేట యసభయి ాం తగిగతృో ళడ్ం ళంట్్య జయుఖుతాభ.
ఖభతుఔ: మోగితు రెంట్నే మాంట్ీ-రెనమ్ (యయుఖుడ్ె) ఄందఫాట్ుఱో ఈనా అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ.
ఴచిమిఔ: తృసభు కసట్ు రేళహన దఖగ య కోమఔడ్ద, యంధరం ట్ట ఔడ్ద, యయౖసతుా ననట్్ దాామస ఱాఖడాతుకూ
చ఼డ్ఔడ్ద, తృసభు మసలై
ల , భూయౌఔఱు భమిము ఐస్ తృసయక్ ళంట్్య ట్ట ఔడ్ద, ఎఱెకటోక్
ూ యౖసక్ ఆళాఔడ్ద,
భమిము కసట్ు మీద యయసమనాఱు ఱేదా ఆతయ భందఱు ూమఔడ్ద.
I. తృసరధమిఔ చికూతస
1. ఎభర్ రే, ఱసాశ ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా చ఼డాయౌ భమిము IV భాయగ ం ఏమసుట్ు చేమాయౌ.
2. మోగికూ భమిము ఔుట్ుంఫ శబుయఱఔు ఏమీ కసద ఄతు ధెభయయం/బమోయస ఆరసాయౌ.
3. యఱసాంతితుశ఼
ు మోగి రెచిగస ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ. ఎఔుకళగస ఔదఱడ్ం దాామస యవం ఴమీయంఱో యశు మించే
ఄళకసఴం ఄధఔం ఄళపతేంద.
4. మోగి ఔదఱఔుండా డ్ెకోఫ్ట్ట ్ కసట్ు రేళహన ఫాగసతుకూ ళహరలంట్స ఱేదా ళహల ంగ్ ఏమసుట్ు చేమాయౌ. యఱెభనంత ళయఔు
ఔండ్మసఱు ఔదఱఔుండా చ఼డ్డ్ం భుకయం.
5. కసట్ు రేళహన దఖగ య కోమడ్ం, యుదద డ్ం, ఄధఔంగస ఔడ్ఖడ్ం, భయద న, భూయౌఔఱు ఱేదా యయసమనాఱు ూమడ్ం
ళంట్్య చేమఔడ్ద.దీతు ళఱల ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద భమిము యవం ఴమీయంఱోకూ రెయ్ల ఖతి మిగే
ఄళకసఴం ఔడా ఈంద. యబరంగస ఈనా ఖుడ్డ న తీశఔుతు కసట్ు రేళహన దఖగ య భఽదళపగస తేడుచి భమొఔ ఖుడ్డ తో
అ తృసరంతాతుా దఱుగస ఔహు ఔట్ాటయౌ.
6. నొహు ళశుంట్ే శాఱు మోతాదఱో భతే
ు ఆళాతు ఄనాఱెుళహక్ (ఈదా: తృసమసళట్భాల్) రసడాయౌ.
7. ట్ామిాకాట్స (ఏదెభనా ఫాగసతుా ఖట్్టగస ఔట్్ట ఈంచేందఔు రసడ్ెతాయు, దీతుకూ యసటోప్ ఱేదా ఫ్ల్ట ఈంట్ుంద) దాామస
తృసభు కసట్ు రేళహన రదేఱసతుకూ 10 cm భన ఔట్ాటయౌ. ఄభతే భమీ ఖట్్టగస కసఔుండా ఔ రేఱు ద఼మేంత కాయ ఈంచి
ట్ామిాకాట్స ఔట్్ట మోగితు అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ. ఔకయసమి దీతుా ఔట్ాటఔ యయుఖుడ్ె ఆచాిఔనే దఱు చేమడ్ం ఱేదా
తీమడ్ం చేమాయౌ. ట్ామిాకాట్స భమీ ఖట్్టగస ఔట్ట ఔడ్ద.
II. తృసభుతు ఖుమిుంచడ్ం
తృసభుఱ ట్ల యవమమిజా ఞనం ఈంట్ే కసట్ు రేళహంద ఏ తృసమో రెభదయతుకూ తెయౌమజేమాయౌ. ఄభతే తృసభుతు
ఖుమిుంచడాతుకూ గసతు చండాతుకూ గసతు శభమం ళఽధా చేమఔడ్ద. భగస తృసభుతు చంే రమతాంఱో భమింత
భంద రభాదంఱో డే ఄళకసఴం ఈంద.
III. మియౕఱనఱు
తృసభు కసట్ు రేళహన ఫాగసతుకూ 10 cm భన చట్ుటకొఱత తీశకోరసయౌ, ఆఱా రతి మండ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు
ఔ యసమి చేమాయౌ. ళహంఖల్ తెరత్ కౌంట్స, ఱసాశ తుఱుపకోఖయౌగే శభమం భమిము ఛాతీ రసయకోచన యసభయి ాం
ళంట్్య నమోద చేఈకోరసయౌ. మోగి భ ఔనముఱు భూశునాాడేమో మియౕయౌంచాయౌ. భన చెహునయ రతి ఖంట్ ఱేదా
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మండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి చేమడ్ం భంచిద.
మీక్షఱు: BT, CT & 20 మితుట్స షో ల్ ఫల డ్స కసలట్్ంగ్ ట్ెస్ట (20WBCT)
20 మితుట్స షో ల్ ఫల డ్స కసలట్్ంగ్ ట్ెస్ట (20WBCT)
మోగి నండు 2 ml యఔు ం ళేఔమించి గసజు గొట్ట ంఱో రేళ,హ 20 తుభుయౖసఱ తృసట్ు యసధాయణ ఈయౖోణ ఖాతఱో ఔదఱఔుండా
ఈంచాయౌ. 20 తుభుయౖసఱ తమసాత నెభమదగస గసజు గొట్ాటతుా ఔడ్ఱో; ఔరేల యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట ఔుండా ఈంట్ే మోగికూ
తృసభు యవం దాామస ఴైతృో పభతరననజనేమిమా ళచిినట్ుట. కచిితబైన తుమసియణ చేశకోరసయౌ ఄనఔుంట్ే మోగి దఖగ య
నండు ముదట్ోల 4 ml యఔు ం ళేఔమించి 2 ml 20WBCT ఔు ఈయోగించి భమొఔ 2 ml యఔు ంఱో యసధాయణ ళయకూు యఔు ం
ఔయౌహ యఔు ం ఖడ్డ ఔడ్ెతేందేమో చ఼డాయౌ. మండుంట్్ఱో పయౌతం కేఱా ళళేు , దాతుా ఫట్్ట మాంట్ీ-రెనమ్ ఏమసుట్ు
చేమాయౌ.
5.1 ఫర్ా్ (కసయౌన గసమాఱు)
చయమం, భూయకోళే భమిము ఱోఱ ఈనా ఔణజఞఱాతుకూ ళచేి థయమల్ ట్ారభాతు ఫర్ా్ ఄంట్ాయు. దీతు ళమీగఔయణ
ఎంత ళయఔు భమిము ఎంత ఱోతే రేడుమి ళఱల కసయౌంద ఄనే దాతు ఫట్్ట ఈంట్ుంద. ఴమీయం ముతు ంఱో ఔనాా ఎఔుకళ
కసయౌతే దాతుా యయసుయబైనదగస మిఖణంచాయౌ; ఎందఔంట్ే ఆఱాంట్్ ఫర్ా్ ఄభనపుడ్ె ఫ్ూ
ల భడ్స ఱాస్,
కసట్ఫో యౌజం, ఄతూమిమా భమిము ళఔండ్మీ ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు చాఱా ఎఔుకళ.
ఴమీయం ఎంత ఱసతం కసయౌంద ఄనే యవమాతుా తెఱుశకోళడాతుకూ "యౄల్ అఫ్ 9" రసడాయౌ
ట్ేఫుల్ 4: యౄల్ అఫ్ 9 శ఼చి
ఴమీయంఱో ఫాగసఱు

దద ఱఔు

హఱలఱఔు (%)

(%)
తఱ

9

18

ఄుర్ యౌంబ్స

9

18

ట్రంక్ యొఔక మాంట్ీమిమర్ ఱేదా తృో ళటమిమర్ ఈమితఱం

18

18

ఱోమర్ యౌంబ్స

18

14

మితుమం

1

1

చికూతస
కసయౌన గసమాఱన ఫర్ా డుగాీ భమిము ఴమీయం మీద ఎంత ళయఔు గసమం ఄభంద (ఫాడీ శమేిస్ ఏమిమా - BSA)
ఫట్్ట ళమీగఔమియు సయు. తీళరతన ఫట్్ట ఏ యఔబైన చికూతస, ఏ రదేఴంఱో ఆరసాయౌ ఄనేద తుయణ భయసుయు. శాఱుబైన ఫర్ా్
భమిము ళఔండ్స-డుగాీ ఫర్ా్ కేళఱం 2 నండు 3 ఆంచఱు ఱేదా దద రసమిఱో 15% భమిము హఱలఱఱో 10% BSA
భాతరబే ఄభతే రెభదయతు శ఼చనా బేయఔు ఆంట్్ నండే చికూుశ తృ ందళచి.
2. ళట మైల్ గసజ్ ఫాయండేజ్ ఱేదా తడు ట్ళల్ ఈయోగించి కసయౌన రదేఱసతుా ఔహు ఈంచాయౌ. కసట్న్ ఖుడ్డ రసడుతే చయమం
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ఆమిాట్ేట్స ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద. ఆయ భమీ ఖట్్టగస కసఔుండా దఱుగస గసమాఱ మీద యళడ్ం దాామస తిు డు
తఖుగతేంద. గసయౌ యో ఔఔుండా ఈండేందఔు ఫాయండేజ్ రేమాయౌ.
3. గసమం ళదద కసయౌన చమసమతుా ఱేదా ఆతమసతర రసట్్తు ఫఱళంతంగస త ఱగించడ్ం ఱేదా ఱాఖడ్ం ళంట్్య
చేమఔడ్ద.
తీళరబైన ఫర్ా్ ఄంట్ే ముదట్్ ఱేదా మండ్ళ డుగాీ ఫర్ా్ దద రసమిఱో 25% భమిము హఱలఱోల 20% BSA ఈంట్ుంద
ఱేదా భూడ్ళ డుగాీ ఫర్ా్ >10% BSA ఈంట్ుంద. ఆఱాంట్్ గసమాఱు ఄభన రెంట్నే ఄతయళశయ చికూతస
చేమాయౌ.
1. మోగి ఫరతిఔునాాడో ఱేదో ఖుండె కొట్ుటకోళడ్ం, ఱసాశ భమిము ఔదయౌఔఱ దాామస ఖుమిుంచాయౌ. ఄఱాంట్్య ఱేఔతృో తే
రెంట్నే CPR (2ళ ఄధాయమంఱో చ఼డ్ండు) ముదఱుట్ాటయౌ.
2. మోగి మీద ఈనా ఫట్ట ఱు త ఱగించే రమతాం చేమఔడ్ద. ఄభతే కసఱుతేనా ళశుళపఱు ఱేదా తృ ఖకూ ఱేదా
రేడుకూ ద఼యం ట్ాటయౌ.
3. తీళరబైన గసమాఱు ఈనా మోఖుఱఔు చతూాట్్తో యబరయచఔడ్ద, దీతు ళఱల యౖసక్ కూ ఖుయభేయ రభాదం ఈంద.
4. ఫాయండేజ్ ఱేదా తడు ట్ళల్ దాామస కసయౌన రదేఱసతుా ఔతృసుయౌ.
తృసరణాఱు తుయౌే రమతాాఱు భమిము అశతిరఱో తీశకోరసయౌసన చయయఱు
1. ఎభర్ రే ఄడ్డ ంఔుఱు త ఱగించాయౌ. ఖదఱో ఫందీ ఄభయ ఈంట్ే, ముయౘతుకూ కసయౌన గసమాఱు ఈంట్ే,
ఔనఫొ భమఱు, భుఔుకఱో జుట్ుట కసయౌనట్ుట ఈంట్ే, ఱసాశ ఆఫబందఱు, ళ్రైడ్ర్, చెభతనయంఱో భాయుు భమిము
శ఼ిట్ంఱో తృ ఖభళహ ఈంట్ే ఆనహ ఱేవన్ ఆంజుమీ ఄభనట్ుట తుమసిమించకోరసయౌ.
2. మోగి ఱసాశ మీక్షుంచి తఖు చికూతస ఄందంచాయౌ.
3. ఆతయ గసమాఱు ఏబైనా ఄమాయభేమో మీక్షుంచి చికూతస ఄందళాడ్ం.
కసయౌన గసమాఱ తీళరతన యఱలలలహంచడ్ం యౄల్ అఫ్ 9 దాామస చేమాయౌ.
యసధాయణ చయయఱు
1. ఫ్ూ
ల భడ్సస
రెభడ్స ఫో ర్ కసనయఱా దాామస IV ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆన఼ిావన్. ఖతి 4 ml/kg/BSA%. మింఖర్స ఱాకేటట్స య ఱయవన్
ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే యసధాయణ ళఱెభన్. శఖం మోతాద ముదట్్ 8 ఖంట్ఱోల ఆరసాయౌ, మిఖతా శఖం తమసాతి 16
ఖంట్ఱోల ఆరసాయౌ. ఫ్ూ
ల భడ్స థెయ శమితృో తేందో ఱేదో మోగి ఖంట్ఔు యడుచే భూతారతుా ఫట్్ట తెఱుశకోరొచి.
దద రసమిఱో ఖంట్ఔు 30-50 ml భమిము చినాహఱలఱోల 0.5-1 ml/kg రసఱయం ఈనాట్ుట ఄభతే ఴమీయంఱో
ఫ్ూ
ల . ఴచితఖుగఱ అధాయంగస ఫ్ూ
ల భడ్సస శమితృో భనట్ు
ల భడ్సస ఆన఼ిావన్ భాయుికోరొచి.
2. నొహు నండు ఈఴభనం
యసధాయణ తిు డుతో రళఴిశు నా తూట్్తో కోల్డ ఔంరస్, ఄభతే భమీ చఱల తు తూయు రసడ్ఔడ్ద.
భామిిన్ శఱేిట్స (15 mg/ml) 10-15 mg ఆంజక్షన్ యసటట్స, ఄళశయం ఄననఔుంట్ే 4-6 ఖంట్ఱఔు భమొఔ యసమి
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ఆరొాచి.
ఱేదా
తిడున్ 25-100 mg ఆంజక్షన్ (SC/IM); చినాహఱలఱఔు మోతాద - 0.5-2 mg/kg.
ఱేదా
ంట్ాజోళహన్ ఆంజక్షన్ - దద ఱఔు (IM/IV) 30 mg, తీళరబైన నొహు ఈంట్ే 45-60 mg. శంళతసయం భన
హఱలఱఔు (IM/SC) 1 mg/kg ఱేదా IV దాామస ఄభతే 500 mcg/kg. ఄళశయం ఄనఔుంట్ే 3-4 ఖంట్ఱఔు ఔ
యసమి ఆరొాచి.
3. గసమాఱఔు చికూతస
> యయసమనాఱ దాామస ఔయౌగే ఫర్ా్ తు మిఖతా రసట్్తు తూట్్తో యబరయచాయౌ.
> ఫట్ట ఱు, భట్్ట భమిము తృ ఔుకఱన త ఱగించాయౌ.
> డెళ
ర హసంగ్: నొహుతు తగిగశు ంద, ళయమసిఱన ఱుిఔుంట్ుంద భమిము ళఔండ్మీ ఆనెిక్షన్ ఄళాఔుండా
తురసమిశు ంద.
> ళహఱార్ శ ఱాిడెభమాజభన్ 1% ఱేదా ళహఱార్ నెభట్ట్స
ేర ఱేదా తౄసరమీళట్్న్ 1% కుామ్.
> ఄంచఱోల చట్ృ
ట కసయౌనా ఱేదా ఛాతీ దఖగ య ఫర్ా్ ఈనాా తౄసళహభఔటమి
> మాంహళహయౌలన్ 500 mg IV ఆంజక్షన్, అర్ ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; హఱలఱఔు 50-100 mg/kg, మోతాదతు
నాఱుఖుగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ
ఱేదా
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ 500 mg ఆంజక్షన్, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱతృసట్ు.
ఔఱిర్ ళతుసట్్యట్ీ మీక్షఱ అధాయంగస మాంట్్ఫయోట్్క్స.
> ఎభర్ రే గసమం ఄముంట్ే ఎండో ట్ారకూమల్ ట్ృయబ్, తీళరబైన ఫర్ా్ ఄముంట్ే నాయో గసయళహటక్
ో ట్ృయబ్ దఖగ య
ఈంచకోరసయౌ.
> తీళరబైన ఫర్ా్ ఄభనపుడ్ె మూమినమీ కసథెట్ర్ ఄభమిి ఖంట్ఔు ఔ యసమి భూతరం యడ్ెదఱ ఎంతో
మియౕయౌంచాయౌ.
> పజియోథెయ
> ఄళశయం ఄభతే తృసలళహటక్ శయు మ.ీ
> రేడు తృసతూమం ఱేదా ఆఫబంద ఔయౌగించే యయసమనం తాఖడ్ం దాామస ననయు భమిము గొంతే ఎయాగస భామి
రసశుంద. దీతునే యసకల్డ ్ ఄంట్ాయు. ఇ శందయైంఱో మోగి రెంట్నే చఱల ట్్ తూయు తాగి రెంట్నే యసధాయణ ఈయౖోణ ఖాతఱో
ఈనా తృసఱు ఱేదా ఖుడ్ెడ తాగసయౌ. అ తమసాత అశతిరకూ తీశఔురెలలడ్ం భంచిద.
మోగికూ యవమశ఼చి
ఫర్ా్ తీళరత ఖుమించి, రసట్్ ళఱల జమిగే మిణాభాఱ ఖుమించి మోగికూ భమిము ఔుట్ుంఫశబుయఱఔు యళమించాయౌ.
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కసయౌన గసమాఱు ఄభన రెంట్న్ మోగితు అశతిరకూ తయయౌంచడ్ం భంచిద.
భన చెహున తృసరధమిఔ చికూతస తృసట్్ంచడ్ం దాామస మోగికూ ఔయౌగే యౘతు తగిగంచళచి.
6.0 తౄసమిన్ ఫాడీస్ (ఫమట్్ దామసిఱు/ఴఔఱాఱు)
ఴమీయంఱోకూ ఄళశి ఱు ఔయౌగించే తౄసమిన్ ఫాడీస్ భుఔుక, చెయ, యోతు భమిము మూమేతర దాామస ఱోఱకూ
రరేయంచళచి. ననట్్ దాామస ళచేి తౄసమిన్ ఫాడీస్ ఱామింక్స, ఫారతుకమల్ ట్ీ,ర ఇయో పేఖస్ ఱేదా ఔడ్ెపఱో ఈండుతృో భే
ఄళకసఴం ఎఔుకళ.
రసయధ తుమసియణ
శభశయ ఈనా రదేఱసతుా ఫట్్ట రసయధ తుమసియణ చేమాయౌ; రసయధ ఱక్షణాఱు తౄసమిన్ ఫాడీ ఔ రదేఴంఱో ఈండ్డ్ం ళఱల
ఔయౌగే ఆన్లబేవన్ ఱేదా ఄడ్డ ంకూ ళఱల ఫమట్డ్తాభ.
చికూతస భాయగ దయశకసఱు
తౄసమిన్ ఫాడీస్ న ఖుమిుంచి, త ఱగించాయౌ. ఔడ్ెపఱో ఈండే తౄసమిన్ ఫాడీస్ చాఱా ఄయుదగస ఱక్షణాఱన రదమిశయసుభ
కసఫట్్ట యట్్కూ ఎట్ుళంట్్ చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద.
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16ళ ఄధాయమం
భాయౌగాంట్స రసయధఱు
భాయౌగాంట్స రసయధఱు ఖుమించి చెేుట్పుడ్ె తయచగస యతుహంచే దం "కసనసర్". కసనసర్ ఄనేద ఄనేఔ యకసఱెభన
భాయౌగాంట్స రసయధఱన శ఼చిశ఼
ు రంచ రసయు ంగస ఄనేఔ భందకూ ఄనామోగసయఱు ఔఱుఖజేశు ఼ భమిము తృసరణాఱ
మీదఔు తీశకొచేి ఄళశి .

1.1 గైనెకోఱాజిఔల్ భాయౌగాతూసస్
1.2 ళమిాక్స కసమిసననభా (Cacx)
ఱక్షణాఱు


తృసరయంబ దఴఱోల ఎట్ుళంట్్ ఱక్షణాఱు ఈండ్ళప



భుదయు దఴఱోల - తృో స్ట -కసభట్ల్, ఆంట్ర్-బన్ర
ర ళల్ ఱేదా తృో స్ట -బననతృసశల్ రెజభనల్ తెల డుంగ్ ళంట్్
ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ



రసయధ యొఔక చిళమి దఴఱోల నొహు భమిము ఆనాకంట్్నెన్స ళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహయు సభ

మియౕఱనఱు


రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, కూామాట్్తున్, మూమిమా



మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, తృ తిు ఔడ్ెప/యౌాక్ ఄఱాటోయో ననఖాప, IVU



ళమిాక్స ఫమాస ఱేదా ఄఫాాయమల్ తృసప్ ళహమమర్ ఱేదా VIA/Vili ళీతుంగ్



రసయధ దఴన తుమసిమించేందఔు భతే
ు (EUA) దాామస ఫ్భభాయనయళల్ మీక్ష, మకోట-రెజభనా మీక్ష
తుతుశమిగస చేమాయౌ

ఴియట ో తృసథాఱజీ: యసకాభస్ ళల్ కసమిసననభా (SCC) 90%, ఄడునన కసమిసననభా - 10%; ఄయుదగస కూలమర్ ళల్,
యసమల్ ళల్, యసమోకభా ముదఱెభనయ ఈండొ చి
ళేటజింగ్: FIGO: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA భమిము IVB
తృసరధమిఔ కసనసర్ దఴఱు - IB, IIA భమిము ళఱెకటడ్స IIB
భుదయు కసనసర్ దఴఱు - IIB ఫయౌక, IIIA భమిము IIIB
మిపయల్
ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస గైనకసఱజిస్ట దఖగ యఔు రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ.
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ళమిాక్స కసమిసననభాఔు శమైన చికూతాస యధానం రతేయఔ అశతేరఱోల చేళే మీక్షఱన ఫట్్ట తెఱుశకోరొచి.
చికూతస
ఴశు చి
ర కూతస, మేడుయోథెయ భమిము కుమోథెయ ళమిాక్స కసమిసననభా నమం చేమడాతుకూ రసడ్ెతాయు.
ళేటజ్ 1
ఴశు చి
ర కూతస భమిము మేడుయోథెయ కే యఔబైన పయౌతాఱు ఆయసుభ. ఄభతే ఇ దఴఱో ముఔు ళమశఱో ఈనా
మోఖుఱఔు ఴశు చి
ర కూతస చేమడ్ం దాామస ఒళమీఱు కసతృసడే ఄళకసఴం ఈంట్ుంద. మసడుఔల్ ఴిశటమఔటమీ భమిము యౌాక్
యౌంతౄసడుళఔటమీ ఴశు చి
ర కూతస తఔుకళ ళమశనా రసమికూ చేమడ్ం భంచిద. ళమశఱో దద రసయు భమిము
ఴశు చి
ర కూతస ళఱల ఄధఔ నవట ం జమిగే రసమికూ మేడుయోథెయ, అ తమసాత కుమోథెయ చేమడ్ం ఈయోఖఔయం.
ళేటజ్ 2
ఇ దఴఱో మేడుయోథెయ ళహతౄసయుస చేయు సయు. దీతుతోతృసట్ు కమోథెయ ఔడా చేమాయౌస మసరొచి. కొతుా శందమసైఱోల
ఴశు చి
ర కూతస తమసాత మేడుయోథెయ భమిము కమోథెయ ఔడా చేమాయౌస మసరొచి. ఈదా: యౌంఫ్ గసలన్డ ్ ఔు కసనసర్
ళచిిన మోఖుఱఱో. ట్ృయభయుల ఫయౌకగస ఈంట్ే కుమోమేడుయోథెయ ఈయోఖఔయం.
ళేటజ్ 3 & 4
ఇ దఴఱోల మేడుయోథెయ ఔకట్ే రసయధతు తగిగంచఖఱ భాయగ ం. కొతుాయసయుల మేడుయోథెయ భమిము కుమోథెయ ఔయౌహ
ఆరసాయౌస మసరొచి.
ఖమిైణీఱఱో ఆనేాళహవ్ ళమిాఔల్ కసమిసననభా
కేళఱం 3% ఖమిైణీఱఱో భాతరబే ఆనేాళహవ్ ళమిాఔల్ కసమిసననభా రసయధ తుమసియణ ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద. రసయధ
దఴ, ఖయైధాయణ దఴ భమిము మోగి తుయణ మం మీద చికూతస అధాయడు ఈంట్ుంద. ళభట్ాఱజి భమిము కోఱోుయో కహక్
ఫమాస దాామస ళమిాక్స కసమిసననభా-ఆన్-ళట్ు రసయధ తుమసియణ ఄభన ఖమిైణీఱఔు తుమిదవటబైన చికూతస రశళం
ఄభన అయు రసమసఱ ళయఔు ఆళాఔుండా ఈండొ చి.
బైకాోఆనేాళహప్ ఱేదా ఆనేాళహప్ కసమిసననభా ఄభతే ఖయైధాయణ శభమంఱో ఔడా ఫమాస చేళహ రసయధ తుమసియణ
చేమాయౌ. కొతుా శందమసైఱోల బైకాోఆనేాళహప్ కసమిసననభాఔు తఖు జఞఖాతుఱు తీశఔుతు తుమిదవటబైన చికూతస రశళం
తమసాత ముదఱుట్టటచి.
ఖయైధాయణ ముదట్్ దఴఱో, 20 రసమసఱు, కసమిసననభాఔు చికూతస ఄందంచడ్ం మిఖణఱోకూ తీశకోఔడ్ద. ఄభతే
రసయధ దఴన ఫట్్ట ఴశు చి
ర కూతస ఱేదా మేడుయోథెయ చేమాయౌస మసరొచి. మండ్ళ తెభభ
ర ాళహఔం చిళమి రసమసఱోల ఄభతే
ఄళశయం ఄనఔుంట్ే కుమోథెయ చేయొచి. భూడ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో ళహళేమిమన్ చేళహ తడ్డ న తీళహన తమసాత
కసమిసననభాఔు ఴశు చి
ర కూతస శమితృో తేంద ఄంట్ే దాతుా తుయాఴించాయౌ ఱేదా మండ్ె రసమసఱ తమసాత
మేడుయోథెయ/కుమో-మేడుయోథెయ చేమాయౌస ఈంట్ుంద.
చికూతస తమసాత చయయఱు
ళమిాక్స కసమిసననభాఔు చికూతస తృ ందన మోఖుఱఱో యసధాయణంగస మండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప ఇ రసయధ తియఖఫ్ట్ట ే
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ఄళకసఴం ఈంద. కసఫట్్ట ఇ మండ్ె శంళతసమసఱఱో రతి 2 ఱేదా 3 నెఱఱఔు ఱసమీమిఔ మీక్ష, ననడ్ల్ ఄళళమంట్స,
మకోటరెజభనల్ మీక్ష భమిము తృసప్ ళహమమర్స ళంట్్య చేభంచకోరసయౌ. తమసాత భూడ్ె శంళతసమసఱ తృసట్ు రతి 4
నండు 6 నెఱఱఔు ఇ మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. అ తమసాత శంళతసమసతుకూ ఔ యసమి చేభంచఔుంట్ే
శమితృో తేంద. నొహు, రెజభనల్ తెల డుంగ్, GI ఱేదా GU డుశింక్షన్ ళంట్్య ఫమట్డుతే క్షుణణ ంగస మీక్షుంచాయౌ.
రసయధ కచిితంగస తియఖఫ్డ్ెతేంద ఄనఔునే మోఖుఱఱో తయచగస చెస్ట పహయౌమ్స భమిము ఄఫోడ మినల్-యౌాక్ CT
యసకన్స చేమాయౌ. CT యసకన్ ఱేదా IVPs ళఱల ఔడా ముమేట్యల్ ఄఫ్రరక్షన్ తుమసియణ చేయొచి.
మోగికూ యవమశ఼చి
తృసప్ ళహమమర్స భమిము యశళల్ ఆనెసెక్షన్ అఫ్ట ర్ ఄళహట్్క్ మాళహడ్స (VIA) యొఔక తృసరభుకయతన యళమించాయౌ.
తృో స్ట -కోభట్ల్, తృో స్ట -బననతృసశల్, ఆంట్ర్-బన్ర
ర ళల్ తెల డుంగ్ భమిము రెజభనా నండు డుఱసిర్ు ళంట్్ ఱక్షణాఱు
ఔనడుతే రెంట్నే రెభదయతు శంరదంచాయౌ.
చినా ళమశఱో యల , ఄనేఔభందతో ఴఽంగసయం, భయ్టతృసమిట్ీ భమిము ధ఼భతృసనం ళఱల ఇ రసయధ ఔయౌగించే
నయౖసటతుా యళమించాయౌ.
1.3 ఎండో బట్్రమం కసమిసననభా
ఱక్షణాఱు: దద రసమిఱో తృో స్ట -బననతృసశల్ PV తెల డుంగ్
మియౕఱనఱు


రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, కూామాట్్తున్, మూమిమా



మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: IVU, CXR, తృ తిు ఔడ్ెప/యౌాక్ ఄఱాటోయో ననఖాప



ళభట్ ోఱజీ: ఎండో బట్్మ
ర ల్ ఔుయమట్్టంగ్స



రసయధ దఴన తుమసిమించేందఔు భతే
ు (EUA) దాామస ఫ్భభాయనయళల్ మీక్ష, మకోట-రెజభనా మీక్ష
తుతుశమిగస చేమాయౌ

ఴియట సఱజీ: యసధాయణంగస ఄడుననకసమిసననభా ఈంట్ుంద; ఄయుదగస కూలమర్ ళల్, యసమల్ ళల్, యసమోకభా ముదఱెభనయ
ఈండొ చి
ఴియట ో ఱాజిఔల్ గేాడ్స, తృో ర గోాళహస్ న తెఱుపతేంద: GIII ఔనాా GI బేఱు
ళేటజింగ్: FIGO: IA, IB, IC, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA భమిము IVB
తృసరధమిఔ కసనసర్ దఴఱు: IAG1, IBG1, II భమిము ఄతయధఔ II
భుదయు కసనసర్ దఴఱు: III and IV
మిపయల్
ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస గైనకసఱజిస్ట దఖగ యఔు రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ.
ముట్ెమిన్ కసమిసననభాఔు శమైన చికూతాస యధానం రతేయఔ అశతేరఱోల చేళే మీక్షఱన ఫట్్ట తెఱుశకోరొచి.
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చికూతస
యసితుఔంగస యుఖుతేనా ఎండో బట్్మ
ర ల్ కసనసర్ ఈనా మోఖుఱఱో ఇ రసయధ నమం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఄధఔం. ఇ
కూంద చెహున చికూతాస యధానాఱఱో ఔట్్ రసయధతు నమం చేమఖఱుఖుతేంద.
1. ఫ్భఱేట్యల్ యసయౌుంగో-ఉపమఔటమీ తోఔడున ఴిశటమఔటమీ
2. ఫ్భఱేట్యల్ యసయౌుంగో-ఉపమఔటమీ తోఔడున ఴిశటమఔటమీ భమిము ఄడ్ెురెంట్స మేడుభేవన్ థెయ. కసనసర్ 50%
భగస భయోబట్్మ
ర ల్ ఔండ్మసఱోలకూ మిగితృో తే ఱేదా గేాడ్స 3 ట్ృయభర్ భయోబట్్మ
ర ల్ ఆనేావన్ ఈనాపుడ్ె ఇ
దద తితు ఄభఱు చేయు సయు.
మీజనల్ భమిము డుళట ంట్స బట్ాయసటళహస్ ఈనా మోఖుఱఱో రసయధతు నమం చేమడ్ం దాదాప ఄయసధయం. ఄభతే
కొతుా ఄయుదెభన శందమసైఱోల యౘమోమన్ థెయ దాామస మోగి కోఱుఔునే ఄళకసఴం ఈంద.
ముట్ెమిన్ ళమిాక్స రబేమం ఔనఔ ఈంట్ే, ఇ కూంద చికూతసఱోల ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ రమతిాంచళచి:
1. ఫ్భఱేట్యల్ యసయౌుంగో-ఉపమఔటమీ తోఔడున ఴిశటమఔటమీ, అ తమసాత అడ్ెురెంట్స థెయ
2. మేడుమాల్ ఴిశటమఔటమీ
3. యౌాక్ భమిము మిఄయోట్్క్ యౌంఫ్ ననడ్స డుళక్షన్.
1.4 రెజభనా భమిము ళఱా కసనసర్
ఱక్షణాఱు


రెజభనా భమిము/ఱేదా ళఱాఱో ఱుయకోతృసలకూమా భమిము ఆతయ డుయట ో పహక్ భాయుుఱు



దయద ఔ శభశయ; ఆద ఄఱసర్ గస భామొచి (నాన్-ఴీయౌంగ్ ఄఱసర్స)



శ఼ర్-ఆనెిక్షన్ ళఱల నొహు



కసనసర్ మసళడాతుకూ ఫామోుయౌన్స గసలండ్స, ఱాతమా బేజోమస, ఱాతమా బైననమస భమిము కూలట్ ోమిస్ రధానబైన
రదేఱసఱుగస ఈంట్ాభ; కొతుా యసయుల గోాభన్ యౌంఫ్ఄడుననతి ఔడా కసనసర్ ఔు కసయఔం ఄరొాచి.

మియౕఱనఱు


రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, కూామాట్్తున్, మూమిమా



మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: IVU, CXR, తృ తిు ఔడ్ెప భమిము యౌాక్ ఄఱాటోయో ననఖాప



రసయధ దఴన తుమసిమించేందఔు భతే
ు (EUA) దాామస ఫ్భభాయనయళల్ మీక్ష, మకోట-రెజభనా మీక్ష
తుతుశమిగస చేమాయౌ; దీతు ళఱల తృసరధమిఔ రసయధఱ ఈతుకూతు ఖాఴించళచి ఱేదా ఆతయ రదేఱసఱ యశు యణ
ఖుమించి తెఱుశకోరొచి (ఈదా: Cacx)



ళఱాల్ ఱేదా రెజభనల్ య్వన్ నండు ఫమాస చేమడ్ం దాామస రసయధ తుమసియణ చేయొచి

ఴియట సఱజీ: యసధాయణంగస యసకాభస్ ళల్ కసమిసననభా ఈంట్ుంద; ఄయుదగస KS, కూలమర్ ళల్, యసమల్ ళల్, యసమోకభా
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ముదఱెభనయ ఈండొ చి
ఴియట ో ఱాజిఔల్ గేాడ్స, తృో ర గోాళహస్ న తెఱుపతేంద: GIII ఔనాా GI బేఱు
ళేటజింగ్: FIGO: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA భమిము IVB
తృసరధమిఔ కసనసర్ దఴఱు: IAG1, IBG1, II భమిము ఄతయధఔ III
భుదయు కసనసర్ దఴఱు: III and IV
మిపయల్
ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస గైనకసఱజిస్ట దఖగ యఔు రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ.
ళఱోా-రెజభనల్ కసమిసననభాఔు శమైన చికూతాస యధానం రతేయఔ అశతేరఱోల చేళే మీక్షఱన ఫట్్ట తెఱుశకోరొచి.
చికూతస
రెజభనా: ళేటజ్ 1 ట్ృయభయుల ఄుర్ థర్డ ఫాఖంఱో ఈనాట్ల భతే ఴిశటమఔటమీ, రెజభనెఔటమీ, యౌంఫ్ ననడ్స డుళక్షన్ భమిము
కొతుా యసయుల మేడుభేవన్ థెయ.
ఆతయ భభ
ర మీ ట్ృయభయుల మేడుభేవన్ థెయ దాామస (ఎక్రయాల్ తెమ్ మేడుభేవన్ థెయ భమిము ఫారకూథెయ) చికూతస
ఄందంచళచి. మేడుభేవన్ ఖనఔ కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స ఄభతే (రెళహకోరెజభనల్ ఱేదా మకోటరెజభనల్ పహశట ఱా ళఱల )
యౌాక్ ఎక్సఎంట్మేవన్ దద తితు ఄనశమించాయౌ.
ళఱాా: రెభడ్స ఎకూసవన్ భమిము యౌంఫ్ ననడ్స డుళక్షన్; దీతుకూ మినయౘభంప యసటయమల్ ఆనేావన్ < 1 mm
ఈనాపుడ్ె.
ళేటజ్ 3 ఱేదా 4 కసనసర్ ఄభతే ఴశు చి
ర కూతస, మేడుభేవన్ థెయ భమిము/ఱేదా కుమోథెయ.
1.5 భాయౌగాంట్స ట్ోరతౄో ఫాలళహటక్ రసయధ
ఱక్షణాఱు: ఄయుదగస ళచేి యసయౌడ్స ట్ృయభర్. ఖయైధాయణ ళఱల ఔయౌగే ఴైడాట్్డుతౄసర్మ మోల్ మసళడ్ంతో ఇ రసయధ
ళశుంద. దీతు ళఱల యసధాయణ ఱేదా ఎకోటహక్ రశళం ఄరొచి; కొతుాయసయుల ఄండ్ం ఖయైంఱోనే భయణంచళచి.
ఖయైధాయణ ఄపుడ్ె ఱేదా తమసాత "ఱార్ు-పర్-డేట్స" ముట్ెయస్ ఔు శంఫంధతబైన ఄశషజబైన రెజభనల్ తెల డుంగ్
మోగిఱో ఔనడ్ెతేంద. ఆతయ ఱక్షణాఱు - ఔడ్ెప ళచిిన శంకేతాఱు ఱేదా -ర ఎకసలంహసమా
మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, కూామాట్్తున్, మూమిమా, ßHCG యసిభ, ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ మూమినమీ
HCG
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, CT యసకన్స ఱక్షణాఱన ఫట్్ట బట్ాయసటళహస్ ఈందో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ,
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తృ తిు ఔడ్ెప భమిము యౌాక్ ఄఱాటోయో ననఖాప
ళభట్ాఱజీ: D&C నండు ఔుయమట్్టంగ్స
ఴియట సఱజి: కొమియోకసమిసననభా, ఴైడాట్్డుతౄసర్మ మోల్, కొమియోఄడుననభా డెశట ో భన్స
ళేటజింగ్
భునట్్ ఖయైధాయణ భమిము కుమోథెయ భధయ ళయళధ, తృసరధమిఔంగస ఈనా HCG యసిభ, శంకయ, ఎతే
ు ,
మిభాణం భమిము బట్ాయసటళహస్ ఈనా రదేఴం (బదడ్ె తృసరంతం ఄభతే ఄతయంత రభాదఔయం), మోగి ళమశస
(ళమశ మిగేకొదీద ఄతృసమం యుఖుతేంద), తృసమిట్,ీ ఖతంఱో ఏబైనా కుమోథెయ జమిగిందా ళంట్్ ఄంఱసఱన
ఫట్్ట ళేటజింగ్ భూడ్ె యకసఱుగస ఈంట్ుంద - ఱో మిస్క, మోడ్మేట్స మిస్క భమిము ఴై మిస్క శభూయౘఱు
మిపయల్
ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస గైనకసఱజిస్ట దఖగ యఔు రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ.
భాయౌగాంట్స ట్ోరతౄో ఫాలళహటక్ రసయధ కూ శమైన చికూతాస యధానం రతేయఔ అశతేరఱోల చేళే మీక్షఱన ఫట్్ట
తెఱుశకోరొచి.
చికూతస
ఴశు చి
ర కూతస: ఱక్షణాఱు ఔనడ్ెతేంట్ే D & C ట్రభల్ - ఴిశటమఔటమీ
కుమోథెయ: కొమియోకసమిసననభా ఫాగస కుమోళతుసట్్వ్; కసఫట్్ట బట్ాయసటట్్క్ ళహితిఱో ఈనాా ఔడా నమం చేయొచి
ఱో మిస్క శభూషం
మోగికూ ఔతువట ం ఔనాా కసశు ఎఔుకళ తృో ర గోాళహటక్ ఆండుకేట్ర్స ఈంట్ే ఇ శభూషంఱో చేయుితాయు
బతోట్ెక
ర ేసట్స (MTX) (IM) 50mg, మోజుఱు 1, 3, 5, 7
దీతుతోతృసట్ు
తౄో యౌతుక్ మాళహడ్స (IM) 6mg, మోజుఱు 2, 4, 6, 8
బతోట్ెక
ర ేసట్స ళహంఖల్ ఏజంట్స భమిము ఄధఔ మోతాదఱో MTX + తౄో యౌతుక్ మాళహడ్స రసడ్ఔం తృసరధమిఔ రసయధ
దఴన శ఼చిశుంద.
రతి అయు మోజుఱఔు ఔ యసమి భన చెహునయ రసడాయౌ; ఆఱా HCG ఖుమిుంచఱేఔుండా తృో భన తమసాత ఎతుమిద
రసమసఱు రసడాయౌ

మోడ్మేట్స మిస్క భమిము ఴై మిస్క శభూయౘఱు
మోగికూ తీళరం నండు ఄతి తీళరబైన తృో ర గోాళహటక్ ఆండుకేట్ర్స ఈంట్ే ఇ మండ్ె శభూయౘఱఱో చేయుితాయు
కసంతనేవన్ కుమోథెయ:
MTX + మాకూటననబైళహన్-D + ళభకల ోతౄసశిబైడ్స + ఎట్టతృో ళభడ్స:
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D1: MTX 50mg i/v, 200mls N/Sఱో భూడ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు; ఎట్టతృో ళభడ్స 100mg i/v, 200mls N/Sఱో
భుభు తుభుయౖసఱ తృసట్ు; మాకూటననబైళహన్-D 0.5mg i/v
D2: MTX 50mg i/v, 200mls N/Sఱో భూడ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు; మాకూటననబైళహన్-D 0.5mg i/v, తౄో యౌతుక్
మాళహడ్స 6mg i/m ఱేదా i/v
D3: తౄో యౌతుక్ మాళహడ్స 6mg i/m ఱేదా i/v
రతి అయు మోజుఱఔు ఔ యసమి భన చెహునయ రసడాయౌ; ఆఱా HCG ఖుమిుంచఱేఔుండా తృో భన తమసాత ఎతుమిద
రసమసఱు రసడాయౌ
ఖభతుఔ: చికూతసఔు శుందన ßHCG బశమమంట్స దాామస తెఱుశుంద, ళయంఱో భాయకర్ అయు నండు ఎతుమిద
రసమసఱ తృసట్ు ఔతుహంచఔుండా ఈండేంత ళయఔు చికూతస కొనయసగించాయౌ
1.6 ఒళమీ కసనసర్
ఎహతీయౌమల్ ట్ృయభర్స: ఒళమీకూ శంఫందంచి భాయౌగాతూసస్ ఱో 90% ఆందఱో ఫాఖం ఄముయంట్ాభ
ఱక్షణాఱు: తృసరధమిఔ దఴఱో ఄతి తఔుకళ ఱేదా ఄశఱు ఎట్ుళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళప. మోఖం భుదమే కొదీద
ఄఫోడ మినల్ డుళట నషన్, తృ తిు ఔడ్ెపఱో తృసఱుఫల్ భాస్, నొహు భమిము ఄళభకట్సస ఈతుకూ ళంట్్ ఱక్షణాఱు
ఔతుహయు సభ.
మియౕఱనఱు


రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, U&Es



మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, CT యసకన్స, తృ తిు ఔడ్ెప భమిము యౌాక్ ఄఱాటోయో ననఖాప



ఴియట సఱజీ: ఉతౄో మఔటమీ నభూనా ఱేదా ఱామసట్మి దాామస ఫమాస

ఎహతీయౌమల్ ట్ృయభర్స ఴియట సఱజీఱు: ళయస్ (ళహస్ట) ఄడుననభా, భుయకూనస్ (ళహస్ట) ఄడుననభా, ఎండో బట్ారభడ్స
ఄడుననకసమిసననభా, కూలమర్ ళల్ ఄడుననకసమిసననభా, గసానయఱోయస ళల్ ట్ృయభర్ , తీకస ళల్ ట్ృయభర్, ళమోటయౌ-ఱేడుగ్
ళల్ ట్ృయభర్, మిక్్్ ట్ృయభర్స.
ళేటజింగ్: శమిుఔల్ (ఱామసట్మి): FIGO: IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, III భమిము IV
మిపయల్
ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస గైనకసఱజిస్ట దఖగ యఔు రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ.
ఒళమీ కసనసర్ రసయధ కూ శమైన చికూతాస యధానం రతేయఔ అశతేరఱోల చేళే మీక్షఱన ఫట్్ట తెఱుశకోరొచి.
చికూతస
ఴశు చి
ర కూతస: ఒబనెఔటమీతో తృసట్ు TAHBSO. ఔరేల ట్ృయభర్ ూమిుగస త ఱగించడ్ం యసధయం కసఔతృో తే భాకూసభం
డీఫయౌకంగ్ (ళభట్ ో-మిడ్కూటవ్) ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ. ళేటజ్ IA ట్ృయభర్ భమిము ఴియట సఱజీ ఄనఔఱంగస ఈంట్ేనే
ముతూఱేట్యల్ యసయౌుంగో-ఉతౄో మఔటమీ చేమాయౌ
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కుమోథెయ
ఄడ్ెురెంట్స కుమోథెయ: భుదయు దఴఱోల ఈనా రసమికూ భమిము ఴియట సఱజీ ఄనఔఱంగస ఱేతు రసమికూ ఇ చికూతస
చేమాయౌ
కుమోథెయ మజిబన్
A: D0: రఴైడవ
ేర న్ 0.9 NS 3000mls/24 hrs
దీతుతోతృసట్ు
S: D1: తృసకూలట్ాకసల్ 175mg/sq m
దీతుతోతృసట్ు
S: ళహయసరలళట న్
హ 100mg/sq m
ళభకూల్: రతి ఆయరెభ ఔక మోజుఱఔు, అయు ళభకూలల ై; యట్్తో FBC, ఎఱెకటోోఱెభట్సస, మూమిమా, కూామాట్్తున్ మీక్షఱు
చేమాయౌ. చికూతసఔు భుంద 24-hr కూామాట్్తున్ కూలమమన్స మీక్ష కచిితంగస చేమాయౌ
మేడుయోథెయ
మళహడ్ెయళల్ ఱేదా మిఔమంట్స రసయధకూ మేడుయోథెయ శ఼చించాయౌ.
షో ల్ ఄఫోడ మినల్ మేడుభేవన్ - 30GY/20F/4wks
దీతుతోతృసట్ు
యౌాక్ ఫూస్ట - 50Gy
ఇ థెయ రసడ్డ్ం దాామస దీయఘకసఱం కసనసర్ ఄదపఱో ఈంట్ుంద భమిము మోగి భంచి పయౌతాఱతో కోఱుఔుంట్ాడ్ె
ఄభతే ఫామీ ఄళభకట్సస ఈనాా, గనతూమంగస మోగి ఫయుళప తఖుగతేనాా మేడుయోథెయ కసంట్ార-ఆండుకేట్ెడ్స

2.1 చయమ కసనసయుల
2.2 నాన్-బఱననట్్క్ చయమ కసనసయుల
ఱక్షణాఱు: నమం ఄళాతు పండ్ెల, దీయఘకసఱం శ఼యయయయమఱో ఈండ్డ్ం, తృసత కసయౌన గసమాఱు భమిము ననడ్ల్
ఆనాాఱెాాంట్స. దాదాప ఄందమిఱో ఔతుహంచే ఴచిమిఔ/శంకేతాఱు ఏమిట్ంట్ే ఎఔసతృో జ్ ఐన రదేఴం యౄప
భామితృో ళడ్ం, కొతు గస పండ్ె మిగి నమం కసఔతృో ళడ్ం. కొతుా యసయుల ఆట్ుళంట్్ భాయుుఱే తృసత కసయౌన గసమాఱ
మీద ఔడా ఏయుడొ చి.
మియౕఱనఱు


య్వన్ భమీ చినాదగస ఈంట్ే ఄళశయం ఱేద



ఎభుఔఱు ళయఔు ఄళశి మిగిందతుహళేు ఱోఔల్ ఎక్స-మే



ట్ృయభర్ ళమీగఔమించఔతృో తే CXR



ఫమాస - ఄళశయం ఈనా చోట్ ఎకూసవనల్ ఫమాస
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ఴియట సఱజీ: ఫలశల్ ళల్ (BCC) భమిము యసకాభస్ ళల్ కసమిసననభాస్ (SCC)
ళేటజింగ్: TNM ళేటజింగ్ ళమీగఔయణన ఄనశమించాయౌ
మిపయల్: రతేయఔ రెభదయ తుపణుడ్ె ఄళశయం ఈందతుహళనే
ేు ఆరసాయౌ
ఴశు రచికూతస
నాన్-బఱననభా ళహకన్ కసనసర్ ఔు రధానబైన చికూతసగస ఴశు చి
ర కూతస రసడ్ెతాయు. ఆందఱో ఫాఖంగస కసనసర్
ట్ృయభయుల భమిము చట్ృ
ట ఈనా చమసమతుా త ఱగించాయౌ. నాన్-బఱననభా ళహకన్ కసనసర్ ఔు ఆతయ చికూతాస
యధానాఱు: ఔాయోథెయ, మాతు-కసనసర్ కుామ్, మేడుయోథెయ భమిము తౄో ట్ోడెభనమిక్ థెయ.
దీతు ఱక్షయం కసనసర్ ఈనా రదేఴం ఄళకసఴం ఈనాంతళయఔు ఎకూసవన్, రెభడ్స ఱోఔల్ ఎకూసవన్, గసాఫ్టట భమిము
కొతుాయసయుల మాంపయట్ేవన్. యసితుఔంగస కసనసర్ న నాఴనం చేళే ది తేఱెభన ఔుయమట్్టంగ్, డెళహకేట్్ంగ్ ఱేదా
ఔాయోథెయ ఔడా ఄళశమసతుా ఫట్్ట రసడొ చి.
మేడుయోథెయ: ఆండుకేవన్: తృసజిట్్వ్ భామిున్, భుదయు దఴఱో/గేాడ్స ఱో ఈనా రసయధ ఱేదా చికూతస ఔుదయతు
ట్ృయభర్
కుమోథెయ
S: ట్ాహఔల్ - ఫ్ోల మోముమసళహల్; ఱోతేఱేతు య్వన్స భమిము ఆన్ ళట్ుఱో కసమిసననభా ఈంట్ే
ళహశటమిక్ కుమోథెయ: ఆద భుదయు దఴఱోల ఈనా మోఖుఱఔు; మేడుయోళతుసట్ెభజర్ తో తృసట్ు ళహయసరలళట న్
హ
S: ళహయసరలళట న్
హ ఆన఼ిావన్ రసమసతుకూ అయు యసయుల; దీతుతోతృసట్ు మేడుయోథెయ
-ర ఴైడవ
ేర న్ తుతుశమి, రతి ళభకూల్ కూ భుంద FBC & ఫల డ్స కమిళట ో తుతుశమి (యళమసఱఔు Cacx చ఼డ్ండు)
ఖుమిుంప/తురసయణ
శభమానయసయం మీక్షఱు చేభంచకోళడ్ం ఱేదా ళీతుంగ్ భమిము కయట్ోట్్క్ భాయుుఱు ఔతుహంచగసనే చికూతస
చేభంచకోళడ్ం ళంట్్య చేమాయౌ; చయమంఱో హగమంట్స తఔుకళ ఈనా రసయు UV ఱెభట్స దఖగ యఔు రెలాఔడ్ద ఱేదా
ఎఔసతృో జ్ ఄళాఔడ్ద.

2.3 భాయౌగాంట్స బఱననభా
ఱక్షణాఱు: ఖతంఱో ఈనా నేళస్ ఱో భాయుుఱు మసళడ్ం - దయద, యంఖు భామితృో ళడ్ం, మిభాణం యఖడ్ం,
యసట్్ఱెభట్స య్వన్స, ఈమితఱం భకూమసళడ్ం, ఄఱసమేవన్ భమిము/ఱేదా ఉజింగ్.
మియౕఱనఱు
య్వన్ భమీ చినాదగస ఈంట్ే ఄళశయం ఱేద
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ఉహమితితే
ు ఱు రసయధకూ ఖుయమాయభ ఄనఔుంట్ే ఛాతి ఎక్స-మే; యౌళర్ బట్ాయసటళహస్ ఄతు ఄనభానం ఈంట్ే
ఄఫోడ మినల్ అఱాటోయౌండ్స
య్వన్ ఄనభానఔయంగస ఈంట్ే ఏళహవనల్ ఫమాస భమిము య్వన్ ఱో భాయౌగాంట్స బఱననళభట్సస ఈనాాభేమో
ఖుమిుంచాయౌ
ళేటజింగ్: కసలర్క్ ఱేదా ఫలయ
ర ోల ళమీగఔయణఱు ఈయోగించాయౌ. ట్ృయభర్ మిభాణాతుా ఫట్్ట తృో ర గోాళహస్ ఈంట్ుంద
ఖుమిుంప/తురసయణ
శభమానయసయం మీక్షఱు చేభంచకోళడ్ం ఱేదా ళీతుంగ్ భమిము నేళస్ ఔు శమైన చికూతస
ఄళశయం ఄనఔుంట్ేనే మిపయల్ ఆరసాయౌ; యఱెభనంత ళయఔు యసితుఔంగస ఈనా య్వన్ న నమం చేమాయౌ
మిపయల్
ఄళశయం ఄతుహళేు యసితుఔంగస య్వన్ న నమం చేమడాతుకూ
చికూతస
శమిుఔల్ ఎకూసవన్
మేడుభేవన్ థెయ, ఆమికూాభాడ్స ఱేదా ఔాయో థెయ.
బట్ాయసటట్్క్ ఱేదా ఄన్-మళఔటఫుల్ బఱననభా రసయధఱఔు ఆభూమానన థెయ, ట్ామగ ట్ెడ్స థెయ భమిము మేడుభేవన్
థెయ.
బఱననభా చికూతస రధానంగస శమిుఔల్ ఎకూసవన్ దాామస ఄందయసుయు. < 0.8 mm ఈనా ఱేవన్ ఔు 1 cm ఱాట్యల్
ట్ృయభర్-పర భామిున్ చేళేు శమితృో తేంద. ఄభతే < 0.8 mm ఱేవన్ తోతృసట్ు ఄఱసమేవన్ ఈంట్ే, ళంట్్నెల్ యౌంఫ్
ననడ్స ఫమాస మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ. ఱాళపగస ఈండే ఱేవన్స ఔు దద భామిున్స, మసడుఔల్ ఴశు చి
ర కూతస భమిము
ళంట్్నెల్ యౌంఫ్ ననడ్స ఫమాస ఄళశయం మసరొచి.
ఱెంట్్గో భాయౌగసా బఱననభా భమిము ఱెంట్్గో భాయౌగసా రసయధఱన రెభడ్స ఱోఔల్ ఎకూసవన్ దాామస చికూతస
ఄందయసుయు. ఄళశయం ఄనఔుంట్ే, ళహకన్ గసాఫ్హటంగ్ ఔడా చేమాయౌస మసరొచి. ఆంట్ెన్స మేడుభేవన్ థెయ యట్్కూ
శమిడ్ద. దఴఱ రసమీగస ఎకూసవన్ ఱేదా మోహ్స బైకాోగసాపహక్ ఴశు చి
ర కూతస (ఔణజఞఱం ఄంచఱన ఄంచెఱంచెఱుగస
త ఱగిశు ఼ ట్ృయభర్ ఱేఔుండా చేయు సయు, ఎంత ఔణజఞఱ త ఱగించాయౌ ఄనేద ఴశు చి
ర కూతస ఄపుడ్ె చేళే బైకాోయో కహక్
మీక్ష దాామస తుయణ భయసుయు).
మోగి మిళి తి
హ క్షీణశునాా ఱేదా రసమి ఴశు చి
ర కూతస తృసడ్ఔతృో భనా ఆమికూాభాడ్స భమిము ఔాయోథెయ ఖుమించి
అఱోచించాయౌ. ఆతయ ది తేఱు తౄసయౌకూల్స ఱోతృసఱకూ చొచిఔుతృో భ తు చేళేంత శభయి ళంతంగస ఈండ్ళప.
యశు మిశు నా ఱేదా నాడ్ెయఱర్ బఱననభాఱు రెభడ్స ఱోఔల్ ఎకూసవన్ దాామస చికూతస ఄందంచళచి (తౄసళహమా ళయఔు
యశు మించి ఈంట్ే). ననడ్సస యొఔక రబేమం ఈంట్ే యౌంఫ్ ననడ్స డుళక్షన్ చేమాయౌస మసరొచి.
బట్ాయసటట్్క్ బఱననభాఔు ఆభూమానన థెయ, భాయౌఔయఱర్ ట్ామగ ట్ెడ్స థెయ, మేడుభేవన్ థెయ భమిము ఄయుదగస

397

శమిుఔల్ మిళక్షన్ చేమాయౌస మసరొచి.
ఴశు చి
ర కూతస
ఱక్షయం: యఱెభన చోట్ంతా ూమిుగస ఱోఔల్ ఎకూసవన్


రెభడ్స ఱోఔల్ ఎకూసవన్ భమిము గసాఫ్టట



ఴమీయ ఫాఖం తుచేమద ఱేదా చికూతసఔు యఱు ఎళాడ్ె ఄనఔుంట్ే అ ఫాగసతుా త ఱగించడ్ం



కుమోథెయ: తుచేమద



ట్ీమోజోఱబైడ్స భమిము DTIC రమతిాంచళచి.



మేడుభేవన్: ముదట్్ ఎంహఔ కసద, కసతూ ఇ శందమసైఱోల రసడొ చి: య్వన్ ఔు ఴశు చి
ర కూతస
యసధయడ్నపుడ్ె, ఎకూసవన్ భామిున్ దఖగ యగస ఈనాా ఱేదా యౌల మాట్్వ్ ఆంట్ెంట్స (ఫ్భ
ర న్ బట్సస,
పంగేవన్ ఱేదా ఄధఔ యఔు ైయసరళం, ఎభుఔఱ నొహు) ఈనాపుడ్ె.

2.4 ఔతృో ళహస్ యసమోకభా (KS)
అంజియో-తౄసమేమట్్వ్ ళల్స ఔు ళచేి భాయౌగాంట్స ట్ృయభర్ న ఔతృో ళహస్ యసమోకభా ఄంట్ాయు; ఆద యసధాయణంగస
చయమం నండు ముదఱళపతేంద, ఄభతే ఆద ఆతయ ఫాగసఱ నండు ఔడా ముదఱభేయ ఄళకసఴం ఈంద. ఇ
యసమోకభాఔు భూడ్ె ఎహడెమియోఱాజిఔల్ యౄతృసంతమసఱు ఈనాాభ - యో ుమసడుక్, ఎండ్మిక్ భమిము
ఎహడెమిక్; యట్్కూ షయయభన్ ఆభూమాననడెపహలహమతూస రెభయస్ తో శంఫంధం ఈండొ చి, ఈండ్ఔతృో రొచి. రసయధ
శంఫంధాతుా ఫట్్ట ఆయ మండ్ె యకసఱు:
1. నాన్-ఎభడ్సస మిఱేట్ెడ్స KS (ఎండ్మిక్)
2. ఎభడ్సస మిఱేట్ెడ్స KS (ఎహడెమిక్)
ఱక్షణాఱు:


చయమం మీద ఖట్్టగస, భుదయు గోధభయంఖుఱో నాడ఼్యల్స ఱేదా తృసలక్ ఔతుహయు సభ; ఆయ యసధాయణంగస
చేతేఱు, కసలైా మీద చ఼డొ చి



చినాహఱలఱోల భమిము మోఖతుమోధఔ ఴకూు తఔుకళ ఈనా రసమిఱో యయసుయంగస మిగితృో భన యౌంఫ్ఄడుననతి
యౄంఱో ఫమట్డ్ెతేంద; దీతుకూ ళహకన్ య్వన్స ఏయుడ్ళచి, ఏయుడ్ఔతృో రొచి



B ళహంట మ్స ఈంట్ే (జాయం, చెభట్ట్ట డ్ం భమిము ఫయుళప తఖగ డ్ం) ఄద ఎహడెమిక్ యకసతుకూ శ఼చి

మియౕఱనఱు


రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్; తుమసియణ కోశం ELISA



మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: రసయధ ఱక్షణాఱు ఈంట్ే CXR



ళహకన్ ఫమాస; దాతు తమసాత ఴియట ో ఱాజిఔల్ తుమసియణ

మిపయల్
ఎభడ్సస మిఱేట్ెడ్స KS ఈనా రసయు CTC కూలతుక్ న శంరదంచాయౌ. ఎహడెమిక్ రసయధ ఈనా మోఖుఱు కచిితంగస
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ARVs రసడాయౌ
చికూతస
శమిుఔల్ ఎకూసవన్, ఔాయోథెయ, ఎఱకోటో కొమాఖుయఱేవన్ ఱేదా శ఼ర్ పహలహమల్ య్వన్స ఔు ఆమికూాభాడ్స.
ఄనేఔ య్వన్స, డుపూయస్ ఱేదా యౌంఫ్ ననడ్స రసయధ ఈంట్ే ఱోఔల్ మేడుభేవన్ థెయ భమిము కుమోథెయ.
AIDS శంఫంధత ఔతృో ళహస్ యసమోకభా ఈంట్ే మాంట్ీమట్ోరరెభయల్ థెయ ఱేదా కొతుా యసయుల IV ఆంట్మిమసన్ అఱాి.
ఐమాట్ోరజతుక్ ఔతృో ళహస్ యసమోకభాఔు ఆభూమానన శరళంట్సస తగిగంచాయౌ.
ఆండో ఱెంట్స య్వన్స ఔు రతేయఔబైన చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద. ఄభతే కొతుా శ఼ర్ పహలహమల్ య్వన్స న భాతరం
ఎకూసవన్, ఔాయోథెయ ఱేదా ఎఱకోటో కోమాఖుయఱేవన్ దాామస త ఱగించళచి. ఆమికూాభాడ్స ది తి ఔడా
శభయి ళంతంగస తు చేశు ంద. ఆంట్ారయ్వనల్ యన్-ఫాలళహటన్ ఱేదా ఆంట్మిమసన్ అఱాి ఔడా ఈయోఖఔయబే. ఄనేఔ
య్వన్స, డుపూయస్ భమిము యౌంఫ్ ననడ్స రసయధ ఈంట్ే మేడుభేవన్ థెయ (10 - 20 Gy) భమిము కుమోథెయ దాామస
చికూతస ఄందంచళచి. రసయధ తియఖఫ్ట్టడ్ం ఄనేద ఄధఔ ఱసతం మోఖుఱోల ఖభతుంచళచి.
AIDS శంఫంధత ఔతృో ళహస్ యసమోకభా ఴయ్
ై మాకూటవ్ మాంట్ీమట్ోరరెభయల్ థెయ (HAART)ఔు ఫాగస శుందశుంద.
దీతుకూ కసయణం CD4+ కౌంట్స యఖడ్ం దాతు ళఱల HIV రెభయల్ ఱోడ్స తఖగ డ్ం; ఄభతే చికూతసఱో ఫాఖంగస యడ్ెదఱభేయ
తృో ర ట్ీభేస్ ఆతుహ తట్ర్స ళఱల మాంజియోజనెళహస్ అగితృో భే రభాదం ఈంద. ఎభడ్సస మోఖుఱఱో ఆండో ఱెంట్స రసయధ,
CD4+ కౌంట్స > 150/microL భమిము HIV RNA < 500 copies/mL ఖనఔ ఈంట్ే రసమికూ IV ఆంట్మిమసన్
అఱాి దాామస చికూతస ఄందంచళచి. ఄంతఔంట్ే తీళరతయబైన భమిము యయసుయబైన రసయధ ఈంట్ే రసమిక:ూ
ఱెభతృో యో భల్ డాకోసయౄతళహన్ 20 mg/m2 IV, 2 ఱేదా 3 రసమసఱఔు ఔ యసమి.
ఔరేల ఇ భంద తుచేమఔతృో తే తృసకూలట్ాకసల్ రసడాయౌ.
ఐమాట్ోరజతుక్ ఔతృో ళహస్ యసమోకభా శుందన ఆభూమాననశరళంట్సస తుఱుపదఱఔు ఫట్్ట ఈంట్ుంద. ఄళమళ
భామిుడు జమిగిన మోఖుఱఱో ఆభూమాననశరళంట్సస మోతాద తగిగంచడ్ం దాామస ఔతృో ళహస్ యసమోకభా య్వన్స
తఖుగతాభ. ఔరేల మోతాద తగిగంచడ్ం ఔుదయఔతృో తే, ఆతయ ఔతృో ళహస్ యసమోకభా యకసఱఔు రసడున చికూతసఱు
రసడ్డ్ం రతాయభాాామం.
ఎండ్మిక్ ఔతృో ళహస్ యసమోకభాఔు చికూతస ఄందంచడ్ం ఔవట తయం భమిము ఄద యసధాయణంగస యౌల భేట్్వ్ శాఫాళంతో
ఔడ్ెఔుతు ఈంట్ుంద.

3.1 తఱ భమిము బడ్ కసనసయుల
కసమిసననభాఱ యంగస తఱ భమిము బడ్ ట్ృయభయుల చాఱా భుకయబైనయ; ఎందఔంట్ే ఆయ భతులహకూ
ఄతయళశయబైన ఱసాశ కూామ, మింఖడ్ం, చ఼ప, భాట్ాలడ్డ్ం భమిము నభఱడ్ం ళంట్్ కూామఱఔు ఄడ్డ ంఔుఱు
ఔఱుఖజేయు సభ. భదయతృసనం, ధ఼భతృసనం, తృ గసఔు నభఱడ్ం ళఱల ఇ కసనసయుల ఄధఔంగస ళయసుభ.
ఱక్షణాఱు: ఫఔకల్ భూయకోయస భమిము నాఱుఔ మీద -ర భాయౌగాంట్స య్వన్స; ఆతయ ఱక్షణాఱు - నమం కసతు
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ఄఱసయుల, యౌంఫ్ఄడుననతి, ఫొ ంఖుయు గొంతే, నొహు భమిము మింఖడ్ంఱో ఆఫబంద
మియౕఱనఱు


రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా భమిము కూామాట్్తున్



మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: శభశయ ఈనా రదేఱసతుకూ CXR or CT యసకన్



డెభమక్ట/ఆనెడ మ
జ క్ట ఱామింజోయో క/ తృసనెండో యో క/ఫారననకయో క భమిము ఫమాస

ఴియట సఱజీ: యసకాభస్ ళల్ కసమిసననభా ఄతయంత యసధాయణంగస ఔనడే ఴియట సఱజీ; ఄభతే కసనసర్ ళచేి రదేఱసతుా
ఫట్్ట ఴిశటఱాజిఔల్ యకసఱు భమిము ఫలదాఱు ఔతుహశు ంట్ాభ. ఆతయ ఴియట సఱజీఱు: ఄడుననకసమిసననభా,
భూయకోఎహడెమసమభడ్స, అళహతుక్, ఄడునాభడ్స ళహళట క్
హ కసమిసననభాఱు, ఫలశల్ ళల్ కసమిసననభా, KS, యౌంతౄో భాఱు,
తృసలయసమళభట్ ోభా, యసమోకభా, బఱననభా, రెయాుఔస్ కసమిసననభా, యఫోడ భయోయసమోకభా.
ళేటజింగ్: TNM భాయగ దయశకసఱు తృసట్్ంచాయౌ
మిపయల్
ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస కసనసర్ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ.
ట్ృయభర్ ఫో యుడ దాామస తఱ భమిము బడ్ ట్ృయభయల ఔు చికూతస తుయణ భంచాయౌ
చికూతస
ట్ృయభర్ ఈనా రదేఴం, రసయధ ఈనా దఴ, మోగి ళమశ భమిము అమోగసయతుా ఫట్్ట చికూతస ఈంట్ుంద
మేడుయోథెయ
నాయో తౄసమింజిమల్ కసమిసననభా భమిము ఆతయ చికూతస ఆళాఱేతు తఱ భమిము బడ్ ట్ృయభయల ఔు రభాణబైన
చికూతస
40 – 60Gy/20-30F/4-6 wks
యౌల మాట్్వ్ మేడుయోథెయ: నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ, రసప తఖగ డాతుకూ, ఄఱసమేవన్ భమిము తెల డుంగ్
తగిగంచడాతుకూ
కుమోమేడుభేవన్
ఇ రసయధకూ ఄతుా దఴఱోల ఈతు భబైన చికూతస కుమోమేడుభేవన్; రతేయకూంచి తృసరధమిఔ దఴఱోల ఴమీమసతుమసమణాతుకూ
శంఫంధంచిన రకామ
ూ ఱన (భాట్ఱతో ఔయౌహ) ఆద కసతృసడ్ఖఱద
మజిబన్: ళహయసరలట్్న్ 100mg ఆన఼ిావన్ D1+ 625mg 5FU D1 – D4
A: D0: 0.9 %NS 3000 mls i/v ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు, -ర ఴైడవ
ేర న్
దీతుతోతృసట్ు
S: D1: ళహయసరలట్్న్ 80mg/sq m ఔ య్ట్యుఱో, అయు ఖంట్ఱ తృసట్ు
దీతుతోతృసట్ు
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S: D1: D4 5FU 625mg i/v ఔ య్ట్యుఱో, మండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు
ళహంకోానస్ ళహయసరలట్్న్ తోతృసట్ు మేడుయోథెయ 60Gy/30F/6wks
ఱేదా
S: ళహయసరలట్్న్ + బైట్ ోబైళహన్ C మజిమ్
భన చెహున యధంగస, కసఔతృో తే బైట్ ోబైళహన్ C 10mg/sq m ఫదఱు 5-FU రసడాయౌ
యౌంతౄో భాస్ ఔు CHOP x 6 తుమిదవటబైన చికూతస
ఴశు రచికూతస
గొంతే తృో భ, భుదయు దఴఱఱో తృసక్షుఔంగస ఱేదా శంూయణ బైన ఱామింజఔటమీ
ఴశు చి
ి స్ కసమిసననభాన ఫాగస నమం చేయొచి
ర కూతస దాామస రెమాఔ
ఱుయకోతృసలకూమాన ూమిుగస త ఱగించాయౌ
3.2 థెభమసభడ్స కసమిసననభా
కొతుా థెభమసభడ్స కసనసయుల చాఱా ముండు శాఫాళం ఖఱయ; ఆయ దీయఘకసఱం ఴమీయంఱో ఈండుతృో తాభ. "గసభట్ర్"ఱా
ఈండే ట్ృయభర్ ఴమీయంఱోనే దఱసఫాదఱ తృసట్ు ఈంట్ృ మోగికూ ఎట్ుళంట్్ ఄయౌఔయయం ఔయౌగించఔుండా ఈంట్ుంద.
ఱక్షణాఱు: థెభమసభడ్స భాస్ ఱేదా గాట్ు, ఱామింజిమల్ నెర్ా తృసయౌస, గొంతే ఫొ ంఖుయు తృో ళడ్ం, డుశుతుమా,
డుళేిజిమా
మియౕఱనఱు


రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: థెభమసభడ్స పంక్షన్ ట్ెస్ట్ (T3, T4, TSH), FBC, LFTs, మూమిమా &
కూామాట్్తున్, ళయం కసయౌసట్ోతున్, ళయం థెభమోగోలఫుయయౌన్ యసిభ



మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: థెభమసభడ్స యసకన్, CXR, ఐయో ట్ోప్ ఫో న్ యసకన్, బడ్ఔు CT యసకన్



థెభమసభడ్స య్వన్ ఔు FNAC

ఴియట సఱజీ: నాఱుఖు ఴియట సఱజీ యకసఱు: తృసహఱలమి, తౄసయౌఔుయఱార్, బడ్ెఱల మి భమిము ఄనాతృసలళహటక్
ళేటజింగ్: TNM భాయగ దయశకసఱన ఄనశమించాయౌ
మిపయల్
ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ.
ట్ృయభర్ ఫో యుడ దాామస థెభమసభడ్స ట్ృయభయల ఔు చికూతస తుయణ భంచాయౌ
చికూతస
థెభమసభడ్స కసనసయల ఱో 80-90% తృసహఱలమీ కసమిసననభానే ఈంట్ుంద. రసయధ యో క అడ్:భఖ మేలహయో 3:1.
> 4 cm ఈండే ట్ృయభయుల యశు ఽతంగస యుఖుతేంట్ే ూమిుగస ఱేదా దాదాప ూమిుగస థెభమసభడెఔటమీ చేమాయౌ.
ఴశు చి
ర కూతస తమసాత మేడుయోఄయోడున్ ఄఫలల వన్ చేమాయౌ. ఄధఔ మోతాదఱో ఄయోడున్-131 ఴైతృో థెభమసభడ్స ఈనా
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మోఖుఱఱో ఱేదా TSH ఆంజక్షన్స రేళహన తమసాత మోగికూ ఆళాడ్ం దాామస థెభమసభడ్స ఔణజఞఱ మళహడ్ెయన
త ఱగించడాతుకూ మేడుయోఄయోడున్ ఄఫలల వన్ ఈయోగియు సయు. ఇ చికూతస 6 ఱేదా 12 నెఱఱ తమసాత థెభమసభడ్స
ఔణజఞఱం ఏబైనా మిగియౌ ఈంట్ే త ఱగించడాతుకూ రసడొ చి.
L-థెభమసకూసన్ TSH శరళహవ్ మోతాదఱు చికూతస తమసాత ఆరసాయౌ భమిము ళయం థెభమోగోలఫుయౌన్ యసిభతు
మియౕయౌంచాయౌ. దీతుళఱల మోగికూ రసయధ తియఖఫ్ట్ట ే ఄళకసఴం ఈందో ఱేదో ఄధయమనం చేయొచి. బడ్ఔు ఄఱాటోయో ననఖాప
చేమడ్ం దాామస యౌంఫ్ ననడ్సస ఱో రసయధ తియఖఫ్డ్ెతేందో ఱేదో తెఱుశకోరొచి. 20 to 30% మోఖుఱఱో, రతేయకూంచి
దద రసమిఱో, థెభమసభడ్స కసమిసననభా తియఖఫ్ట్ట ే ఄళకసఴం ఈంద. ఎన్-కసయూసఱేట్ెడ్స ట్ృయభయుల < 4 cm
మిభాణంఱో యసితుఔంగస కే ఱోబ్ ఔు మిమితం ఄభయ ఈంట్ే తుమర్-ట్ోట్ల్ థెభమసభడెఔటమీ చేమాయౌ.
మేడుయోమాకుటవ్ థెయ: ఴశు చి
ర కూతస తమసాత రతి మోగికూ ఄయోడున్ ఄఫలల వన్ ఆరసాయౌ
ఴశు చి
ర కూతస ఄభయన భూడ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత 100mCi (3,500 MBq)
ఖభతుఔ: ఄఫలల ట్్వ్ చికూతసఔు కొనయసఖఔభుంద భూడ్ె రసయఱ భుందే T3 ఱేదా T4తు తుయౌహరేమాయౌ

4.1 గసయయోట ో ఆంట్ళట న
జ ల్ భాయౌగాతూసస్
4.2 ఇయో పేఖల్ కసనసర్
దీయఘకసఱం ఈండే ఎకల భజఞ (achalasia) ఱేదా కసాతుక్ ఆమిాట్ేవన్ ళఱల ళచేిద ఇయో పేఖల్ కసనసర్. ధ఼భతృసనం,
భదయతృసనం ళఱల ఇ కసనసర్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఄధఔం.
ఱక్షణాఱు: మింఖడ్ంఱో ఆఫబంద, ఫయుళప తగిగతృో ళడ్ం భమిము "ూర్ మసియమన్స ళేటట్స్"
మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: ఫలమిమం యసాఱో & మీల్, CT యసకన్, ఇయో తౄసగోయో క, తృ తిు ఔడ్ెప USS
ఫమాస: మిజిడ్స ఇయో తౄసగోయో క ఱేదా ఇయో తౄసగోడ్ెయయోడుననయో క (OGD) తోతృసట్ు ఫమాస
ఴియట సఱజీ: SCC, ADC
ళేటజింగ్: TNM భాయగ దయశకసఱన ఄనశమించాయౌ
చికూతస
ళేటజ్ 0, I భమిము IIa రసయధ దఴఱతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు శమిుఔల్ మీళక్షన్ ఔు ఫాగస శుందయసుయు; ఴశు చి
ర కూతస
భుంద కుమోథెయ భమిము మేడుభేవన్ ళఱల ఈయోగసఱు ఈంట్ాభ. ళేటజ్ IIb భమిము III ఈనా మోఖుఱు
కేళఱం ఱసశు చి
ర కూతసతో ఫరతఔడ్ం ఔవట ం. ఴశు చి
ర కూతస భుంద కుమోథెయ భమిము మేడుభేవన్ చేమడ్ం దాామస
ట్ృయభయల శంకయ తగిగ ఴశు చి
ర కూతస పయౌంచే ఄళకసఱసఱు ఈంట్ాభ. ఴశు చి
ర కూతస చేమఱేతు ఱేదా ఆవట ంఱేతు మోఖుఱఔు
మేడుభేవన్ భమిము కుమోథెయ ఔఱభఔ దాామస ఈఴభనం ఔయౌగించళచి. ఄభతే మేడుభేవన్ ఱేదా
కుమోథెయఱో ఏదెభనా ఔట్్ భాతరబే చేమడ్ం ఈయోఖఔయం కసద. ళేటజ్ IVఱో ఈనా మోఖుఱఔు యౌల భేవన్

402

భాతరబే చికూతస, రసమికూ శళట మిికూతస చేమఔడ్ద. ఎండో యో క, బడ్ఔు, ఛాతీఔు భమిము ఔడ్ెపఔు CT యసకన్
చికూతస ఄభతృో భన అయు నెఱఱఔు ఔ యసమి చేభంచకోరసయౌ. ఆఱా 3 శంళతసమసఱ తృసట్ు చేభంచకోరసయౌ అ
తమసాత శంళతసమసతుకూ ఔయసమి మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. ఫామట్స ఇయో పేఖస్ ఈనా మోఖుఱఔు గసయయోట ో ఇయో పేఖల్
మీఫ్లక్స రసయధకూ దీయఘకసయౌఔబైన చికూతస తీశకోరసయౌ భమిము రసయధ భాయౌగాంట్స గస భాయుతేందో ఱేదో
తెఱుశకోళడాతుకూ రతి 3 నండు 12 నెఱఱఔు ఔ యసమి ఎండో యో క చేభంచకోరసయౌ.
ఄధఔ ఱసతం మోఖుఱఔు యౌల భేవన్; ఏ యసిభ మోడాయౌట్ీ ఈనాా నమం చేమఖయౌగే ఱసతం భాతరం 5-10%
కుమోమేడుభేవన్: మోగి/రెభదయతు ఄంగీకసయం బేయ ఈంట్ుంద; కొదద ఱసతం మోఖుఱఔు భాతరబే నమం ఄళపతేంద
ళహయసరలట్్న్ & 5FU (నాఱుఖు మోజుఱు)
A: D0: 0.9 %NS 3000 mls i/v ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ -ర ఴైడవ
ేర న్
దీతుతోతృసట్ు
S: D1: ళహయసరలట్్న్ 80mg/sq m ఔ య్ట్యుఱో, అయు ఖంట్ఱ తృసట్ు
దీతుతోతృసట్ు
S: D1- D4 5FU 625mg i/v ఔ య్ట్యుఱో, మండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు
మేడుయోథెయతో తృసట్ు ళహంకోానస్ ళహయసరలట్్న్
ఴశు చి
ర కూతస: నమం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ ఈనా మోఖుఱఔు భాతరబ;ే ఱోమర్ థర్డ మోఖుఱఔు యసధయం
ఄరొాచి
యౌమాట్్వ్ ఴశు చి
ర కూతస: మింఖడాతుకూ ఆఫబందగస ఈనా మోఖుఱఔు ఔపుడ్ె పడుంగ్ గసయోట ో ట్మి ళహతౄసయుస చేళేరసయు;
ఄభతే ఆద మోగి జీయతాతుా బయుఖుయిద భమిము ఫరతికే ఄళకసఱసఱన ంచద. ఆన఼
ట ాఫలవన్ తో ఱేదా ఆద
ఱేఔుండా డెభఱేట్ేవన్ చేమడ్ం దాామస మోగి మింఖడాతుకూ శయౘమడాయౌ.
మేడుయోథెయ: చికూతసఔు శుందంచతు ఏ మోగికైనా యౌల భేట్్వ్ తృసరతిదఔన మేడుయోథెయ చేమాయౌ
30Gy/10F/2wks; 40Gy/20F/4wks
కొతుా రెభదయ కేందారఱఱో HDR ఆంళయష న్స ఆంట్ారఱయమినల్ మసదో థెయ చేయు సయు

4.3 శట భక్ కసనసర్ (ఔడ్ెప కసనసర్)
ఱక్షణాఱు: అయౘయం తీశకోళడ్ంతో తీళరభభేయ ఎహగసయళహటక్
ో నొహు, ఔడ్ెప తుండునట్ుట ఄతుహంచడ్ం, ఫయుళప తఖగ డ్ం,
ఫఱఴీనడ్డ్ం భమిము డుశటల్ ట్ృయభయుల ఈంట్ే ఄడ్ెడడునట్ుట శంకేతాఱు. అఔల్ట ఱేదా భాతుపస్ట తెల డుంగ్ ఔ
ఱక్షణం. తృసఱోలర్, ఫయుళప తఖగ డ్ం, శతృసరకసలయఔుయఱార్ తౄసస్ ననడ్సస, తృ తిు ఔడ్ెప భమిము మఔటమ్ మీక్షఱు, ఎహగసళహటక్
ో
భాస్, ఴట్ోబగసయౌ భమిము మిఄంతయౌఔల్ ననడ్సస ళంట్్య మియౕయౌంచాయౌ.
మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, అఔల్ట ఫల డ్స కోశం శ఼
ట ల్
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మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: గసయయోట ో యో క, CXR, ఫలమిమం మీల్ (డ్ఫల్ కసంట్ారస్ట ), తృ తిు ఔడ్ెప USS
ఴశు చి
ర కూతస చేళేట్పుడ్ె ఫమాస
ఴియట సఱజీ: ఄడుననకసమిసననభా - 95%, NHL – 4%, ఆతయుఱు: యౌయోభయోయసమోకభా, KS – 1%
ళేటజింగ్: శమిుఔల్: I, II, III భమిము IV
చికూతస
శమిుఔల్ మీళక్షన్, కొతుా యసయుల దీతుతోతృసట్ు కుమోథెయ, మేడుభేవన్ ఱేదా మండ్ె ఔడా ఄళశయం ఈండొ చి. శట భక్
కసనసర్ చికూతస రసయధ దఴన ఫట్్ట, మోగి ఆయౖసటఆయౖసటఱన ఫట్్ట తుయణ భయసుయు.
ఔయమేట్్వ్ ఴశు చి
ర కూతస జమిగిన మోఖుఱఱో ఔడ్ెపఱో ఄధఔ ఫాఖం, ఄడెుళంట్స యౌంఫ్ నొడుఎస్ భమిము కొతుా
శందమసైఱోల మీజనల్ యౌంఫ్ ననడ్సస తుయౄమయౌయసుయు. మీళఔటఫుల్ ట్ృయభర్ ఄముయంట్ే ఴశు చి
ర కూతస జమిగిన తమసాత
అడ్ెురెంట్స కుమోథెయ ఱేదా ఔంఫ్భన్డ కుమోథెయ భమిము మేడుభేవన్ థెయ ఈయోఖఔయం. యసితుఔంగస
యుఖుతేనా రసయధకూ మీళక్షన్ చేమడ్ం దాామస మోగితు 10 నెఱఱు ఫరతికూంచళచి.
ఔయమేట్్వ్ ఴశు చి
ర కూతస జమిేంత ళయఔు ట్ృయభర్ ఎంత ళయఔు యశు మించిందో తెయౌమద. యౌల భేట్్వ్ చికూతసఱో
ఫాఖంగస భఱోమిక్ ఄఫ్రరక్షన్ న ఫ్భతృసస్ చేమడాతుకూ గసయయోట ో ఎంట్ెమోశట మీ, ఆద మోగి ఄళశి ఱు త ఱగితృో తాభ
ఄనఔుంట్ేనే చేమాయౌ. ఴశు చి
ర కూతస ఔుదయతు/ఆవట డ్తు మోఖుఱఔు కసంతనేవన్ కుమోథెయ మజిబన్స (5ఫ్ోల మోముమసళహల్, డాకోసయౄతళహన్, బైట్ ోబైళహన్, ళహయసరలళట న్
హ ఱేదా ఱుయకోరోమిన్) ళఱల తాతాకయౌఔ ఈఴభనం
ఔయౌగిశు ంద కసతూ ఎఔుకళ శంళతసమసఱు జీయత కసఱాతుా ంచడ్ం యసధయడ్ద.
4.4 ఴతృసట్ోళఱయఱర్ కసమిసననభా
ఴతృసట్్క్ ళహమాోళహస్ తో ఔడున ఱేదా ంట్మిగస కసఱేమంఱో ళచేి భాయౌగాంట్స తుయోతృసలయసమన ఴతృసట్ోళఱయఱర్
కసమిసననభా ఄంట్ాయు. ఴట్ెభట్్స్ B ఆనెిక్షన్ భమిము/ఱేదా భదయతృసనం చేళేరసమికూ ఇ కసనసర్ ఄధఔంగస ళచేి
ఄళకసఱసఱునాాభ. ఱక్షణాఱు: అమీటమిమల్ ఫఽభట్స భమిము ఄళభకట్సస ఔతుహంచొచి. తృ తిు ఔడ్ెప ఔుడుఔక
భఫాఖంఱో రసప, నొహు; యట్్తోతృసట్ు ఫయుళప తఖగ డ్ం, జాయం భమిము జఞండుస్.
మియౕఱన
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, ఫయోకమిళట,ో ళయం అఱాి పట్ ో తృో ర ట్ీన్, HBsAg, HB కోర్ మాంట్ీఫాడీ,
PTT
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: , తృ తిు ఔడ్ెప ఱేదా యౌాక్ USS, కసఱేమం FNAC, ఴశు చి
ర కూతస చేమాఱనఔుంట్ే
అంజియోఖాప
కసఱేమంఔు ఫమాస ఱేదా FNAC
ఴియట సఱజీ: ఴతృసట్ోళఱయఱర్ కసమిసననభా - 90%, కొఱాతుు యోకసమిసననభా - 7%, ఴట్ోఫాలయోట భా,
అంజియోయసమోకభా, యసమోకభాఱు - 3%
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ళేటజింగ్: TNM. ఄనట్ోమిక్ ఎఔసట్ెంట్స: A - ఔక ఱోబ్ భాతరబ,ే B - మండ్ె ఱోఫు
ల , C - బట్ాయసటట్్క్ రసయధ, D ళహమాోళహస్
చికూతస
మిఱాన్ కైట్ీమిమా ఱోఫడు ఖనఔ ట్ృయభయుల ఈంట్ే ట్ారన్స-తృసలంట్ేవన్ యసధయడ్ెతేంద. ఔ ట్ృయభర్ < 5 cm
ఱేదా భూడ్ె (ఄంతఔంట్ే తఔుకళ) ట్ృయభయుల < 3 cm కేళఱం కసఱేమంఱో ఏయుడుతే (బైకాోరసశకాఱార్
ఆనేావన్ ఱేఔుండా భమిము అఱాి-పట్ ోతృో ర ట్ీన్ < 500 mcg/L) యౌళర్ ట్ారన్స-తృసలంట్ేవన్ చేమడ్ం ళఱల భంచి
పయౌతాఱన తృ ందళచి. ఴతృసట్ోళఱయఱర్ కసమిసననభా చికూతస రసయధ దఴన ఫట్్ట భమిము ఄంతయగ తంగస
యుఖుతేనా కసఱేమ రసయధ తీళరతన ఫట్్ట తుయణ భయసుయు.
కొదద భంద మోఖుఱఱో ఔట్ే ట్ృయభర్ < 5 cm తృో యటల్ ఴైమటనషన్ ఱేఔతృో తే, శమిుఔల్ మీళక్షన్ రసయధతు నమం
చేమఖడ్ఱాడ్ె. ఆఱాంట్్ చికూతస తృ ందన మోఖుఱఱో 5 శంళతసమసఱ తమసాత ఔడా 60-80% భంద ఫరతికూ
ఈనాాయతు ఄధయమనాఱు తెయౌమజేశు నామసభ. ఄఫలల ట్్వ్ చికూతస దాామస యౌల భేవన్ భమిము ట్ృయభర్
ఎదఖుదఱ భందగిశు ంద. ఇ చికూతస యౌళర్ ట్ారన్స-తృసలంట్ేవన్ కోశం ఎదయు చ఼శునా మోఖుఱఔు
ఈయోఖడ్ెతేంద.
చినా ట్ృయభయుల < 2 cm మేడుయోపరకాతూస ఄఫలల వన్ (RFA) రసయధతు నమం చేశు ంద.
ఔరేల ట్ృయభర్ 5 cm ఔంట్ే దద ద, భయ్టతౄో ఔల్, తృో యటల్ రెభన్ ళయఔు చొచిఔుతు రెలల ైంట్ే ఱేదా బట్ాయసటట్్క్
(3ళ దఴ, అ భన) భమిము తృో ర గోాళహస్ ఫాగోఱేఔతృో తే (ఫరతికే ఄళకసఴం 5% ఔంట్ే తఔుకళ) మేడుభేవన్ తేమోుయ్
ళఱల ఈయోఖం ఈండ్ద. య మసపతుబ్ ళఱల ద నెఱఱు జీయత కసఱాతుా ంచళచి. ఱెరసట్్తుబ్ పస్ట ఱెభన్ థెయఱో
ఫాఖం చేమడ్ం దాామస మోగి జీయత కసఱం భమికసశు ంచళచి.

4.5 కోఱో-మఔటల్ కసనసర్
ఱక్షణాఱు: తృో య్తృో ళహస్, ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ ఱేదా ఆతయ జనయయబైన ఄళశి ఱు ఔుట్ుంఫంఱో ఎళమికైనా ఈంట్ే
తమసాతి తయం రసమికూ ఇ కసనసర్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద. బయ్నా, ఄడ్డ ండే శంకేతాఱతో ఱేదా శంకేతాఱు
ఱేఔతృో భనా ఏయుడే తృ తిు ఔడ్ెప భాస్, యఔు భామిుడు ఄళశయం ఎఔుకళగస ఈండ్డ్ం, ఫొ రెల్ ఄఱరసట్ల ఱో
భాయుుఱు మసళడ్ం.
మియౕఱన
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, ESR, LFTs, అఔల్ట ఫల డ్స కోశం శ఼
ట ల్ మీక్ష
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, ఫలమిమం ఎతూభా (డ్ఫల్ కసంట్ారస్ట ), తృ తిు ఔడ్ెప భమిము యౌాక్ USS,
కొఱననయో క
EUAఱో DRE భమిము ఫమాస
కోఱోయో క ఫమాస ఱేదా ఱామసట్మీ
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ఴియట సఱజీ: ఄడుననకసమిసననభా - 95%; ఆతయయ: యౌంతౄో భా, కసమిసనాభడ్స, యసమోకభా, KS - 5%
ళేటజింగ్: TNM భాయగ దయశకసఱన ఄనశమించాయౌ
చికూతస
మీడుమాళహటనల్ యౌంఫ్ ననడ్సస రబేమం ఱేఔుండా యసితుఔంగస యుఖుతేనా రసయధకూ ఴశు చి
ర కూతస ఈయోఖఔయం.
ఴశు చి
ర కూతసఔు భుంద తీశకోరసయౌసన చయయఱు
> ధ఼భతృసనం తుఱుపదఱ
> ఫారంకోడెభఱేట్ర్స
> ఆంట్ెమిమట్ెంట్స తృసజిట్్వ్ రవర్ తెరతింగ్ (IPPB)
> చెస్ట పజియోథెయ
> ఆనెిక్షన్ ఈంట్ే మాంట్్ఫయోట్్క్స
1. ఱోఫో ఔటమీ ఱేదా నయమోననఔటమీ రసయధ యశు మించిన దాతుతు ఫట్్ట చేమాయౌ. ఄభతే దీతుకూ మోగి ఴమీయంఱో తగినంత
ఱమనమీ మిజయుా ఈండాయౌ.
2. యౌమిట్ెడ్స మీళక్షన్ ఱోఫో ఔటమీ చేమడాతుకూ శమిడా ఱమనమీ మిజయుా ఱేఔతృో తే చేమాయౌ. ఄభతే దీతుకూ మోగి
ఴశు చి
ర కూతసన తట్ుటఔునేంత అమోఖయంగస ఈండాయౌ. ఱోఫో ఔటమీ ఔంట్ే పయౌతాఱు తఔుకళ కసతూ మసడుఔల్ మేడుయోథెయ
ఔంట్ే ఎఔుకళ.
3. ఱెరెల్ 3, గేాడ్స B ఄభతే N1 భమిము N2 యౌంఫ్ ననడ్స మీళక్షన్ భమిము భాయహంగ్ చేమాయౌ.
4. ఴశు చి
ర కూతస ళఱల ఈయోఖం ఱేతు మోఖుఱఔు ఔుయమేట్్వ్ (మసడుఔల్) మేడుయోథెయ.
5. ఄనట్ోమిక్ రెశఱుఫాట్ు భమిము నెఖట్్వ్ భామిున్స ఖనఔ మసఫట్ట ఖయౌగితే నయమోనెఔటమీ ఫదఱు తృసమంకైభా
రళమిాంగ్ ఱంగ్ మీళక్షన్.
6. VASTS ఱంగ్ మీళక్షన్
ఴశు రచికూతస తమసాత తీశకోరసయౌసన చయయఱు
1. మిఅమేట్్వ్ మాంట్్ఫయోట్్క్స
2. నొహు తుమంతరణ
3. తామితఖతిన ముతఱెభజవన్
4. చెస్ట పజియోథెయఐ
5. ఆనెసంట్్వ్ ళభుమోబట్ీర
6. IPPB
అడ్ెురెంట్స థెయ
ూమిుగస మీళక్షన్ ఄభన NSCLC మోఖుఱఱో ళహయసరలళట న్
హ అధామిత అడ్ెురెంట్స థెయ భంచి పయౌతాఱన ఆశుంద.
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ఄభతే ఆద ముదట్్ దఴఱో మీళక్షన్ ఄభన మోఖుఱఔు భాతరం చేమఔడ్ద. ఱెరెల్ 3, గేాడ్స B మోఖుఱఱో తృసజిట్్వ్
భామిున్స ఈండు ఱంగ్ మీళక్షన్ తమసాత మళహడ఼్య ఈంట్ే రసమికూ ఔడా అడ్ెురెంట్స థెయ ఆరొాచి.
మీడుమాళహటనల్ యౌంఫ్ ననడ్సస తృసజిట్్వ్ ఈనా మోఖుఱఔు చికూతస
చికూతసఔు భుంద తీశకోరసయౌసన చయయఱు
> ఛాతీ ఎక్స-మే
> ఛాతీ భమిము ఔడ్ెపకూ CT యసకన్
> పభఫర్ అహటక్ ఫారంకోయో క
> ళభట్ ో/ఴియట ో ఱాజిఔల్ తుమసియణ - శ఼ిట్ం ళభట్ ోఱోజి, ఫారంకోఅయౌాయోఱార్ ఱారెజ్/ ఫరలహంగ్స ళభట్ ోఱోజి, తృో స్ట
ఫారంకోయో క శ఼ిట్ం ళభట్ ోఱోజి, CT గైడెడ్స FNAC
> మీడుమాళహటననయో క భమిము ఫమాస
> బట్ాయసటట్్క్ ళర్క ఄప్ - MRI యసకన్ బదడ్ెకూ, PET-CT యసకన్
చికూతసఔు భుంద తుమసియణ ఄభన N2 రసయధ
1. కూలతుకో మేడుయోఱాజిఔల్ N2 రసయధ ఈనా రసమికూ మీడుమాళహటననయో క చేమాయౌ, దీతు దాామస N2 రసయధ ఈనాట్ుట
అధామసఱు ళేఔమించాయౌ.
2. ఱెరెల్ Ib, గేాడ్స A మోఖుఱఱో తుయోఅడ్ెురెంట్స కుమోథెయ ఄమాయఔ ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ.
3. NACT దాామస ఎట్ుళంట్్ పమోఖతి తృ ందతు మోఖుఱఔు మీళఔటఫుల్ రసయధ ఈంట్ే రసమికూ ఴశు చి
ర కూతస చేమాయౌ.
ఄభతే మోఖుఱఱో తగినంత ఱమనమీ మిజయుా ఈంట్ేనే ఴశు చి
ర కూతస తృసరయంతేంచాయౌ.
4. ఱమనమీ మిజయుా తఔుకళ ఈనా మోఖుఱఱో ఱంగ్ మీళక్షన్ తట్ుటకోళడాతుకూ డెపహతుట్్వ్ కుమోమేడుయోథెయ చేమాయౌ.
ఴశు రచికూతస దాామస తుమసిమితబైన N2 రసయధ
1. తోమసఔటమీ దాామస N2 రసయధ ఖుమిుంఫడున మోఖుఱు ఱంగ్ మీళక్షన్ చేభంచకోరసయౌ. ఄభతే ట్ృయభర్ ూమిుగస
మీళక్షన్ చేయొచి ఄనఔుంట్ేనే చికూతస ముదఱుట్ాటయౌ.
2. ళహశటభాట్్క్ యౌంఫ్ ననడ్స డుళక్షన్
అడ్ెురెంట్స థెయ
తృసజిట్్వ్ భామిున్స ఈండు ఴశు చి
ర కూతస తమసాత మళహడ఼్య ఈంట్ే రసమికూ అడ్ెురెంట్స థెయ ఆరొాచి.

5.1 ఱంగ్ కసనసర్ (ఉహమితితే
ు ఱ కసనసర్)
5.2 నాన్ యసమల్ ళల్ ఱంగ్ కసనసర్ (NSCLC)
ఱక్షణాఱు:


ధ఼భతృసనం చేళే రసమిఱో కోాతుక్ చెస్ట ఱక్షణాఱు



ఴమోహటళహస్ ఄందఱో ఫాఖం ఄముండొ చి
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శమిమర్ యనా కసరస ఄఫ్రరక్షన్ (SVCO) ళహండోర మ్ ఈండొ చి



అఔుయేవనల్ అళబయసటస్ ఎకోసెవర్



ఛాతి ఱక్షణాఱు ఖుమిుంప, ఫయుళప తఖగ డ్ం, KPS ఫఱఴీనంగస ఈండ్డ్ం

చికూతస
కుమోమేడుయోథెయ దాామస LD SCLC మోఖుఱఔు చికూతస ఄందయసుయు. కసంఔమంట్స మేడుభేవన్ థెయ తోతృసట్ు
ళహయసరలళట న్
హ కుమోథెయ ఇ రసయధకూ తుమిదవటబైన చికూతస. (ఱెరెల్ IIa, గేాడ్స B)
కుమోథెయ యొఔక తృసతర
SCLCఱు కుమోథెయకూ ఫాగస శుందయసుభ; ళహయసరలళట న్
హ కుమోథెయ దాామస మోగి చికూతస రేఖంగస ూయు ళపతేంద.
ళహయసరలళట న
హ మ్ భమిము ఎట్ోతృో ళభడ్స 4-6 ళభకూలైా కుమోథెయ మజిబన్ ఄందంచాయౌ. ఇ మజిబన్ ఔు 70-80%
భంద మోఖుఱు శుందయసుయు భమిము 50% భంద ూమిుగస కోఱుఔుంట్ాయు.
మేడుభేవన్ థెయ యొఔక తృసతర
SCLCఔు కేళఱం కుమోథెయ తీశఔునా మోఖుఱఱో 80% భందకూ త మసక్స ఱో ఱోకోమీజనల్ పభఱయర్ ళశుంద.
మేడుయోథెయ దాామస ఇ ఄళశి నండు మోగితు కసతృసడు, తృసరణాఱు తుయౌే ఄళకసఱసఱు యుఖుతాభ. కమోథెయ
ముదట్్ ఱేదా మండ్ళ ళభకూల్ ఄపుడ్ె త మసక్స ఔు మేడుభేవన్ థెయ ముదఱుట్ాటయౌ.
ఴశు రచికూతస యొఔక తృసతర
ననడ్ల్ రబేమం ఱేతు T1, T2 ట్ృయభయుల త ఱగించడాతుకూ ఴశు చి
ర కూతస ఈయోఖడ్ెతేంద. చినా య్వన్స ఔు పస్ట
ఱెభన్ చికూతసగస ఴశు చి
ర కూతసన మిఖణంచళచి, దాతు తమసాత కుమోథెయ ఆరసాయౌ.
తృో ర పభఱాకూటక్ కేాతుమల్ ఆమేాడుభేవన్ (PCI) యొఔక తృసతర
SCLCఱో బట్ాయసటళహస్ ఄళాడాతుకూ ళంట్రల్ నెయాస్ ళహశటం రధానబైన చోట్ు, దీతుళఱల మోఖుఱు ఄనేఔ ఄళశి ఱు
డ్తాయు భమిము ఆద తృసరణాంతఔం ఔడా. PCI దాామస 5.4% నండు 8.8% భంద మోఖుఱఱో తృసరణాతృసమం
తహుంచళచి.
ఄభతే కసంఔమంట్స కుమోమేడుభేవన్ భమిము తృసరధమిఔ దఴఱోల త మసక్స మేడుభేవన్ థెయ దాామసనే ఄధఔ ఱసతం
మోఖుఱు కోఱుఔుంట్ాయు. ఴశు చి
ర కూతస ఔడా చినా ట్ృయభయల న త ఱగించడాతుకూ తు తీళరబైన రసయధఔు
ఈయోఖడ్ద.
5.2 యసమల్ ళల్ ఱంగ్ కసనసర్ (SCLC)
ఇ రసయధ ఫమట్డునపుడ్ె కచిితంగస ళహశటమిక్ రసయధగసనే ఫమట్డ్ెతేంద
చికూతస
కుమోమేడుయోథెయ దాామస LD SCLC మోఖుఱఔు చికూతస ఄందయసుయు. కసంఔమంట్స మేడుభేవన్ థెయ తోతృసట్ు
ళహయసరలళట న్
హ కుమోథెయ ఇ రసయధకూ తుమిదవటబైన చికూతస. (ఱెరెల్ IIa, గేాడ్స B)
కుమోథెయ యొఔక తృసతర
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SCLCఱు కుమోథెయకూ ఫాగస శుందయసుభ; ళహయసరలళట న్
హ కుమోథెయ దాామస మోగి చికూతస రేఖంగస ూయు ళపతేంద.
ళహయసరలళట న
హ మ్ భమిము ఎట్ోతృో ళభడ్స 4-6 ళభకూలైా కుమోథెయ మజిబన్ ఄందంచాయౌ. ఇ మజిబన్ ఔు 70-80%
భంద మోఖుఱు శుందయసుయు భమిము 50% భంద ూమిుగస కోఱుఔుంట్ాయు.
మేడుభేవన్ థెయ యొఔక తృసతర
SCLCఔు కేళఱం కుమోథెయ తీశఔునా మోఖుఱఱో 80% భందకూ త మసక్స ఱో ఱోకోమీజనల్ పభఱయర్ ళశుంద.
మేడుయోథెయ దాామస ఇ ఄళశి నండు మోగితు కసతృసడు, తృసరణాఱు తుయౌే ఄళకసఱసఱు యుఖుతాభ. కమోథెయ
ముదట్్ ఱేదా మండ్ళ ళభకూల్ ఄపుడ్ె త మసక్స ఔు మేడుభేవన్ థెయ ముదఱుట్ాటయౌ.
ఴశు రచికూతస యొఔక తృసతర
ననడ్ల్ రబేమం ఱేతు T1, T2 ట్ృయభయుల త ఱగించడాతుకూ ఴశు చి
ర కూతస ఈయోఖడ్ెతేంద. చినా య్వన్స ఔు పస్ట
ఱెభన్ చికూతసగస ఴశు చి
ర కూతసన మిఖణంచళచి, దాతు తమసాత కుమోథెయ ఆరసాయౌ.
తృో ర పభఱాకూటక్ కేాతుమల్ ఆమేాడుభేవన్ (PCI) యొఔక తృసతర
SCLCఱో బట్ాయసటళహస్ ఄళాడాతుకూ ళంట్రల్ నెయాస్ ళహశటం రధానబైన చోట్ు, దీతుళఱల మోఖుఱు ఄనేఔ ఄళశి ఱు
డ్తాయు భమిము ఆద తృసరణాంతఔం ఔడా. PCI దాామస 5.4% నండు 8.8% భంద మోఖుఱఱో తృసరణాతృసమం
తహుంచళచి.
ఄభతే కసంఔమంట్స కుమోమేడుభేవన్ భమిము తృసరధమిఔ దఴఱోల త మసక్స మేడుభేవన్ థెయ దాామసనే ఄధఔ ఱసతం
మోఖుఱు కోఱుఔుంట్ాయు. ఴశు చి
ర కూతస ఔడా చినా ట్ృయభయల న త ఱగించడాతుకూ తు తీళరబైన రసయధఔు
ఈయోఖడ్ద.

6.1 ఫ్రస్ట కసనసర్ (మొభుమ కసనసర్)
మొభుమఱో ఈండే గసలండ్ెయఱార్ ఱేదా ఱోఫుయఱార్ ఔణజఞఱాతుకూ భాయౌగాంట్స ట్ృయభర్ ళళేు దాతుా మొభుమ కసనసర్
ఄంట్ాయు.
ఱక్షణాఱు: మొభుమఱో తెయౌళే ంట్మి ఖడ్డ , ఖట్్టగస ఄభతృో ళడ్ం, చయమం ఱేదా ఱోయౌ ఔణజఞఱాతుా ఄంట్ుకోళడ్ం,
ళహకన్ ఄఱసమేవన్, తుపల్ మిట్ారక్షన్, అకూసఱల మి యౌంఫ్ఄడుననతి.
మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: కసంట్ారఱేట్యల్ ఫ్స్
ర ట యొఔక భామోమఖాప, CXR, తృ తిు ఔడ్ెప USS, శభశయఱు ఈంట్ే ఫో న్
యసకన్
ఱంప్ కూ FNAC ఱేదా ఒన్ ఫమాస
ఴియట సఱజీ: డ్ఔటల్ ఱేదా ఱాఫుయఱార్ కసమిసననభా
ళేటజింగ్: TNM భాయగ దయశకసఱన ఄనశమించాయౌ
మిపయల్

409

ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ.
ట్ృయభర్ ఫో యుడ దాామస ఫ్స్
ర ట కసనసర్ ఔు చికూతస తుయణ భంచాయౌ
చికూతస
ఴశు చి
ర కూతస భాయగ దయశకసఱు
చికూతస ఄందంచఖయౌగే ఄతుా దఴఱోల ఈనా ఫ్స్
ర ట కసనసర్ యుగఱఔు అకూసఱల మి కూలమమన్స తో ఔడున భాడుపభడ్స మసడుఔల్
భాళట ఔటమీ (MRM) దాామస చికూతస ఄందయసుయు. తుయోఄడ్ెురెంట్స చికూతస తీశఔునా తమసాత ఴశు చి
ర కూతసఔు ఄయుహఱెభన
రసమికూ ఔడా ఇ దద తితు ఄనశమించళచి.
1. తృో స్ట భాళట ఔటమీ మేడుభేవన్ యతుయోఖం. ట్ృయభర్ మిభాణం >5 cm ఈంట్ే భమిము/ఱేదా 4, అ భన
తృసజిట్్వ్ ననడ్సస అకూసఱాలఱో ఈంట్ే రసమికూ ఇ థెయ ఆరొాచి.
2. భాళట ఔటమీ తమసాత 1-3 తృసజిట్్వ్ అకూసఱల మీ ననడ్సస ఈనా మోఖుఱఔు మేడుభేవన్. తఔుకళ ళమశ ఈనా రసయు,
రెళసల్ ఆనేావన్, యౌంఫ్ ననడ్స డుళక్షన్ శమితృో తు రసమికూ మేడుయోథెయ ఆరొాచి.
3. మేడుభేవన్ థెయ ముదఱుట్ేటట్పుడ్ె ఄళశయం ఄనఔుంట్ే బగసరోఱేటజ్ బలహనల  రసడొ చి. భాళట ఔటమీ
తమసాత మేడుయోథెయఱో ఫాఖంగస య్తుమర్ మాఔసఱమేట్ర్ ఱేదా కోఫాల్ట 60 రసడు చికూతస ఄందంచళచి.
4. ఴశు చి
ర కూతస తమసాత అకూసఱల మీ ననడ్ల్ మేడుభేవన్ రసడ్ఔం. ఴశు చి
ర కూతస తమసాత అకూసఱాలఱో బైకాోయో కహక్ ఱేదా గసాస్
మళహడ్ెయళల్ కసనసర్ ఈనాట్ుట ఄభతే ఇ దద తితు ఄనశమించళచి.
ఖుమిుంప/తురసయణ
రతి ళు ,ర రతేయకూంచి మాఫ్భ శంళతసమసఱు దాట్్న రసయు శంళతసమసతుకూ ఔ యసమి భామోమఖాప మీక్షఱు
చేభంచకోరసయౌ
కసనసర్ ళశుందనా ఄనభాతుతేఱు నెఱకూ ఔయసమి ఫ్స్
ర ట మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ

7.1 జనెభట్ ో-మూమినమీ భాయౌగాతూస
7.2 ఫాలడ్ర్ కసనసర్
ఫాలడ్ర్ కసనసర్ యసధాయణంగస ఴభట్ృమిమాతో ళశుంద; ఆద ఔంట్్కూ ఔతుహంచళచి ఱేదా బైకాోయో కప్ దాామస
ఖుమిుంచళచి. ఆతయ ఱక్షణాఱు: డుశ఼మిమా ఱేదా తఱాహమిుమా ఎకోసెవర్ ఄధఔం ఄళాడ్ం, ఫయుళప తఖగ డ్ం
భమిము ఄతూమిమా
మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్, ముమినాయౌళహస్, మూమినెతౄో ర్ ళభట్ాఱజి, ఔఱిర్ &
ళతుసట్్యట్్
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: ళభట్ ోయో క చేళేట్పుడ్ె భతే
ు దాామస ఫ్భభానయళల్ మీక్ష, CXR, IVU, తృ తిు ఔడ్ెప
భమిము యౌాక్ USS ఱేదా తృ తిు ఔడ్ెప భమిము యౌాస్ యొఔక CT యసకన్
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ళభట్ ోయో క చేళేట్పుడ్ె ఫమాస తుతుశమి
ఴియట సఱజీ: SCC ఱేదా ట్ారతుసవనల్ ళల్ కసమిసననభా (TCC)
ళేటజింగ్: TNM భాయగ దయశకసఱన ఄనశమించాయౌ
మిపయల్
ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ.
ట్ృయభర్ ఫో యుడ దాామస మూమినమీ ఫాలడ్ర్ ట్ృయభర్ ఔు చికూతస తుయణ భంచాయౌ
చికూతస
ఴశు చి
ర కూతస: ట్ోట్ల్ ళహళట ఔటమీ భూయట్్ఱేట్్ంగ్ శాఫాళం ఔఱద భమిము మోగి జీళన రభాణాఱతు దెఫబతీమఖఱద.
ఆద ఫాలడ్ర్ కసనసర్ తృసరధమిఔ దఴఱోల రసడాయౌ.
కుమోమేడుభేవన్ భంచి పయౌతాఱన ఆశుంద భమిము ఫాలడ్ర్ పంక్షన్ న కసతృసడ్ెతేంద
యౌల భేట్్వ్ మేడుయోథెయ నొహుతు తగిగంచడాతుకూ భమిము తీళరబైన యఔు యసరరసతుా ఄమిఔట్ట డాతుకూ
ఈయోఖడ్ెతేంద
7.3 తృో ర ళేటట్స కసమిసననభా
పయువఱఱో ళచేి ఄతి శషజబైన కసనసర్ తృో ర ళేటట్స కసమిసననభా భమిము తృసరణాతృసమం ఔయౌగించే భూడ్ళ ఄతయంత
రభాదఔయ కసనసర్ ఔడా ఆదే. ట్ెయట ో ళట మోన్ రరసయౘతుకూ శంఫంధంచిన కసనసర్ కొతుా యసయుల ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమితన
ర 
ఫట్్ట ఔడా ళశుంద.
ఱక్షణాఱు


తృసరధమిఔ దఴఱోల ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళప, ఄంట్ే ఆద శదీయఘకసఱం ముండుగస ఈంట్ృ యుఖుతేంద



తనెభన్ తృో ర యసటట్్క్ ఴైమోటోప ఱేదా ఎయౌరేట్ెడ్స ళయం తృో ర యసటట్్క్ ళుళహపహక్ ఏజంట్స (PSA) మీక్షఱు చేళహనపుడ్ె
ఫమట్డొ చి



తృో ర యసటట్్క్ ఱక్షణాఱు ళచాిమంట్ే రసయధ భుదయు దఴఱోలకూ ళచిింద ఄతు ఄయి ం; ఆందఱో ఫాఖంగస తృ ట్ెతూస తగిగతృో ళడ్ం, తయచగస భూతరం మసళడ్ం, నాఔ
ట మిమా, ూర్ ళటమ్
ో , ఴళహట్ేతూస భమిము ట్ెమిమనల్
డుత
ర ల ంగ్. ఄనేఔ శందమసైఱోల మోఖుఱు రెనా నొహు ఱేదా తృసథో ఱోజిఔల్ తౄసరఔిర్ ళఱల ఔడా ఆఫబంద
డ్ెతాయు



DRE మీక్షఱో ఖట్్టగస, అకసయంఱేతు తృో ర ళేటట్స ఔతుహశు ంద. రసయధ తుమసియణఔు భమిము చికూతసఱో ఫాఖంగస
TURP మీక్ష చేమాయౌ.

మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్, ళయం PSA, తౄసశిట్ేస్
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: నొహు ళశునాా ఎభుఔ ఱేదా రెనా రదేఱసతుకూ ఎక్స-మే, IVU, తృ తిు ఔడ్ెప USS ఱేదా
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ట్ారన్స-మఔటల్ అఱాటోయౌండ్స, ఫో న్ యసకన్
ఴియట సఱజీ తుమసియణఔు TURP
ఴియట సఱజీ: ఄతుా ఄడుననకసమిసననభాఱే. ఴియట సఱజీ దఴఱన ఫట్్ట మోగి జీయంచే ఄళకసఱసఱన ఖుమిుంచళచి. "గీలశన్
యో కర్" దఴన తెయౌమజేమడ్బే కసఔ తృో ర గోాళహటక్ శభాచాయం ఔడా ఆశుంద.
ళేటజింగ్: TNM భాయగ దయశకసఱన ఄనశమించాయౌ
చికూతస
యసితుఔంగస తృో ర ళేటట్స ఱోఱ యుఖుతేనా కసనసర్ ఄభతే, ఴశు చి
ర కూతస ఱేదా మేడుభేవన్ థెయ ఄందంచళచి.
తృో ర ళేటట్స ఫమట్ యుఖుతేనా కసనసర్ ఄభతే, యౌల భేవన్ తోతృసట్ు యౘమోమన్ థెయ, మేడుభేవన్ థెయ ఱేదా
కుమోథెయ.
కసనసర్ ళఱల రభాదం ఱేతు మోఖుఱఔు తయచగస రెభదయ మియౕఱన చేళేు శమితృో తేంద.
తృో ర ళేటట్స-ళుళహపహక్ మాంట్్జన్ (PSA) యసిభ, ట్ృయభర్ యొఔక గేాడ్స & ళేటజి, మోగి ళమశ, ఆతయ ఄళశి ఱు
భమిము ఎతుా శంళతసమసఱు ఫరతేఔుతాయు ఄనే ఄంఱసఱ మీద చికూతస అధాయడు ఈంట్ుంద.
థెయ యొఔక ఱక్షయం యయరేక్షణ, యసితుఔంగస కసనసర్ న నమం చేమడ్ం భమిము ళహశటమిక్ కసనసర్ ఄభతే
ట్ృయభర్ మిధతు తగిగంచడ్ం ఱేదా తుఱుళమించడ్ం.
ఇ రసయధ ళచిిన మోఖుఱు తుమిదవటబైన చికూతస కోయుఔుంట్ాయు కసతూ కసనసర్ తృో ర ళేటట్స దాట్్ మిగితే యౌల భేట్్వ్ చికూతేస
కసతూ తుమిదవటబైన చికూతస ఆళాడ్ం యసధయడ్ద.
ఖుమిుంప/తురసయణ: ళీతుంగ్ దద తేఱ దాామస ఖుమిుంచి తురసమించఖయౌగే కసనసయుల ఆయ. మాఫ్భ శంళతసమసఱు భఫడున
భఖరసయు శంళతసమసతుకూ ఔయసమి మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. తృసరణాతృసమం కసఔుండా ఈండేందఔు డుజిట్ల్ మఔటల్
ఎకససమినేవన్ (DRE) భమిము PSA చెక్ శమితృో తేంద.

8.1 యౌంతౄో భాస్
8.2 నాన్-యౘడుు కన్స యౌంతౄో భా (NHL)
ఴమీయ మోఖతుమోధఔ ళయళశి ఱో ఫాఖబైన యౌంతౄో ళభట్సస ఄనే ఔణాఱఱో ముదఱభేయ కసనసర్ ఆద. యౌంతౄో ళభట్సస యౌంఫ్ ననడ్సస
భమిము ఆతయ యౌంతౄసభడ్స ఔణజఞఱంఱో (ళరలన్ భమిము ఫో న్ భాయమో) ఈంట్ుంద. NHL ఄనేద ఎభడ్ససడుపభతుంగ్ భాయౌగాతూస
ఱక్షణాఱు


మిపయల్ యౌంఫ్ ననడ్స రసయకోచించడ్ం (శయాయసధాయణబైన రదేఴం - బడ్)



భుదయు దఴఱోల ఴట్ోబగసయౌ భమిము/ఱేదా ళరలననబగసయౌ



B-ఱక్షణాఱు: కసయణం ఱేఔుండా ఫయుళప తఖగ డ్ం, జాయం, మసతిరూట్ చెభట్ ట్ట డ్ం. B-ఱక్షణాఱు ఈంట్ే
రసయధ తీళరబైన యసిభఱో యుఖుతేందతు ఄయి ం
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SVCO ఈంట్ే దఖుగ, ఱసాశ ఆఫబందఱు, ఛాతి నొహు



కసనసర్ తీళరంగస ఈంట్ే తుయంతయం ఄఱళహతృో భనట్ుట భమిము ఫఱఴీనడునట్ుట ఈండ్డ్ం



కసనసర్ తీళరంగస ఈంట్ే నొహు, రసప భమిము తృ తిు ఔడ్ెపఱో తుండ్ెగస ఈనాట్ుట ఄతుహంచడ్ం

మియౕఱనఱు


రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, ESR, మూమిమా, కూామాట్్తున్, LDH, ళయం ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్స, LFTs



మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, ఫో న్ భాయమో మాళహుమేట్స/ట్ెప
ర హన్, తృ తిు ఔడ్ెప USS,
తోమసక్స/తృ తిు ఔడ్ెప/యౌాస్ ఔు CT యసకన్



ఆతయ మీక్షఱు: ఫలస్ ఱెభన్ ECG



ఴియట సఱజీ తుమసియణఔు ఫమాస

ఴియట సఱజీ: ఱో గేాడ్స భాయౌగాతూస, ఆంట్మీమడుమట్స గేాడ్స, ఴై గేాడ్స; ఆతయయ: బైకోళహస్ పంగసభడ్సస , ఎకస్రరబడ్ెయఱల మి
తృసలయసమళభట్ ోభా
ళేటజింగ్: అన్ అయబర్ ళమీగఔయణన ఄనశమించాయౌ
మిపయల్
ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ.
ట్ృయభర్ ఫో యుడ దాామస NHLఔు చికూతస తుయణ భంచాయౌ
చికూతస
రసయధ దఴన ఫట్్ట చికూతస ఈంట్ుంద
ఔయమేట్్వ్
మేడుయోథెయ
రసయధ IA భమిము IIA దఴఱో ఈనా రసమికూ భాతరబే శ఼చియసుయు
భాంట్్ల్ ఱేదా ఆనామటడ్స Y: 40Gy/20F/4weeks భుకయబైన ఄళమరసఱఔు యక్షణ ఔయౌుంచి చేమాయౌ
ఆనాాల్డ్ పల్డ మేడుయోథెయ (IFRT): 45Gy/23F/4.5wks
కుమోథెయ
రసయధ దఴఱు భధయఱో ఈనా రసమికూ నమం ఄళాడాతుకూ కుమోథెయ భమిము ఫల్క రదేఱసఱఔు (రతేయకూంచి
మీడుమాళహటనం) మేడుయోథెయ
NHLఔు పస్ట ఱెభన్ భానేజమంట్స R-CHOP
R-CHOPఔు కుమోథెయ మజిబన్:
S: మీట్కూసభాబ్ i/v ఆన఼ిావన్ 100mls N/Sఱో ఖంట్ తృసట్ు; రతి మండ్ె రసమసఱఔు నెాండ్ె ళభకూలైా
దీతుతోతృసట్ు
S: అడుమ
ర ాబైళహన్ 40mg/ m sq i/v D1
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దీతుతోతృసట్ు
S: ళభకల ోతౄసశిబైడ్స 750mg/m aq i/v D1
దీతుతోతృసట్ు
S: VCR 1.4mg/m sq i/v D1
దీతుతోతృసట్ు
S: రడుాయో ఱోన్ (PO) 100mg/sq m D1- D5 (25mg qid D1- D5)
ఇ ళభకూల్ న రతి ఆయరెభ ఔక మోజుఱఔు అయు యసయుల ఆరసాయౌ
ఖభతుఔ: ఇ చికూతసన తుపణుఱ యయరేక్షణఱోనే ఆరసాయౌ; ఎందఔంట్ే ఎఱమీుఱు (ఄనాపభఱాకూటక్) ళచేి ఄళకసఱసఱు
ఈనాాభ
అంకోఱోజిఔల్ ఎబము తూస: శమిమర్ యనా కసరస ఄఫ్రరక్షన్ (SVCO), ఄధఔ యఔు యసరళం, ఆంకుాజ్డ ఆంట్ారకేాతుమల్
రవర్ (ICP). ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల ఄతయళశయ చికూతస ఄందంచడ్ం తుతుశమి
8.3 యౘడుు కన్స డుళస్ (HD)
ఇ రసయధ ద నండు ఆయరెభ శంళతసమసఱ ళమశ రసమిఱో ఄధఔంగస ఔతుహంచి, భధయ ళమశఱో తగిగ భయఱా
మాఫ్భ శంళతసమసఱ భఫడునపుడ్ె ఈదఽతం ఄళపతేంద
ఱక్షణాఱు
బడ్ ఱేదా ఆతయ ఫాగసఱఱో నొహుఱేతు, ఈతబతృో భన యౌంఫ్ ననడ్సస
B-ఱక్షణాఱు: ఫయుళప తఖగ డ్ం, మసతిరూట్ చెభట్ఱు, జాయం, పైమైట్్స్, భదయం తీశకోళడ్ం ళఱల నొహు; గొంతే,
యౌంఫ్ ననడ్సస (రదేఴం, శంకయ, మిభాణం, ఔతుసళట తూస, ముతయౌట్ీ, భాట్్టంగ్), ఱసాశకోఴ ళయళశి , తృ తిు ఔడ్ెప
(కసఱేమం, ళరలన్, ఆతయ భాశ
ల ), ఎభుఔఱ భఽదతాం
మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, ESR, U & Es, LDH, LFTs, ళయం ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్స, ఫో న్ భాయమో ట్ెప
ర హన్
భమిము ఫమాస
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, తృ తిు ఔడ్ెప USS, తోమసక్స/తృ తిు ఔడ్ెప/యౌాస్ ఔు CT యసకన్
ఆతయ మీక్షఱు: ఫలస్ ఱెభన్ ECG
ఴియట సఱజీ తుమసియణఔు ఫమాస
ఴియట సఱజీ: నాఱుఖు యకసఱు - యౌంతౄో ళభట్స -ర డామినెంట్స, నాడ్ెయఱార్ ళలమోళహంగ్, మిక్్్ ళఱులఱామిట్,ీ యౌంతౄో ళభట్స
డుట్ె
ల డ్స
ళేటజింగ్: అన్ అయబర్ ళమీగఔయణన ఄనశమించాయౌ
రతి దఴ ఇ కూంద యధంగస శ఼చింఫడు ఈంట్ుంద: A = B-ఱక్షణాఱు ఱేళప; B = B-ఱక్షణాఱు ఈనాాభ
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మిపయల్
ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ.
ట్ృయభర్ ఫో యుడ దాామస HDఔు చికూతస తుయణ భంచాయౌ.
చికూతస


కుమోథెయ



మాంట్ీఫాడీ-డ్రగ్ కసంజుగేట్స (ఈదా: ఫ్ంర ట్ుకూసభాబ్ రెడో ట్్న్)



ఆభూమాననథెయ (ఈదా: ఆభూయన్ చెక్ తృసభంట్స ఆతుహ తట్ర్స)



కొతుాయసయుల అట్ోఱాఖస్ ళట మ్ ళల్ భామిుడు

కచిితబైన రసయధ దఴ తుమసియణ చేశఔునాాకే ఏ యఔబైన చికూతస తృ ందాఱో తుయణ భంచాయౌ. చికూతసఔు భుంద
భఖరసయు యయయం రతేయఔ రెభదయ కేందారఱోల దాచకోళడ్ం, ళు ఱ
ర ు పఱన యసభయి ాం కసతృసడ్ెఔునే చయయఱు ఖుమించి
అఱోచించాయౌ.
రధభ చికూతస
కసనసర్ రధభ దఴఱోల ఈంట్ే డాకోసయౄతళహన్, తల యోబైళహన్, యనాలలళట న్
హ భమిము డాఔయబజిన్ దాామస కుమోథెయ
ఄందంచళచి. ఄభతే మేడుభేవన్ థెయ ఄనేద ఄళశమసతుా ఫట్్ట రసడొ చి. ఫయ్క మీడుమాళహటనల్ రసయధ ఈనా
మోఖుఱఱో కుమోథెయ ఎఔుకళ మోజుఱు చేమాయౌస మసరొచి భమిము మేడుభేవన్ థెయ తుతుశమి ఄరొాచి.
రసయధ భుదయు దఴఱోల:
RATHL ట్రభల్ - ABVD దాామస చికూతస. మండ్ె ళభకూలా తమసాత PET యసకన్ ఱో నెఖట్్వ్ ళళేు AVD భమొఔ
నాఱుఖు ళభకూలైా కొనయసగిళేు శమితృో తేంద. తృసజిట్్వ్ ళచిిన రసమికూ BEACOPP చికూతస ఄందంచాయౌ.
ECHELON-1 ట్రభల్ - మోఖుఱఔు AVD తోతృసట్ు మాండీ-CD30 మాంట్ీ-ఫాడీ కసంజుగేట్స ఫ్న
ర ట కూసభాబ్
రెడో ట్్న్ రసడాయౌ. దీతు ళఱల ఄధఔ ఄతృసమం ఈనా మోఖుఱఱో రసయధ నమం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
పస్ట ఱెభన్ థెయ దాామస కసనసర్ నమం ఄళాఔతృో తే ళఔండ్స ఱెభన్ కుమోథెయతు మిఖణంచాయౌ. ళఔండ్స ఱెభన్ థెయ
దాామస శుందన ఫాఖునాా మోఖుఱఱో కుమోథెయ ఄధఔ తీళరతతో ఆరసాయౌ భమిము అట్ోఱాఖస్ ళట మ్ ళల్ భామిుడు
ఔడా చేయొచి.
యౘడుుకన్స డుళస్ చికూతస కోశం మండ్ె నెఱఱ తృసట్ు థెయ తీశఔునా మోఖుఱఔు ఫ్న
ర ట కూసభాబ్ రెడో ట్్న్ తోతృసట్ు
తురోఱుభాబ్ భమిము మోలోయౌజుభాబ్ చికూతసఱో ఫాఖం చేయొచి.

9.0 ఄతియసధనయబైన డుమాట్్రక్ భాయౌగాతూసఱు
9.1 ఫమికట్సస యౌంతౄో భా (BL)
యౌంతౄసట్్క్ ళహశటంఔు రతేయకూంచి యౌంతౄో ళభట్సస ఔు ళచేి కసనసర్ ఆద. ఫమికట్సస ట్ృయభర్ ఄనేద ఄన్-డుపమంలహభేట్ెడ్స
యౌంతౄో ఫాలళహటక్ యౌంతౄో భా. దీతుకూ ఎే్రభన్ ఫార్ రెభయస్ ఆనెిక్షన్ ఔు దఖగ య శంఫంధం ఈంద. ఇ కసనసర్ తీళరతయం

415

ఄభేయ ళమశ: అయు నండు ద శంళతసమసఱు
ఱక్షణాఱు: ముయౘతుకూ శంఫంధంచిన ఎభుఔ మీద ఱేదా దళడ్ మీద నొహు ఱేతు రసపఱా ముదట్ ఇ ట్ృయభర్
ఔతుహశు ంద; ఆద చాఱా రేఖంగస యఖఖఱద. ఇ రసయధ CNSఔు రసయహు చెందతే తృసమసల జిమా భమిము/ఱేదా
కేాతుమల్ నెర్ా తృసయౌస ళయసుభ.
మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, ఫయోకమిఔల్ తృ ర పభల్, ళయం మాళహడ్స తౄసళేిట్స
మేడుమాఱజీ మిక్షఱు: దళడ్ఔు ఎక్స-మే, తృ తిు ఔడ్ెప USS
FNAC. ఆద యసధాయణంగస B ళల్ యౌంతౄో భా
ళేటజింగ్: A, B, C భమిము D దఴఱు ఆందఱో ఈంట్ాభ. A and B తృసరధమిఔ దఴఱన శ఼చిళేు , C and D
భుదయు దఴఱన శ఼చియసుభ
మిపయల్
ఫమికట్సస యౌంతౄో భాన ఎంత తాయగస ఖుమిుళేు ఄంత భంచిద భమిము ఄతియౕగరభుగస మిపయల్ ఆచిి శమైన అశతిరకూ
మోగితు ంతృసయౌ
చికూతస
ఆంట్ెతుసవ్ కుమోథెయ
ఇ రసయధఱో ట్ృయభయుల తాయగస యుఖుతాభ, కసఫట్్ట చికూతస ఎంత తాయగస యఱెభతే ఄంత తాయగస ముదఱుట్ాటయౌ.
ళభకల ోతౄసశిబైడ్స, యతుీళట హన్, డాకోసయౄతళహన్, బతోట్ెక
ర ేసట్స, ఆతౄో శిబైడ్స, ఎట్ోతృో ళభడ్స భమిభ ళహట్ాయతన్
(CODOX-M/IVAC) భమిము మిట్ుకూసభాబ్ దాామస కుమోథెయ ఄందళేు > 80% భంద చినాహఱలఱు భమిము
ఄయరెభ శంళతసమసఱ ఱోప రసమికూ రసయధ నమం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఄధఔం. ఄయరెభ శంళతసమసఱు భన ళమశనా
రసమికూ మిట్ుకూసభాబ్ భమిము ఎట్ోతృో ళభడ్స, రడుాయో న్, యతుీళట హన్ భమిము డాకోసయౄతళహన్ మజిబన్ దాామస భంచి
పయౌతాఱు మసఫట్ట రసశ. CNS బట్ాయసటళహస్ ఱేతు మోఖుఱఔు CNS తృ ర పభఱాకూసస్ రణాయఔ చేమడ్ం ఈయోఖఔయం.
చికూతస ఄందంచే శభమంఱో ట్ృయభర్ ఱెభళహస్ ళహండోర మ్ మసళడ్ం శషజం. దీతు నండు ఫమట్డ్డాతుకూ IV
ఴైడవ
ేర న్, ఄఱోలూయమినాల్ భమిము మసశబమికేస్ అఱకఱెభనెభజేవన్ ఄళశయం ఈంట్ుంద. ఄంతేకసఔ, మోగి ఎఱెకటోోఱెభట్సస
ళహితి యయరేక్షుంచాయౌ భమిము ఄళశయం ఄభతే ఴైర్-ఔఱేమిమా తురసయణఔు డెభమాఱళహస్ చేమాయౌ.
ట్ృయభర్ తోతృసట్ు ఫొ రెల్ ఄఫ్రరక్షన్ ఈనా మోఖుఱఱో ూమిు మీళక్షన్ ఄభనుట్్కూ (తెయతృసట్్క్ ఱామసట్మీ దాామస)
భన చెహున థెయ యధానం తృసట్్ంచడ్ం భంచిద, ఄభతే తఔుకళ ళభకూలైా ఄభఱు చేళేు శమితృో తేంద. చికూతస
చిళమిఱో మోగి ూమిుగస బట్ఫో యౌక్ శుందన ఈండాయౌ (PET దాామస) ఱేదా CT యసకన్ దాామస ూమిు శుందన
నమోద ఄముయండాయౌ భమిము ఫో న్ భామో ఫమాస ఔడా మోగి బయుఖుదఱఔు శ఼చించాయౌ. ఔరేల ఆఱా
మసణ శందమసైఱోల కేళఱం 20% భంద మోఖుఱు భాతరబే యజమళంతంగస కోఱుకోఖఱుఖుతాయు.
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9.2 యల్మ్ ట్ృయభర్
ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ళచేి తృసరధమిఔ భాయౌగాంట్స మీనల్ ట్ృయభర్. ఇ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా
హఱలఱఔు కొతుా శంఫంధత ఄళశి ఱు ఈండొ చి - ఄతుమిడుమా, ఴేమీఴైమోటోప, కూాతృట ో అమికడుజం భమిము
ఴైతృో యసుడుమాళహస్.
ఱక్షణాఱు: తృ తిు ఔడ్ెప రసప/భాస్, ఄయుదగస తృ తిు ఔడ్ెప నొహు ఱేదా గోాస్ ఴభట్ృమిమా. మతున్ ళకుావన్ ళఱల
ఇ రసయధ ళచిిన మోఖుఱఱో 25% భందకూ ఴైమటనషన్ ఈంట్ుంద.
మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్, ముమిక్ మాళహడ్స
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: ఱక్షణాఱు ఈనా చోట్ మేడుయోఖాప భమిము ఫో న్ యసకన్, మీనల్ కసయౌళస్ భమిము/ఱేదా
పహయౌలంగ్ ఱోతృసఱు ఖభతుంచడాతుకూ IVU
ఆతయ మీక్షఱు: ళభట్ ోయో క
రసయధ తుమసియణఔు FNAC
ళేటజింగ్: ట్ృయభర్ త ఱగించడ్ంఱో ఴశు చి
ర కూతస భుకయబైన తృసతర తృో లహశు ంద, ట్ృయభర్ దఴన ఖుమిుంచడ్ం, రసయధ
తుమసియణ చేమడ్ం భమిము తృ తిు ఔడ్ెప ముతాుతుా మియౕయౌంచడ్ం దాామస ళేటజింగ్ యసధయడ్ెతేంద.
చికూతస
ఴశు చి
ర కూతస భమిము కుమోథెయ
ఄధఔ రభాదంఱో/రసయధ భుదయు దఴఱోల ఈనా మోఖుఱఔు మేడుభేవన్ థెయ
యల్మ్ ట్ృయభర్ ఔు రధభ చికూతస శమిుఔల్ మీళక్షన్, అ తమసాత అడ్ెురెంట్స థెయ. చినా ట్ృయభయుల ఈనా మోఖుఱఔు
ఴశు చి
ర కూతస ఔకట్ే శమితృో తేంద, ఄభతే ఆద కేళఱం చినా ళమశ ఈనా రసమికూ భాతరబే చేమాయౌ.
మాకూటననబైళహన్ D భమిము యతుీళట హన్, డాకోసయౄతళహన్ (ఄళశమసతుా ఫట్్ట) ఔఱభఔతో కుమోథెయ మజిబన్
ఈంట్ుంద. రేఖంగస మిగే ట్ృయభయల యవమంఱో, ఆంట్ెతుసవ్ భయ్టఏజంట్స కుమోథెయ రసడాయౌ.
మీళక్షన్ చేమఱేతు ట్ృయభయుల భమిము/ఱేదా ఫ్భఱేట్యల్ ట్ృయభయుల ఈనా చినాహఱలఱఔు కుమోథెయ ఈతు భం.
భూడ్ె దఴఱో రసయధ ఱేదా యసితుఔంగస యౌంఫ్ ననడ్సస ఱో ట్ృయభయుల ఎదఖుతేంట్ే ఄట్ుళంట్్ హఱలఱఔు మేడుభేవన్
థెయ ఆరసాయౌ.

9.3 న఼యమోఫాలయోట భా
నాఱుఖు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ళచేి భాయౌగాతూస. ఄడున
ర ల్ బడ్ెఱాల భమిము ళహంతృసతట్్క్ గసంగిలమాఱో
ఈండే న఼యయల్ కాస్ట ఔణజఞఱం నండు ఇ కసనసర్ యుఖుతేంద.
ఱక్షణాఱు: తృ తిు ఔడ్ెప రసప/భాస్, తృసమస రెమటఫ
ి ల్
ర ట్ృయభయుల ఄభతే న఼యమోఱాజిఔల్ డెపహలహట్స, అమిబట్ల్ రసప
భమిము చయమం మీద య్వన్స
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మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, ఫల డ్స కమిళట,ో ESR, ముమినాయౌళహస్, కసట్్కొఱబైన్స ఎకుసకరవన్ కసాంట్్ట్ేవన్
ఖుమించి తెఱుశకోళడాతుకూ 24-hr మూమిన్ నభూనా, ఫో న్ భాయమో ట్ెప
ర హన్ భమిము ఫమాస
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, తృ తిు ఔడ్ెప ఱేదా యౌాస్ USS, తృ తిు ఔడ్ెప CT యసకన్, ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు ఫో న్
యసకన్
ఴియట ో తృసథాఱజీ: CT యసకన్ పయౌతాఱు భమిము ఴశు చి
ర కూతస దాామస తెఱుశకోరసయౌ
ళేటజింగ్: ఆంట్మేావనల్ న఼యమో ఫాలయోట భా ళేటజింగ్ ళహశటమ్ (INSS) భాయగ దయశకసఱన ఄనశమించాయౌ. I & II దఴఱు రసయధ తృసరధమిఔ దఴఱు; III & IV దఴఱు - రసయధ భుదయు దఴఱు
చికూతస
శమిుఔల్ మీళక్షన్
కుమోథెయ
కొతుా యసయుల ఄధఔ తీళరత ఖఱ కుమోథెయ ఆచాిఔ ళట మ్ ళల్ భామిుడు
కొతుా యసయుల మేడుభేవన్ థెయ
ఄధఔ రభాదం ఖఱ మోఖుఱఱో ళహస్-మట్్ననతుక్ మాళహడ్స
ఆభూమాననథెయ
న఼యమోఫాలయోట భా చికూతస మోగి డ్ఖఱ ఆఫబందఱు, ఄళశి ఱన ఫట్్ట శ఼చించాయౌ.
తఔుకళ భమిము భధయ తయయౘ రభాదం ఈనా మోఖుఱఱో శమిుఔల్ మీళక్షన్ ఈయోఖఔయం. ఄభతే శమిుఔల్ మీళక్షన్
దాామస రసయధ నమభభేయ ఄళకసఱసఱు ంచడాతుకూ భుందగస అడ్ెురెంట్స థెయ ఆరసాయౌ.
భధయ తయయౘ రభాదం ఈనా చినాహఱలఱోల కుమోథెయ (భందఱు: యతుీళట హన్, ళభకల ోతౄసశిబైడ్స, డాకో్లయౄతళహన్,
ళహయసరలళట న్
హ , కసమోబతృసలట్్న్, ఆతౄో శిబైడ్స భమిభ ఎట్ోతృో ళభడ్స) ఄళశయం ఈండొ చి. తీళరబైన రసయధ ఱక్షణాఱతో
ఫాదడ్ెతేనా చినాహఱలఱఔు ఄధఔ తీళరతతో కుమోథెయ, ళట మ్ ళల్ భామిుడు భమిము ళహస్-మట్్ననభక్ మాళహడ్స
ఔఱభఔతో చికూతాస రణాయఔ ఈండాయౌ.
భధయ తయయౘ ఱేదా తీళరబైన రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా హఱలఱోల ట్ృయభయల ఔు చికూతస ఄందంచఱేఔతృో తే మేడుభేవన్
థెయ ఆరసాయౌ.

9.4 మట్్ననఫల ాయోట భా (RB)
మట్ీనాఱో ళచేి న఼యమో-ఎకోటడెయమల్ రసయధతు మట్్ననఫల ాయోట భా ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ 90% ఐద శంళతసమసఱ ఱోప
హఱలఱఔు ళశుంద. మట్్ననఫల ాయోట భా ఄతయధఔ ఱసతం యో ుమసడుఔల్ గస ళశుంద, కొంతభందఱో భాతరం ఆద ఔుట్ుంఫ
శంఔాభణ రసయధగస ఫమట్డ్ెతేంద.
ఱక్షణాఱు: "కసయట్సస ఐ మిఫ్ల క్స" ఱేదా ఔనతృస తెఱలగస ఄళాడ్ం, ఄయుదగస అమిబట్ల్ ఆన్లబేవన్ ఱేదా తృో ర తృోట ళహస్
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మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్, ళయం CEA & అఱాి పట్ ో తృో ర ట్ీన్, CSF
మియౕఱనఔు ఱుంఫార్ ంఔిర్
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: బదడ్ె భమిము అమిబట్స ఔు MRI/CT యసకన్, CXR భమిము/ఱేదా ఱక్షణాఱు ఈంట్ే
రెనెాభుఔఔు ఎక్స-మే
శంూయణ బైన న఼యమోఱాజిఔల్ మియౕఱన భమిము అఫ్సుయౌమక్ EUA తుతుశమి
ళేటజింగ్: మట్ీనా ఱో ఈండుతృో భందా ఱేదా అహటక్ నెర్ా దాామస బదడ్ె ళయఔు రెయలందా ఄనేదాతుా ఫట్్ట ళేటజింగ్
ఈంట్ుంద.
మిపయల్: మోగితు కసనసర్ చికూతస ఄందంచే రతేయఔ అశతిరఱో చ఼హంచాయౌ
చికూతస
ముతుఱాట్యల్ కసనసర్ ఄభతే ఇన఼కూలభేవన్
ఫ్భఱాట్యల్ కసనసర్ ఄభతే తౄో ట్ో కోమాఖుయఱేవన్, ఆంట్ార-అమీటమిమల్ కుమోథెయ ఱేదా ముతుఱాట్యల్
న఼కూలభేవన్ తోతృసట్ు తౄో ట్ో కోమాఖుయఱేవన్, ఔాయోథెయ భమిము
ఔంట్్కూ ఆమేాడుభేవన్.
ళహశటమిక్ కుమోథెయ
మట్్ననఫల ాయోట భా యొఔక ఱక్షయం మోగికూ ూమిుగస నమం చేమడ్ం, ఄభతే చ఼పతు ఎంత ళయఔు యఱెభతే ఄంత ళయఔు
తిమిగి మసఫట్ట డ్ం ఔడా ఈయోఖకసయబే. మట్్ననఫల ాయోట భా మీద ట్ుట ఈనా డుమాట్్క్
ర ఄఫ్సుఱోమఱాజిస్ట ,
డుమాట్్క్
ర అంకసఱజిస్ట భమిము మేడుభేవన్ అంకసఱజిస్ట యయరేక్షణఱో చికూతస జయగసయౌ.
భుదయు దఴఱోల ఈనా ముతుఱాట్యల్ మట్్ననఫల ాయోట భా ఄభతే ఇన఼కూలభేవన్, అహటక్ నెర్ా ఎంత ళయఔు యసధయం
ఄభతే ఄంత ళయఔు త ఱగించాయౌ.
ఫ్భఱాట్యల్ కసనసర్ ఈనా మోఖుఱఱో చ఼పతు పనయుది మించడ్ం యసధయం. మేడుభేవన్ థెయ ఎఔ్రయాల్ తెమ్ ఱేదా
చినా కసనసయుల ఈనా రసమిక.ూ
కసమోబతృసలట్్న్, ఎట్ోతృో ళభడ్స భమిము యతుీళట హన్ ఱేదా ళభకల ో తౄసశిబభడ్స + యతుీళట హన్ దాామస ళహశటమిక్ కుమోథెయ
ఄందంచడ్ం దాామస దద మిభాణంఱో ఈనా కసనసర్ ఔణాఱన ఔడా త ఱగించళచి. ఇ యధానం ఫ్భఱాట్యల్
ట్ృయభయుల ఱేదా ఔంట్్ రెనఔ ఫాగసతుకూ యశు మించిన కసనసర్ న ఎదమోకళడాతుకూ ఈతృసమాఖడ్ెతేంద. ఄభతే
కుమోథెయ ఔకట్ే కసనసర్ న ూమిుగస తుమంతిరంచఱేద.
చికూతస తమసాత రతి మండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱఔు ఔ యసమి మండ్ె ఔనఱఔు ఄఫ్సుఱోమఱాజిక్ మీక్షఱు
చేభంచకోళడ్ం తుతుశమి. ఄళశయం ఄభతే చికూతస పనఃతృసరయంతేంచే ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ.
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9.5 ఎడుాన్గ యసమోకభా
చినాహఱలఱోల ళచేి ఫో న్ ట్ృయభర్ న ఎడుాన్గ యసమోకభా ఄంట్ాయు. ఆద ద నండు ఆయరెభ శంళతసమసఱ ఱోప
రసమికూ ఎఔుకళగస ళశుంద. భఖ:అడ్ మేలహయో 5:1
ఱక్షణాఱు: నొహు, ఎభుఔ శభశయగస ఈనా తృసరంతం ఱేతగస ఄళాడ్ం, రేడుగస ఈండ్డ్ం భమిము రసప;
యసధాయణంగస పభర్ ఎభుఔఔు ళశుంద. అళహటయోబైమఱెభట్్స్ రసయధ ఱక్షణాఱన తృో యౌన ఱక్షణాఱు ఎడుాన్గ
యసమోకభాఔు ఈంట్ాభ. ఱమనమీ శంఫంధం ఈంట్ే ఛాతి ఄళశి ఱు ఫమట్డ్తాభ
మియౕఱనఱు
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్, ESR, ALP
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: ఎభుఔ ముతాుతుకూ ఎక్స-మే, ఎభుఔ ఈనా ఫాఖం ముతాుతుకూ MRI/CT
ఎభుఔఱఔు శంకూలవటతఱు మసఔుండా ఄనరెభన భఽద ఔణజఞఱాతుకూ ళచిిన భాస్ న ఫమాస చేమాయౌ
ళేటజింగ్: ఇ రసయధకూ దఴఱు తుయణ భంచే శ఼చీఱు ఱేళప
మిపయల్: మోగితు కసనసర్ చికూతస ఄందంచే రతేయఔ అశతిరఱో చ఼హంచాయౌ
చికూతస
ఴశు చి
ర కూతస, కుమోథెయ భమిము మేడుభేవన్ థెయ ఔఱభఔఱో (ఄళశమసతుా ఫట్్ట) ఎడుాన్గ యసమోకభాఔు చికూతస
ఄందయసుయు. రశు తాతుకూ యసితుఔంగస యుఖుతేనా ఎడుాన్గ యసమోకభా రసయధ ఈనా మోఖుఱఱో > 60% భంద భ
భూడ్ె చికూతాస యధానాఱ ఔఱభఔ దాామస ూమిుగస కోఱుకోఖఱుతేనాాయు. కొతుా యసయుల బట్ాయసటట్్క్ రసయధ ఈనా
రసమికూ ఔడా నమం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. కుమోథెయ భమిము మేడుభేవన్ థెయ దాామస ళచేి
పయౌతాఱతో తృో యౌళేు కుమోథెయ భమిము శమిుఔల్ ఎన్ ఫాలక్ మీళక్షన్ దాామస భంచి పయౌతాఱన తృ ందళచి.

420

17ళ ఄధాయమం

భఱేమిమా
భఱేమిమా తృసమసళభట్్క్ ఆనెిక్షన్ రసయధ; ఆద ఈంట్ే మోగికూ జాయం, చయౌ భమిము తీళరబైన చెభట్ ఈంట్ాభ.
ఄభతే కొతుాయసయుల భఱేమిమా ఈనా మోఖుఱఔు ఎట్ుళంట్్ రసయధ ఱక్షణాఱు ఱేఔుండా ఔడా ఈంట్ుంద.
రసయధ తుమసియణ
భఱేమిమా రసయధ ఱక్షణాఱు మోగి రసయధతుమోధఔ ఴకూుతు ఫట్్ట శాఱుంగస ఱేదా తీళరంగస ఈండొ చి. రసయధ తీళరత,
భఱేమిమాతో ళచేి ఆతయ రసయధఱు (భాల్-న఼యట్్వ
ర న్, ఄతూమిమా, ముదఱెభనయ) మోగితు ఫట్ేట ఈంట్ాభ.
రసయధ ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు
భఱెభస్, జాయం, ఄఱశట్, ఔండ్మసఱ నొహు, యకసయం, ఄనొమకూసమా, చయౌ, ళణుఔు, చెభట్, తఱనొహు, దఖుగ,
రసంతేఱు భమిము యమోచనాఱు. ఇ శంకేతాఱు ఄతుా భఱేమిమాఔు తుమిదవటబైన ఱక్షణాఱు ఄతు చెుఱేభు
ఎందఔంట్ే ఆయ ఆతయ రసయధఱఱో ఔడా ఔతుహయు సభ. కసఫట్్ట జాయంతో ఔడ్ెఔునా రసయధ ఎందఔు ళచిిందో
తెఱుశకోళడాతుకూ ఱోతేగస మియౕఱనఱు చేమాయౌ.
తీళరబైన భఱేమిమాతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱఔు రయోఖఱసఱ మీక్షఱు తుతుశమి. మసనాజీళపఱు ఈతుకూ
తెఱుశకోళడాతుకూ బైకాోయో క ఱేదా మసహడ్స డ్మాగోాళహటక్ మీక్షఱు (RDTs). మోగి ఄధయమనం భమిము
రయోఖఱసఱ మీక్ష పయౌతాఱన ఫట్్ట రసయధ తుమసియణ చేమాయౌ.
భఱేమిమా - యసధాయణ చయయఱు
1. జాయం ళచిిన రసమికూ భఱేమిమా ఈండే ఄళకసఱసఱు ఈనాామతు ఄనభానం ళళేు రసమి కచిితంగస బైకాోయో క
ఱేదా RDT మిక్షఱు చేభంచాయౌ.
2. కూలవటతయం కసతూ భఱేమిమా ఄభతే తృసరధమిఔ చికూతాస కేందరంఱోనే చికూతస తృ ందళచి. ఄభతే తీళరబైన
భఱేమిమా భమిము శంకూలవటతఱు ఎదయుకంట్ునా మోఖుఱు కచిితంగస క్షుణణ ంగస మియౕఱనఱు భమిము ఫల డ్స
ట్ారన్స-పూయవన్ శదతృసమం ఖఱ అశతిరఱోనే చికూతస తృ ందాయౌ.
3. తృసలయో మడుమం రెభరసక్స ఈనాట్ుట తుమసియణ ఄభతే కోలమోకూాన్ భూడ్ె మోజుఱు భమిము భభ
ర ాకూాన్ దాాఱుఖు
మోజుఱు రసడాయౌ. భభ
ర ాకూాన్ రసయధ తియఖఫ్ట్టఔుండా కసతృసడ్ెతేంద ఄభతే ఆద ఖమిైణీఱఱో, యయళపఱోల భమిము
G6PD ఱోం ఈనా రసమిఱో కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
ఖభతుఔ: ఴభట్ృమిమా ఱేదా భూతరం యంఖు భామిుడు/శమననళహస్ ఱేదా దళపఱు ఫుఱుఖు యంఖుఱోకూ భాయడ్ం
ళంట్్య జమిగితే రెంట్నే భభ
ర ాకూాన్ రసడ్ఔం తుయౌహరేళహ రెభదయడుా ఔఱరసయౌ.
4. తృసలయో మడుమం తౄసయౌసతృసయం ఈనాట్ుట తుమసియణ ఄభతే ACT థెయ - అమిటశనేట్స భూడ్ె మోజుఱు భమిము

421

శఱాిడో కూసన్-హమిబతాబైన్ ఔక మోజు రసడాయౌ. యట్్తోతృసట్ు చికూతస మండ్ళ మోజున భభ
ర ాకూాన్ ఔకయసమి రసడాయౌ.
5. ఖమిైణీఱఱో శంకూలవటతఱు ఱేతు తృసలయో మడుమం తౄసయౌసతృసయం ఈనాట్ట భతే రసమికూ ఄందంచాయౌసన చికూతస
ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో - కూాతున్
మండ్ె భమిము భూడ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో - ACT థెయ
6. బైకాోయో క ఱేదా RDT శదతృసమాఱు ఱేఔ ఱేదా మీక్ష చేళహన పయౌతాఱు అఱశయం ఄళపతేనాా భఱేమిమా
ఄనభానం ఈనా మోఖుఱఔు కోలమోకూాన్ తో చికూతస తృసరయంతేంచాయౌ. ఔయసమి పయౌతాఱు ళచాిఔ ఏ ఈజఞతి ళఱల
భఱేమిమా ళచిండాట్స తెఱుశుంద కసఫట్్ట తదనఖుణంగస చికూతసన భాయుికోరొచి.
7. రసంతేఱు, యమోచనాఱు ఱేనుట్్కు మోగి 72 ఖంట్ఱోల శుందంచఔతృో తే భందఱఔు శుందంచడ్ం ఱేద ఄతు
ఄయి ం. ACT థెయ దాామస మోగి శుందంచఔతృో తే, ననట్్ దాామస కూాతున్ భమిము ట్ెట్ారళభకల న్
ూ /డాకూసళభకల న్
ూ రసడాయౌ.
తృసలయో మడుమం రెభరసక్స చికూతస
1. కోలమోకూాన్ - ముదట్్ మోజు 10 mg/kg, మండ్ళ మోజు 10 mg/kg, భూడ్ళ మోజు 5 mg/kg.
2. భభ
ర ాకూాన్ - 0.25 mg/kg దాాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు
ేమంట్యల్ కూాతున్ రసడ్ెతేనా మోఖుఱు ననట్్ దాామస ఔడా ఇ భందతు తీశకోరొచి.
కూాతున్ (O) 10 mg/kg మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు (ేమంట్యల్ కూాతున్ రసడున మోజుఱు ఔడా రసడొ చి)
దీతుతోతృసట్ు
డాకూసళభకల న్
ూ 3 mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమి (ఖమిైణీఱు ఏమిమా ఎతుమిద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు డాకూసళభకల న్
ూ
కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స)
ఱేదా
కూలండాబైళహన్ 10 mg/kg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు
యయరేక్షణ
మోగి ఈయౖోణ ఖాత, మఔటమ్ దాామస, తెఱుశకోరసయౌ. ఄఱాగే ఱసాశ ఖతి, నాడు, యఔు తృో ట్ు భమిము చేతనతాం యసిభ రతి
నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి యయరేక్షుంచాయౌ. భూతర యశయు న యసభయి ాం, ఫూడుద యంఖు ఱేదా నాఱుఖు యంఖు
భూతరం (ఴీమోగోలతన఼మిమా) ఱేదా అయౌఖూమిమా ఫమట్డ్ెతేందేమో ఖభతుంచాయౌ. ఴీమోగోలతన్, ఖూ
ల కోస్,
మూమిమా ఱేదా కూామాట్్తున్ భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్సస మీక్షఱు. GI తెల డుంగ్ ఔఱుఖజేళే రభాదం ఈనా భందఱన
(మాళహుమిన్, కసమిటకోళట మసభడ్సస) రసడ్ఔడ్ద. జాయం, ఴైతృో గల ళ
ట మిమా, ఎఱెకటోోఱెభట్స శభతేఱయత కోఱోుళడ్ం,
ఴైతృో ట్ెనషన్, మీనల్ పభఱయర్, ఄనేమిమా, ఔనాఱష న్స ళంట్్య ఫమట్డుతే తగిన యధంగస చికూతస ఄందంచాయౌ.
కుమోతృ ర పభఱాకూసస్
తృసలయో మడుమం తౄసయౌసతృసయం ఄధఔంగస ఈనా రదేఱసఱఱో ళయఔుుఱఔు భాతరబే కుమోతృ ర పభఱాకూసస్ ఄందజేమాయౌ.
ఆనెసకూటళభడ్స ట్ీట్
ర ెడ్స ఫ్డ్స నెట్సస (ITN) ఱేదా ఱాంగ్ ఱాళహటంగ్ ఆనెసకూటళభడ్స నెట్సస (LLIN) రసడేఱా ఖమిైణీఱన భమిము
ఫమట్ నండు తృసలయో మడుమం ఄధఔంగస ఈనా రదేఱసఱఔు ళచిిన మాతిరఔుఱన తృో ర తసఴించాయౌ.
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తఔుకళ ళయళధ కుమోతృ ర పభఱాకూసస్ (6 రసమసఱ తృసట్ు)
డాకూసళభకల న్
ూ 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి (దద ఱఔు)
హఱలఱఔు: 1.5 mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమి (8 శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ఇ భంద కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స).
మాతిరఔుఱు ఄభతే కొతు రదేఱసతుకూ రెయ్ల మండ్ె మోజుఱ భుంద నండు ఇ భంద రేశకోరసయౌ భమిము
భఱేమిమా ఄధఔంగస ఈండే తృసరంతాఱఔు రెయల ళచాిఔ నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు కొనయసగించాయౌ.
ఖభతుఔ: ఇ భంద రసడ్ఔం ఖమిైణీఱఔు భమిము 8 శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
ఄధఔ ళయళధ కుమోతృ ర పభఱాకూసస్ (6 రసమసఱు భన)
బఫ్ోల కూాన్ భాతరఱు 250 mg, రసమసతుకూ ఔ యసమి. కొతు రదేఱసతుకూ రెయ్ల మండ్ె రసమసఱ భుంద నండు ఇ భంద
రేశకోరసయౌ భమిము భఱేమిమా ఄధఔంగస ఈండే తృసరంతాఱఔు రెయల ళచాిఔ నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు కొనయసగించాయౌ.
ఖభతుఔ: ఔనాఱష న్స, న఼యమోళభకూమాట్్క్
ర శభశయఱు భమిము కసమిడమాక్ శభశయఱు ఈనా మోఖుఱఔు బఫ్ోల కూాన్
కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
మోగికూ యవమశ఼చి
1. దో భఱ యఖఔుండా తురసయణ చయయఱు. ఈదా: దో భ తెయఱు, దో భఱ భంద, తృ డ్ెఖు చేతేఱ చొకసకఱు, తృ డ్ెఖు
తృసయంట్ు
ల రసడ్ఔం.
2. రసయధ ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు ఱేతు జాయం ళళేు రెంట్నే అశతిరఱో చ఼హంచకోరసయౌ.
3. కోలమోకూాన్ రసడ్ెతేంట్ే ఎఔుకళగస తూయు తాగసయౌ భమిము అయౘయం శభమాతుకూ తినాయౌ. ట్్టఔడ్ెపతో కోలమోకూాన్
రేశకోఔడ్ద. చినాహఱలఱఔు కోలమోకూాన్ ళహయప్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే భాతరన చిదమి తేనెతో ఔయౌహ ఆరసాయౌ.
4. భందఱ దాామస ళచేి రతిచయయఱు ఏమిట్ో తెఱుశకోరసయౌ. కోలమోకూాన్ ళఱల యకసయం, రసంతేఱు, యమోచనాఱు,
తఱనొహు భమిము ళహకన్ ఎఱమీు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
5. కోలమోకూాన్ రేశఔునా 30 తుభుయౖసఱ ఱోప రసంతి ఄభతే, భయా అ భంద రేశకోరసయౌ.
6. 48 ఖంట్ఱోల మోగి అమోఖయం బయుఖు ఄళాఔతృో తే, ళమిఫల్
ర భఱేమిమా రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డుతే రెంట్నే
అశతిరఱో చేమసయౌ.
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చితరట్ం 1: మోగి ఄధయమనం భమిము రయోఖఱసఱ మీక్షఱన ఫట్్ట భఱేమిమా మోఖుఱఔు తీశకోరసయౌసన చయయఱు
Clinically suspected malaria
(Based upon history and physical
examination)

No

Do NOT
perform mRDT

Yes

Danger signs
present?

No

Yes
Treat immediately
with parenteral
antimalarial and
antibiotic

PRIMARY AND SECONDARY LEVEL

Perform mRDT/BS
PRIMARY LEVEL

SECONDARY LEVEL
mRDT/BS positive mRDT/BS negative

Refer immediately
to secondary level

UNCOMPLICATED
MALARIA

Admit and perform
mRDT and BS

Treat with antimalarial
mRDT and BS
negative

mRDT and/or BS
positive

Investigate other
causes of fever

Repeat mRDT and BS within
6-24 hours if malaria still
suspected
mRDT and BS
negative

Do NOT give antimalarial
Investigate other causes
of fever
Ask the patient to return in
2 days if not improved

SEVERE DISEASE
Malaria not likely
Continue parenteral antibiotics

NON-MALARIAL
FEBRILE ILLNESS

SEVERE MALARIA
Continue parenteral
antimalarials and
antibiotics

mRDT and/or BS
positive

SEVERE DISEASE

SEVERE MALARIA

STOP antimalarials
Continue antibiotics and
other supportive care

Continue parenteral
antimalarials and
antibiotics

2.0 ఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స భఱేమిమాఔు చికూతస
రసయధ ఱక్షణాఱతో ఔడ్ెఔునా భఱేమిమా; కసతూ ఆద తీళరబైనద కసద భమిము రెభదయ మీక్షఱోల ఎట్ుళంట్్
ఄళమరసఱన దెఫబ తీళేట్ుళంట్్ తీళరబైన ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్ళప.
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మసనాజీళపఱు ఈనాాభ ఄతు తుమసిమితబైతేనే మాంట్ీ-భఱేమిమల్ భందఱు రసడాయౌ
తృసమసళభట్ ోఱాజిఔల్ రసయధ తుమసియణ కసఔతృో తే మోగి ఄధయమనం దాామస ళచిిన పయౌతాఱన ఫట్్ట ఄంచనా రేశఔుతు
చికూతస
శంకూలవటతఱు ఱేతు తృసలయో మడుమం తౄసయౌసతృసయం భఱేమిమా చికూతస
1. అమిటమిళహన్ అధామిత కసంతనేవన్ థెయ (ACT)
అమిటశనేట్స , మోజుకూ ఔ యసమి; భూడ్ె మోజుఱు
దీతుతోతృసట్ు
శఱాిడాకూసన్ (25 mg/kg) - హమిబతాబైన్ (1.25 mg/kg) ఔఱభఔ, ముదట్్ మోజు
3. హరభాకూాన్ - ముదట్్ మోజు - 0.75 mg/kg, మండ్ళ మోజు - 0.75 mg/kg.
ఖమిైణీఱఱో శంకూలవటతఱు ఱేతు తృసలయో మడుమం తౄసయౌసతృసయం భఱేమిమా చికూతస
ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో - కూాతున్ యసల్ట 10 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
ఴచిమిఔ: కూాతున్ ళఱల ఴైతృో గల క
ట ేమిమా మసరొచి. ఖమిైణీఱు కూాతున్ ట్్టఔడ్ెపతో రేశకోఔడ్ద, కచిితంగస
అయౘయం తీశఔుతు భంద రేశకోరసయౌ.
మండ్ె భమిము భూడ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో - ACT థెయ భన చెహున యధంగస.
ట్ేఫుల్ 1: అమిటబతర్ 20mg, ఱుబపతుట న్
ో 120mg భాతరఱ యొఔక మోతాద

Kg
up
15

to

Dose
Hours
Age
0 to
years

3

Day 1
1st
0 (*)
tablets

2nd
8
tablets

Day 2
3rd
24
tablets

4th
36
tablets

Day 3
5th
48
tablets

1

1

1

1

1

6th
60
tablets
1

Colour
Code
Yellow

15 up
to 25

3
years
up to 8
years

2

2

2

2

2

2

Blue

25 up
to 35

8
years
up to 12
years

3

3

3

3

3

3

Red

35 and
above

12 years
and
above

4

4

4

4

4

4

Green
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ట్ేఫుల్ 2: ఫయుళపన ఫట్్ట ఆళాళఱళహన DPQ మోతాద
మోతాద (mg)
డెభఴైడోర అమిటమిళహతున్

భాతరఱ ఴకూు భమిము శంకయ

ఫయుళప (kg)

భమసకూాన్

5 to <7

80

10

½ x 160mg / 20mg tablet

7 to <13
13 to <24

160
320

20
40

1 x 160mg / 20mg tablet
1 x 320mg / 40mg tablet

24 to <36
36 to <75

640
960

80
120

2 x 320mg / 40mg tablets
3 x 320mg / 40mg tablets

75 to 100

1,280

160

4 x 320mg / 40mg tablets

(మోతాదకూ)

3.1 తీళరబైన భఱేమిమాఔు చికూతస
తీళరబైన భఱేమిమా ఄతయళశయ చికూతస ఄందంచాయౌసన రసయధ.
అమిటశనేట్స ఆంజక్షన్ 2.4 mg/kg (IV/IM) మోగితు చేమిిన రెంట్నే, అ తమసాత 12 ఖంట్ఱఔు, తమసాత 24
ఖంట్ఱఔు; అ తమసాత మోజుకూ ఔ యసమి.
ఱేదా
అమిటబతర్ 3.2 mg/kg ఆంజక్షన్ IM మోగితు చేమిిన రెంట్నే, అ తమసాత 1.6 mg/kg మోజుకూ ఔ యసమి
ఱేదా
అమీటతర్ ఆంజక్షన్ 150 mg IM భూడ్ె మోజుఱు
ఖభతుఔ: ఇ భంద చినాహఱలఱఔు ఆళాఔడ్ద.
ఱేదా
కూాతున్ ఆంజక్షన్ 20 mg/kg (IV/IM) చేమిుంచిన రెంట్నే, అ తమసాత 10 mg/kg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
ఴచిమిఔ: కూాతున్ ఫో ఱస్ ఆంజక్షన్ ఆళాఔడ్ద.
48 ఖంట్ఱ తమసాత ఔడా కూాతున్ థెయ ఆరసాయౌస ళళేు మోతాదతు 7 mg/kgఔు తగిగంచి ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ
యసమి ఆరసాయౌ.
ఖభతుఔ: తీళరబైన భఱేమిమా మోఖుఱఱో ేమంట్యల్ చికూతస ఔతూశం 24 ఖంట్ఱు ఆరసాయౌ, అ తమసాత 3 మోజుఱు
ACT థెయ కొనయసగించాయౌ.
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ట్ేఫుల్ 3: తీళరబైన భఱేమిమా ఱక్షణాఱు
ఱక్షణాఱు

యళయణ/కైట్ీమిమా

తృో ర ళేటవ
ో న్/ తీళరయి సభ ఫఱఴీనత

అదయుళప ఱేఔుండా తుఱఫడ్ఱేఔతృో ళడ్ం, ఔమోిఱేఔతృో ళడ్ం

ఫఱఴీనబైన చెభతనయం

మోగిఱో చెభతనయం తగిగతృో ళడ్ం, ఖందయగోలం, కోభా

రళయు నఱో భాయుు

యౘఱళహనేవన్, డెఱయవన్స, మాజిట్ేవన్

ఔనాఱష న్స

ఄశషజబైన ఔండ్మసఱ ఔదయౌఔఱు

ఱసాశశంఫంధత ఆఫబందఱు (ఱాకూటక్

మాళహడో ట్్క్ తెరతింగ్: ఔవట ంతో ఔడున ఱోఱకూ తీశఔునే తెరతింగ్

మాళహడో ళహ భమిము/ఱేదా ఱమనమీ

ఱమనమీ ఒడుభా: తుఱఔడ్ఱేమి, ఱసాశ ఔవట డు తీశకోళడ్ం, యఔు ంతో

ఒడుభా ళఱల )

నయఖతో ఔడ్ెఔునా శ఼ిట్మ్ రతేయకూంచి దద రసమిఱో

తెల డుంగ్ ట్ెండెతూస/DIC

శఱబంగస ళచేి/ దీయఘకసయౌఔబైన తెల డుంగ్

జఞండుస్

భూయఔస్ బంఫలన
ర ల  శప యంఖుఱో భాయడ్ం

శయౄకాఱేట్మి కొఱాప్స/యౖసక్

ళహయట ో యౌక్ క్షీణత భమిము రేఖళంతబైన ల్స మేట్స

రతి దామసదతుా రసంతి చేశకోళడ్ం

అయౘయం/తృసతూమం తీశఔునా రెంట్నే రసంతేఱు

ఏదీ తాఖఱేఔతృో ళడ్ం ఱేదా తయౌల తృసఱు

మింఖడాతుకూ ఆఫబందఱు

తాఖఱేఔతృో ళడ్ం
ఖభతుఔ: ఔరేల మోగికూ శమైన భఱేమిమా చికూతస భమిము శంకూలవటతఱఔు చికూతస ఄందళాఱేఔతృో తే, రసమికూ -ర
మిపయల్ చికూతస ఄందంచి రెంట్నే రసమికూ మిపయల్ ఆచిి రతేయఔ రెభదయ కేందారఱఔు ంతృసయౌ.
-ర మిపయల్ చికూతస
B: అమిటశనేట్స IM/మఔటల్
ఱేదా
B: కూానెభన్ IM
ఔభూయతుట్ీ యసిభఱో ఄభతే మఔటల్ అమిటశనేట్స దాామస -ర మిపయల్ చికూతస చేమడ్ం ఈతు భం. అమోఖయ కేందారఱఱో
ఄభతే అఱశయం చేమఔుండా ేమంట్యల్ థెయ ముదఱుట్ాటయౌ.
-ర మిపయల్ మఔటల్ అమిటశనేట్స:
శతృో ుళహట్మి యౄంఱో ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ుంద; మోతాద 50mg ఱేదా 100mg ఱేదా 400mg
మోతాద మజిబన్:
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మఔటల్ భాయగ ం దాామస ఔ మోతాద అమిటశనేట్స - 10 mg/kg body weight ఆరసాయౌ. ఔరేల 10 mg/kg body
weight శతృో ుజిట్మీ మఔటమ్ నండు భుభు తుభుయౖసఱ ఱోప ఫమట్కూ ళచేిళేు , మండ్ళ శతృో ుజిట్మీ ఎకూకంచాయౌ.
చినాహఱలఱోల హయాఱు ద తుభుయౖసఱ తృసట్ు దఖగ యకూ ట్ాటయౌ; దీతుళఱల మఔటల్ భాయగ ం దాామస అమిటశనేట్స మోతాద
ఴమీమసతుకూ ఄందేఱా చేయొచి.
ట్ేఫుల్ 4: మఔట ల్ అమిటశనేట్స దాామస -ర మిపయల్ చికూతస
ఫయుళప (kg)

ళమశస

అమిటశనేట్స మోతాద (mg)

మజిబన్ (ఔక మోతాద)

5.8-9

0-12 నెఱఱు

50

1 x 50 mg శతృో ుళహట్మి

9-19

13-42 నెఱఱు

100

1 x 100 mg శతృో ుళహట్మి

20-29

43-60 నెఱఱు

200

2 x 100 mg శతృో ుళహట్మి

30-39

5-13 శంళతసమసఱు

300

3 x 100 mg శతృో ుళహట్మి

40-59

> 14 శంళతసమసఱు

400

1 x 400 mg శతృో ుళహట్మి

60-80

> 14 శంళతసమసఱు

800

2 x 400 mg శతృో ుళహట్మి

>80

> 14 శంళతసమసఱు

1200

3 x 400 mg శతృో ుళహట్మి

-ర మిపయల్ అమిటశనేట్స IM:
అమిటశనేట్స తృ డుఱాగస ఔడా మోగికూ ఆయసుయు; ఔ తృౌడ్ర్ రెభల్ ఱో అమిటశతుక్ మాళహడ్స, 1 మాంతృౌల్ డెభఱుయభంట్స
యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స య ఱయవన్ 5% ఈంట్ాభ. దీతుతు ఆంజక్షన్ యౄంఱో IM దాామస ఎకూకయసుయు.
అమిటశనేట్స తృ డు రెభల్ న 1ml డెభఱుయభంట్స యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స య ఱయవన్ ఱో ఔయౌహ యో డుమం అమిటశనేట్స
తమాయు చేమాయౌ. మండ్ె నండు భూడ్ె తుభుయౖసఱు ఫాగస ఔయౌహ య ఱయవన్ శువట బైనదగస చేమాయౌ.
య ఱయవన్: 60mg/ml అమిటశనేట్స
య ఱయవన్ 2mlన 5% డెకో్రరస్ ఱేదా డెకో్రరస్/ళఱెభన్ ఱో ఔఱతృసయౌ. కసనసంట్ేవ
ర న్: 20mg/ml అమిటశనేట్స
ఔక రెభల్ దాామస 3ml (20mg/ml) య ఱయవన్ తమాయళపతేంద; దీతుతు IM ఆంజక్షన్ ఱో రసడ్ెకోరసయౌ.
ఆంజక్షన్ న రెంట్నే రసడాయౌ భమిము య ఱయవన్ మిగియౌతృో తే ఖంట్ఱోే రసడాయౌ; ఖంట్భన ఈనా య ఱయవన్ న
డేమాయౌ.
మోతాద మజిబన్:
భనచెహున యధంగస తమాయు చేళహన తమసాత ఔక మోతాదఱో 2.4 mg/kg body weight తీశఔుతు
ఆంట్ారభుశ఼కాఱర్ ఆంజక్షన్ దాామస త డ్ యొఔక మాంట్ీమిమర్ ఫాగసతుకూ రేమాయౌ
ట్ేఫుల్ 5: అమిటశనేట్స IM (20mg/ml య ఱయవన్) తృసరయంబ/-ర మిపయల్ చికూతసఔు మోతాద
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ఫయుళప (Kg)
<5
5-8
9-12
13-16
17-20
21-25
26-29
30-33
34-37
38-41
42-45
46-50
51-54
55-58
59-62
63-66
67-70
71-75
76-79
80-83
84-87
88-91
92-95
96-100

ళమశస

అమిటశనేట్స మోతాద

0-xx నెఱఱు

0.5 ml

xx-xx నెఱఱు
xx-xx నెఱఱు

1.5 ml

xx-xx నెఱఱు

3 ml

xx-xx నెఱఱు

(20mg/ml)

1 ml
2 ml

xx-xx నెఱఱు

2.5 ml

xx-60 నెఱఱు
5-xx శంళతసమసఱు

3.5 ml

x-xx శంళతసమసఱు

5 ml

4 ml

x-xx శంళతసమసఱు

4.5 ml

>14 శంళతసమసఱు
>14శంళతసమసఱు

5.5 ml

>14 శంళతసమసఱు

6.5 ml

>14 శంళతసమసఱు

7 ml

>14 శంళతసమసఱు
>14 శంళతసమసఱు

7.5 ml
8 ml

>14 శంళతసమసఱు

9 ml

6 ml

>14 శంళతసమసఱు

8.5 ml

>14 శంళతసమసఱు
>14 శంళతసమసఱు

9.5 ml

>14 శంళతసమసఱు

11 ml

10 ml

>14 శంళతసమసఱు

10.5 ml

>14 శంళతసమసఱు
>14 శంళతసమసఱు

11.5 ml
12 ml

-ర మిపయల్ కూానెభన్ IM:
ఔ ఫాఖం కూానెభన్ య ఱయవన్, నాఱుఖు ఫాగసఱు తూట్్ఱో ఔయౌహ ఆంజక్షన్ తమాయు చేమాయౌ; కసనసంట్ేవ
ర న్: 60
mg/ml. ఆఱా ఔఱడ్ం ళఱల ళట మైల్ ఄఫసస్ ఏయుడ్ఔుండా ఈంట్ుంద.
మోతాద మజిబన్:
ఔక మోతాద కూానెభన్ యసల్ట 10 mg/kg bodyweight; ఖమివట మోతాద 600mg దాట్ఔడ్ద. ఆఱా తమాయు
చేళహన మోతాదన మండ్ె శభఫాగసఱు చేశకోరసయౌ. కొకఔక ఫాగసతుా ఆంట్ారభుశ఼కాఱర్ ఆంజక్షన్ దాామస
కోక త డ్ మిడ్స-మాంట్ెమోఱేట్యల్ ఫాగసతుకూ రేమాయౌ.
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ట్ేఫుల్ 6: కూానెభన్ IM (20mg/ml య ఱయవన్) తృసరయంబ/-ర మిపయల్ చికూతసఔు మోతాద
ళమశ

ఫయుళప

డెభఱయట్స చేమఫడ్తు

డెభఱయభంట్సస

డెభఱయట్ెడ్స కూానెభన్

(శంళతసమసఱు)

(kg)

కూానెభన్

(రతి మోతాదఱో

(60 mg/ml)

(300 mg/ml)

ఔయౌేందఔు)

2 - 4 నెఱఱు

4 – 6 kg

0.2 ml

0.8 ml

1.0 ml

4 - 9 నెఱఱు

6 – 8 kg

0.3 ml

1.2 ml

1.5 ml

9 - 12 నెఱఱు

8 – 10 kg

0.4 ml

1.6 ml

2.0 ml

12 నెఱఱు - 3

10 – 14 kg

0.5 ml

2.0 ml

2.5 ml

3 - 5 శంళతసమసఱు

15 – 19 kg

0.6 ml

2.4 ml

3.0 ml

5- 8 శంళతసమసఱు

19 – 25 kg

0.7 ml

2.8 ml

3.5 ml

8 – 12 శంళతసమసఱు

25 – 35 kg

1.0 ml

4.0 ml

5.0 ml

12 – 14 శంళతసమసఱు

35 – 50 kg

1.4 ml

5.6 ml

7.0 ml

14 – 16 శంళతసమసఱు

50 – 60 kg

1.8 ml

7.2 ml

9.0 ml

16 శంళతసమసఱు అ భన

60 kg అ భన

2.0 ml

8.0 ml

10.0 ml

శంళతసమసఱు

కూలతుఔల్ ఄళశమసఱు ఈనాట్ట భతే (ఈదా: ఫల డ్స ట్ారన఼సఫావన్, ఆంట్ెతుసవ్ కేర్) మోగి ూమిు ఄధయమనంతో తృసట్ు
దఖగ యఱో ఈనా అశతిరతు శంరదంచాయౌ
తీళరబైన భఱేమిమాఔు చికూతస
ముదట్్ ఎంహఔ
అమిటశనేట్స (IV/IM) 2.4 mg/kg body weight మోగి అశతిరఱో చేయగసనే, అ తమసాత నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు
భమిము ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు, అ తమసాత మోజుకూ ఔయసమి
అమిటశనేట్స (IV ఆన఼ిావన్)
అమిటశనేట్స తృ డుఱాగస మోగికూ ఆయసుయు; ఔ తృౌడ్ర్ రెభల్ ఱో అమిటశతుక్ మాళహడ్స, 1 మాంతృౌల్ డెభఱుయభంట్స యో డుమం
ఫ్భకసమోబనేట్స య ఱయవన్ 5% ఈంట్ాభ. దీతుతు ఆంజక్షన్ యౄంఱో IV దాామస ఎకూకయసుయు.
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అమిటశనేట్స తృ డు రెభల్ న 1ml డెభఱుయభంట్స యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స య ఱయవన్ ఱో ఔయౌహ యో డుమం అమిటశనేట్స
తమాయు చేమాయౌ. మండ్ె నండు భూడ్ె తుభుయౖసఱు ఫాగస ఔయౌహ య ఱయవన్ శువట బైనదగస చేమాయౌ.
య ఱయవన్: 60mg/ml అమిటశనేట్స
య ఱయవన్ 2mlన 5% డెకో్రరస్ ఱేదా డెకో్రరస్/ళఱెభన్ ఱో ఔఱతృసయౌ. కసనసంట్ేవ
ర న్: 20mg/ml అమిటశనేట్స
ఔక రెభల్ దాామస 6ml (10mg/ml) య ఱయవన్ తమాయళపతేంద; దీతుతు IV ఆంజక్షన్ ఱో రసడ్ెకోరసయౌ. ఆంజక్షన్
న రెంట్నే రసడాయౌ భమిము య ఱయవన్ మిగియౌతృో తే ఖంట్ఱోే రసడాయౌ; ఖంట్భన ఈనా య ఱయవన్ న
డేమాయౌ.
ట్ేఫుల్ 7: అమిటశనేట్స IV (10mg/ml య ఱయవన్) దాామస చికూతసఔు మోతాద

ఫయుళప (Kg)
<5
5-8
9-12
13-16
17-20
21-25
26-29
30-33
34-37
38-41
42-45
46-50
51-54
55-58
59-62
63-66
67-70
71-75
76-79
80-83
84-87
88-91
92-95
96-100

ళమశస

అమిటశనేట్స మోతాద

0-xx నెఱఱు

0.5 ml

xx-xx నెఱఱు
xx-xx నెఱఱు

1.5 ml

xx-xx నెఱఱు

3 ml

xx-xx నెఱఱు

(10mg/ml)

1 ml
2 ml

xx-xx నెఱఱు

2.5 ml

xx-60 నెఱఱు
5-xx శంళతసమసఱు

3.5 ml

x-xx శంళతసమసఱు

5 ml

4 ml

x-xx శంళతసమసఱు

4.5 ml

>14 శంళతసమసఱు
>14శంళతసమసఱు

5.5 ml

>14 శంళతసమసఱు

6.5 ml

>14 శంళతసమసఱు

7 ml

>14 శంళతసమసఱు
>14 శంళతసమసఱు

7.5 ml
8 ml

>14 శంళతసమసఱు

9 ml

6 ml

>14 శంళతసమసఱు

8.5 ml

>14 శంళతసమసఱు
>14 శంళతసమసఱు

9.5 ml

>14 శంళతసమసఱు

11 ml

10 ml

>14 శంళతసమసఱు

10.5 ml

>14 శంళతసమసఱు
>14 శంళతసమసఱు

11.5 ml
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12 ml

రతాయభాాామం - అమిటశనేట్స ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే
కూానెభన్ యసల్ట 20 mg/kg body weight మోగికూ చేయగస (IV ఆన఼ిావన్ ఱేదా ఫాగించిన IM ఆంజక్షన్), అ తమసాత
ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు 10 mg/kg body weight; ఆన఼ిావన్ ఖతి ఖంట్ఔు 20 mg salt/kg body weight
దాట్ఔడ్ద
కూానెభన్ (IV ఆన఼ిావన్)
కూానెభన్ యసల్ట 10 mg/kg body weight న 5-10 ml/kg body weight 5% డెకో్రరస్ ఱేదా డెకో్రరస్/ళఱెభన్ ఱో
ఔయౌహ య ఱయవన్ తమాయు చేమాయౌ. దీతుతు నాఱుఖు ఖంట్ఱతృసట్ు మోగికూ ఎకూకంచాయౌ, భయా ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు
కూానెభన్ భన చెహున మోతాదఱోనే ఎకూకంచాయౌ. మోగి ననట్్ దాామస భంద తీశకోఖయౌగితే IV ఆన఼ిావన్
అహరేమాయౌ. కూానెభన్ భాతరఱు ఏడ్ె మోజుఱు కచిితంగస రసడేఱా చ఼శకోరసయౌ; రతాయభాాామంగస, ALu కోర్స
రసడ్డ్ం దాామస చికూతస శంూయణ ం ఄళపతేంద.
కూానెభన్ IV ఆన఼ిావన్ డారప్ మేట్స న ఇ కూంద యధంగస ఱెకూకంచాయౌ:
తుభుయౖసతుకూ డారప్ మేట్స = ఆన఼ిాస్ చేమళయౌసన ఫ్ూ
ల భడ్స (ml ఱో) x 20 (డారప్ తౄసఔటర్) / ఆన఼ిాస్
చేమళయౌసన శభమం (తుభుయౖసఱఱో)
ట్ేఫుల్ 8: కూానెభన్ IV ఆళాడాతుకూ డెభఱయవన్ లడ఼్యల్ భమిము డారప్ మేట్స
ళమశ

ఫయుళప

కూానెభన్

డెభఱయట్స చేమఫడ్తు

ఆన఼ిాస్

తుభుయౖసతుకూ

(శంళతసమసఱు)

(kg)

మోతాద

కూానెభన్ య ఱయవన్

చేమళయౌసన

డ్ళఱళహన

(300 mg/ml)

ఫ్ూ
ల భడ్స (4

చఔకఱు

ఖంట్ఱఱో)
2-4 నెఱఱు

4-6 kg

60 mg

0.2 ml

50 ml

4 చఔకఱు

4-9 నెఱఱు

6-8 kg

90 mg

0.3 ml

100 ml

8 చఔకఱు

9-12 నెఱఱు

8-10 kg

120 mg

0.4 ml

100 ml

8 చఔకఱు

12 నెఱఱు – 3

10-14 kg

150 mg

0.5 ml

100 ml

8 చఔకఱు

15-19 kg

180 mg

0.6 ml

150 ml

13 చఔకఱు

19-25 kg

210 mg

0.7 ml

200 ml

17 చఔకఱు

శంళతసమసఱు
3-5
శంళతసమసఱు
5-8
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శంళతసమసఱు
8-12

25-36 kg

300 mg

1.0 ml

250 ml

21 చఔకఱు

36-50 kg

420 mg

1.4 ml

350 ml

30 చఔకఱు

50-60 kg

540 mg

1.8 ml

500 ml

42 చఔకఱు

60 kg అ భన

600 mg

2.0 ml

500 ml

42 చఔకఱు

శంళతసమసఱు
12-14
శంళతసమసఱు
14-16
శంళతసమసఱు
16
శంళతసమసఱు అ
భన
ఔతూశం ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు ేమంట్యల్ అంట్ీ-భఱేమిమల్స ఆరసాయౌ. ఆద ళయఔు ఒయల్ బడుకేవన్ మోగి
తీశకోఖయౌగసడా ఱేదా ఄనే ఄంఴంతో తుమితు ం ఱేఔుండా ఇ చికూతస ముదఱు ట్్ట భూడ్ె మోజుఱ కోర్స ూమిు
చేమాయౌ.
A: అమిటబతర్ + ఱుబతౄసతుట న్
ో (ALu)
ఱేదా
C: డెభఴైడోర అమిటమిళహతున్ + భమసకూాన్ (DPQ)
తీళరబైన భఱేమిమా - యసధాయణ చయయఱు
1. ఴైతృో గల ళ
ట మిమాఔు చికూతస - ఴైతృో గల ళ
ట మిమా ఈనా చితుా హఱలఱు భమిము ఖమిైణీఱఱో తీళరబైన భఱేమిమా
ళళేు చికూతస ఄందంచడ్ం ఔవట తయం ఄళపతేంద. కసఫట్్ట భఱేమిమా ఄనభానం ఈనా మోఖుఱఱో ఴైతృో గల ళ
ట మిమా
ఈందో ఱేదో ముదట్ మియౕయౌంచి అ తమసాత తగిన యధంగస చికూతస ఄందంచాయౌ.
ఴైతృో గల ళ
ట మిమా ఈంట్ే ఄతయళశయంగస భమిము ఱుభాయుల ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ ళీతుంగ్ చేమాయౌ
హఱలఱఔు: 10% డెకో్రరస్ 5 mls/kg ఆరసాయౌ ఱేదా 25% డెకో్రరస్ 2.5 mls/kg ఫో ఱస్ ఱా ఆరసాయౌ; ఔరేల 50%
డెకో్రరస్ భాతరబే ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ే దాతుా శభ రసఱయం తూట్్ఱో ఱేదా యసధాయణ ళఱెభనల న ఔయౌహ 25% డెకో్రరస్
కూంద డెభఱయట్స చేమాయౌ.
దద ఱఔు: 10% డెకో్రరస్ 125 mls ఆరసాయౌ ఱేదా 25% డెకో్రరస్ 50 mls ఫో ఱస్ ఱా ఆరసాయౌ
డెకో్రరస్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేనపుడ్ె ంచదాయ తూట్్తు ళహదిం చేమాయౌ; 20 gm ంచదాయన 200 ml తూట్్ఱో
ఔఱతృసయౌ; ఔరేల మోగి శుఽషఱో ఱేఔతృో తే 50 ml య ఱయవన్ న ఒయల్ ఱేదా నాయో -గసయళహటక్
ో ట్ృయబ్ దాామస ఆరసాయౌ.
2. కోభా (ళమిఫల్
ర భఱేమిమా) - ఎభర్ రే న జఞఖాతుగస చ఼శకోరసయౌ, కోభాఔు ఆతయ కసయణాఱు ఏబైనా
ఈనాాభేమో మియౕయౌంచాయౌ (ఈదా: ఴైతృో గల ళ
ట మిమా, ఫాకుటమిమా బతుంజభట్్స్); కసమిటకోళట మసభడ్సస ఆళాఔడ్ద

433

3. ఴైర్-భమకూసమా - తౄసతుాంగ్, తృసమసళట్భాల్ (NSAIDs మీద యట్్తు ఎనాకోరసయౌ)
4. ఔనాఱష న్స: ఎభర్ రే న జఞఖాతుగస చ఼శకోరసయౌ; మకసటర్ ఱేదా IV డెభఄజితృసమ్ దాామస చికూతస ఄందరసాయౌ
5. తీళరబైన ఄతూమిమా - Hb ≤ 4 g/dl ఈంట్ే భమిము/ఱేదా యౘర్ట పభఱయర్ శంకేతాఱు ఔతుహళేు
భమిము/ఱేదా ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱు ఈంట్ే తృసయక్డ ళల్స ట్ారన఼సఫావన్ చేమాయౌ
6. ఄఔయట్స ఱమనమీ ఒడుభా: నఱఫ్భ ఐద డుగాఱ
ీ కోణంఱో మోగితు ఈంచాయౌ; ఫ్ూ
ల భడ్స శభతేఱయతన మీక్షుంచాయౌ
భమిము "డెభర ళభడ్స" దద తితు తృసట్్ంచాయౌ; డెభమూమట్్క్స ఆరసాయౌ కసతూ కూడీా మీద రఫాళం చ఼ఔుండా
చ఼శకోరసయౌ, ళంట్రల్ యనస్ రవర్ (CVP) ఱెభన్ ట్ాటయౌ, అకూసజన్ ఆరసాయౌ. ఆన఼
ట ాఫలవన్/రెంట్్ఱేవన్ ఄళశయం
ఈండొ చి.
7. ఄఔయట్స మీనల్ పభఱయర్: -ర మీనల్ భూఱాఱు ఏబైనా ఈనాాభేమో తెఱుశకోరసయౌ, ఫ్ూ
ల భడ్స శభతేఱయత
భమిము మూమినమీ యో డుమం యసిభ తెఱుశకోరసయౌ. మోగి ఴైడవ
ేర న్ యసిభ (CVP>5cm) ఫాఖుంట్ే డెభమూమట్్క్స
ఆరసాయౌ. ఴీమోడెభమాఱళహస్/ఴీమోపహఱటమేవన్/మిట్ ోతుమల్ డెభమాఱళహస్ ముదఱుట్ాటయౌ.

4.1 ఖమిైణీఱఔు భఱేమిమా - తీశకోరసయౌసన చయయఱు
ఖమిైణీ ళు ఱ
ర ఱో, ఄండ్ంఱో భమిము యయళపఱోల భఱేమిమా భామిబడుట్్ భమిము మోమసటయౌట్ీకూ భుకయబైన కసయణం.
ఖమిైణీఱఱో భఱేమిమా రఫాళం భఱేమిమా ఎండ్భళహట్ీ ళఱల ఔఱుఖుతేంద; ఱో ఎండ్భళహట్ీ ఈంట్ే ఄఫాయష న్
భమిము ఴై ఎండ్భళహట్ీ ఈంట్ే ఆంట్ారముట్ెమిన్ గోాత్ మిట్ామేడవన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. భఱేమిమా
ఱక్షణాఱన భుందే ఖుమిుంచి చికూతస ఄందంచడ్ం దాామస ఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స భఱేమిమా నండు తీళరబైన భఱేమిమా
ఔు, ఄఔకడ్ నండు చాళపఔు దామి తీమఔుండా తురసమించళచి.
4.2 ముదట్్ తెరభ
భ ాళహఔంఱో ఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స భఱేమిమా - తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు
రయోఖఱసఱఱో ఫల డ్స శల భడ్స భఱేమిమా నెఖట్్వ్ ఄతు చ఼హనంత భాతారన భఱేమిమా ఱేనట్ుట కసద. RDT మీక్ష
చేమాయౌ; ఎందఔంట్ే ఇ మీక్షఱో తృసలళంట్ాఱో దాగి ఈనా మసనాజీళపఱు ఔడా ఖుమిుంచే ఄళకసఴం ఈంద.
ఖభతుఔ: మండ్ె-భూడ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో ఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స భఱేమిమా రధానబైన భందఱుగస అమిటబతర్ఱుబపతుట న్
ో న ఎంహఔ చేశకోరసయౌ
ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో, ఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు కూానెభన్ + కూలండాబైళహన్ రసడాయౌ; ఔరేల కూలండాబైళహన్ ఄందఫాట్ుఱో
ఱేఔతృో తే కూానెభన్ ఔకట్ే రసడొ చి.
ఔడ్ెపతో ఈనా రసమికూ కూానెభన్ శయక్షుతబైన భంద. తెయతృసట్్క్ మోతాదఱోల కూానెభన్ రసడునా ఄతయళశయ రశళం
ఄభేయ ఄళకసఴం ఱేద. కూానెభన్ రసడునపుడ్ె ముట్ెమిన్ కసంట్ారక్షన్స భమిము పట్ల్ డుళట స్
ో ఔయౌగితే ఄద
భఱేమిమా ళఱల ళచేి జాయం భమిము ఆతయ రఫారసఱ ళఱల ఄతు ఖుమిుంచాయౌ. కూలండాబైళహన్ ఔడా ముదట్్
తెభభ
ర ాళహఔంఱో శయక్షుతబైనద. రశు తాతుకూ, అమిటమిళహన్ భందఱు ఖయైధాయణ ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో
శ఼చించఔడ్ద; ఄభతే తయౌల తృసరణాఱు కసతృసడే ఔాభంఱో ఱేదా ఆతయ మాంట్ీ-భఱేమిమా భందఱు ఱేనపుడ్ె
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ఆయ రసడొ చి. కూానెభన్ మోతాదఱు తెఱుశకోళడాతుకూ తీళరబైన భఱేమిమా యఫాగసతుా చ఼డ్ండు.
S: కూలండాబైళహన్ (O) 10mg/Kg మోజుకూ మండ్ె యసయుల, ఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు
ఖభతుఔ: తృసఱు ళశునా తఱులఱఔు తుమిదవటబైన మాంట్ీ-భఱేమిమల్ చికూతస (ALuతో ఔయౌహ) ఆరసాయౌ
4.3 ఖమిైణీఱఔు తీళరబైన భఱేమిమా - తీశకోరసయౌసన చయయఱు
యసధాయణ భఱేమిమా ళచిిన ఖమిైణీఱఔు రసయధ తీళరంగస భాయడాతుకూ ఄధఔ ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ.
ఄధఔ ఈయౖోణ ఖాతఱతో జాయం, ఴైర్-తృసమసళభట్ీమిమా, ఫల డ్స వేఖర్ యసిభ తగిగతృో ళడ్ం, తీళరబైన ఴీమోఱెభట్్క్
ఄతూమిమా, ళమిఫల్
ర భఱేమిమా, ఱమనమీ ఒడుభా ళంట్్ ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱతో ఆద ఫమట్ డొ చి.
ఖమిైణీఱఔు తీళరబైన భఱేమిమా చికూతస దద రసలల ఔు ఄందంచే చికూతేస ఄందంచాయౌ (తీళరబైన భఱేమిమా చికూతస
యఫాఖంఱో చ఼డ్ండు); ఄభతే ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో ఈనా ఖమిైణీఱఔు చికూతస భాయుతేంద.
కూానెభన్ ళఱల ళచేి ఴైతృో గల ళ
ట మిమా ఄళకసఱసఱు యసధాయణ ళు ఱ
ర ఱో ఔంట్ే ఖమిైణీఱఔు ఎఔుకళ
ఫల డ్స వేఖర్ తయచగస యయరేక్షుంచాయౌ; ఔరేల దీతు యసిభ 2.5 mmol/L (< 45mg/dl) ఔనాా డుతృో తే 10%
ఱేదా 25% డెకో్రరస్ ఆరసాయౌ. మోగి IV కూానెభన్ చికూతస తృ ందతేనాపుడ్ె తీశఔునే తృో వకసఱు/అయౘయం మీద
రతేయఔ ఴాది ట్ాటయౌ
4.4 ఆంట్మిమట్ెంట్స హరరెంట్్వ్ ట్ీరట్ెమంట్స ఆన్ రఖతూస (IPTp)
IPTpకూ ళహతౄసయుస చేళే భంద శఱాిడాకూసన్/భమిబతామిన్ (SP). భఱేమిమాఔు పస్ట ఱెభన్ చికూతసఔు రసడే భంద
కసఔతృో భనా IPTp ఈనాపుడ్ె భాతరం శఱాిడాకూసన్/భమిబతామిన్ పస్ట ఱెభన్ చికూతసఔు రసడాయౌ. ఎందఔంట్ే
ఄతి యౘతుఔయబైన ఆనెిక్షనల నండు ఇ భంద కసతృసడ్ెతేంద. ఔడ్ెపతో ఈనా రసమికూ రసడే భందఱు
శయక్షుతభా కసదా ఄనే యవమాతూా భుందగసనే తెఱుశకోరసయౌ. ఎఔుకళ యౘఫ్-ఱెభఫ్ ఈనా భందఱు IPTpగస
ఫాగస తుచేయు సభ.
గళేటవన్ శభమం తృసరయంబబైన 20-24 రసమసఱఔు IPTp ముదట్్ మోతాద ఆరసాయౌ. మండ్ళ మోతాద 28-32
రసమసఱఔు ఆరసాయౌ.
ఖభతుఔ:
IPTp కేళఱం డెభమక్ట ఄఫసర్డ్ ట్ీట్
ర ెమంట్స (DOT) ది తి దాామస తీశకోరసయౌ
కసట్్మో
ర కససజోల్ (ట్ెభబ
ర తోహరమ్ + శఱాిబతోకససజోల్) తృో ర పభఱాకూసస్ చికూతస తృ ందతేనా ఴచ్ఐయ మోఖుఱఔు IPTp
చికూతస ఆళాఔడ్ద.

435

18ళ ఄధాయమం
ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ & ఱెరళ
1.1 ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ (క్షమ రసయధ)
భయోఫాకుటమిమమ్ ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ (మాళహడ్స తౄసస్ట ఫాళహయౌల) ళఱల గసయౌదాామస యో క కసాతుక్ ఆనెిక్షన్ న
ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ కొతుా యసయుల భయోఫాకుటమిమమ్ ఏయమం భమిము భయోఫాకుటమిమమ్
అపహరకసనస్ ళఱల ఔడా ళశుంద.
ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు


మండ్ె రసమసఱఔు భగస ఈండే దఖుగ



జాయం



మసతిరూట్ ఄధఔంగస చెభట్ ట్ట డ్ం



ఴీమోట ళ
జ హస్ (శ఼ిట్ంఱో యఔు ప జఞడ్ఱు)



ఫయుళప తఖగ డ్ం

ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ యకసఱు
1. ఱమనమీ TB: ఆద చాఱా యసధాయణంగస ళచేి రసయధ భమిము ఆద ఉహమితితే
ు ఱఔు ఆనెిక్షన్ ఔయౌగిశు ంద
2. ఎకస్రర ఱమనమీ TB: ఉహమితితే
ు ఱఔు కసఔుండా ఫాకుటమిమా ఫమట్కూ యో కూ ఆతయ ఄళమరసఱఔు ఆనెిక్షన్
ఔయౌగిశు ంద. ఈదా: బతుంజస్, యౌంఫ్ ననడ్సస, భూతరహండ్ం, రెనా, ఆంట్ళట న
జ ల్ భమిము అళహటయోఅమిటఔుయఱార్
రదేఱసఱు. ఴచ్ఐయ/ఎభడ్సస ఈనా మోఖుఱఔు ఆద ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ
క్షమన ఄదపఱో ట్ట డ్ం


చికూతస తఔుకళ ళయళధఱో ూయు రసాయౌ భమిము శభయి ళంతంగస ఈండాయౌ



ఄతుా తృసరంతాఱఔు క్షమ రసయధ రెభదయ ళేళఱు యశు మించాయౌ, BCG రసకూసన
ల ఄందమికూ ఄందఫాట్ుఱో
ఈండాయౌ భమిము రసయధ తుమసియణ (శ఼ిట్ం మీక్ష) యౕగరభుగస చేమాయౌ



రెభదయ తుపణుఱ భుకయ ఱక్షయం క్షమన ఖుమిుంచడ్ం భమిము చికూతస ఄందంచడ్ంభ ఈండాయౌ

తురసయణ
హఱలఱు పట్్టనపుడ్ె BCG రసకూసన్ రేమాయౌ. ఇ రసకూసన్ ఆంట్ారడెయమల్ దద తిఱో ఔుడు చేతి భఫాఖంఱో, డెఱట ాభడ్స
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భజిల్ ఆనెసయష న్ భన రేమాయౌ.
ఖభతుఔ: రసకూసన్ యొఔక ఫాయచ్ శంకయ భమిము ఏ మోజు రేయసమో హఱలరసడు మాంట్్నేట్ల్ కసయుడ మీద మసమాయౌ.
మోతాద EPI భాయగ దయశకసఱ రకసయం ఆరసాయౌ. ఴచ్ఐయ ఆనెిక్షన్ ఈనా యయళపఱఔు ఔడా BCG రసకూసన్
ఆరసాయౌ.
BCG రేళహన (ఎతుమిద రసమసఱ ళయఔు) దఖగ య నమం కసతు ఄఱసయుల ఱేదా యసితుఔంగస ఏయుడున యౌంఫ్ఄడుననతికూ ఇ
కూంద భంద దాామస చికూతస ఄందంచళచి:
ఆయో తుమాజిడ్స (O) 10 mg/kg మోజుకూ ఔ యసమి, మండ్ె నెఱఱ తృసట్ు
రసయధ తుమసియణ
శ఼ిట్ం: రతి మోగికూ మండ్ె శ఼ిట్ం నభూనాఱు తీశఔుతు డెభమక్ట ళహమమర్ బైకాోయో క (DSM) చేమాయౌ.
ఆంట్ెతుసవ్ పేస్ ూయు మాయఔ DSM భయా చేళహ శ఼ిట్ం ఔనాయష న్ న తుమసిమించకోరసయౌ. క్షమ రసయధఖాశు ఱ
శ఼ిట్ం ఇ కూంద శందమసైఱోల TB Reference రయోఖఱసఱఔు తీశకయళాయౌ:


శ఼ిట్ం ఔనాయష న్ నెఖట్్వ్ గస భాయఔతృో తే



మోగి భందఱఔు రతిగట్న ఏయుయచఔునాాడ్ె ఄతుహళేు



చికూతస భమిము ఆతయ రమతాాఱు యపఱం ఄభతే



ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్్ మీక్షఱు ఄళశయం ఄభతే

ఛాతి ఎక్స-మే: ఇ కూంద శందమసైఱోల ఇ ఎక్స-మే తీమాయౌ


ళహమమర్ నెఖట్్వ్ ళచిిన క్షమ ఄళశి ఱు



ఄళపట్స-ేలంట్స చికూతస ూయు మాయఔ
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చినాహఱలఱోల క్షమ రసయధకూ చికూతస ఄందంచడ్ం చాఱా ఔవట ం ఎందఔంట్ే రసమికూ యయసుయంగస రసయధ ఱక్షణాఱు
ఫమట్డ్తాభ. శ఼ిట్ం నభూనా ళేఔయణ చినాహఱలఱోల ఔవట ం ఄళపతేంద భగస మీక్షఱోల నెఖట్్వ్ ళశుంద
(ఔఱిర్ మీక్షఱో ఔడా). ఄంతేకసఔుండా రసయధ శంఫంధత ఱక్షణాఱు ఏయ చినాహఱలఱోల ఔనడ్ళప. కసఫట్్ట రసయధ
తుమసియణ మోగి ఄధయమనం, ఔుట్ుంఫంఱో ూయాం ఎళమికైనా ళహమమర్ తృసజిట్్వ్ ళచిిందో ఱేదో , ఎక్స-మే పయౌతాఱు,
ట్ృయఫయౄకాయౌన్ మీక్ష, ఔఱిర్ భమిము ఫారడ్స ళుఔటోమ్ మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతసఔు శుందన ఱేఔతృో ళడ్ం ళంట్్
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ఄంఱసఱన మియౕయౌంచి చేమాయౌ. కూంద ఈనా యో కర్ చార్ట దాామస క్షమ రసయధ తుమసియణ చేయొచి. కసశు ళమశ
ఈనా హఱలఱు శ఼ిట్ం దఖగ ఖయౌగితే రసమికూ దద రసమికూ చేళహన యధంగసనే మీక్షఱు చేమాయౌ, ళహమమర్ బైకాోయో క "గోల్డ
యసటండ్ర్డ "గస ఫాయంచాయౌ.
చినాహఱలఱోల క్షమ రసయధ తుమసియణఔు చార్ట
ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు ఈనాట్ట భతే నమోద చేమాయౌసన యో కర్
0

1

2

3

4

యసధాయణ ఱక్షణాఱు
మోఖం యొఔక

2

ళయళధ

రసమసఱఔనాా

2-4 రసమసఱు

4 రసమసఱఔనాా
ఎఔుకళ

తఔుకళ
యఖడ్ంఱో

ఫయుళప

ఫయుళప

ఫయుళప

ఄళమోధాఱు/

యఖడ్ం

యఖఔతృో ళడ్ం

తఖగ డ్ం

ఫయుళప తఖగ డ్ం
క్షమ
ఈనారసమితు

ఱేద

యుజుళపఱు

ళహమమర్ +/EP

ఱేళప

ఔఱుశకోళడ్ం
ట్ృయఫయౄకాయౌన్

తృసజిట్్వ్

మీక్ష
భాల్-న఼యట్్వ
ర న్

4 రసమసఱ తమసాత
ఔడా
బయుఖుడ్ఔతృో తే

కసాతుక్ ఆనెిన్ట

4 రసమసఱ తమసాత

డుళస్

ఔడా
బయుఖుడ్ఔతృో తే

మోఖం యొఔక

తియఖఫ్ట్టడ్ం

మాంట్్ఫయోట్్క్స

ళయళధ

ఔు శుందన ఱేద
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ళహమమర్ +

యో కర్

చినాహఱలఱోల క్షమ రసయధ తుమసియణఔు చార్ట - 2

0

1

2

3

4

యో కర్

యసధాయణ ఱక్షణాఱు
ఛాతి ఎక్స-మే

ఆతుిఱట మేవన్, కసయయట్ీ
ఱేదా యౌంఫ్ ననడ్సస
ళంట్్ క్షమన తెయౌే
ఱక్షణాఱు

యౌంఫ్ ననడ్సస

ళమిాఔల్ శబ్భాండుఫుయఱార్

ఎభుఔ ఱేదా

ఎక్స-మే దాామస

కుఱు రసప

ఱక్షణాఱు
ఔతుహయు సభ

అళభకట్సస

ఄఫోడ మినల్

ఄఫోడ మినల్ భాస్

భాస్ ఱేఔుండా

ఈంట్ుంద

బతుంజభట్్స్

కసాతుక్ CNS
శంకేతాఱు

రెనా యొఔక

ఎక్స-మే దాామస

మాంగిల్

ఱక్షణాఱు

డీతౄసమిమట్్

ఔతుహయు సభ

ముతు ం యో కర్

ట్ృయఫయౄకాయౌన్ మీక్ష
చినాహఱలఱోల రసయధ తుమసియణ చేమడాతుకూ ట్ృయఫయౄకాయౌన్ చయమ మీక్ష ఈయోఖడ్ెతేంద. BCG రసకూసన్
రేభంచకోతు హఱలఱోల ఆన఼
డ ామేవన్ 10mm ఱేదా ఆంకస ఎఔుకళ ఈంట్ే తృసజిట్్వ్, BCG రసకూసన్ రేభంచఔునా
హఱలఱోల ఆన఼
డ ామేవన్ 15mm ఱేదా ఆంకస ఎఔుకళ ఈంట్ే తృసజిట్్వ్. పయౌతాఱు ఇ కూంద రసట్్తు శ఼చించొచి


మాకూటవ్ ఆనెిక్షన్ (రతేయకూంచి ఫఱంగస తృసజిట్్వ్ ఄతు తేయౌనపుడ్ె)



ూయాప ఆనెిక్షన్ ఱేదా
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ూయాప BCG

ఖభతుఔ: భ మీక్షఱోల ఎట్ుళంట్్ పయౌతం మసఱేదంట్ే క్షమ ఱేనట్ుట కసద. కొందయు మోఖుఱోల ఴచ్ఐయ ఈండ్డ్ం ళఱల
మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఱేఔ క్షమ ఈనాుట్్కు భాంట్ాక్స మీక్షఱో తృసజిట్్వ్ మసద.
క్షమ చికూతస ళమీగఔయణ
ళమీగఔయణ

మోగి

I

కొతు శ఼ిట్ం ళహమమర్ PTB (తృసజిట్్వ్ ఱమనమీ TB) & తీళరబైన
EPTBతో ఫాదడ్ెతేనా కొతు మోఖుఱు

II

- మీఱాప్స
- చికూతస యపఱం ఄళాడ్ం భమిము డుతౄసల్ట తమసాత శ఼ిట్ం ళహమమర్
తృసజిట్్వ్ తిమిగిమసళడ్ం

III

- కొతు శ఼ిట్ం ళహమమర్ నెఖట్్వ్
- EPTB (తఔుకళ తీళరత ఈనా యకసఱు)
ట్ేఫుల్: 1 & 3 ళమీగఔయణఱఔు చికూతస

ళయళధ

భంద

హఱలఱ ఫయుళప

దద రసలా ఫయుళప

(చికూతసఔు భుంద)

(చికూతసఔు భుంద)

5-10 kg

< 50 kg

> 50 kg

11-20 kg 21-30
kg

ఆంట్ెతుసవ్ పేస్ మండ్ె

{RHZE1}

నెఱఱు, డెభయ్ ఄఫసర్డ్

[150/75/400/275]

½

1

2

3

4

½

1

2

3

4

ట్ీట్
ర ెమంట్స
ఔంట్్నయభేవన్ ేస్

{RH}

నాఱుఖు నెఱఱు, డెభయ్

[150/75]

ఄఫసర్డ్ ట్ీట్
ర ెమంట్స
1 – R = మితౄసమిుళహన్
E = ఎతాంఫూయట్ాల్

H = ఆయో తుమాజిడ్స

Z = భమసజినబైడ్స

S = ళట తృ
ో ట ో బైళహన్

ఖభతుఔ: ట్ేఫుల్ ఱో ఈనా ఄంకఱు మోగి ఫయుళప భమిము భాతరఱో ఈండే మోతాద అధాయంగస మోజుకూ ఎంత/ఎతుా
తీశకోరసయౌ ఄనే యవమాతుా శ఼చిశుంద.
భన శ఼చనఱు ఇ కూంద ఆచిిన మోతాద/ఫయుళప ఱెఔకఱ అధాయంగస తమాయుచేమఫడునయ:
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మితౄసమిుళహన్ - 10mg/kg
ఆయో తుమాజిడ్స - 5mg/kg
భమసజినబైడ్స - 25 mg/kg
ఎతాంఫూయట్ాల్ - 25 mg/kg
ఔరేల ఎతాంఫూయట్ాల్ ఏ కసయణం చేతనెభనా ఎతుమిద రసమసఱు భన మోగికూ ఆళేు , మోజురసమీ మోతాదన 15 mg/kg
body weightఔు తగిగంచాయౌ
ఖభతుఔ:
ననట్్ దాామస ఆచేి భందఱు మోగి కసయ్ ఔడ్ెపతో ఈనాపుడ్ె ఆళేు భంచిద
ఇ భందఱు రెభదయ/అమోఖయ ళహఫబంద శభక్షంఱోనే (ఆంట్ోల/అశతిరఱో) రేశకోరసయౌ
ట్ేఫుల్: 2ళ ళమీగఔయణఔు చికూతస
ళయళధ

భంద

హఱలఱ ఫయుళప

దద రసలా ఫయుళప

(చికూతసఔు భుంద)

(చికూతసఔు భుంద)

5-10 kg

11-20 kg

21-30

< 50 kg

> 50 kg

kg
ఆంట్ెతుసవ్ పేస్

ళట తృ
ో ట ో బైళహన్ ఆంజక్షన్ IM

15mg/kg 15mg/kg 500 mg

750 mg

1 gm*

మండ్ె నెఱఱు, డెభయ్

{RHZE} భాతరఱు

½

1

2

3

4

ఄఫసర్డ్ ట్ీట్
ర ెమంట్స

[150/75/400/275]

ఆంట్ెతుసవ్ పేస్ ఔక

{RHZE} భాతరఱు

½

1

2

3

4

నెఱ, డెభయ్ ఄఫసర్డ్

[150/75/275/400]
½

1

2

3

4

ట్ీట్
ర ెమంట్స
ఔంట్్నయభేవన్ ేస్

{RHE}

ఐద నెఱఱు, డెభయ్

[150/75/400]

ఄఫసర్డ్ ట్ీట్
ర ెమంట్స

{RH} [150/75]

½

1

2

3

4

భూడ్ె రసమసఱు

{E} [400]

¼

1

2**

3**

4**

* - మాఫ్భ శంళతసమసఱు భఫడున ళమశ ఈనా మోఖుఱఔు ళట తృ
ో ట ో బైళహన్ 750 mg మించి ఆళాఔడ్ద
** - ఄధఔ మోతాదన ఖభతుంచాయౌ - తౄసయుమాఱేవన్ భమిము ఎతాంఫూయట్ాల్ మోతాద యుఖుదఱ భూడ్ె
రసమసఱ మజిబన్ ఱో
ఖభతుఔ:
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ఔరేల ఎతాంఫూయట్ాల్ ఏ కసయణం చేతనెభనా ఎతుమిద రసమసఱు భన మోగికూ ఆళేు , మోజురసమీ మోతాదన 15 mg/kg
body weightఔు తగిగంచాయౌ
ఎతాంఫూయట్ాల్ చినాహఱలఱఔు ఆళాఔడ్ద

2.1 రతేయఔ శందమసైఱోల క్షమ రసయధ చికూతస
2.2 ఖయైధాయణ
ళు ఱ
ర ఔు క్షమ మోగసతుకూ చికూతస ఄందంచేభుంద రసయు ఔడ్ెపతో ఈనాామో ఱేదో తెఱుశకోరసయౌ; మాంట్ీ-TB
భందఱు ఔడ్ెపతో ఈనా రసమికూ శయక్షుతబే కసతూ ళట తృ
ో ట ో బైళహన్ ఔకట్ే రభాదఔయం. ళట తృ
ో ట ో బైళహన్ ఖమిైణీఱు రసడుతే
ఄతేళఽది చెందతేనా ఄండాతుకూ ఱసఴాతబైన చెళపడ్ె ళశుంద.
2.3 తయౌల తృసఱు ఆళాడ్ం
క్షమఔు శంఫంధంచిన చికూతసఱు తయౌల కూ భమిము తడ్డ ఔు ఔడా క్షేభం; ఄభతే చికూతస ఄభేయంతళయఔు తయౌల
భమిము తడ్డ ఔయౌళే ఈండ్డ్ం ఆదద మికు భంచిద. తఱులఱోల ఱమనమీ ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ ఈనాపుడ్ె, తడ్డ ఔు అయు
నెఱఱ తృసట్ు INH హరరెంట్్వ్ భంద 5mg/kg ఆరసాయౌ; అ తమసాత BCG రసకూసన్ చేమాయౌ.
హమసజినబైడ్స, ళట తృ
ో ట ో బైళహన్ భందఱు కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స. యట్్కూ రతాయభాాామంగస ఐయో తుమాజిడ్స (INH),
మితౄసమిుళహన్ భమిము ఎతాభుబట్ాల్; ఇ భందఱు మండ్ె నెఱఱ తృసట్ు రసడాయౌ అ తమసాత ఎతాభుబట్ాల్
తుయౌహరేళ,హ ఐయో తుమాజిడ్స (INH) భమిము మితౄసమిుళహన్ ఆంకో ఏడ్ె నెఱఱు కొనయసగించాయౌ. ఇ భందఱు
రసడ్ెతేనా తృసఱు ఆచేి ళు ఱ
ర ు యయళపఱఔు తృసఱు ఆరొాచి.
2.4 ఒయల్ కసంట్ారళహటవ్స తీశఔునేరసయు
మితౄసమిుళహన్ ఒయల్ కసంట్ారళహటవ్స తో ఔఱళడ్ం దాామస కసంట్ారళహటవ్స యొఔక రఫాళం తగిగతృో తేంద. కసఫట్్ట
కసంట్ారళహటవ్స రసడ్ెతేనా ళు ఱ
ర ు ఇయోట ో జన్ (50mcg) మోతాదన ంచకోళడ్ం ఱేదా ఆతయ ది తేఱన
తృసట్్ంచడ్ం భంచిద.
2.5 కసఱేమం రసయధఱు
దాదాప ఄతుా మాంట్ీ-TB భందఱు కసఱేమం రసయధఱన ఔఱుఖజేయు సభ. చికూతస శభమంఱో మోగికూ జఞండుస్
ళళేు , చికూతస తుయౌహరేళహ జఞండుస్ తగసగఔ భయా పనయుది మించాయౌ. తీళరబైన మోఖంతో ఫాధడ్ెతేనా మోఖుఱఔు
ళట తృ
ో ట ో బైళహన్ భమిము ఎతాంఫూయట్ాల్ తో భాతరబే చికూతస ముదఱుట్ాటయౌ. ఔరేల మోగి ఫాగస శుందశుంట్ే
ఆయో తుమాజిడ్స ఔడా చికూతసఱో ఔఱతృసయౌ, అ తమసాత మితౄసమిుళహన్ ఆరసాయౌ. కసఱేమం తుతీయుతు ఖభతుంచాయౌ; ఏ
కసయణం ళఱల ఄభనా కసఱేమం తు తీయు తఖుగతేంట్ే ఏ భంద ఄభతే ఔఱఫడుందో దాతుా త ఱగించాయౌ.
ఐయో తుమాజిడ్స (INH), మితౄసమిుళహన్ భమిము ఎతాభుబట్ాల్ రసడ్ఔడ్ద.
2.6 మీనల్ పభఱయర్
ఆయో తుమాజిడ్స, మితౄసమిుళహన్ భమిము భమసజినబైడ్స న కసఱేమం దాదాపగస ూమిు ముతు ం యశమిుశు ంద; కసఫట్్ట
ఇ భందఱు రసడ్డ్ం భంచిద. ఎతాంఫూయట్ాల్ భమిము ళట తృ
ో ట ో బైళహన్ భూతరహండాఱ దాామస యశమిుంఫడ్తాభ
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కసఫట్్ట ఇ భందఱు రసడ్ఔతృో ళడ్ం ఱేదా మోతాదన తగిగంచడ్ం చేమాయౌ. మీనల్ పభఱయర్ ఈనా మోఖుఱఔు
శయక్షుతబైన మజిబన్: 2 RHZ/4 RH; దీతుతోతృసట్ు ఆయో తుమాజిడ్స ళఱల ళచేి మిపయల్ న఼యమోతి
ఄమిఔట్ేటందఔు హమిడాకూసన్. ఄబైననగల క
ట ోళభడ్సస భమిము ఎతాభుబట్ాల్ రసడ్ఔడ్ద. మీనల్ పభఱయర్
ఈనాట్ట భతే ఐయో తుమాజిడ్స (INH) భమిము మితౄసమిుళహన్ మోతాద తగిగంచాయౌ.
2.7 ఴచ్ఐయ/ఎభడ్సస
మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ (ARV) చికూతస తృ ందతేనా ఴచ్ఐయ మోఖుఱఱో తృ ర ట్ీభేస్ ఆతుహ తట్ర్స భమిము మితౄసమిుళహన్
ఔయౌళే రభాదభుంద. మితౄసమిుళహన్ యౌళర్ ఎంజభమ్ ళహశటంఱో చెభతనాయతుా ఔయౌగిశు ంద, దీతుళఱల తృ ర ట్ీభేస్ ఆతుహ తట్ర్స
(PI) భమిము న఼యకూలయోళభడ్స మిళర్స ట్ారతుసకరట స్
ే ఆతుహ తట్ర్స (NRTIs) బట్ాఫఱెభస్ ఄభతృో తాభ. దీతు ళఱల PI
భమిము NRTIs ఱో యఔు ం యసిభ డుతృో తేంద. NRTIs ఱో నెయయహన్ కసనసంట్ేవ
ర న్ ఫాగస డుతృో తేంద; కసఫట్్ట
మితౄసమిుళహన్ భమిము నెయయహన్ కే యసమి చికూతసఔు రసడ్ఔడ్ద. PI ళఱల యౌళర్ ఎంజభమ్ ళహశటం బయుఖుడేఱా
చేశు ంద; దీతుళఱల మితౄసమిుళహన్ తుచేమడాతుకూ ఈండాయౌసన యఔు యసిభ ఈండ్ద, తదాామస క్షమ రసయధ చికూతస
శపఱం ఄళాద ఱేదా డ్రగ్ ట్ాకూసళహట్్ ఏయుడ్ెతేంద. NRTIs ళఱల మిపయల్ న఼యమోతి ళచేి ఄళకసఴం ఈంద, దీతు
ళఱల ఆయో తుమాజిడ్స ఔయౌగించే ట్ాకూసళహట్్కూ ఄదనంగస ట్ాకూసళహట్్ యసిభ ఆంకసశు యుఖుతేంద.
2.8 మాడ్ెురెంట్స ళట మసభడ్స థెయ యొఔక తృసతర
మాంట్ీ-TB చికూతసతో తృసట్ు ళట మసభడ్స థెయ ఆళాడ్ం దాామస ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ బతుంజభట్్స్, దద ఎపూయవన్ తో
ఔడున ూ
ట ్స్. TB బతుంజభట్్స్ భమిము TB మికసమడ ట్
ట ్స్ కూ రసడ్ళఱళహన
ల ాయల్ TB భమిము TB మికసమడ ట్
మోతాద: 40-60mg రతి మోజు, ఔట్్ నండు నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు; ఔాభంగస రసమసఱ ళయళధఱో మోతాద
తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ళట మసభడ్స చికూతస ళఱల బయుఖుడే ఆతయ ఄళశి ఱు:


ఎభర్ రే ఄడ్డ ంఔుఱు ఈనా TB ఱామింజభట్్స్



ఄడ్డ ంఔుఱు ఈనా భాళహవ్ యౌంఫ్ఄడుననతి ఈదా: ఎభర్ రే



మూమట్్ట్్క్ యసకమింగ్ తురసయణఔు మీనల్ ట్ారక్ట TB



ఴైతృో -ఄడున
ర యౌజం ఔఱుఖజేళే ఄడున
ర ల్ గసలండ్సస TB



మాంట్ీ-TB భందఱఔు రతిచయయగస తీళరబైన ఴైర్-ళతుసట్్యట్్

ళట మసభడ్సస ఆభూమాననశరళంట్స ఱక్షణాఱు ఔయౌగి ఈనాుట్్కు యట్్తు ఴచ్ఐయ మోఖుఱఔు ఔడా రసడొ చి;
ఎందఔంట్ే యట్్ ళఱల ఔయౌగే రయోజనాఱు యట్్ ళఱల తృ ంచి ఈండే ఆనెిక్షన్ రభాదాఱన ఄధఖమించఖఱళప.
2.9 భయ్ట డ్రగ్ మళహశటన్స ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్
భయోఫాకుటమిమం ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ ఔఱిర్ చేయసఔ భమిము డ్రగ్ శళట తయౌట్ీ ట్ెస్ట (DST) చేఱసఔ రయోఖఱసఱఱో
పయౌతాఱన ఫట్్ట భయ్ట డ్రగ్ మళహశటన్స ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ రసయధ తుమసియణ చేయు సయు. ముండుగస ఈండే ఫాకుటమిమం
ళ్రైభన్స భ మీక్షఱోల ఔతుహంచడాతుకూ కసయణం ఄయ మాంట్ీ-TB భందఱఔు తట్ుటకోఖఱఖడ్ం. భందఱభ మళహశటన్స
ఫట్్ట నాఱుఖు యకసఱుగస ఇ ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ ళమీగఔమించఫడుంద:
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1. మోనన-మళహశటన్స: ఏదెభనా ఔక మాంట్ీ-TB భుందఔు భయోఫాకుటమిమం మళహశటన్స చ఼డ్ం
2. తృో య్-మళహశటన్స: ఔట్్ఔనాా ఎఔుకళ మాంట్ీ-TB భందఱఔు భయోఫాకుటమిమం మళహశటన్స చ఼డ్ం;
ఆయో తుమాజిడ్స భమిము మితౄసమిుళహన్ ఔయౌహ కసఔుండా (ఈదా: ఆయో తుమాజిడ్స భమిము భమసజినబైడ్స మళహశటన్స)
3. భయ్ట డ్రగ్ మళహశటన్స: ఆయో తుమాజిడ్స భమిము మితౄసమిుళహన్ ళంట్్ భందఱఔు భయోఫాకుటమిమం మళహశటన్స
చ఼డ్ం
4. ఎక్రతుసవ్ డ్రగ్ మళహశటన్స (XDR-TB): భయ్ట డ్రగ్ మళహశటన్స తోతృసట్ు ఏదెభనా ఫ్ోల మోకూాననఱోన్ భందఔు భమిము
ళఔండ్స-ఱెభన్ ఆంజక్షన్ భందఱఱో (కసహరయోబైళహన్, ఔనాబైళహన్ భమిము ఄమికసబైళహన్) ఏదెభనా ఔ దాతుకూ
భయోఫాకుటమిమం మళహశటన్స చ఼డ్ం
రసయధ తుమసియణ
భయ్ట డ్రగ్ మళహశటన్స ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ మియౕఱనఱో ఫాఖంగస ఇ కూంద మియౕఱనఱు చేళహ పయౌతాఱన ఫట్్ట రసయధ
తుమసియణ చేమాయౌ


ూమిు రెభదయ చమితర భమిము ూయాం తీశఔునా క్షమ చికూతస పయౌతాఱు



ఱసమీమిఔ మీక్షఱు



ళహమమర్ బైకాోయో క, ఔఱిర్ భమిము DST చేమడాతుకూ మండ్ె శ఼ిట్ం నభూనాఱు (రెంట్నేఈదమం)



ఴచ్ఐయ ఈనా రసమికూ తృ ర రెభడ్ర్ ఆతూలహభేట్ెడ్స ట్ెళట ంహ గ్ & కౌతుసయౌంగ్ (PITC)



దగిగనపుడ్ె తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱ మీద శభాచాయం ఆళాడ్ం



ఛాతి ఎక్స-మే

ఔరేల DST మీక్షఱో భయ్ట డ్రగ్ మళహశటన్స ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ ఈందతు తేయౌతే మోగితు రతేయఔబైన రసషనంఱో క్షమ
అశతిరకూ తయయౌంచి చికూతస ఄందంచాయౌ
చికూతస
RNTCP రకసయం DOTS ల స్ తుమేదఱసఱన తృసట్్ంచి చికూతస ఄందంచాయౌ.
మోననథెయ/మోగి శుందన ళంట్్య శమిగస ఱేఔతృో ళడ్ం ళంట్్య MDRన ఔఱుఖజేయొచి. ఆఱాంట్్య జయఖఔుండా
చ఼శకోరసయౌ.
భందఱు మోగికూ డ్ెతాయో ఱేదో రయోగసతమఔంగస ఈయోగించి తెఱుశకోరసయౌ. బతుంజభట్్స్, ఫో న్ TB,
జఞభంట్స TB భమిము మియౌమమీ TB ఈనా రసయు ఔతూశం శంళతసయం తృసట్ు చికూతస తీశకోళడ్ం తుతుశమి.
మోగికూ ఈనా డ్రగ్ మళహశటన్స న ఫట్్ట చికూతస/మజిబన్ తమాయు చేమాయౌ. ఔరేల మోగికూ భయ్ట డ్రగ్ మళహశటన్స
ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ ఈనాట్ుట ఄనభానం ళళేు రెంట్నే DST మీక్షఱు చేళహ రసయధ తుమసియణ చేశకోరసయౌ
తుమిదవటబైన భయ్ట డ్రగ్ మళహశటన్స ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ చికూతస:
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6Z Amk (5) Ofx Eto Cs±E /12Z Ofx Eto Cs±E
ఆంట్ెతుసవ్ ేస్ (ఔతూశం అయు నెఱఱు ఱేదా అయు నెఱఱు తృో స్ట -ఔఱిర్ ఔనాయష న్)


ఄమికసళహన్ ఱేదా ఔనాబైళహన్



అఫ్ోల కససళహన్ ఱేదా ఱెరోఫ్సలకూసన్



భమసజినబైడ్స



ఎతియోనబైడ్స



ళభకల ోళమీన్



ఎతాంఫుయట్ాల్

ఔంట్్నయభేవన్ ేస్ (ఔతూశం నెాండ్ె నెఱఱు ఱేదా దెదతుమిద నెఱఱు తృో స్ట -ఔఱిర్ ఔనాయష న్)


అఫ్ోల కససళహన్ ఱేదా ఱేరోఫ్సలకూసన్



ఎతియోనబైడ్స



భమసజినబైడ్స



ళభకల ోళమీన్



ఎతాంఫుయట్ాల్

2.10 TB/HIV ఔయౌళహ ఈనాపుడ్ె తీశకోరసయౌసన చయయఱు
క్షమ రసయధ తుమసియణ ఄభన మోఖుఱందయు HIV మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. ఎకస్రరఱమనమీ TB నాఱుఖళ దఴ
భమిము ఱమనమీ TB భూడ్ళ దఴ (CD4 కౌంట్స <350 cells/ cu mm) ఈనా రసమికూ ART థెయ.

3.1 ఱెరళ (ఔువే
ట రసయధ)
బైకోఫాకుటమిమం ఱెేర ళఱల ఔయౌగే కసాతుక్ గసానఱోబేట్స్ రసయధతు ఱెళ
ర  ఄంట్ాయు. భయోఫాకుటమిమం ఱేేర మాళహడ్స
భమిము అఱకయౘల్ తౄసస్ట ఫాళహఱలస్; ఆద చాఱా నెభమదగస ళఽది చెందతేంద. దీతు ళఱల భుకయంగస చయమం,
మిపయల్ నెర్ా్ భమిము భూయఔస్ బంఫలన్
ర రదేఱసఱు ఄళశి ఔు ఖుయళపతాభ. మిపయల్ న఼యమైట్్స్ మసళడాతుకూ
రంచంఱో ఄధఔ ఱసతం ఔువే
ట రసయధే కసయణం
ఄనేఔ యఔభుఱెభన ఫాళహఱల ెజ ంట్ోల ఈండే మోగసఱు ఆనెిక్షన్ యశు మించేందఔు రధానబైన కసయఔుఱుగస ఈంట్ాయు.
తాయగస చికూతస ఄందంచఔతృో తే, రసమి ళఱల రసమి చట్ృ
ట ఈనా శభాజంఱో బైకోఫాకుటమిమం, దఖుగ భమిము
తేభుమఱ దాామస రసయహు చెందతేంద. ఔువే
ట మోఖుఱ చమసమతుా భుట్ుటకోళడ్ం దాామస ఱెళ
ర  ళచేి ఄళకసఱసఱు
ఈనాామనేద మిఖణంచాయౌసన ఄంఴం కసద. ఔువే
ట రసయధ తీళరత మోగి యొఔక రసయధతుమోధఔ ఴకూు మీద అధాయడు
ఈంట్ుంద, ఫాళహఱల ెజ యకసఱన ఫట్్ట కసద.
దాదాప 85% భంద దద రసమికూ భయోఫాకుటమిమం ఱేేర యో కూనా మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఫాఖుండ్డ్ం ళఱల దాతు ఱక్షణాఱు
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ఫమట్డ్ళప భమిము ఴమీమసతుకూ ఎట్ుళంట్్ యౘతు జయుఖద. 75% భంద హఱలఱోల ఱెళ
ర  ఫాళహఱల ెజ ళచిినా రసమి
ఴమీయంఱో ఈండే తుమోధఔ ఴకూు ళఱల రసయధ తృసరయంబ దఴఱోనే ఎట్ుళంట్్ చికూతస ఄళశయం ఱేఔుండా తగిగతృో తేంద.
మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఎఔుకళగస ఈనాా ఄశంూయణ ంగస రసమిఱో ఱెళ
ర  ఫాళహఱల ెజ ళఱల తృసళహఫాళహఱల ెజ ఱెళ
ర  ళశుంద. కేళఱం
5-10% భందకూ భాతరబే భయోఫాకుటమిమం ఱేేరన తట్ుటఔునే ఴకూు ఈండ్ద. ఆఱాంట్్ రసమికూ భయోఫాకుటమిమం
ఱేేర యో కూతే రసమిఱో ఆద రేఖంగస ఄతేళఽది చెంద భయ్ట-ఫాళహఱలమి ఱెళ
ర కూ దామి తీశుంద.
రసయధ తుమసియణ
ఇ రసయధఱో ఔనడే భుకయబైన ఱక్షణాఱు: ఴైతృో హగమంట్ేడ్స ఄనెశుట్్క్ భాయఔుఱా ఱేదా నాడ్ెయఱార్ &
ఎమితిభాట్స్ ళహకన్ య్వన్స భమిము నెర్ా్ దలశమి ఄళాడ్ం. భన చెహున ఱక్షణాఱోల ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ
ఱక్షణాఱు మోగిఱో ఔతుహళేు ఱెళ
ర  ఄతు ఄనభాతుంచాయౌ; దాతుా ఇ కూంద రసయధ ఱక్షణాఱ దాామస
ధఽయఔమించకోరొచి:


చయమం భండ్ెతేనా ఫాళన



చయమం మీద శుయశ కోఱోుభన ేఱళబైన భచిఱు



కసలైా భమిము/ఱేదా చేతేఱు తిమిమమి ట్ట డ్ం



ఔనఫొ భమఱు, కసలైా ఱేదా చేతేఱు ఫఱఴీనడ్డ్ం



ట్ెండ్ర్ నెర్ా్



ముషం భమిము చెయ దఖగ య నొహుఱేతు రసప ఱేదా ఖడ్డ ఱు



కసలైా ఱేదా చేతేఱు మీద నొహుఱేతు గసమాఱు ఱేదా కసయౌనట్ుటండే గసమాఱు

ఖభతుఔ:


భన చెహున ఱక్షణాఱు ఔనఔ మోగిఱో ఔతుహశు ంట్ే రెంట్నే మోగి జిఱాల క్షమ భమిము ఔువే
ట
శభనామఔయు న ఎంత తాయగస యఱెభతే ఄంత తాయగస శంరదంచాయౌ; శభనామఔయు మియౕయౌంచాఔ మోగికూ
రతేయఔ చికూతస ఄందంచాఱో ఱేదో తుయణ భయసుయు



ఱెళ
ర  రసయధ తుమసియణ ఱక్షణాఱ యొఔక చమితర భమిము క్షుణణ బైన మోగి ఄధయమనం దాామస చేమాయౌ.
చాఱా తఔుకళ శందమసైఱోల రయోఖఱసఱ మీక్షఱ దాామస ఱెళ
ర  రసయధ తుమసియణ చేమాయౌస ళశుంద.

ఱెళ
ర కూ భూడ్ె రధానబైన ఱక్షణాఱు:
1. చయమం మీద శుయశ కోఱోుభన ేఱళబైన భచిఱు
2. ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ మిపయల్ నెర్ా్ దద య ఄళాడ్ం
3. ఱెళ
ర  ఔఱుఖజేళే ఫాళహఱల ెజ మోగిఱో ఈండ్డ్ం
మోగి రెభదయ చమితర
మోగి దఖగ య నండు ూమిు రెభదయ చమితర భమిము ఱెళ
ర కూ శంఫంధంచిన యళమసఱు తెఱుశకోళడ్ం చాఱా భుకయం. ఇ
శభాచాయం ళఱల మోగి మిళి తి
హ తు ఄయి ం చేశకోరొచి భమిము మోగి ళహితితు తెఱుశకోళడాతుకూ బయవయతే
ు ఱో ఔఱరసయౌ
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ఄనఔుంట్ే ఈయోఖడ్ెతేంద.


యసధాయణ శభాచాయం: ూమిు ేయు, యౌంఖం, పట్్టన తేద,ీ ూమిు చియునాభా, ళఽతిు , ఔుట్ుంఫంఱో
ఆంకళమికైనా ఱెళ
ర  ఈందా ఱేఔ ఈండేదా



రధాన పహమసయదఱు: ఱక్షణాఱు ఎపుడ్ె ఫమట్డాడభ, య్వన్స ముదట్ ఏ రదేఴంఱో ళచాిభ, అ
తమసాత ఴమీయంఱో ఖభతుంచిన భాయుుఱు, రసట్్ ళఱల ఔయౌగిన ఄళశి ఱు

మోగి ఄధయమనం
ఱసమీమిఔ మీక్షఱు ఎపుడ఼్ రెఱుతేయు ఎఔుకళగస ఈండే ఖదఱో, మోగికూ యౌఔయయంగస ఈండే యధంగస శదతృసమాఱు
చేళహ చేమాయౌ
ఔువే
ట రసయధ మియౕఱనఔు మోగి ఫట్ట ఱు ఱేఔుండా మియౕఱనఱో ఈండాయౌస ళశుంద. రెభదయ తుపణుఱు ఎట్ుళంట్్
ఱక్షణాఱన ళదఱఔుండా, ళహశటభాట్్క్ దద తిఱో మోగితు మీక్షుయు సయు; యసధాయణంగస ఇ కూంద ఔాభం తృసట్్ళేు మోగి
ఄధయమనం ఫాగస చేయొచి:


మోగి మియౕఱన ఔాభం: చయమం, తఱ, బడ్, బుజఞఱు, చేతేఱు, ముండెం, రెనఔ ఫాఖం భమిము కసలైా



నెర్ా తృసఱేువన్: భన చెహున ఔాభంఱో



ఄళమరసఱ మియౕఱన



చయమం మీద ళహమమర్ మియౕఱన



చిళమిగస రెభఔఱాయఱు ఖుమిుంప కోశం ఔనఱు, చేతేఱు భమిము కసలైా

నెర్ా డాయబేజ్ ళఱల ఔయౌగే శంకూలవటతఱు


కసమిామాఔు యౘతు ఔఱఖడ్ం, ఄశంూయణ ంగస ఔనభూత భమిము ముతృసట్ు ళఱల చ఼ప కోఱోుళడ్ం



చయమం మీద ఖులై
ల భమిము ఄయచేతిఱో గసమాఱు భమిము ఄమికసలాఱో శుయశ తెయౌమఔతృో ళడ్ం



ళంఔతృో భన చేతి రేలైా భమిము కసయౌ రేలైా



డారప్ పపట్స



డారప్ మిస్ట



చినారెభన, శుయశ ఱేతు భమిము యసకమింగ్ తో ఈనా "జిన్" చేతి రేలైా భమిము కసయౌ రేలైా.

శమైన మేకఱు ఈయోగించి మోగి యొఔక గసమాఱ మిభాణం, ళంఔ తృో భన కోణాఱు ళంట్్య నమోద
చేశకోరసయౌ.
ఖభతుఔ: ఱెళ
ర  రసయధ తుమసియణ ఇ కూంద ేమొకనా భుకయబైన ఱక్షణాఱఱో ఔకట్ెభనా మోగికూ ఈంట్ే కామం
చేశకోరసయౌ


చయమం మీద శుయశ కోఱోుభన ేఱళబైన భచిఱు



ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ మిపయల్ నెర్ా్ దద య ఄళాడ్ం



ఱెళ
ర  ఫాళహఱల ెజ ఈతుకూ ళహకన్ ళహమమర్ ఱో ఔతుహంచడ్ం
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ఱెరళ ళమీగఔయణ
ఱెళ
ర తు ళమీగఔమించడాతుకూ భుకయ కసయణం, ళమీగఔయణఱన అధాయంగస చేశఔుతు చికూతస మజిబన్ న ఄందంచడ్ం.
ఴమీయంఱో ఈనా ఫాళహఱల ెన
జ అధాయంగస చేశఔుతు ఱెళ
ర  మండ్ె యధాఱుగస ళమీగఔమించఫడుంద. ఱెళ
ర తు ఇ కూంద
ఄంఱసఱన ఫట్్ట ళమీగఔమించొచి:


చయమం మీద ఏయుడున ఱెళ
ర  య్వన్స శంకయ



ళహకన్ ళహమమర్ మీద ఫాళహఱల ెజ ఈండ్డ్ం

1. భయ్టఫాళహఱలమీ ఖూ
ర  ళశుంద. మోగి చయమం
ా ప్ (MB) - మోగి ఴమీయంఱో ఄనేఔ యఔభుఱెభన ఫాళహఱల ెజ ఈండ్డ్ం ళఱల ఱెళ
మీద అయు ఱేదా ఄంత ఔంట్ే ఎఔుకళ ఱెళ
ర  ళహకన్ య్వన్స ఈండ్డ్ం భమిము ళహకన్ ళహమమర్ తృసజిట్్వ్ ఈంట్ే
భయ్టఫాళహఱలమీ ఱెళ
ర  ఄతు తుమసిమించకోరసయౌ
2. తృసళహఫాళహఱలమీ ఖూ
ర  ళశుంద. మోగి చయమం
ా ప్ (PB) - మోగి ఴమీయంఱో కొతుా యఔభుఱ ఫాళహఱల ెజ ఈండ్డ్ం ళఱల ఱెళ
మీద ఔట్్ నండు ఐద ఱెళ
ర  ళహకన్ య్వన్స ఈండ్డ్ం భమిము ళహకన్ ళహమమర్ నెఖట్్వ్ ఈంట్ే తృసళహఫాళహఱలమీ ఱెళ
ర 
ఄతు తుమసిమించకోరసయౌ
ఆఱా ఱెళ
ర తు ళమీగఔమించడ్ం ళఱల ఆనెిక్షన్ ఏ యసిభఱో ఈందో తెఱుశకోరొచి భమిము రసట్్ ళఱల ళచేి
శంకూలవటతఱన ఄంచనా రేయొచి. ఱెళ
ర  ఄతు ఄనభానం ఈనా మోఖుఱఔు భమిము రసయధ తియఖఫ్ట్ట ం్ ద
ఄనఔునా మోఖుఱఔు ళహకన్ ళహమమర్ మీక్షఱు చేమడ్ం తుతుశమి.
ఔరేల ళమీగఔయణ ఄనభానాఱఔు దామితీశుంట్ే మోగికూ భయ్టఫాళహఱలమీ ఱెళ
ర  ఈందతు ఫాయంచి చికూతస ఄందంచాయౌ.
ఆద ూయాం ఔువే
ట మోగసతుకూ చికూతస తృ ందన మోఖుఱఔు భమిము మోగి ఖుమించి ూమిు శభాచాయం ఱేనపుడ్ె ఔడా
ఆదే ళమిుశు ంద.
చికూతస
భయ్టపల్ డ్రగ్ ట్ీట్
ర ెమంట్స (MDT) ఱెళ
ర కూ ఈతు బైన చికూతస. MDTఱో ఔతూశం మండ్ె మాంట్ీ-ఱెళ
ర  భందఱు
ఈంట్ాభ; ఔట్ే భంద రసడుతే ఴమీయంఱో మళహశటన్స మిగి భంద రఫాళం కోఱోుతేంద. భయ్టఫాళహఱలమీ ఱెళ
ర 
ఈనా రసమికూ మితౄసమిుళహన్, డాతృో సన్ భమిము కోలపజిబైన్ ఔఱభఔతో భందఱు రసడాయౌ; తృసళహఫాళహఱలమీ ఱెళ
ర 
ఈనా రసమికూ మితౄసమిుళహన్ భమిము డాతృో సన్ ఔఱభఔతో భందఱు రసడాయౌ. మండ్ె మజిబన
ల తల శట ర్ తృసయక్ ఱాగస
నాఱుఖు రసమసఱఔు ళహతౄసయుస చేమాయౌ. ముదట్్ మోతాద భాతరం మోగి అశతిర ళహఫబంద యయరేక్షణఱోనే
రేశకోరసయౌ. మిగియౌన ఆయరెభ ఏడ్ె మోజుఱు, మోగి ఆంట్్కూ ళచేి రెభదయ శయౘమఔుఱ అధాయయంఱో భందఱు
రేశకోరసయౌ.
1. MDT ఴమీయంఱో ఈనా ఫాళహయౌలతు చంేశు ంద, దీతు ళఱల రసయధ రఫఱఔుండా ఈండ్డ్బే కసఔుండా శంకూలవటతఱు
మసఔుండా ఈంట్ుంద.
> బైకోఫాకుటమిమం ఱెేర చతుతృో భన తమసాత, మోగి ఱోఱ ఆనెిక్షన్ యశు మించడ్ం తఖుగతేంద భమిము మోగి నండు
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ఔక రసమికూ రసయధ యో కే ఄళకసఱసఱు తగిగతృో తేంద.
> ఔక భంద రసడే ఫదఱు మండ్ె ఱేదా భూడ్ె భందఱు రసడ్డ్ం దాామస చికూతస శభయి ళంతంగస ఈంట్ుంద
భమిము భందఱు ట్ల తుమోధఔత
2. ళమీగఔయణన ఫట్్ట మోఖుఱఔు MDT మజిబన్ తుయణ భంచాయౌ.

భయ్టఫాళహఱలమీ ఱెరళకూ చికూతస
దద ఱఔు
ముదట్్ మోజు
S: మితౄసమిుళహన్ 600mg (2x 300mg)
దీతుతోతృసట్ు
S: కోలపజిబైన్ 300mg (3 x 100mg)
దీతుతోతృసట్ు
S: డాతృో సన్ 100mg
మండ్ె నండు ఆయరెభ ఎతుమిదళ మోజు ళయఔు
S: కోలపజిబైన్ 50mg
దీతుతోతృసట్ు
S: డాతృో సన్ 100mg
చికూతస ళయళధ: నెాండ్ె నండు దెదతుమిద నెఱఱ ళయళధఱో నెాండ్ె తల శట ర్ తృసయఔుల
హఱలఱఔు (ద నండు దాాఱుఖు శంళతసమసఱ ళమశ)
ముదట్్ మోజు
S: మితౄసమిుళహన్ 450mg
దీతుతోతృసట్ు
S: కోలపజిబైన్ 150mg
దీతుతోతృసట్ు
S: డాతృో సన్ 50mg
మండ్ె నండు ఆయరెభ ఎతుమిదళ మోజు ళయఔు
S: కోలపజిబైన్ 50mg
దీతుతోతృసట్ు
S: డాతృో సన్ 50mg
చికూతస ళయళధ: నెాండ్ె నండు దెదతుమిద నెఱఱ ళయళధఱో నెాండ్ె తల శట ర్ తృసయఔుల

తృసళహఫాళహఱలమీ ఱెరళకూ చికూతస
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దద ఱఔు
ముదట్్ మోజు
S: మితౄసమిుళహన్ 600mg (2x 300mg)
దీతుతోతృసట్ు
S: డాతృో సన్ 100mg
మండ్ె నండు ఆయరెభ ఎతుమిదళ మోజు ళయఔు
S: డాతృో సన్ 100mg
చికూతస ళయళధ: అయు నండు త మిమద నెఱఱ ళయళధఱో అయు తల శట ర్ తృసయఔుల
హఱలఱఔు (ద నండు దాాఱుఖు శంళతసమసఱ ళమశ)
ముదట్్ మోజు
S: మితౄసమిుళహన్ 450mg (3 x 150mg)
దీతుతోతృసట్ు
S: డాతృో సన్ 50mg
మండ్ె నండు ఆయరెభ ఎతుమిదళ మోజు ళయఔు
S: డాతృో సన్ 50mg
చికూతస ళయళధ: అయు నండు త మిమద నెఱఱ ళయళధఱో అయు తల శట ర్ తృసయఔుల
భయ్ట పల్ డ్రగ్ ట్ీరట్ెమంట్స కసఱళయళధ
1. తృసళహఫాళహఱలమి ఱెరళ
త మిమద నెఱఱ ళయళధఱో మోగి అయు మోతాదఱు తీశకొతు ఈండాయౌ; అమొళ మోతాద తీశఔునేట్పుడ్ె మోగికూ
చికూతస ూయు భనట్ుట
మోగి కుమోథెయ తీశఔునేందఔు ఄతుా రమతాాఱు చేమాయౌ. భూడ్ె నెఱఱతృసట్ు మోగి చికూతస అగితృో భనా ఱేఔ
భూడ్ె మోతాదఱు తీశకోఔతృో భనా, మోగితు "డీతౄసఱట ర్" గస మిఖణంచాయౌ
2. భయ్ట ఫాళహఱలమీ ఱెరళ
దెదతుమిద నెఱఱ ళయళధఱో మోగి నెాండ్ె మోతాదఱు తీశకొతు ఈండాయౌ; నెాండ్ళ మోతాద
తీశఔునేట్పుడ్ె మోగికూ చికూతస ూయు భనట్ుట
మోగి నెాండ్ె మోతాదఱు ఱేదా భధయఱో కొతుా తీశకోళడ్ంఱో యపఱం ఄభతే మండ్ళ ఄళకసఴంగస పపల్ కోర్స
తల శట ర్ తృసయక్ ఆరసాయౌ.
అయు నెఱఱతృసట్ు మోగి చికూతస అగితృో భనా ఱేఔ ఎతుమిద మోతాదఱు తీశకోఔతృో భనా, మోగితు "డీతౄసఱట ర్" గస
మిఖణంచాయౌ
ఖభతుఔ:
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డీతౄసఱట ర్ మోఖుఱు కొదద కసఱం తమసాత అశతిరకూ తిమిగి ళళేు రసమికూ చికూతస యొఔక యయవట త యళమించి భయా
మండ్ళ కోర్స MDT తృసరయంతేంచాయౌ



మోగి మండ్ళ యసమైనా చికూతస శంూయణ ంగస తీశఔునేందఔు ఔఽలహ చేమాయౌ



మండ్ళ యసమి చికూతస ూయు మాయఔ ఄపుడ్ె MDT దాామస మోగికూ చికూతస ూయు భయందతు నమోద చేమాయౌ

4.2 రతేయఔ శందమసైఱోల ఔువే
ట రసయధ చికూతస
4.3 ఖయైధాయణ
MDT మజిబన్ ఔు రసడే చికూతస ఔడ్ెపతో ఈనా రసమికూ (తయౌల కూ భమిము తడ్డ కూ) శయక్షుతం; కసఫట్్ట ఇ మజిబన్
ఖయైధాయణ ఄపుడ్ె కొనయసగించళచి
4.4 క్షమ రసయధ
ఔువే
ట రసయధ భమిము క్షమ రసయధతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు MDT తోతృసట్ు మాంట్ీ-TB థెయప ఔడా
తీశకోరసయౌ. క్షమ చికూతసఔు ఄళశయబైన మోతాదఱో మితౄసమిుళహన్ ఆరసాయౌ. మాంట్ీ-TB ఆంట్ెతుసవ్ ేస్ చికూతస
ూయు ళాగసనే, మోగి తుమిదవట మోతాదఱో మితౄసమిుళహన్ తీశఔుంట్ృ ఱెళ
ర  చికూతస కొనయసగించాయౌ
4.5 ఴచ్ఐయ/ఎభడ్సస
యసధాయణ ఱెళ
ర  మోగికూ ఏ యధంగస చికూతస, తృో వణ, చయయఱు ఈంట్ాయో ఴచ్ఐయ/ఎభడ్సస తోతృసట్ు ఱెళ
ర  ఈనా
మోఖుఱఔు ఔడా ఄదే యధంగస చికూతస, తృో వణ, చయయఱు ఈంట్ాభ. రతేయఔబైన భాయుుఱు ఏమి చేమనళశయం
ఱేద
ఱెరళ రతిచయయఱు భమిము తియఖఫ్ట్టడ్ం
మోగిఱో ఈండే మోఖతుమోధఔ ళయళశి ఱో భాయుు ళఱల ఄఔయసమతే
ు గస ఱెళ
ర  య్వన్స (చయమం, నెర్ా్, ఆతయ ఫాగసఱు) మీద
ఄఔయట్స ఆన్లబేవన్ మసళడ్ం ఱెళ
ర  రతిచయయఔు ఈదాషయణ. నెర్ా్ ఔు యౘతు ఔఱఖడ్ం భమిము
తుచేమఔతృో ళడ్ం ఱెళ
ర  రతిచయయఱు ళఱల జమిగే భుకయబైన ఄళశి ఱు. కసఫట్్ట యట్్తు భుందగస ఖుమిుంచి, తగిన
చికూతస ఄందంచాయౌ. ఱెళ
ర  రతిచయయఱు శషజంగస ళయసుభ భమిము ఏ శభమంఱోనెభనా ళయసుభ; కసఔతృో తే
యట్్తు ఱెళ
ర  తృసరధమిఔ దఴఱోల ఎఔుకళగస చ఼డొ చి. ఇ రతిచయయఱు ళఱేల మోగి అశతిరకూ ళచిి ఱెళ
ర  ఄతు
తెఱుశఔునే శందమసైఱు ఎఔుకళ; కొతుా యసయుల చికూతస ూయు మాయఔ రతిచయయఱు ళఱల ఄళశి ఱు ఫమట్డ్తాభ.
ఇ మిమాక్షన్స (రతిచయయఱు) మండ్ె యకసఱు:
1. మిళర్స మిమాక్షన్ (RR) ఱేదా ట్ెభప్ I మిమాక్షన్
2. ఎమితీభా ననడో శమ్ ఱెతృో ర శమ్ (ENL) ఱేదా ట్ెభప్ II మిమాక్షన్
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మిళర్స మిమాక్షన్ (RR) ఱేదా ట్ెభప్ I మిమాక్షన్ - చికూతస
మోగికూ యఱసాంతి తోతృసట్ు కసమిటకోళట మసభడ్సస భమిము ఄనాఱెుళహక్స రసడాయౌ. రడుాయో ఱోన్ ళహతౄసయుస చేమఫడున
భంద. ఈదమంూట్ 40-60 mg రసడ్ఔంతో చికూతస ముదఱళపతేంద. ఖమివటంగస 1mg/kg రసడొ చి. ఇ
భంద రసడున కొదద మోజుఱఱోనే మోగిఱో బయుఖుదఱ ఔతుహశు ంద. మోగి అమోఖయం బయుఖభేయ కొదీద మోతాద తగిగశు ఼
ఄళశయం ఱేఔుంట్ే తుయౌహరేమాయౌ. డ్మాఫ్ట్్స్, హటక్ ఄఱసర్, ఴైమటనషన్ ఈనా మోఖుఱఱో ఇ భందఱు
రసడేట్పుడ్ె ఎఔుకళ జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ.
రడుాయో ఱోన్ థెయ:
ముదట్్ మండ్ె రసమసఱు 40 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
3 భమిము 4 రసమసఱు 30 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
5 భమిము 6 రసమసఱు 20 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
7 భమిము 8 రసమసఱు 15 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
9 భమిము 10 రసమసఱు 10 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
11 భమిము 12 రసమసఱు 5 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
న఼యమైట్్స్ (మిపయల్ నెర్ా రబేమం ఈనాపుడ్ె) చికూతాస శభమం తృ డ్గించాయౌ. మోతాద 20 mg ఔు
చేయుఔునాుట్్ నండు మండ్ె రసమసఱు కసఔుండా నాఱుఖు రసమసఱఔు ఔ యసమి మోతాదతు తగిగంచఔుంట్ృ
రెయళాయౌ.
ళట మసభడ్సస తీశఔుంట్ునా మండ్ె రసమసఱఔు మోగిఱో బయుఖుదఱ ఔతుహశు ంద. ఔరేల బయుఖుదఱ ఱేఔతృో తే, ఄదే
మోతాద భమొఔ మండ్ె రసమసఱ తృసట్ు కొనయసగించి శుందన ఫాఖుంట్ే ఄపుడ్ె మోతాద తగిగంచడ్ం ఖుమించి
అఱోచించాయౌ.
నెర్ా రబేమం ఈంట్ే అ నెర్ా ఔు యఱసాంతి ఆళాడ్ం చాఱా ఄళశయం. రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగంత ళయఔు తృసడెడ్స ళహరలంట్స
ళంట్్య రసడు యఱసాంతి ఆరసాయౌ భమిము నెర్ా ఈనా కుఱుతు ఔదఱఔుండా చ఼శకోరసయౌ.
ఔరేల నాఱుఖు రసమసఱకూ మోగి శుందంచఔతృో తే ఱేదా రసయధ ఱక్షణాఱు తీళరం ఄళపతేంట్ే రెంట్నే రెభదయడుా
శంరదంచాయౌ.
ఎమితీభా ననడో శమ్ ఱెతృో ర శమ్ (ENL) ఱేదా ట్ెభప్ II మిమాక్షన్ - చికూతస
శాఱుబైన రసయధ - కొతుా నాడ఼్యల్స ఈండ్డ్ం భమిము శాఱాబైన్ జాయం ఈంట్ే ఄనాఱెుళహక్స రసడాయౌ
తీళరబైన రసయధ - నొహుతో ఔడ్ెఔునా నాడ఼్యల్స, ఄఱసమేవన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు, ఄధఔ ఈయౖోణ ఖాతఱఱోు జాయం,
ఄంతమసళమరసఱ రబేమం ఈంట్ే రడుాయో ఱోన్ మండ్ె ఱేదా భూడ్ె రసమసఱు. మోతాద ట్ెభప్ 1 మిమాక్షన్ ఱో
రసడున యధంగస. న఼యమైట్్స్ ఈనా మోఖుఱఔు ట్ెభప్ 1 మిమాక్షన్ ఱో రడుాయో ఱోన్ మజిబన్ రసడాయౌ.
ట్ెభప్ 2 మిమాక్షన్ యవమంఱో కోలతౄసజిబైన్ ఔడా ఈయోఖడ్ెతేంద ఄభతే ఆద కసమిటకోళట మసభడ్సస ఄంత
రఫాళళంతం కసద. భగస మోగిఱో బయుఖుదఱ ఔతుహంచడాతుకూ నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు డ్ెతేంద. ఄందకే
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దీతుా ంట్మిగస ట్ెభప్ 2 మిమాక్షన్ ఔు తెయభగస రసడ్ఔడ్ద. ఄభతే కసమిటకోళట మసభడ్సస యయభణ శభమంఱో
కోలతౄసజిబైన్ తృసతర యయవట బైనద. ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల ఄళశయబైన మోతాద 300 mg, GI రతిచయయఱు మసఔుండా
ఈండేందఔు మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు (100 mg x 3) రేశకోరసయౌ. నెభమదగస మోతాదతు మోజుకూ
100 mgఔు తగిగంచాయౌ. కోలతౄసజిబైన్ ఎట్్టమిళి త
హ ేఱోల శంళతసమసతుకూ మించి రసడ్ఔడ్ద. ఆనెిక్షన్, తిు డు ఱేదా
ఴఱెమంతిక్ ఆనెిళేటవన్ ళఱల ట్ెభప్ 2 మిమాక్షన్ తియఖఫ్ట్టళచి.
1. చికూతాస శభమంఱో ఱెతృసర ఖనఔ ఏయుడుతే MDT థెయ తుయౌహరేమఔడ్ద, థెయ ూమిు చేమాయౌ.
2. ఱెళ
ర  రతిచయయఱు చికూతస ూయు మాయఔ ఫమట్డుతే భన చెహున యధంగస చయయఱు తృసట్్ంచి తగిగంచాయౌ, ఄభతే
MDT థెయ భయా ఆళాఔడ్ద.
మిపయల్:
1. ళట మసభడ్స చికూతస నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత ఔడా చికూతస పయౌంచఔతృో ళడ్ం.
2. ఔనఱ రబేమం ఈండ్డ్ం
3. ఆతయ ళహశటమిక్ రబేమాఱు
4. ఱెతృసర రతిచయయఱు తియఖఫ్ట్టడ్ం
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19ళ ఄధాయమం
ళఔుసళయ్ల ట్ారతుసాట్ెడ్స ఆనెిక్షన్స (STI)
ఄతాయధతుఔ మిఔమసఱు ఈండే అమోఖయ కేందారఱఱో తు యసధాయణ మిఔమసఱు ఖఱ అమోఖయ కేందారఱఱో రయోఖఱసఱ
దాామస కచిితబైన పయౌతాఱు మసఫట్్ట ళఔుసళయ్ల ట్ారతుసాట్ెడ్స ఆనెిక్షన్స ఈనాామతు రసయధ తుమసియణ చేమడ్ం
దాదాప ఄయసధయం. ఆఱాంట్్ అధతుఔ శదతృసమాఱు ఱేనపుడ్ె ళహండోర మిక్ ఄతృో రోచ్ ఱేదా కూలతుఔల్ డ్మాగోాళహస్
దాామస రసయధ కసయఔబైన ఏజంట్ల న ఖుమిుంచాయౌ. ళహండోర మిక్ ఄతృో రోచ్ ఱో రసయధ కసయఔబైన ఏజంట్ు
ల ఄతుాట్్తు
ఱక్షయంగస చేశఔుతు చికూతస ఄందంచి ఏ ఏజంట్స ఈందో తెఱుశకోళడ్ం దాామస తదమి చికూతస ఄందయసుయు.
"కసంట్ాక్ట ట్ేళ
ర హంగ్" దాామస రసయధ యశు మించే ఄళకసఱసఱు తగిగంచళచి. మోగికూ STI ఖుమించి ఄళకసఴం
దొ మికూనపుడ్ఱాల యళమిశు ఼ ఈండాయౌ.
మోగి ముదట్ ళచిి అమోఖయ కేందారతుా శంరదళేు పస్ట ఱెభన్ థెయ శ఼చించాయౌ
పస్ట ఱెభన్ థెయ యపఱం ఄభయ ఆనెిక్షన్ తియఖఫడుతే ళఔండ్స ఱెభన్ థెయ శ఼చించాయౌ
రెభదయ తుపణుఱు, అధతుఔ రయోఖఱసఱ మిఔమసఱు భమిము చికూతసన యయరేక్షుంచఖయౌగే శదతృసమాఱు ఈంట్ేనే
థర్డ ఱెభన్ థెయ శ఼చించాయౌ
ూమిుగస ఆనెిక్షన్ త ఱగితృో ళడాతుకూ, మోగి రెభదయ తుపణుఱు శ఼చించిన మోతాదతు కచిితంగస రేశకోరసయౌ,
ఎట్్టమిళి త
హ ేఱోల మోతాద తగిగంచి రేశకోఔడ్ద. మాంట్ీఫయోట్్క్స మోతాద తగిగంచి రసడుతే ఆనెిక్షన్ ఔయౌగించే
జీళపఱు మళహశటన్స ంచఔుంట్ాభ; ఄందళఱల చికూతస ఄందంచడ్ం చాఱా ఔవట తయం ఄళపతేంద.
ఖభతుఔ: ఇ ఄధాయమంఱో చెుఫడున చికూతస భాయగ దయశకసఱు ఄతుా STI శంఫంధత ళహండోర మ్స న డ్మాగోాస్
చేమడ్ం దాామస తెఱుశకోఫడ్డ య.
1.0 STI డ్రగ్ ట్ీరట్ెమంట్స మజిబన్ ఎంచకోళడాతుకూ కసయణాఱు
STI చికూతసఱ దాామస 95% ఔనాా ఎఔుకళ మోఖుఱఱో రసయధ నమం ఄభయంద. పస్ట ఱెభన్ థెయ భందఱు
ళఔుసళయ్ల ట్ారతుసాట్ెడ్స ఆనెిక్షన్స ఔు ఄంతగస రఫాళం చ఼ఱేళతు రయోగసఱ దాామస తుమసియణ ఄభయంద.
ఛాననోభడ్స భమిము గోననమిమా యవమంఱో ఆద కచిితంగస తుయౄహతబైంద. ఄభతే ఇ రసయధఱఔు కొతు
భందఱు ళచిినుట్్కూ ఄయ ళఔండ్స ఱెభన్ భమిము థర్డ ఱెభన్ చికూతసఔు రసడ్ెతేనాాయు.
2.0 STIఔు ళహననడ ో మిక్ చికూతస
తుమీణతబైన రసయధఱఔు ఆచిిన ఫ్ోల చార్ట ఔడా చ఼డ్ండు (కూంద యఫాఖంఱో)
2.1 భఖరసమిఱో STIఔు ళహననడ ో మిక్ చికూతస
ముమతరల్ డుఱసిర్ు ఔు థెయ ఄందంచడ్ం దాామస గోననమిమా భమిము ఔల మిడుమల్ ఆనెిక్షనల ఔు చికూతస
ఄందంచినట్ేట. శంకూలవటతఱు ఱేతు ఆనెిక్షన
ల ఈనాాభ ఄంట్ే రసయధ కేళఱం మాననజతుట్ల్ (మాంట్ీమిమర్
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ఈమేతట్
ెభర ్స్) తృసరంతంఱో భాతరబే ఈందతు.
ళపహకూసమ్ (O) 400 mg భాతరఱు, ఔక యసమి
దీతుతోతృసట్ు
ఄజితోరబైళహన్ (O) 1 గసాభు భాతరఱు, ఔక యసమి రెభదయ యయరేక్షణఱో
థెయ ముదఱుట్్టన ఏడ్ె మోజుఱ తమసాత అశతిరకూ భయా మసరసయౌ.
గోననమిమా భమిము ఔల మిడుమా రసయధ ఱక్షణాఱు చికూతస తమసాత ఔడా తఖగ ఔతృో తే, ట్ెభక
ర ోమోనాస్ రెజభనాయౌస్
ఈనాట్ుట ఫాయంచి చికూతస ఄందంచాయౌ.
డుఱసిర్ు ఱేదా డుశ఼మిమా 7 మోజుఱ తమసాత ఔడా ఈంట్ే:
ళకూాడ్జోల్ (O) 2 గసాభుఱు భాతరఱు, ఔక యసమి, రసయధ ఱక్షణాఱు తఖగ ఔతృో తే.
మోగితు అధతుఔ చికూతాస కేందరంఱో చికూతస ఄందంచాయౌ.
రసయధ ఱక్షణాఱన ఫట్్ట ఫాఖయసామికూ ఄందంచాయౌసన చయయఱు


మోగితో ఈనా ఫాఖయసాభుఱు (ఆట్ీళయౌ) ఄందమికూ చికూతస ఄందంచాయౌ.



ఖయైధాయణ భమిము ఎఱమీుఱు ఈనాాభేమో తెఱుశఔుతు, ఱేఔతృో తే ళు ఱ
ర ఔు గోననమిమా భమిము
ఔల మిడుమా రసయధకూ చికూతస ఆరసాయౌ.



చికూతస ూయు భేయళయఔు ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగనఔడ్ద.



ఔండో మ్ రసడ్ఔం ఖుమించి యళయణ.



ఄళశయం ఄభతే HIV భమిము ళహపహయౌస్ మీక్షఱు.



చికూతస ముదఱెభన 7 మోజుఱ తమసాత అశతిరకూ ళచిి చ఼హంచకోరసయౌ.

ఖమిైణీ ఫాఖయసామికూ ఄందంచాయౌసన చయయఱు
భఖ మోగికూ ముమతరల్ డుఱసిర్ు ఈంద, ఄతడు ఫాఖయసామి ఖమిైణీ ఄముంట్ే అబఔు "ర్ ళుఔుయఱం" భమిము
"ర్ రెజభనల్" మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ భమిము గోననమిమా & ఔల మిడుమా ఆనెిక్షనల ఔు చికూతస ఄందరసాయౌ.
ళతౄసఱోయో ుమిన్స - గోనొకోఔకల్ ఆనెిక్షనల ఔు ఖమిైణీఱఱో చికూతస ఄందంచడాతుకూ శయక్షుతబైన భంద.
ళపహకూసమ్ (O) 400 mg భాతరఱు, ఔక యసమి
ఱేదా
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ 125 mg IM ఆంజక్షన్
దీతుతోతృసట్ు
ఎమితోరబైళహన్ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు (ఔల మిడుమా ఆనెిక్షనల ఔు చికూతస
ఄందంచడాతుకూ)
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కూాననఱోన్స (ఒఫ్ోల కససళహన్, ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్), డాకూసళభకల న్
ూ ఖమిైణీఱఱో కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
మోగి ఏడ్ె మోజుఱ తమసాత అశతిరకూ ళళేు రసయధ ఱక్షణాఱు తఖగ డ్ం/యఖడ్ం, HIV భమిము ళహపహయౌస్ మీక్షా
పయౌతాఱ యఱలలవణ, రసయధ ఱక్షణాఱు తఖగ ఔతృో తే ఆనెిక్షన్ తియఖఫ్ట్ట ం్ దేమో మియౕఱన భమిము మిపయల్ ఄళశయం ళంట్్
ఄంఱసఱన మియౕయౌంచాయౌ.
2.2 అడ్రసమిఱో STIఔు ళహననడ ో మిక్ చికూతస
రెజభనెభట్్స్ (TV+BV+కసండుడా)
ళకూాడ్జోల్ (O) 2 గసాభుఱు భాతరఱు, ఔక యసమి
ఱేదా
ట్్తుడ్జోల్ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఐద మోజుఱు
బట్ోకోలతృో ర రబైడ్స భాతరఱు ళకూాడ్జోల్ రేశఔునే 30 తుభుయౖసఱ భుంద రేశకోరసయౌ, దీతు ళఱల గసయళహటక్
ో
ఆఫబందఱు ఔఱఖఔుండా ఈంట్ుంద.
కసండుడుమాళహస్ కోశం - ఫ్ూ
ర జోల్ 500 mg రెజభనల్ శసమి
ల కోనజోల్ (O) 150 mg ఔక యసమి ఱేదా ఱోఔల్ కసలట్్భ
ఔక యసమి.
ళమిాఔల్ ఆనెిక్షన్ చికూతస (గోననమిమా & ఔల మిడుమా)
ళపహకూసమ్ (O) 400 mg భాతరఱు, ఔక యసమి
దీతుతోతృసట్ు
ఄజితోరబైళహన్ 1 గసాభు, భధాయషాం ఫోజనాతుకూ ఖంట్ భుంద. ఔరేల ఇ ఖంట్ఱోప రసంతి ఄభతే, మాంట్ీఎబట్్క్ ఆచిి ఄజితోరబైళహన్ భయా రేశకోరసయౌ.


రెజభతుట్్స్ భమిము ళమిాళభట్్స్ మండ఼్ ఈంట్ే మండుట్్కూ చికూతస ఄందంచాయౌ.



"డ఼్లహంగ్" చేమఔడ్ద ఄతు మోగికూ శువట ంగస చెతృసుయౌ



రసయధ తియఖఫ్ట్టడాతుకూ ఖయైధాయణ, డ్మాఫ్ట్్స్, HIV ఔడా కసయకసఱు ఄరొాచి.



చికూతస తృసరయంతేంచిన రసమసతుకూ మోగి భయా అశతిరకూ మసరసయౌ.

ఫాఖయసామికూ ఄందంచాయౌసన చయయఱు


ళమిాళభట్్స్: ఫాఖయసాభుఱఔు గోననమిమా భమిము ఔల మిడుమా రసయధకూ చికూతస ఆరసాయౌ.



రెజభళభట్్స్: దీతుకూ ఫాఖయసామికూ చికూతస ఄందంచాయౌసన ఄళశయం ఱేద. ఔరేల ఫాఖయసామికూ రసయధ
ఱక్షణాఱు ఔనడుత,ే ఱక్షణాఱఔు భాతరబే చికూతస ఄందళేు శమితృో తేంద.



చికూతస ూయు భేయళయఔు ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగనఔడ్ద.



ఔండో మ్ రసడ్ఔం ఖుమించి యళయణ.



ఄళశయం ఄభతే HIV భమిము ళహపహయౌస్ మీక్షఱు.



చికూతస ముదఱెభన 7 మోజుఱ తమసాత అశతిరకూ ళచిి చ఼హంచకోరసయౌ.
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ఖమిైణీఱఔు ఄందంచాయౌసన చికూతస
"ర్ ళుఔుయఱం" మీక్ష - ఄఫాయష న్, శభమాతుకూ భుందగస బంఫలన్
ర యిర్ ళంట్్ ఄంఱసఱు ఈనాాయో/ఱేరో
దరయఔమించకోళడాతుకూ.
రెజభనెభట్్స్ (TV+BV+కసండుడా)
ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో
కసలట్్భ
ర జోల్ రెజభనల్ శసమి ఱేదా కుామ్ దాామస యసితుఔంగస చికూతస . ననట్్ దాామస తీశఔునే ఫ్ూ
ల కోనజోల్ ఖమిైణీఱఔు
కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
ట్ెభక
ర ోమోతుమాళహస్ ఱేదా BV ఈనాట్ుట ఄనభానం ళళేు బట్ోరతుడ్జోల్ శసమి ఱేదా కుామ్ ఆంట్ారరెజభనల్ ది తి
దాామస. మండ్ె భమిము భూడ్ళ తెభభ
ర ాళహఔంఱో ననట్్ దాామస బట్ోరతుడ్జోల్ రసడొ చి.
ళకూాడ్జోల్ (O) 2 గసాభుఱు భాతరఱు, ఔక యసమి
ఱేదా
ట్్తుడ్జోల్ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఐద మోజుఱు
బట్ోకోలతృో ర రబైడ్స భాతరఱు ళకూాడ్జోల్ రేశఔునే 30 తుభుయౖసఱ భుంద రేశకోరసయౌ, దీతు ళఱల గసయళహటక్
ో
ఆఫబందఱు ఔఱఖఔుండా ఈంట్ుంద.
ళమిాళభట్్స్ ఈనా ఖమిైణీఱఔు చికూతస
ళమిాఔల్ డుఱసిర్ు ఈనా ఖమిైణీఱఔు "ర్ ళుఔుయఱం" భమిము "ర్ రెజభనల్" మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. గోననమిమా
& ఔల మిడుమా ఆనెిక్షనల ఔు చికూతస ఄందంచాయౌ.
గోనొకోఔకల్ ఆనెిక్షనల నండు ఈఴభనాతుకూ ళతౄసఱోయో ుమిన్స రసడ్ఔం ఖమిైణీఱఱో శయక్షుతం భమిము
శభయి ళంతం.
ళపహకూసమ్ (O) 400 mg భాతరఱు, ఔక యసమి
ఱేదా
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ 125 mg IM ఆంజక్షన్
దీతుతోతృసట్ు
ఎమితోరబైళహన్ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు (ఔల మిడుమా ఆనెిక్షనల ఔు చికూతస
ఄందంచడాతుకూ)
కూాననఱోన్స (ఒఫ్ోల కససళహన్, ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్), డాకూసళభకల న్
ూ ఖమిైణీఱఱో కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
3.1 గోననమిమా
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గోననకోఔకల్ భమిము ఔల మీడుమల్ ఆనెిక్షన
ల యసధాయణంగస ఔయౌళే ళయసుభ; కసఫట్్ట ఇ రసయధఱఔు ఔంఫ్భన్డ థెయ
ఄందంచాయౌ. చికూతస భాయగ దయశకసఱఔు "STI ళహండోర మిక్ చికూతస" యఫాఖం చ఼డ్ండు.


యసధాయణ భందఱెభన తుసయౌన
ల , ట్ెట్ారళభకల న
ూ ల , కో-ట్ెభభ
ూ ళంట్్
ర ాకససజోల్, ఎమితోరబైళహన్ భమిము డాకూసళభకల న్
రసట్్తు గోననకోఔకల్ ఆనెిక్షన
ల ఔఱుఖజేళే జీళపఱు మళహశటన్స ఏయుయుిఔుంట్ాభ; కసఫట్్ట ఆయ రసడునా
పయౌతం ఈండ్ఔతృో రొచి



చికూతస యపఱం ఄభతే ఄందఔు కసయణాఱు ఏమిట్ో తెఱుశకోరసయౌ

ఖభతుఔ: గోననమిమాఔు ళఔండ్స ఱెభన్ ట్ీట్
ర ెమంట్స గస నామో్లకససళహన్ (కూాననఱెభన్ మాంట్్ఫయోట్్క్) రసడ్ెతాయు. దయౘయు
శంళతసమసఱ ఱోప రసమికూ భమిము ఖమిైణీఱఔు నామో్లకససళహన్ కసంట్ార-ఆండుకేట్ెడ్స (ఄతయళశయం ఄనఔుంట్ే
రసడ్ెతాయు). నామో్లకససళహన్ ళఱల ళచేి ళభడ్స ఎపక్ట్: మసలస్, తౄో ట్ోళతుసట్్యట్్ భమిము ఎభడ్సస ఈనా మోఖుఱఱో
ఄనాపభఱాకూసస్
4.1 ఛాననోభడ్స
రసయధ తుమసియణ
చింహమి ఄంచఱతో, నొహుతో ఔడున జనెభట్ల్ ఄఱసర్స
ఄడ్ెఖు ఫాఖం భుమికూతో, ఫుయదతో ఔడున ఎఔుసడేట్సస ఄనడ్ం; ఆయ ఏదెభనా తఖఱగసనే యఔు ం కసయుత ఈంట్ాభ
చికూతస
ఄజితోరబైళహన్ (O) 1 gm భాతరఱు, ఔక యసమి
ఱేదా
ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ 250 mg ఆంజక్షన్ IM, ఔక యసమి
య్వన్స త యౌగేంత ళయఔు ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు
ఱేదా
డాకూసళభకల న్
ూ (O) 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
ఎమితోరబైళహన్ ళటమేట్స ఫలస్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
6.0 ఎహడుమో-అమైకట్్స్
ఎహడెభడ్మిస్ ఔు ళచేి తీళరబైన భమిము ఄఔయట్స ఆన్లబేవన్ న ఎహడుమో-అమైకట్్స్ ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ ళఱల
ఫమట్డే భుకయబైన ఱక్షణాఱు: ఎహడెభడ్మిస్ రసప భమిము ఱేతగస ఄభతృో ళడ్ం, ట్ెళట స్
హ (ఔట్్ ఱేదా
మండ్ె) ఔు తీళరబైన నొహు భమిము ఒడుభాట్స్ యో ోట్మ్ ఎయాగస ఄభతృో ళడ్ం. ఎహడుమో-అమైకట్్స్ పభఱేమిమల్
రసర్మ్, ఔల మీడుమా ట్ారకోభాట్్స్, నెభళహసమిమా గోననమిమా, ఎశకమీలహమా కోఱెభ భమిము రెభయశల (భుమ్ు్
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ఔఱుఖజేళేయ) ళఱల ళశుంద.
ఖభతుఔ: ట్ెళట స్
హ ట్ాయష న్ ళంట్్ ఆతయ తృసథాఱజీఱు ఈనాాయో ఱేదో మియౕయౌంచాయౌ
చికూతస
యఱసాంతి భమిము యో ోట్ల్ అదయుళప తుతుశమి
1. డాకూసళభకల న్
ూ (O) 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ ఔ యసమి; ఎతుమిద నండు ద మోజుఱు.
మూమిన్ ఔఱిర్ భమిము ళతుసట్్యట్ీ మీక్షఱన ఫట్్ట మోతాద భాయుికోరసయౌ.
2. ఄనాఱెుళహక్ భమిము మాంట్ీహమట్్క్స ఄళశయం ఈండొ చి.
6.0 ఔల మీడుమా ఆనెిక్షన్స
ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగనా ఔట్్ నండు భూడ్ె రసయఱ ఱోప ఱితు ఱేదా కసశు ఎఔుకరెభన తెఱలతు భుయకసభడ్స ఱేదా
ళమిస్ డుఱసిర్ు మసళడ్ం ఔల మీడుమా ళఱల నే జయుఖుతేంద.
చికూతస
ఄజితోరబైళహన్ (O) 2 gm భాతరఱు, ఔక యసమి
ఱేదా
డాకూసళభకల న్
ూ (O) 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ ఔ యసమి; ఏడ్ె మోజుఱు
ఴచిమిఔ: ఖమిైణీఱఱో డాకూసళభకల న్
ూ కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స
ఱేదా
ఎమితోరబైళహన్ ళటమేట్స ఫలస్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
7.0 ళహపహయౌస్
ళహుమోకే ట్ెతృ
ర ో తూభా తృసయ్డ్ం (spirochete treponema pallidum) ళఱల ళచేి కసాతుక్ ఆనెిక్షన్ రసయధతు ళహపహయౌస్
ఄంట్ాయు. ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగనాపుడ్ె ఱేదా తయౌల నండు తడ్డ ఔు ఆద ళచేి ఄళకసఱసఱునాాభ; ళహపహయౌస్ ళమీగఔయణ
కూంద యళమించఫడుంద.

యఔం
ఔంజతుట్ల్

దఴ

ఱక్షణాఱు

తృసరధమిఔ దఴ

మైనెభట్్స్

భుదయు దఴ

భూయకోఔుయట్ేతుమస్ య్వన్స; ఈదా: ఫుఱేల,
అళహటయోకసండెట్
భర ్స్ ళహటగసమట్, అళహటఐట్్స్ (ఱేదా యసకర్స)

 భభ
ర మీ & ళఔండ్మీ ళహపహయౌస్

- నొహు ఱేతు కసంఔర్

ఄకైార్డ

- మసష్, నాన్-ట్ెండ్ర్ యౌంఫ్ఄడుననతి, కసండెభఱోభాయట్ా
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ఄఔుయమిఱేట్ా
ట్ెమష మ
ి మీ (తనెభన్ ఖభామట్స్)

ఆంట్ర్-ళట ట్
జ ్స్, తౄో ట్ోతౄో తమా, కసమిామల్ ఆనెిక్షన్,
*8ళ కసాతుమల్ నెర్ా డెపాస్, ఫ్భఱేట్యల్ కుా ఎపూయవన్,
మిఔమంట్స అమోిమోతి

కసాయటమల ీ (కసమిడయోరసశ఼కాఱర్

కసమిడయోరసశ఼కాఱర్ ళహపహయౌస్ & న఼యమిసపహయౌస్ రసట్్కూ

& న఼యమిసపహయౌస్)

శంఫంధంచిన ళయళశి ఱభ ఱక్షణాఱు ఔనఫయుయసుభ.
రసట్్తోతృసట్ు ఖభామ భమిము అళహటఐట్్స్ ఔడా
చ఼డొ చి

చికూతస
ఎమీల ళహపహయౌస్
ఫ్ంజఞతెభన్ ఫ్ంజభల్-తుసయౌన్ ఆంజక్షన్ 2.4 million IU, డీప్ IM మోతాదతు మండ్ెగస ఫాగించి చెమొఔ హయాఔు
రేమాయౌ. ఆంజక్షన్ రసడే భుంద మోగికూ తుసయౌన్ ళతుసట్్యట్ీ మీక్ష చేమాయౌ.
ఱేదా
తృో ర కైన్ ఫ్ంజభల్-తుసయౌన్ 1.2 million IU, IM
తుసయౌన్ ఴైర్-ళతుసట్్వ్ ఈనా ఱేదా ఖమిైణీఱు కసతూ మోఖుఱఔు రతాయభాాామ మజిబన
ల :
డాకూసళభకల న్
ూ (O) 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; దఴేన మోజుఱు
ఱేదా
మిననళభకల న్
ూ (O) 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; దఴేన మోజుఱు
ఱేదా
ఄజితోరబైళహన్ (O) 1 g కసయూసల్స, ఔక యసమి
ఱేదా
ట్ెట్ారళభకల న్
ూ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల; దఴేన మోజుఱు

8.0 రసర్ట్
8.1 జనెభట్ల్ రసర్ట ్
చయమం ఱేదా భూయఔస్ బంఫలన్
ర ఔు యో కే తృసహఱోభా రెభయస్ శభూషం ళఱల జనెభట్ల్ రసర్ట్ రసయధ ళశుంద. జనెభట్ల్
రదేఴం (కసండీఱోమోట్ా ఄఔుయమినాట్ా), చేతేఱు భమిము కసలైా దఖగ య జనెభట్ల్ రసర్ట్ యసధాయణంగస ళశుంద. ఇ
య్వన్స ఎట్ుళంట్్ ఱక్షణాఱు రదమిశంచళప. జనెభట్ల్ రదేఴంఱో ళచేి రసర్ట్ చేతిరేఱు అకసయంఱో ఈండు, శభమం
మిగేకొదీద మిభాణం భమిము శంకయ ఔడా యుఖుతేంద. రసర్ట్ తీళరతయం ఄభతే మోఖుఱు ఴఽంగసయంఱో

461

తృసఱమగనేట్పుడ్ె భమిము రశయంచే శభమంఱో ఆఫబందఱు ఎదయుకంట్ాయు. రసర్ట్ న త ఱగించినంత
భాతారన ఆనెిక్షన్ న తుఱుళమించినట్ుట కసద.
చికూతస
తృో డో పభయౌన్ 20-25%, ఫ్ంజోభక్ ట్్ంఔిర్ ఱో ఔయౌహ రసర్ట్ ఈనా రదేఴంఱో ూశకోరసయౌ. చట్ుటఔకఱ ఈనా
యసధాయణబైన చమసమతుా రసళయౌన్ మసశకోళడ్ం దాామస యక్షణ ఔయౌుంచి ఇ భందన రసడాయౌ. నాఱుఖు ఖంట్ఱ
తమసాత యబరంగస ఔడుగిరేమాయౌ.
ఱేదా
ఎఱకోటోకసట్ెమ/
ి ఔాయోశయు మీ
మోగికూ యవమశ఼చి


రసర్ట్ ఈనా మోఖుఱఔు ద఼యంగస ఈండాయౌ. శంఔాభణ చయమం ఱేదా భూయఔస్ బంఫలన్
ర యిర్ ఄళాడ్ం
దాామస జయుఖుతేంద.



జనెభట్ల్ రసర్ట్ ఈనా రసయు ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగనాయౌసన యధానం ఖుమించి యళయణ.

8.2 ళమిాఔల్ రసర్ట ్
ఇ రసర్ట్ ళళేు మోగి రతేయఔ రెభదయ తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ. ఄధఔ ఱసతం రెభదయ తుపణుఱు ళమిాఔల్ రసర్ట్ ళళేు
తృో డో పభయౌన్ రసడ్ెఔన ళహతౄసయుస చేమయు, భన చెహున యధంగస ఆమికూాభాడ్స రసడ్ఔం ఈతు భం
8.3 మీట్ల్ భమిము ముమేతరల్ రసర్ట ్
ఄందఫాట్ుఱో ఈనా మీట్ల్ రసర్ట్ తృో డో పభయౌన్ ఱేదా తృో యడో న్-ఄయోడున్ య ఱయవన్ దాామస చికూతస
ఄందంచళచి. భంద ూళే భుంద కచిితంగస రసర్ట్ ఈనా రదేఴం తృ డుగస ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ.

9.0 ట్ెక
భర ోమోతుమాళహస్
ట్ెభక
ర ోమోనాస్ రెజభనాయౌస్ ఄనే ఫ్సలజఱేల ట్స తృో ర ట్ోజోరస ళఱల ట్ెభక
ర ోమోతుమాళహస్ రసయధ ళశుంద. ఇ రసయధ ళఱల
అడ్రసమిఱో యోతు భమిము ళమిాక్స తృసరంతంఱో ఆన్లబేవన్; భఖరసమిఱో ముమేతార భమిము తృో ర ళేటట్స గసలండ్స
తృసరంతంఱో ఆన్లబేవన్ ళశుంద. యసధాయణంగస ఇ ఄళశి ఔు ఱక్షణాఱు ఈండ్ళప; ఔరేల ళళేు దయద,
చితు/శప యంఖుఱో డుఱసిర్ు, ళమిాక్స ఎమోవన్ ళంట్్య ఫమట్డ్తాభ
చికూతస
ళకూాడ్జోల్ 2 g (O) భాతరఱు, ఔక యసమి
ఱేదా
బట్ోరతుడ్జోల్ (O) 2 g భాతరఱు, ఔక యసమి ఱేదా బట్ోరతుడ్జోల్ 400 mg (O) మోజుకూ మండ్ె యసయుల; ఏడ్ె
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మోజుఱు
ఱేదా
ట్్తుడ్జోల్ (O) 2 g భాతరఱు, ఔక యసమి.

10.0 రెజభనల్ కసండుడుమాళహస్
కసండుడా ఄయౌబఔన్స ళఱల ళచేి STI రసయధతు రెజభనల్ కసండుడుమాళహస్ ఄంట్ాయు. కసంట్ారళహటవ్ భందఱు రసడే
ళు ఱ
ర ఔు, ఖమిైణీఱఔు, డ్మాఫ్ట్్క్స ఈనా రసమికూ భమిము దీయఘకసఱం మాంట్ీఫయోట్్క్స రసడ్ెతేనా అడ్రసమికూ
రెజభనల్ కసండుడుమాళహస్ ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ. ళఱెా రెజభనల్ కసండుడుమాళహస్ ఱక్షణాఱు: దయద ఔయౌగించే,
యుఖు ళంట్్ రెజభనల్ డుఱసిర్ు, డుశ఼మిమా భమిము డుశుయౄతుమా. ఇ ఱక్షణాఱ ళఱల మోగికూ జాయం భమిము
ట్ాకూసళహట్్తో ఔడున డుళసమినేట్ెడ్స కసండుడుమాళహస్ మసరొచి.
చికూతస
ఫ్ూ
ల కోనజోల్ (O) 150 mg కసయూసల్స, ఔక యసమి
ఖభతుఔ: ఫ్ూ
ల కోనజోల్ ఖమిైణీఱఱో రసడ్ఔం శయక్షుతభా కసదా ఄనేద తేఱాయౌస ఈంద.

11.0 STIఔు ళహండోర మిక్ చికూతస ఛార్ట్
11.1 ముమేతరల్ డుఱసిర్ు ళహండోర మ్ (UDS) భానేజమంట్స ఫ్ోల చార్ట
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11.2 రెజభనల్ డుఱసిర్ు ళహండోర మ్ (VDS) భానేజమంట్స ఫ్ోల చార్ట
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11.3 ఱోమర్ ఄఫోడ మినల్ భన్ (PID) భానేజమంట్స ఫ్ోల చార్ట

ఖభతుఔ:


ఖమిైణీఱఔు ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో బట్ోరతుడ్జోల్ ఆళాఔడ్ద. ఖమిైణీఱఔు ఱేదా తృసయౌచేి తఱులఱఔు
డాకూసళభకల న్
ూ ఱేదా ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ ఆళాఔడ్ద. యట్్ ఫదఱు ఎమితోరబైళహన్ 500mg t.i.d 7/7 ఱేదా
ళఫ్టఅ
ో కో్లన్ IM 250 mg యసటట్స ఆరసాయౌ



తృ తిు ఔడ్ెప దఖగ య ఱేతగస ఄళానుట్్క,ు తృ తిు ఔడ్ెప కూందఫాఖం నొహు ళళేు ఆనెిక్షన్ ఈందేమో ఄతు
మిఖణంచాయౌ
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11.4 భనిల్ యో ోట్ల్ ళాయౌల ంగ్ (PSS) భానేజమంట్స ఫ్ోల చార్ట
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11.5 జనెభట్ల్ ఄఱసర్ డుళస్ (GUT) భానేజమంట్స ఫ్ోల చార్ట

ఖభతుఔ:


ఖమిైణీఱఔు కో-ట్ెభము
ర కససజోల్ ఆళాఔడ్ద; ఫదఱుగస ఎమితోరబైళహన్ 500mg QID 7/7 భాతరఱు
రసడాయౌ

468



తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈనా మోఖుఱఔు ఔడా ఎమితోరబైళహన్ 500mg QID దఴేన మోజుఱు రసడాయౌ



ఛానారభడ్సస ఔు రతాయభాాామ చికూతస: ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ (O) భాతరఱు 50mg మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె
మోజుఱు ఱేదా ఄజితోరబైళహన్ (O) 1g ఔక యసమి

11.6 ఆతుగ ానల్ ఫుయఫో స్ (IB) భానేజమంట్స ఫ్ోల చార్ట

ఖభతుఔ:
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ఛామోకభడ్సస కూ రతాయభాాామ చికూతస: ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ (O) 500mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల; భూడ్ె మోజుఱు



ఖమిైణీ ళు ఱ
ర ఔు ఎమితోరబైళహన్ రసడ్ఔడ్ద

11.7 తుయోనేట్ల్ ఔంజకూటరెభట్్స్ (NC) భానేజమంట్స ఫ్ోల చార్ట
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20ళ ఄధాయమం
షయయభన్ ఆభూమాననడెపహలహభతూస రెభయస్ (HIV)
ఆనెిక్షనల ళఱల ఔయౌగే రసయధఱు చాఱా యయసుయంగస ఈంట్ాభ; ఆందఱో శాఱుబైన, HIVకే మిమితం కసతు ఱక్షణాఱు,
ఈదా: తఖగ ఔుండా ఈండే యౌంఫ్ఄడుననతి, ఴముస్ జోశట ర్ భమిము ళఫో మీక్ ఎకుుభా, ముదఱెభనయ భమిము తీళరతయం
ఄభతే ళచేి చిళమి దఴఱు, ఈదా: ఄకైార్డ ఆభూమాననడెపహలహభతూస ళహండోర మ్ (AIDS) ఈంట్ాభ.రసయధ ఱక్షణాఱు
HIV ళఱల నే మసరొచి ఱేదా మోఖతుమోధఔ ళయళశి ధాంశం ఄళాడ్ం ళఱల మసరొచి.
రసయధ తుమసియణ
జాయం, యమోచనాఱు, ఫయుళప తఖగ డ్ం, చయమం మీద మసలస్, పండ్ెల, దయదఱు, భానళహఔ ళహితిఱో భాయుుఱు,
తుయంతయం తఖగ ఔుండా ఈండే తఱనొహు, ఒయల్ తరష్ ఱేదా కసతృో ళహస్ యసమోకభా
మోఖతుమోధఔ ఴకూు తఖగ డ్ం ళఱల ఆనెిక్షన
ల ఔఱుఖజేళే జీళపఱ ళఱల ళచేి రసయధఱన ఫట్్ట రసయధ తుమసియణ చేయొచి;
ఈదా: క్షమ, కసండుడుమాళహస్, భయోజతుక్ ఆనెిక్షన
ల , ముదఱెభనయ.
1.1 దద రసమికూ & మళానంఱో ఈనా రసమికూ HIV/AIDS చికూతస
HIV తృసజిట్్వ్ ళచిిన మోఖుఱన ఆభూమాననడెపహలహభతూస చికూతస ఄందజేళే అమోఖయ కేందారఱు ఱేదా అశతేరఱఔు
మిపర్ చేమాయౌ. ముదట్ మోగి చేత ఄంగీకసయ తరం మీద శంతఔం తీశకోరసయౌ. అ తమసాత ఫల డ్స కౌంట్స, మీనల్
భమిము ఴతృసట్్క్ కమిఔల్ పంక్షన్ మీక్షఱు, మూమిన్, రఖాతూస భమిము రెభయల్ ఱోడ్స చేమాయౌ. HIV మోగిఱో
ఔఱుఖజేళహన యౘతుతు ఫట్్ట చికూతసన యౄతృ ందంచాయౌ. మోఖతుమోధఔ ఴకూు తుతనాతుా ఄంచనా రేళేందఔు "CD4+ T
యౌంతౄో ళభట్సస కౌంట్స" ఄతయంత ఈయోఖఔయంగస ఈంట్ుంద.
1.2 దద రసమికూ & మళానంఱో ఈనా రసమికూ మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ థెయ (ART)
HIVతో ఈనా రసమి జీయతాతుా బయుఖుయచడాతుకూ భమిము ఫరతికే ఄళకసఱసఱు ంచడాతుకూ ART చాఱా
ఈయోఖడ్ెతేంద. శమైన శభమంఱో ఔనఔ ART ముదఱుడుతే భయణం నండు తహుంచళచి, క్షమ ళంట్్
ఆతయ రసయధఱ నండు కసతృసడ్ళచి భమిము ఆతయ తీళరబైన ఄళశి ఱన తురసమించళచి. రంచ అమోఖయ శంశి
HIV ఈనా మోఖుఱఔు థెయప "WHO కూలతుఔల్ ళేటజింగ్" భమిము CD4 ఔణాఱ శంకయన/యసిభతు ఫట్్ట ఆరసాఱతు
శ఼చియోు ంద.
ఇ కూంద ేమొకనా భూడ్ె యకసఱ మోఖుఱఔు ART చికూతస ఆరొాచితు WHO తెయౌహంద:
1. CD4 ఔణాఱతో శంఫంధం ఱేఔుండా WHO దఴ 3 & 4ఱో ఈనా మోఖుఱఔు
2. రసయధ ఱక్షణాఱతో శంఫంధం ఱేఔుండా దద ఱు, మళానంఱో ఈనారసయు భమిము ఖమిైణీఱఔు CD4 count <
350cells/mm3 ఈంట్ే
3. CD4 ఔణాఱతో శంఫంధం ఱేఔుండా TB-HIV ఔయౌహ ఈనా మోఖుఱఔు, కసాతుక్ మాకూటవ్ ఴట్ెభట్్స్ ఈనా మోఖుఱఔు
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చితరట్ం 1: మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ థెయ (ART) తృసరయంతేంచేందఔు శ఼చీఱు
Confirmed HIV + Individual

Perform WHO
clinical
staging

WHO
Clinical
Stage 1

WHOClinical
Stage 2

WHO
Clinical
Stage 3 and 4

Perform CD4+ T cell
count

CD4:
>350
3
cells/mm

CD4: ≤ 350
cells/mm3

Do NOT
initiate ART.
Monitorpatient
regularly

Eligible
for ART
regardlessof
CD4 count

Eligible for ART
regardless
WHO Clinical
stage

ఖభతుఔ: భనచెహున ళమీగఔయణఱోల ఈనా HIV మోఖుఱఔు ART ముదఱుట్ాటయౌ ఄంట్ే మోగి ఆవట తన ఔడా
మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ
1.3 థెయ తృసరయంతేంచఔ భుంద తీశకోరసయౌసన చయయఱు
HIV మోఖుఱఱో ART థెయ తృసరయంతేంచఔభుంద ఇ కూంద యఅఴమాఱన మియౕయౌంచి తుయణ మాఱు తీశకోరసయౌ:
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1. HIV ఆనెిక్షన్ యొఔక దఴ.
2. మోగి ూయాం ళచిిన తీళరబైన రసయధఱు (HIVకూ శంఫంధంచినయ ఏబైనా ఈనాామా), రశు తం ఈనా
రసయధఱు, HIV దాామస ఔయౌగిన రసయధఱు ఱేదా ఆనెిక్షన
ల భమిము HIV తోతృసట్ు మోగితు ఫాధశునా రసయధఱ
ూమిు యళమసఱు తెఱుశకోరసయౌ.
3. ART ఄండ్స OI తృో ర పభఱాకూసస్ ఎంత ళయఔు ఄళశయమో మియౕయౌంచాయౌ.
4. రయోఖఱసఱ మీక్షఱు - యసధాయణంగస చేళేరసట్్తో తృసట్ు రసయధ దఴన తుయణ భంచేందఔు CD4 కౌంట్స మీక్ష.
5. తులేదత భందఱు రసడ్ఔం, యక్షణ ఱేఔుండా ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగనడ్ం ళంట్్ తీళర రభాదంఱోకూ నెట్ట ే రళయు న
ఈందేమో తెఱుశకోరసయౌ.
1.4 పస్ట ఱెభన్ చికూతస
మండ్ె రేమే ళమసగఱఱో (NRTI భమిము NNRTI) ఈనా భూడ్ె భందఱ దాామస చికూతస తృసరయంతేంచడ్ం ళహతౄసయుస
చేమఫడుంద. మోగికూ ఆళాళఱళహన మజిబన
ల NACO దాామస తృ ందళచి.
పస్ట -ఱెభన్ మజిబన్ = AZT + 3TC + NVP
AZT ళఱల ఄతూమిమా మసరొచి, కసఫట్్ట ఇ భంద రసడేట్పుడ్ె Hb యయరేక్షణ ఈండాయౌ. ఄభతే d4T ఔనాా
AZT రసడ్ఔబే ఈతు భం, ఎందఔంట్ే d4T ళఱల ట్ాకూసక్ రతిచయయఱు (ఱెభతృో ఄట్ోరప, ఱాకూటక్ మాళహడో ళహస్, మిపయల్
న఼యమోతి) ళచేి ఄళకసఴం ఄధఔం.
AZT అధామిత మజిబన్ రసడున మోఖుఱోల తీళరబైన ఄనేమిమా ళళేు రసమికూ ఫఱళంతంగస AZT మజిబన్
కొనయసగించఔడ్ద. రసమికూ d4T ఱేదా TDF రతాయభాాామంగస రసడాయౌ.
NVP అధామిత మజిబన్ తృసట్్శు ఼, CD4 > 250 cells/mm3 ఈనా ళు ఱ
ర ఱో ఴతృసట్ోట్ాకూసళహట్్ యసిభతు జఞఖాతుగస
యయరేక్షుంచాయౌ.
రతాయభాాామ పస్ట -ఱెభన్ మజిబన్ = AZT + 3TC + EFV
NVP డ్తు మోఖుఱఱో ఱేదా మితౄసమిుళహన్ రసడ్ెతేనా రసమిఱో NVP ఫదఱు EFV రసడాయౌ.
ALT యసిభ గేాడ్స 4 ఱేదా ఄంతఔంట్ే ఎఔుకళ ఈనా మోఖుఱఱో EFV రసడ్ఔడ్ద.
మోతాదఱు:
1. యసటళపడున్ - 30 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
2. జిడో ళపడున్ - 300 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
3. ఱామీళపడున్ - 150 mg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
4. నెయయహన్ - 200 mg, మోజుకూ ఔ యసమి ముదట్్ మండ్ె రసమసఱు. అ తమసాత 200 mg మోజుకూ మండ్ె యసయుల
5. ఎతౄసయమంజ్ - 600 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
ఇ భందఱ ఔఱభఔ భమిము రణాయఔఱు ఎట్్టమిళి త
హ ేఱోల రసడ్ఔడ్ద:
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1. HIV ఆనెిక్షన్ తగిగంచడాతుకూ మోననథెయ ఱేదా డ఼్యమల్ థెయ
2. AZT భమిము 3TC ఔఱభఔ రసడ్ఔడ్ద.
3. d4T భమిము ddI ఔఱభఔ రసడ్ఔడ్ద.
4. ఄన్-ఫూళట డ్స PIs
5. చికూతస భధయఱో తుఱుపదఱ
భుకయబైన యవమాఱు:
1. NNRTI ళమసగతుకూ చెందన మోఖుఱఔు ART మజిబననల ముదట్్ ఎంహఔ నెయయహన్. NVPతు ఔకనట్్ట ఎతౄసయమంజ్
రసడాయౌసన శందమసైఱు:
a. NVP ట్ాకూసళహట్్ ఄధఔంగస ఈనాపుడ్ె.
b. HIV తోతృసట్ు TB ఈంట్ే.
2. HIV ఈనా ఖమిైణీఱఱో ఎతౄసయమంజ్ కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
3. OI జయుఖుతేనా శభమంఱో ART మజిబన్ ముదఱుట్ట ఔడ్ద. OI చికూతస ూయు మాయఔ ఱేదా OI ళహియతాం
యసధంచాఔ ART ముదఱుట్ాటయౌ.
4. ART ముదఱుట్ాటఔ మోగితు తయచగస మియౕయౌంచాయౌ భమిము ఄళశయబైన మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.
ART థెయ యపఱం ఄభేయ శందమసైఱు:
1. ART తృసరయంతేంచి అయు నెఱఱు ఄభనా WHO ళేటజ్ 4 ఱోనే రసయధ ఈనాా ఱేదా తియఖఫ్ట్ట న
్ ా.
2. థెయ భుందంఔంట్ే CD4 కౌంట్స డుతృో తే ఱేదా ఫలస్ ఱెభన్ ఔు ళచేిళేు .
3. చికూతసఱో ఄనఔునా యసిభ ఔంట్ే 50% CD4 డుతృో తే.
4. CD4 యసిభ 100 cells/cu mm ఔంట్ే తఔుకళ ఈంట్ే.
5. తృసలయసమ రెభయల్ ఱోడ్స > 10,000 copies/ml ఈంట్ే.
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చితరట్ం 2: పస్ట ఱెభన్ భందఱ యొఔక మజిబన్

AZT

3TC

+

EFV

+

Peripheral
Neuropathy

Anaemia

Women,
Early
Pregnancy

TDF

3TC or FTC

+

NVP
Intolerance
Severe skin
rashes
TB

+

NVP

మాంట్ీ-మిట్రోరెభయల్ థెయ తు భామిిరేమడ్ం
మాంట్ీ-మిట్రోరెభయల్ థెయ తు భామిిరేమడ్ం/తుయౌహరేమడాతుకూ ఄనేఔ కసయణాఱు ఈనాాభ; ఇ కసయణాఱన మండ్ె
యధాఱుగస ళమీగఔమించొచి
1. డ్రగ్ ఄడ్ార్స ఇరెంట్సస - ట్ాకూసళహట్్


భందఱు డ్ఔ ళచేి ళభడ్స ఎపక్ట్



భందఱ భధయ జమిగే చయయఱు



ఖయైధాయణ ఄపుడ్ె మోగి EFV రసడ్ెతేంట్ే

2. చికూతస యపఱం ఄళాడ్ం


కూలతుఔల్ పభఱయర్ - HIV తఖగ ఔతృో ళడ్ం ఱేదా తియఖఫ్ట్టడ్ం



ఆభూమాననఱాజిఔల్ పభఱయర్



రెభమోఱాజిఔల్ పభఱయర్

1.5 ట్ాకూసళహట్్ ళఱల మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ థెయతు భాయిడ్ం
మోగికూ ఆశునా మజిబన్ ఱో ఏ భందఱెభతే (ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ) ట్ాకూసళహట్్ ఔయౌగిశు నాాయో రసట్్తు ఖుమిుంచి
రతాయభాాామాఱు రసడ్డ్ం.ఇ కూంద ట్ేఫుల్ ఱో ట్ాకూసళహట్్ ళఱల తయచగస భామేి భందఱు రసట్్
రతాయభాాామాఱు ఖుమించి ఆళాఫడుంద. ఆద జఞతీమ HIV/AIDS చికూతాస భాయగ దయశకసఱు అధాయంగస
ఆళాఫడునయ.
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ట్ేఫుల్ 1: పస్ట ఱెభన్ భందఱఔు తయచగస రసడే ట్ాకూసళహట్్ రతాయభాాామాఱు

పస్ట ఱెభన్

శభశయ

AZT + 3TC + EFV

AZT ళఱల ఄతూమిమా

రతాయభాామం
TDF*** + 3TC + EFV
TDF*** + FTC + EFV
d4T + 3TC + NVP or EFV*

AZT + 3TC + NVP

AZT ళఱల ఄతూమిమా

TDF*** + 3TC + NVP
TDF*** + FTC + NVP
d4T + 3TC + NVP or EFV*

NVP ళఱల ఴైర్-ళతుసట్్యట్ీ

AZT + 3TC + EFV
TDF*** + 3TC + EFV
d4T + 3TC + EFV*

TDF + 3TC + EFV or NVP

TDF ళఱల నెతౄో ర ట్ాకూసళహట్్

d4T + 3TC + NVP or EFV*

(TDF ఈనా మజిబన్)
d4t + 3TC + NVP or EFV*

AZT + 3TC + NVP or EFV*

d4t ళఱల మిపయల్ న఼యమోతి

AZT + 3TC + NVP [ఱేదా] EFV*
TDF*** + 3TC + NVP [ఱేదా] EFV
TDF*** + FTC + NVP [ఱేదా] EFV

d4t ళఱల యౌతృ డుయట ో ప

TDF*** + 3TC + NVP [ఱేదా] EFV
TDF*** + FTC + NVP [ఱేదా] EFV

* - మోగి భూడ్ె శంళతసమసఱ ళమశ, అ భన ఈంట్ే భమిము ఫయుళప ≥ 10kg ఈంట్ే ఱేదా ఖయైం దాఱిఖఱ
ళమశకొచిిన అడ్రసమిఱో
** - యౌళర్ పంక్షన్ మీక్షఱన (LFTs) జఞఖాతుగస మియౕయౌశ఼
ు ఈండాయౌ
*** - మీనల్ పంక్షన్ మీక్షఱన జఞఖాతుగస మియౕయౌశ఼
ు ఈండాయౌ
1.6 ARVs ళఱల ఔయౌగే తీళరబైన ఄళశి ఱు
ARVs రసడ్ఔం ళఱల ళచేి ళభడ్స ఎపక్ట్ ఱేదా ట్ాకూసళహట్ీస్ తు భూడ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించొచి:
పస్ట కసయట్గిమీ
ఱక్షణాఱు చాఱా శాఱుంగస భమిము ఎఔుకళ రఫాయతం చ఼తుయగస ఈంట్ాభ; మోగికూ ఇ ఱక్షణాఱు యసధాయణబే
ఄతు బమోయస ఆళేు శమితృో తేంద. ఈదా: తఱనొహు, శాఱుబైన జీమసణఴమ ఆఫబందఱు, యకసయం, ఄఱశట్ భమిము
EFVతో CNS ఔఱతఱు. కొదద మోజుఱు ARV అడ్ం ళఱల ఇ ఱక్షణాఱు తగిగతృో తాభ.
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ళఔండ్స కసయట్గిమీ
ట్ాకూసళహట్్ కసశు ఎఔుకళ ఈంట్ుంద; ఄభతే భందఱ దాామస ఱక్షణాఱన తగిగంచళచి. ఈదా: తీళరబైన జీమసణఴమ
ఆఫబందఱు, యకసయం, రసంతేఱు, తీళరబైన తఱనొహు, శాఱుబైన మిపయల్ న఼యమోతి (మోగి జీళనాతుకూ ఄడ్ెడ
తఖఱతుద). మాంట్ీ-ఎబట్్క్స, మాంట్ీ-డెభభేమిమా, ఄనాఱెుళహక్స, న఼యమోఱెఫ్ట క్
హ స (ఈదా: ఏమిట్్
ర ట యౌ
హ న్) భమిము
ఆతయ భందఱ దాామస ఇ ఱక్షణాఱన తగిగంచళచి. ARV అఔుండా, ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస ఆళేు
శమితృో తేంద. NVP ళఱల ళచేి మసష్ న ఆంట్మానష న్ దాామస నమం చేయొచి.
థర్డ కసయట్గిమీ
ఱక్షణాఱు తీళరంగస ఈంట్ాభ; కసఫట్్ట ARV భందఱన తుయౌహరేళహ రసట్్కూ రతాయభాాామబైన భందఱు రసడాయౌ.
AZT రసడ్డ్ం ళఱల ఄనేమిమా (ఴీమోగోలతన్ < 7.5 gm/dl ఱేదా ఴీమోగోలతన్ యసిభ ఔకయసమిగస 2 gm/dl
ఔనాా తఔుకళ డుతృో ళడ్ం). ముదట్్ భమిము మండ్ళ కసయట్గిమీఱో ఈనా ఱక్షణాఱు తీళరతయం ఄళాడ్ం ళఱల ఔడా
కొతుా యసయుల ట్ాకూసళహట్్ మిగితృో భ ARV భందఱన అహరేమాయౌస ళశుంద. ఈదా: ఄయౌఔయయభుగస ఈండే
నాళహమా (భందఱు ఔతూశం భూడ్ె ఱేదా ఎఔుకళ మోజుఱు తీశఔునాపుడ్ె); రసంతేఱు (ఔక మోజు
మోతాదఱు తీశఔునాపుడ్ె); రసంతేఱ ళఱల డుఴైడవ
ేర న్, నాన్-నామోకట్్క్ ఄనాఱెుళహక్స ఔు శుందంచతు తఱనొహు
భమిము మోగి తుతీయున 50% భగస తగిగంచే ఄఱశట్. ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ ARVఱన
భాయిళఱళహ ఈంట్ుంద. ఆందఱోనే ఫాఖంగస NVP ళఱల ళచేి ఴైర్-ళతుసట్్యట్ీ, దాతు ళఱల ఏయుడే మసష్ ఔడా
ఈంట్ుంద. ఄంతేకసఔుండా యౌళర్ పంక్షన్ మీక్షఱో యసధాయణ యసిభఔంట్ే ఐద మట్ు
ల (గేాడ్స III) యఖడ్ం
ఖభతుంచళచి.
నెయమసహన్ (NVP) ఴైర్-ళతుసట్్యట్ీ రతిచయయఱు
యసిభ మిగిన LFTs భమిము/ఱేదా మసష్ మసళడ్ం ఄనేద నెయమసహన్ (NVP) ఴైర్-ళతుసట్్యట్ీ రతిచయయఱు ళఱల
ళశుంద. థెయ తృసరయంతేంచిన అయు నండు ఎతుమిద రసమసఱ ఱోప భమిము థెయ తీశఔుంట్ునా 20% మోఖుఱఱో
మసష్ ఔనడ్ెతేంద. చికూతస ముదట్్ మండ్ె రసమసఱఱో తఔుకళ మోతాదఱో మోజుకూ ఔ యసమి భాతరబే నెయమసహన్
ఆరసాయౌ. ఔరేల మోగి ఎట్ుళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔనఫయిఔతృో తే (ఴైర్-ళతుసట్్యట్్ ఱేదా ఄఱెము)ీ , LFT (ALAT)
మియౕయౌంచి మోతాదన ంచి మోజుకూ మండ్ె యసయుల ఆరొాచి.
ఖభతుఔ:
భందఱ ళఱల ఔయౌగిన రతిచయయ దాామస మసష్ ళళేు , మోగికూ చికూతస ఄందశ఼
ు నే ఆతయ శభశయఱు మసఔుండా తుయంతయం
యయరేక్షుశు ఼ ఈండాయౌ. గేాడ్స III ఔనాా తఔుకళ యసిభఱో ఈండే LFTs ళఱల చికూతస అఔుండా అ యసిభతు యసధాయణ
ళహితికూ తీశఔుతు ళచేి రమతాాఱు చేమాయౌ. మసష్ ఔు మాంట్ీ-ఴిశటమిన్ దాామస చికూతస ఄందశ఼
ు మోగికూ బమోయస
ఆరసాయౌ. NVP మోతాద ంచడ్ం ఄనేద ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు అతృసయౌ. ఔరేల మోఖ ఱక్షణాఱు ఄధఔబైతే మోగికూ
తీళరబైన ఴైర్-ళతుసట్్యట్ీ ళచిిందతు ఖభతుంచాయౌ. రెంట్నే NVP రసడ్ఔం తుయౌహరేమాయౌ భమిము ఆంట్మానష న్
ది తి దాామస ఴైర్-ళతుసట్్యట్ీతు ఄదపఱోకూ తెచేి రమతాం చేమాయౌ.
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ఔరేల తీళరబైన మసష్ ళళేు ; ఈదా: ఎమితీమిమా, ఄమిటకేమిమా, డీయసకాబేవన్, ళహకన్ తల శట మింగ్, ళహకంగ్ యసలగిగంగ్, ఎక్సతౄో యౌభేట్స డెయమట్ెభట్్స్, ఎమితీభా భయ్టతౄసమేమ, ఄనాపభఱాకూసస్, భూయఔస్ బంఫలన్
ర స రబేమం ఈంట్ే, అంజిఒడుభా,
దాఱు ఖఱడ్ం భమిము ళహశటమిక్ శంకేతాఱు (ంట్్ నొహు, అమసుయౌు మాస్, బైఅయౌు మాస్, జాయం, యౌంఫ్ఄడుననతి
ఱేదా LFTs యసిభ యసధాయణం ఔంట్ే ఄధఔం ఄళాడ్ం. మోగికూ రెంట్నే NVP అహరేమాయౌ, ఄధఔ మోతాదఱో
రడుాయో ఱోన్ ఆరసాయౌ; మాంట్ీ-ఴిశటమిన్స, ఄనాఱెుళహక్స ఆరసాయౌ. రెంట్నే అశతిరఱో చేమిి IV ఫ్ూ
ల భడ్సస
ఎకూకంచాయౌ. తీళరబైన రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈండ్డ్ం ళఱల ఆఔ NVP తిమిగి రసడ్ఔడ్ద. ARV మజిబన్
ఱో ఈండే మండ్ె భందఱన రేమొఔ భందతో ఔయౌహ థెయ కొనయసగించాయౌ; కొతు గస రసడ్ఫో భే భంద కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స ఄళపనన-కసదో చ఼శకోరసయౌ.
ఄఫాఔయర్ (ABC) ఴైర్-ళతుసట్్యట్ీ రతిచయయఱు
ఄఫాఔయర్ (ABC) ఴైర్-ళతుసట్్యట్ీ 5% మోఖుఱఱో ఔతుహశు ంద, ఆద తృసరణాంతఔబైనద. ఱక్షణాఱు: ఫ్ూ
ల , ఱసాశ
ఄందఔతృో ళడ్ం, దఖుగ, జాయం, నొపుఱు, ఄశాశి తతో ఈనాాభనే ఫాళన, ఄఱశట్, రసపఱు, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు,
యమోచనాఱు, ఔండ్మసఱు ఱేదా కులల ై నొహు, శుయశ తెయౌమఔతృో ళడ్ం, గొంతే మసశకోళడ్ం భమిము మసష్. ఆఱాంట్్
ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు రెంట్నే ఄఫాఔయర్ దాామస చికూతస అహరేళహ రతాయభాాామాఱు ఄనేాలహంచాయౌ. ఔరేల మోగికూ ABC
ఴైర్-ళతుసట్్యట్ీ ఈనాట్ట భతే, ఇ భంద కసంట్ార-ఆండుకేట్ెడ్స ఄళపతేంద.
ఎతౄసయమన్ు (EFV) ళభడ్స ఎపక్ట ్
EFV ళఱల CNS ళభడ్స ఎపక్ట్ మసరొచి; ఈదా: డ్ఔఱఱు, రెమటగ
ి ో ఱేదా ఖందయగోలం. యసధాయణంగస ఇ ఱక్షణాఱు
శాఱు యసిభఱోనే ఈంట్ాభ. మోగికూ బమోయస ఆశ఼
ు ఇ ఱక్షణాఱు ఔాభంగస తగిగతృో తామతు యళమిళేు శమితృో తేంద.
యసటళపడున్ (d4T) ళభడ్స ఎపక్ట ్
మిపయల్ న఼యమోతి భమిము ఱాకూటక్ మాళహడో ళహస్ ఄనేయ యసటళపడున్ రసడ్డ్ం ళఱల ళచేి ళభడ్స ఎపక్ట్. తీళరబైన
రతిచయయఱు ళఱల రెభఔఱయం ళచేి రభాదం ఈంద, ఱెభతృో డుయట ో ప భమిము ఱాకూటక్ మాళహడో ళహస్ ళంట్్ తృసరణాంతఔబైన
ళభడ్స ఎపక్ట్ ఔడా ళచేి రభాదభుంద. యసటళపడున్ ఈనా మజిబన్ రసడ్ెతేనా మోఖుఱఔు ఆద ముదట్ 30 mg
నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఆరసాయౌ (ఫయుళపతో తుమితు ం ఱేఔుండా). కొతు మోఖుఱఔు AZT ఱేదా TDF అధామిత
మజిబన్ రసడ్డ్ం ఈతు భం.
1.7 చికూతస యపఱం ఄళాడ్ం ళఱల మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ థెయ భాయుు/తుఱుపదఱ
రెభమోఱాజిక్, ఆభూమాననఱాజిక్ భమిము ఱేదా కూలతుఔల్ కసయణాఱ ళఱల చికూతస యపఱం ఄరొాచి. రసయధతు/రెభయస్
మేకే
హల వన్ న చికూతస దాామస అఱేఔ రెభయస్ మళహశటన్స ఏయుయచకోళడ్ం ళఱల ARV యపఱం ఄళపతేంద.
రెభమోఱాజిక్ పభఱయర్
అయు నండు ఎతుమిద రసమసఱు చికూతస తమసాత తౄో ల్డ డారప్ ద ఔనాా తఔుకళ ఈనాపుడ్ె ఱేదా అయు నెఱఱ థెయ
తమసాత ఔడా రెభయల్ ఱోడ్స ఔనడ్ెతేనాపుడ్ె ఱేదా రెభయల్ ఱోడ్స ఔాభంగస 5,000 copies/ml భనే

479

ఈనాపుడ్ె ART రెభమోఱాజిక్ పభఱయర్ గస ఖుమిుంచాయౌ
ఆభూమాననఱాజిక్ పభఱయర్
CD4 కౌంట్స ఖమివట యసిభ నండు 50% డుతృో తే ఱేదా ART చికూతసఔు భుంద CD4 కౌంట్స ఎంత ఈంట్ే ఄంత
యసిభకూ తిమిగి డుతృో తే ఱేదా ఄంతఔంట్ే తఔుకళ ఄభతే ఆభూమాననఱాజిక్ పభఱయర్ గస ఖుమిుంచాయౌ
కూలతుఔల్ పభఱయర్
మోఖతుమోధఔ ఴకూు తగిగతృో ళడ్ం ళఱల ఆతయ రసయధఱు మసళడ్ం ఱేదా భూడ్ె నెఱఱ ళయళధఱో భాయౌగాతూస మసళడ్ం
ఱేదా ART చికూతస ముదఱుట్ాటఔ యఖడ్ం ళంట్్య జమిగితే కూలతుఔల్ పభఱయర్ గస ఖుమిుంచాయౌ
ఆభూమాననఱాజిఔల్ భమిము కూలతుఔల్ భాయగ దయశకసఱు దాామస చికూతస యపఱభభేయ యవమాతూా తుమసిమించాయౌ.
ఄభతే రెభయల్ ఱోడ్స మీక్షఱు ఔడా ధయ తఖగ డ్ం, ఄధఔంగస ఄందఫాట్ుఱోకూ మసళడ్ం ళఱల దీతు దాామస చికూతస
యపఱం ఄభయందో ఱేదో శువట ంగస తెఱుశకోరొచి. రెభయల్ ఱోధా దాామస ఆభూమాననఱాజిక్ పభఱయర్ ఖుమించి
తెఱుశకోరొచి.
కూలతుఔల్ పభఱయర్ భమిము ఆభూయన్ మీకసతు్రట్ృయవన్ ఆన్లబేట్మీ ళహండోర మ్ (IRIS)ఔు భధయ ళయతాయశం
ఖభతుంచాయౌ. కూలతుఔల్ పభఱయర్ ళఱల CD4 కౌంట్స డుతృో తే, IRIS ళఱల మోఖతుమోధఔ ఴకూు యుఖుతేందతు
తెఱుశకోరసయౌ.
1.8 ళఔండ్స ఱెభన్ ARV మజిబన్
చికూతస యపఱం ఄభయంద ఄతు తుమసిమించే భుంద ఱేదా రతాయభాాామాఱు చ఼ళే భుంద, మోగిఱో భందఱఔు
రతిచయయఱు/మళహశటన్స ఏయుడ్డాతుకూ ఆతయ కసయణాఱు ఈనాాభేమో చ఼డాయౌ. నమం చేమఖఱ ఄంఱసఱ (కూంద
ఈనాయ) ళఱల చికూతస యపఱం ఄళపతేంట్ే రసట్్తు శమిచేమాయౌ:


భందఱు ఆచేి శభమం/కసఱట్ీట శమిగగ స ఱేఔతృో ళడ్ం



భందఱ భధయ చయయఱ ళఱల ARV చికూతస శభయి త తఖుగతేందేమో తెఱుశకోళడ్ం



ళభడ్స ఎపక్ట్ ళఱల చికూతస అయంచిన పయౌతాఱు ఆళాఔతృో ళడ్ం



భాల్-ఄఫాసయరషన్

భన చెహున ఄంఱసఱ ళఱల మోగిఱో థెయకూ శుందన తగిగతృో తేంద; ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల యౌల భేట్్వ్ భందఱ దాామస
భమిము మోగికూ ళభడ్స ఎపక్ట్ ఖుమించి యళమించడ్ం దాామస కసశు ఈఴభనం ఔయౌగించళచి. ఔరేల కూలతుఔల్
రయోగసఱ దాామస డ్రగ్ మళహశటన్స ళఱల నే థెయ యపఱం ఄళపతేంద ఄతు తుమసియణ ఄభతే కొతు మజిబన్ ఔు
భామితృో ళడ్బే ఈతు భం.
ళఔండ్స ఱెభన్ మజిబన్ ఱో మోగికూ కొతు య ఄభన మండ్ె ఱేదా ఎఔుకళ భందఱన ఎంహఔ చేశఔుతు థెయ
ముదఱుట్ాటయౌ. థెయ ముదఱుట్ేట భుంద మోగికూ కొతు థెయ ఖుమించి ూమిుగస యళమించాయౌ. మోగితు జఞఖాతుగస
యయరేక్షుంచాయౌ ఎందఔంట్ే ళఔండ్స ఱెభన్ మజిబన్ తుతీయు ఖుమించి మోఖుఱు దాచిట్ేట ఄళకసఴం ఎఔుకళ
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1.9 దద ఱోల & మళానంఱో ఈనా రసమికూ ళఔండ్స ఱెభన్ ARV థెయ
ళఔండ్స ఱెభన్ భందఱు
NRTIs:


ట్ెననతౄో యర్ (TDF)



ఄఫాఔయర్ (ABC)

దీతుతోతృసట్ు


మిట్ ోనయర్ దాామస ఫూస్ట ఄభన ఱోహనయర్ (LPV/r)



మిట్ ోనయర్ దాామస ఫూస్ట ఄభన ఄట్ాజనయర్ (ATV/r)

దద ఱఔు & మళానంఱో ఈనా రసమికూ ళఔండ్స ఱెభన్ NRTI భందఱ ఎంహఔ పస్ట ఱెభన్ మజిబన్ మీద అధాయడు
ఈంట్ుంద.
ఱేదా పస్ట ఱెభన్ మజిబన్ ఱో ఫాఖం ఄముంట్ే, ళఔండ్స ఱెభన్ ఔు TDF + 3TC ఱేదా FTC; యట్్తోతృసట్ు మిట్ ోనయర్
దాామస ఫూస్ట ఄభన PI, LPV/r ఱేదా ATV/r
[TDF+3TC ఱేదా FTC +LPV/r ఱేదా ATV/r]
ఔరేల మోగికూ పస్ట ఱెభన్ మజిబన్ TDF దాామస ముదఱుట్్ట, AZT ఄశఱు రసడ్ఔుంట్ే, అ మోగికూ ళఔండ్స ఱెభన్ ఱో
AZT అధామిత మజిబన్ ఆళాడ్ం ఈతు భం
ఔరేల మోగికూ పస్ట ఱెభన్ మజిబన్ ఱో AZT భమిము d4T డ్ఔతృో ళడ్ం ళఱల TDF దాామస ముదఱుట్ుటంట్ే రసమికూ
ళఔండ్స ఱెభన్ మజిబన్ ABC + 3TC; యట్్తోతృసట్ు మిట్ ోనయర్ దాామస ఫూస్ట ఄభన PI, LPV/r ఱేదా ATV/r
[ABC + 3TC + LPV/r or ATV/r]
ఖభతుఔ: LPV/r, TDF/3TC భమిము TDF/FTC రశు తం FDC తౄసయుమఱేవన్స యౄంఱో ఄందఫాట్ుఱో
ఈనాాభ; కసఫట్్ట మోతాద ఱెకూకంచడ్ం భమిము మోగికూ ఄందంచడ్ం శఱబం ఄళపతేంద.
1.10 ఖయైధాయణ యసభయి ాం ళచిిన & ఖమిైణీఱఔు ARV థెయ
ఖయైధాయణ యసభయ్ ాభు ళచిిన & ఖమిైణీఱఔు రసడే భందఱన ARTకూ రసడ్ెతేనా మజిబన్ అధాయంగస ఎంహఔ
చేశకోరసయౌ. ఄధఔఱసతం ళహతౄసయుస చేళే పస్ట ఱెభన్ మజిబన్ ఏమిట్ంట్ే: AZT + 3TC + NVP. ఄభతే తృసయౌచేి
తఱులఱఱో భమిము తడ్డ కూ ట్ాకూసళహట్్ ఄళకసఱసఱు, తయౌల నండు తడ్డ ఔు HIV శంఔాభణ ళంట్్ ఄంఱసఱు మిఖణఱోకూ
తీశఔుతు ఄళశయం బేయఔు ARV భందఱు భామొిచి.
ARV భందఱు తీశఔుంట్ునా అడ్రసమిఱో ఖయైధాయణ జమిగితే ముదట్్ తెభభ
ర ాళహఔంఱో EFV రసడ్ఔడ్ద. EFV
ఫదఱుగస NVP రసడాయౌ.
ఖభతుఔ: యౘమోమనల్ కసంట్ారళహటవ్స ఱో ఈండే ళట మసభడ్స యౘమోమన్స ఫయో-ఱబయతన ARV భందఱు తగిగంచళచి
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ఱేదా ంచళచి. కసఫట్్ట ARTతోతృసట్ు యౘమోమనల్ కసంట్ారళహటవ్ తీశకోరసయౌ ఄనఔునా అడ్రసయు యధగస ఔండో మ్
రసడుతే భంచిద. దీతుళఱల యౘమోమనల్ కసంట్ారళహటవ్ రఫాళం తగిగనా ఖయైధాయణఔు ఄళకసఴం ఈండ్ద.
1.11 నాన్-ART మోఖుఱఔు మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ భందఱు
మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ థెయ ఆదళయఔు తీశఔునా మోఖుఱు భయఱ థెయ తృసరయంతేంచడాతుకూ కచిితంగస రెభదయ
తుపణుడుతు శంరదంచాయౌ; ఄధయమనం ఫట్్ట రసమితు CTCఱో చేమసిఱా ఱేదా కొతు చికూతస ఆరసాఱా ఱేదా తృసత
మజిబన్ రసడు థెయ పనఃతృసరయంతేంచాఱా ఄనేద తుయణ భయసుయు.


మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ భందఱు దాామస మోగికూ ఆఫబందఱేమీ ఱేఔుండా కోఱుఔుంట్ే; తగిన మోతాదఱో ఄదే
మజిబన్ న ళహతౄసయుస చేళహ కొనయసగించభనడ్ం ఈతు భం



చికూతస యపఱం ఄళాడ్ం కసయణం కసఔుండా ఆతయ కసయణాఱ ళఱల చికూతస అేళహన రసమిక,ూ చికూతస
పయౌతాతుాశుంద ఄనఔుంట్ే, థెయ పనఃతృసరయంతేంచళచి



ూయాం తీశఔునా మజిబన్ యపఱం ఄముయంట్ే మోగికూ కొతు మజిబంట్స తో థెయ ముదఱుట్ాటయౌ భమిము
రసమికూ ఆదళయఔు రసడ్తు కొతు ARV భందఱు రసడాయౌ

1.12 బతాడో న్ ఄళహళట డ్స థెయ మీదనా IV డ్రగ్ మూజర్స (IDU)ఔు ARV భందఱు
భందఱు రసడ్డ్ం భమిము ఄడుక్షన్ ళఱల ARV చికూతసఔు ఆఫబందఱు ఈండ్ళప. HIV తృసజిట్్వ్ IDUs ఈనా
రసమికూ HAART చికూతస ఫాగస తుచేశు ంద. IDUs రసడ్ెతేనా భమిము కూాతం రసడున రసమికూ HAART రసడ్ఔం
భంచి పయౌతాఱనే ఆశుంద; ఄభతే యమికూ ART థెయ తృసరయంతేంచేట్పుడ్ె రతేయఔ యయరేక్షణ, అదయణ ఄళశయం.
ఆందఱో శఫ్్రన్స డుండెన్స, కో-భామిబడుట్ీస్ భమిము కో-ఆనెిక్షన్స ఈనా రసమితు ఔడా చేమొిచి. బతాడో న్
ఄళహళట డ్స థెయ తృసరయంతేంచిన మండ్ె-భూడ్ె నెఱఱఔు కసతూ ART ముదఱుట్ట ఔడ్ద. ళభట్ ోకోామ్ CYP450 3
భమిము నెయయహన్, ఎతౄసయమన్ు , మిట్ ోనయర్ భమిము బతాడో న్ భధయ ఆంట్మసక్షన
ల జమిగే రభాదం చాఱా ఎఔుకళ.
మజిబన్ మోజుకూ ఔ యసమి రసడాయౌ:
ఎతౄసయమన్ు (EFV) 600mg + ట్ెననతౄో యర్ (TDF) 300mg + ఎమిట్్ళ
ర హట్ాతన్ (FTC) 200mg ఱేదా
ఎతౄసయమన్ు (EFV) 600mg + ఄఫాఔయర్ (ABC) 600mg + ఱామీళపడెభన్ (3TC) 300mg
నెయయహన్ (NVP) 400mg+ ట్ెననతౄో యర్ (TDF) 300mg + ఎమిట్్ళ
ర హట్ాతన్ (FTC) 300mg
నెయయహన్ (NVP) 400mg + ఄఫాఔయర్ (ABC) 600mg + ఱామీళపడెభన్ (3TC) 300mg
ఖభతుఔ:


ఎతౄసయమన్ు ళఱల బతాడో న్ కసనసంట్ేవ
ర న్ 50% ళయఔు తగిగతృో తేంద; కసఫట్్ట బతాడో న్ మోతాదన చికూతస
ఄభేయంతళయఔు శమిచేశఔుంట్ృనే ఈండాయౌ



నెయయహన్ ళఱల బతాడో న్ కసనసంట్ేవ
ర న్ 80% ళయఔు తగిగతృో తేంద భమిము యౌళర్ ట్ాకూసళహట్్ భమిము
చయమంభ మసలస్ ళచేి ఄళకసఱసఱునాాభ
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ళఔండ్స ఱెభన్ మజిబన్ - మోజుకూ ఔ యసమి ఆరసాయౌ
ఱోతృో నయర్ 800 mg/మిట్ ోనయర్ 200 mg + ట్ెననతౄో యర్ (TDF) 300 mg + ఎమిట్్ళ
ర హట్ాతన్ (FTC) 200 mg
ఱేదా
ఱోతృో నయర్ 800 mg/మిట్ ోనయర్ 200 mg + ఄఫాఔయర్ (ABC) 600 mg + ఱామీళపడెభన్ (3TC) 300 mg
ఱేదా
ఄట్ాజనయర్ 300 mg/మిట్ ోనయర్ 100 mg + ట్ెననతౄో యర్ (TDF) 300 mg + ఎమిట్్ళ
ర హట్ాతన్ (FTC) 200 mg
ఱేదా
ఄట్ాజనయర్ 300 mg/మిట్ ోనయర్ 100 mg + ఄఫాఔయర్ (ABC) 600 mg + ఱామీళపడెభన్ (3TC) 300 mg
ఖభతుఔ: ఄట్ాజనయర్ భమిము బతాడో న్ ఆంట్మసక్షన్ ఄళాళప భమిము ఄట్ాజనయర్ ళఱల ఴమీయంఱో శుందన
ఫాఖుంట్ుంద, మళహశటన్స మిగే ఄళకసఱసఱు చాఱా తఔుకళ. ఄభతే ఄట్ాజనయర్ రసడ్ఔం యౌళర్ పభఱయర్
మోఖుఱఱో కసంట్ార-ఆండుకేట్ెడ్స
2.1 HIVతో ఫాధడ్ెతేనా యయళపఱు & చినాహఱలఱఔు ART మజిబన
ల
దద ఱఔు రసడే అమోదం తృ ందన మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ భందఱే HIV చికూతసఔు రసడొ చి. ఄభతే తీశఔునే
యధానంఱో భాయుుఱు ఈంట్ాభ, హఱలఱఔు కొతుా భందఱు ళహయప్ ఱేదా దరళ యౄంఱో ఆరసాయౌ; కసతూ కొతుా ART
భందఱు ఇ యౄంఱో ఱబయం ఄళాళప. ఄంతేకసఔ హఱలఱ ళమశన ఫట్్ట తౄసయమకోకైనట్్క్ భాయగ దయశకసఱు
భామితృో తాభ, కసఫట్్ట మజిబన్ ళహతౄసయుస కూలవటం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. రశు తాతుకూ ఄభతే కొతుా చినాహఱలఱ
కోశం ఄతేళఽది చేళహన FDCs ఄందఫాట్ుఱో ఈనాాభ.
ఴచిమిఔ: హఱలఱఔు భందఱ మోతాద ఆచేిట్పుడ్ె భాతరఱన శఖం రేశకోభతు ఱేదా యమిచి రేశకోభతు
చెుఔడ్ద; ఎందఔంట్ే దీతుళఱల ఒళమోడస్ ఄభయ తీళరబైన మిణాభాఱఔు దామితీశుంద. దీతుళఱల రెభయస్ మళహశటన్స
ఱేదా ట్ాకూసళహట్్ మిగే ఄళకసఱసఱు ఔడా చాఱా ఎఔుకళ.
హఱలఱఔు మోతాదన ఴమీయ ఫయుళప ఱేదా ఈమితఱ మిభాణాతుా ఫట్్ట తుయణ భయసుయు. హఱలఱు మిగేకొదీద
మోతాదన శళమిశు ఼ ఈండాయౌ ఱేఔతృో తే ఄండ్ర్-డో ళేజ్, మళహశటన్స భమిము శుందన తగిగతృో ళడ్ం ళంట్్య
జయుఖుతాభ. తుమిదవటబైన మోతాదఱన ఱెకూకంచఔుతు ఈండ్డ్ం చాఱా ఄళశయం, ఄపుడ్ె భాభూఱు ళయకూు
ఔడా భందఱు తీశఔునేట్పుడ్ె శమైన మోతాదన తెచిఔునే యఱుంట్ుంద. డో ళహంగ్ చాయురల భమిము డో ళహంగ్
యల్స ఄందంచడ్ం దాామస రెభదయ/అమోఖయ కేందారఱోల తుచేళేరసయు హఱలరసడుకూ ఏ మోతాద ఎపుడ్ె ఆరసాఱో
కచిితంగస ఱెకూకంచఖఱుఖుతాయు.
HIV/AIDSఔు WHO కూలతుఔల్ ళేటజింగ్ నెఱకొయౌున తృసరతిదఔన భాతరబే చినాహఱలఱోల ART చికూతసఔు ఄయహతన
తుయణ భంచాయౌ
2.2 యయళపఱఔు & 18 నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు ART తృసరయంతేంచడ్ం
WHO డుమాట్్క్
ర ళేటజింగ్ భమిము CD4 ఱసతం ఱేదా CD4 శంకయతో శంఫంధం ఱేఔుండా ఆయరెభ నాఱుఖు నెఱఱ
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ఱోప హఱలఱఔు HIV రసయధ తుమసియణ ఄళాగసనే రెంట్నే ART తృసరయంతేంచాయౌ. దెదతుమిద నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు తృసత
HIV ఆనెిక్షన్ రెభమోఱాజిఔల్ గస తుయౄహంచాయౌ (HIV DNA PCR, HIV RNA PCR రసడు). దెదతుమిద నెఱఱు
భఫడున రసమికూ మండ్ె యసయుల మాంట్ీఫాడీ మీక్షఱోల తృసజిట్్వ్ ళళేు HIV ఆనెిక్షన్ ఈనాట్ుట తుమసిమించాయౌ.
దెదతుమిద నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు రెభమోఱాజిఔల్ మీక్షఱోల నెఖట్్వ్ ళచిి భమిము CD4 ఱసతం ఱేదా CD4 శంకయ
యసధాయణంగస ఈనాా, తీళరబైన HIV రసయధకూ హఱలఱు WHO తృసరతిదఔ రకసయం తృసజిట్్వ్ గస తేయౌతే రెంట్నే ART
చికూతస ముదఱుట్ాటయౌ. ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల హఱలఱఔు దెదతుమిద నెఱఱ ళమశ మసగసనే మాంట్ీఫాడీ మీక్షఱు
చేళహ HIV రసయధ తుమసియణ చేమాయౌ. తృసజిట్్వ్ ళచిిన రసమికూ భాతరం చికూతస కొనయసగించాయౌ.
2.3 24 నెఱఱ భన హఱలఱఔు ART తృసరయంతేంచడ్ం
దెదతుమిద నెఱఱు ళమశ ళచిిన హఱలఱఔు మాంట్ీఫాడీ మీక్షఱో HIV ఆనెిక్షన్ ఈందతు తేయౌనా, ఇ పయౌతం తయౌల
ళఱల ళచిిన మాంట్ీఫాడీస్ డీజనమేట్స ఄళాడ్ం (మీక్షఱో) ఄముయండొ చి; కసఫట్్ట రసయధ తుమసియణ ళమోఱాజిఔల్
మీక్ష దాామస చేమాయౌ. మండ్ె శంళతసమసఱ భన ళమశనా హఱలఱఔు WHO డుమాట్్క్
ర దఴ 3 ఱేదా 4 ఈంట్ే
CD4 ఱసతం ఱేదా CD4 శంకయతో శంఫంధం ఱేఔుండా ముదఱుట్ాటయౌ. ఔట్్ ఱేదా మండ్ళ దఴఱో ఈనా హఱలఱఔు:
ట్ేఫుల్ 3: హఱలఱోల ళమశ రకసయం ART తృసరయంతేంచడాతుకూ CD4 యసిభ
యయళపఱు < 24 నెఱఱు

ళమశ
CD4 ఱసతం

ముతు ం

24 – 59 నెఱఱు

≤ 25%

≤ 750 cells/mm3

ఄఫసఱయట్స CD4

5 శంళతసమసఱు, అ భన
-

≤ 350 cells/mm3

ట్ేఫుల్ 4: HIV ఈనా హఱలఱఔు ART తృసరయంతేంచడాతుకూ తృసరతిదఔ
ళమశ

దఴ

ఆభూమాననఱాజిక్ ళహితి

< 24 నెఱఱు

శంూయణ బైన చికూతస

> 24 నెఱఱు

దఴ 4

శంూయణ బైన చికూతస

దఴ 3

శంూయణ బైన చికూతస

దఴ 2

ళమశ రకసయం ఈండాయౌసన CD4 ఔంట్ే తఔుకళ ఈంట్ే చికూతస

దఴ 1

ఄందంచాయౌ. (కూంద చితరట్ం చ఼డ్ండు)
CD4 ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే చికూతస ఄందంచఔడ్ద

చితరట్ం 3: 24 - 59 నెఱఱ ళమశనా హఱలఱఔు ART తృసరయంతేంచడాతుకూ ఄయహత భాయగ దయశకసఱు
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HIV + Child 24 – 59 months
Perform WHO clinical
staging

WHO Pediatric
Clinical Stage 1

WHO Pediatric

WHO Pediatric

Clinical Stage 2

Clinical

Perform CD4+ % T cell measure

Initiate ART
regardless of
CD4% or
CD4 >25%

CD4<25% or <750

Initiate ART

Do NOT initiate
ART. Monitor

regardless of

patient regularly

WHO stage
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count

2.4 తయౌల తృసఱు ఆళాడ్ం భమిము ART
ARV భందఱు తయౌల నండు తడ్డ ఔు తయౌల తృసఱ దాామస చేయుతామనే ఄంఴం తుమసియణ ఄళాఱేద. ఄభతే నెయయహన్
ళంట్్ ARV భందఱు కొతుా శందమసైఱోల తయౌల తృసఱఱో ఔతుహంచాభ. ఄభతే కసనసంట్ేవ
ర న్ భమిము మోతాద
మండ఼్ ఔడా యయళపఱఔు HIV చికూతస ఄందంచే యసిభఱో ఈండ్ళప. ఆఱా తయౌల తృసఱ దాామస భందఱు
తీశఔుంట్ునా యయళపఱఔు మోతాద తఔుకళగస రెలలడ్ం ళఱల ఔాభంగస మళహశటన్స మిగి ARV థెయ ఆళాడ్ం ఔవట ం
ఄళపతేంద. కసఫట్్ట తయౌల తృసఱు తాగే యయళపఱఔు ARV థెయ కసరసఱంట్ే తుమిదవటబైన డుమాట్్క్
ర మోతాదఱు రసడు,
తయౌల తీశఔుంట్ుందో ఱేదో ఄనే యవమాతుాయశమమించాయౌ. ఆఱా చేమడ్ం ళఱల యయళపఔు ఒళమోడస్ ఱేదా ట్ాకూసళహట్్
రభాదాఱు ఏమీ ఱేళప.
థెయ తృసరయంఫాతుకూ భుంద మియౕఱనఱు


శంూయణ బైన ఱసమీమిఔ మీక్షఱతో తృసట్ు మోగి ూమిు రెభదయ చమితన
ర  తెఱుశకోరసయౌ



మోగి ఫయుళప, ఎతే
ు , తఱ రెభఱసఱయం భమిము ఆతయ కొఱతఱు



HIV రసయధ యొఔక దఴ



రసయధ ఄతేళఽది చెందతేనా తీయు



భఱేమిమా, క్షమ ళంట్్ రసయధఱఔు ళీతుంగ్



ఔంకసమిట్ెంట్స ఄళశి ఱ ఖుమిుంప (ఈదా: ఴట్ెభట్్స్ B ఱేదా C ఆనెిక్షన్, క్షమ, ఄతితఔుకళ ళమశఱో
ఖయైం మసళడ్ం)



ఔంకసమిట్ెంట్స ఄళశి ఱఔు రసడున భందఱు (ఈదా: కసట్్ము
ర కససజోల్) భమిము ఆతయ రెభదయ యధానాఱ
దాామస థెయ



తృో వణ ళహితి, మోగి తీశఔునే అయౘయం యొఔక మిభాణభు భమిము నాణయత



ARTకూ ఄయుహఱెభన రసమిఱో, హఱలఱు భమిము శయౘమదాయుఱ శనాది త భమిము యవమజఞానం

హఱలఱోల ARV భందఱ దాామస చికూతస
దద ఱల ో భమిము మళానంఱో ఈనా రసమిఱో తృసట్్ంచే భాయగ దయశకసఱే చినాహఱలఱోల మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ చికూతసఔు
ఔడా తృసట్్ంచాయౌ. ళమశతో శంఫంధం ఱేఔుండా హఱలఱఔు HIV తృసజిట్్వ్ ఄతు తుమసియణ ఄభతే రసమితు రెంట్నే
CTCకూ మిపర్ చేమాయౌ. హఱలఱు CTCఱో చేయగసనే ముదత ఱసమీమిఔ ఄధయమనం,
WHO రకసయం దఴ తుయణ మం, ూయాం ARV భందఱేబైనా ఄందామా (చికూతస ఱేదా PMTCT). మోఖతుమోధఔ ఴకూు
తగిగతృో ళడ్ం ళఱల ఆతయ రసయధఱు ళచాిభేమో చ఼డాయౌ.
మండ్ె శంళతసమసఱ ళమశఱోప హఱలఱఔు రెంట్నే ARV చికూతస ముదఱుట్ాటయౌ; రయోఖఱసఱ మీక్షఱ పయౌతాఱ
కోశం థెయతు అఱశయం చేమఔడ్ద. ఇ కూంద చెహున భందఱు, చినాహఱలఱోల పస్ట ఱెభన్ చికూతసగస రసడ్ెతాయు:
36 నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు:
జీడో ళపడెభన్ (AZT) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + నెయయహన్ (NVP)
ఄఫాఔయర్ (ABC) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + నెయయహన్ (NVP)
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యసటళపడెభన్ (d4T) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + నెయయహన్ (NVP)
నెఱఱు ళమశ భఫడున హఱలఱఔు ఱేదా ఫయుళప కేజీఱఔనాా ఎఔుకళ ఈనా హఱలఱఔు:
జీడో ళపడెభన్ (AZT) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + ఎతౄసళమన్ు (EFV) ఱేదా నెయయహన్ (NVP)
ఄఫాఔయర్ (ABC) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + ఎతౄసళమన్ు (EFV) ఱేదా నెయయహన్ (NVP)
యసటళపడెభన్ (d4T) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + నెయయహన్ (NVP)
ఖభతుఔ: ఄనేమిమా ఈనా మోఖుఱఔు జీడో ళపడెభన్ (AZT)కూ ఫదఱు యసటళపడెభన్ (d4T) రసడాయౌ. ఄభతే
దరళయౄంఱో ఈనా యసటళపడెభన్ న మపహరజిమేవన్ చేమాయౌ. దద ఱల ో యసటళపడెభన్ రసడ్ఔం ళఱల ఔయౌగే మిపయల్ న఼యమోతి
ళంట్్ ళభడ్స ఎపక్ట్ హఱలఱోల తఔుకళగస ఔతుహయు సభ. నెాండ్ె శంళతసమసఱ ళమశ నండు హఱలఱఔు జీడో ళపడెభన్
భమిము యసటళపడెభన్ కూ ఫదఱు ట్ెననతౄో యర్ (TDF) రసడాయౌ
ARVకూ ూయాం ఎఔసతృో జ్ ఄభన హఱలఱఔు మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ భందఱు రసడ్ఔం
తయౌల ూయాం థెయ తీశఔుతు ఈంట్ే, తన కోశం ఱేదా తయౌల నండు తడ్డ ఔు మసఔుండా (PMTCT) తీశఔుంట్ుంట్ే,
తయౌల ళఱల తడ్డ ఔు మళహళట ంట్స రెభయస్ శంఔామించే ఄళకసఴం ఈంద. తడ్డ ఔు ARV దాామస తృ ర పభఱాకూసస్ ఄంద ఈంట్ే
మళహశటన్స మిగే ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. నెయయహన్ (NVP) ఔకట్ే ఱేదా PMTCTఱో ఫాఖంగస రసడే 2-డ్రగ్ మజిబన్
దాామస తీశఔునాపుడ్ె ఆఱాంట్్య ఖభతుంచళచి.
ఔక మోతాదఱో NVP ఱేదా 3TC ఱేదా తయౌల తృసఱు తాఖుతేనాపుడ్ె MTCT తృో ర పభఱాకూసస్ దాామస NVP
మోజురసమీ తీశఔునా హఱలఱఔు ARV థెయ ఆరసాఱంట్ే, రసమికూ PI అధామిత మజిబన్ దాామస ఆరసాయౌ. ఔరేల PI
అధామిత మజిబన్ ఱేఔతృో తే డుమాట్్క్
ర ARV డో ళహంగ్ రకసయం మజిబన్ తమాయుచేమాయౌ.
యయళపఱఔు & చినాహఱలఱఔు ళఔండ్స ఱెభన్ మజిబన్
NNRTI అధామిత పస్ట ఱెభన్ మజిబన్ యపఱం ఄభతే, ఫూళట డ్స PI( LPV/r) + 2 NRTIs ళఔండ్స ఱెభన్ థెయగస
రసడాయౌ
LPV/r + 2 NRTIs అధామిత పస్ట ఱెభన్ మజిబన్ యపఱం ఄభతే; NNRTI + 2 NRTIs ళఔండ్స ఱెభన్ థెయగస
రసడాయౌ
AZT ఱేదా d4T + 3TC అధామిత పస్ట ఱెభన్ మజిబన్ యపఱం ఄభతే; ABC + 3TC తో ఈనాNRTI ళఔండ్స ఱెభన్
థెయగస రసడాయౌ

3.0 రతేయఔ శందమసైఱోల ARV థెయ రసడ్ఔం
క్షమ/HIV కో-ఆనెిక్షన్స ఈనా రసమికూ ART
క్షమ భమిము HIV ఔయౌహ ఈనారసమికూ CD4 శంకయతో శంఫంధం ఱేఔుండా ARV థెయ ఆరసాయౌ. ముదట్ క్షమ
మోగసతుకూ చికూతస తృసరయంతేంచాయౌ, అ తమసాత శాఱు ళయళధఱో, క్షమ చికూతస ముదఱుట్్టన ఎతుమిద రసమసఱ ఱోప,
ARV థెయ ఔడా ముదఱుట్ాటయౌ. క్షమ చికూతసఔు రసడే భందఱు, HIVకూ రసడే భందఱు ఔయౌళేు రతిచయయఱు
జయఖఔుండా జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ. యసధాయణంగస ఎతౄసయమన్ు (EFV) ఈండే ART మజిబన్ రసడ్ఔం దాామస ఇ
రతిచయయఱు చాఱా తఔుకళగస ఔతుహయు సభ.
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ఎతౄసయమన్ు (EFV) కసంట్ార-ఆండుకేవన్ ఈనా మోఖుఱఔు:
AZT +3TC + NVP [ఱేదా]
TDF +3TC or FTC + NVP [ఱేదా]
ట్్
ర పల్ NRTI మజిబన్; ఈదా: AZT+3TC+TDF
నెరసమిహన్ (NVP) అధామిత మజిబన్ తో ముదఱుట్ేట మోఖుఱఔు య్డుంగ్ డో స్ ఄళశయం ఱేఔుండా యసధాయణ
మోతాదతో (200mg bd) తృసరయంతేంచాయౌ.
ఔరేల క్షమ చికూతస తృ ందతేనా మోఖుఱఔు ఫూళట డ్స తృో ర ట్ీభేస్ ఆతుహ తట్ర్ (PI)తో ఈనా ART మజిబన్ కసరసయౌ
ఄనఔుంట్ే, మితౄసమిుళహన్ భమిము ఱోహనయర్ భమిము మిట్ ోనయర్ తో ఔడున ఫూళట డ్స మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ మజిబన్
ఆరసాయౌ.
LPV/r 400mg/ 400mg BID
ఇ మజిబన్ రసడ్ఔం దాామస ఴమీయంఱో తీళరంగస ట్ాకూసళహట్్ యసిభ మిగే ఄళకసఴం ఈంద; కసఫట్్ట మోగితు రయోఖఱసఱ
మీక్షఱు భమిము ఄధయమనం దాామస శభమానయసయం మియౕయౌశ఼
ు ఈండాయౌ
HIV ఈనా హఱలఱఔు క్షమ చికూతస
క్షమ చికూతస దద ఱల ో భమిము హఱలఱోల కేఱా ఈంట్ుంద. ఱమనమీ TB ఈనా హఱలఱఔు శ఼ిట్ం నెఖట్్వ్ (కొతుా
శందమసైఱోల శ఼ిట్ం ళహమమర్ చెమయయు) ఱేదా ఎకస్ర-ర ఱమనమీ TB కసయట్గిమీ IIIఱో చేమసియౌ. తీళరబైన క్షమ
రసయధఱు ఄంట్ే బతుంజభట్్స్, మియౌమమీ TB ఱేదా రెనెాభుఔఔు క్షమ ళంట్్య కసయట్గిమీ Iఱో చేమసియౌ. యసధాయణంగస
ఎతాంఫూయట్ాల్ 15 mg/kg (2RHZE/4RH) ళహతౄసయుస చేయు సయు. దద ఱల ో ఄధఔ మోతాదఱో ఎతాంఫూయట్ాల్ (20
mg/kg) తీశకోళడ్ం దాామస ళచేి ళభడ్స ఎపక్ట మట్ోర-ఫఱాబర్ న఼యమైట్్స్ చినాహఱలఱోల చాఱా ఄయుదగస ఔతుహశు ంద.
ఔరేల హఱలఱఔు ఇ ళభడ్స ఎపక్ట ళచిినా ఱేదా ఄనభానం ఈనాా మజిబన్ భామసియౌ.
BCG రసకూసనేవన్ భమిము HIV
HIV తృసజిట్్వ్ ఈనా యయళపఱోల, BCG రసడ్ఔం ళఱల బైకోఫాకుటమిమం ఫో యస్ యఖడ్ం ఄనేద చాఱా ఄయుదగస
జయుఖుతేంద; ఔరేల ఄట్ుళంట్్ద జమిగితే ఇ మజిబన్ రసడాయౌ: 2{RH}E/4RH. రంచ అమోఖయ శంశి , క్షమ
ఄధఔంగస ఈండే రదేఱసఱోల పట్్టన తడ్డ ఱఔు ఎంత తాయగస BCG రసకూసన్ రేభళేు ఄంత భంచిదతు శ఼చిశుంద.
ఄభతే HIV/AIDS రసయధ ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు ఄధఔంగస ఈనా హఱలఱఔు భాతరం BCG రసకూసనేవన్
చేమఔడ్ద.

4.0 HIV తురసయణ చయయఱు
కసట్్రముకససజోల్ హరరెంట్్వ్ థెయ ఆళాడ్ం
క్షమ రసయధఱఱో HIV ఈంట్ే, ఄఱాంట్్ రసమికూ కసట్్ము
ర కససజోల్ హరరెంట్్వ్ థెయ రసడొ చి. దీతుళఱల ళఔండ్మీ
ఫాకుటమిమల్ భమిము తృసమసళభట్్క్ ఆనెిక్షన
ల మసళప.
A: కసట్్ము
ర కససజోల్ (O) 960 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
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మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ థెయ ఆళాడ్ం
మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ థెయ ళఱల HIV మోగి ఄళశి ఱ నండు ఈఴభనం తృ ంద ఫరతికే ఄళకసఱసఱన
బయుఖుయుచఔుంట్ాడ్ె. ఄభతే కచిితంగస థెయ తుమభాఱతు తృసట్్ంచడ్ం భమిము దీయఘకసయౌఔంగస చికూతస
తృ ందడ్ం దాామస భ పయౌతాఱన యసధంచళచి.

HIVతో ఈనారసమిఱో క్షమ ఆఫబందఱు తగిగంచడ్ం (3Is యధానం)
మోఖతుమోధఔ ఴకూు తగేగకొదీద తృసరణాంతఔం ఄభేయ రసయధ కసఫట్్ట, HIVతో ఈనారసమిఱో క్షమ ఈంట్ే తయచగస ళీతుంగ్
చేమాయౌ; ఄంతేకసఔుండా WHO శ఼చించిన యధంగస ధకసఱన ఄభఱుఱో ట్ాటయౌ:
ఎయసటతల ష్ ఆంట్ెతుసపభడ్స TB కేస్ పభండుంగ్ (ICF)
HIV ఈనా మోఖుఱఱో క్షమ ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱన ళీతుంగ్ దాామస తెఱుశకోళడ్ం ఆంట్ెతుసపభడ్స TB కేస్
పభండుంగ్ రధాన ఈదేదఴం. HIV మోఖుఱఱో క్షమ ఱక్షణాఱు తాయగస ఖుమిుంచడ్ం దాామస మోగి ఆంట్ోల రసమిక,ూ చట్ుట
ఔకఱ ఈనా రసమిక,ూ ఔరేల మోగి కసంగిాగేట్స రదేఱసఱోల ఈంట్ే (ఈదా: కసమసగసమసఱు, కసమసయఱమాఱు, ఄతయళశయ ళశతి
కేందారఱు, తృసఠఱసఱఱు, ముదఱెభనయ) ఄఔకడు రసమిఔంతా క్షమ మసఔుండా తురసమించడ్బే కసఔుండా మోగికూ ఇ
రసయధఱ ళఱల తృసరణాతృసమం ఱేఔుండా తహుంచళచి.
ఆఱా చేమడ్ం ళఱల క్షమ మసళడాతుా 60% ళయఔు తురసమించళచి.
ఐయో తుమాజిడ్స మోజుకూ ఔ యసమి; అయు నండు త మిమద నెఱఱు; మోగి శంయక్షణ కోశం దెదతుమిద నెఱఱు
తృ డుగించళచి.
ఇ థెయ చేమాయౌసన యధానం: తృసజిట్్వ్ మోఖుఱన ఖుమిుంచడ్ం, మాకూటవ్ TB ఈందో ఱేదో తెఱుశకోళడ్ం, ఱేఔతృో తే
(ఱేట్ెంట్స TB) మోగికూ చికూతస ఄందంచి తుయంతయం యయరేక్షుశు ఼ ఈండాయౌ
HIV ఈనారసమికూ TB హరరెంట్్వ్ థెయ చేమడాతుకూ ఈండాయౌసన ఄయహతఱు
క్షమ చికూతస తీశకోనట్ుళంట్్ HIV మోఖుఱఔు:


HIV మోఖుఱఱో మాకూటవ్ TB ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు ఱేఔతృో తే భమిము ట్ృయఫయుకాయౌన్ మీక్ష
నెఖట్్వ్ ళళేు ఄఱాంట్్ మోఖుఱఔు TB హరరెంట్్వ్ థెయ చేయొచి.



యఱునా చోట్ HIV మోఖుఱఔు ట్ృయఫయుకాయౌన్ ళహకన్ మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ

క్షమ చికూతస తీశఔునా HIV మోఖుఱఔు:


మండ్ె శంళతసమసఱ కూాతం క్షమఔు చికూతస తృ ందనరసయు హరరెంట్్వ్ థెయకూ ఄయుహఱు ఎందఔంట్ే ఇ
శభమంఱో క్షమ తిమిగి ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.



TB హరరెంట్్వ్ థెయ తృ ందతేనా రసయు మాంట్ీ-మట్ోరరెభయల్ థెయ ఔడా తృ ందళచి ఎందఔంట్ే
ఐయో తుమాజిడ్స భమిము ARTఱో ఈయోగించే భందఱు ఔఱళడ్ం ళఱల రతిచయయఱు ఈండ్ళప.
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ఇ కూంద మిళి త
హ ేఱోల భాతరబే IPT రసడాయౌ:
1. శతృో మిటవ్ కౌతుసయౌంగ్ ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ే
2. మాకూటవ్ TB ళీతుంగ్ ూయు మాయఔ
3. హరరెంట్్వ్ థెయతు కచిితతాంతో ఄభఱు చేమఖఱఖడ్ం భమిము యయరేక్షుంచఖఱఖడ్ం
4. IPT ళభడ్స ఎపక్ట్ న నమం చేమఖఱఖడ్ం భమిము మాకూటవ్ TB మసఔుండా చ఼శకోఖఱఖడ్ం
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21ళ ఄధాయమం
ఆతయ రెభయల్ ఆనెిక్షన
ల
1.0 మీశల్స
తృసమసమికో్లరెభయస్ డారల ట్సస ఆనెిక్షన్ దాామస యశు మించడ్ం దాామస మీశల్స ళశుంద. ఱక్షణాఱు: జాయం,
భాఔుయఱోతృౌఱార్ మసష్ (ఎయాతు మసష్ - ఆద ముదట్ చెయ రెనఔ ఫాఖంఱో ళచిి ఔాభంగస ఴమీయభంతా యశు మిశు ంద),
దఖుగ, భుఔుక కసయడ్ం ఱేదా ఔంజకూటరెభట్్స్. ఆతయ ఱక్షణాఱు: ఱాకూాబేవన్, తౄో ట్ోతౄో తమా, నేశల్ డుఱసిర్ు, కోహల క్
యసుట్సస, ఔతూాయు కసయడ్ం భమిము ఔనఫొ భమఱభ ఒడుభా. అయు నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు ఇ రసయధ మసళడ్ం చాఱా
ఄయుద. త మిమద నెఱఱ ఱోప హఱలఱు మీశల్స రసకూసన్ రేభంచకోళడ్ం భంచిద.
చికూతస
1. ఆభూమాతుట్్ తృ ందతు హఱలఱు, తుమోధఔ ఴకూు తఔుకళ ఈనా రసమి నండు మోగితు ద఼యంగస ఈంచాయౌ. మసష్ ళచిిన
నాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు ద఼యం తృసట్్ంచాయౌ.
2. మోగి ఎఔుకళ ళేప యఱసాంతి తీశకోరసయౌ భమిము పఫ్భల్
ర మోఖుఱఔు చఱల గస ఈండే యసుంజ్ దాామస ఄదద డ్ం భంచిద.
3. ఎఔుకళ యసయుల తఔుకళ మోతాదఱో అయౘయం భమిము ఎఔుకళగస ఫ్ూ
ల భడ్సస తీశకోరసయౌ.
భందఱు
ఇ రసయధకూ తుమిదవటబైన మాంట్ీరెభయల్ చికూతస ఄంట్ృ ఱేద.
1. జాయం ళళేు తృసమసళట్భాల్ (ముదట్్ ఄధాయమంఱో చ఼డ్ండు)
2. కొమైజఞ ఱేదా భుఔుక దయద యడ్ళఔుండా ఆఫబంద డ్ెతేంట్ే
తృో ర బతాజభన్ (O) 1 mg/kg/day ళహయంజి, మోతాదతు భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ.
ఆతయ ఄళశి ఱతోతృసట్ు మీశల్స ఈంట్ే ఄందరసాయౌసన చికూతస
1. యట్మిన్ A 100,000 IU IM ది తి దాామస మండ్ె మోజుఱు. భూడ్ళ మోతాద నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత,
రతేయకూంచి యట్మిన్ A ఱోం శువట ంగస ఔతుహశు నాపుడ్ె ఆరసాయౌ.
2. ఫారననకనయమోతుమా భమిము GI ఆనెిక్షన్ ళంట్్య ఈంట్ే తగిన యధంగస చికూతస ఄందంచాయౌ.
మోగి/మోగి ఔుట్ుంఫ శబుయఱఔు యవమశ఼చి
1. ఇ రసయధ ళఱల ఄననమకూసమా భమిము తృో ర ట్ీన్ ఎనమీు భాల్-న఼యట్్వ
ర న్ (PEM) ళంట్్ ఄళశి ఱు ఫమట్డే
ఄళకసఴం ఄధఔం. కసఫట్్ట మోగి ఎఔుకళ యసయుల, తఔుకళ అయౘయం తీశఔునే దద తితు భానఔడ్ద. ఄళశయం
ఄభతే అయౘయం మోతాద ంచకోరొచి.
2. ఇ రసయధ యసధాయణంగస ద నండు నెాండ్ె మోజుఱు ఈంట్ుంద. మసష్ ళచిి నాఱుఖు మోజుఱ నండు కొదద
మోజుఱు ఆనెిక్షన్ ఔయౌగించే యసభయి ాం ఄధఔంగస ఈంట్ుంద. మసష్ ఄనేద డీయసకాబేవన్ దాామస తఖుగతేంద, ఄభతే
భచిఱు కొతుా రసమసఱ తృసట్ు ఈంట్ాభ.

491 | P a g e

ఇ కూాంద రసట్్ఱో ఏదెభనా ఱక్షణం ఫమట్డుతే రెంట్నే హఱలరసడుతు అశతిరకూ తీశఔుమసరసయౌ:
> బడ్ ట్ేటమడ్ం, భుక ఔళయఔఱు భామినట్ుట ఄతుహంచడ్ం ఱేదా ఔనాఱష న్స, తుదర భతే
ు గస ఎఔుకళ ళేప
ఈండ్డ్ం, శుఽష కోఱోుళడ్ం ఱేదా చెభతనయంఱో భాయుుఱు.
> ఱసాశ రేఖంగస భమిము ఆఫబందఔయంగస తీశకోళడ్ం, అయౘయం తినడ్ంఱో ఆఫబంద భమిము శమననళహస్
> తీళరబైన డీఴైడవ
ేర న్ - ఔనఱు ఱోతృసఱకూ రెయలనట్ుట ఈండ్డ్ం ఱేదా తౄసంట్ానెఱల ెస్, ళహకన్ ట్యగ ర్ కోఱోుళడ్ం,
నాఱుఔ ఎండుతృో ళడ్ం భమిము ఔతూాయు మసఔతృో ళడ్ం ళంట్్ శంకేతాఱు ఔతుహయు సభ
> భఱంఱో యఔు ం
3. 7- 9 నెఱఱ ళమశనా హఱలఱఔు మీశల్స రసకూసన్ రేమడ్ం ఈతు భం. అ తమసాత MMR ఱేతు/ఈనా ఫూశట ర్
డో స్ 15 నెఱఱ ళమశపుడ్ె రేమాయౌ. ఄభతే మీశల్స రసయధ ళచిిన హఱలఱఔు రసకూసన్ రేమడ్ం దాామస
ఈయోఖం ఈండ్ద.
4. ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱు మీశల్స ఈనా రసమి దఖగ య ఈంట్ే, రసమికూ ఆభుమనెభజేవన్ ఆళాడ్ం ళఱల
ఈయోఖం ఈంట్ుంద. ఆట్ుళంట్్ ళఔండ్మీ కసంట్ాక్ట్ ఱో మీశల్స తీళరతన తగిగంచేందఔు ఱేదా ూమిుగస
తురసమించేందఔు రసకూసన్ తుకొశుంద.

2.1 తృో యౌయోభమఱెభట్్స్
పఫ్భల్
ు గస ఫఱఴీనత ళఱల ఔయౌగే ఄయుదెభన ఴైతృో ట్ోతుమాన తృో యౌయోభమఱెభట్్స్
ర ఄనామోఖయంతో ఔడున ఄఔయసమతే
ఄంట్ాయు. ట్ెభప్ 1, 2 ఱేదా 3 తృో యౌయో రెభయశల ళఱల ఇ రసయధ ళశుంద. ఇ రెభయశ
ల ఎంట్ెమోరెభయస్ శభూయౘతుకూ
చెందనయ. తృో యౌయోభమఱెభట్్స్ ఱక్షణాఱు భూడ్ె యధాఱుగస ళమీగఔమించళచి:
1. CNS రబేమం ఱేతు తుమిదవటం కసనట్ుళంట్్ పఫ్భల్
ర ఄనామోఖయం మండ్ె నండు భూడ్ె మోజుఱు మసళడ్ం
2. భన చెహున ఱక్షణాఱతో ఎళహటక్ బతుంజభట్్స్
3. తృసమసఱెభట్్క్ తృో యౌయోభమఱెభట్్స్ - ఇ రసయధ ళఱల ళచేి ఄతయంత రభాదఔయబైన ఱక్షణం; ఄభతే ఆద
రెభయస్ యో కూన 10% భందకూ భాతరబే ఫమట్డ్ెతేంద.
తురసయణ
తృో యౌయోభమఱెభట్్స్ న తృో యౌయో రసకూసన్ దాామస తురసమించళచి. యయళపఱఔు నాఱుఖు రసమసఱ ళయళధఱో
నాఱుఖు మోతాదఱు రసకూసన్ ఆరసాయౌ.
తయౌల తండ్ెరఱఔు తృో యౌయో తుయౄమఱన ఖుమించి, రసకూసన్ యొఔక యయవట త ఖుమించి యళమించి, రసకూసన్ మోతాదఱు
ూమిుగస తడ్డ ఔు రేభంచేఱా తృో ర తసఴించాయౌ
చికూతస భాయగ దయశకసఱు
అయు రసమసఱఔు IPV మజిబన్ న తుయౌహరేళహ OPV మజిబన్ తృసరయంతేంచళచి.
ఎతుమిద రసమసఱఔు ముదఱుడుతే భభ
ర మీ ళహమీస్ ఱో రసడునట్ుట భూడ్ె మోతాదఱు కసఔుండా మండ్ె మోతాదఱు
IPV రసడాయౌ భమిము భందఱ రసడ్కసతుకూ ఎతుమిద రసమసఱు యమసభం ఈండాయౌ.
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3.1 రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్
కసఱేమంఔు ఆఫబందఱు ఔయౌగించే ళహశటమిక్ ఆనెిక్షన్; ఆద ఴట్ెభట్్స్ A, B, C భమిము D రెభయశల ఱో ఔట్్ ఱేదా
ఎఔుకళ రసట్్ ళఱల ళశుంద. రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్ ళఱల ఫమట్డే ఱక్షణాఱు మోగి నండు మోగికూ భామితృో త ఈంట్ాభ.
కొందమికూ ఱక్షణాఱు ఱేతు ఴట్ెభట్్స్ ళళేు భమికొందమికూ ఄఔయసమతే
ు గస ళచిి తృసరణాంతఔంగస భామే ఆనెిక్షన్ ఱా
తమాయళపతేంద. ఴట్ెభట్్స్ B & C తో తృసట్ు శబ్-కూలతుఔల్ గస ళచేి ముండు ఆనెిక్షన
ల ఔనఔ ఈంట్ే ఄయ
ఔాభంగస కసాతుక్ యౌళర్ డుళస్, ళహమాోళహస్ భమిము ఴతృసట్ోళఱులఱార్ కసమిసననభాఔు దామితీయొచి.
చికూతస భాయగ దయశకసఱు
1. మోగికూ ఄఱశట్గస ఄతుహళేు యఱసాంతి తీశకోరసయౌ.
2. మోజుకూ ఎఔుకళ యసయుల తఔుకళ అయౘయం తీశకోరసయౌ. అయౘయంఱో కేఱమమీఱు, కసమోబఴైడట్స
ేర స ఎఔుకళ ఈండేఱా
చ఼శకొరసయౌ.
3. రసంతేఱు ఄధఔంగస ఄళపతేంట్ే మోగి ఴైడవ
ేర న్ యసిభ కసతృసడేందఔు ఫ్ూ
ల భడ్సస ఎఔుకళగస తీశఔుతు, కొళపా
దామసిఱు తఔుకళ తినాయౌ.
భందఱు
ఄఔయట్స రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్ ఔు తుమిదవటబైన చికూతస ఄంట్ృ ఱేద. శంకూలవటతఱు ఱేతు రసయధ ఄభతే ఆంట్్ దాామసనే
చికూతస తృ ందళచి.
1. మోగికూ ఔనఔ రసంతేఱు ఎఔుకళగస ఄళపతేంట్ే
బట్ోకోలరబైడ్స 0.1 mg/kg ళహయంజి/భాతరఱు, ఄళశయబైనపుడ్ె. ఄభతే ఇ భంద 6 ఖంట్ఱ ళేప మండ్ె
యసయుల రసడ్ఔడ్ద.
2. తఖగ ఔుండా ఈండే ఄధఔ ఈవణ ఖాత జాయం రసయధ తుమసియణ శమిగస చేమఱేద ఄనేదాతుకూ శ఼చి. తీళరబైన ఄళశి ఱు
మోగి ఎదమొకంట్ే అశతిరఱో చేమసియౌ. ఈదా: తుదర ఄఱరసట్ల ఱో భాయుు, రళయు నఱో భాయుు, రసంతేఱు, డీఴైడవ
ేర న్,
భూతర యశయు న యసభయి ాం తఖుగదఱ, యఔు యసరళం.
మోగికూ యవమశ఼చి
ఇ రసయధ ఈనాా ఔడా యయళపకూ తృసఱు ఆరొాచి
భన చెహున ఄళశి ఱు ఫమట్డుతే రెంట్నే అశతిరఱో చేమసయౌ.
ఇ రసయధ దానంతట్ ఄదే తగిగతృో తేంద. మోగి 7-14 మోజుఱఔు కోఱుకోళడ్ం ముదఱుడ్తాడ్ె. ఇ రసయధ 3 రసమసఱ
తృసట్ు ఆఫబంద డ్ెతేంద.
తురసయణ
ఴట్ెభట్్స్ A, B భమిము Cఔు రసకూసన
ల ఈనాాభ; ఆతయ ఴట్ెభట్్స్ యకసఱఔు రసకూసన
ల ఄందఫాట్ుఱోకూ
మసఱేద
ట్ేఫుల్ 1: రెభయల్ ఴట్ెభట్్స్ యళమసఱు (ఴతృసట్ోట్ారహక్ రెభయశ
ల , మాంట్్జన్స & ఖుమిుంచఫడ్డ మాంట్ీఫాడీస్)
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ఴట్ెభట్్స్ యఔం

Hepatitis A virus (HAV)

HAV

మాంట్్జన్

మాంట్ీఫాడీ

anti-HAV*

IgM anti-HAV
Hepatitis B virus (HBV)

HBsAg*

anti-HBsAg*
IgM anti-HBsAg*

HBcAg

anti-HBcAg*

HBeAg*

anti-HBeAg*

Hepatitis C Virus (HCV)

HCV

anti-HCV*

Hepatitis D Virus (HDV)

HDVAg

anti-HDV*

Hepatitis E Virus (HEV)

HEV

anti HEV8*
IgM anti-HEV

Hepatitis G Virus (HGV)

HGV

anti-HGV

3.2 ఴట్ెభట్్స్ A
రసయధ తుమసియణ


ఴట్ెభట్్స్ A ఆనెిక్షన్ ఎహడెమిక్ యౄంఱో ఱేదా యో ుమసడుక్ యౄంఱో మసరొచి; ఱక్షణాఱు:



GI ఄళశి ఱు (ఄనొమకూసమా, రసంతేఱు, డెభభేమిమా)



జఞండుస్, ఱేతగస & రసచితృో భన కసఱేమం



యౌళర్ పంక్షన్ మీక్షఱోల ఄశషజబైన పయౌతాఱు మసళడ్ం



మిగిన యసిభఱో ఈనా మాంట్ీ-HAV IgM



RNA రెభయస్



రెభయస్ శంఔాభణ ఄతృసనభు నండు భమిము ననట్్ నండు జయుఖుతేంద

రెభదయ ఄధయమనం


మోగి ూయాం జఞండుస్ ఈనా ళయకూుతు ఔఱళట్ం



ఔఱులహతబైన తూయు శభుదరప జీళపఱన తినడ్ం



తుమిదవటబైన శంకేతాఱు కసనట్ుళంట్్య ఄభన ఱక్షణాఱు జఞండుస్ యుఖుతేనా ఐద నండు ద మోజుఱ
ఱోప ఔతుహంచడ్ం



జాయం, ఄనొమకూసమా భమిము ఎహగసయళహటక్
ో నొహు యసధాయణ ఱక్షణాఱు



జఞండుస్ ఫమట్డ్ఔ భుంద భూతరం యంఖు భాయుతేంద, ఆద ఏడ్ె నండు దాాఱుఖు మోజుఱు
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తీళరయి సభఱో ఈంట్ుంద; అ తమసాత తగిగతృో తేంద


ట్ెండ్ర్ ఴతృసట్ోబగసయౌ భమిము జఞండుస్ ఈండ్డ్ం; ళరలననబగసయౌ ఈండొ చి, ఈండ్ఔతృో రొచి

ఖభతుఔ:
నాన్-ళుళహపహక్ ఎంట్ెమోరెభయల్ రసయధఱఔు ళచేి ఱక్షణాఱు భాతరబే జఞండుస్ మసఔభుంద ఔతుహయు సభ
ఴట్ెభట్్స్ 95% మోఖుఱఱో దానంతట్ ఄదే తగిగతృో తేంద; చాఱా ఄయుదగస భాతరబే ఆద పపయౌమనెంట్స ఴట్ెభట్్స్
ఱా భామి తృసరణాంతఔం ఄళపతేంద
రయోఖఱసఱ మియౕఱనఱు
మాంట్ీ-HAV IgM ఔనఔ తృసజిట్్వ్ ళళేు ఄఔయట్స రసయధ ఈందతు ఄయి ం; మోగి కోఱుఔునా తమసాత భమిము కసాతుక్
రసయధ తమసాత ఔడా HAV IgG ఈంట్ుంద
ఴతృసట్్క్ ఆన్లబేవన్ భమిము యౌళర్ పంక్షన్ మీక్షఱు (ALAT, ASAT ఫ్భఱుయుతన్ ట్ోట్ల్ & డెభమక్ట ఫ్భఱుయుతన్
అఱకఱెభన్ తౄసశిట్ేస్)
ALAT & ASAT యసిభ యుఖుదఱ మోగిఱో తృసమంకైభల్ ఆన్లబేవన్ తీళరతన శ఼చిశుంద.
అఱకఱెభన్ తౄసశిట్ేస్, గసభా ఖులట్ామిక్ మాళహడ్స, ఫ్భఱుయుతన్ ట్ోట్ల్ & డెభమక్ట ఫ్భఱుయుతన్ యసిభఱు కోయౌయసటళహస్
తీళరతన శ఼చియసుభ; ఆద ఫ్భల్ డ్క్ట భమిము ఴతృసట్ోళఱులఱార్ తృసరంతాతుకూ యౘతు ఔఱఖడ్ం ళఱల ళశుంద
FBP, ఱుయకోళభట్స యసిభ యసధాయణం ఱేదా తఔుకళ ఈండ్డ్ం
ఴైతృో అఱుబనేమిమా, ఴైతృో గల ళ
ట మిమా భమిము తృో ర ఱాంగ్డ తృో ర తారమిబన్ ట్ెభం తీళరబైన తృో ర గోాళహటక్ ఱక్షణాఱు
భాకోాయో కహక్ భమిము బైకాోయో కహక్ (తృసమసళహట్్క్ ఒరస, RBCs) మీక్షఱు
చికూతస
HAV ఆనెిక్షన్ ళచిిన రసమికూ మాంట్ీరెభయల్ భందఱ దాామస థెయ ళఱల ఈయోఖం ఈండ్ద. ఴట్ెభట్్స్ A
ళచిిన రసయు చికూతస ఄళశయం ఱేఔుండానే కోఱుఔుంట్ాయు భమిము ఇ రసయధ ళఱల భయణంచే రసమి ఱసతం 0.1%
ఔంట్ే తఔుకళ. ఎఔుకళ భంద ఖుమిఖూడ్డ్ం భమిము ఄమియబర రసతాళయణం ఈండ్డ్ం ళఱల ఴట్్ట్ీస్ రసయహు
చెందతేంద. ఆఱాంట్్ మిళి త
హ ేఱు ఱేఔుండా చ఼శకోళడ్ం దాామస రసయధతు కొంత బేయ ఄమిఔట్ట ళచి.
తురసయణ
మిశమసఱు యబరంగస ఈంచకోళడ్ం, ళయఔుుఱు యబరంగస ఈండ్డ్ం; చేతేఱు ఔడ్ెకోకళడ్ం, ళయమసితుా/ఆనెిక్షన్
ఔయౌగించే దామసియౌా శమైన దద తిఱో డేమడ్ం చేమాయౌ

3.3 ఴట్ెభట్్స్ B
రసయధ తుమసియణ


మోగికూ ూయాం ేమంట్యల్, ళఔుసళల్ ఱేదా ఔుట్ుంఫ శబుయఱ దాామస ఴట్ెభట్్స్ ఄనబళం ఈండ్డ్ం, తయౌల
తయుపన ళచేి HBsAg
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GI ఄళశి ఱు



జఞండుస్



ట్ెండ్ర్ ఴతృసట్ోబగసయౌ



HBs మాంట్ీఫాడీ మోగి కోఱుఔునే ఖతితు తెఱుశఔునేంద ఈఔమిశు ంద భమిము/ఱేదా HBV ఆనెిక్షన్
ఔు ఆభూమాతుట్్ గస తుచేశు ంద

రసయధ శంఔాభణ: ేమంట్యల్, ళఔుసళల్ భమిము ళమిటఔల్ (5%)
రసయధ ఄధయమనం


రసయధ తుమిదవటబైన ఱక్షణాఱు ఔనడ్ళప; జాయం భమిము శాఱుబైన GI ఄళశి ఱు ఔనడ్ళచి



జఞండుస్ మసళడ్ం ముదట్్ భుకయబైన శంకేతం



భూతరం గసఢబైనయంఖుఱో ఈండ్డ్ం, ేఱళబైన/భట్్ట-యంఖుఱో శ఼
ట ల్స



ఴతృసట్ోబగసయౌ



కొతుా యసయుల ఇ ఱక్షణాఱు ఔనడ్ళచి (మాంట్్జన్-మాంట్ీఫాడీ కసంల ఔ్ల ళఱల ): భాయఔుయఱార్ మసష్,
ఄమిటకేమిమల్ య్వన్ భమిము ఆఔటయస్ ళచాిఔ ఏయుడే అయు మైట్్స్

రయోఖఱసఱ మియౕఱనఱు


ఄఔయట్స HBV ఆనెిక్షన్, HBsAg, మాంట్ీ-HBs ఄధయమనం



HAV ఆనెిక్షన్ + అఱాి-1-మాంట్ీట్
్ర హసన్, PTT



శంకూలవటతఱు ఈనాామనఔుంట్ే తృ తిు ఔడ్ెపకూ అఱాటోయౌండ్స

చికూతస
చికూతస ఎళమికూ ఄందంచాయౌ?
CHB, డీకసంనేసట్ెడ్స ళహమాోళహస్ ఈనా దద రసమిక,ూ హఱలఱఔు చికూతస ఄందంచళచి. ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల ALT
యసిభ, HBeAg యసిభ ఱేదా HBV DNA యసిభతో శంఫంధం ఱేఔుండా చికూతస ముదఱుట్ాటయౌ.
చికూతస ఎళమికూ ఄందంచఔడ్ద?
ళహమాోమిస్ ఱేతు రసయు భమిము ALT యసిభ ఄధఔ శభమం యసధాయణంగస ఈనా రసయు భమిము HBV మేకే
హల వన్
(HBV DNA <2000 IU/mL) తఔుకళగస ఈనా మోఖుఱఔు HBeAg యసిభ ఱేదా ళమశతో తుమితు ం ఱేఔుండా
మాంట్ీరెభయల్ థెయ ఆళాఔడ్ద.
శతృో మిటవ్



కొళపా దామసిఱు తఔుకళపనా అయౘయం, ఒయల్ ఫ్ూ
ల భడ్సస
నొహు ఈంట్ే భన ఈనా మోతాదఱో తృసమసళట్భాల్

తుమిదవటబైన చికూతస


ఆంట్ర్-పమోన్ యొఔక రసడ్ఔం చినాహఱలఱోల ఆంకస ఄభఱుకసఱేద



మండ్ె నండు దకొండ్ె శంళతసమసఱ హఱలఱఔు: ఱాభుయడెభన్ 3mg/kg మోజుకూ ఔ యసమి
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నెాండ్ె నండు దఴేడ్ె శంళతసమసఱ హఱలఱఔు & దద ఱఔు: ఱాభుయడెభన్ 100 mg మోజుకూ ఔ యసమి

ఖభతుఔ: ఔంకసమిట్ెంట్స ఆనెిక్షనల కోశం ఱాభుయడెభన్ రసడ్ెతేనా HIV మోఖుఱు, మజిబన్ ఱో ఫాఖంగస ఔడా
శ఼చించిన మోతాదఱో ఱాభుయడెభన్ రసడాయౌ
ఴట్ెభట్్స్ B తురసయణ


రెభయస్ రసయహు చెందఔుండా చయయఱు



రసకూసన్ రసడ్ఔం దాామస ఴట్ెభట్్స్ B తురసమించళచి

ఴట్ెభట్్స్ B రసకూసన్ శయక్షుతబైనద భమిము రఫాళళంతబైనద; ఎట్్ట మిళి త
హ ేఱోల దీతుా రెభయస్ రసయహు
తురసయణఔు రతాయభాాామంగస చ఼డ్ఔడ్ద

3.4 కసాతుక్ ఴట్ెభట్్స్ C ఆనెిక్షన్
ేమంట్యల్ భామసగఱ దాామస ళచేి ఇ ఆనెిక్షన్ ళఱల ఔడా ళహమాోళహస్ భమిము ఴతృసట్ోళఱులఱార్ కసమిసననభా
ళశుంద. ఴట్ెభట్్స్ C ఄఔయట్స ఆనెిక్షన్ ఴట్ెభట్్స్ A ఆనెిక్షన్ ఔనాా తఔుకళ రఫాళంతో ఈంట్ుంద భమిము
ట్ారన్స-అబైనేస్ యసిభ కొదద గస మిగి ఈంట్ుంద. మాంట్ీ-HCV తృసజిట్్వ్ ఈంట్ుంద.
చికూతస
కసాతుక్ HCV ఆనెిక్షన్ ఈనా రసమికూ ఄనేఔ యకసఱ మీక్షఱు తుయాఴించాఔ చికూతస తుమసిమించాయౌ. రసయధ తుమసియణ,
తీళరత, భదయం ఄఱరసట్ు, రసడ్ెతేనా భందఱు, మోగి ూయాప రసయధ చమితన
ర  ఫట్్ట చికూతస తృసరయంతేంచాఔ
రతిచయయఱు ఎఱా ఈంట్ాయో ఉఴించి, దాతుకూ తఖగ ట్ట ు చికూతస మజిబన్ రణాయఔ చేమాయౌ. భధయ నండు తీళరంగస
భదయం తాగే రసమిఱో తాఖడ్ం తగిగంచడ్ం భంచిద.
చికూతస ఎళమికూ ఄందంచాయౌ?
ఴట్ెభట్్స్ C రసయధ తుమసియణ ఄభనా మోఖుఱఔు చికూతస ఄందంచాయౌ. చికూతాస శభమం ళహమాోళహస్
ఈండ్డ్ం/ఱేఔతృో ళడ్ం, డీకసంనేసవన్, చికూతాస యధానాఱు (గ్ IFN, DAAS).
పస్ట ఱెభన్ చికూతసగస ఎఔుకళ భంద DAAS రసడ్ెతాయు. రెభయస్ జీననట్ెభప భమిము ళహమాోళహస్ అధాయంగస DAAS ఎంత
శభమం రసడాఱో తుమసిమించాయౌ.

3.5 ఴట్ెభట్్స్ D
ఴట్ెభట్్స్ డెఱట ా రెభయస్ ఆనెిక్షన్ కేళఱం ఴట్ెభట్్స్ B రెభయస్ ఆనెిక్షన్ ఈనా చినాహఱలఱోల భాతరబే ళశుంద (కోఆనెిక్షన్)

3.6 ఴట్ెభట్్స్ E
ఴట్ెభట్్స్ E ఆనెిక్షన్ ేఖుశంఫంధత రదేఱసఱ దాామస రసయహు చెందతేంద, ఆద ఴట్ెభట్్స్ A ఱాంట్్ ఆనెిక్షన్
కసతూ ఆద ముఔు ళమశఱో ఈనారసమికూ ఄధఔంగస ళశుంద
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4.1 మేతస్
మసఫో యమిడే ఔుట్ుంఫాతుకూ చెందన యౌయససరెభయస్ జఞతిఱో ఔ రెభయస్ ళఱల ఔయౌగే న఼యమోఆనేాళహవ్ రెభయల్ రసయధ మేతస్.
ఆద జూననట్్క్ రసయధ ఄంట్ే జంతేళపఱ ళఱల భనవేఱఔు శంఔామించే రసయధ. మేతస్ ళఱల ఄఔయట్స ఎనెసపఱెభట్్స్
(ఫ్భ
ర న్ ఆన్లబేవన్) ళశుంద. రెభయస్ ఆనెిక్షన్ ఈనా జంతేళపఱు భనవేయౌా ఔయళడ్ం ళఱల ఱేదా ఆతయ
యధాఱుగస రసట్్కూ దఖగ యగస ఈండ్డ్ం ళఱల అ రెభయస్ భతులహఱోకూ రరేయశుంద. రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడఔ
తృ ర పభఱాకూసస్ తృసరయంతేంచఔతృో తే మేతస్ తృసరణాంతఔం ఄళపతేంద.
రెభయస్ ఴమీయంఱోకూ రరేయంచాఔ ఄద ళంట్రల్ నెయాస్ ళహశటమ్ ఔు ఎంత ద఼యంఱో ఈంద భమిము ఎంత శభమం
యో ఔడాతుకూ డ్ెతేంద ఄనే దాతు మీద రసయధ ఫమట్డ్డ్ం అధాయడు ఈంట్ుంద; యసధాయణంగస రెభయస్ CNSఔు
చేయడాతుకూ ఏడ్ె మోజుఱ నంచి అయు నెఱఱ ళయఔు శభమం డ్ెతేంద. ఔకయసమి రెభయస్ CNS చేయుఔునాాఔ
భమిము రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడఔ మేతస్ ఔు చికూతస ఄందంచడ్ం ఄయసధయం భమిము మోగి మోజుఱ ళయళధఱో
చతుతృో తాయు.
మేతస్ తృసరధమిఔ దఴఱో ఈనాపుడ్ె ఔతుహంచే ఱక్షణాఱు: భాఱెభస్, తఱనొహు, జాయం.
మేతస్ భుదయుతేనాపుడ్ె ఔతుహంచే ఱక్షణాఱు: నొహు, ఄదపఱోఱేతు ఔదయౌఔఱు, అఱేతు అతేరత, దఃకం,
తూయు తాఖఱేఔతృో ళడ్ం.
మేతస్ భుదమితృో తే ఔతుహంచే ఱక్షణాఱు: హచిి, యో భమితనభు, కోభా
యసధాయణంగస మేతస్ ళచిిన మోఖుఱు ఱసాశ శంఫంధత కొయత ళఱల చతుతృో తాయు
రసకూసన్ రేశకొతు భనవేఱఱో న఼యమోఱాజిఔల్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడఔ మేతస్ దాదాపగస చాళపకే దామితీశుంద.
ఄభతే శకసఱంఱో రసకూసన్ రేశకోళడ్ం దాామస రెభయస్ రసయహు తు తురసమించళచి.
తీశకోరసయౌసన చయయఱు
I. తృో స్ట ఎకోసెవర్ తృో ర పభఱాకూసస్
రంచ అమోఖయ శంశి తేళప ఏదెభనా భతులహతు ఔమిళేు దాతుా కసయట్గిమీ IIIగస మిఖణంచి చికూతస ఄందంచాయౌ ఄతు
చెు పంద. ఆందఱో ఫాఖంగస భూడ్ె రధానబైన చయయఱు తీశకోరసయౌ భమిము భూడుంట్్కూ శభానబైన
తృసరధానయత ఆరసాయౌ:
1. గసమాతుకూ చికూతస
జంతేళప ఔమిచిన చోట్ుతు రెంట్నే యబరయచాయౌ. గసమం తగేగ ళయఔు కొతుా ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఔడ్గసయౌ. శఫుబ
భమిము తూయు ఈయోగించి ఔడ్గసయౌ, గసమాతుా చేతితో భుట్ుటకోఔడ్ద. గసమం ళదద యంధరం డు ఈంట్ే కసథెట్యల
శయౘమంతో (70% అఱకయౘల్ ఱేదా తృో యడో న్ య ఱయవన్) గసమాతుా యబరయచాయౌ. కసయం, న఼నె, శప,
తుభమకసభ, ఈపు, ముదఱెభనయ గసమాతుా, మోగసతుా ఈదఽతం చేయు సభ; ఆఱాంట్్ రసట్్తు రసడ్ఔడ్ద.
జంతేళప ఔమిచిన గసమాతుకూ రెంట్నే ఔుట్ు
ల రేమఔడ్ద; 24-48 ఖంట్ఱు అగసఔ మాంట్ీమేతస్
ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ ూఱసఔ యఱెభనతుా తఔుకళ ఔుట్రఱతో గసమాతుా ఔతృ ుచ.
2. మేతస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ (RIG) ఈయోగించి తృసళహవ్ ఆభూమానెభజేవన్: గసమం ఄభన చోట్ ళహయంజితు
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ఱోఱకూ తీశఔురెయల RIG ఆరసాయౌ భమిము య్వన్ తఖుగతేంట్ే గసమం చట్ృ
ట రేళహ మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ ఆరసాయౌ.
ఴచిమిఔ: RIG కే ళహయంజితో మండొ ళ యసమి ఆళాఔడ్ద. RIG ఆచిిన రదేఴంఱోనే మండ్ళ యసమి ఆళాఔడ్ద.
3. మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ తో ఄఔయట్స ఆభూమానెభజేవన్: షయయభన్ డుతృల సభడ్స ళల్ రసకూసన్ (HDCV) ఱేదా
ూయమిపభడ్స చిక్ ఎంతరయో ళల్ రసకూసన్ (PCEC) ఱేదా ూయమిపభడ్స యమో ళల్ మేతస్ రసకూసన్ (PVRV)
గసమాతుకూ శమైన చికూతస ఄందన తమసాత మాంట్ీట్ెట్ానస్ చికూతస ముదఱుట్ట ళచి.
RIG మోతాద:
షయయభన్ మేతస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ (HRIG) 20 IU/kg, ఖమివట మోతాద 1500 IU.
ఇ భంద రసడ్డాతుకూ ఎట్ుళంట్్ ళతుసట్్యట్్ మీక్షా ఄళశయం ఱేద.
ఖభతుఔ: HRIGన ఆంట్ారయనస్ (IV) ది తి దాామస ఎకూకంచఔడ్ద
భందన రసడేభుంద 20-25°Cఔు తీశఔుళచిి రసడాయౌ.
ఱేదా
ఎకూాన్ మాంట్ీమేతస్ ళయం (ERIG) 40 IU/kg, ఖమివట మోతాద 3000 IU
చయమం మీద ళతుసట్్యట్్ మీక్షా చేయసఔ ఆఫబందఱు తఱెతుఔతృో తేనే రసడాయౌ. గసమబైన ముదట్్ మోజు (డే 0)
ముదట్్ మోతాద - శఖం మోతాద గసమం ఄభనా చోట్, మిఖతా శఖం IM ది తిఱో ఆరసాయౌ.
ఴచిమిఔ: చయమం మీద మీక్ష చేళహనపుడ్ె "నెఖట్్వ్" ళళేు ఎనాపభఱాకూటక్ చయయఱు మసఔుండా రెభదయతు శయౘమంతో
తదమి చికూతసఔు రెయళాయౌ.
భదయం, ఖూ
ల కోకసమిటకోభడ్సస భమిము కోలమోకూాన్ ళంట్్య రసకూసన్ రేళే శభమంఱో రసడ్ఔడ్ద.
గసమం ఱోఱకూ ఄనేఔ యసయుల ఆంజక్షన్ తృ డ్ళడ్ం భంచిద కసద.
మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ (ARV)
రసకూసన్ ఐద ఆంజక్షన
ల గస ఐద మోజుఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ. (డే 0, 3, 7, 14 భమిము 28). రసకూసన్ IM ది తిఱో
భాతరబే ఆరసాయౌ. మోఖతుమోధఔత తఔుకళ ఈనా రసమికూ భమిము చినా/దద ళమశ ఈనా రసమికూ భమిము
ళట మసభడ్స థెయ తీశఔుంట్ునా రసమికూ అయళ ఆంజక్షన్ (90ళ మోజు) ఆరొాచి.
మోతాద - HDCV & PCEC రసకూసనల ఔు 2.5 IU/dose/ml, PVRV రసకూసన్ ఔు 0.5 ml
డెఱట ాభడ్స తృసరంతంఱో ఆరసాయౌ; హఱలఱఔు మాంట్ెమోఱాట్యల్ తెభ తృసరంతంఱో ఆరసాయౌ.
ఴచిమిఔ: రసకూసన్ ఖులట్్మస్ భజిల్ ఔు ఆళాఔడ్ద
ఆంట్ారడెయమల్ (ID) లడ఼్యల్ కొతు గస రరేఴట్్టన TRC లడ఼్యల్ రకసయం రేమాయౌ. ఆయ మండ్ె యకసఱు: 2-ళభట్స ది తి
భమిము 8-ళభట్స ది తి. ఇ ఆంజక్షన
ల రేమడ్ం ళఱల తృసపఱే నామింజ యంఖుఱో ఈండు కసశు భకూ రసచినట్ుట
ఄతుహంచాయౌ. ఔరేల ఄఱా మసఔతృో తే ఆంజక్షన్ ఫమట్కూ తీళహ, ఆఫబందఔయ తృసరంతాతుకూ భమింత దఖగ యఔు తీశఔురెయల
రసకూసన్ రేమాయౌ. ID ది తి ధయన తగిగంచడ్బే కసఔుండా మోఖతుమోధఔత తగిగన మోఖుఱఔు, కసమిటకోళట మసభడ్సస,
ఆభూమాననశరళహవ్ థెయ, కోలమోకూాన్ రసడ్ెతేనా రసమికూ తాయగస ఈయోఖఔయం.
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II. మేతస్ రసకూసన్ రేభంచఔునా రసమికూ జంతేళప ఔమిచాఔ ఄందంచాయౌళహన చికూతస
నెయాస్ ట్్వయ రసకూసన్ (NTV) చికూతస తృ ందన రసమికూ జంతేళప ఔమిళ,ేు మోఖుఱన కొతు మోఖుఱుగసనే మిఖణంచి
చికూతస ఄందంచాయౌ.
కసయట్గిమీ I చికూతస తృ ందన మోఖుఱఔు అయు నెఱఱఱోప జంతేళప ఔమిచి గసమం కసయట్గిమీ II ఱేదా III ఄభతే
కసయట్గిమీతు ఫట్్ట ూమిు చికూతస ఄందంచాయౌ.
మోగి ఆద ళయకే కసయట్గిమీ II ఱేదా III చికూతస తృ ంద ఈంట్ే, మండ్ె ఫూశట యల ు ఆళేు శమితృో తేంద.
ARV 0.5 ml/1 ml (IM) ఱేదా 0.1 ml (IM) గసమం ళదద ; డే 0 భమిము 3
ట్్వయ ఔఱిర్ రసకూసన్ (TCV) దాామస ఆద ళయఔు చికూతస తృ ందన మోఖుఱఔు మండ్ె ఫూశట యల ు ఆళేు శమితృో తేంద
IM - 0.5 ml/1 ml; ID - 0.1 ml గసమం ళదద ; డే 0 భమిము 3. ఄభతే మేతస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్
ఆళాఔడ్ద. గసమాతుా తయచగస యబరయచాయౌ.
III. ర-ఎకోసెవర్ తృో ర పభఱాకూసస్
రయోఖఱసఱఱో మేతస్ రెభయస్ మీద తు చేళేరసయు, జంతేరెభదయఱు, ఄట్య ఄధకసయుఱు ళంట్్ రసమికూ ఇ ఄళశి ళచేి
ఄళకసఴం ఎఔుకళ.
IM ఱేదా ID ట్్వయ ఔఱిర్ రసకూసన్ భూడ్ె మోతాదఱు మోజుఱు 0, 7 భమిము 28న ఆరసాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
కసయట్గిమీ II భమిము IIIగస ళమీగఔమించఖయౌగే ఔుఔక కసట్ల న ఄతయళశయ చికూతస ఄందంచళఱళహన ఄళశి గస మిఖణంచి
మేతస్ తృో స్ట ఎకోసెవర్ చికూతస రెంట్నే ముదఱుట్ాటయౌ
గసమాతుా రెంట్నే తూట్్తో భమిము ఄయోడున్ తో యబరయచాయౌ.

ట్ేఫుల్ 1: కసయట్గిమీఱన ఫట్్ట మేతస్ యో కూన రసమికూ తీశకోరసయౌసన చయయఱు
కసయట్గిమీ
కసయట్గిమీ – I

చికూతస
చికూతస ఄళశయం ఱేద

జంతేళపఱతు ట్ుటకోళడ్ం ఱేదా
అయౘయం ట్ట డ్ం
జంతేళపఱు చయమం మీద నాఔడ్ం
కసయట్గిమీ – II

1. తూయు భమిము శఫుబతో గసమబైన చోట్ దఴేన తుభుయౖసఱ తృసట్ు

చయమం ఉడున తృసరంతంఱో జంతేళపఱు

ఔడ్గసయౌ

నెభమదగస కొయఔడ్ం, శాఱుబైన

2. మాంట్ీ-మేతస్ రసకూసన్ ఆరసాయౌ:

గీతఱు, యఔు ంకసయఔుండా చయమం

0.2ml (ID): కొకఔక చేతికూ డెఱట ాభడ్స రదేఴంఱో 0.1 ml;
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మిళహతృో ళడ్ం, చయమం ఉడున

మోజుఱు - 0, 3, 14 & 28

తృసరంతంఱో జంతేళపఱు నాఔడ్ం

ఱేదా
1 ml (IM) డెఱట ాభడ్స ఔండ్యం మీద; మోజుఱు - 0, 3, 7, 14 & 28
ఖభతుఔ: చినాహఱలఱఔు ఔడా భన చెహున మోతాదఱోనే భంద
ఆరసాయౌ; ఄభతే రసకూసన్ న త డ్ ఱేట్యల్ రదేఴంఱో ఆరసాయౌ

కసయట్గిమీ – III

1. తూయు భమిము శఫుబతో గసమబైన చోట్ దఴేన తుభుయౖసఱ తృసట్ు

ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ యసయుల చయమం

ఔడ్గసయౌ

ఱోఱకూ జంతేళపఱు ఔయళడ్ం ఱేదా

2. మేతస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ (RIG) జంతేళప ఔమిచిన మోజే రేమాయౌ

యఔు ం ళచేిఱా గోఔడ్ం, నాఔడ్ం ళఱల

(DAY 0)

ఄంట్ుఔునా ఎంగియౌ ళఱల భూయఔస్

- 20 IU/kg body weight (HRIG)

బంఫలన్
ర ఔంట్ామినేట్స ఄళాడ్ం,

3. మాంట్ీ-మేతస్ రసకూసన్ ఆరసాయౌ

ఖతబఱం ఔయళడ్ం ఱేదా రసట్్ళఱల

- 0.2ml (ID): కొకఔక చేతికూ డెఱట ాభడ్స రదేఴంఱో 0.1 ml; మోజుఱు -

గీతఱు డ్డ్ం

0, 3, 14 & 28
ఱేదా
1 ml (IM) డెఱట ాభడ్స ఔండ్యం మీద; మోజుఱు - 0, 3, 7, 14 & 28

మేతస్ చికూతసఔు ళచిిన మోఖుఱఔు ూయాం -ర ఎకోసెవర్ మేతస్ రసకూసన్ తీశకోళడ్ం ఱేదా ళల్-డుమైవ్డ మేతస్
రసకూసన్ దాామస తృో స్ట -ఎకోసెవర్ తీశఔునా రసమిక,ూ భాభుఱుగస మాంట్ీ-మేతస్ రసకూసన్ గసమం ఏయుడున మోజు
భమిము భూడ్ళ మోజు (DAY 0 & 3) ID ఱేదా IM దాామస ఆరసాయౌ. మేతస్ ఆభూమాననగల ోఫుయౌన్ చికూతస
ఆరసాయౌసన ఄళశయం ఱేద. మేతస్ రసకూసన్ రేభంచఔునా రసమిఱో న఼యట్రఱెభజింగ్ మాంట్ీఫాడీ ఔతూశం 0.5 IU/ml
ఈంట్ే భన చెహున తుమభాఱే యమికు ళమిుయు సభ.

5.0 రెభయల్ ఴమోమేజిక్ పళర్స
5.1 ఆఫో ఱా
భనవేఱు భమిము రసనయ జఞతికూ చెందన జీళపఱఔు (కోతేఱు, గొమిఱల ాఱు & చింతృసంజీఱు) ళచేి తృసరణాంతఔబైన
రసయధ ఆఫో ఱా ఴమోమేజిక్ పళర్ (ఆఫో ఱా HF); ఆద పభఱోయమిడే ఔుట్ుంఫాతుకూ చెందన ఆఫో ఱా రెభయస్ ళఱల
ళశుంద.
ఆఫో ఱా రసయహు
ఆఫో ఱా భనవేఱోలకూ ఎఱా రరేయశుంద ఄనే యవమం ఆంకస తుమసిమితం ఄళాఱేద. రెభజా ఞతుఔుఱ రసదన రకసయం
ఆఫో ఱా ఈనా జంతేళపఱ దఖగ యఔు భనవేఱు రెలలడ్ం దాామస ఄద భనవేఱకూ యో ఔుతేంద. ఔక ళయకూుకూ ఆఫో ఱా
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ళచాిఔ ఄద ఄనేఔ భామసగఱ దాామస శభాజంఱో యశు మిశు ంద:
1. ఆఫో ఱా ఈనా ళయకూు యఔు ం ఱేదా యశయు నఱు ఱేదా ఴమీయ దరరసఱన నేయుగస భుట్ుటకోళడ్ం
2. ఆఫో ఱాతో ఔఱులహతబైన ఆంజక్షన్ ఱాంట్్ మిఔమసఱన భుట్ుటఔుంట్ే
3. అశతేరఱ దాామస: రెభయస్ యో కూన మోగితు PPE రేశకోఔుండా చికూతస ఄందంచడ్ం దాామస రెభదయ ళహఫబందకూ
యో ఔడ్ం
4. ఆఫో ఱా ఈనా మోఖుఱు చతుతృో మాఔ రసమికూ ఄంతయకూామఱు చేళే దఖగ య భఽతదేయౘతుా నేయుగస భుట్ుటఔునా
రసయు & దఖగ యునా రసయు
5. ఫరతిఔునా ఱేదా చతుతృో భన ఆఫో ఱా ఈనా చింతృసంజీఱు, గొమిఱల ాఱు భమిము జింఔఱన ట్ుటకోళడ్ం
దాామస
ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స
ఆఫో ఱాఔు యసధాయణంగస మండ్ె నండు ఆయరెభ ఔక మోజుఱు ఆంఔయఫలవన్ శభమం ఈంట్ుంద. ఇ రెభయస్ ళఱల ళచేి
ఆనెిక్షన
ల ఄఔయట్స భమిము ఄతుా ళమశఱ రసమికూ ళశుంద; భగస ఎట్ుళంట్్ "కసమిమర్ ళేటట్స" ఈండ్ద.
రసయధ ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు: ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి జాయం, ఫఱఴీనత, ఔండ్మసఱ నొహు, తఱనొహు
భమిము గొంతే భంట్. ఇ ఱక్షణాఱ తమసాత తీళరబైన ఱక్షణాఱు ఔడా ఫమట్ డ్తాభ: రసంతేఱు,
యమోచనాఱు, మసష్, కూడీా ఆంభమమంట్స భమిము కసఱేమం తుతీయు తగిగతృో ళడ్ం.
కొతుా శందమసైఱోల మసష్, ఔనఱు ఎయాగస ఄళాడ్ం, రెకూకలై
ల , ఆంట్యాల్ & ఎక్రయాల్ తెల డుంగ్
చికూతస
రసయధ ఱక్షణాఱు ఫమట్కూ ళచిిన తమసాత రసట్్కూ చికూతస ఄందంచాయౌ. ఱక్షణాఱు మసగసనే చికూతస ఄందంచడ్ం
దాామస మోగి తృసరణాఱు తుయౌహ ఄళకసఱసఱు యుఖుతాభ.
1. ఫ్ూ
ల భడ్సస భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్సస IV ది తి దాామస.
2. అకూసజన్ ఄళశయం ఄనఔుంట్ే అకూసజన్ థెయ.
3. యఔు తృో ట్ు, రసంతేఱు, యమోచనాఱు, జాయం భమిము నొహుకూ ఄళశమసతుా ఫట్్ట భందఱు.
4. ఆనెిక్షన
ల ఏబైనా ఈంట్ే రసట్్కూ చికూతస.
మాంట్ీరెభయల్ భందఱు
ఆఫో ఱాఔు మాంట్ీరెభయల్ భందఱు ఱేళప.
మీజనమసన్ (REGN-EB3) భమిము mAb114 ఄనే భందఱు రసడ్డ్ం దాామస ఆఫో ఱా మోఖుఱఱో భయణఱసతం
తగిగందతు ఄధయమనంఱో తేయౌంద. రశు తాతుకూ ఇ మండ్ె భందఱే ఆఫో ఱాఔు రసడ్ెతేనాాయు.

5.2 భాయబర్గ ఴమోమేజిక్ పళర్
భాయబర్గ ఄనేద భనవేఱోల భమిము జంతేళపఱోల ళచేి తీళరబైన ఴమోమేజిక్ పళర్. దీతుకూ ఆఫో ఱా రెభయస్ ఔు
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శంఫంధం ఈంద; ఆద ఔడా పభఱోయమిడే ఔుట్ుంఫాతుకూ చెందన రెభయస్ ళఱల ళచేి రసయధ.
భాయబర్గ రసయహు
జంతేళపఱ నండు భనవేఱఔు శంఔామిశుందనే రసదన ఈంద కసతూ ఎఱా ళశుంద ఄనే యవమం తుమసియణ
ఄళాఱేద. ఄభతే భాయబర్గ ఴమోమేజిక్ పళర్ ఔ భతులహ నండు ఆతయుఱఔు యో ఔుతేందతు భాతరం ఖుమిుంచాయు.
ఈదాషయణఔు, జంతేళపఱ దాామస భాయబర్గ ళచిిన ళయకూుతు ఆతయుఱు నేయుగస కసతూ ఫ్ూ
ల భడ్సస/ళల్ ఔఱిర్స దాామస
కసతూ ఄంట్ుఔుంట్ే రసమికూ ఔడా భాయబర్గ ళశుంద.
ఇ రసయధ తయచగస అశతిరఱో దఖగ యగస ఔయుినా రసమి భధయ ళశుంద. ఴమీయంఱో ఈండే ఫ్ూ
ల భడ్సస యొఔక
డారల ట్సస, నేయుగస ళయకూు దఖగ య ఈండ్డ్ం, మిఔమసఱు, యఔు ం, ఔణజఞఱం ముదఱెభన రసట్్ ళఱల రెభయస్ యో ఔుతేంద. మోగి
కోఱుఔునాాఔ ఏడ్ె రసమసఱ ళయఔు యయయం దాామస ఇ రెభయస్ యో కే రభాదభుంద. భాయబర్గ ఆంఔయఫలవన్
శభమంఱో రసయహు జయఖద.
ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స
భాయబర్గ ఔు యసధాయణంగస భూడ్ె నండు త మిమద మోజుఱు ఆంఔయఫలవన్ శభమం ఈంట్ుంద. ఄతుా ళమశఱ
రసమికూ ఆద ళశుంద; ఄభతే దద ఱల ో ళచేి ఄళకసఱసఱు ఄధఔం. రసయధ ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు మండ్ె
దఴఱోల ఖభతుంచళచి.
ముదట్్ దఴ: ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి జాయం, చయౌ, తఱనొహు భమిము బైఅయౌు మా
మండ్ళ దఴ: భాఔుయఱోతృసపయఱర్ మసలస్, ట్రంక్ మసష్, యకసయం, రసంతేఱు, గొంతే భంట్, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు,
యమోచనాఱు, జఞండుస్, తృసంకూామాస్ ఆన్లబేవన్, ఄధఔంగస ఫయుళప తగిగతృో ళడ్ం, యౌళర్ పభఱయర్, భాళహవ్
ఴమోమేజ్ (ఄతుా యంధారఱ దాామస), ఄనేఔ ఄళమరసఱు తుచేమఔతృో ళడ్ం, యౖసక్ భమిము భయణం.
తృో ర గోాళహస్: భాయబర్గ ఴమోమేజిక్ పళర్ ళచిిన మోఖుఱోల 23-25% భంద చతుతృో తాయు
చికూతస
భాయబర్గ పళర్ ఔు ఎట్ుళంట్్ చికూతస కసతూ రసకూసన్ కసతూ ఱేద. ఄభతే శతృో మిటవ్ థెయ దాామస మోగి అశతిరఱో
కోఱుకోరొచి:


ఫ్ూ
ల భడ్సస భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్సస శభతేఱయత కసతృసడ్డ్ం



అకూసజన్ యసిభతు కసతృసడ్డ్ం



ఫల డ్స ట్ారన఼సఫావన్ & కసలట్్ంగ్ తౄసఔటర్స



ఆతయ శంకూలవటబైన ఆనెిక్షన
ల ళళేు రసట్్కూ చికూతస ఄందంచడ్ం

5.3 మిఫ్టట రసయ్ పళర్
ఫునాయయమిడే ఔుట్ుంఫాతుకూ చెందన ఫ్ల ఫో రెభయస్ జఞతికూ చెందన మిఫ్టట రసయ్ రెభయస్ ళఱల ళచేి జాయం; ఇ రెభయస్
దో భఱఱో ఈండు ఄద జంతేళపఱఔు రసయహు చేశు ంద; అ జంతేళపఱ నండు జూననట్్క్ ది తి దాామస భనవేఱఔు
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శంఔామిశుంద. ఄభతే రెభయస్ ఈనా దో భఱ నండు ఔడా భనవేఱఔు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద. భనవేయౌా,
జంతేళపయౌా ఔుట్ేట ఄనేఔ యఔభుఱెభన దో భఱ ళఱల ఇ రెభయస్ రసయహు జయగొచి. ఏడుస్ దో భఱ ళఱల భుకయంగస ఇ
రసయధ యో ఔుతేందతు ఖుమిుంచాయు. భనవేఱఔు నేయుగస ఱేదా మోక్షంగస ఆనెిక్ట ఄభన జంతేళపఱ యఔు ం ఱేదా
ఄళమరసఱ ళఱల రెభయస్ యో ఔుతేంద. జంతేళపఱన కోళేట్పుడ్ె, రశళం చేభంచేట్పుడ్ె, యరెభదయం
చేళేట్పుడ్ె మిఫ్టట రసయ్ రెభయస్ భనవేఱఔు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
ఈదాషయణఔు, జంతేళపఱన కోళేట్పుడ్ె భతులహకూ ఔతిు గసట్ు ఄళాడ్ం, చయమం ఱేతు తృసరంతంఱో జంతేళప యఔు ం
ఱేదా ఆతయ ఔణజఞఱం ఄంట్ుకోళడ్ం, జంతేళపతు కోళేట్పుడ్ె యడ్ెదఱభేయ ఏమోయో ల్స ళఱల రెభయస్ భతులహఱోకూ
రరేయంచళచి.
మిఫ్టట రసయ్ రెభయస్ యో కూన భతులహకూ భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు ఄళశి ఱు ఫమట్డునపుడ్ె భమిము జాయం
మసఔభుంద శభమంఱో రెభయమిక్ గస భాయుతాడ్ె. ఄంట్ే దో భఱు రెభయస్ ఈనా ళయకూుతు ఔుట్ట డ్ం దాామస దో భ
ఱోఱకూ రెభయస్ రరేయంచఖఱద; ఇ దో భ ఆతయుఱన ఔుట్ట డ్ం దాామస రసమికూ మిఫ్టట రసయ్ పళర్ ళశుంద. భగస ఇ
దో భఱఱో జీయతకసఱం తృసట్ు రెభయస్ ఈండుతృో తేంద.
ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స మండ్ె నండు అయు మోజుఱు. రసయధ ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు ఆన్లఎంజఞన తృో యౌ
ఈంట్ాభ: ఄఔయసమతే
ు గస ళచేి జాయం, తఱనొహు, బైఅయౌు మా, రెనానొహు, బడ్ తఖుశఔుతృో ళడ్ం,
తౄో ట్ోతౄో తమా భమిము రసంతేఱు. రసయధ తీళరభభేయ కొదీద బతుంజోఎనెసపఱెభట్్స్ భమిము ఴమోమేజిక్ పళర్
ళంట్్య మసరొచి.
మిఫ్టట రసయ్ రెభయస్ ళఱల తీళరబైన ఆఫబందఱు డ్డ్ం ఄనేద ఄయుద; భగస ఇ రెభయస్ యో కూన మోఖుఱఔు 1% ఔనాా
తఔుకళ భందకే తృసరణాతృసమం ఈంట్ుంద. రసయధ ఱక్షణాఱు నాఱుఖు నండు ఏడ్ె మోజుఱు ఔతుహంచాఔ ఴమీయంఱోతు
మోఖతుమోధఔ ళయళశి ఖుయుుడ్ెతేంద; IgM & IgG ఔతుహంచడ్ం దాామస ఇ ఄంఱసతుా తుమసిమించకోరొచి. ఔాభంగస
యఔు ం నండు ఇ రెభయస్ త ఱగితృో తేంద.
చికూతస
మిఫ్టట రసయ్ పళర్ ఔు FDA అమోదత చికూతస ఄంట్ృ ఏమీ ఱేద. ఇ రసయధ ళచిిన రసమిఱో ఖమివట శంకయఱో ఆద
చాఱా తఔుకళ కసఱం ఈంట్ుంద భమిము శాఱుబైన ఱక్షణాఱన ఫమట్డ్ెతోంద; కసఫట్్ట తుమిదవటబైన చికూతస ఇ
రసయధకూ ఄళశయం ఱేద. తఱనొహు, జాయం ళంట్్ శాఱు ఱక్షణాఱఔు యసధాయణ భందఱు తీశఔుంట్ే శమితృో తేంద.
మండ్ె మోజుఱ నండు ఏడ్ె మోజుఱ ఱోప రసయధ తగిగతృో తేంద.

5.4 ఎఱోల పళర్
504 | P a g e

దో భ ఔుట్ట డ్ం; రతేయకూంచి ఏడుస్ దో భ ఔుట్ట డ్ం ళఱల ఫ్సలయరెభయస్ జఞతికూ చెందన రెభయస్ భతులహఱోకూ రరేయళేు భఱోల
పళర్ ళశుంద. యసధాయణంగస ఇ రసయధ శాఱుబైన ఱక్షణాఱతో ఈండు దానంతట్ ఄదే తగిగతృో తేంద. కొతుా యసయుల
ఎఱోల పళర్ ళఱల ఴట్ెభట్్స్ భమిము ఴమోమేజిక్ పళర్ ళశుంద, యట్్ ళఱల మోగి తృసరణాఱకూ రభాదభుంద.
ఫ్సలయరెభయస్ యో కూన భతులహకూ భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు ఄళశి ఱు ఫమట్డునపుడ్ె భమిము జాయం
మసఔభుంద శభమంఱో రెభయమిక్ గస భాయుతాడ్ె. ఄంట్ే దో భఱు రెభయస్ ఈనా ళయకూుతు ఔుట్ట డ్ం దాామస దో భ
ఱోఱకూ రెభయస్ రరేయంచఖఱద; ఇ దో భ ఆతయుఱన ఔుట్ట డ్ం దాామస రసమికూ ఎఱోల పళర్ ళశుంద. భగస ఇ
దో భఱఱో జీయతకసఱం తృసట్ు రెభయస్ ఈండుతృో తేంద.
చికూతస & తురసయణ
ఎఱోల పళర్ ఔు FDA అమోదత చికూతస ఄంట్ృ ఏమీ ఱేద. ఇ రసయధ ళచిిన రసమిఱో ఖమివట శంకయఱో ఆద చాఱా
తఔుకళ కసఱం ఈంట్ుంద భమిము శాఱుబైన ఱక్షణాఱన ఫమట్డ్ెతోంద; కసఫట్్ట తుమిదవటబైన చికూతస ఇ
రసయధకూ ఄళశయం ఱేద. తఱనొహు, జాయం ళంట్్ శాఱు ఱక్షణాఱఔు యసధాయణ భందఱు తీశఔుంట్ే శమితృో తేంద.
ఄభతే ఎఱోల పళర్ ళచిిన రసయు ఴైడవ
ేర న్ కోశం ఫ్ూ
ల ఏబైనా
ల భడ్సస ఫాగస తీశకోరసయౌ. ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన
ఈంట్ే మాంట్ీఫయోట్్క్స రసడాయౌ.
ఎఱోల పళర్ రసకూసన్ ఎపుడ్ె రేభంచకోరసయౌ?
హఱలఱు ≥ 9 నెఱఱ ళమశ రసయు:
1. ఎండ్మిక్ తృసరంతాతుకూ రెయళాయౌ ఄనఔునాపుడ్ె
2. ఆతయ దేఱసఱఔు రెయళాయౌ ఄనఔునాపుడ్ె రసమి తుమభాళయ రకసయం
ఎండ్మిక్ రదేఱసతుకూ రమాణం ఄభేయ ద మోజుఱ భుంద
రతి ద శంళతసమసఱఔు ఔ యసమి భయా రసకూసన్ రేభంచకోరసయౌ
6.0 ఎకససెండెడ్స ఆభూమానెభజేవన్ తృో ర గసాం
ఇ కూంద రసట్్కూ ఎకససెండెడ్స ఆభూమానెభజేవన్ తృో ర గసాం దాామస రసకూసన్ ఄందంచాయౌ: క్షమ (ట్ృయఫయుకాఱోళహస్),
తృో యౌయోభమఱెభట్్స్, డుఫ్మి
ు మా, ఉహంగ్ కసఫ్, ట్ెట్ానస్, ఴట్ెభట్్స్ B, మీశల్స భమిము ఴీమోపహఱలస్
ఆన్లఎంజఞ ట్ెభప్ B ఆనెిక్షన
ల
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చితరట్ం 1: చినాహఱలఱోల ఆభూమానెభజేవన్ చేభంచళయౌసన కసఱట్్టఔ
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22ళ ఄధాయమం
ఆతయ తృో ర ట్ోజోరస ఆనెిక్షన
ల
1.0 య్వమతుమాళహస్ (Leishmaniasis)
య్లేమతుమా జఞతికూ చెందన తృో ర ట్ోజోరస ళఱల ఇ రసయధ ళశుంద; య్వమనామళహస్ మండ్ె యకసఱుగస ఫమట్డొ చి
1. యసధాయణ యళయల్ ఆనెిక్షన్ (ఔఱా-ఄజఞర్)
2. ూమిు ఔుయట్ేతుమస్ ఆనెిక్షన్ (ఒమిమంట్ల్ యో ర్)
ఔఱా-ఄజఞర్ ళళేు మోగికూ జాయం, ళరలననబగసయౌ, యౌళర్ మిభాణం మిగితృో ళడ్ం భమిము యౌంఫ్ఄడుననతి ళంట్్
ఱక్షణాఱు ఔతుహయు సభ.
ఔుయట్ేతుమస్ ఆనెిక్షన్ ఄభతే, తృో ర ట్ోజోరస ఈనా రదేఱసఱోల ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ య్వన్స ఔతుహయు సభ, యట్్ దాామస
య్లేమతుమా డొ ననరసన్ జీళపఱన ఖుమిుంచళచి
చికూతస
మోగికూ చఱల తు యసుంజ్ దాామస కసడ్ం, యఱసాంతి భమిము ఄధఔ తృో ర ట్ీనల  ఈనా అయౘయం
ఫల డ్స ట్ారన్స-పూయవన్
నాన్-ళుళహపహక్ రసయధకూ చికూతస
1. తృసమసళట్భాల్ 500-1000 mg భాతరఱు, 6-8 ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; జాయం తగిగంచేందఔు.
2. ఆంట్ర్-ఔమంట్ు ఆనెిక్షన
ల ఏబైనా ఈంట్ే రసట్్కూ చికూతస.
ళుళహపహక్ రసయధకూ చికూతస
యో డుమం ళట ఫ
జ ో ఖూ
ల కోనేట్స 200 mg ఆంజక్షన్ ముదట్్ యసమి రసడు మోగికూ శమితృో తేంద ఄనఔుంట్ే మోతాదన 20
mg/kgఔు భామిి యోల IV దాామస ఎకూకంచాయౌ. ఆఱా 28 మోజుఱు ఆరసాయౌ. IM ఆంజక్షన్ నొహుతు ఔయౌగిశు ంద కసఫట్్ట
IV భామసగతుా ళహతౄసయుస చేయు సయు, ఄభతే IV భాయగ ం దాామస భంద ఎకూకళేు దఖుగ ఄధఔంగస ళశుంద.
ఱేదా
మాంతౄో ట్ెమిళహన్ B ఆంజక్షన్ మోజుకూ 1 mg/kg. ఇ భంద మోజు భామిి మోజు దఴేన మోజుఱు ఆరసాయౌ.
ఴచిమిఔ: ఇ భంద రసడ్ఔం ళఱల రసంతేఱు, యమోచనాఱు ళయసుభ. ఆయ కసఔ ఴతృసట్ాకూసళహట్,్ మీనల్ ట్ాకూసళహట్,్
కసమిడమాక్ ట్ాకూసళహట్్ ఔడా ఫమట్డొ చి.
యో డుమం ళట ఫ
జ ో ఖూ
ల కోనేట్స దాామస మోగి శుందంచఔతృో తేనే ఇ భంద రసడాయౌ.
ఱేదా
మిఱెటతౄో ళభన్ భాతరఱు
దద ఱఔు - 12 శంళతసమసఱు భఫడున రసయు భమిము 25 కేజీఱు భన ఫయుళప ఈనారసయు - 50 mg, మోజుకూ మండ్ె
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యసయుల అయౘయం తమసాత; 28 మోజుఱు. 25 కేజీఱు ఱోప ళమశనా దద రసలాకూ 50 mg మోజుకూ ఔ యసమి; 28
మోజుఱు.
హఱలఱఔు - 2 నండు 11 శంళతసమసఱ ఱోప ళమశ - మోజుకూ 2.5 mg/kg అయౘయం తీశఔునా తమసాత; 28
మోజుఱు.
ఴచిమిఔ: ఇ భంద మండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు, ఖమిైణీఱఔు భమిము శంతాననతుతిు , ళచిిన ళు ఱ
ర ఔు
భమిము తృసఱు ఆచేి తఱులఱఔు ఆళాఔడ్ద.
ఇ రసయధ చికూతసఔు ఈయోఖడే ఆతయ భందఱు:
ంట్ామిడెభన్ ఆయో ఆతియోనేట్స (IV/IM) 4 mg/kg/day ఆంజక్షన్; 15-30 మోజుఱు.
ఴచిమిఔ: నెతౄో ర ట్ాకూసళహట్,్ ఫో న్ భమో శరవన్, ఴైతృో గల క
ట ేమిమా, డ్మాఫ్ట్్స్ బయౌట్స్, ఄరితిమమ ళంట్్ తీళరబైన
రతిచయయఱు ఇ భంద ళఱల ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
ఱేదా
ఄబైననళహడెభన్ (IM) 12-15 mg/kg/day ఆంజక్షన్; 21 మోజుఱ తృసట్ు.
మోగి పనఃమియౕఱన 6 రసమసఱఔు భమిము 6 నెఱఱఔు ఔ యసమి జయతృసయౌ.
అయు నెఱఱ తమసాత ఎట్ుళంట్్ ఄళశి ఱు ఱేఔతృో తే భమిము రసయధ తియఖఫ్ట్టఔతృో తే మోగికూ నమం ఄభనట్ుట.
రసయధ తియఖఫడుతే చికూతస
యో డుమం ళట ఫ
జ ో ఖూ
ల కోనేట్స 20 mg/kg/day ఆంజక్షన్, ఎతుమిద రసమసఱు
ఱేదా
మాంతౄో ట్ెమిళహన్ B ఆంజక్షన్ మోజుకూ 1 mg/kg. ఇ భంద మోజు భామిి మోజు దఴేన మోజుఱు ఆరసాయౌ.
ఱేదా
ఱెభతృో యో భల్ మాంతౄో ట్ెమిళహన్ B 2-5 mg/kg/day IV, ఔట్్ నండు ఐదళ మోజు ళయఔు, తమసాత దనాఱుఖళ
మోజు భమిము ఆయరెభ ఔట్ళ మోజు.

2.0 ట్్రతృసననయో మిమాళహస్ (Trypanosomiasis)
ఇ రసయధ మసళడాతుకూ కసయణం తృసమసళభట్్క్ తృో ర ట్ోజోరస ఄభనా ట్్తృ
ర సననయో భా ఫూ
ర ళయ్ గసంతఎనేస భమిము
ట్్తృ
ర సననయో భా ఫూ
ర ళయ్ మోడీళహఎనేస.
ఱక్షణాఱు: జాయం, యౌంఫ్అడుంతి, CNS ఱక్షణాఱు - తఱనొహు, ఖందయగోలం, ట్ెభ
ర ర్స భమిము భమళహస్. చికూతస
రెశఱుఫాట్ు కోశం ఇ రసయధతు మండ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించాయు: CNS రబేమం ఈనా ట్్తృ
ర సననయో మిమాళహస్, CNS
రబేమం ఱేతు ట్్తృ
ర సననయో మిమాళహస్.
చికూతస
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రసయధ దఴన ఫట్్ట, యకసతుా ఫట్్ట భమిము యశు యణన ఫట్్ట చికూతసన తుయణ భయసుయు. ముదట్్ దఴఱో ఈనాపుడ్ె
రసడే భందఱు శయక్షుతబైనయ భమిము మోగికూ ఆళాడాతుకూ శఱబంగస ఈంట్ాభ. దఴఱు మిగే కొదీద భందఱు
ఆళాడ్ం ఔవట తయం ఄళపతేంద. రసయధ తుమసియణఔు యసధాయణ మీక్షఱతో తృసట్ు కొతుాయసయుల ఱంఫార్ ంఔిర్ చేళహ
ళమిఫోర ళభునల్ ఫ్ూ
ల భడ్స ళేఔమించి మసనాజీయ ఈతుకూ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌస మసరొచి.
మండ్ళ దఴఱో చికూతస శపఱం ఄరసాయౌ ఄంట్ే ఇ దఴఱో రసడే భందఱు శభయి ళంతంగస ఫల డ్స-ఫ్భ
ర న్ ఫామిమర్
న దాట్ుఔుతు మసనాజీయతు చేయుకోరసయౌ.
రంచ అమోఖయ శంశి ఇ రసయధకూ అయు భందఱు ళహతౄసయుస చేళహంద.
1. ంట్ామిడెభన్ - ఆద ముదట్్ దఴ రసయధకూ ఈయోగియు సయు. గసంతభన్స ఆనెిక్షన్ ఔు చికూతస ఄందంచడాతుకూ ఇ
భంద రసడ్ెతాయు.
2. శమసమిన్ - ఆద ముదట్్ దఴ రసయధకూ ఈయోగియు సయు. మోడుళహభన్స ఆనెిక్షన్ ఔు చికూతస ఄందంచడాతుకూ ఇ
భంద రసడ్ెతాయు.
3. బఱామోసతృసరల్ - ఆద మండ్ె యకసఱ ట్్తృ
ర సననయో మిమాళహస్ ఆనెిక్షనల ఔు ఈయోఖడ్ెుంద. ఇ భంద రశు తాతుకూ
మోడుళహభన్స చికూతసఔు పస్ట ఱెభన్ మజిబం గస రసడ్ెతేనాాయు.
4. ఎఫ్ోల తుతెభన్ - ఆద బఱామోసతృసరల్ ఔంట్ే తఔుకళ ట్ాకూసళహట్్ ఔయౌగిన భంద. ఇ భంద యసధాయణంగస తుపపమిటభాక్స
తో ఔయౌహ రసడ్ెతాయు, ఄభతే మోననథెయఱో ఔడా ఎఫ్ోల తుతెభన్ రసడ్ెతాయు.
5. తుపపమిటభాక్స - భన చెహున యధంగస ఎఫ్ోల తుతెభన్ తోఔయౌహ ఇ భంద రసడ్ెతాయు. దీతు ళఱల చికూతాస శభమం
తఖగ డ్బే కసఔుండా మోగి తాయగస కోఱుఔునే ఄళకసఱసఱు యుఖుతాభ.
6. పకూసతుడ్జోల్ - ఆద గసంతభన్స ఆనెిక్షన్ ఔు చికూతస ఄందంచే భంద. అయౘయం తీశఔునా 30 తుభుయౖసఱ
ఱోప ఇ భంద రేశఔుంట్ే శభయి ళంతంగస తు చేశు ంద.
ంట్ామిడెభన్ భమిము శమసమిన్ ముదట్్ దఴ చికూతసఔు రసడ్ెతాయు.
బఱామోసతృసరల్, ఎఫ్ోల తుతెభన్ భమిము తుపపమిటభాక్స మండ్ళ దఴ చికూతసఔు రసడ్ెతాయు.
పకూసతుడ్జోల్ ఏ దఴఱోనెభనా రసడొ చి.
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23ళ ఄధాయమం
ఆతయ ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన
ల
1.0 అంథారక్స
జంతేళపఱోల ఄధఔంగస ఔతుహంచే రసయధ అంథారక్స; ఄభతే ఆనెిక్ట ఄభన జంతే చయమం, యో ుర్స ఱుికోళడ్ం
భమిము ఆనెిక్ట ఄభన భాంయసతుా తినడ్ం ళఱల భనవేఱకూ ళశుంద. కసఫట్్ట ఇ రసయధ ఔుయట్ేతుమస్, ఱమనమీ
భమిము/ఱేదా ఆంట్ళట న
జ ల్ ఄరొాచి. ఱక్షణాఱు: దయద, భాయౌగాంట్స శ఼ిల్, భమకూసమా భమిము ఄయుదగస
ఱమనమీ & GI ఄళశి ఱు
చికూతస
అంథారక్స చికూతస ఔనఔ అఱశయం ఄభతే మోగి చతుతృో భే ఄళకసఴం ఈంద.
తీళరబైన డుభా ఱేదా ళహశటమిక్ రసయధ ఱక్షణాఱు ఱేతు ఔుయట్ేతుమస్ అంథారక్స ఄభతే ఇ కూంద మాంట్్ఫయోట్్క్స
దాామస చికూతస ఄందంచాయౌ:
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ (O) - దద ఱఔు 500 mg, హఱలఱఔు 10-15 mg/kg; నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱెరోఫ్ోల కససళహన్ (O) - 500 mg, మోజుకూ ఔ యసమి
డాకూసళభకల న్
ూ (O) - దద ఱఔు 100 mg, హఱలఱఔు 2.5 mg/kg; నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) - 500 mg ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
తీళరబైన డుభా ఱేదా ళహశటమిక్ రసయధ ఱక్షణాఱు ఱేతు ఱేదా ఆనహ ఱేవన్ ఎకోసెవర్ రభాదం ఱేతు ఔుయట్ేతుమస్
అంథారక్స ఄభతే మాంట్్ఫయోట్్క్స 7 నండు 10 మోజుఱు రసడ్ెతాయు. ఔరేల ఔాభంగస మోగికూ ఆనహ ఱేవన్
ఎకోసెవర్ శభశయ ఏయుడుతే చికూతసన 60 మోజుఱు కొనయసగించాయౌ.
ఖమిైణీఱు, తృసఱు ఆచేి తఱులఱు భమిము హఱలఱఔు ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ భమిము డాకూసళభకల న్
ూ ఆళాఔడ్ద. ఄభతే
రసయధతు దఽలహటఱో ఈంచఔుతు యట్్ఱో ఏదెభనా ఔట్్ ఄళశమసతుా ఫట్్ట ళహతౄసయుస చేయొచి. ఄభతే దీయఘకసయౌఔ చికూతస
ఄభతే భాతరం ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ భమిము డాకూసళభకల న్
ూ రసడ్ఔుండా ఄభాకూసళహయౌలన్ రసడాయౌ.
ఄభాకూసళహయౌలన్ - దద ఱఔు 500 mg, హఱలఱఔు 15-30 mg/kg. మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; దాాఱుఖు నండు ఆయరెభ
ఔక మోజుఱు.
ఇ చికూతస ళఱల మోగి తృసరణాఱఔు ఄతృసమం ఱేద కసతూ య్వన్ మిగి ఎయసకర్ దఴఔు చేయుఔునే ఄళకసఴం ఈంద.
తీళరబైన డుభా ఱేదా ళహశటమిక్ రసయధ ఱక్షణాఱు ఈనా ఆనహ ఱేవన్ ఎకోసెవర్ ఈనా అంథారక్స ఱేదా ఔుయట్ేతుమస్
అంథారక్స ఈనాట్ట భతే 2 ఱేదా 3 మాంట్్ఫయోట్్క్స దాామస థెయ ఄందంచాయౌ. మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయఱో
ఫాఖంగస ఫాకటమిళభడ్ల్ మాకూటయట్ీ ఖఱ ≥ 1 మాంట్్ఫయోట్్క్ భమిము ≥ 1 తృో ర ట్ీన్ ళహంథళహస్ ఆతుహ తట్ర్ ఔయౌహ
రసడాయౌ (ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్ భమిము కూలండాబైళహన్). తృో ర ట్ీన్ ళహంథళహస్ ఆతుహ తట్ర్ ళఱల ట్ాకూసన్ ఈతుతిు తుయౌచితృో భే
ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ.
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ఫాకటమిళభడ్ల్ మాకూటయట్ీ ఖఱ మాంట్్ఫయోట్్క్స:
ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్ (IV) - దద ఱఔు 400 mg, హఱలఱఔు 10-15 mg/kg. నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఱెరోఫ్ోల కససళహన్ (IV) - 750 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
మోకూసఫ్ోల కససళహన్ (IV) - 400 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
బమోనెమ్ (IV) - 2 g, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ఆమినెమ్ (IV) - 1 g, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
రసంకోబైళహన్ (IV) - ళయం ట్రఫ్ కసనసంట్ేవ
ర న్ 15-20 mcg/mL ఈండే యధంగస మోతాదతు ఆరసాయౌ
తుసయౌన్ G (IV) - 4 million units, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
మాంహళహయౌలన్ (IV) - 3 g, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి (తుసయౌన్ తుమోధఔత ఈనా ళట భనల ఔు)
తృో ర ట్ీన్ ళహంథళహస్ ఆతుహ తట్యులగస తుచేళే మాంట్్ఫయోట్్క్స
యౌనెజోయౌడ్స (IV) - 600 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
కూలండాబైళహన్ (IV) - 900 mg, ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
డాకూసళహయౌలన్ (IV) - 200 mg కొదద మోజుఱు ఇ మోతాద కొనయసగించాయౌ, అ తమసాత 100 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు
ఔ యసమి
కోలమసంపతుకసల్ (IV) - 1 g, 6 నండు 8 ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
భమఱోశరవన్ ఈనా మోఖుఱఱో యౌనెజోయౌడ్స జఞఖాతుగస రసడాయౌ; ఇ భంద దీయఘకసఱం రసడ్ఔం ళఱల న఼యమోఱాజిక్
రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
కోలమసంపతుకసల్ భంద CNS దాామస ఔడా రరేయంచి తుచేమడ్ం ళఱల అంథారక్స చికూతసఔు ఄధఔఱసతం భంద
రసడ్ెతాయు.
మితౄసమిున్ తృో ర ట్ీన్ ళహంథళహస్ ఆతుహ తట్ర్ కసఔతృో భనుట్్కు దీతుకూ ఈనా ళహనమిుళభట్్క్ ఖుణాఱ (మాంట్్ఫయోట్్క్ తో
ఔయౌళహనపుడ్ె) ళఱల అంథారక్స చికూతసఱో ఈయోఖడ్ెతేంద.
బతుంజభట్్స్ ఈనాట్ుట ఄనభానం ఈంట్ే, బమోనెమ్ తోతృసట్ు ఆతయ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసదాఱు. ఔరేల
బమోనెమ్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే ఆమినెమ్ ఱేదా ళహఱాయసటట్్న్ రసడొ చి. IV కసంతనేవన్ థెయ 2 రసశమసఱ
తృసట్ు ఆచిి మోగి ళహితితు బయుఖుయచాయౌ. ఔరేల మోగి ఔనఔ ఏమోయో ఱెభస్డ యో ుర్స ళఱల ఆఫబంద డ్ెతేంట్ే
చికూతసన 60 మోజుఱ తృసట్ు కొనయసగించాయౌ, ఱేదంట్ే రసయధ తియఖఫ్ట్ట ే ఄళకసఴం ఈంద. IV థెయ ూయు మాయఔ ఒయల్
మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయకూ భామసయౌ.

2.0 భాళట ట్
జ స్ (ఫ్రస్ట ఄఫసస్)
మొభుమఔు ళచేి ఆన్లబేవన్ న భాళట ట్
జ స్ ఄంట్ాయు. ళట పభఱోకోఔకస్ ఱేదా ళట తృ
ో ట ో కోఔకల్ ఫాకుటమిమా ళఱల ఇ రసయధ
ళశుంద. మొభుమ ఎయాగస భామి, రసచితృో భ నొహు ళశుంద. ఫ్స్
ర ట ఄఫసస్ ఈనాపుడ్ె మొభుమఱో చీభు
ఏయుడ్ెతేంద. ఱక్షణాఱు: ఱేతగస ఄళాడ్ం, రసప, ఎయాగస ఄళాడ్ం, రదేఴం రేడుగస ఈండ్డ్ం, జాయం భమిము
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యౌంఫ్ ననడ్సస నొహు.
భాళట ట్
జ స్ ఔు మాంట్్ఫయోట్్క్స భమిము మాంట్ీఫ్ల ో జిళహటక్స ఆరసాయౌ. రసయధ భుదమి ఫ్స్
ర ట ఄఫసస్ ఄభతే
ఴశు చి
ర కూతస చేళ,హ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ
చికూతస
యఱసాంతి, మొభుమఔు అదయుళప ఈండాయౌ భమిము మోగి యయళపఔు తృసఱు ఆరొాచి; ఄభతే ఄఫసస్ దద ద ఄభతే
ఫాట్్ల్ దాామస తృసఱు ఆళాడ్ం భంచిద.
భందఱు
ముదట్్ దఴఱోల (ఆన్-డ఼్యమేవన్ భాతరబ)ే :
1. ఎమితోరబైళహన్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
ఱేదా
మసకుసతోరబైళహన్ 150 mg భాతరఱు, మోజుకూ మండ్ె యసయుల
2. బట్ోరతుడ్జోల్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఏడ్ె మోజుఱు
3. ఐఫుతృో ర పన్ 400 mg భాతరఱు, అరసయసతుా ఫట్్ట
ఔరేల బయుఖుదఱ ఱేఔతృో భనా ఱేదా ఄఫసస్ దద ద ఄభనా:
1. భన చెహున యధంగస మాంట్్ఫయోట్్క్స
2. మేడుమల్ ఆతుసవన్ దాామస ఄఫసస్ మీద ఈనా ఈనా ఱినెభన చయమం నండు ఆతుసవన్ భమిము డెభన
ర ేజీ
దాామస చీభుతు త ఱగించాయౌ. ఔరేల ఄఫసస్ దద ద ఄభతే ఇ చికూతస ఆంట్ర్-కోశట ల్ ఫాలక్ ఱేదా భతే
ు ఆచిి
చేమాయౌ.
3. ఄఫసస్ ఈనా రదేఱసతుకూ రతిమోజు డెళ
ర హసంగ్ ఄళశయం.
4. తయౌల కూ ఔనఔ తృసఱు ఆళాడ్ం నొహుతు తెహుశుంట్ే యౘమోమన
ల రసడు ఱాకేటవన్ శరవన్ చేయొచి.
మోగికూ యవమశ఼చి
> మోగి యబరతన తృసట్్ంచాయౌ భమిము దద ఄఫసస్ ఄభతే తు మండ్ె మొభుమఱ నండు తృసఱు ఆరొాచి.
> యయళపకూ ఎదఖుదఱ రకసయం ఆతయ అయౘయప ఄఱరసట్ు
ల చేమాయౌ.

3.0 ేల గ్
ఎమీసతుమా ళహటస్ (ేల గ్ ఫాళహఱలస్) ళఱల ళచేి జూననట్్క్ ళహశటమిక్ రసయధ; ఆద మోడెంట్స ఫ్ల ళఱల భనవేఱఔు
యో ఔుతేంద. ఇ రసయధ ఫుయఫో తుక్, ళఫ్హటకసమమిక్ భమిము నయమోతుక్ యౄంఱో ఈంట్ుంద; ఆందఱో ఫుయఫో తుక్
ేల గ్ ఄధఔంగస ఔతుహశు ంద. ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స ఏడ్ె మోజుఱు ఱేదా ఄంతఔంట్ే తఔుకళ; ఫుయఫో తుక్ ేల గ్ ఔు
చికూతస ఄందంచఔతృో తే 50%-60% మోఖుఱు చతుతృో భే ఄళకసఴం ఈంద. ళఫ్హటకసమమిక్ ేల గ్ భమిము నయమోతుక్
ేల గ్ ఔు చికూతస ఄందంచఔతృో తే 100% కచిితతాంతో మోఖుఱు చతుతృో తాయు.
చికూతస
ళహటళమిక్ ఱేదా నయమోతుక్ ేల గ్ ళచిిన మోఖుఱఱఱో 24 ఖంట్ఱ ఱోప చికూతస తృసరయంతేంచాయౌ. మీనల్ పంక్షన్
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యసధాయణ ళహితిఱో ఈంద ేల గ్ ళళేు ఇ కూంద భందఱఱో ఔట్్ రసడాయౌ:
ళట తృ
ో ట ో బైళహన్ (IM) 15 mg/kg, మోజుకూ మండ్ె యసయుల. ఖమివట మోతాద 1 g.
జంట్ాబైళహన్ (IM/IV) ముదట్్ యసమి రసడునపుడ్ె 2 mg/kg, అ తమసాత నండు 1.7 mg/kg ఎతుమిద
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
ద మోజుఱ తృసట్ు చికూతస ఄందంచాయౌ ఱేదా ఈయౖోణ ఖాత యసధాయణ యసిభకూ ళచిిన భూడ్ె మోజుఱు తమసాత ళయఔు
కొనయసగించాయౌ.
రతాయభాాామం: డాకూసళభకల న్
ూ (O/IV) 100 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
ళహతృో ర ఫ్సలకూసన్, ఱెరోఫ్సలకూసన్ ఱేదా కోలమసంపతుకసల్ ఔడా రఫాళళంతంగస తు చేయు సభ.
భఽద ఔణజఞఱం కాయఱఱో ఆనెిక్షన్ ఔనఔ ఈంట్ే కొలమసంపతుకసల్ రసడ్డ్ం ఈతు భం.
కోలమసంపతుకసల్ ముదట్్ యసమి ఆచిినపుడ్ె IV 25 mg/kg. అ తమసాత నండు (O/IV) దాామస 12.5 mg/kg,
అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
ఫుయఫో తుక్ ేల గ్ ఈనా రసమితు ఏకసంతంగస ఈంచాయౌ.
నయమోతుక్ ేల గ్ ఈనా రసయు ఱసాశ భమిము తందళపఱు యశు మించఔుండా జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ.
ఫాకుటమిమా/మోగితో ఈనారసమికూ కుమోతృ ర పభఱాకూసస్
నయమోతుక్ ేల గ్ మోఖుఱు, ఎమీసతుమా ళహటస్ తో ఆనెిక్ట ఄభన ఫ్ల ఱఔు ఎకోుస్ ఄభన రసయు, ఎమీసతుమా ళహటస్
తో ఆనెిక్ట ఄభన జంతేళపఱ ఫ్ూ
ల భడ్సస ఱేదా ఔణజఞఱాతుా తగియౌనపుడ్ె ఱేదా రయోఖఱసఱఱో ఆనెిక్ట ఄభన
దామసితుా భుట్ుటఔునాపుడ్ె అ ళయకూుకు ఔడా ేల గ్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద. కసఫట్్ట ఄఱాంట్్ ళయఔుుఱు
మాంట్్ఫయోట్్క్ హరరెంట్్వ్ థెయ తీశకోరసయౌ.
ేల గ్ రసయధ మసఔుండా ఈండేంద శభయి ళంతబైన భంద కో-ట్ెభము
ో )
ర కససజోల్ (ళహటన్
దద ఱఔు మండ్ె భాతరఱు b.i.d; ఏడ్ె మోజుఱు
హఱలఱఔు ఔక భాతర b.i.d; ఏడ్ె మోజుఱు
శఱాిడుమిడెభన్ ఎఱమీు ఈనా మోఖుఱు కొలమసంపహతుకసల్ భమిము ట్ెట్ారళభకల న్
ూ రసడాయౌ
4.0 ట్్క్ ఫార్ా మిఱాహసంగ్ పళర్
ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ ళఱల భూడ్ె మోజుఱు తుయౌచే పఫ్భల్
ర ఎహయో డ్సస భమిము ఏడ్ె మోజుఱు తుయౌచే ఎపఫ్భల్
ర ఎహయో డ్సస
న ట్్క్ ఫార్ా మిఱాహసంగ్ పళర్ ఄంట్ాయు; ఆద ఔకయసమి మసఔుండా ఄనేఔ యసయుల తియఖఫ్ట్టడ్ం ళఱల దీతుకూ ఇ ేయు
ళచిింద. జాయంతో తృసట్ు మోగికూ ఄనేఔ యసధాయణ ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళచి. పఫ్భల్
ర ఎహయో డ్స ళచిి రెయలన రతి యసమి
కొతుా ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ, యట్్తు "కైళహస్ (crisis)" ఄంట్ాయు. ఇ కైళహస్ ఱో ఈండే "చిల్ ేస్"
శభమంఱో మోగికూ ఄధఔ ఈయౖోణ ఖాతఱతో జాయం (106.7°F ఱేదా 41.5°C), డెయ్మిమం, అందో లన, ట్ాకుకసమిడమా
భమిము ట్ాకుేాభక్ ఱక్షణాఱు ళయఔు యచొచి. చిల్ ేస్ ళయళధ ద నండు భుభు తుభుయౖసఱు ఈంట్ుంద. ఇ
దఴ ఄమాయఔ "ఫ్ల ష్ ేస్" ళశుంద; ఇ దఴఱో మోగికూ తీళరంగస చెభట్ ట్ట డ్ం, ఴమీయ ఈయౖోణ ఖాతఱు చాఱా ఎఔుకళ
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ఄళాడ్ం భమిము కొతుా యసయుల మోగి కసశు ఴైతృో ట్ెతుసవ్ ఄళాడ్ం చ఼డొ చి. చికూతస ఄందంచఔతృో తే ఔట్్ నండు
నాఱుఖు ఎహయో డ్సస జాయం భమిము ఆతయ ఱక్షణాఱు ళచాిఔనే ఇ రసయధ తఖుగతేంద.
ఫో మయౌమా డ్ట్ోటతు ఄనే ళభుమోకుట్సస ళఱల ఇ రసయధ ళశుంద. అమిాతోరడ్రస్ భరసబట్ా ఄనే ళభుమోకుట్సస యో కూన యసఫ్టట ట్్క్
భనవేయౌా ఔుడుతే ఇ రసయధ ళశుంద. ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స మండ్ె రసమసఱ ఱోప ఈంట్ుంద.
చికూతస
ట్్క్స ళఱల మీఱాహసంగ్ పళర్, ఱౌస్ ళఱల మీఱాహసంగ్ పళర్ ళళేు :
ట్ెట్ారళభకల న్
ూ ఱేదా ఎమితోరబైళహన్ (O) 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి; ఐద నండు ద మోజుఱు.
ఎతుమిద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ఎమితోరబైళహన్ ఎయోట ఱేట్స (O) 10 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ఆరసాయౌ.
మోగికూ రసంతేఱు ఱేదా ననట్్ దాామస చికూతస ఄందశుంట్ే తీళరబైన రసయధ మసళడ్ం ఱేదా CNS రఫాయతం ఄభతే:
ేమంట్యల్ ళఫ్టమ
ో ాకోసన్ మోజుకూ 2 g; ద నండు దాాఱుఖు మోజుఱు
ఱేదా
డాకూసళభకల న్
ూ (IV) 1-2 mg/kg, రతి నెాండ్ె/ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి (ఎతుమిద శంళతసమసఱ ఱోప
హఱలఱఔు ఆళాఔడ్ద)
ఎతుమిద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - తుసయౌన్ G (IV) 25,000 units/kg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి
జాయం ళచిినపుడ్ె చికూతస తృసరధమిఔ దఴఱోనే తృసరయంతేంచాయౌ. చికూతస తృసరయంతేంచిన మండ్ె ఖంట్ఱ ఱోే జఞమిష్ఴర్క్ ఴైభర్ రతిచయయ ఫమట్డ్ెతేంద. దీతుా తగిగంచడాతుకూ ఄళహట్ాబైననపన్ (O) 650 mg,
మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయ తృసరయంతేంచాఔ భుంద మండ్ె ఖంట్ఱఔు భమిము తృసరయంతేంచిన తమసాత మండ్ె ఖంట్ఱఔు.
తుసయౌన్ దాామస ఱౌస్ ళఱల ఔయౌగిన మీఱాహసంగ్ పళర్ ఔు చికూతస తృ ందన మోఖుఱఱో జఞమిష్-ఴర్క్ ఴైభర్ తీళరత
ఄధఔంగస ఈంట్ుంద.
ేమంట్యల్ ఫ్ూ
ేర న్ భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్స ఄశషజతాాఱ నండు ఈఴభనం ఔయౌగించాయౌ.
ల భడ్సస దాామస డీఴైడవ
తీళరబైన తఱనొహు ఈంట్ే: ఄళహట్ాబైననపన్ తోతృసట్ు అకుసకోడో న్ ఱేదా ఴైడోర కోడో న్
యకసయం భమిము రసంతేఱు ఈంట్ే: తృో ర కోలముమసజభన్ (O/IM) 5-10 mg మోజుకూ ఔట్్ నండు నాఱుఖు యసయుల
(ఄళశమసతుా ఫట్్ట).
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24ళ ఄధాయమం
న఼యట్్రవనల్ డుస్అయడ యల ు
ఄశంూయణ ంగస అయౘయం ఱేదా ఴమీమసతుకూ శమిడా తృో వకసఱు తీశకోఔతృో తే ఱేదా ఴమీయం తృో వకసఱతు తీశకోఱేఔతృో తే
భమిము అయౘయం ఄళశమసతుఔనాా ఎఔుకళ తీశఔుంట్ే న఼యట్్వ
ర నల్ డుస్అయడ ర్స ళయసుభ; ఄతిభుకయబైన
న఼యట్్వ
ర న్ డుస్అయడ ర్స:
1. తృో ర ట్ీన్-ఎనమీు భాల్-న఼యట్్వ
ర న్ (కసమోబఴైడట్స
ేర స, తౄసయట్సస, తృో ర ట్ీన్స ఱోం)
2. న఼యట్్వ
ర నల్ ఄనేమిమా (ఎయా యఔు ఔణాఱ ళహంథళహస్ ఔు కసరసయౌసన తృో వకసఱ ఱోం; ఐయన్, తౄో యౌక్ మాళహడ్స
భమిము యట్మిన్ B12)
3. ఄయోడున్ ఱోం ళఱల ళచేి ఄళశి ఱు (థెభమసభడ్స యౘమోమన్ ళహంథళహస్ ఔు ఄయోడున్ చాఱా ఄళశయం)
4. యట్మిన్ A ఱోం
ఆతయ ఄళశి ఱు ఔడా న఼యట్్వ
ర న్ ఱోం ళఱల ళయసుభ కసతూ రసట్్ ళఱల తీళరబైన అమోఖయ శభశయఱు తఱెతుళప


ఄధఔ ఫయుళప/ ఫలళహట్ీ



యట్మినల ఱోం ళఱల ళచేి ఄళశి ఱు



ట్ేస్
ర మినయల్స ఱోం ళఱల ళచేి ఄళశి ఱు

1.1 తృో ర ట్ీన్-ఎనమీు భాల్-న఼యట్్రవన్ (PEM)
కసమోబఴైడట్స
ేర స, తౄసయట్సస, తృో ర ట్ీన్స తగిన మోతాదఱో తీశకోఔతృో ళడ్ం ళఱల ఇ ఄళశి ళశుంద. ఐయన్ భమిము
యట్మిన్ A ళంట్్ బైకాో న఼యట్్ఎ
ర ంట్సస ఱోం, ఆనెిక్షన
ల ఔడా ఇ ఄళశి మసళడ్తుకూ కసశు కసయణం ఄరొాచి. ఐద
శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱోల PEM ఎఔుకళగస ఔతుహశు ంద.
1.2 PEM యొఔక కూలతుఔల్ యౄతృసఱు
1. తఔుకళ ఫయుళప (ఄండ్మాభట్స) - ఆద భధయ తయయౘ తీళరత ఖఱ భాల్-న఼యట్్వ
ర న్. భాభుఱుగస చ఼ళేు
హఱలరసడ్ె ఄందమిఱాగసనే ఔతుహయు సడ్ె కసతూ తుయతంగస మియౕయౌళేు హఱలరసడు ళమశ ఈనారసమిఔనాా చినాగస
భమిము శనాగస ఈంట్ాడ్ె. ఒడుభా ఈండ్ద.
2. భమసశమస్ - ఆద తీళరబైన భాల్-న఼యట్్వ
ర న్. చినాహఱలఱు యఖడ్ంఱో చాఱా ఆఫబందఱు ఎదయుకంట్ాయు.
ఔండ్మసఱు యఖతృో ళడ్ం, ఫ్సలళహడ్స భమిము భుడ్తఱు డ్డ చయమం భమిము ఎభుఔఱఖూడ్ె ఱాంట్్ యౄభుతో
ఈంట్ాయు. హఱలరసడ్ె బేఱుఔునే ఈనాట్ుట, అఔయౌతో ఈనాట్ుట ఔతుహయు సడ్ె, దీతుతు "ఒల్డ యసన్స పేస్" ఄతు
హఱుయసుయు. ఒడుభా ఈండ్ద.
3. కసాలహయోమోకర్ - ఆద తీళరబైన భాల్-న఼యట్్వ
ర న్. చినాహఱలఱు యఖడ్ంఱో చాఱా ఆఫబందఱు ఎదయుకంట్ాయు
కసతూ భమసశమస్ ఱో ఈనాతుా తీళరబైన ఆఫబందఱు ఈండ్ళప. తృ తిు ఔడ్ెప ఈతబ ఈండ్డ్ం (తౄసట్ీ ఆంపహఱటమేవన్
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ళఱల ఴతృసట్ోబగసయౌ) ఖభతుంచళచి. హఱలరసడు జుట్ుటఱో భాయుుఱు ఔతుహంచడ్ం (జుట్ుట గోధభ యంఖుఱోకూ
భాయడ్ం, తుఱుళపగస ఈండ్డ్ం భమిము భఽదళపగస ఄళాడ్ం) భమిము చయమం మీద మసలస్ ఔతుహంచడ్ం (ఫ్ేల కు
భంట్స డెయమట్ెభట్్స్). ఫ్భఱేట్యల్ ఒడుభా ఈంట్ుంద.
4. భమసళహమక్-కసాలహయోమోకర్ - భమసశమస్ ఱో హఱలరసడుకూ ఔయౌగే తీళరబైన ళహితేఱు భమిము కసాలహయోమోకర్ ఱో
హఱలరసడుకూ ఔయౌగే ఒడుభా యొఔక ఔఱభఔతో ఇ ఄళశి ఈంట్ుంద. భమసశమస్ భమిము కసాలహయోమోకర్ ఱో ఈండే
ఱక్షణాఱు హఱలరసడుఱో ఖభతుంచళచి.
ఖభతుఔ: ఄపుడే పట్్టన యయళపఱోల ఒడుభా ఈంట్ే కచిితంగస తీళరబైన భాల్-న఼యట్్వ
ర న్ గసనే మిఖణంచాయౌ,
యయళప యొఔక ఫయుళపన మిఖణఱోకూ తీశకోఔడ్ద
1.3 PEM యొఔక అంతోరతృో బట్్రక్ ఱక్షణాఱు
అంతోరతృో బట్్ర (ఴమీయ కొఱతఱు) దాామస PEMతు ఖుమిుంచళచి. శట ంట్్ంగ్, రేళట ంహ గ్, ఄండ్ర్-రెభట్స, యసమల్ ఫాడీ
భాస్ ఆండెక్స (BMI) భమిము యసమల్ మిడ్స-ఄుర్ శయకబిమన్స (MUAC) అంతోరతృో బట్్క్
ర శ఼చీఱ దాామస
PEM ఖుమించి తెఱుశకోరొచి
1. శట ంట్్ంగ్ - ళమశఔు ఈండాయౌసన ఎతే
ు ఈండ్ఔతృో ళడ్ం. శదీయఘకసఱం తృో వకసఱ ఱోం ళఱల భమిము కసాతుక్
ఱేదా మిఔమంట్స రసయధఱ ళఱల శట ంట్్ంగ్ ళశుంద.
2. రేళట ంహ గ్ - ఎతే
ు ఔు తఖగ ఫయుళప ఈండ్ఔతృో ళడ్ం. ఎతే
ు యుఖుదఱ ఱేఔతృో భనుట్్కు హఱలఱోల ఫయుళప ఔాభంగస
తగిగతృో ళడ్ం రేళట ంహ గ్ ళఱల జయుఖుతేంద. ఄఔయట్స భాల్-న఼యట్్వ
ర న్, ఇ భధయనే ళచిిన మోఖం, తృౌలహటకసయౘయ ఱోం
ళఱల ఫయుళప తఖగ డ్ం జయుఖుతేంద.
3. ఄండ్ర్-రెభట్స - ళమశఔు తఖగ ఫయుళప ఈండ్ఔతృో ళడ్ం. కసాతుక్ భమిము ఄఔయట్స భాల్-న఼యట్్వ
ర న్ న
మియౕయౌంచఔుతు తమాయుచేమఫడ్డ శ఼చిఔ. ఄండ్ర్-రెభట్స ఄనేద కసాతుక్ భాల్-న఼యట్్వ
ర న్ (ఈదా: దీయఘకసఱం
రసయధ ఈండ్డ్ం ఱేదా అయౘయ ఱోం) ఱేదా ఄఔయట్స భాల్-న఼యట్్వ
ర న్ (ఈదా: యమోచనాఱు, ఆనెిక్షన్) ళఱల
మసరొచి.
4. ఱో ఫర్ు రెభట్స - ఆంట్ారముట్ెమిన్ గోాత్ మిట్ామేడవన్ ళఱల ళచేి ఄళశి . రంచ అమోఖయ శంశి రకసయం, పట్్టన తడ్డ
2.5 kg ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ే ఫయుళప తఔుకళగస పట్్టనట్ుట. ఖయైధాయణ శభమంఱో తయౌల అయౘయం భమిము
తృో వకసఱు శమిగస తీశకోఔతృో ళడ్ం, భఱేమిమా ళంట్్ ఆనెిక్షన
ల మసళడ్ం, ధ఼భతృసనం, భాట్యాల్ ళేటచర్
తఔుకళగస ఈండ్డ్ం ళంట్్ కసయణాఱ ళఱల తడ్డ ఫయుళప తఔుకళగస ఈండొ చి.
చితరట్ం 1: అంతోరతృో బట్్రక్ ఱక్షణాఱు
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5. ఱో BMI - ఫాడీ భాస్ ఆండెక్స న ఇ యధంగస ఱెకూకయసుయు: weight (in kg) ÷ height2 (in meters). దీతు
ళఱల హఱలరసడ్ె శనాగస ఈనాాడా ఱేఔ ఱాళపగస ఈనాాడా, శమైన ఫాడీ భాస్ యఱుళఱు ళంట్్య తెఱుశకోరొచి.
ఇ కూంద యధంగస BMI ళమీగఔమించఫడుంద:
ట్ేఫుల్ 1: BMI & గేాడ్సస
BMI (kg/m2)

Diagnosis

Below 16.0

Severe under-nutriton (thinness grade 3)

16.0 – 16.9

Moderate under-nutrition (thinness grade 2)

17.0 – 18.4

Mild under-nutrition (thinness grade 1)

18.5 – 24.9

Good nutritional status

25.0 – 29.9

Overweight (overweight grade 1)

30.0 – 39.9

Obesity (overweight grade 2)

40 or above

Severe obesity (overweight grade 3)

యసమల్ MUAC: యసమల్ మిడ్స-ఄుర్ శయకబిమన్స ఄనేద ఎడ్భ చేతి భఫాఖం చట్ుటకొఱతన ఱెకూకంచడ్ం; బుజం
యొఔక భధయఫాఖం (ఄకోామీమం) నండు మోచేతి ఄంచ (ఒఱెకాసనాన్) ళయఔు కొఱత తీశకోరసయౌ. MUACన
ళంట్ీమీట్యులఱో కొఱుయసుయు.
ట్ేఫుల్ 2: యసమల్ మిడ్స-ఄుర్ శయకబిమన్స (small MUAC) ఫట్్ట భాల్-న఼యట్్రవన్ ఱెకూకంచడ్ం
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ళమశ

తీళరబైన భాల్-

భధయ తీళరత ఖఱ

ట్ోట్ల్ భాల్-

న఼యట్్రవన్

భాల్-న఼యట్్రవన్

న఼యట్్రవన్

< 5 శంళతసమసఱు

< 11.5 cm

11.5 – 12.4 cm

< 12.5 cm

5 – 9 శంళతసమసఱు

< 13.5 cm

13.5 – 14.4 cm

< 14.5 cm

10 – 14 శంళతసమసఱు

< 16.0 cm

16.0 – 18.4 cm

< 18.5 cm

మళానంఱో ఈనా రసయు (15+

< 19.0 cm

19.0 – 21.9 cm

< 22.0 cm

< 19.0 cm

19.0 – 22.9 cm

< 23.0 cm

శంళతసమసఱు), ఖమీైణీఱు కసతూ ళు ఱ
ర ు,
తృసఱు ఆళాతు ళు ఱ
ర ు, భఖరసలైా
ఖమిైణీ ళు ఱ
ర ు, తృసఱు ఆశునా తఱులఱు
(ముదట్్ అయు నెఱఱు)

1.4 PEM భానేజమంట్స (ఄండ్ర్-న఼యట్్రవన్)
భాల్-న఼యట్్వ
ర న్ ఈనా దఴ, తీళరత భమిము రెభదయ శంకూలవటతఱు ఈండ్డ్ం/ఱేఔతృో ళడ్ం ళంట్్ ఄంఱసఱన ఫట్్ట
PEM భానేజమంట్స ఈంట్ుంద. తీళరబైన తృౌలహటకసఱ ఱోం ఈనా హఱలఱోల ఒడుభా, ఴైతృో థెమిమమా, ఴైతృో గల ళ
ట మిమా,
డుఴైడవ
ేర న్, ఄనేమిమా, ళఫ్హటళమిమా/ఆనెిక్షన
ల భమిము కసమిడమాక్ పభఱయర్ ళంట్్ ఄళశి ఱు ఔనడ్ళచి.
PEM భానేజమంట్స చయయఱోల ఫాఖంగస శమైన అయౘయ ది తేఱు, తృో వకసఱు ఄందజేమడ్ం భమిము రెభదయ
శంకూలవటతఱఔు చికూతస ఄందజేమడ్ం ఈంట్ాభ.
1. ఄఔయట్స భాల్-న఼యట్్రవన్ (రేళట ంహ గ్ & ఄండ్ర్-రెభట్స)
ళహయమర్ ఄఔయట్స భాల్-న఼యట్్వ
ర న్ (SAM): మోగికూ ఎట్ుళంట్్ అమోఖయ శభశయఱు ఱేఔతృో తే ఆంట్ోల నండు "మడీ ట్ు
మూస్ తెయతృసట్్క్ పపడ్స" (RUTF) దాామస భాల్-న఼యట్్వ
ర న్ నండు తహుంచళచి. ఔరేల SAMతో తృసట్ు అమోఖయ
శభశయఱు ఈంట్ే మోగితు అశతిరఱో చేమిి చికూతస ఄందంచాయౌ. డుఴైడవ
ేర న్, యౖసక్, ఄనేమిమా, ఆనెిక్షన
ల ,
ఴైతృో థెమిమమా, ఴైతృో గల ళ
ట మిమా భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్స శభతేఱయత దెఫబతినడ్ం ళంట్్ ఄళశి ఱఔు చికూతస
ఄందంచాయౌ. F75, F100 & ReSomal ఄందంచాయౌ; యట్్ రసడ్ఔం జఞతీమ తృో వఔ ఱోతృసఱ భానేజమంట్స శంశి
ఆచిిన భాయగ దయశకసఱన ఫట్్ట ఈండాయౌ.
ఐద శంళతసమసఱు భఫడున మోఖుఱు, ఖమిైణీఱు భమిము తృసయౌచేి తఱులఱు ఔడా ఆంట్్ నండే RUTF దాామస
భమిము భన చెహున భాయగ దయశకసఱ దాామస తభ అమోఖయ ళహితితు బయుఖుయుచకోరసయౌ
2. కసాతుక్ భాల్-న఼యట్్రవన్ (శట ంట్్ంగ్)
మోగికూ శమైన అయౘయం తీశకోళడ్ం భమిము శభమానయసయం తినే యవమంఱో కౌతుసయౌంగ్ ఆరసాయౌ. ఏబైనా అమోఖయ
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శభశయఱు ఈంట్ే అమోఖయ కేందారఱ దాామస చికూతస తృ ందాయౌ.
1.5 ఄధఔ ఫయుళప/ఫలళహట్ీ
ఴమీయంఱో ఄధఔంగస కొళపా ేయుఔుతుతృో ళడ్ం ళఱల మోగి ఄధఔ ఫయుళపతో ఫాధ డ్డాతుా ఫలళహట్ీ ఄంట్ాయు. కొతుా
శందమసైఱోల ఴైతృో థెభమసభడుజం, ఔులహంగ్స రసయధ, దీయఘకసఱం భందఱు రసడ్డ్ం (ఈదా: కసమిటకోళట మసభడ్సస) ళంట్్
రసట్్ ళఱల ఔడా ఫలళహట్ీ మసరొచి. ఴమీయ ఫయుళపఱో 2-70% కొళపా ఈంట్ుంద. దీతు రకసయం భఖరసమిఱో 24%
ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ే, అడ్రసమిఱో 35% ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ే రసమితు ఫలళహట్ీ మోఖుఱు ఄంట్ాయు. భఖరసమిఱో 824% కొళపా భమిము అడ్రసమిఱో 21-35% కొళపా ఈండాయౌ. రశళం ఄభయన ళు ఱ
ర ఱో కొళపా ఱసతం ఄధఔంగస
ఈండాయౌ ఱేఔతృో తే రసమికూ శంతాననతుతిు శభశయఱు ళయసుభ. ఫ్ళహట్ీ ళఱల కసమిడయోరసశ఼కాఱర్ రసయధ, ఴైమటనషన్,
ట్ెభప్ II డ్మాఫ్ట్్స్, కొతుా యకసఱ కసనసయుల, ఎభుఔఱు & కులల శభశయఱు భమిము జీయణ క
ర ామ
ూ
శభశయఱు
తఱెతు ేతాభ.
ఫలళహట్ీ యొఔక అంతోరతృో బట్్రక్ ఱక్షణాఱు
ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు
Z score - +2SD - < +3SD = ఄధఔఫయుళప
Z score - +3SD = ఫలళహట్ీ
తృో వకసఱ ఖుమించి కౌతుసయౌంగ్ ఆచేిట్పుడ్ె ఇ కూంద యవమాఱ మీద ఴాది ట్ాటయౌ:
అయౘయప ఄఱరసట్ల ఱో భాయుు (కసమోబఴైడట్స
ేర స భమిము తౄసయట్సస ఈనా అయౘయం తగిగంచి ండ్ెల భమిము
ఔయగసమఱు ఎఔుకళ తినాయౌ)
భదయతృసనం ఔాభంగస తగిగంచకోరసయౌ
ఴమీయంఱో ఴకూుతు ంచకోళడాతుకూ భమిము కొళపాన ఔమిగించకోళడాతుకూ రసయమాభాఱు, అట్ఱు

2.1 ఄనేమిమా
ఴమీయంఱో ఴిమోగోలతన్ యసిభ తఔుకళగస ఈండ్డ్ం ళఱల ళచేి ఄళశి న ఄనేమిమా ఄంట్ాయు. ఴిమోగోలతన్
తగిగతృో ళడ్ం ళఱల ఔణాఱఔు అకూసజన్ ఄందడ్ం తగిగతృో తేంద. ఄనేమిమాఔు కసయణం భమిము ఄద మిగే ఱక్షణాఱన
ఫట్్ట నాఱుఖు యధాఱుగస ళమీగఔమించళచి:
1. ఴమోమేజిక్ ఄనేమిమా
యఔు యసరళం ఄళాడ్ం ళఱల ళచేి ఄనేమిమా. ట్ారభా, నెఱశమి, ఖయైధాయణ భమిము రశళం శభమంఱో, షుక్
రసర్మ్ ళంట్్ మసనాజీళపఱు ఆనెిక్షన్ ళఱల భమిము ళహయట ో యో మిమాళహస్ ళంట్్ కసయణాఱ ళఱల ఴమోమేజిక్
ఄనేమిమా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద.
2. ఴీమోఱెభట్్క్ ఄనేమిమా
భఱేమిమా, ళహకూల్ ళల్ డుళస్ ళంట్్ రసయధఱు మసళడ్ం ఴమీయంఱో ఎయా యఔు ఔణాఱు నాఴనం ఄళాడ్ం ళఱల
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ఴీమోఱెభట్్క్ ఄనేమిమా ళశుంద
3. ఴైతృో తృసలళహటక్/ఎతృసలళహటక్ ఄనేమిమా
ఫో న్ భాయమో (భూఱఖ) ఴమీమసతుకూ ఄళశయబైనతుా ఎయా యఔు ఔణాఱన ఈతు ెతిు చేమఱేఔతృో ళడ్ం ళఱల ఎతృసలళహటక్
ఄనేమిమా ళశుంద. భూఱఖ తుతీయు దెఫబతినడ్ం రసయధఱు (అట్ోఆభూయన్, రెభయల్ ఆనెిక్షన్), మేడుభేవన్,
కుమోథెయ భమిము కొతుా భందఱు (మాంట్ీ-ఆన్లబేట్మి, మాంట్్ఫయోట్్క్స) రసడ్ఔం ళఱల జయుఖుతేంద.
4. న఼యట్్రవనల్ ఄనేమిమా
ఎయా యఔు ఔణాఱ ఈతుతిు కూ ఄళశయబైన తృో వకసఱు ఴమీమసతుకూ ఄందఔతృో ళడ్ం ళఱల న఼యట్్వ
ర నల్ ఄనేమిమా ళశుంద.
ఐయన్, తౄో యౌక్ మాళహడ్స భమిము యట్మిన్ B12 ళంట్్ తృో వకసఱు ఱోం ళఱల ఇ ఄళశి ళశుంద; ఆద భూడ్ె
యకసఱుగస ళమీగఔమించళచి:
1. ఐయన్ ఱోం ళఱల ఄనేమిమా
2. తౄో యౌక్ మాళహడ్స ళఱల ఄనేమిమా
3. యట్మిన్ B12 ళఱల ఄనేమిమా
ఄనేమిమా ఄతుా ళమశఱ రసమికూ ళశుంద; ఄభతే ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఱో భమిము ఖమిైణీఱఱో ఇ
ఄళశి ఎఔుకళగస ళచేి ఄళకసఱసఱునాాభ. ఴమీయంఱో ఴిమోగోలతన్ యసిభ ఎంత ఈందో తెఱుశకోళడ్ం దాామస
ళయకూుకూ ఄనేమిమా ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరొచి (ట్ేఫుల్ 3):
ళమశ

ఄనేమిమాన శ఼చించే ఴిమోగోలతన్ యసిభ
(g/dl)

6 – 59 నెఱఱు

< 11.0 g/dl

5 – 11 శంళతసమసఱు

< 11.5 g/dl

12 – 14 శంళతసమసఱు

< 12.0 g/dl

15 శంళతసమసఱ భన భఖరసయు

< 13.0 g/dl

15 శంళతసమసఱ భన అడ్రసయు

< 12.0 g/dl

ఖమిైణీ ళు ఱ
ర ు

< 11.0 g/dl

ఄనేమిమా తీళరత శ఼చీ
Hb 11.0 – 10.0 g/dl = శాఱుబైన ఄనేమిమా
Hb ≤ 10.0 – 7.0 g/dl = భధయ తీళరత ఖఱ ఄనేమిమా
Hb < 7.0 – 4.0 gdl = తీళరతబైన ఄనేమిమా
Hb < 4.0 g/dl = ఄతి తీళరబైన ఄనేమిమా
ఄనేమిమా తురసయణ
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ఐయన్ భమిము యట్మిన
ల ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం తీశకోళడ్ం. ఱసకాయౘయం నండు ళచేి ఐయన్ (నాన్ఴీమ్ ఐయన్) ఔనాా భాంశం దాామస ళచేి ఐయన్ (ఴీమ్ ఐయన్) ఴమీయం తాయగస తీశఔుంట్ుంద. యట్మిన్
C ళఱల ఴమీయం ఐయన్ తీశఔునే యసభయి ాం యుఖుతేంద; ట్ీ భమిము కసప ళఱల ఇ యసభయి ాం తఖుగతేంద



ఄనేమిమాఔు కసయణం ఄభేయ ఆతయ రసయధఱ తురసయణ భమిము చికూతస (ఈదా: భఱేమిమా, రసర్మ
ఆనెిక్షన్, ఆతయ ఆనెిక్షన
ల )



హఱలఱఔు, ఖమిైణీఱఔు, ళహకూల్ ళల్ మోఖుఱఔు ఐయన్ భమిము తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఆరసాయౌ



బైకాోన఼యట్్ఎ
ర ంట్సస ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ

ఐయన్ ఱోం
ఴమీయంఱోతు ఫాగసఱఔు అకూసజన్ శయపమస చేమడాతుకూ ఐయన్ శయౘమడ్ెతేంద. ఴీమోగోలతన్, బైయోగోలతన్,
ళభట్ ోకోామ్స, కసుతుి న్ అకుసడేస్ [Xanthine oxidase], ఄకొతుట్ేస్, మసకూసడేస్ భమిము కసయట్ఱేస్ ళంట్్ భుకయబైన
ఔణాఱఱో ఈండ్డ్ం ళఱల ఐయన్ ఴమీమసతుకూ చాఱా ఄళశయం ఐన తృో వఔం. ళభట్ ోకోామ్స ళఱల ళల్ మళహుమేవన్
జయుఖుతేంద, కసుతుి న్ అకుసడేస్ ళఱల న఼యకూలక్ మాళహడ్సస తమాయభేయందఔు ఈయోఖడే ూయమినలన
కసయట్ఫో యౌజం చేమడాతుకూ ఈయోఖడ్ెతేంద, ఄకొతుట్ేస్ కాబ్స ళభకూల్ ఱో భుకయతృసతర తృో లహశు ంద.
ఴీమోగోలతన్ యసిభతు ఫట్్ట ఄనేమిమా ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరొచి కసతూ ఄదే ది తితు ఐయన్ యసిభ
తెఱుశకోళడాతుకూ రసడ్ఱేభు. ఴమీయంఱో ఐయన్ యసిభ డుతృో ళడ్ం/ఱోతృసఱు భూడ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించఫడాడభ:
1. ఐయన్ తుఱాఱు తగిగతృో ళడ్ం: కసఱేమం, ళరలన్ భమిము ఫో న్ భాయమో (భూఱఖ)ఱో ఐయన్ తుఱుళచేళహ ఈంట్ుంద;
శమైన అయౘయం తీశకోఔతృో ళడ్ం ళఱల ఆద ఔాభంగస తగిగతృో తేంద. ఄభతే దీతు ళఱల ఴీమోగోలతన్ యసిభభ ఄంతగస
రఫాళం డ్ద.
2. ఐయన్ ఱోం (ఎమితరోతృో భళహస్): ఐయన్ తుఱాఱు గనతూమంగస డుతృో ళడ్ం, ఴీమోగోలతన్ ఈతుతిు కూ
కసరసయౌసనంత ఐయన్ భూఱఖఱో ఱేఔతృో ళడాతుా ఎమితోరతృో భళహస్ ఄంట్ాయు. దీతు ళఱల ఴీమోగోలతన్ యసిభభ భమీ
ఎఔుకళ రఫాళం డ్ద.
3. ఐయన్ ఱోం ళఱల ళచేి ఄనేమిమా: ఆద ఐయన్ ఱోం ళఱల ఔయౌగే తీళరబైన భమిము అకమి దఴ; ఴీమోగోలతన్
ఔతూశ ఈతుతిు కూ ఔడా ఐయన్ ఱేఔతృో ళడ్ం. దీతు ళఱల ఴీమోగోలతన్ యసిభ ఫాగస తగిగతృో భ ఄనేమిమాఔు దామి
తీశుంద.
ఐయన్ ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


తృసఱల ర్



గసలళభట్్స్



ఄఱశట్



ఔలైా తియఖడ్ం



భానళహఔ చెభతనయం తఖగ డ్ం
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బైకాోళభట్్క్ ఄనేమిమా

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


ఐయన్ పవకఱంగస ఈనా అయౘయం: భాంశం (రతేయకూంచి యౌళర్), కోడు, చే భమిము శభుదర జీళపఱ
భాంశం. యట్్ఱో ఴీమ్ ఐయన్ ఈంట్ుంద, ఴీమ్ ఐయన్ ేఖుఱోల శఱబంగస తీశకోఫడ్ెతేంద



నాన్-ఴీమ్ ఐయన్ ఖఱ అయౘయం: ండ్ెల, ఔయగసమఱు, ఖుడ్ెల, తృసఱు, తృసఱ దామసిఱు. నాన్-ఴీమ్ ఐయన్
ఴమీయంఱో తాయగస తీశకోఫడ్డాతుకూ యట్మిన్ C రసడొ చి (అయౘయంతో తృసట్ు ండ్ె తినడ్ం)



ఖభతుఔ: ళమిమల్స భమిము ఔయగసమఱోల ఈండే భట్ేట్సస, ట్ీ భమిము కసపఱో ఈండే ట్ాతున్స ఴమీయం
ఐయన్ న తీశఔునే యసభమసిాతుా తగిగయు సభ. అయౘయ దామసియౌా ఈడుకూంచినపుడ్ె, ఈడుకూన తూట్్ఱోకూ ఐయన్
రెయాతృో తేంద

చికూతస
ఐయన్ డెపహలహమతూస ఄనేమిమా
1. రసయధకూ కసయణం ఄభన తయఖత కసయణాఱఔు చికూతస ఄందంచాయౌ: ళు ఱ
ర ఱో బననమసజీమా, GI ఫల డ్స ఱాస్, షుక్
రసర్మ ఆనెిళేటవన్, అయౘయ ఱోతృసఱు భమిము ఄయుదగస భాల్-ఄఫాసయరషన్.
2. పయాస్ శఱేిట్స 200 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల. ఴీమోగోలతన్ యసిభ 10 g/dlకూ ళళేు మోతాదతు
ఔాభంగస తగిగంచాయౌ. ఴీమోగోలతన్ యసిభ యసధాయణం ఄభతే పయాస్ శఱేిట్స మోజుకూ ఔట్్ భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు
రేశఔుంట్ే శమితృో తేంద. పయాస్ శఱేిట్స డ్తు మోఖుఱఔు రతాయభాాామంగస పయాస్ పపయభమేట్స భమిము పయాస్
ఖూ
ల కోనేట్స రసడొ చి.
ఴీమోగోలతన్ బయుఖుదఱ రసమసతుకూ 1 g/dl ఈండాయౌ; ఄఱా ఱేతు శందయైంఱో ఇ కూంద యవమాఱు కసయణం
ఄముయండొ చి:
యఔు యసరళం, భందఱు డ్ఔతృో ళడ్ం, ఴీమోగోలతననతి, భాల్-ఄఫాసయరషన్ ఱేదా తపు రసయధ తుమసియణ.
ేమంట్యల్ ఐయన్ దాామస ఴీమోగోలతన్ యసిభ యుఖుతింద ఄనేద తుజం కసద. ఄభతే ేమంట్యల్ ఐయన్ ఇ కూాంద
శందమసైఱోల రసడొ చి:
> ననట్్ దాామస ఐయన్ భాతరఱు డునపుడ్ె.
> ఖయైధాయణ చిళమి నెఱఱోల ఐయన్ తుఱాఱు శమిడా ఈంచేందఔు.
> ననట్్ దాామస తీశఔునే ఐయన్ ఔనాా యఔు యసరళం దాామస ఐయన్ ఄధఔంగస తృో తేంట్ే
> మోగికూ ననట్్ దాామస ఐయన్ డునపుడ్ె
> ఐయన్ భాల్-ఄఫాసయరషన్
ఴచిమిఔ: ేమంట్యల్ ఐయన్ రసడ్డ్ం దాామస ఄనాపభఱాకసటభడ్స రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద, యట్్కూ చికూతస
ఄందంచేందఔు ళహదింగస ఈండాయౌ.
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3.0 ఄయోడున్ డెపహలహమతూస డుయసయడ ర్స (IDD)
ట్ెభఄ
ర యోడో థెభమోతున్ (T3) భమిము ట్ెట్ారఄయోడో థెభమోతున్ (T4 ఱేదా థెభమసకూసన్) ఄనే మండ్ె థెభమసభడ్స యౘమోమన్స ఱో
భుకయబైన ఫాఖంగస ఄయోడున్ ఈంట్ుంద. ఇ యౘమోమన్స ఴమీయంఱో ఴకూుతు బట్ఫాయౌజం చేమడాతుకూ, తృో ర ట్ీన్
ళహంతళహస్, ఎదఖుదఱ భమిము యకసయసతుకూ ఎంతో తోడ్ుడ్తాభ. ఄంతేకసఔ కమోట్ీన్ న యట్మిన్ A గస
భాయిడాతుకూ భమిము కొఱెయట సో ల్ న ళహంతళహస్ చేమడాతుకూ ఈయోఖడ్తాభ. ఄయోడున్ తఖగ డ్ం ళఱల ఇ
యౘమోమన్స ఈతుతిు తగిగతృో తేంద. తదాామస బదడ్ె యకసశం, ఱసమీమిఔ ఄతేళఽది , ఔండ్మసఱు, ఖుండె, కసఱేమం,
భూతరహండాఱు తుతీయు తగిగతృో తాభ. యఔు ంఱో నండు శమిడా ఄయోడున్ న థెభమసభడ్స ఖాంథ తీశఔునే
రమతాంఱో రసళహతృో ళడాతుా గసభట్ర్ ఄంట్ాయు. ఄయోడున్ ఱోం ళఱల ళచేి ఱక్షణాఱు, ఄళశి ఱన ఔఱఖయౌహ
ఄయోడున్ డెపహలహమతూస డుయసయడ ర్స (IDD) ఄంట్ాయు.
ఄయోడున్ ఱోం ళయకుుఔయణ
1. గసభట్ర్: ఎఔుకళ రమాశ డ్డ్ం ళఱల ఈతబతృో భన థెభమసభడ్స ఖాంథ
2. ఴైతృో థెభమసభడుజం: థెభమసభడ్స ఖాంథ తుతీయు తఖగ డ్ం ళఱల తృ డుఫామిన చయమం, ఫయుళప యఖడ్ం, ముషం
ఈఫబడ్ం, ఄఱశతాం, భఱఫదద ఔం
3. ఴైర్-థెభమసభడుజం: థెభమసభడ్స ఖాంథ తుతీయు ఄళశమసతుఔనాా ఄధఔం ఄళాడ్ం ళఱల ఎకోసఫ్సుయౌమమా,
నాడీ యఖడ్ం, ఫయుళప తగిగతృో ళడ్ం
4. కాట్్తుజం: ఖమిైణీఱఱో ఄయోడున్ ఱోం ఈండ్డ్ం ళఱల జతుమంచిన తడ్డ ఔు ఔయౌగే ఄళశి ఱు - బంట్ల్
మిట్ామేడవన్, ఎదఖుదఱఔు ఄడ్డ ంఔుఱు భమిము న఼యమోఱాజిఔల్ ఆఫబందఱు (యసుళహటళహట్)ీ
అయౘయ భాయగ దయశకసఱు
ళయకూుకూ ఆరసాయౌసన ఄయోడున్ ఄతన ఈండే నేఱ యసయం, యళపఱు తినే దాణా, రదేఴంఱో ఈండే ఈపుఱో
ఄయోడున్ ళంట్్ ఄనేఔ ఄంఱసఱ మీద అధాయడు ఈంట్ుంద.
శషజబైన ఄయోడున్ ళనయుఱు:


తూయు (రదేఴంఱో తూట్్ఱో ఈనా ఄయోడున్ ఱసతాతుా ఫట్్ట తాగసయౌ)



చే



శభుదరప తృసచి (ళ యడ్స ఱో ఄయోడున్ పవకఱంగస ఈంట్ుంద కసతూ ఆద అయౘయంగస తీశకోళడ్ం చాఱా
ఄయుద)

ఄయోడెభజడ్స ఈపు (రంచరసయు ంగస ఄయోడున్ ఱోతృసతుా శమిచేళేందఔు ఈయోగించే భాయగ ం. తినే ఈపుఱో
తృ ట్ాలహమం ఄయోడేట్స (KIO3) ఱేదా తృ ట్ాలహమం ఄయోడెభడ్స (KI) 40-70 ppm ఔఱుపతాయు.
చికూతస
ఄయోడున్, ఱెరోథెభమసకూసన్ ఈండొ చి/ఈండ్ఔతృో రొచి
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యయళపఱోల ఄయోడున్ ఱోం ఈంట్ే:
ఱెరోథెభమసకూసన్ (O) 3 mcg/kg, మోజుకూ ఔ యసమి; రసయం మోజుఱు
దీతుతోతృసట్ు
ఄయోడెభడ్స (O) 50-90 mcg, మోజుకూ ఔ యసమి; దీతుళఱల మోగి థెభమసభడ్స ళేటట్స ళహియడ్ెతేంద
హఱలఱఔు:
ఄయోడెభడ్స (O) 90-120 mcg, మోజుకూ ఔ యసమి
దీతుతోతృసట్ు
ఱెరోథెభమసకూసన్ - ఴమీయం య ంతంగస T4 ళహంథళహస్ చేశకోఖయౌగే ళయఔు.
దద ఱఔు:
ఄయోడెభడ్స (O) 150 mcg, మోజుకూ ఔ యసమి
ఖమిైణీఱు ఱేదా తృసఱు ఆశునా తఱులఱు:
ఄయోడెభడ్స (O) 250 mcg, మోజుకూ ఔ యసమి
మోగిఱో ళయం TSH యసిభ యయరేక్షుంచాయౌ, ఆద యసధాయణ యసిభ (< 5 mcIU/mL) ళచేి ళయఔు చికూతస
కొనయసగించాయౌ.

4.0 యట్మిన్ A డెపహలహమతూస (VAD)
యట్మిన్ A ఄనేద తౄసయట్స ఱో శఱుళపగస ఔమిగితృో భే యట్మిన్. ఔంట్్ చ఼ప, ఎహతీయౌమల్ ట్్వయ యక్షణఔు,
భూయఔస్ ళకుావన్ ళహంతళహస్, ఎదఖుదఱ, శంతాన యసభయి ాం భమిము మోఖతుమోధఔ ఴకూు ంచేందఔు యట్మిన్ A
ఈయోఖడ్ెతేంద.
యట్మిన్ A డెపహలహమతూస మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు


యట్మిన్ A ఈనా అయౘయం తీశకోఔతృో ళడ్ం; ఈదా: శప యంఖుఱు ండ్ెల, అఔు ఔయఱు, ఎయాతు తృసమ్
అభల్, భాంశం



అయౘయం తమాయు చేమడ్ం, తుఱా చేమడ్ంఱో ళఱల ళచేి ఱోతృసఱు



తౄసయట్సస భమిము అభల్స తఔుకళపగస తీశకోఔతృో ళడ్ం (ఈదా: ళంట్ న఼నెన రసడ్ఔతృో ళడ్ం); దీతు ళఱల
యట్మిన్ A తీశకోళడాతుకూ ఴమీయం రమాశడ్ెతేంద



తయౌల తృసఱు శళయంగస ఆళాఔతృో ళడ్ం



యట్మిన్ A తుఱాఱన తగిగంచే రసయధఱు, ఈదా: మీశల్స, ARI



అయౘమసతుా ఴమీయం తీశఔునే యసభమసిాతుా తగిగంచే రసయధఱు, ఈదా: కసాతుక్ డెభభేమిమా, ేఖుఱో మసనా
జీళపఱు

యట్మిన్ A డెపహలహమతూస ళయకుుఔయణ
1. జీమసఫ్థాయౌమమా (ఔంట్్కూ శంఫంధంచిన VAD ళయకుుఔయణఱు)
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మేభ చీఔట్్



జీమోళహస్ (కసమిామల్, ఔంజనెభరళల్)



ఫ్భట్ాట్సస యసుట్సస



కసమిామల్ ఄఱసర్



జీమసఫ్థాయౌమక్ పండ్స్



కమసట్ోభఱాళహమా (ఄంధతాాతుకూ దామి తీశుంద)

2. ఎదఖుదఱ భమిము యకసశం తగిగతృో ళడ్ం
3. శంతాననతుతిు యసభయి ాం తగిగతృో ళడ్ం
4. ఄనేమిమా ళచేిందఔు ఄధఔ ఄళకసఱసఱు
5. తౄసయౌఔుయఱార్ ఴైర్-కమసట్ోళహస్
VAD తురసయణ


ండ్ెల భమిము ఔయగసమఱు ఎఔుకళగస తినడ్ం



ఎయాతు తృసమ్ అభల్ తీశకోళడ్ం



యయళపఱఔు తయౌల తృసఱు భమిము ఆతయ తృో వకసఱు ఄందంచడ్ం



ళంట్ న఼నె రసడ్డ్ం



మీశల్స, యమోచనాఱు, ARI, పయుఖుఱు ళంట్్ రసట్్కూ తాయగస చికూతస ఄందంచడ్ం



యట్మిన్ A కసయూసల్స తీశకోళడ్ం



యట్మిన్ A పవకఱంగస ఈనా అయౘయం తినడ్ం

VAD చికూతస (రసయధకూ తఖగ తృో వణ)
1. రసయధ తుమసియణ ఄళాగసనే యట్మిన్ A కసయూసల్స కూాంద చెహున మోతాదఱో రసడాయౌ:
అయు నెఱఱ ఱోప యయళపఱఔు: యట్మిన్ A 50,000 IU రసయధ తుమసియణ ఄళాగసనే, తమసాతి మోజు భమిము మండ్ె
రసమసఱ తమసాత
అయు నండు నెాండ్ె నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు: యట్మిన్ A 100,000 IU రసయధ తుమసియణ ఄళాగసనే, తమసాతి మోజు
భమిము మండ్ె రసమసఱ తమసాత
నెాండ్ె నెఱఱు భఫడున రసమిక:ూ యట్మిన్ A 200,000 IU రసయధ తుమసియణ ఄళాగసనే, తమసాతి మోజు భమిము
మండ్ె రసమసఱ తమసాత
శంతాననతుతిు యసభయి ాం ఈనా ళు ఱ
ర ఱో మేభ చీఔట్్ ఱేదా ఫ్భట్ాట్సస యసుట్సస ఈంట్ే: యట్మిన్ A <10,000 IU మోజుకూ
ఔ యసమి ఱేదా రసమసతుకూ < 25,000 IU.
శంతాననతుతిు యసభయి ాం ఈనా ళు ఱ
ర ఱో (ఖమిైణీ ఔడా ఄరొాచి) తీళరబైన జమసఫ్సుయౌమమా ఈంట్ే: యట్మిన్ A
200,000 IU రసయధ తుమసియణ ఄళాగసనే, తమసాతి మోజు భమిము మండ్ె రసమసఱ తమసాత.
తూట్్ఱో ఔయౌహన మిఴాభంఱా యట్మిన్ Aన తమాయు చేళహ IM ది తి దాామస రసంతేఱు, యమోచనాఱు భమిము
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మసనాజీళపఱు ఈనా చినాహఱలఱఔు ఆయసుయు.
2. జంట్ాబైళహన్/ట్ోఫారబైళహన్ ఔంట్్ చఔకఱు 14 mg/ml ఖంట్ఔు ఔ యసమి.
3. ళతౄసజోయౌన్ 50 mg/ml ఔంట్్ చఔకఱు ఖంట్ఔు ఔ యసమి, ఆనెిక్షన్ తగేగ ళయఔు. ఇ భంద కసమిామల్ ఄఱసర్
ఈంట్ేనే రసడాయౌ.
మోగికూ యవమశ఼చి
అఔు ఔయఱు తయచగస తినడ్ం దాామస ఴమీమసతుకూ పవకఱంగస యట్మిన్ A ఱతేశుంద.
ఖమిైణీఱు భమిము తృసఱు ఆచేి తఱులఱు ఔడా యట్మిన్ A ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ.

5.0 యట్మిన్ B1 ఱోం (థమామిన్)
ఴమీయంఱో ఴకూుతు ంచడాతుకూ జమిగే కసమోబఴైడట్స
ేర స, తౄసయట్సస భమిము తృో ర ట్ీన్ బట్ఫాయౌజంఱో యట్మిన్ B1
ఈయోఖడ్ెతేంద. ట్్తృ
ర ట ో తౄసన్ ఄనే ఄబైననమాళహడ్స న తుమాళహన్ గస యట్మిన్ B1 భాయుశుంద; తుమాళహన్
బట్ఫాయౌజంఔు ఈఔమిశు ంద. ఄంతేకసఔ థమామిన్ ళఱల అఔయౌ రేశు ంద భమిము ళంట్రల్ నెయాస్ ళహశటం కూామఱఔు
ఄదనగస ఈంట్ుంద. ఇ యట్మిన్ ఱోం ళఱల ఴకూు తగిగతృో ళడ్ం భమిము నెర్ా ఔణజఞఱంఱో య్వన్స ఏయుడ్డ్ం
జయుఖుతేంద. ఄధఔంగస తృో యౌష్ చేళహన ళమిమల్స తినడ్ం ఱేదా థమామినేస్ (మాంట్ీ-థమామిన్ తౄసఔటర్) ఈనా
అయౘయం తినడ్ం ళఱల యట్మిన్ B1 ఱోం ళశుంద; భదయతృసనం చేళే రసమికూ ఔడా యట్మిన్ B1 ఱోం ళచేి
ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
యట్మిన్ B1 ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


నెర్ా్ మిభాణం యఖడ్ం, అఔయౌ ఱేమి ళఱల ఫయుళప తఖగ డ్ం, ఒడుభా భమిము ఖుండె కూామఱఱో
ఆఫబందఱు



ఴకూు ఴీనత



నెర్ా ఔణజఞఱంఱో య్వన్స

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


తృో యౌష్ చేమనట్ుళంట్్ తఽణధానాయఱు (ళమిమల్స) భమిము కసమధానాయఱు (ఱెసస్)



కసమఖూయఱు (ఫట్ాతూఱు ళంట్్య)



ండ్ెల



చేఱు, భాంశం, తృసఱు, అభల్ ళడ్స, ఇస్ట

చికూతస
రెభదయ మీక్షఱోల ఫమట్డ్డ ఱక్షణాఱన ఫట్్ట శహల బంట్ల్ థమామిన్ ఆరసాయౌ. ఄభతే ఱక్షణాఱతో తు ఱేఔుండా
మోగికూ శమిడేంత థమామిన్ భాతరం కచిితంగస ఄందరసాయౌ.
థమామిన్ ఱోం ఈనా రసమికూ IV ఖూ
ల కోస్ ఆళాఔడ్ద. తుతుశమి ఄనఔుంట్ే భుందగస IV థమామిన్ 100
mg ఆచాిఔ, అ తమసాత IV ఖూ
ల కోస్ య ఱయవన్ ఆరసాయౌ.
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శాఱు తృో య్న఼యమోతి: 10-20 mg (O) మోజుకూ ఔ యసమి; మండ్ె రసమసఱు
భధయ ఱేదా తీళరబైన తృో య్న఼యమోతి: 20-30 mg మోజుకూ ఔ యసమి; రసయధ ఱక్షణాఱు తగిగన కొదద రసమసఱు ళయఔు
రసడాయౌ
కసమిడయోరసశకాఱార్ ఫ్మిఫ్మి ళఱల ళచిిన డుభా భమిము ఔంజవన్ ళళేు : 100 mg IV, మోజుకూ ఔ యసమి
రేమిాక-కోయసకసఫ్ ళహండోర మ్: థమామిన్ 50-100 mg (IM/IV), మోజుకూ మండ్ె యసయుల; కొదద మోజుఱ తృసట్ు. అ
తమసాత 50-100 mg మోజుఔు ఔ యసమి, ఄనఔునా శుందన ళచేింతళయఔు. కోయసకసఫ్ ళభకోళహస్ తఖగ డాతుకూ ఔట్్
నండు భూడ్ె నెఱఱు డ్ెతేంద. రేమిాక-కోయసకసఫ్ ళహండోర మ్ భమిము ఆతయ థమామిన్ ఱోతృసఱ దాామస ఔయౌగే
న఼యమోఱాజిఔల్ ఱోతృసఱు శంూయణ ంగస తఖగ డ్ం ఄయుద. దీతుకూ కసయణం థమామిన్ ఱోం ళళేు ఆతయ యట్మిన్ B
ఱోతృసఱు ఔడా మోగికూ ఈండే ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.

6.0 యట్మిన్ B2 (మైఫో ఫ్సలయన్) ఱోం
ఴమీయంఱో ఴకూుతు ంచడాతుకూ జమిగే కసమోబఴైడట్స
ేర స, తౄసయట్సస భమిము తృో ర ట్ీన్ బట్ఫాయౌజంఱో యట్మిన్ B2
ఈయోఖడ్ెతేంద. కసమిటకోళట మసభడ్సస ళహంతళహస్ భమిము ఎయా యఔు ఔణాఱ ఈతుతిు ఱో మైఫో ఫ్సలయన్ తృసతర
తృో లహశు ంద. ఄధఔంగస తృో యౌష్ చేమఫడున ళమిమల్స తినడ్ం ళఱల యట్మిన్ B2 ఱోం ఏయుడ్ెతేంద.
యట్మిన్ B2 ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


గొంతే నొహు, తౄసమింజిమల్ భమిము ఒయల్ భూయఔస్ బంఫలన్
ర కూ ఴైమేమిమా, మాంఖుయఱార్
యోు భట్ెభట్్స్, చెభఱోళహస్, గోలళభట్్స్ భమిము ఄనేమిమా



మైఫో ఫ్సలయన్ ఱోం ఈందంట్ే కచిితంగస ఆతయ యట్మినల ఱోం ఔడా ఈనాట్ేట

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


యౌళర్, భాంశం, చేఱు, ఖుడ్ెల



అఔు ఔయఱు



తృసఱు, జునా, తృసఱ దామసిఱు



ళమిమల్స భమిము ఱెసస్

చికూతస
ఒయల్ మైఫో ఫ్సలయన్ భమిము ఆతయ తూట్్ఱో ఔమిగే యట్మిన
ల
మైఫో ఫ్సలయన్ 5-10 mg (O) మోజుకూ ఔ యసమి; మోగి కోఱుఔునే ళయఔు.
ఄళశయం ఄభతే ఆతయ తూట్్ఱో ఔమిగే యట్మిన
ల ఔడా ఆరొాచి.

7.0 యట్మిన్ B3 (తుమాళహన్) ఱోం
ఴమీయంఱో ఴకూుతు ంచడాతుకూ జమిగే కసమోబఴైడట్స
ేర స, తౄసయట్సస భమిము తృో ర ట్ీన్ బట్ఫాయౌజంఱో యట్మిన్ B3
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ఈయోఖడ్ెతేంద. ముఔకజొనాఱు భమిము జొనాఱు రధాన అయౘయంగస తీశఔునే రసమికూ ఇ ఱోం ఎఔుకళగస
ళశుంద. తుమాళహన్ ఱోం ఱాలగసాఔు దామితీశుంద.
యట్మిన్ B3 ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


డెయమట్ెభట్్స్ (శ఼యయయయమకూ ఎకోసెజ్ ఄభేయ చోట్ యంఖు భుదమిన, తృ యఱాల ఈండే చయమం)



డెభభేమిమా



డుబంట్్మా (బభమీ ఱాస్)



కొతుా శందమసైఱోల మోగికూ గసలళభట్్స్ ఔడా ఫమట్డ్ళచి

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు
యౌళర్, కోడు భాంశం
రేయుఱనఖఱు, తెన్స, ఫఠసణీఱు, ఱెసస్, ఇస్ట
ళమిమల్స (ముఔకజొనాఱు భమిము జొనాఱు తు)
ఖభతుఔ
ముఔకజొనాన ఱెభమ్ రసట్ర్ (కసయౌష మమ్ ఴైడోర ఔసభడ్స)ఱో భుంచడ్ం దాామస ఄందఱోతు తుమాళహన్
ఄందఫాట్ుఱోకూ ళశుంద
తృో ర ట్ీనల  తీశకోళడ్ం దాామస ట్్తృ
ర ట ో తౄసన్ ఄనే ఄబైననమాళహడ్స తుమాళహన్ గస భామి ఴమీమసతుకూ ఈయోఖడ్ెతేంద
చికూతస
తుమాళహన్ ఱోం ఈనా రసమికూ యసధాయణంగస తుకోట్్నబైడ్స రసడ్ెతాయు ఎందఔంట్ే తుకోట్్తుక్ మాళహడ్స ళఱల ఔయౌగే
రతిచయయఱు (ఫ్ల లహంగ్, దయద, భంట్) తుకోట్్నబైడ్స రసడ్డ్ం దాామస ఔతుహంచళప.
తుకోట్్నబైడ్స 250-500 mg (O) మోజుకూ ఔ యసమి.
తుమాళహన్ ఱోం ఈంట్ే, ఆతయ యట్మిన్ B ఱోతృసఱతో ఔయౌళహ ఈండే ఄళకసఴం ఎఔుకళ కసఫట్్ట శమైన తృౌలహటకసయౘయం
తీశకోళడ్ం దాామస ఱోతృసతుా తగిగంచకోరొచి.

8.0 యట్మిన్ B6 (హమిడాకూసన్) ఱోం
ఄబైననమాళహడ్సస ళహంతళహస్ భమిము ఫలక్
ర డౌన్ ఔు (తృో ర ట్ీన్ బట్ఫాయౌజంఱో భుకయం), యౌళర్ భమిము ఔండ్మసఱఱో
ఈండే గల క
ట ోజన్ న ఖూ
ల కోస్ గస భాయిడాతుకూ (ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభతు కసతృసడ్డాతుకూ), ఴీమ్ రఔయసర్ ఈతుతిు చయయఱోల
ఫాఖంగస భమిము ఴీమోగోలతన్ ఏయుడ్డాతుకూ యట్మిన్ B6 ఈయోఖడ్ెతేంద. ట్్తృ
ర ట ో తౄసన్ ఄనే ఄబైననమాళహడ్స
తుమాళహన్ గస భాయిడాతుకూ హమిడాకూసన్ తుచేశు ంద. యట్మిన్ B6 ఱోం ళఱల రసయధఱు/ఄళశి ఱు ఫమట్డ్డ్ం
చాఱా ఄయుద. కోలమసంపతుకసల్ భమిము ఐయో తుమాజిడ్స తీశఔుంట్ునా మోఖుఱఱో హమిడాకూసన్ ఱోం ఈండే
ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
యట్మిన్ B6 ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


డెయమట్ెభట్్స్, గసలళభట్్స్, చెభఱోళహస్



భాకోాళభట్్క్ ఄనేమిమా
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ఔనాఱష న్స

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


భాంశం, యౌళర్, చేఱు, తృసఱు



తృసఱఔయ, ట్మిాప్, ఫారఔయౌ



ఄయట్్ండ్ెల, నామింజ, పచికసమ



ఇస్ట

చికూతస
హమిడాకూసన్ 50-100 mg, మోజుకూ ఔ యసమి.
ఐయో తుమాజిడ్స రసడే మోఖుఱు ఔడా హమిడాకూసన్ 30-50 mg, మోజుకూ ఔ యసమి రేశకోరసయౌ.
మోగిఱో బట్ఫో యౌక్ అళఴయఔత మిగినపుడ్ె ఔయౌగే హమిడాకూసన్ ఱోం ఄభతే మోజుకూ ఄళశయభునా మోతాద
ఔంట్ే ఎఔుకళగస హమిడాకూసన్ తీశకోరసయౌస మసరొచి.

9.0 యట్మిన్ B12 (కోఫాఱమిన్) ఱోం
DNA యొఔక థెభమిన్ న఼యకూలయోట్ెభడ్సస ళహంతళహస్ (తౄో యౌక్ మాళహడ్స తో ఔయౌళహ), ఎయా యఔు ఔణాఱ ళహంతళహస్, తౄసయట్ీ
మాళహడ్సస బట్ఫాయౌజం, బైమయౌన్ శఽలహటఱో (నెర్ా ఔణాఱ యొఔక మాకససన్స చట్ృ
ట ఈండే లట్స), కసమోబఴైడట్స
ేర
బట్ఫాయౌజం (ఖూ
ల ట్ాతియోన్ శభతేఱయతన కసతృసడ్ెతేంద - ఖూ
ల ట్ాతియోన్ ఎంజభమ్ కసమోబఴైడట్స
ేర
బట్ఫాయౌజంఔు ఈయోఖడ్ెతేంద), ళంట్్ భుకయబైన చయయఱోల యట్మిన్ B12 భుకయతృసతర తృో లహశు ంద.
యట్మిన్ B12 ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


భాకోాఱెభట్్క్ బగసఱోఫాలళహటక్ ఄనేమిమా



తెఱల యఔు ఔణాఱు తగిగతృో ళడ్ం



మాంఖుయఱర్ యోట భట్ెభట్్స్, గసలళభట్్స్



డెఱయవన్స, నెర్ా శభశయఱు, గభట్స తుఱఔడ్ఱేమి

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు
భాంశం, యౌళర్, శభుదరప జీళపఱ భాంశం, ఖుడ్ెల, తృసఱు భమిము జునా
ఖభతుఔ:
జంతేళపఱు కసతూ ముఔకఱు కసతూ యట్మిన్ B12న ళహంతళహస్ చేమఱేళప; జంతేళపఱోల ఈండే ఫాకుటమిమా ఇ
యట్మిన్ న ళహంతళహస్ చేశు ంద
భనవేఱోల ఫాకుటమిమా దాామస యట్మిన్ ళహంతళహస్ ఄళాడ్ం ళఱల ఄద ఴమీమసతుకూ ఈయోఖడే ఄళకసఱసఱు
తఔుకళ; ఎందఔంట్ే ఆఱా ళహంతళహస్ ఄభన యట్మిన్ ేఖుఱఱో ఎఔుకళ ద఼యం రమాణం చేమఱేద
కొతుా ముఔకఱు (నాడ఼్యల్ ఫాకుటమిమా ఈనా ఱెఖూయమ్స) ఇ యట్మిన్ న ళహంతళహస్ చేమఖఱళప
చికూతస
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తీళరబైన ఱోం ఱేతు ఱేదా న఼యయఱాజిక్ ఱక్షణాఱు ఔనడ్తు రసమిక:ూ
యట్మిన్ B12 1000-2000 mcg (0), మోజుకూ ఔ యసమి.
తీళరబైన కోఫాఱమిన్ ఱోం ఈనా రసమికూ
యట్మిన్ B12 1 mg IM, రసమసతుకూ ఔట్్ నండు నాఱుఖు యసయుల; ఴభట్ోఱాజిక్ ఄశషజతాాఱు తగేగ ళయఔు
కొనయసగించాయౌ. అ తమసాత నెఱకూ ఔయసమి.
యసధాయణంగస ఴభట్ోఱాజిక్ ఄశషజతాాఱు 6 రసమసఱఔు తగిగతృో తాభ. ఄభతే న఼యమోఱాజిక్ ఱక్షణాఱు తఖగ డాతుకూ
ఆంకస ఄధఔ శభమం డ్ెతేంద.
డుబంట్్మా భమిము యట్మిన్ B12 ఔయౌహ ఈనా దద రసమికూ చికూతస తమసాత ఔడా కసగిావన్ ఱో ఎట్ుళంట్్
బయుఖుదఱ ఈండ్ద.
తృసతోపహజియోఱాజిక్ బకసతుజం శమైతే తు యట్మిన్ B12 చికూతస జీయతాంతం తీశకోరసయౌసందే. యఖన్ డెభట్స
తృసట్్ంచే తఱులఱఔు పట్్టన హఱలఱు పట్్టనుట్్ నండు యట్మిన్ B12 చికూతస తృ ందాయౌ.

10.0 తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఱోం
ఄబైననమాళహడ్సస బట్ఫాయౌజంఱో (ఴిళట డ
హ ున్ న ఖులట్ామిక్ మాళహడ్స గస భాయుశుంద) తౄో యౌక్ మాళహడ్స కుఱఔ తృసతర
తృో లహశు ంద. థెభమిన్ (DNA కసంతృో నెంట్స) ళహంతళహస్ ఱో తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఫాఖం భమిము ఎయా యఔు ఔణాఱ ఈతుతిు ,
నెయాస్ ళహశటం బైంట్ెనెన్స ఔు ఈయోఖడ్ెతేంద.
తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


భాకోాఱెభట్్క్ బగసఱోఫాలళహటక్ ఄనేమిమా



యోట భట్ెభట్్స్, గసలళభట్్స్



యమోచనాఱు



న఼యయల్ ట్ృయబ్ ఱోతృసఱు (ళభునా ఫ్భపహడా, ఄనెంళపయౌ, ఎనెసపఱోళల్)

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


అఔు ఔయఱు



ఱెఖూయమ్స



యౌళర్, భాంశం, చే, కోడు భాంశం

చికూతస
తౄో ఱేట్స 400-1000 mcg (O), మోజుకూ ఔ యసమి రసడ్డ్ం ళఱల ఔణజఞఱం తిమిగి శంూయణ ం ఄళపతేంద. యసధాయణంగస
తౄో ఱేట్స 400 mcg మోతాద శమితృో తేంద.
ఴచిమిఔ: బగసఱోఫాలళహటక్ ఄతూమిమా, యట్మిన్ B12 ఱోతృసఱు ఈనా మోఖుఱఔు భుంద రసట్్కూ చికూతస ఄందంచాఔ
తౄో ఱేట్స ఆరసాయౌ.
530 | P a g e

ఖమిైణీఱఔు - తౄో ఱేట్స 600 mcg (O), మోజుకూ ఔ యసమి.
న఼యయల్ ట్ృయబ్ ఱోంతో ఈనా పట్స్ ఱేదా యయళప ఈనా ళు ఱ
ర ఔు మోజుకూ 4000 mcg. ఔనెసష న్ ఔు నెఱ భుంద
భమిము ఔనెసష న్ తమసాత భూడ్ె నెఱఱ ళయఔు ఇ భంద రసడాయౌ.

11.0 యట్మిన్ C (ఄయో కమిబక్ మాళహడ్స) ఱోం
ఴమీయంఱో కసయౌష మమ్ భమిము ఆతయ తృో వకసఱన శమైన ఔాభంఱో రసడేందఔు, యఔు నాయళఱ గోడ్ఱు ట్్వటంగస
ఈండేందఔు, ఔనెకటవ్
ూ ట్్వయస్ కూ భుకయబైన కొఱాలజన్ తమాయభేయందఔు, అ యౘ యం నండు ఐయన్ ఴమీయం
తీశఔునేందఔు, ఆనెిక్షనల నండు తుమోధఔఴకూు బయుఖుమిచేందఔు, తృో ర ట్ీన్ బట్ఫాయౌజం శళయంగస జమిగేందఔు
యట్మిన్ C (ఄయో కమిబక్ మాళహడ్స) ఈయోఖడ్ెతేంద.
యట్మిన్ C ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


శకమీా (చిఖులల నండు యఔు ం, చయమం తృ డుఫాయడ్ం, గొంతే ఎండుతృో ళడ్ం, దెఫబఱు తాయగస నమం
ఄళాఔతృో ళడ్ం)



జింజిరెభట్్స్ (యఔు ం కసమే పండ్ె భమిము చిఖులల ఎయాదనం, రసప)



యోట భట్ెభట్్స్ (ననట్్ ఄంచఱోల పండ్ెల)



ఄనేమిమా (ఐయన్ ఱోం)

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


ళహట్స్
ర ఄధఔంగస ఈనా ండ్ెల



ఫ్మాస్
ీ , తృసప్-తృసప్, భామిడుండ్ెల, బఱన్స, జఞభకసమఱు, ఄయట్్ండ్ెల



ఔయగసమఱు, ట్మోట్ోఱు, ఫంగసయళదం (భతృ యతో), ముఱకతిు న ళమిమల్స, ఱెసస్

ఖభతుఔ: అయౘయం దాచేట్పుడ్ె, తమాయు చేళేట్పుడ్ె చాఱా ఎఔుకళ యట్మిన్ C కోఱోుళడ్ం జయుఖుతేంద.
చికూతస
శహల బంట్ల్ ఄయో కమిబక్ మాళహడ్స తోతృసట్ు తృౌలహటకసయౘయం తీశకోరసయౌ.
శకమీా ఈనా దద రసమిఱో:
ఄయో కమిబక్ మాళహడ్స 100-500 mg (O), మోజుకూ భూడ్ె యసయుల; ఔట్్ ఱేదా మండ్ె రసమసఱు రసయధ ఱక్షణాఱు తగేగ
ళయఔు.
శకమీాఱో ఄయో కమిబక్ మాళహడ్స శహల బంట్స రసడ్డ్ం ళఱల యట్మిన్ C కూామఱు యసధాయణం ఄళపతాభ.
ఎక్రతుసవ్ శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఴమోమేజ్ తోతృసట్ు కసాతుక్ జింజిరెభట్్స్ ఈంట్ే రసయధ ఱక్షణాఱు తఖగ డాతుకూ ఎఔుకళ
మోజుఱు డ్ెతేంద.

12.0 యట్మిన్ D ఱోం
కసయౌష మమ్ భమిము తౄసశియస్ న ఴమీయం తీశఔుతు ఈయోఖయుచఔునే ఱాగస యట్మిన్ D శయౘమడ్ెతేంద;
ఇ చయయ ళఱల ఎభుఔఱు భమిము దంతాఱు దఽఢంగస ఈంట్ాభ.
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యట్మిన్ D ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


మికట్సస - యయళపఱోల భమిము చినాహఱలఱోల ఎభుఔఱఔు శంఫంధంచిన రసయధ



దద ఱల ో అళహటయోభఱాళహమా

తురసయణ
కసళేప ఎండ్ఱో ఈండ్డ్ం (శ఼యయయయమ చమసమతుకూ తాఔడ్ం దాామస యట్మిన్ D ఏయుడ్ెతేంద)
గోధభఱు, చేఱు, యౌళర్, ఖుడ్ెడ య న, భాంశం, జునా, తృసఱు, రెనా, భాయగ మీన్, భయోనేస్ ళంట్్ అయౘమసఱ
దాామస యట్మిన్ Dతు తృ ందళచి
చికూతస
దద ఱల ో అళహటయోభఱేళహమా భమిము చినాహఱలఱోల శంకూలవటతఱు ఱేతు మికట్సస ఈండు, కసయౌష మమ్ భమిము తౄసళేిట్స
యసిభ యసధాయణంగస ఈంట్ే, రసమికూ యట్మిన్ D3 ఆళాడ్ం దాామస అ రసయధఱన నమం చేమళచి.
యట్మిన్ D3 40 mcg (O) మోజుకూ ఔ యసమి.
దీతు ళఱల ళయం 25(OH)D భమిము 1,25-డెభఴైడారకుసయట్మిన్ D ఔట్్ ఱేదా మండ్ె మోజుఱఱోనే యుఖుతేంద.
ఄంతేకసఔ ళయం కసయౌష మమ్ భమిము తౄసళేిట్స యసిభ మిగ,ి అఱకఱెభన్ తౄసళేిట్స యసిభ ద మోజుఱఱో తఖుగతేంద.
భూడ్ళ రసమసతుకూ ఎక్స-మే ఱో ఔతుుంచేంత కసయౌష మమ్ భమిము తౄసళేిట్స ళఽది చెందతేంద. నెఱ మోజుఱ తమసాత
మోతాదతు ఔాభంగస తగిగంచి 15 mcg మోజుకూ ఔ యసమి రసడుతే శమితృో తేంద.
ట్ెట్ాతు ఔనఔ ఈంట్ే, vitamin D తోతృసట్ు IV కసయౌష మమ్ యసల్ట ్ ఔడా మోగి తీశకోరసయౌ.
కొందయు దద రసమికూ యట్మిన్ D3 25->50 mcg (1000 to ≥ 2000 units) ఄళశయం ఈంట్ుంద. ఆద 70
శంళతసమసఱ ఱోప రసమిఱో (800 units) ఄభనా, 70 శంళతసమసఱు భఫడున రసమిఱో ఄభనా (600 units)
25(OH)D యసిభ > 20 ng/mL (> 50 nmol/L) తృో వణఔు మోజుకూ ఄళశయబైన మోతాద ఔనాా చాఱా
ఎఔుకళ. యట్మిన్ D ఖమివటంగస మోజుకూ 4000 units ఆరసాయౌ.
ఴమీయంఱో 25(OH)D ఈతుతిు ఱోతృసఱు ఈంట్ే:
యట్మిన్ D3 (2000 units), మోజుకూ ఔ యసమి. ఆద ళయం యసిభ మోగిఱో అమోఖయం బయుఖుడేంత ళయఔు
కొనయసగించాయౌ.
కూడీా ఄళశి ఱు ఈనా మోఖుఱఔు 1,25-డెభఴైడారకుసయట్మిన్ D శహల బంట్ేవన్ ఄళశయం ఈంట్ుంద.
ట్ెభప్ I ఴమడుట్మీ యట్మిన్ D అధామిత మికట్సస ఈంట్ే:
1,25-డెభఴైడారకుసయట్మిన్ D 1-2 mcg (O), మోజుకూ ఔ యసమి.
ట్ెభప్ II ఴమడుట్మీ యట్మిన్ D అధామిత మికట్సస ఈనా మోఖుఱు ఄధఔ మోతాద రసడ్ఔం దాామస శుందయసుయు:
1,25-డెభఴైడారకుసయట్మిన్ D 10-24 mcg (O), మోజుకూ ఔ యసమి
కొందయు మోఖుఱఔు కసయౌష మమ్ ఆన఼ిావన్ దీయఘకసయౌఔంగస ఆళాడ్ం ఄళశయం.

13.0 యట్మిన్ E (ట్ోకోపమసల్) ఱోం
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యట్మిన్ E ఔ మాంట్ీ-అకూసడెంట్స. శంతాననతుతిు యసభయి ాం ంచడాతుకూ భమిము ఴీమోగోలతన్ ళహంతళహస్ ఔు ఆద
ఈయోఖడ్ెతేంద
యట్మిన్ E ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


కసలైా తిమిమమి ట్ట డ్ం



ఔండ్మసఱ ఫఱఴీనత



నమసఱ శభశయఱు



యతుకూడు ఱోతృసఱు

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


ళంట్ న఼నె రసడ్ఔం



షో ల్ గైన్ ళమిమల్స రసడ్ఔం

చికూతస
భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళఱల ఱోతృసఱు ఏయుడుతే అఱాి ట్ోకోపమసల్ 15-25 mg/kg (O), మోజుకూ ఔ యసమి.
ఱేదా మిక్్్ ట్ోకోపమసల్స రసడొ చి (అఱాి, తెట్ా, గసభా).
తృసరధమిఔ దఴఱోల ఈనా న఼యమోతికూ చికూతస ఄందంచడాతుకూ ఱేదా ఄతట్యౌతృో తృో ర ట్ీనేమిమా ళఱల ఔయౌగే ఄఫాసయరషన్
భమిము ట్ారన్స-తృో ర్ట శభశయఱన ఄధఖమించేందఔు అఱాి ట్ోకోపమసల్ ఄధఔ మోతాదఱోల ఆరసాయౌస ఈంట్ుంద.

14.0 యట్మిన్ K ఱోం
యౌళర్ ఱో తృో ర తారమిబన్ ళహంతళహస్ ఔు, తౄసఔటర్ VII, IX & Xఔు యట్మిన్ K చాఱా ఈయోఖడ్ెతేంద. ఫో న్
కసయౌసపహకేవన్ ఔు ఄళశయబైన తృో ర ట్ీనలన ఔడా ఇ యట్మిన్ ఏమసుట్ు చేశు ంద. భభ
ర మీ యట్మిన్ K ఱోం కేళఱం
ఄపుడే పట్్టన యయళపఱోల భాతరబే చ఼డొ చి. ళఔండ్మీ యట్మిన్ K ఱోం భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళహండోర మ్, యౌళర్
ళహమాోళహస్ భమిము కౌభామిన్ యసధకసఱెభన డుఔుభమోల్, రసయిమిన్ రసట్్ ళఱల ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ.
యట్మిన్ K ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు
దెఫబఱు/గసమాఱ నండు యఔు ం ఎఔుకళ ళేప కసయడ్ం (ఖడ్డ ఔట్ట డాతుకూ అఱశయం ఄళాడ్ం)
యయళపఱోల యట్మిన్ K ఱోం ఈంట్ే ఆంట్ారకేాతుమల్ తెల డుంగ్ ళంట్్ తీళరబైన శభశయఱు ఈండొ చి
అయౘయ భాయగ దయశకసఱు
యట్మిన్ K మండ్ె యౄతృసఱోల ఈంట్ుంద - యట్మిన్ K1 & K2
యట్మిన్ K1 (పహఱల ోకూాననన్) ముఔకఱ దాామస ళహంతళహస్ చేమఫడ్ెతేంద
యట్మిన్ K2 (బనాకూాననన్) జంతేళపఱోల ఈండే ఫాకుటమిమా దాామస ళహంతళహస్ చేమఫడ్ెతేంద
చికూతస
పభట్ ోనాడుయోన్ ననట్్ దాామస ఱేదా SC ది తి దాామస; మోతాద - 1-20 mg. ఇ భంద రసడ్ఔం దాామస అయు
నండు నెాండ్ె ఖంట్ఱ ఱోప INR తఖుగతేంద, ఄభతే అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱఱో INR తఖగ ఱేద ఄతుహళేు
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పభట్ ోనాడుయోన్ భయా ఆరొాచి. కొతుా ఄయుదెభన శందమసైఱఱో పభట్ ోనాడుయోన్ శమైన యధంగస ఴమీయంఱో
ఔమిగినుట్కూ ఄనాపభఱాకూసస్ ఱేదా ఄనాపభఱాకసటభడ్స రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద. మాంట్ీ
కోమాఖుయఱెంట్సస ట్ీమూశకంట్ునా మోఖుఱఱో INR దీయఘకసయౌఔంగస శమి చేమాయౌ ఄనఔుంట్ే పభట్ ోనాడుయోన్ 1-10
mg శమిపతేంద. INR తృసక్షుఔంగస దగసయౌ ఄనఔుంట్ే ఆంకస తఔుకళ మోతాదఱో 1-2.5 mg రసడుతే శమితృో తేంద.
యయళపఱోల యఔు యసరళం ళఱల యట్మిన్ K ఱోం ళళేు :
పభట్ ోనాడుయోన్ 1 mg SC ఱేదా IM ది తి దాామస.
ఔరేల INR యసిభ తఖగ ఔతృో తే భయా మోతాద ఆరొాచి. ఔరేల తయౌల ఔనఔ ననట్్ దాామస మాంట్ీ
కోమాఖుయఱెంట్సస రేశఔుంట్ుంట్ే పభట్ ోనాడుయోన్ ఄధఔ మోతాదఱో తీశకోరసయౌస మసరొచి.

15.0 జింక్ ఱోం
జింక్ ఄనేద ఴమీయంఱో చాఱా భుకయబైన న఼యట్్ఎ
ర ంట్స; ఆద ఆనసయౌన్ భమిము ఄనేఔ ఎంజభమ్స ఱో ఫాఖం,
ఄందఱో భుకయబైనయ:


కసమోబతుక్ ఎనెహ డ
జ స్
ేర (ఎయా యఔు ఔణాఱ నండు ఉహమితితే
ు ఱఔు CO2 తు తీశఔురెలు ైంద)



కసమసబకూసహటడేస్ (ట డ్స
జ జీమసణతుకూ ఄళశయం)



అఱకయౘల్ డీఴైడోర జినేస్

జింక్ న఼యకూలక్ మాళహడ్స భమిము తృో ర ట్ీన్ ళహంతళహస్ ఔు, కసఱేమం నండు యట్మిన్ A బట్ఫాయౌజంఔు, గసమాఱు
భానడాతుకూ (కొఱాలజన్ ళహంతళహస్) భమిము తౄో యౌక్ మాళహడ్స తుతీయున ంచి, ఴమీయంఱో తాయగస ఔయౌళహతృో భేఱా
చేశు ంద.
జింక్ ఴమీయంఱో ఄతుా ఔణజఞఱాఱోల ఈంట్ుంద, ఄధఔ మోతాదఱో ఇ కూంద రసట్్ఱో ఈంట్ుంద:


ఔంట్్ యొఔక కోమసభడ్స బంఫలన్
ర



పయువేఱ రతేయతుతిు ఄళమరసఱు (రతేయకూంచి తృో ర ళేటట్స ఖాంథ)



ఎయా యఔు ఔణాఱు



తృసంకూామాస్ (ఆనసయౌన్ ఱో ఫాఖంగస)



కసఱేమం, ళకయౌట్ల్ భజిల్, ఎభుఔఱు, చయమం భమిము జుట్ుటఱో తఔుకళ మోతాదఱో ఈంట్ుంద

జింక్ ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


ఎదఖుదఱ నెభమదంచడ్ం



రసశన భమిము యుచి కోఱోుళడ్ం



అఔయౌ తగిగతృో ళడ్ం



యమోచనాఱు



దెఫబఱు తాయగస నమం కసఔతృో ళడ్ం



చయమం మీద య్వన్స
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అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


భాంశం, శభుదరప జీళపఱ భాంశం, ఖుడ్ెడ య న భమిము నతు ఖుఱల



ళమిమల్స భమిము ఱెఖూయమ్స ఱో ఔడా జింక్ ఈంట్ుంద ఄభతే మిఱులఱో అడుంచడ్ం ళఱల ఄధఔ ఱసతం
జింక్ తృో తేంద; ఄంతేకసఔుండా యట్్ఱో పభభేట్సస ఈండ్డ్ం ళఱల ఴమీమసతుకూ జింక్ ఄందడ్ం ఔవట తయం
ఄళపతేంద



ండ్ెల, ఔయగసమఱు భమిము ఖుడ్ెడ యొఔక భఫాఖంఱో జింక్ చాఱా తఔుకళ ఈంట్ుంద

చికూతస
జింక్ భాతరఱు 50 mg, మోజుకూ మండ్ె నండు భూడ్ె యసయుల నమం ఄభేయ ళయఔు

16.0 ళయ్తుమం ఱోం
ఖూ
ల ట్ాథయోన్ మసకూసడేస్ ఄనే ఴకూుళంతబైన మాంట్ీఅకూసడెంట్స ఱో ఫాఖంగస ళయ్తుమం తుచేశు ంద.
కసాలహయోమోకర్ ఈనా హఱలఱోల ళయ్తుమం రసడ్డ్ం దాామస ఫయుళప యఖడ్ం చోట్ు చేశఔుంట్ుంద. ళయ్తుమం ఱోం
తీళరం ఄభతే ఖుండె ఔండ్మసఱ శభశయఱు ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. ళయ్తుమం ఄనేద ఄతుా ఴమీయ
ఔణజఞఱాఱోల ఈంట్ుంద; ఄభతే ఎఔుకళగస భూతరహండాఱు, కసఱేమం, ళరలన్, తృసంకూామాస్ భమిము ట్ెళట య
హ ోల
ఈంట్ుంద
ళయ్తుమం ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


ఔండ్మసఱ ఫఱఴీనత



తృసంకూామాట్ెభట్్స్ (తృసంకూామాట్్క్ రసఴిఔఱఔు ఄడ్డ ంఔుఱు)



ఎదఖుదఱ శభశయఱు



యతుకూడు ఱోతృసఱు



మోఖతుమోధఔ ఴకూు క్షీణంచడ్ం



HIV ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ, తాయగస రసయహు చెందతేంద భమిము మోగి చతుతృో భే ఄళకసఱసఱు
ఎఔుకళ

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


భాంశం, శభుదరప జీళపఱ భాంశం, ఖుడ్ెడ య న, తృసఱు



ళమిమల్స ఱో ఔడా ళయ్తుమం ఈంట్ుంద కసతూ ఄద ళమిమల్స మిగిన భట్్టఱో ఈనా కతుజఞఱ మీద
అధాయడు ఈంట్ుంద



పట్ట గొడ్ెఖుఱు భమిము అశుమసఖస్ ఱో పవకఱంగస ళయ్తుమం ఈంట్ుంద; ఄభతే ఈడ్ఔఫ్ట్టడ్ం ళఱల
ళయ్తుమం తూట్్ఱోకూ రెయాతృో తేంద

చికూతస
A: ళయ్తుమం (O/IM/IV) 100 -500 mcg, మోజుకూ ఔ యసమి నమం ఄభేయళయఔు
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17.0 కసయౌష మమ్ ఱోం
కసయౌష మమ్ ళఱల ఎభుఔఱు భమిము దంతాఱు ఫయౌవా ం ఄళపతాభ, ఖుండె శభతేఱయతతో తుచేశు ంద, యఔు తృో ట్ు
భాభుఱుగస ఈండేందఔు ఈఔమిశు ంద భమిము గసమాఱెభనపుడ్ె యఔు ం ఖడ్డ ఔడ్ెతేంద.
కసయౌష మమ్ ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట డ్ం అఱశయం ఄళాడ్ం



అళహటయోతృో మోళహస్ (ఎభుఔఱు ఫఱఴీనంగస ఈండ్డ్ం)



అళహటయోభఱాళహమా



దంత శభశయఱు



ఆనెిక్షన్ ఔు తుమోధఔఴకూు తగిగతృో ళడ్ం



శట ంట్్ంగ్

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


తృసఱు, యోఖర్ట, జునా



చేఱు



అఔు ఔయఱు, ఫారఔయౌ



ఱెఖూయమ్స, ఫఠసణీఱు

చికూతస
తీళరబైన ఱక్షణాఱతో ఴైతృో కసఱేకమిమా
కసయౌష మమ్ ఖూ
ల కోనేట్స య ఱయవన్ 10% 20 ml, ద నండు దఴేన తుభుయౖసఱ తృసట్ు. అ తమసాత 60-80 ml
య ఱయవన్ య్ట్యు 5% డెకో్రరస్ ఱో ఔయౌహ ఎకూకంచాయౌ.
ఴచిమిఔ: కసయౌష మమ్ ఖూ
ల కోనేట్స న ఫ్భకసమోబనేట్స య ఱయవన్ ఱో ఔఱఔడ్ద, దీతు ళఱల కసయౌష మమ్ కసమోబనేట్స
రళహహట్ేవన్ ఔఱుఖుతేంద.
రతి నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ళయం కసయౌష మమ్ మీక్షా చేమాయౌ. చికూతస దాామస ళయం కసయౌష మమ్ యసిభ 7-9
mg/dl భధయఱో ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ.
ఖభతుఔ: ఴైతృో భాగిాళేమిమా ఖనఔ ఈండు, చికూతస ఄందంచఔతృో తే, భ థెయ దాామస ఴైతృో కసఱేకమిమాఔు చికూతస
ఄందంచడ్ం దాామస రసయధ ముండుగస భాయుతేంద.
ఴైతృో భాగిాళేమిమా ఈంట్ే: బగీాలహమం శఱేిట్స (IV) 1-2 g ఆంజక్షన్, ముదట్్ మోజు. అ తమసాత బగీాలహమం
అకైసడ్స (O) 600-1200 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల.
రసయధ ఱక్షణాఱు ఱేతు ఴైతృో కసఱేకమిమా
ఴైతృో కసఱేకమిమా మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు తెఱుశఔుతు రసట్్కూ చికూతస ఄందంచాయౌ. చికూతస దీయఘకసఱం
కొనయసఖళచి భమిము ఴైతృో తృసమసథెభమసభడుజం, శ఼డో ఴైతృో తృసమసథెభమసభడుజం భమిము కసాతుక్ యట్మిన్ D
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ఱోతృసఱు ళంట్్య శమిచేమాయౌస మసరొచి.
కసయౌష మమ్ కసమోబనేట్స భాతరఱు (ఫయుళప శ఼చి రకసయం 40% ఎయౌబంట్ల్ కసయౌష మమ్) 1-2 g ఎయౌబంట్ల్
కసయౌష మమ్ (O), మోజుకూ భూడ్ె యసయుల. కొదీద మోజుఱ తమసాత మోగి తృో వణఔు 0.5-1 g, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల.
ఄభతే కసాతుక్ మీనల్ పభఱయర్ ఈనా మోఖుఱఱో, కసయౌష మమ్ ఔకట్ే చికూతసగస ఄందళేు శమైన పయౌతం ఈండ్ద.
ఔంకసమిట్ెంట్స ఴైమసిళేిట్ేమిమాఔు చికూతస ఄందంచిన తమసాత థెయ ముదఱుట్ాటయౌ:
యట్మిన్ D 50000 IU మోజుకూ , ఔట్్ ఱేదా మండ్ె రసమసఱు; అ తమసాత రసమసతుకూ ఔ యసమి ఱేదా మండ్ె నెఱఱఔు
ఔ యసమి
ఱేదా
కసయౌసట్ారల్ 1,25(OH)2D3 0.25 mcg (O), మోజుకూ ఔ యసమి.
ఴైర్-తౄసయో ిట్ేమిమా కోశం యట్మిన్ D, తౄసళేిట్స తఔుకళ ఈనా అషయం భమిము తౄసళేిట్స ఫ్భండుంగ్ ఏజంట్ు
ల .
ఈదా: ఄఱయమితుమం ఴైడారకైసడ్స.
మోగికూ యవమశ఼చి
కసయౌష మమ్ కసమోబనేట్స ళఱల డుళుహసమా భమిము భఱఫది ఔం మసరొచి.
గసయళహటక్
ో మాళహడ్స శయౘమంతో భందఱు ఄఫాసయరషన్ జయగసయౌ; ఄభతే ఏకోలర్-ఴైడమ
ుర ా ఈనా రసమిఱో ఱేదా మాళహడ్స
శరళహవ్ థెయ రసడ్ెతేనా రసమిఱో భందఱు ఴమీయంఱోకూ రెలలడ్ం ఔవట తయం ఄళపతేంద.
ళయం కసయౌష మమ్ తయచగస యయరేక్షుంచాయౌ. తీళరబైన ఴైతృో కసఱేకమిమా ఄభతే రతి మోజు ళయం కసయౌష మమ్
యసిభతు మీక్షుంచాయౌ.
ళయం భమిము మూమినమీ కసయౌష మమ్ యసిభ యసధాయణం ఄభయ, PTH డుతృో తే, మోగికూ తృో వణఔు చికూతస ళహతౄసయుస
చేళహ భూడ్ె నెఱఱఔు ఔ యసమి మీక్ష చేళేు శమితృో తేంద.

18.0 కసర్ ఱోం
ఴమీయంఱో ఈండే రతి ఔణజఞఱంఱో కసర్ ఈంట్ుంద; ఄభతే ఄధఔ మోతాదఱో కసఱేమం, బదడ్ె, ఖుండె,
భూతరహండాఱు భమిము యఔు ంఱో ఆద ఈంట్ుంద. ళయుఱోల ళహమన్ యౄంఱో ఈండే కసర్ ళఱల యయధ దఴఱోల ఐయన్
న఼యట్్వ
ర న్ చయయఱు జయుఖుతాభ. ఴమీయం ఐయన్ తీశకోళడాతుకూ భమిము ఐయన్ న ఄద తుఱా ఄముయండే రదేఱసఱ
నండు ఔదడాతుకూ కసర్ ఈయోఖడ్ెతేంద. పయాస్ ఐయన్ న పమిాక్ ఐయన్ గస (ఐయన్ బట్ఫాయౌజం దఴఱఔు
ఄళశయం) భాయిడాతుకూ ఈఔమిశు ంద. కసమోబఴైడట్స
ేర స భమిము తౄసయట్్ట మాళహడ్స బట్ఫాయౌజంఔు కసర్ ఈనా
ఎంజభభల ు శయౘమడ్తాభ. నెఱతఔుకళ తడ్డ ఱోల ఄనామిఔ కసయఔంగస కసర్ ఱోం ఈంట్ుంద; ఄదే యధంగస
తృో ర ట్ీన్-ఎనమీు భాల్-న఼యట్్వ
ర న్ ఈనారసమిఱో ఔడా కసర్ కొయత ఈంట్ుంద. బంఔజ్ డుళస్ ఄనేద కసర్ న
ఴమీయం తీశకోఱేఔతృో ళడ్ం ళఱల ళచేి ఄయుదెభన ఔంజతుట్ల్ రసయధ.
కసర్ ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు
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బంట్ల్ డుట్ ోమిభేవన్



ఴైతృో థెమిమమా



జుట్ుట యంఖు కోఱోుళడ్ం



బైకాోళభట్్క్ ఄనేమిమా - యయళపఱఔు భమిము తీళరబైన PEM ఈనారసమికూ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


నట్సస, లల్ పహష్, భూతరహండ్ం, ఎండ్ె దారక్ష భమిము ఱెఖూయమ్స ఱో కసర్ ఄధఔంగస ఈంట్ుంద



తృసఱఱో కసర్ ఱసతం చాఱా తఔుకళ



మిఱులఱో అడుంచడ్ం, యుఫబడ్ం భమిము తూట్్ఱో అయౘయ దామసిఱన ళండ్డ్ం ళఱల కసర్ ఱసతం
డుతృో తేంద

అయౘయ దామసిఱోల కసర్ తఔుకళగస ఈండ్డాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు:


నేఱఱో కసర్ యసిభ



అయౘయ దామసిఱు ండున రదేఴం



ఈయోగించిన ఎయుళప



కసర్ ఈఔయణాఱ దాామస తృ ఱాతుకూ తూట్్ శయపమస ఄళాడ్ం/ఄళాఔతృో ళడ్ం

19.0 బగీాలహమం ఱోం
ఴమీయంఱో ఎభుఔఱు, ఔండ్మసఱు, భఽద ఔణజఞఱం భమిము యఔు ంఱో బగీాలహమం ఈంట్ుంద. కసయౌష మమ్, తౄసళేిట్స
భమిము కసమోబనేట్స యసల్ట ్ తో చయయఱన ఫట్్ట బగీాలహమం ఄళశయం ఈంట్ుంద. బగీాలహమం ఎననా ఎంజభభాట్్క్
ఈతేరీయఔంగస తుచేశు ంద (ఖూ
ల కోస్, తౄసయట్ీ మాళహడ్స, ఄబైనన మాళహడ్స బట్ఫాయౌజం), ఎభుఔఱ బట్ఫాయౌజం
భమిము తృో ర ట్ీన్ ళహంతళహస్ ఱో తృసఱుంచఔుంట్ుంద. నమసఱ తుతీయు భమిము ఔండ్మసఱ శంకోచాతుకూ
ఈయోఖడ్ెతేంద. యమోచనాఱు భమిము తీళరబైన PEM ఈనారసమికూ బగీాలహమం ఴమీయం నండు ఄధఔంగస
ఫమట్కూ రెయాతృో రొచి; దీతుళఱల ఫఱఴీనత, భానళహఔ భాయుుఱు భమిము ఔనాఱష న్స ళచేి ఄళకసఱసఱు
ఈనాాభ.
బగీాలహమం ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


ఔండ్మసఱు తఖుతేగస ఄభతృో ళడ్ం భమిము తిమిమమి ట్ట డ్ం



ట్ెభ
ర ర్స, ళజర్స భమిము కోభా

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


దాదాపగస రతి అయౘయంఱోన఼ బగీాలహమం ఈంట్ుంద



భాంశం భమిము కోడు భాంశం



ఒకసా, ఫారఔయౌ, దో శకసమ త ఔుక



ఄరొకసడో
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షో ల్ గైన్ ళమిమల్స



ఱెఖూయమ్స



శభుదరప జీళపఱ భాంశం

చికూతస
D: బగీాలహమం శఱేిట్స (IV/IM) 0.5 to 1 mmol/kg, ఖమివట మోతాద 160 mmol మోజుకూ; ఐద మోజుఱ తృసట్ు
అ తమసాత ననట్్ దాామస 24 mmol మోజుకూ

20.0 ఫ్ోల మిన్ ఱోం
ఎభుఔఱు భమిము దంతాఱ ఔణజఞఱాతుా కసతృసడే తృసతర ఈనా భుకయబైన కతుజం ఫ్ోల మిన్. దంతాఱ మీద ఏయుడే
కసయమీస్ నండు యక్షణ ఆశుంద - ంట్్ భధయ ఆయుఔుకనే అ యౘ యం యడ్ెదఱ చేళే ఫఱఴీన అమసగతుక్ మాళహడ్సస
నండు యక్షణ ఔయౌుశుంద. అళహటయోతృో మోళహస్ మసఔుండా ఎభుఔఱఔు యక్షణ ఆశుంద. ఐయన్ న ఴమీయం తీశఔునే
చయయన శళయంగస జమిగేఱా చ఼శుంద (ఄనేమిమా తురసయణ) భమిము దెఫబఱు తాయగస తగేగందఔు ఈఔమిశు ంద.
ఴచిమిఔ: తూట్్ఱో ఄధఔంగస ఫ్ోల మైడ్స ఈంట్ే (6 ppm ఔనాా ఎఔుకళ) దంతాఱు భుదయు గోధభ యంఖుఱోకూ
భాయడ్ం (ముట్్ల ంగ్) జయుఖుతేంద. దీయఘకసఱం ఎఔుకళ మోతాదఱో ఇ ఫ్ోల మైడ్స తూట్్తు తీశఔుంట్ే ఎభుఔఱు
భమిము దంతాఱ రెభఔఱయం ళశుంద.
ఫ్ోల మిన్ ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు


డెంట్ల్ కసయమీస్



ఄధఔంగస ఫ్ోల మైడ్స తీశఔుంట్ే ముట్్ల ంగ్ భమిము ళకయౌట్ల్ భాల్-తౄసమేమవన్

అయౘయ భాయగ దయశకసఱు


చేఱు భమిము శభుదరప నాచ



భాంశంతో ళండున ఎభుఔఱు, తృసఱ దామసిఱు



గింజఱు, ఔయగసమఱు భమిము నట్సస

చికూతస
తాగే తూట్్ఱో ఫ్ోల మైడ్స 0.7 ppm ఈంట్ే అ రదేఴంఱో ఈనా రసమికూ ఫ్ోల మిన్ భందఱు ఆళానళశయం ఱేద
S: ఫ్ోల మిన్ భాతరఱు
అయు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 250 mcg, మోజుకూ ఔ యసమి
అయు శంళతసమసఱు భఫడున రసమికూ - 500 mcg - 1 mg, మోజుకూ ఔ యసమి

బైకోాన఼యట్్రఎంట్స ఱోతృసఱు
బైకాోన఼యట్్ఎ
ర ంట్సస శమైన యసిభఱో ఴమీయంఱో ఱేఔతృో తే తీళరబైన ఄనామోగసయఱు ళయసుభ; ళమశతో శంఫంధం
ఱేఔుండా ఄందమికూ బైకాోన఼యట్్ఎ
ర ంట్స ఱోతృసఱ ళఱల ఄళశి ఱు ఏయుడ్తాభ, ఄభతే రతేయకూంచి అడ్రసయు భమిము
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హఱలఱోల శభశయఱు ఎఔుకళ. యట్మిన్ A, ఐయన్, ఄయోడున్ భమిము జింక్ ళంట్్ బైకాోన఼యట్్ఎ
ర ంట్సస తఔుకళగస
ఈంట్ే రభాదఔయభతు ఖుమిుంచాయౌ.
బైకాోన఼యట్్ఎ
ర ంట్సస ఱోతృసతుా శమిచేమడాతుకూ అయౘయ ది తేఱోల భాయుు, ండుంచే అయౘయంఱో నాణయత భమిము
బైకాోన఼యట్్ఎ
ర ంట్సస ఄధఔంగస ఈండే అయౘయం తినేందఔు తృో ర తాసషం ళంట్్య చేమాయౌ. బైకాోన఼యట్్ఎ
ర ంట్సస తృో ర తాసషఔ
కసయయఔాభాఱు భుకయంగస ఖమిైణీఱు, తృసఱు ఆచేి తఱులఱు భమిము ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు
ఈయోఖఔయం.
జనాఫాఔు బైకాోన఼యట్్ఎ
ర ంట్సస ఄందంచేందఔు "పపడ్స తౄో మిటపహకేవన్" ది తి భమొఔట్్. ఆందఱో ఫాఖంగస ఈపుఱో
ఄయోడున్ ఔఱడ్ం, మోజురసమీ అయౘయం (ఄనాం, ళమిమల్స, హండుఱు, ళంట్ న఼నె)ఱో ఫాఖంగస ఄతుా తృో వకసఱు
శమైన మోతాదఱో ఈండేఱా చ఼శకోళడ్ం. ఄళశయం ఄభతే అయు నండు ఆయరెభ భూడ్ె నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు
భయ్ట-యట్మిన్ భమిము మినయల్స యొఔక తృ డుతు అయౘయం మీద చయౌల ఆళాడ్ం.
అయౘయ భాయగ దయశకసఱు
అయౘయప ఄఱరసట్ల ఱో ఫాఖంగస తౄో మిటపభడ్స అయౘమసతుా తీశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ
పపడ్స తౄో మిటపహకేవన్
ఔట్్ ఱేదా ఎఔుకళ న఼యట్్ఎ
ర ంట్సస న అయౘయంఱో (శషజంగస ఈనాా/ఱేఔతృో భనా) ఔఱడాతుా పపడ్స తౄో మిటపహకేవన్
ఄంట్ాయు. దీతు భుకయ ఈదేదఴం అయౘయంఱో ఱోట్ుతృసట్ల న తెయౌమజేళ,హ దాతుా శమిచేళహ అ రదేఴంఱో ఈండే జనాఫాఔు
అయౘయంఱో శమైన యసిభఱో తృో వకసఱు ఄందజేమడ్ం.
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25ళ ఄధాయమం
తృసభజతుంగ్
1.0 యసధాయణ యవరఫాళం
ఆద ఄనకోఔుండా జమిఖుండొ చి ఱేదా ఈదేదఴూయాఔంగస జయుఖుండొ చి; ఏ యధంగస జమిగినా హఱలఱు/దద ఱఔు
ఔకయసమిగస ఎట్ుళంట్్ కసయణం ఱేఔుండా ఄనామోఖయం ఫమట్డుతే యవరఫాళం ఄనే ఫాయంచాయౌ. కొతుా శందమసైఱోల
భందఱు డ్ఔ ఔడా ఴమీయం యవతేఱయం ఄభేయ రభాదం ఈంద.
తుమసియణ
మోగి, మోగి ఔుట్ుంఫం ఱేదా ళేాఴితేఱ నండు ఆట్ీళయౌ రెభదయ/యసధాయణ చమితర తెఱుశకోళడ్ం ఄతయళశయం
యవరఫారసతుకూ కసయకసఱు ఏమిట్ో, ఎంత తీశఔునాాడో , ఏ శభమాతుకూ తీశఔునాాడో ూమిు యళమసఱు
తెఱుశకోరసయౌ
ఔరేల యవం ఏదెభనా డ్ఫాబఱో నండు తీశఔుతు ఈంట్ే, అ డ్ఫాబ తీశఔుతు ూమిు శభాచాయం నమోద
చేశకోరసయౌ
ననట్్ చట్ృ
ట కసయౌన గసమాఱు ఈనాాభేమో చ఼డాయౌ ఱేదా ఖుయుాభనే ఴఫద ం (ఱామింజిమల్ డాబేజ్) ళశుందేమో
ఖభతుంచాయౌ; ఆఱాంట్్ శంకేతాఱు ఈంట్ే మోగి ఔమోళహవ్స తీశఔునాాడ్తు ఄయి ం. ఔమోళహవ్స ఱేదా ట్ోరయౌమం
ఈతుతే
ు ఱు తాగిన మోఖుఱన కచిితంగస అయు ఖంట్ఱ తృసట్ు అశతిరఱో ఈంచి తుయంతయం యయరేక్షుంచాయౌ.
ఔమోళహవ్స రసడ్డ్ం ళఱల ఇయో పేఖస్ కసఱడ్ం జయుఖుతేంద, ఆద రెంట్నే ఔతుహంచద ఖంట్ఱ ళయళధఱో మోగికూ
ఱమనమీ ఒడుభా ళశుంద.
ఆనభు, పయుఖుఱ భంద, తృసమసళట్భాల్, మాళహరీన్, నామోకట్్క్స భమిము మాంట్ీ-డురశసంట్స భందఱు
ఄధఔంగస తీశఔునా మోఖుఱన రెంట్నే అశతిరఱో చేమసియౌ
యసధాయణ చయయఱు


ళయకూు శయక్షుతంగస ఈనాాడో ఱేదో మియౕయౌంచాయౌ



యవం దఖగ య నండు మోగితు ద఼యంగస తీశఔుమసరసయౌ



తృసరణాధాయబైన చయయఱు శమిగస తుచేళేఱా చ఼శకోరసయౌ



ఎభర్ రే కూ ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా చ఼శకోరసయౌ



రెంట్్ఱేవన్ ఆరసాయౌ భమిము అకూసజన్ ఄందేఱా చ఼డాయౌ



యఔు తృో ట్ు, ఖుండె రేఖం, ఈయౖోణ ఖాత, ఱసాశ, ఔనతృస మిభాణం భమిము మోగి శుందన చ఼డాయౌ

2.0 యవరఫాళం నండు ఫమట్కూ తీశఔుమసళడాతుకూ చయయఱు
1. గసయళహటక్
ో డుఔంట్ామినేవన్ యవం తీశఔునా ఖంట్ఱోప చాఱా రఫాళళంతంగస తుచేశు ంద
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2. గసయళహటక్
ో డుఔంట్ామినేవన్ యయౖసతుా ఱేదా యవ దామసియౌా ూమిుగస త ఱగిశు ందతు కచిితంగస చెుఱేభు. గసయళహటక్
ో
ఱారెజ్ ఱో కసంట్ార-ఆండుకేవన్స:


శుఽష కోఱోుభన మోగిఱో యక్షణ ఱేనట్ుళంట్్ ఎభర్ రే



ఔమోళహవ్స ఱేదా ట్ోరయౌమం ఈతుతే
ు ఱు తాగిన మోఖుఱు (ఈదా: కూమోళహన్)

3. మోగి ఄతయళశయ అమోఖయ ఱక్షణాఱు ఔనఫయుశునాాడేమో చ఼డాయౌ: కోభా, ఔనాఱష న్స, ఖందయగోలం, ఴతృసట్్క్
భమిము/ఱేదా మీనల్ పభఱయర్, ళహకన్ ఎయష న్, ళభకూమాట్్క్
ర ఱేదా న఼యమోఱాజిక్ ఆఫబందఱు, ఴైతృో గల ళ
ట మిమా
4. యవరఫారసతుకూ కసయణబైన దామసదతుా ఖుమిుంచి ూమిుగస త ఱగించడాతుకూ రమతిాంచాయౌ. యవం తీశఔునా ఖంట్
ఱోప చికూతస తృసరయంతేళేు మోగి కోఱుఔునే ఄళకసఴం ఄధఔం
5. ఔరేల మోగి కూమోళహన్, ట్ోరల్ ఱేదా ట్ోరయౌమం ఈతుతే
ు ఱు తాఖుంట్ే ఱేదా మోగి ననయు భమిము గొంతే కసఱుంట్ే
మోగికూ రసంతేఱు ళచేిఱా చేమఔుండా ఎఔుకళ తూట్్తు తాగించాయౌ
చికూతస
యవరఫాళంతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱ మిళి తి
హ చాఱా తాయగస క్షీణంచళచి. తీళరబైన ఄశాశి త ఱేదా ట్ాకూసన్
రఫాళం ఈనా మోఖుఱఔు రెంట్నే CNS డురవన్, ఴీమోడెభనమిక్ ఄశభతేఱయత ఱేదా ళజర్స ళంట్్ ఱక్షణాఱు
ఫమట్డ్ెతాభేమో మియౕయౌంచాయౌ.
A. రథభ చికూతస
> CAB మీశళహకట్ేవన్ ఖుమించి ఔతుట్ుటఔుతు ఈండ్డ్ం రథభ ఔయు ళయం.
> మోగి నండు యవం త ఱగించే రమతాం చేమాయౌ.
> ట్ాకూసక్ దామసిఱు చమసమతుకూ తగియౌ ఈంట్ే యసానం ఱేదా తూట్్ఱో ఎఔుకళ ళేప ఴమీమసతుా ఈంచి శఫుబతో ఔడ్గసయౌ.
ఫట్ట ఱు త ఱగించి, జఞఖాతుగస ళయమసిఱఱో డేమాయౌ.
> ఔంట్్కూ ఆఫబంద ఈంట్ే భంచి తూట్్తో యబరయుచకోరసయౌ. ఔనఱన యుదద ఔడ్ద. ఆమిాట్ేవన్ మసఔుండా ళట మైల్
యౌకూాడ్స తృసమసపహన్ రసడొ చి.
> ట్ాకూసక్ దాయి ం ఏదెభనా యౌళేు , మోగితు రెంట్నే అ రదేఴం నండు ఫమట్కూ తీశఔుమసరసయౌ, ఫట్ట ఱు తఖుతేగస
ఈంట్ే దఱు చేమాయౌ, ఄళశయం ఄభతే ఔఽతిరభ ఱసాశ ఄందంచాయౌ.
తృసభు ఱేదా ఆతయ కుట్కసఱు ఔుడుతే అ ఴమీయ ఫాగసతుా తూట్్తో ఔడ్ఖడ్ం దాామస యవరఫారసతుా తగిగంచళచి.
తృసభు కసట్ుఔు చికూతస దాతుకూ శంఫంధంచిన ఄధాయమంఱో చ఼డ్ండు. మోగి శుఽషఱో ఱేఔతృో తే, మోగితు ఎడ్ెభ రెభప
డ్ెకోఫ్ట్ట ్ తఱతు రెనఔఔు ళంచాయౌ, దీతు ళఱల గొంతేఔు నాఱుఔ ఄడ్ెడడే ఄళకసఴం ఈండ్ద.
B. యవం తుయౄమఱన
మోగి ఖనఔ యవం తాగి ఈంట్ే మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ ఄందళాడ్ం దాామస ఆద యయౖసతుా ఱుికోఖఱుఖుతేంద.
తృసరణాంతఔ యసిభఱో యవం ఖనఔ తీశఔుతు ఈంట్ే ఄధఔ మోతాదఱో మండ్ె ఎఔుకళ యసయుల మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్
ఆరసాయౌ. కసయబభజభన్, డాతృో సన్, పననఫామిబట్ాల్, కూాతున్, థయోపహయౌన్, ట్ెభళ
ూ మాంట్ీడురళంట్సస,
ర భకల క్
పహననతెభమాజభన్స, భదయం, ఱసయౌళహఱేట్సస భమిము ఄధఔ ఱసతం ళఽక్షాఱఔు చెందన ట్ాకూసన్స ళఱల యవరఫాళం ఈంట్ే
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మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ ఈయోఖడ్ెతేంద.
చామోకల్ కేళఱం ఎభర్ రే ఫాఖునాా మోఖుఱఔు భాతరబే ఆరసాయౌ.
మాళహుమేవన్ ఆఫబందఱు ఈనా మోఖుఱఔు ఎండో ట్ారకూమల్ ఆన఼
ట ాఫలవన్ భమిము ఴడ్స-అఫ్-ఫ్డ్స ఎయౌరేవన్
చికూతసఱు ూయు మాయఔ మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ ఆరసాయౌ.
GI రదేఴంఱో యవ తుయౄమఱన ఄనేఔ యవమాఱభ అధాయడు ఈంట్ుంద కసఫట్్ట కచిితంగస ఇ ఄంఴం మీద
తృసరయణయం ఈనా రెభదయతు యయరేక్షణఱోనే యయౖసతుా తుయౄమయౌంచాయౌ.
> రసంతేఱు ళచేిఱా చేమాయౌ
ఴచిమిఔ: ఔమోళహవ్ తృసభజతుంగ్, మోగి శుఽషఱో ఱేఔతృో తే భమిము ట్ోరయౌమం ఈతుతే
ు ఱు తాగిన రసమికూ
రసంతేఱు ళచేిఱా చేమఔడ్ద.
రేలా దాామస గొంతేఱో ఔదయౌఔఱు చేమడ్ం, శ఼ున్ ఱేదా ఆతయ మిఔమసఱు గొంతేఱో ట్్ట నెభమదగస ఔదదడ్ం
దాామస రసంతి ళశుంద. ఱేదా
ఐహకసక్ ళహయప్ 2-4 ట్ీశ఼ున
ల ఆచిి, రెంట్నే శఖం గసలశ తూయు ఆళాడ్ం దాామస రసంతి ళశుంద.
ఴచిమిఔ: అయు నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు ఇ ది తి భంచిద కసద. ఱేదా
ఄతృో భామిిన్ ఴైడోర కల ోమైడ్స ఆంజక్షన్ 6 mg (SC) రసడ్డ్ం ళఱల భూడ్ె-నాఱుఖు తుభుయౖసఱోల రసంతి ళశుంద.
ఄభతే ఇ ఆంజక్షన్ డురశంట్స గస ఔడా తు చేశు ంద కసఫట్్ట జఞఖాతుగస రసడాయౌ.
ై ళబైడ్స, ఎతాకూాతుక్
యయౖసతుా ఴమీయంఱో ఫఱఴీనయిడాతుకూ ఆతయ దామసిఱు ఔడా శయౘమం చేయు సభ. ఈదా: పూ
మాళహడ్స, ఄళహట్ాజోఱబైడ్స, మూమిమా భమిము భాతుట్ాల్.
ఫామిబట్ుమేట్స ట్ాకూసళహట్్ నండు ఈఴభనాతుకూ తౄో ర్్్ అఱకఱెభన్ డెభముమిళహస్ చేయు సయు.
మిట్ ోతుమల్ డెభమాఱళహస్, ఴీమోడెభమాఱళహస్ భమిము ట్ారన్స-పూయవన్ ది తేఱు ఔడా కొతుా శందమసైఱోల
ఈయోఖడ్తాభ.
C. యయుఖుడ్ె/మాంట్ీడో ట్స
యసధాయణంగస మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్, కొఱెళట య
హ బైన్, పపఱల ర్స ఎర్ు , ఫ్ంట్ోనెభట్స, ముదఱెభనయ యయౖసతుా ఴమీయం నండు
ఱుికోళడాతుకూ రసడ్ెతాయు.
D. ఱక్షణాఱఔు చికూతస
నొహు, రసంతేఱు, యమోచనాఱు, తృ తిు ఔడ్ెప డుళట నషన్, ఔనాఱష న్స, ఴైర్-ఏకైసట్తయౌట్ీ భమిము డెఱయవన్స ఔు
తగిన చికూతస ఄందరసాయౌ.
E. తృో వణ
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు దాామస మోగి ఴమీయంఱో ఱోతృసఱు ఖుమిుంచి తగిన యధంగస చికూతస ఄందంచాయౌ. భుకయంగస
ఫ్ూ
ల భడ్సస భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్సస తగిగత,ే శభతేఱయత కసతృసడేందఔు చయయఱు తీశకోరసయౌ. మోగి ఈయౖోణ ఖాత, నాడు,
ఱసాశ ఖతి భమిము యఔు తృో ట్ు యళమసఱు తెఱుశకోళడ్ం తుతుశమి. ఴైతృో థెమిమమా ఈంట్ే డీట్ాకూసపహకేవన్ భమిము
యవం యశయు న అఱశయం ఄళపతేంద.
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కోభాఱో ఈనా ఱేదా ఱక్షణాఱు ఔతుహశు నా మోఖుఱఱో ఎభర్ రే ఄడ్డ ంఔుఱు త ఱగించి, అకూసజన్ ఄందంచి,
మాళహుమేవన్ మసఔుండా జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ. మోగి యఱసాంతి తీశఔునా తీయుతు భాయిడ్ం, ఫాలడ్ర్, ఫో రెల్, చయమం,
ఔనఱు భమిము ఫఔకల్ భూయకోయస ళంట్్ రసట్్తు మియౕయౌంచి తఖు చయయఱు తీశకోళడ్ం ఄతయళశయం. ఄళశమసతుా
ఫట్్ట ఆనెిక్షన్ ఈంట్ే మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం.

3.0 చమసమతుకూ ఱేదా ఔనఱఔు యవం తాకూతే తీశకోరసయౌసన చయయఱు
చమసమతుకూ యవం తాకూతే


ళయకూు ఫట్ట ఱు, ంట్్ మీద రేశఔునా ళశుళపఱు ఄతుా తీళహరేమాయౌ; యవం తాకూంద ఄనఔునా తృసరంతం
ఄంతా ఎఔుకళ తూట్్తో ఔడ్గసయౌ



యవం ఔనఔ న఼నెఱాంట్్ దాయి ంఱా ఈంట్ే తూయు భమిము శఫుబతో ఔడ్గసయౌ



ళయకూుకూ చికూతస ఄందంచే రసయు తభఔు యవం ఄంట్ుకోఔుండా గోలవ్స భమిము ఎతృసరన్ ధమించాయౌ



తీళహరేళహన ఫట్ట ఱు భమిము ళశుళపఱన తమసాత జఞఖాతుగస డేమాయౌ

ఔనఱఔు యవం తాకూతే


ఔంట్్తు ఔతూశం ద నండు దఴేన తుభుయౖసఱు యబరబైన తూట్్తో ఱేదా ళఱెభన్ తో ఔడ్గసయౌ; ఆఱా
ఔడుగేట్పుడ్ె తూయు ఔక ఔంట్్కూ తఖఱఔుండా చ఼శకోరసయౌ



భతే
ు ఔయౌగించే ఔంట్్ చఔకఱు ఆమిగేవన్ ఔు శయౘమడ్తాభ



ఔనఫొ భమఱు ఱోఱ తృసరంతాతుా ఔడా జఞఖాతగస ఔడ్గసయౌ



మాళహడ్స ఱేదా అఱకయ్ ఔనఔ డ్ెంట్ే దఴేన నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఔడ్గసయౌ



కసమిామా దెఫబతిందేమో చ఼డ్డాతుకూ ఫ్ోల మోళంట్స ళట తు
జ ంగ్ మీక్ష యతుయోగించాయౌ. ఔరేల
తీళరబైన/ఖుమిుంచఖయౌగేంత ఔను కటళల్ ఱేదా కసమిామల్ డాబేజ్ జమిఖుంట్ే మోగితు రెంట్నే అఫ్ు ఱోమఱాజిస్ట
దఖగ యఔు తీశఔు రెయళాయౌ

4.0 యయౖసతుా ఱుిఔుంట్ే తీశకోరసయౌసన చయయఱు
ళయకూు దఖగ య నండు యవం రెదజఱులతేనా భూఱాతుా తీళహరేమాయౌ
ఄళశమసతుా ఫట్్ట అకూసజన్ ఄందంచాయౌ
యవరఫాళం ఖఱ రసభళపఱన ఱుిఔుంట్ే రసప, ఎభర్ రే కూ ఄడ్ెడడునట్ుట ఄతుహంచడ్ం, ఫారననకయసుశం
భమిము నయమోనెభట్్స్ (అఱశయంగస ళశుంద). ఆన్-ట్ృయఫలయవన్, ఫారననకడెభఱేట్ర్స భమిము రెంట్్ఱేట్ర్ ఄళశయం
ఈండొ చి

5.0 యవం ఏమిట్ో శువట ంగస తెయౌళేు తీశకోరసయౌసన చయయఱు
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5.1 ఔమోళహవ్స ళఱల యవరఫాళం
యో డుమం ఴైడారకైసడ్స, తృ ట్ాలహమం ఴైడారకైసడ్స, మాళహడ్సస, తెల చ్ ఱేదా డుస్-ఆంపఔటన్ట్ ఔమోళహవ్స కూ ఈదాషయణఱు
ఔమోళహవ్స ళఱల యవరఫాళం ఈంట్ే మోగికూ రసంతేఱు తెహుంచడ్ం భమిము మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ రసడ్ఔడ్ద
తూయు ఱేదా తృసఱు తామితఖతిన ఆరసాయౌ; తమసాత మోగికూ ననట్్ దాామస ఏమీ ఆళాఔడ్ద.
ఴశు చి
ర కూతస దాామస ఇయో పేఖస్ ఔు ఏబైనా యౘతు జమిగిందేమో చ఼డాయౌ
5.2 ట్ోరయౌమం ఈతుతే
ు ఱ ళఱల యవరఫాళం
కూమోళహన్, ట్ోరల్, ట్ముంట్ెభన్ ళంట్్య ట్ోరయౌమం ఈతుతే
ు ఱఔు ఈదాషయణఱు.
యౘతు జమిగిన తృసరంతం నండు మోగితు ఔకకూ తీశఔుమసరసయౌ. ఔరేల ట్ోరయౌమం ఈతుతే
ు ఱన యౌి ఈంట్ే మోగికూ
అకూసజన్ ఆరసాయౌ. ఎభర్ రే ఄడ్డ ంఔుఱు త ఱగించి, మోగికూ తగిన రెంట్్ఱేవన్ ఈండేఱా చ఼డ్డ్ం భుకయం.
ఔరేల చయమం మీద డ్ెంట్ే, అ రదేఱసతుకూ శంఫంధంచిన ఫట్ట ఱు త ఱగించి శఫుబ భమిము తూట్్తో చయమం మీద
15 తుభుయౖసఱ తృసట్ు యబరయచాయౌ.
ఔంట్్కూ ఖనఔ ట్ోరయౌమం ఈతుతే
ు ఱు రఫాళం ఈంట్ే, కసంట్ాక్ట ఱెన్ల (రసడ్ెతేంట్ే) రెంట్నే తీళహరేమాయౌ
భమిము ఔనఱన తూయు ఱేదా 0.9% ళఱెభన్ దాామస 15 తుభుయౖసఱు ఔడ్ఖడ్ం భంచిద.
రధాన ళయళశి ఱ తుతీయు తెఱుశఔుతు నమోద చేశకోరసయౌ, అయు నండు ఎతుమిద ఖంట్ఱు మోగి ఏ యధంగస
ఈనాాడో ఖభతుంచాయౌ. ఔరేల ఎట్ుళంట్్ ఱక్షణాఱు ఫమట్ డ్ఔతృో తే, తీళరబైన యౘతు ఔయౌగే ఄళకసఱసఱు తఔుకళ.
తీళరబైన ఱక్షణాఱు ఫమట్డుత,ే ఱమనమీ రసయధఱు ఏబైనా ఈనాబేయో తెఱుశకోళడాతుకూ ఛాతీ ఎక్స-మే.
ఄఱాగే యౌళర్ పంక్షన్ మీక్ష, మీనల్ పంక్షన్ మీక్ష, ముమినాయౌళహస్ భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్స మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.
1. మాళహుమేవన్ మసఔుండా చ఼శకోళడ్ం రధాన ఱక్షయం. రసంతేఱు తెహుంచఔడ్ద. గసయళహటక్
ో ఱారేజ్ ది తి
రసడ్ఔడ్ద.
ఎభర్ రే ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔతృో తే, మోగి ట్ోరయౌమం ఈతుతే
ు ఱు తాగిన ఖంట్ ఱోప గసయళహటక్
ో మాళహుమేవన్
తృసరయంతేంచాయౌ.
2. గసయళహటక్
ో రెయౌతి మసఔుండా భమిము ఆంట్ళహటనల్ ఄఫాసయరషన్ శభశయఱు తఱెతుఔుండా అభల్స రసడాయౌ.
3. ఴైతృసకూసమా ఈంట్ే షయయమిడుపభడ్స అకూసజన్ బైయుయ CPAP (ఔంట్్నయళస్ తృసజిట్్వ్ ఎభర్ రే రవర్) దాామస
చికూతస.
4. ళఔండ్మీ ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ తురసయణఔు తృో ర పభఱాకూటక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స.
5. ఴైతృసకూసమా తురసయణ భమిము ఫ్ూ
ల భడ్స శభతేఱయత కసతృసడ్డాతుకూ చయయఱు.
5.3 అమసగనన-తౄసశియస్ భమిము కసర్బ-బేట్స ళఱల యవరఫాళం
అమసగనన-తౄసశియస్ భఱాథమాన్, తృసమసథమాన్, TEPP, బయనాిస్, బథయోకసర్బ, కసయబమైల్ ళంట్్య అమసగననతౄసశియస్ భమిము కసర్బ-బేట్స దామసిఱఔు ఈదాషయణఱు
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ఇ దామసిఱు చయమం దాామస, అయౘయం దాామస ఱేదా ఱిడ్ం దాామస ఴమీయంఱోకూ రరేయశుంద. మోగికూ రసంతేఱు,
యమోచనాఱు, చ఼ప భశఔఫాయడ్ం, ఫఱఴీనత ఱాంట్్య ళయసుభ. యవరఫారసతుకూ ఖుమైనట్ుట శంకేతాఱు:
నయఖకసయడ్ం, చెభట్ఱు ట్ట డ్ం, నాడీ తగిగతృో ళడ్ం, ఔనతృస చినాద ఄభతృో ళడ్ం, ఔనాఱష న్స, ఔండ్మసఱు
ఫఱఴీనడ్డ్ం, క్షరసతం, ఫాలడ్ర్ మీద ఄదప ఈండ్ఔతృో ళడ్ం, ఱమనమీ ఒడుభా భమిము ఱసాశ శంఫంధత
ఄళశి ఱు
చికూతస
శాఱుబైన యవరఫాళం - యసధాయణ చేతనతాం, ళకుావన
ల శాఱుంగస ఈండ్డ్ం, కొతుా తౄసళహఔుయఱేవన్స భమిము
ళయం ఄళహట్ెభల్-కోయౌనెశటమేస్ ఎంజభమ్ (ACHe) యసధాయణ ళహితిఱో 20-50% యసిభఱో ఈండ్డ్ం. ఆళాతూ మోగి
ఎట్ుళంట్్ ఆఫబంద/ఄళశి ఱేఔుండా కోఱుకోఖఱుఖుతాడ్ె ఄనే రసట్్కూ శంకేతాఱు.
తీళరబైన యవరఫాళం - కోహమస్ ళకుావన
ల , తౄసళహఔుయఱేవన్స, యరేఔంతో భాయుుఱు, ACHe యసధాయణం ఔంట్ే <
10% ఈండ్డ్డ్ం ళంట్్య మోగి తృసరణాంతఔబైన యవరఫాళంతో ఫాధడ్ెతేనాాడ్ె ఄనే దాతుకూ శంకేతాఱు. కసరసఱతు
యవరఫారసతుకూ ఱోనెభన రసమిఱో pO2 <75 mmHg భమిము ఄశషజబైన ఛాతీ ఎక్స-మే పయౌతాఱు ఔతుహయు సభ.
ఆఱాంట్్ శందమసైఱోల మోగికూ రెంట్నే రెంట్్ఱేట్ర్ అదయళప ఄందంచాయౌ.
1. ఎభర్ రే ఄడ్డ ంఔుఱు త ఱగించడ్ం, శక్షన్ భమిము అకూసజన్ తోడాుట్ు. ఆద తామితఖతిన చేమాయౌ ఎందఔంట్ే
ఱసాశకూామఱు అగి తృో ళడ్ం ళఱల చాళప శంబయంచే ఄళకసఴం ఈంద. IV భాయగ ం ఏమసుట్ు, యఔు తృో ట్ు మియౕఱన
చేమాయౌ. ఄభతే ఫ్ూ
ల భడ్సస ఄందళాడాతుకూ త ందయ డ్ఔడ్ద.
ఔరేల ఎభర్ రే ఄడ్డ ంఔుఱు త ఱగించఱేఔతృో తే ఆంట్ృయఫలవన్ భమిము రెంట్్ఱేవన్. 25% మోఖుఱఱో రెంట్్ఱేవన్
ఄళశయం ఈంట్ుంద. శకూననకఱెభన్ రసడ్ఔడ్ద, ఆద రసడ్డ్ం దాామస మోగికూ ఖంట్ఱు ఱేదా మోజుఱతృసట్ు క్షరసతం
ఈంట్ుంద. ఎట్ోరహన్ రెంట్నే రసడ్డ్ం దాామస ఆంట్ృయఫలవన్ ఄళశయం ఈండ్ద.
2. చయమం, భూయఔస్ బంఫలన్
ర భమిము ేఖు యొఔక ఔంట్ామినేవన్
ఔరేల చయమం ఖనఔ ఔంట్ామినేట్స ఄముయంట్ే ఎఔుకళ శఫుబ తూట్్తో యబరయచాయౌ. ఫట్ట ఱు భామిి, యవం ఖనఔ
ఱోతృసఱకూ రెలల ైంట్ే గసయళహటక్
ో ఱారేజ్ భమిము కథామిసస్ తృసరయంతేంచాయౌ.
3. ఎట్ోరహన్ 0.05 mg/kg IV ఆంజక్షన్, ద తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమి ఎట్ోరహతుజం ఱక్షణాఱు ఔతుహంచే ళయఔు.
ఎట్ోరహతుజం ఱక్షణాఱు: ళకుావన్స ఄతుా ఎండుతృో తాభ, డెయ్మిమం, యఱసాంతి ఈండ్ద, జాయం, ట్ాకూకసమిడమా, నాఱుఔ
ఎండుతృో ళడ్ం భమిము ూయహల్ డెభఱేవన్. కొతుా యసయుల ఎట్ోరహన్ మోతాద యసధాయణం ఔంట్ే ద మేట్ల ు ఄధఔంగస
ఄళశయం ఄరొాచి.
ఖభతుఔ: OP యవరఫారసతుకూ ఎట్ోరహన్ తుమిదవట మోతాద ఄంట్ృ ఏమి ఱేద, యవరఫాళం నండు మోగితు తహుంచేంత
ళయఔు ఎట్ోరహన్ రసడ్ఔం తుతుశమి.
4. భధయ నండు తీళరబైన యవరఫాళం ఈనా శందమసైఱోల రెంట్నే
తృసరయౌడాకూసమ్ (PAM) 25-50 mg/kg IV ఆంజక్షన్. ళఽదదఱఱో భమిము హఱలఱఱో 250 mg IV ఐద నండు
ద తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ, అ తమసాత ఎతుమిద ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 36 ఖంట్ఱతృసట్ు కొనయసగించాయౌ.
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ఴచిమిఔ: కసయబబేట్స యవరఫాళం ఄంట్ే తుయోళహటగైమన్, పభయో ళహటగైమన్, మిరసళహటగైమన్ ళంట్్ ళఱల మోగికూ యవరఫాళం
ఔయౌగితే తృసరయౌడాకూసమ్ ఎట్్టమిళి త
హ ేఱోల రసడ్ఔడ్ద.
5. ఔండ్మసఱ నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ తృసమసళట్భాల్ భమిము నాన్-ఒహమాభడ్స ఄనాఱెుళహమా.
6. కొళపా తుఱాఱ నండు అమసగనన-తౄసయసిట్స అఱశయంగస ఔడా యడ్ెదఱ ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద కసఫట్్ట మోగితు 72
ఖంట్ఱతృసట్ు యయరేక్షణఱో ఈంచాయౌ. ECG, అమిటమిమల్ BP భాతుట్మింగ్, SpO2, CVC మాకూసస్ భమిము CXR
దాామస మోగి అమోఖయ ళహితితు తెఱుశకోరసయౌ.
థెయ ూమిు ఄమాయఔ మోగి అమోఖయం క్షీణశుందేమో ఖభతుంచాయౌ, ఉహమితితే
ు ఱోల కసాఔల్స ఴఫద ం ళశుందేమో
మీక్షుంచాయౌ. ఔరేల కసాఔల్స, భయోళహస్, ఫారడీకసమిడమా, చెభట్ఱు ట్ట డ్ం ళంట్్య జమిగితే రెంట్నే ఎట్ోరహన్ థెయ
పనఃతృసరయంతేంచాయౌ.
ఴచిమిఔ: భామిిన్, శకూకతుకోయౌన్, థయోపహయౌన్, పననతమాజభన్స, మీళమిున్ ళంట్్ భందఱు కసంట్ారఆండుకేట్ెడ్స.
5.4 తృసమసళట్భాల్ ళఱల యవరఫాళం


150 mg/kg ఱేదా ఄంతఔంట్ే ఎఔుకళ తృసమసళట్భాల్ రసడ్ెంట్ే ఖంట్ఱోప మోగికూ మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్
ఆరసాయౌ; ఔరేల ఄద ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే రసంతేఱు ళచేిఱా చేమాయౌ



శుఽషఱో ఈండు, రసంతేఱు మసతు మోఖుఱఔు
C: బథయోతున్

అయు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఱఔు: 1 gram, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి - ముతు ం నాఱుఖు మోతాదఱు
అయు శంళతసమసఱు భఫడున రసమిక:ూ 2.5 grams, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి - ముతు ం నాఱుఖు మోతాదఱు


ఔరేల ఄధఔ మోతాదఱో తృసమసళట్భాల్ తీశఔుతు ఎతుమిద ఖంట్ఱు భన ఄళపతేంట్ే ఱేదా మోగి ననట్్
దాామస ఏమీ తీశకోఱేఔతృో తేంట్ే

C: ఄళహట్ెభల్-ళహళట న్
 (IV) 150 mg/kg, 200 ml 5% డెకో్రరస్ ఱో ఔయౌహ ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ; అ
తమసాత 50 mg/kg, 500 ml 5% డెకో్రరస్ ఱో ఔయౌహ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ; అ తమసాత 100 mg/kg,
య్ట్యు 5% డెకో్రరస్ ఱో ఔయౌహ దయౘయు ఖంట్ఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ
ఆయరెభ కేజీఱ ఔనాా తఔుకళ ఫయుళపనా చినాహఱలఱఔు ఄళహట్ెభల్-ళహళట న్
 (IV) 150 mg/kg, 3 ml/kg 5% డెకో్రరస్
ఱో ఔయౌహ దఴేన తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ; అ తమసాత 50 mg/kg, 7 ml/kg 5% డెకో్రరస్ ఱో ఔయౌహ నాఱుఖు
ఖంట్ఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ; అ తమసాత 100 mg/kg, 14 ml/kg 5% డెకో్రరస్ ఱో ఔయౌహ దయౘయు ఖంట్ఱ తృసట్ు
ఆరసాయౌ
ఎఱెకటోోఱెభట్సస న యయరేక్షుశు ఼ ఈండాయౌ; భుకయంగస తృ ట్ాలహమంన
5.5 మాళహుమిన్ & ఆతయ ఱసయౌళహఱేట్సస ళఱల యవరఫాళం
ఱసయౌళహఱేట్సస ఄధఔంగస తీశకోళడ్ం ళఱల మోగి ఄళహడో ట్్క్ ఄభయ, తీళరబైన CNS ట్ాకూసళహట్్ శభశయఱు ళయసుభ.
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ఒళమోడస్ ఄభతే మోగికూ నమం చేమడ్ం చాఱా ఔవట ం. మోగి ఱక్షణాఱు: ఄళహడో ట్్క్ తెరతింగ్, రసంతేఱు భమిము
ట్్తుాట్స్


మోగికూ ఖంట్ఱోప మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ ఆరసాయౌ. ఔరేల ఫొ ఖుగ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే భమిము మోగి
తీళరబైన ట్ాకూసళహట్్తో ఆఫబంద డ్ెతేంట్ే, గసయళహటక్
ో ఱారెజ్ ఱేదా రసంతేఱు ళచేిఱా చేమాయౌ



యఔు ంఱో ఔయౌళహన రసముళపఱు, pH, ఫ్భకసమోబనేట్సస భమిము ళయం ఎఱెకటోోఱెభట్స యసిభతు మియౕయౌంచాయౌ



ఫ్ూ
ల భడ్స శభతేఱయతన కసతృసడే రమతాం చేమాయౌ. యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స ఆచేి భుంద తృసలయసమ
తృ ట్ాలహమం శమిగగ స ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ, ఱేదంట్ే ఴైతృో ఔఱేమిమా ళఱల మూమిన్ అఱకఱెభజేవన్ ళచేి
రభాదభుంద.



మాళహడో ళహస్ శమిచేమడాతుకూ భమిము మూమిన్ pH యసిభతు 7.5 ఔనాా ఎఔుకళ చేమడాతుకూ (దీతుళఱల
ఱసయౌళహఱేట్స ఫమట్కూ తృో తేంద) యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స IV 1 mmol/kg, నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ




ఄళశమసతుకూ తఖగ ట్ట ు IV ఫ్ూ
ు ఈండాయౌ
ల భడ్సస ఆశ఼
ఱసయౌళహఱేట్సస మోతాద 700mg/litre ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ే ఱేదా తీళరబైన బట్ఫో యౌక్ మాళహడో ళహస్ ళళేు
ఴీమోడెభమాఱళహస్ చేమాయౌ



రతి అయు ఖంట్ఱఔు ఫల డ్స ఖూ
ల కోస్ యసిభతు యయరేక్షుంచాయౌ; ఄళశయబైతే శభయసిభకూ తీశఔుమసరసయౌ

5.6 ఐయన్ ళఱల యవరఫాళం
ఐయన్ యవరఫాళం యొఔక ఱక్షణాఱు: యకసయం, రసంతేఱు, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు భమిము యమోచనాఱు (ఫూడుద
యంఖు ఱేదా నఱుప). తీళరబైన ఐయన్ యవరఫాళం ఄభతే GI ఴమోమేజ్, ఴైతృో ట్ెనషన్, భతే
ు గస ఈండ్డ్ం,
ఔనాఱష న్స భమిము బట్ఫో యౌక్ మాళహడో ళహస్
GI ఄళశి ఱు ముదట్్ అయు ఖంట్ఱ ఱోప ఔతుహయు సభ భమిము మోగికూ ఆఱాంట్్ ఱక్షణాఱు ఔతుహంచఔతృో తే యయుఖుడ్ె
భంద ఆరసాయౌసన ఄళశయం ఱేద
మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ ఐయన్ యసల్ట ్ ఔు ఄంట్ుకోద, కసఫట్్ట ఇ ది తి ఔనాా గసయళహటక్
ో ఱారెజ్ రసడ్డ్ం ఈతు భం
ఄధఔ ముతు ంఱో ఐయన్ తీశఔుతు ఈంట్ే యయుఖుడ్ె ఆరసాయౌ:
డెపమోకససమిన్ (IM ఆంజక్షన్) 50 mg/kg, ఖమివటంగస 1 g; నెాండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత భయా ఆరసాయౌ.
ఔరేల మోగికూ తీళరబైన ఄశాశి త ఈంట్ే డెపమోకససమిన్ (IV) 15 mg/kg/hour, ఖమివటంగస మోజుకూ 80 mg/kg
ఆరొాచి
5.7 కసయబన్ మోనాకైసడ్స ళఱల యవరఫాళం
కసయబన్ మోనాకైసడ్స తుయౄమఱనఔు 100% అకూసజన్ ఆరసాయౌ; ఆఱా ఴైతృసకూసమా ఔతుహంచనంత ళయఔు చేమాయౌ; మోగి
యంఖు భామినట్ుట (హంక్) ఔతుహంచళచి కసతూ ఴైతృసకేసబైక్ ఄముయండొ చి
యఔు ంఱో ఔయౌళహన రసముళపఱు భమిము ళయం ఎఱెకటోోఱెభట్సస మియౕయౌంచాయౌ
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యవరఫారసతుా తురసమించడ్ం


భందఱు భమిము యవ దామసిఱన శళయంగస బదరమిచి, చినాహఱలఱఔు ఄందఔుండా చేమాయౌ



మోగికూ భమిము ఔుట్ుంఫ శఫుయఱఔు యవరఫాళం జమిగితే చేమళయౌసన పస్ట ఎభడ్స ఖుమించి యళమించాయౌ



కూమోళహన్, ట్ోరల్ ఱేదా ట్ోరయౌమం ఈతుతే
ు ఱు తాగినా, మోగి ననయు భమిము గొంతే కసయౌతృో భ ఈనాా,
మోగికూ భతే
ు గస ఈనాా రసంతేఱు ళచేిఱా చేమఔడ్ద



ఆతయ భందఱు ఱేదా యవ దామసిఱు తీశఔుతు ఈంట్ే మోగికూ గొంతే తుభుయుత రసంతేఱు ళచేిఱా
చేమాయౌ



మోగితు ఄతయళశయ తృసరతిదఔన అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ; తీశఔునా యవం యొఔక డ్ఫాబ, దాతు ఖుమించి
శభాచాయం, భాతరఱు ఱేదా ఆతయ శషజ యవ దామసిఱు ఔడా రెభదయ తుపణుడుకూ చ఼హంచడాతుకూ
తీశఔురెయల ళయౌ

6.0 ఔుట్ట డ్ం/కసట్ురేమడ్ం
6.1 పయుఖు ఔుట్ట డ్ం
పయుఖుఱు ఱేదా ఆతయ జీళపఱు ఔుట్ట డ్ం/కసట్ు రేమడ్ం ళఱల అ రదేఴంఱో నొహు, రసప, ఎయాదనం భమిము
దయద ళశుంద.
ఄధఔ శంకయఱో కుట్కసఱు ఔుడుతే ఄయ ఔుట్్టన తృసరంతాతుకూ భాతరబే ఆనెిక్షన్ ఱేదా రతిచయయ ఏయుడ్ెతేంద. ఆయ
కొదద మోజుఱఱో తగిగతృో తాభ ఱేదా ఆంట్్ దాామసనే చికూతస తృ ందొ చి. ఄభతే దో భఱు ళఱల మసనా జీళపఱు
ఴమీయంఱోకూ రరేయంచే ఄళకసఴం ఈంద. ఈదా: భఱేమిమా, య్లేమతుమాళహస్, పభఱేమిమాళహస్. దో భఱు భమిము
కుట్కసఱు ళఱల ఫ్ోల మిడ్స ఱోఔల్ ఱేవన్స ఏయుడే ఄళకసఴం ఈంద.
చికూతస - తృసపయఱార్ ఄట్్రకేమిమా
1. ళట్్జి
ర న్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమి
2. ళఔండ్మీ ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ మసఔుండా ట్ాహఔల్ మాంట్ీబైకాోతమల్ భందఱు
తేనెట్ీఖఱు, రసస్ు్, యౘమాట్సస భమిము చీభఱు
కొండుతు భమిము యవప యసక్ న గోయల తో శయౘమంతో ఱేదా ఏదెభనా ఖట్్ట ళశుళపతో ళయకూు ఴమీయం నండు
తుయౄమయౌంచాయౌ.
ఴచిమిఔ: యవప యసక్ ఔు యంధరం చేమడ్ం ఱేదా కొండుతు ఫఱం ఈయోగించి తిు తీమడ్ం ళంట్్య చేమఔడ్ద.
రసస్ు్ భమిము యౘమాట్సస కొండుతు ళదఱేమళప, కసఫట్్ట ఄయ ఔుట్్టన తమసాత భయా ఔుట్ేట ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.
ళయకూు ఄయ ఈనా చోట్ు నండు ద఼యంగస ళచేిమడ్ం భంచిద.
చికూతస
ఄధఔ ఱసతం కుట్కసఱు ఔుడుతే కొతుా ఖంట్ఱతృసట్ు దయద, నొహు భమిము రసప ఈంట్ుంద. దీతుకూ రతేయఔబైన
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చికూతస ఄళశయం ఱేద.
శాఱు తీళరతతో ఔుట్్టనపుడ్ె :
1. రదేఱసతుా శఫుబ భమిము తూట్్తో యబరయచాయౌ.
2. కోల్డ ఔంరస్ రసప తగిగంచడాతుకూ
3. ఔుట్్టన రదేఱసతుా గోఔఔడ్ద, ఄఱా చేళేు ఆనెిక్షన్ మిగే రభాదం ఈంద.
నొహు ఱేదా రసప ఄధఔంగస ఈనాపుడ్ె:
1. ఐస్ తృసయక్ ట్ాహఔల్ ఄహల కేవన్ ఱేదా కసఱబైన్ ఱోవన్ ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనాతుకూ.
2. ళహశటమిక్ మాంట్ీఴిశటబైన్స భమిము ఄనాఱెుళహక్స నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ.
3. ళహశటమిక్ కసమిటకోళట మసభడ్సస తీళరబైన రతిచయయఱు ఈంట్ే.
కుట్కసఱు ఔుట్్టన తమసాత ళయకూు శుఽష కోఱోుభన ఱేదా యజింగ్, అతేరత, ఄఱశట్, దయద ఱేదా ఛాతీ ఖట్్టగస
ఄభతృో భనట్ుట ఄతుహశు నాా దాతుా ఄనాపభఱాకూటక్ యౖసక్ గస మిఖణంచాయౌ.
ఄడున
ర యౌన్ ఆంజక్షన్ 1 mg (ఴైడోర జన్ ట్ాయటమేట్స యౄంఱో) 0.5-1.0 ml IM ఆంజక్షన్ ఄడున
ర యౌన్ (1:1000
య ఱయవన్) రతి దఴేన నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమి. 24 ఖంట్ఱతృసట్ు యయరేక్షుంచి ఄనాపభఱాకూసస్
తియఖఫ్డ్ెతేందేమో చ఼డాయౌ.
6.2 తేఱు ఔుట్ట డ్ం
తేఱు ఔుడుతే నొహు కొతుా మోజుఱ తృసట్ు ఈండుతృో తేంద; తేఱు యవం ళఱల ళచేి ళహశటమిక్ ఎపక్ట్ దద రసమిఱో ఔంట్ే
చినాహఱలఱోల ఎఔుకళగస ఔతుహశు ంద
తేఱు యవం తుమసియణ (ఎనెానమింగ్)
తేఱు ఔుట్్టన కొదద తుభుయౖసఱోలనే నాడీ ళయళశి శుందన ళఱల ఎనెానమింగ్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ, ఆయ:


యౖసక్



యఔు తృో ట్ుఱో భాయుు



నాడీ రేఖంగస కొట్ుటకోళడ్ం



యకసయం, రసంతేఱు భమిము తృ తిు ఔడ్ెప నొహు



ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱు (ఖుండె చయయఱు యపఱం ఄళాడ్ం ళఱల ) ఱేదా ఱసాశ ళయళశి యపఱం
ఄళాడ్ం



ఔండ్మసఱ శభశయఱు



ఄధఔ ఱేదా తఔుకళ యఔు తృో ట్ు కోశం చ఼ళహ, యౘర్ట పభఱయర్ ఱక్షణాఱు ఈనాాభేమో మియౕయౌంచాయౌ

చికూతస
పస్ట ఎభడ్స: మోగితు తామితఖతిన అశతిరకూ తీశఔు రెయళాయౌ
మాంట్ీ-రెనం
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మోగికూ తీళరబైన ఎనెానమింగ్ ఱక్షణాఱు ఔతుహశు ంట్ే తేఱు యయౖసతుకూ మాంట్ీ-రెనం (యయుఖుడ్ె) ఆరసాయౌ



యౘర్ట పభఱయర్ ఈంట్ే రెంట్నే దాతుకూ చికూతస ఄందంచాయౌ



తీళరతన ఫట్్ట మోగికూ తృసమసళట్భాల్ (O) ఱేదా ముమిిన్ (IM) ఆరసాయౌ; ఄధఔ తీళరత ఈనాట్ల భతే తేఱు
ఔుట్్టన రదేఴంఱో ఎహనెపహరన్ ఱేతు యౌగోాకైన్ 1% ఆరసాయౌ

6.4 తృసభు కసట్ు
ల
రంచరసయు ంగస ఈండే భూడ్ె రేఱ ఐద ళందఱ (3500) తృసభు జఞతేఱోల 10% ఔనాా తఔుకళ తృసభుఱే
యవూమితబైనయ. ఆందఱో భుకయబైనయ కోఫార, భాంఫా, శభుదరప తృసభుఱు, ఔట్ల తృసభుఱు, హంజేమిఱు,
ఫూభా్లంగ్ భమిము రెభన్ తృసభుఱు. ళయకూుకూ తృసభుకసట్ు ళఱల ఫమట్డే ఱక్షణాఱు తృసభు యొఔక యయౖసతుా
ఫట్్ట, యవం చొయఫడున దాతుతు ఫట్్ట ఈంట్ుంద. కోఫార, భాంఫా, ఔట్ల తృసభు భమిము శభుదరప తృసభుఱోల
న఼యమోట్ాకూసక్; రెభన్, హంజేమిఱు భమిము ఫూభా్లంగ్ తృసభుఱోల ఴీమోట్ాకూసక్ యవం (ఎనెానమింగ్) ఈంట్ుంద
ఄఔయసమతే
ు గస ళయకూుకూ తీళరబైన నొహు, ఄళమళం రసమడ్ం, ఄశాశి త, యఔు ం కసయడ్ం భమిము న఼యమోఱాజిఔల్
ఄళశి ఱు ఔతుహళేు ఄద తృసభు కసట్ు ళఱల ఄతు ఖుమిుంచాయౌ. కొతుా కోఫార జఞతి తృసభుఱు యయౖసతుా చిభుమతాభ,
యవం ఔంట్్ఱో డు నొహు భమిము ఆన్లబేవన్ ళశుంద. యవప జీళపఱు భమిము కుట్కసఱ దఖగ యఔు రెలలడ్ం ళఱల
మండ్ె యకసఱ గసమాఱు ఄరొాచి:
1. డెభమక్ట ఆంజుమీ - యవం ళఱల నేయుగస మోగికూ ళచేి ఆఫబందఱు; ఈదా: ట్ాకూసక్ రతిచయయఱు
2. ఆండెభమక్ట ఆంజుమీ - యవం కసయణంగస ఆతయ ఆఫబందఱు మోగికూ ళచేి ఄళకసఴం; ఈదా: తేనెట్ీఖ ఔుట్ట డ్ం ళఱల
ఴైర్-ళతుసట్్యట్్ మిమాక్షన్
తృసభు యవం తుమసియణ (ఎనెానమింగ్)
యౖసక్, రసంతేఱు భమిము తఱనొహు ళంట్్య తృసభు ఔుడుతే ళచేి యసధాయణ ఱక్షణాఱు; ఄభతే యట్్ళఱల తృసభు
కసట్ు రేళహందతు ఖుమిుంచడ్ం ఔవట ం. నొహు ళశునా చోట్ ఔణాఱు చతుతృో ళడ్ం (నెకాోళహస్), యఔు ం కసయడ్ం, యౌంఫ్ ననడ్స
దద దళడ్ం ళంట్్య ఈనాాభేమో చ఼డాయౌ.
యవం ళఱల ఔయౌగే తుమిదవటబైన శంకేతాఱు:


యౖసక్



ఔాభంగస ఄళమళం ఄంతా యశు మించే రసప



యఔు ం కసయడ్ం: చిఖులల నండు, గసమం నండు, ఆంట్ారకేాతుమల్ తెల డుంగ్



న఼యమోట్ాకూసళహట్స ఱక్షణాఱు: ఱసాశ ళయళశి యపఱం ఄళాడ్ం, క్షరసతం, ఔనముఱు భకూ ఱేఱేఔతృో ళడ్ం
(తృోట ళహస్), అయౘయం మింఖడాతుకూ & భాట్ాలడ్డాతుకూ ఆఫబంద (ఫఱాబర్ తృసయౌస), ఄళమరసఱు
ఫఱఴీనడ్డ్ం



ఔండ్మసఱు తుచేమఔతృో ళడ్ం: ఔండ్మసఱు నొహు భమిము భూతరం నఱల గస మసళడ్ం



యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట ఔతృో ళడ్ం

చికూతస
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పస్ట ఎభడ్స


మోగికూ బమోయస ఆరసాయౌ



తృసభు ఔమిచిన ఄంగసతుకూ ఖట్్టగస ఔట్ుటఔట్ాటయౌ భమిము అ రదేఱసతుా ఎఔుకళగస ఔదఱఔుండా చ఼శకోరసయౌ;
దీతుళఱల యవం భకూ ఎఔకఔుండా ఈంట్ుంద.



కోయఱు భమిము యవం త ఱగించడాతుకూ తృసభుకసట్ు రదేఱసతుా యబరబైన తూట్్తో ఔడ్గసయౌ



మాంట్ీ-రెనం ఈనా అశతిర ఖుమించి తెఱుశఔుతు మోగితు రెంట్నే ఄఔకడ్కూ తయయౌంచాయౌ



ఔరేల తృసభుతు చంహరేశంట్ే మోగితోతృసట్ు తృసభుతు ఔడా అశతిరకూ తీశఔు రెలలడ్ం దాామస యయుఖుడ్ె
ఆళాడ్ం శఱుళప ఄళపతేంద

అశతిరఱో చికూతస
మోగికూ యౖసక్ ఈంట్ే రెంట్నే దాతుకూ చికూతస ఄందరసాయౌ
ఱసాశ శంఫంధత కూామఱు శమిగగ స తుచేమడాతుకూ ఎఔుకళ మోజుఱు శభమం ట్టటచి; ఇ కూామఱు యసధాయణ
ళహితికూ ళచేి ళయఔు ఆన఼
ట ాఫలవన్ ఱేదా బకసతుఔల్ రెంట్్ఱేవన్ ఱేదా భానళల్ రెంట్్ఱేవన్ రెభదయ తుపణుఱు ఱేదా
యక్షణ ఆళాఫడున ఫంధళపఱు తుయాఴించాయౌ. ఎండో ట్ారకూమల్ ట్ృయబ్ శయక్షుతంగస ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ. భన
చెహున ది తేఱు కసఔుండా ఎఱకూటవ్ ట్ారకూయోశట మి ఔడా రసడొ చి
మాంట్ీ-రెనం


ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఱేదా కసట్ు రేళహన దఖగ య తీళరబైన ఱక్షణాఱు (యశు మిశు నా రసప ఱేదా తీళరబైన
నెకాోళహస్) ఈంట్ే మాంట్ీ-రెనం ఆరసాయౌ



ఎఱమీుఱు ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ కసఫట్్ట ఎహనెపహరన్ (IM) భమిము కోలమితుయమిన్ (IV) ళహదింగస
ఈంచకోరసయౌ



ఏ జఞతి తృసభు కసట్ు రేళహందో తెయౌళేు మోననళఱెంట్స మాంట్ీ-రెనం ఆరసాయౌ



కసట్ు రేళహన తృసభు ఏమిట్ో తెయౌమఔతృో తే తృో య్ళఱెంట్స మాంట్ీ-యనం ఆరసాయౌ



మాంట్ీ-రెనంన 0.9% ళఱెభన్ 2–3 రసఱయంఱోల ఔయౌహ IV దాామస ఖంట్ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ



ముదట్ నెభమదగస ఆశ఼
ు , మోగికూ ఄనాపభఱాకూసస్ ఱేదా ఆతయ తృసరణాతృసమ రతిచయయఱు ళశునాాభేమో
చ఼డాయౌ



IV ఆశునాపుడ్ె దయదఱు, ఄమిటకేమిమల్ మసష్, తుఱఔడ్ఱేమి, జాయం, దఖుగ ఱేదా ఱసాశ తీశకోళడాతుకూ
ఆఫబందగస ఈంట్ే, రెంట్నే మాంట్ీ-రెనం ఆళాడ్ం అేళహ ఎహనెపహరన్ (SC) 0.01 ml/kg of 1/1000
ఱేదా 0.1 ml/kg of 1/10,000 ఆరసాయౌ. దీతుతోతృసట్ు కోలమితుయమిన్ (IM/IV/SC) 250
micrograms/kg ఆరసాయౌ. మోగి ఔుదయుఔునాాఔ నెభమదగస మాంట్ీ-రెనం భయా ఆరసాయౌ



యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట డ్ంఱో శభశయఱు ఈంట్ే అయుఖంట్ఱ తమసాత మాంట్ీ-రెనం ఖతి ంచొచి ఱేదా మోగికూ
తుయంతమసమంగస యఔు ం కసయుతేంట్ే ఱేదా న఼యమోట్ాకూసక్ ఱేదా కసమిడయోరసశ఼కాఱర్ ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు
ఖంట్ నండు మండ్ె ఖంట్ఱ ఱోే మాంట్ీ-రెనం ఖతి ంచొచి
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మాంట్ీ-రెనం ఆచేిట్పుడ్ె ఫల డ్స ట్ారన్స-పూయవన్ ఄళశయం ఈండ్ద



తృసభుకూ ఈనా యయౖసతుా ఫట్్ట మాంట్ీ-రెనంఔు న఼యమోఱాజిఔల్ శంకేతాఱు ఫమట్డ్తాభ



యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట డ్ంఱో శభశయఱు ఈంట్ే అయుఖంట్ఱ తమసాత మాంట్ీ-రెనం ఖతి ంచొచి ఱేదా మోగికూ
తుయంతమసమంగస యఔు ం కసయుతేంట్ే ఱేదా న఼యమోట్ాకూసక్ ఱేదా కసమిడయోరసశ఼కాఱర్ ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు
ఖంట్ నండు మండ్ె ఖంట్ఱ ఱోే మాంట్ీ-రెనం ఖతి ంచొచి



మాంట్ీ-రెనం ఆచేిట్పుడ్ె ఫల డ్స ట్ారన్స-పూయవన్ ఄళశయం ఈండ్ద



తృసభుకూ ఈనా యయౖసతుా ఫట్్ట మాంట్ీ-రెనంఔు న఼యమోఱాజిఔల్ శంకేతాఱు ఫమట్డ్తాభ



మాంట్ీ-రెనంఔు ఎట్ుళంట్్ శుందన ఱేఔతృో భనా భన దద తితు భయా జయళచి



కొతుా యకసఱ తృసభుఱఔు ఈండే యవం ళఱల ళచేి న఼యమోఱాజిఔల్ శంకేతాఱు మాంట్ీకోయౌనెళట మసళస్
భందఱ దాామస తగిగంచళచి

ఴశు చి
ర కూతస


ఄళమళం ఫాగస రసచితృో ముంట్ే, కసట్ు ఈనా రదేఴంఱో నాడీ ఱేఔుండా, నొహుతో భమిము ఔణాఱు
చతుతృో ముంట్ే తృసభు కసట్ుకూ ఴశు చి
ర కూతస మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ; ఴశు చి
ర కూతసఱో ఫాఖంగస:



గసమం దఖగ య చతుతృో భన ఔణజఞఱాతుా త ఱగించడ్ం



ఄళమళం మీద తిు డు తగిగంచడాతుకూ తౄసళహఔల్ బంఫలన్
ర స త ఱగించడ్ం



తీళరబైన నెకాోళహస్ ఈంట్ే ళహకన్ గసాఫ్హటంగ్



మింఖడాతుకూ ఈఔమించే ఔండ్మసఱు చచిఫడుతృో తే ట్ారకూఅశట మి ఱేదా ఎండో ట్ారకూమల్ ఆన్-ట్ృయఫలవన్

యసధాయణ చయయఱు


ఫ్ూ
ల భడ్సస ననట్్ దాామస ఱేదా NG ట్ృయబ్ దాామస ఄళశయబైన యసిభఱో మోగికూ ఄందంచాయౌ; ఎంత
మోతాద ఄందశునాామో నమోద చేశకోరసయౌ



నొహుకూ తగిన చికూతస ఄందంచాయౌ



రసప ఈనా తృసరంతాతుా ఔదఱఔుండా చ఼శకోరసయౌ



మాంట్ీ-ట్ెట్ానస్ తృో ర పభఱాకూసస్ ముదఱుట్ాటయౌ



కసట్ు ఈనా తృసరంతంఱో ఔణజఞఱం చతుతృో తే తు మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతస ఄళశయం ఱేద



మోగి అశతిరఱో చేమసఔ జఞఖాతుగస యయరేక్షుంచాయౌ; ఖంట్కొఔయసమి కచిితంగస ఎనెానమింగ్ ఱక్షణాఱు
ళశునాాభేమో చ఼డాయౌ

7.0 ఆతయ భూఱాఱ ళఱల యవరఫాళం (ఎనెానమింగ్)
మోగితు తాయగస భమిము జఞఖాతుగస రెభదయ కేందారతుకూ తయయౌంచాయౌ.
ఴచిమిఔ: కసట్ు ఱేదా ఔుట్్టన చోట్ గసట్ు ట్ట డ్ం, తృ డ్ళడ్ం, యయౖసతుా ఱిడ్ం ళంట్్ రమతాాఱు చేమఔడ్ద.
ఄఱాగే తృసభు మసలై
ల , ఎఱకూటోక్ యౖసక్, యయసమనాఱు రసడ్డ్ం, భూయౌఔఱు రసడ్డ్ం ఱేదా ఐస్ తృసయఔుల ట్ట డ్ం ళంట్్య
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చేమఔడ్ద.
I. తృసరధమిఔ చికూతస
1. ఎభర్ రే, ఱసాశ ఄడ్డ ంఔుఱు ఱేఔుండా చ఼డాయౌ భమిము IV భాయగ ం ఏమసుట్ు చేమాయౌ.
2. మోగికూ భమిము ఔుట్ుంఫ శబుయఱఔు ఏమీ కసద ఄతు ధెభయయం/బమోయస ఆరసాయౌ.
3. యఱసాంతితుశ఼
ు మోగి రెచిగస ఈండేఱా చ఼శకోరసయౌ. ఎఔుకళగస ఔదఱడ్ం దాామస యవం ఴమీయంఱో యశు మించే
ఄళకసఴం ఄధఔం ఄళపతేంద.
4. మోగి ఔదఱఔుండా డ్ెకోఫ్ట్ట ్ కసట్ు రేళహన ఫాగసతుకూ ళహరలంట్స ఱేదా ళహల ంగ్ ఏమసుట్ు చేమాయౌ. యఱెభనంత ళయఔు
ఔండ్మసఱు ఔదఱఔుండా చ఼డ్డ్ం భుకయం.
5. కసట్ు రేళహన దఖగ య కోమడ్ం, యుదద డ్ం, ఄధఔంగస ఔడ్ఖడ్ం, భయద న, భూయౌఔఱు ఱేదా యయసమనాఱు ూమడ్ం
ళంట్్య చేమఔడ్ద.దీతు ళఱల ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద భమిము యవం ఴమీయంఱోకూ రెయ్ల ఖతి మిగే
ఄళకసఴం ఔడా ఈంద. యబరంగస ఈనా ఖుడ్డ న తీశఔుతు కసట్ు రేళహన దఖగ య భఽదళపగస తేడుచి భమొఔ ఖుడ్డ తో
అ తృసరంతాతుా దఱుగస ఔహు ఔట్ాటయౌ.
6. నొహు ళశుంట్ే శాఱు మోతాదఱో భతే
ు ఆళాతు ఄనాఱెుళహక్ (ఈదా: తృసమసళట్భాల్) రసడాయౌ.
7. ట్ామిాకాట్స (ఏదెభనా ఫాగసతుా ఖట్్టగస ఔట్్ట ఈంచేందఔు రసడ్ెతాయు, దీతుకూ యసటోప్ ఱేదా ఫ్ల్ట ఈంట్ుంద) దాామస
తృసభు కసట్ు రేళహన రదేఱసతుకూ 10 cm భన ఔట్ాటయౌ. ఄభతే భమీ ఖట్్టగస కసఔుండా ఔ రేఱు ద఼మేంత కాయ ఈంచి
ట్ామిాకాట్స ఔట్్ట మోగితు అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ. ఔకయసమి దీతుా ఔట్ాటఔ యయుఖుడ్ె ఆచాిఔనే దఱు చేమడ్ం ఱేదా
తీమడ్ం చేమాయౌ. ట్ామిాకాట్స భమీ ఖట్్టగస ఔట్ట ఔడ్ద.
II. తృసభుతు ఖుమిుంచడ్ం
తృసభుఱ ట్ల యవమమిజా ఞనం ఈంట్ే కసట్ు రేళహంద ఏ తృసమో రెభదయతుకూ తెయౌమజేమాయౌ. ఄభతే తృసభుతు
ఖుమిుంచడాతుకూ గసతు చండాతుకూ గసతు శభమం ళఽధా చేమఔడ్ద. భగస తృసభుతు చంే రమతాంఱో భమింత
భంద రభాదంఱో డే ఄళకసఴం ఈంద.
III. మియౕఱనఱు
తృసభు కసట్ు రేళహన ఫాగసతుకూ 10 cm భన చట్ుటకొఱత తీశకోరసయౌ, ఆఱా రతి మండ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు
ఔ యసమి చేమాయౌ. ళహంఖల్ తెరత్ కౌంట్స, ఱసాశ తుఱుపకోఖయౌగే శభమం భమిము ఛాతీ రసయకోచన యసభయి ాం
ళంట్్య నమోద చేఈకోరసయౌ. మోగి భ ఔనముఱు భూశునాాడేమో మియౕయౌంచాయౌ. భన చెహునయ రతి ఖంట్ ఱేదా
మండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి చేమడ్ం భంచిద.
మీక్షఱు: BT, CT & 20 మితుట్స షో ల్ ఫల డ్స కసలట్్ంగ్ ట్ెస్ట (20WBCT)
20 మితుట్స షో ల్ ఫల డ్స కసలట్్ంగ్ ట్ెస్ట (20WBCT)
మోగి నండు 2 ml యఔు ం ళేఔమించి గసజు గొట్ట ంఱో రేళ,హ 20 తుభుయౖసఱ తృసట్ు యసధాయణ ఈయౖోణ ఖాతఱో ఔదఱఔుండా
ఈంచాయౌ. 20 తుభుయౖసఱ తమసాత నెభమదగస గసజు గొట్ాటతుా ఔడ్ఱో; ఔరేల యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట ఔుండా ఈంట్ే మోగికూ
తృసభు యవం దాామస ఴైతృో పభతరననజనేమిమా ళచిినట్ుట. కచిితబైన తుమసియణ చేశకోరసయౌ ఄనఔుంట్ే మోగి దఖగ య
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నండు ముదట్ోల 4 ml యఔు ం ళేఔమించి 2 ml 20WBCT ఔు ఈయోగించి భమొఔ 2 ml యఔు ంఱో యసధాయణ ళయకూు యఔు ం
ఔయౌహ యఔు ం ఖడ్డ ఔడ్ెతేందేమో చ఼డాయౌ. మండుంట్్ఱో పయౌతం కేఱా ళళేు , దాతుా ఫట్్ట మాంట్ీ-రెనమ్ ఏమసుట్ు
చేమాయౌ.
IV. అశతిరఱో తీశకోరసయౌసన చయయఱు
ఏట్్మ
ర ల్ ల్స భమిము చేతనతాం యసిభ మీక్షుంచాయౌ. న఼యమోట్ాకూసక్ రెనమ్ ళఱల ఆఫబంద డ్ెునా రసమికూ గసలయోగ
కోభా ళేకల్ దాామస చేతనతాం యసిభ కొఱళఔడ్ద. తీళరబైన ఎనెానమింగ్ ఈనాట్ుట ఖుమిుంచడాతుకూ అధామసఱు:
> తృసభు చాఱా రభాదఔయబైనద
> కసట్ు రేళహన దఖగ య రేఖంగస రసప ఄతేళఽది చెందడ్ం.
> యసితుఔంగస ఈండే యౌంఫ్ ననడ్సస రసప, దీతుళఱల యవం యౌంతౄసట్్క్ ళహశటం దాామస యశు మిశు ంద ఄతు తెఱుశకోరొచి.
> ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు - ఴైతృో ట్ెనషన్, యౖసక్, యకసయం, రసంతేఱు, యమోచనాఱు, తీళరబైన తఱనొహు, ఔనఫొ భమఱు
ఫాయంగస ఄతుహంచడ్ం, భతే
ు ఱేదా తృోట ళహస్/ అఫ్సుఱమమల జిమా.
> ఄరమతాళహది ళహశటమిక్ యఔు యసరళం
> భుదయు గోధభ ఱేదా నఱల తు యంఖుఱో భూతర యశయు న
ఔరేల మోగికూ తృసభు కసట్ు ళఱల ఆఫబందఱు ఔఱుఖుతేనాాభ ఄనఔుంట్ే, చికూతస తమసాత 24 ఖంట్ఱు
యయరేక్షణఱో ఈంచి డుఱసిర్ు చేమాయౌ.
ఇ కూాంద యవమాఱన మియౕయౌంచాయౌ & మీక్ష జయతృసయౌ:
a. ఖంట్ఔు ఔ యసర్ నాడు, ఱసాశ ఖతి, యఔు తృో ట్ు భమిము WBC కౌంట్స.
b. ఫల డ్స మూమిమా భమిము కూామాట్్తున్
c. భూతర యశయు న యసభయి ాం, భూతరంఱో RBC ఈతుకూ
d. రసంతేఱు, యమోచనాఱు భమిము ఄశషజబైన యఔు యసరళం.
e. తృసరదేయఔంగస రసప భమిము నెకాోళహస్ యసిభ. ECG, అమిటమిమల్ ఫల డ్స గసయస్, BT, CT భమిము PTT మీక్షఱు
రతి అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.
2. మాంట్ీరెనం థెయ: ఏ తృసభు కసట్ుకైనా (ఄళశయం ఱేతు చోట్ ఔడా) మాంట్ీరెనం రసడ్డ్ం భంచిద కసద.
ఄఱా రసడుతే ఄనాపభఱాకూసస్ ళచేి రభాదం ఈంద. ళహశటమిక్ ఎనెానబేవన్, కసట్ు రేళహన ఫాగసతుకూ శంఫంధంచిన
ఄంఖం 48 ఖంట్ఱఱో శగసతుకూ భగస రసళహ ఈంట్ే, రేలైా రసప, రసప రేఖంగస యశు మించడ్ం భమిము యౌంఫ్ ననడ్స
దద ద ఄభతృో ళడ్ం ళంట్్ ఱక్షణాఱు ఔనడుతే ఄపుడ్ె మాంట్ీరెనం థెయ తృసరయంతేంచళచి.
ఄభతే ఖమిైణీ ళు ఱ
ర ఱో ఔడ్ెపఱో ఈనా తడ్డ జీళ నాడ్ెఱు భందగిశు ంట్ే తయౌల ఱక్షణాఱు ఈనాా, ఱేఔునాా
మాంట్ీరెనం థెయ ఆరసాయౌ. ఇ థెయ తృసభు కసట్ు రేళహన కొదద ఖంట్ఱ ఱోప ఆళేు ఄతయంత రఫాళళంతంగస తు
చేశు ంద. కొతుా శందమసైఱోల నెఱఱు ఱేదా రసమసఱు తమసాత ఔడా మాంట్ీరెనం థెయ తు చేశు ంద (యయౖసతుా
ఫట్్ట).
ఱయోపహఱెభజ్డ తృౌడ్ర్ తూట్్ఱో ఱేదా యసధాయణ ళఱెభన్ ఔయౌహ రసడాయౌ.
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మోతాద
తృసభు, తీళరత, యవభు ముదఱెభన ఄనేఔ ఄంఱసఱన ఫట్్ట మాంట్ీరెనం మోతాద తుయణ భంచాయౌ; యసధాయణంగస
ఄభతే:
a. యసితుఔంగస రసప ఈనాా ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఱేతు కసట్ల ఔు: 20-50 ml.
b. కసట్ు రేళహన శి ఱాతుా దాట్్ రసప మిగిత,ే శాఱు ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ే ఱేదా తెల డుంగ్ డ్మాతెళహస్: 50 to
100 ml.
c. శువట బైన ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు (ఴీమోఱెభళహస్, కసలట్్ంగ్ ఄశషజతాాఱు) ఈంట్ే: 100-150 ml.
d. దద రసమికూ ఆచిిన మోతాదఱోనే చినాహఱలఱఔు ఔడా మాంట్ీరెనం ఆరొాచి.
తృసరణాతృసమం ఄధఔంగస ఈనా మోఖుఱఱో మాంట్ీరెనం ఆచేి భుంద:
ఴైడోర కసమిటయో న్ 200 mg ఆంజక్షన్ భమిము పతుయబైన్ భాయౌభట్స 22.75 mg
మాంట్ీరెనం థెయ ది తి
మీకసతు్రట్ృయట్ెడ్స పరజ్-డెభడ్స
ర మాంట్ీరెనం ఱేదా తూట్స యౌకూాడ్స మాంట్ీరెనం - యోల IV ఆంజక్షన్. IV ఖతి తుభుయౖసతుకూ 2
ml దాట్ఔడ్ద.
ఱేదా
మీకసతు్రట్ృయట్ెడ్స పరజ్-డెభడ్స
ర మాంట్ీరెనం ఱేదా తూట్స యౌకూాడ్స మాంట్ీరెనం 5-10 ml ఆయో ట్ాతుక్ ఫ్ూ
ల భడ్స ఱో ఴమీయ
ఫయుళపతు ఫట్్ట (యసధాయణంగస దద ఱల ో 250-500 ml ఆయో ట్ాతుక్ ళఱెభన్ ఱేదా 5% డెకో్రరస్) ఖంట్ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ.
మాంట్ీరెనం ఎకూకంచిన తమసాత మండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు మోగితు ఔాభంగస యయరేక్షుంచాయౌ.
అయు ఖంట్ఱ తమసాత ఔడా యఔు ం ఖడ్డ ఔట్ట ఱేఔతృో తే ఱేదా ఔట్్, మండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత న఼యమోట్ాకూసక్ ఱేదా
కసమిడయోరసశకాఱార్ ఱక్షణాఱు ఔనడుతే ముదట్ ఆచిిన మోతాదన భయా ఆరసాయౌ. ఄళశయం ఄభతే యఔు ం
ఖడ్డ ఔట్ేట యసభయి ాం పనఃయుదద మించేంత ళయఔు రతి అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి మోతాదన ఆరొాచి. ఔరేల ఄధఔ
మోతాదఱో యయుఖుడ్ె ఆశునాట్ుట ఄభతే భమిము ఖడ్డ ఔట్ేట యసభయి ాం యఖఔతృో తే, మోగికూ పరష్ తౄో ర జన్ తృసలయసమ
(FFP) ఱేదా తౄసఔటర్స ఆరసాయౌ.
ఴచిమిఔ: మాంట్ీరెనం IM భాయగ ం దాామస ఆళాఔడ్ద. ఖులట్్మల్ రదేఴం భమిము కసట్ు రేళహన రదేఴంఱో
ఆంజక్షన్ రేళహనా రయోజనం తఔుకళ.
మాంట్ీరెనం ళఱల రతిచయయఱు ళశునాాభ ఄతుహంచగసనే భంద ఆళాడ్ం అహరేమాయౌ.
ఎహనెపహరన్ (ఄడున
ర యౌన్) 0.1% య ఱయవన్, 1 in 1,000, 1 mg/ml దఖగ య ఈంచకోరసయౌ.
హంజయుఱ ళఱల యవం ఎకూకనా మోగికూ తృసరధమిఔంగస మాంట్ీరెనం ళఱల తగిగనట్ుట ఈనాా 24 నండు 48 ఖంట్ఱఱోప
యవరఫాళం భయా ఫమట్కూ మసరొచి.
మళహుమేట్మీ మసఱళహస్ తోఔడున న఼యమోట్ాకూసక్ ఎనెానమింగ్: మోగి ూమిుగస కోఱుకోళడాతుకూ చాఱా శభమం
డ్ెతేంద. అశతిరఱో రెంట్్ఱేవన్ శయౘమంతో రతిచయయఱు మసఔుండా జఞఖాతుగస యయరేక్షుంచాయౌ.
న఼యమోమసఱళహస్ ఱక్షణాఱు ఔనడుత:ే మాంట్ీకోయౌనెళట మసళహస్ - తుయోళహటగిమన్ 0.56 mg ఆంజక్షన్ ఄయఖంట్ తృసట్ు.
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తుయోళహటగిమన్ ఆచేి భుంద కచిితంగస ఎట్ోరహన్ 0.6 mg IV ఆంజక్షన్ ఆరసాయౌ, దీతు ళఱల భయసకమితుఱక్
రతిచయయఱు మసఔుండా తురసమించళచి. ఔరేల మోగికూ ఱసాశ శంఫంధత ఆఫబందఱు ఈంట్ే అకూసజన్, రెంట్్ఱేవన్
ముదఱెభనయ మిఖణంచాయౌ.
ఴీమోయసటట్్క్ ఄశషజతాాఱు: చినా ట్ారభా ఈనాా ఔడా మోగికూ యఱసాంతి తుతుశమి. కసలట్్ంగ్ తౄసఔటర్స భమిము
ేల ట్ెల ట్సస ట్ారన఼సఫావన్; FFP భమిము ఔాయో రళహహట్ేట్స ఄభతే భంచిద. ఆయ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే యఔు
భామిుడు చేమాయౌ. మోగికూ IM ఆంజక్షన
ల ఆళాఔడ్ద.
యౖసక్, భయోకసమిడమల్ యౘతు: కొఱాలభడ్స/కూాశటఱల ాభడ్సస శయౘమంతో ఴైతృో రోఱేమిమాన శమి చేమాయౌ. మాంకూఱలమి
రశసర్ భందఱు (డో బైన్ ఱేదా ఎహనెపహరన్-ఄడున
ర యౌన్) ఄళశయం మసరొచి. ఎట్ోరహన్ దాామస ఫారడీకసమిడమాతో
ఔడున ఴైతృో ట్ెనషన్ ఔు చికూతస ఄందరసాయౌ.
ఄఔయట్స కూడీా ఆంజుమీ: ఔంజమేాట్్వ్ చికూతస ఱేదా డ్మాఱళహస్
భుదయు గోధభ యంఖుఱో భూతరం (భయోగోలతన఼మిమా ఱేదా ఴీమోగోలతన఼మిమా): IV ఫ్ూ
ల భడ్సస ఆళాడ్ం
దాామస ఴైతృో రోఱేమిమాన శమి చేమాయౌ. యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స 50-100 mmol యోల IV ఆన఼ిావన్ దాామస
మాళహడో ళహస్ శమి చేమాయౌ. కసాష్ ళహండోర మ్ ఈంట్ే 20% భాతుట్ాల్ 200 ml IV ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు. భాతుట్ాల్
ఔక యసమే ఆరసాయౌ, భయా ఆళేు ఫ్ూ
ల భడ్స భమిము ఎఱెకటోోఱెభట్స శభతేఱయత దెఫబతింట్ుంద.
తీళరబైన యసితుఔ ఎనెానమింగ్: యసితుఔంగస నెకాోళహస్, ఆంట్ారఔంతృసయటబంట్ల్ ళహండోర మ్స భమిము బేజర్ రెళల్స
యొఔక తారమోబళహస్ ళంట్్య మాంట్ీరెనం దాామస చికూతస తృ ందే మోఖుఱఱో ఔతుహంచళచి. ఆఱాంట్పుడ్ె
ఴశు చి
ర కూతస మిఖణంచాయౌ. ఄభతే కొమాఖుయఱోతి, తారమోబళభట్ ోతుమా భమిము పభతరననఱెభళహస్ ళఱల ఔయౌగే నయౖసటఱు
భమిము యసితుఔబైన ఎనెానమింగ్ ళఱల ఔయౌగే నయౖసటఱన తఔం రేశఔుతు ఴశు చి
ర కూతస చేమాఱో ళదోద
తుయణ భంచకోరసయౌ. మోగికూ తృో ర పభఱాకూటక్ ఫారడ్స-ళుఔటోమ్ మాంట్ీబైకాోతమల్ చికూతస.
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