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భుందభాట్ 

 

భన దేఴంఱో డెఫ్భై కోట్ల ఔు  భగస రజఱు గసామీణ తృసర ంతాఱఱోనే ఫరతేఔుతేనాాయు. నేన చినాపుడ్ె ఎఔకడుక ైనా 
రెయళాయౌ ఄంట్ే ఫండు ఔట్్టంచకోరసయౌ ఱేదా కసయౌ నడ్ఔన ఖభాయతుా చేయుకోరసయౌ. ఄభతే భాయగ భధయంఱో ఏ అద 
ఎదయళపతేందో  తెయౌమద. దయదఽవటళఱసతేు  ఏ తృసమో, తేఱో ఔుడుతే రెభదయం ఄంద ంచడాతుకూ రెభదయడ్ె 
ఄందఫాట్ుఱో ఈండేరసడ్ె కసద. ఄపుడ్ె, దాదాప ఆపుడ్ె ఔడా, గసాభాఱోల  ఎళమిక ైనా రెభదయ శయౘమం 
కసరసఱంట్ే అనాషశుం ఄంద ంచేద  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 ఄతేళఽద ి  చళహ అఴియయం రేళహంద . 
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ఆఱుల , ఫడ్ెఱు, మోడ్ెల , ఔకట్ేమిట్్ అ కసఱాతుకూ ఇ కసఱాతుకూ తృ ంతనే ఱేఔుండా తోృభంద . ఄభతే ఔకట్్ భాతరం 
భామినట్ుట  నాఔు ఄతుహంచఱేద. ఄదే రతి తృౌమిడు ఄందళఱళహన తృసర ధమిఔ షఔుక - రెభదయం.  
భతులహ అమోఖయంగస ఱేఔతోృ తే రేయుఱు దఽఢంగస ఱేతు చెట్ుట ఱా ఎంత ఎద గినా ఫఱఴీనంగసనే ఈంట్ాడ్ె. ఄందకే 
నాఔు ఏదెభనా చేమాయౌ ఄతుహంచింద ; నా ళేాఴితేఱఔు, శతుాఴితేఱఔు, రజఱందమికూ ఈయోఖడేఱా నాఔునా 
రెభదయ మిజఞా నాతుా ఈయోగించాయౌ ఄతుహంచింద . ఄపుడే నాఔు ఇ పశుఔయౄం ఔ ఄదైతబ ైన ఄళకసఴంఱా 
భద ఱో బ ద యౌంద , రెంట్నే మసమడ్ం ముదఱు ట్ాట న. ఇ పశుఔం దాామస భ్యౌఔబ ైన రెభదయ మిజఞా నం రతి 
ఔకమి య ంతం ఄళపతేంద .  
కేళఱం భంచి అయౘయం భమిము భంచి జీళన ఱ ైయౌ ఈంట్ే ఎననా ఄనామోగసయఱు నమం ఄళపతాభ. భతులహతు 
డుంచే ఎననా తృసర ణాంతఔబ ైన రసయధఱు ముదట్్ దఴఱోల  ఖుమిుంచి, చికూతస ఄంద ంచఖయౌగితే ఄశసఱు అ రసయధ  
ఔట్్ ళచిింద  ఄతు మోగి ఖుయుు   ట్ుట కోరసయౌసన ఄళశయబే ఈండ్ద. యౕ ామసమ్ ఔమి ాభమిము డా. జఞరెభద్ మాఔబ్ 
అంఖలంఱో యచించిన పశుకసతుా నా ఱసమఴఔుు ఱా రమతిాంచి తెఱుఖు రసమికూ యసధాయణ ఫావఱో ఄంద ంచే 
రమతాం చేయసన. ఄభతే కొతుా రెభదయ మిఫావఱోతు యసంకేతిఔ దాఱు తెఱుఖుఱో ఄనళద ంచడ్ం ఔవటతయం , 

రసట్్తు మధాతయంగస ఈంచడ్ం జమిగింద . 
ఇ పశుకసతుా రతి ఔకయౄ తభ ళదద  ట్ుట కోరసయౌ ఄనే ఈదేదఴంతో దీతుా ఈచితంగస ఄందఫాట్ుఱోకూ తేరసయౌ ఄతు 
తుయణభంచఔునాాన. "నా అమోఖయం, నా షఔుక" ఄళశయ శభమాఱోల  మిభమయౌా శమ ైన భాయగం రెభప 
చళేందఔు తోడ్ుడ్ెతేంద .  
నేయుగస రెభదయడు ఱేదా గసామీణ రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచడాతుకూ ఇ పశుఔం ఏ యధంగసన రతాయభాాామం 
కసద. ఄభతే ఄంత ళయఔు మోగితు శమ ైన దదతిఱో తీశఔురెయ్ల ందఔు ఈఔమిశు ంద .  

ఎంతో పమోఖతి యసధ ంచిన భతులహకూ రెభదయం ఄళమోధం కసఔడ్ద ఄనే ఈదేదఴంతో , రతి ఔకయు ఇ పశుకసతుా 
శంజీయతుఱా ఫాయయసు యతు అఴతో, భంచి రమతాాతుా తెఱుఖు రసయు ఎపుడ్ దీయయసు యనే నభమఔంతో ఇ రెభదయ 
శయౘమఔ ఖంాథాతుా మీ భుంద ఈంచతేనాాన. 
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1ళ ఄధాయమం 
రసయధ  ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస 

 
ఄనామోగసయతుకూ నొహు ఄనేద  శయాయసధాయణబ ైన ఱక్షణం. ఄద  ఴమీయంఱో ఏదెభనా ఔ ఫాఖంఱో ఆఫబంద  ఔయౌగిశు  
ఈంట్ుంద . నొహు తయుచగస చొచిఔుతృో భేద గస ఱేఔ ఔణాఱతు నాఴనం చేళ ే దదతిగస చెపుకోరొచ .ి దేయౘతుకూ 
శంఫంధ ంచిన (ఈదా: ఖుచికోళడ్ం, కసఱడ్ం, బ యౌడ్ట్ం, చీఱడ్ం, నొఔుకఔుతృో ళడ్ం) ఱేదా భానళహఔ రతిచయయగస 
(ఈదా: బమాతుకూ ఱోనళాడ్ం, యకసయంగస ఄతుహంచడ్ం, శళహు  చేళహనట్ుల  ఈండ్డ్ం) తెఱుశు ంద . భధయ ఱేదా ఄధ ఔ 
తీళరత ఖఱ ఏ నొహు ళచిినా, అ నొహునండు తాయగస ఈఴభనం తృ ందాఱన ేఫాళన ఔఱుఖుతేంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
నొహుతు ఄంచనా రేమడ్ంఱో భుకయతృసతర యసానబళం ఄన ే చెతృసుయౌ. భాట్ఱు మసతు ళహహఱల ఱ భుకఔళయఔఱు 
ఖభతుంచడ్ం దాామస నొహు తీళరత తెఱుశు ంద . నొహు తీళరతన ఎఱా ఄంచనా రేమాఱంట్:ే 
 కసఱళయళధ   
 తీళరత [ఈదా: మోగ ినొహు ళఱల  తుదరఱో బేఱోకళడ్ం] 
 నొహు ళచేి రదేఴం  
 ఖుణాఱు [ఈదా: ఖుచికోళడ్ం, శయేమడ్ం, తిుడుగస ఄతుహంచడ్ం, తిమిమమిగస ఈండ్డ్ం] 
 ళహియబ ైన నొహు ఱేఔ అగ ిళచేి నొహు  
 ఈఴభనం ఔయౌగించ ేఱేఔ నొహుతు తీళరతయం చేళ ేయవమాఱు  
 ఆతయ రసయధ  ఱక్షణాఱు  
 నొహు యొఔక రసయహు   
 ళహ హఱలఱోల  నొహుతు రసమ ి ఏడ్ెప దాామస, ఔయుిన/ేడ్ెఔున ే యధానం దాామస, ఔదయౌఔఱ దాామస, నొహు 

ఄతుహంచ ేరదేఴంఱో యంఖు భాయుు దాామస ఖుమిుంచళచి. 
 
తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
మోగికూ యళమించడ్ం: నొహు ఖుమించి కౌతుసయౌంగ్, నొహు  ంచ ే ఱేదా తగిగంచ ే కసయకసఱు, తుయాషణా ఈతృసమాఱు, 
జీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు ళఱల  ఔయౌగ ేఈయోగసఱు (ఈదా: ధభతృసనం, భదయతృసనం తగిగంచడ్ం). 
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ఫౌతిఔ పనమసరసశ యధానాఱు: మోగితు ఱసమీమిఔంగస ఫాఖు చేమడాతుకూ పహళహఔల్ థెయ (ఈదా: నడ్ఔ, ఴమీయం యసగేఱా 
రసయమాభాఱు, ఫఱం, శషన ఴకూు భమిము అళహఱేల ట్మ ిఔదయౌఔఱు  మిగేందఔు రసయమాభాఱు). 
అఔుయేవనల్ థెయ: శమ ైన ఴమీయ తుమసమణాఱ ఖుమించి ఴాదద  ట్టడ్డ్ం, ద నచయయఱు ఔాభంగస యసధాయణ యసి భకూ తీశఔు 
మసళడ్ం. 
భందఱు: నాన్-ఒహమాభడ్సస, ఒహమాభడ్సస, మాంట్-ీడురళ ంట్సస, మాంట్-ీ భఱెహటక్ డ్రగ్స, ళహటభుఱెంట్సస, 
మాంట్-ీఴిశటమిన్స  
ళ టప్ 1: నాన్-ఒహమాభడ్స ± మాడ్ెు రెంట్స: ASA, తృసమసళ ట్భాల్, NSaIDs/cOX- 2s ± మాడ్ెు రెంట్స 
ళ టప్ 2: భధయతయయౘ నొహుకూ ఒహమాభడ్స ± నాన్-ఒహమాభడ్స ± మాడ్ెు రెంట్స: ఔయడన్, ట్రా భడాల్, అకుసకోడోన్, ± 
NSAIDs/COX – 2s, ± మాడ్ెు రెంట్సస  
ళ టప్ 3: భధయతయయౘ నండు తీళరబ ైన నొహుకూ ఒహమాభడ్స ± నాన్-ఒహమాభడ్స ± మాడ్ెు రెంట్స: అకుసకోడోన్, 
భామిిన్, ఴ ైడోరభామిిన్, ప ంట్ాతుల్ బ థడోన్ ± NSAIDs/COX – 2s, ± మాడ్ెు రెంట్సస  
ళ టప్ 4: నెర్ా ఫాల క్, ఎహడ్యయల్స, PCA ంప్, నయమోఱభెట్్క్ నెర్ా ఫాల క్స 

ఐఫుతృో ర ప న్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 

డెభకోల పహనాక్ యో డుమం 50 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 

తుబ శఱభెడ్స 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
కొతుా మినయౘభంపఱు ఈనాుట్్కు,  భన చెహున భందఱు ముదట్ తఔుకళ మోతాదఱో ఆశు  ఖమివట 
మోతాదఔు చేయుఔుంట్ ే నొహుకూ చికూతసగస ఫాగస తుచేయసు భ. మోతాద మోగికూ రతిఔఱంగస భాయుతేనాా ఱేదా 
ఴమీయం తట్ుట కోఱేతు మిళహితేఱు ఏయుడున ,ా మోతాదన శమిచేశఔుతు శమ ైన దితిఱో ఆరసాయౌ. శమ ైన మోతాద 
ఖాఴించి ఆళాడ్ం ళఱల  మోగి అమోఖయ ళహితి బ యుఖుడ్ెతేంద  భమిము రతిఔఱ చయయఱ నండు తహుంచఔున ే
ఄళకసఴం ఈంట్ుంద . 
 భన చెహున రసట్్కూ మినయౘభంపగస నాన్-ళ టమసభడ్ల్ మాంట్-ీఆన ల్బేట్మ ీ డ్రగ్స ( NSAIDs) భమిము 
తృసమసళ ట్భాల్ ఈదాషయణఱు. యట్్తు నొహు ఈశంషయణఔు శచించిన మోతాదఱోన ేరేశకోరసయౌ. కొతుా మాంట్-ీ
డురళ ంట్సస భమిము మాంట్-ీఔనాఱెసంట్సస ఔు తుమిదవట మోతాదఱో ళయం ఈంట్ుంద , కసఫట్్ట యట్్తు ఔడా శచించిన 
మోతాదఱోన ేరేశకోరసయౌ. 
తృసర ంతీమంగస రేళ ేభతేు : నెర్ా ఫాల క్స (ఈదా: డ్మాగోాళహటక్, య భాట్్క్, ళహంతృసతట్్క్, యళ యల్, ట్్రఖగర్ తృసభంట్స) 
భమిము/ఱేదా ఆంట్రా ళ భునల్ ఄనాఱెు ళహమా (ఈదా: ఒహమాభడ్సస, కోల తుడున్, ఫాయకోల ప న్, ఱోఔల్ ఄనెశుట్్క్స) 
భానళహఔ బ యుఖుదఱ యధానాఱు: రఱసంతతఔు యక్షణ, శమోమషనం, మోగ ిఄతేతృసర మం ళేఔయణ, నొహు/ఆఫబందఱన 
తట్ుట ఔున ేనెభపణయం, ళయళయౘయఱ ైయౌఱో భాయుుఱు, ళ భకోథెయ 
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ఴశు రచికూతస: నయమోఫలల వన్, నయమసఱళహస్, బ ైకోా రసశకాఱార్ డీఔం రవన్ 
 
ఴ చిమిఔ:  
హమాభడ్సస ఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱన ఔఱుఖజేమళచ ,ి కసఫట్్ట రసట్్తు రసడేట్పుడ్ె జఞఖాతుగస ఈండాయౌ. 
ఔరేల యవూమితబ ైన చయయఱు ఖభతుళేు  నామోకట్్క్ మాంట్ాగోతుస్ట నాయఱోకోసన్. 

C: నాయఱోకోసన్ 0.1-0.2mg IV. ఖమివట మోతాద 10mg మించఔడ్ద 
 

2.1 తఱనొహు  
తఱ ఱేదా బ డ్  భఫాఖంఱో ఔయౌగ ేనొహుతు తఱనొహుగస చెతృ ుచి. ఄతయంత తయచగస ళచేి నొపుఱఱో ఆదొఔట్;్ 
ఄంతేకసఔుండా, దీతుకూ ఄనేఔ కసయణాఱు ఈండొచి. తఱనొహుతు భూడ్ె యధాఱుగస ళమీగఔమించొచి: 
 తృసర ధమిఔ తఱనొహు 
 ఄతృసర ధమిఔ తఱనొహు  
 కసా తుమల్ నయమసయౌుమ ,ా భుకం మీద నొహు, ఆతయతరా ... 
తఱనొహు ఏ యఔబ ైనదో తుమసి మించేందఔు శభఖాబ ైన యఱలలవణ చేమాయౌ, రసట్్ఱో భుకయబ ైనయ 
 తఱనొహు ళచిినుట్ ్ళమశ 
 అమస & తృో ర డోరమ్ ఈతుకూ  
 తఱనొహు ళళేు  ఄద  ఎంత తయుచగస ళశు ంద , దాతు తీళరత, ఎంత ళేప ఈంట్ుంద  
 నెఱఱో ఎతుా యసయుల  తఱనొహు ళశు ంద  
 నొహు ళచేి తృసర ంతం, దాతు రఫాళం  
 తఱనొహుతో ఆతయ జఫుబఱఔు శంఫంధ ంచిన ఱక్షణాఱు ఱేదా ఄశషజళహితేఱు 
2.2 తృసర ధమిఔ తఱనొహు  
బ ైగ ైైన్, ట్ెనషన్, ఔలశటర్ తఱనొపుఱు ళంట్్య తృసర ధమిఔబ ైనయ.  
బ ైగ ైనై్ 
ఄపుడ్పుడ్ె ళచేి, మోగి చెభతనయం మీద రఫాళం చతు, శాఱుబ ైన తీళరత ఖఱ బ ైగ ైైన్ తఱనొపుఱఔు: 

మాళహుమిన్ 650 mg యసట ట్స భాతర; ఄళశయం ఄనఔుంట్ ే4 ఖంట్ఱ తమసాత భయా ఔయసమ ిరేశకోరొచ  ి
ఱేదా 

ఐఫుతృో ర ప న్ 400-800 mg యసట ట్స భాతర; ఄళశయం ఄనఔుంట్ ే6 ఖంట్ఱ తమసాత భయా ఔయసమ ిరేశకోరొచి, 
ఖమివటంగస మోజుకూ భూడ్ె భాతరఱు భాతరబ ేరేశకోరసయౌ 

ఱేదా 
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తృసమసళ ట్భాల్ 1000 mg యసట ట్స భాతర; ఄళశయం ఄనఔుంట్ ే4 ఖంట్ఱ తమసాత భయా ఔయసమ ిరేశకోరొచి 
ఱేదా 

ఆండోబ తాళహన్ 50 mg యసట ట్స కసయూసల్; ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేమోజుకూ భూడ్ె యసయుల  రేశకోరొచ  ి
 
యకసయం ఱేదా రసంతేఱతో, తఱనొహు ళచిినపుడ్ె చెభతనయం భందగించడ్ం ళంట్ ్ఱక్షణాఱతో, నెఱకూ భూడ్ె యసయుల  
భధయ ఱేదా తీళరతయయౘ తఱనొహు ళచిిన మోఖుఱఔు: 

ఎమసగ ట్మిన్ 2 mg భాతర (శబ్-యౌంఖుళల్) తఱనొహు మసగసన ేభమిము ఄయఖంట్ తమసాత; ఖమివటంగస మోజుకూ అయు 
భాతరఱు, రసమసతుకూ ద  భాతరఱు 

ఱేదా 
ఎమసగ ట్మిన్ 1 mg భాతర - కసపహన్ 100 mg శతృో ుళహట్మ;ి తఱనొహు మసగసన ేఔయసమ;ి  ఖమివటంగస మోజుకూ అయు యసయుల , 

రసమసతుకూ ద  యసయుల  
ఱేదా 

ఎమసగ ట్మిన్ 2 mg భాతర - కసపహన్ 100 mg శతృో ుళహట్మ;ి తఱనొహు మసగసన ేఔయసమ;ి  ఖమివటంగస మోజుకూ అయు యసయుల , 
రసమసతుకూ ద  యసయుల  

(తఱనొపుఱు ఱేతు శభమాతుకూ ఔడా ఄళశయం బేయఔు బ ైగ ైైన్ ఄమిఔట్టడాతుకూ మోతాదన తుయణభంచాయౌ) 
ఱేదా 

శభట్్రటన్ (O) 25-100 mg భాతరఱు బ ైగ ైైన్ మసగసన ే
ఱేదా 

శభట్్రటన్ (SC) 6 mg ఆంజక్షన్ బ ైగ ైైన్ మసగసన,ే ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఆంకొఔయసమ ి
రేభంచకోరొచి 

ఱేదా 
డెభకోల పహనాక్ (IM) 75 mg ఆంజక్షన్ బ ైగ ైైన్ మసగసన ే

మోగికూ  భన చెహున భందఱు రసడునా బ ైగ ైైన్ తఖగఔతృో త ేఱేదా తీళరతయం ఄళపతేంట్ ేభమిము ఴమీయం డుఴ ైడేరవన్ ఔు 
ఖుమ ిఄళపతేంట్ ేరెంట్న ేఅశతిరకూ తీశఔురెయళాయౌ. తృ ర ప భఱాకూటక్ భందఱు రసడ్ఔం ఔడా మిఖణఱోకూ తీశకోరొచి. 
మోగికూ ఆతయ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔతుహశు నాట్టభత ే భన చెహున చికూతాస యధానాఱు కసఔుండా ఇ కూంద  భందఱు 
ఔడా రసడొచి: 

ఄట్్ననఱాల్ 80-320 mg భాతరఱు రతిమోజు 
ఱేదా 

బ ట్ోతృో ర ఱాల్ 100-450 mg భాతరఱు రతిమోజు 
ఱేదా 
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తృో ర రననఱాల్ 80-320 mg భాతరఱు రతిమోజు 
ఱేదా 

ఄమీట్్రటయౌన్ 10-50 mg భాతరఱు మసతిర తుదరతృో భ ేభుంద 
ఱేదా 

హఱలఱఔు: ళహతౄో ర ఴ తృసట డున్ 4-16 mg భాతరఱు రతిమోజు 
ఱేదా 

ఫ్పల నమిజిన్ 5-10 mg భాతరఱు రతిమోజు 
ఱేదా 

ఱాళపగస ఈనా మోఖుఱఔు: ట్ోహయబ ట్స 50-200 mg భాతరఱు రతిమోజు 
ఱేదా 

ఱాళపగస ఈనా మోఖుఱఔు: యో డుమం రసఱోుమేట్స 50-100 mg భాతరఱు రతిమోజు 
 
ట్ెనషన్ తఱనొహు  
ఄతయంత తయచగస ళచేి తఱనొహు ఆద . ఄధ ఔ తిుడు కసయణంగస పమ ాఱోతు ఔండ్మసఱు శంకోచిళేు  ఇ నొహు ళశు ంద . 
పమ ా ముదఱు ఫాఖం, నదయు, ఔంట్ ్దఖగయ రదేఱసఱఱో ఔండ్మసఱ శంకోచాతుా ఫట్్ట ఇ తఱనొహు తీళరత ఈంట్ుంద . 
ఱసమీయఔబ ైన ఱేఔ భానళహఔబ ైన తిుడు ళఱల  ట్ెనషన్ తఱనొహు ళశు ంద . 

 
రసయధ  తుమసి యణ 
 తఱ రెనఔ ఫాఖం, బ డ్ ఫాఖంఱో నొహు ముదఱళపతేంద . అ రదేఴభంతా తాడ్ెతో తగితుంచినట్ుట  ఈండు, ఄధ ఔ 

తిుడు ఈంట్ుంద . 
 తఱ ముతుం ట్ేటళహనట్ుట , ఔనఫొ భమఱ దఖగయ తట్ుట కోఱేనంత తిుడు ఈనాట్ుట  ఄతుుశు ంద . 
 యసధాయణంగస ఄభత ేనొహు శాఱుబ ైనద గస, తఱఔు మ ండ్ెరెభపఱా ళశు ంద . 
 అమసతో [ద ఖుళపన చడ్ండు], రసంతేఱతో, యకసయంతో శంఫంధం ఈండ్ద. ఄంతేకసఔ కసంతి, ధాతుకూ తఱ ఫాఖం 

తిుడుకూ ఖుయళాడ్ం జయఖద. 
 నొహు ఎట్ుళంట్ ్అఔఽతి ఱేఔుండా ఎపుడ్ె డుత ేఄపుడ్ె ళశు ంట్ుంద . 
 తఱనొహు ఈనాా ఔడా ఄధ ఔఱసతం ళయఔుు ఱు తభ యసధాయణ జీళనాతుా యసగియసు యు. 

 
ఖభతుఔ 
తఱనొహు ఎట్ుళంట్్దో తుమసి మించేందఔు మోగ ిచెహున ూయా గట్నఱు చాఱా భుకయం 
ఄయసాఫాయఔ ఱక్షణాఱు ఏబ ైనా ఔతుహళేు రెభదయ తుపణుఱు ట్ెనషన్ తఱనొహుకూ చికూతస ఄంద ంచఔడ్ద. ఏ యఔం 
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తఱనొతృో ు తెయౌఱసక ేచికూతాస యధానం ఎంచకోరసయౌ. 
చికూతస 
ట్ెనషన్ తఱనొపుఱు కొతుా శందమసైఱఱో చాఱా నొహుతు, ఄయౌఔమసయతుా ఔయౌగియసు భ. రెభదయ తుపణుఱు ఆద  కేళఱం 
తిుడు ళఱల  ళచిిన తఱనొహు ఄతు చెేు  మోగ ినబేమ ళహితిఱో ఈండ్ఔతృో రొచి. ఄభత ేద నచయయఱ భ అట్ంఔం 
ఔఱఖఔుండా ఇ భందఱు రసడుత ేమోఖుఱఔు ఈఴభనం ఔఱుఖుతేంద : 

A: మాళహుమిన్ 300-900mg (O) రతి నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి ఖమివట మోతాద మోజుఔు 4g 
మించఔడ్ద. 

ఱేదా 
A: ఐఫుతృో ర ప న్ 1.2-1.8g రతిమోజూ. 

ఇ మోతాదన భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేళహ ఏదెభనా అయౘయం తినా తమసాత రేశకోరసయౌ. ఖమివట మోతాద 
మోజుఔు 2.4g మించఔడ్ద. నొహుతు ఄమిఔట్టడాతుకూ మోజుకూ 0.6-1.2g శమితృో తేంద . 

ఱేదా 
A: తృసమసళ ట్భాల్ 1g (O) రతి ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు 

ఱేదా 
D: నాతృో ర ఔసన్ 0.5-1g, ఇ మోతాదన మ ండ్ె ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రేశకోరసయౌ. 

నొహు ఈనా చోట్ భయదన చేశకోళడ్ం, తిుడుతు తుమంతిరంచకోళడ్ం దాామస ట్ెనషన్ తఱనొపుఱు తగిగంచకోరొచ .ి 
నొహుకూ శంఫంధ ంచిన భందఱు ఎఔుకళ కసఱం రసడుత,ే అ భందఱ రఫాళం తఖుగ త ఈంట్ ేతఱనొహు తిమిగ ిళచేి 
ఄళకసఴం ఈంద . భందఱ రఫాళం తఖుగ తేందనేందఔు శంకేతంగస ఱేఔ భందఱు అేమడ్ం ళఱల  ఔయౌగ ే
మిణాభాఱ ళఱల  ఔడా తఱనొహు ళశు ంద , దీతుా "మీఫౌండ్స తఱనొహు" ఄంట్ాయు. 
 
ఔలశటర్ తఱనొహు  
రసమసఱకొదీద, నెఱఱకొదీద తఱనొహు ళచిి, కొంతకసఱం తగిగ, భయా ళచేి తఱనొపుఱన ఔలశటర్ తఱనొపుఱు ఄంట్ాయు. 
ఆయ ఎందఔు ళయసు యో శమ ైన కసయణం తెయౌమద. ఄభత ేఇ తఱనొపుఱు ళచిిన మోఖుఱ ఫ్రభన్ యసకన్ చేళేు  
బ దడ్ెఱోతు ఄధఃయయంఔం [hypothalamus] తృసర ంతంఱో ఄయసభానయబ ైన చయయఱన ఖభతుంచాయు.  
 ఔుట్ుంఫయంగస ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ, కసఫట్్ట జనయయబ ైన రసయధ  ఄముయండొచి. 
 తుదర ఄఱరసట్లన భాయుిఔునాపుడ్  ెళచేి ఄళకసఱసఱునాాభ 
 కొతుా భందఱు రసడ్డ్ం ళఱల  మసరొచి (ఈదా: నెభట్ోర గిలశమిన్) 
 ఔలశటర్ తఱనొహు ళచేి ళయకూు కూ ళహఖమ ట్స, భదయం, కొతుా యకసఱ అయౘయం (ఈదా: చాక లట్స) ళఱల  రసయధ  ఫమట్డ ే

ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. 
రసయధ  తుమసి యణ 
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తఱనొహు మోజుకూ ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె యసయుల  ళశు ంద . అ నొహు భు భు నండు త ంఫ్భ తుభుయౖసఱు ఈంట్ుంద . 
రతిమోజూ క ేశభమంఱో తఱనొహు ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ 
తీళరబ ైన నొహు ఔనా రెనఔ ఫాఖంఱో కసతూ దాతు చట్ృట  కసతూ ళశు ంద ; తదాామస, ఔనా తూయు కసయుత, ఎయాగస 
ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద .  
ఖభతుఔ: ఔలశటర్ తఱనొపుఱు ళు రఱఱో ఔంట్ ేపయువేఱఱో ఎఔుకళగస ళయసు భ 
చికూతస  
ఔలశటర్ తఱనొపుఱు ళీతుంగ్ చేమడాతుకూ తుభుయౖసఱఔంట్ ేతఔుకళ శభమం ళచేి తఱనొపుఱు యళమసఱు, 
ఔంజక టటళల్ ఆంజక్షన్ ఱేదా ఱాకూాబేవన్ యళమసఱు రఴాఱ యౄంఱో ఄడుగ ిమోగ ినండు శువటబ ైన శభాచాయం 
తెఱుశకోరసయౌ. 
పస్ట-ఱెభన్ చికూతస 
శభట్్రటన్ భమిము జోయౌమట్్రటన్, ఔయౌహ రేశకోరొచి ఱేదా ఔకట్ ్రేశకోరొచ ;ి దీతుతోతృసట్ు అకూసజన్ 
ఄంద రసాయౌ  
తఱనొహు తీళరతన తగిగంచేందఔు భమిము ఔలశటర్ తఱనొపుఱు భధయ శభమాతుా  ంచేందఔు  
రెమసమిల్ ఔతువట మోతాద 240 mg రతి మోజు 
కసా తుక్ ఔలశటర్ తఱనొపుఱు నండు ఈఴభనం ఔయౌగించడాతుకూ రెమసమిల్ భమిము యౌథ మం ఫాగస 
ఈయోఖడ్తాభ  
ఔలశటర్ తఱనొపుఱు తుమోధ ంచడ్ం ఎఱా? 
ఔ యసమి ఔలశటర్ తఱనొహు ళచాిఔ తయురసభ తఱనొహు ఎపుడ్ె ళశు ందో ఖుమిుంచడ్ం ఔవటం. కొతుా యసయుల  
శంళతసమసఱ తయఫడు ఔలశటర్ మసఔతృో రొచి. కసఫట్్ట మోజూ భందఱు రేశకోళడ్ం ళఱల   దదగస ఈయోఖం ఱేద. 
జీళనఱ ైయౌ భాయుు ళఱల  కసశు  ఈయోఖం ఈంట్ుంద . ళహఖమ ట్స కసఱిడ్ం, భదయం ళేయంచడ్ం అేళేు  ఔలశటర్ కూ - ఔలశటర్ కూ 
భధయ ళయళధ   ంచకోరొచ .ి 
 

2.3 ఄతృసర ధమిఔ తఱనొహు  
భతులహఱో దాగ ిఈనా ఱేదా చికూతస జయుఖుతనా ఆతయ మోగసఱ ళఱల  ఱేఔ దెఫబఱ ళఱల  ఔయౌగ ేతఱనొహు ఆద . ఆఱాంట్ ్
తఱనొపుఱఔు రసయధ  తుమసి యణ, చికూతస రెంట్న ేజయగసయౌ ఱేదంట్ ేచాఱా నవటం జయుఖుతేంద .  
ఄతృసర ధమిఔ తఱనొహుకూ ఈదాషయణఱు: 
 తఱ & బ డ్ఔు గసమం 
 తఱ, బ డ్ఱో యఔునాయళఱ శభశయఱు  
1. యోట ో క్ ఱేదా ట్రా తుసభ ంట్స ఆళ కమిక్ ఎట్ాక్ [TIA] 
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2. అమీటమియోయనస్ భాఱాిమేమవన్స [AVM] కసయఔ భుంద తఱనొహుతు ఔఱఖజేయొచి  
3. క మోట్్డ్స అయటమ ీఆనా ల్బేవన్ 
4. ట్ెంతోృ యల్ అమేటమ ైట్్స్ [ట్ెంతోృ యల్ అయటమ ీఆనా ల్బేవన్] 
 యఔునాయళఱఔు శంఫంధం ఱేఔుండ  ాబ దడ్ెఔు ళచేి శభశయఱు 
1. ఫ్రభన్ ట్ృయభర్ 
2. ళజర్స 
3. ఆడుయోతిక్ ఆంట్రా కేాతుభేల్ ఴ ైర్ ట్ెనషన్ 
 భందఱు, రసట్ ్ఈశంషయణ, దోయౖసఱు 
1. భఱేమిమా  
2. బ తునెజుట్్స్ 
3. ఎనెసపఱభెట్్స్   
4. ఴ చ్ ఐ య/ ఎభడ్సస  
5. ళహశటమిక్ ఆనెిక్షన్స 

 
రసయధ  తుమసి యణ 
శభమం ఈనాట్లభత,ే మోగ ిఅమోఖయ చమితర ఖుమించి, తఱనొపుఱు ఖుమించి ూమిుగస తెఱుశకోరసయౌ. అ తమసాత 
ఱసమీమిఔ మీక్ష, రయోఖఱసఱఱో మీక్షఱు, మేడుమాఱజీ మీక్షఱు చేభంచడ్ం భంచిద . ఄభత ేకొతుా శందమసైఱఱో 
ఄతృసర ధాన తఱనొహు ళచిిన మోగ ిశుఽషఱో ఱేఔతృో ళడ్ం, తృసర ణాధామసఱు శమిగస ఱేఔతృో ళడ్ం జయుఖుతేంద . ఆఱాంట్ ్
శందమసైఱోల , రెభదయ తుపణుఱు ఎట్ుళంట్ ్మీక్షఱ కోశం ఎదయుచడ్ఔుండ  ారెంట్న ేచికూతస చేమడ్ం భంచిద . 
తఱనొహు - తీశకోరసయౌసన చయయఱు 
మోఖుఱు ఔ డెభమ ీ ట్ుట ఔుతు తఱనొహు తీళరత, దేతు ళఱల  ళశు ంద , ఎంత తయచగస ళశు ంద  భమిము రసడున భందఱు 
ఖుమించి నమోద చేశకోళడ్ం భంచిద .  
యయధ యసి భ తీళరత ఖఱ తఱనొపుఱఔు ఄళహట్ెభల్ యసయౌళహయౌక్ మాళహడ్స 1000 mg, ఐఫుతృో ర ప న్ 400 mg భమిము 
నాతృో ర క సన్ 500-550 mg ఄళశమసతుా ఫట్్ట ళహతౄసయుస చేయొచి.  
ఄళహట్ామిననప న్ 1000 mg ఄఔయసమతేు గస ళచేి శాఱుబ ైన ఱేదా భధయ తయయౘ తీళరతఖఱ బ ైగ ైైన్ చికూతసఔు 
ఈయోఖడ్ెతేంద . కసఱేమ శభశయఱు తఱెతుఔుండా ఇ భందన మోజుకూ ఖమివటంగస 4 గసా భుఱు మించఔుండా 
రేశకోరసయౌ, ఄళశమసతుా ఫట్్ట . ఔరేల భమిము/ఱేదా ఄళహట్ామిననప న్ తుచేమఔతృో త,ే ట్్రటన్ ళంట్ ్ఆతయ 
భందఱన రమతిాంచళచి. 

3.1 జాయం 
ప భమ కూసమా ఄతు ఔడా హఱళఫడ ేజాయం చాఱా యుఖమతఱఔు శంకేతం. జాయం ళళేు  ఴమీయం యసధాయణ ఈయోౖణ ఖాత ఄభన 
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36.5-37.5°C  నండు  భకూ  యుఖుతేంద . 
రసయధ  తుమసి యణ/ఱక్షణాఱు: 
జాయంతో తృసట్ు ఆతయ మోగసఱు ఱేదా ఖుణాఱన ఔడా ఖభతుంచళచి 
 శు ఫిత [Depression] 
 బ ైఔభు [Lethargy] 
 ఄననమ కూసమా 
 తుదర ళశు నాట్ుట  ఈండ్ట్ం 
 ఏకసఖాత కోఱోుళడ్ం  
 జఱుఫు, ళణుఔు 
చికూతస  
మాంట్-ీహయట్్క్ భందఱు రసడాయౌ: తృసమసళ ట్భాల్, ఐఫుతృో ర ప న్ ఱేదా మాళహుమిన్ [మోతాద ఖుమించి 
తెఱుశకోళడాతుకూ "నొహు" ఄధాయమంఱో చడ్ండు] 
ఴ ైర్  భమ కూసమా  
ఄఔయసమతేు గస ఴమీయంఱో ఈయోౖణ ఖాత 41.50 C ఔనాా ఄధ ఔం ఄభత ేఴ ైర్  భమ కూసమా ఄంట్ాయు  ఆట్ుళంట్ ్జామసఱు 
ఆనెిక్షనల  ళఱల  ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.  
ఖభతుఔ: ఴ ైర్  భమ కూసమా ఄనేద  రెభదయఱన శంరద ంచాయౌసన ఄతయళశయ మిళహితి. ఴమీయంఱో ఏదెభనా యౘతుకసయఔబ ైన 
చయయఱన తెయౌ ేఇ జామసతుా ఎంత తాయగస చహంచఔుంట్ ేఄంత భంచిద . 
జఞఖాతుఱు 
 మోగికూ తయచగస తూయు ఄంద ంచాయౌ ఱేదా తాఖభతు చెతృసుయౌ. జాయం ఄపుడ్ె గొంతే తడు అమితృో ఔుండా 

చశకోళడ్ం చాఱా భుకయం. 
 ఔరేల ఈయోౖణ ఖాత భమ ీఎఔుకళగస ఈంట్,ే ఴమీమసతుా చఱలఫమిచ ేరమతాాఱు చేమాయౌ. 
చికూతస  
 చినాహఱలఱోల  మాంట్ీహయట్్క్ ఄభన ఐఫుతృో ర ప న్ జాయం తగిగంచడాతుకూ చఔకగస తుచేశు ంద   
 చినాహఱలఱఔు ఐఫుతృో ర ప న్ & తృసమసళ ట్భాల్ ఔయౌహ రసడొచి. 
ఴ చిమిఔ: 
దయౘయు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు మాళహుమిన్ రసడ్ఔం భంచిద  కసద. దాతు ళఱన మేభ స్ ళహండోరమ్ ఄన ేరసయధ  
ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 

4.0 దఖుగ   
ఴమీయంఱో జిఖట్గస ఈండ ేయసర రసఱు  యుఖుతేనాామనన ఱేఔ ఱసాశనాయళఱఱో ఏదెభనా ఄడ్ెడ డుందనన తెయౌేందఔు 
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శంకేతంగస దఖుగ  ళశు ంద . ఄద  తృ డు దఖుగ  ఄముయండొచి ఱేదా ఔపమ్ దాామస ళచేిద  ఄముయండొచి. దఖుగ  
ఄఔయసమతేు గస ళచిి, ఄడ్ెడ డ్ెతేనాట్ుల గస ఄతుహశు , గొంతే తృసర ంతభంతా ఖయుఔుగస ఄతుహశు ంట్ుంద .  
చికూతస  
దఖుగ కూ కసయణాఱు ఏమిట్ో ముదట్్గస తెఱుశకోరసయౌ. ఈదా: ళహళహఎఫ్, అశుభా, ఄఱెల మీుఱు ఏబ ైనా ఈంట్ ేరసట్్తు ఖుమిుంచి 
రెంట్న ేచికూతస ఄంద ంచాయౌ. దఖుగ కూ ఆట్ుళంట్ ్కసయణాఱు ఏమి ఱేఔతృో త,ే కూంద చెహున యధంగస చికూతస 
ఄంద ంచళచి: 
తృ డు దఖుగ   

A: దఖుగ  ళహయప్/ యౌంఔటస్ (O) 5-10 ml రతి అయు ఖంట్ఱఔు 
ఔపమ్ దఖుగ   

A: కసఫ్ ఎక సెకోట మ ంట్సస (O) 5-10 ml రతి అయు ఖంట్ఱఔు 
 

ఖభతుఔ: దఖుగ  తురసయణఔు తయచగస మాంట్ీఫయోట్్క్స రసడ్ఔం భంచిద  కసద. 
ఄఔయట్స దఖుగ : యసధాయణబ ైన జఱుఫు ళఱల  ఖనఔ దఖుగ  ళశు ంట్,ే 'పస్ట-జనమేవన్ మాంట్-ీఴిశటమిన్'తోతృసట్ు 
డీఔంజ ళ టంట్స ళహతౄసయుస చేమాయౌ. నాతృో ర క సన్ (నాతృో ర ళహన్) దఖుగ న ఄదప చేమడాతుకూ ఫాగస ఈయోఖడ్ెతేందతు 
తుయౄహతబ ైంద . కొతు  తయం నాన్-ళ డేట్్ంగ్ మాంట్-ీఴిశటమిన్స దఖుగ తు తగిగంచడ్ంఱో ఄంత రఫాయతబ ైనయ కసళప. 
  
శబ్-ఄఔయట్స దఖుగ : ఫో మ డట్ెఱాల   యుట ళహస్ (ఉహంగ్ కసఫ్) ఄనభానం ఈనా మోఖుఱఔు భుందగస ఔఱిర్ కోశం 
నాయసతౄసమింజిమల్ యసాబ్ దాామస నభూనా తీశకోరసయౌ. ఔరేల ఉహంగ్ కసఫ్ ఈందతు తుమసి యణ ఄభత ేచికూతస 
తృసర యంతేంచిన మోజు నండు ఐద మోజుఱ ళయఔు మోగితు ఏకసంతంఱో ఈంచి భాకోా ఱభెడ్స మాంట్్ఫయోట్్క్స ఆరసాయౌ. 
దఖుగ  ఔనఔ ఫాకుటమిమల్ ళ భనళ భట్్స్ ఱేదా ఫో మ డట్ెఱాల   యుట ళహస్ ళఱల  మసఔతృో ముంట్,ే ఆతృసట్ోర హమం (అట్ోర రెంట్స) ఆనేహఱర్ 
రసడు దఖుగ తు తుమంతిరంచాయౌ. దఖుగ  తఖగఔతృో త ేకసమిటకోళ టమసభడ్సస ఆనేహఱర్ దాామస తీశకోరసయౌ. తీళరబ ైన దఖుగ  ఄభత ే
కొద ద మోజుఱతృసట్ు  రడుాయో న్ 30-40 mg రసడాయౌ. ఇ భందఱు ఏయ తు చేమఔతృో త,ే కోడీన్ ఱేదా డెకో ర్రమీతోయిన్ 
(డెయౌసమ్) రసడ్ఔం మిఖణ ంచాయౌ. 
 
కసా తుక్ దఖుగ : ఇ యఔం దఖుగ  ఈనా మోఖుఱఔు ముదట్గస 'పస్ట-జనమేవన్ మాంట్-ీఴిశటమిన్' ఱేదా డీఔంజ ళ టంట్స తో 
చికూతస ఄంద ంచాయౌ. మోగికూ ఇ భందఱ ళఱల  ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె రసమసఱఱో ఈఴభనం ఔయౌగింద  ఄంట్,ే మోగికూ 'ఎభర్ 
రే కసఫ్ ళహననడ ోమ్' ఈందతు ఄయిం; యమికూ ఏవ్ భందఱు కొనయసగించళచ .ి ఔరేల మోగికూ నేశల్ రసయధ  ఱక్షణాఱు 
ఔనడుత,ే 'ట్ాహఔల్ నేశల్ ళ టమసభడ్స' రసడాయౌ. 

 

5.0 ఔనాఱషన్ 
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నాడ ీళయళశి శమిగస తుచేమఔతృో ళడ్ం ళఱల  నాడ ీఔణాఱు ఄయసభానయంగస రళమిుంచడ్ం దాామస ఔనాఱషన్ ళశు ంద . దీతు 
ళఱల  ళయకూు రళయునఱో భాయుు, ఆందీరమాఱ తుతీయుఱో భాయుు ఱేదా నాడ ీభండ్ఱ ళయళశిఱో భాయుు జయుఖుతేంద . 
కొతుగస ఔనాఱషన్ ళచేిందఔుఖఱ కసయణాఱు ఄనేఔం, రసట్్ఱో కొతుా: 
 కేందర నాడ ీభండ్ఱ మోగసఱు (యోట ో క్, తుయోతృసల శం, ట్రా భా, ఴ ైతృో కూసమా, రసశకాఱర్ ఄఫాామసమయౌట్)ీ 
 బ ట్ఫాయౌక్ ఄఫాామసమయౌట్ీస్ (ఴ ైతృో గ టలళమిమా/ ఴ ైర్ గ టలళమిమా, ఴ ైతృో  నట్ీరమిమా/ ఴ ైర్ నట్ీరమిమా, 

ఴ ైర్ కసయౌసమిమా, ఴ తృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి) 
 ట్ాకూసకోఱాజిఔల్ ఎట్్మాఱజీస్ (భదయం తుఱుపదఱ, కొక భన్, ఆయో తుమాజిడ్స, థ యోపహయౌలన్) 
 ఆనెిక్షుమస్ ఎట్్మాఱజీస్ (బ తుంజ భట్్స్, ఎనెసపఱభెట్్స్, ఫ్రభన్ మాఫ్సస్, నయమోళహళహటళ మోకళహస్ & భఱేమిమా) 
మోగితో భాట్ాల డ్డ్ం: 
 భూయఛ మోఖం ఈందేమో తెఱుశకోరసయౌ; ఔరేల ఈంట్ ేమాంట్ీ-ఔనాఱెసంట్స చికూతసఔు ఄంగీకసయం తీశకోరసయౌ 
 కేందర నాడ ీభండ్ఱ మోగసఱు ఏబ ైనా ళచాియో తెఱుశకోరసయౌ (యోట ో క్, తుయోతృసల శం, ఴశు రచికూతసఱు ఏబ ైనా 

జమిగసమా, రసట్ ్యళమసఱు) 
 ళహశటమిక్ తుయోతృసల శం, ఆనెిక్షనల , బ ట్ఫాయౌక్ డుయసయడర్స ఱేదా ట్ాకూసక్ ఆంజ వన్స ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ. 
 ఇభధయన జమిగిన దెఫబఱు ఱేదా డుతృో ళడ్ం ఖుమించి ఄడ్గసయౌ 
 ఄదపఱేఔుండా భదయం ళేయంచడ్ం ఄఱరసట్ేమో తెఱుశకోరసయౌ. 
జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌసన కొతు  ాశందమసైఱు: 
 ఏకసల ంహసమా  
 ట్రా భా 
 ఆంట్రా కేాతుమల్ ఴ మోమేజ్   
 భదయం ఔక యసమిగస తాఖఔుండా ఈండ్డ్ం (అఔళహమఔంగస తుయౌహరేమడ్ం) 
 భందఱ తుఱుపదఱ (ఈదా: ఫామీబట్ుమేట్స, డెభఄజీతృసమ్) 
 భందఱ దాామస ళచేి ళజర్ (ట్ెభరళ భకూలక్ మాంట్-ీడు రశసంట్స & ఆయో తుమాజిడ్స ఄధ ఔమోతాదఱో తీశకోళడ్ం) 
రయోఖఱసఱఱ  ోమియౕఱనఱు 
మోఖమీక్ష శభాచాయం దాామస ఔ మోగికూ ఎట్ుళంట్ ్చికూతస ఄంద ంచాఱో శువటంగస తెఱుశు ంద . కొతుా రయోగసఱు 
తుఔుండా చేభంచాయౌ: 
 ళయం ఖూల కోస్ ఱెరెల్  
 ళయం ఎఱెకోటో ఱ భెట్స 
 భాతఽతాం తృ ందే ఄళకసఴం ఈనా అడ్రసలలఔు ఖయై తుమసి యణ మీక్షఱు  
 ళజర్ ళచేి ళయళధ తు ఫట్్ట ళహట్ ీయసకన్. ఆద  మోగ ిపమోఖతి మీద అధాయడు ఈంట్ుంద . 

ఆద ళయక ేళజర్ ళచిిన మోగికూ ళహట్ ీయసకన్ ఇ కూాంద  శందమసైఱోల  చేభంచాయౌ: 
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 నాడ ీళయళశిఱో కొతు  చోట్ ఆఫబంద తు ఖభతుంచినపుడ్ె 
 దెఫబ తగియౌత ే
 తఖగఔుండా ళహియంగస ఈండ ేజాయం 
 ళజర్ కొతు  ఱక్షణాఱు ఫమట్డుత ే
కొంతభంద  మోఖుఱఔు తుఔుండా ఇళజీ చేభంచాయౌ, తదాామస ఇ కూంద  ఱక్షణాఱు ఫమట్డొచ :ి 
 తృో ర ఱాంగ్డ QTc 
 రెభడెండ్స QRS 
 తృ ర మినెంట్స R in aVR 
 యౘర్ట ఫాల క్   
ఱుంఫార్ ంఔిర్ న ఎపుడ్ె మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ? 
 ఆభూమాననకసంరబ ైజ్డ 
 తఖగఔుండా ళహియంగస ఈండ ేజాయం 
 యమీతబ ైన తఱనొహు 
 తయచగస భాయుతేనా భానళహఔ ళహితి 
చికూతస, జఞఖాతుఱు  
ట్ాతుక్ కసా తుక్ ళజర్స 
రసఱోరోభక్ మాళహడ్స 15-40 mg/kg/day భాతరఱు మ ండ్ె మోతాదఱుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ; భూడ్ె మోజుఱఔు 
ఔ యసమ ిమోతాదన  ంచఔుంట్ృ ఖమివటంగస 200 mg చేయుకోరసయౌ. 
ఱేదా 
ప తుట్ోభన్ 3-8 mg/kg/day భాతరఱు మ ండ్ె - భూడ్ె మోతాదఱుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ ఱేదా మసతిరూట్ 
ఔట్ ేమోతాదగస రసడాయౌ  
ఱేదా  
కసయబభజ ప భన్ 10-35 mg/kg/day భాతరఱు 
ఱేదా 
ప ననఫామిబట్ోన్ 60-180 mg/day భాతరఱు మసతిరూట్; హఱలఱఔు - 5-8 mg/kg/day 
తృసక్షుఔబ ైన ళజర్స (యసభానయబ ైనయ & శంకూలవటబ ైనయ) 
కసయబభజ ప భన్ 10-35 mg/kg/day భాతరఱు 
ఱేదా  
రసఱోరోభక్ మాళహడ్స 15-40 mg/kg/day భాతరఱు మ ండ్ె మోతాదఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; భూడ్ె మోజుఱకూ ఔ 
యసమి మోతాదన  ంచఔుంట్ృ 200 mg ళయఔు ఖమివటంగస రసడొచి. 
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ఱేదా 
ప ననఫామిబట్ోన్ 60-180 mg/day భాతరఱు మసతిరూట్; హఱలఱఔు - 5-8 mg/kg/day 
మోగికూ యఱభెనంత ళయఔు ఔక భంద (మోననథెయ) రసడ ేళజర్స న ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడాతుకూ రమతిాంచాయౌ  
భందన తఔుకళ మోతాదఱో తృసర యంతేంచి ; ళజర్స తియఖఫ్డ్ెతేనా ఔాభాతుా ఫట్్ట మోతాదన మోగ ిఴమీయ 
యసభమసి ాతుా ఫట్్ట  ంచఔుంట్ృ రెయళాయౌ  
ఔరేల ముదట్ ్భంద ఖమివట మోతాద రసడునా తుచేమఔతృో త,ే దాతుకూ మ ండ్ళ భంద ఔడా ఔయౌహ రసడాయౌ 
మ ండ్ళ భంద రసడ్ెతేనాపుడ్ె ళజర్స ఄదపఱోకూ ళశు ంట్;ే ముదట్ ్భందతు ఔాభంగస మోతాద తగిగశు  
రసడ్ఔం తుయౌహరేమాయౌ. ఆద  ళజర్స ఄదపఱోకూ ళచిిన కొద ద రసమసఱ తమసాత చేమాయౌ. 
మోననథెయ, AEDsతోతృసట్ు ఆచిి ళజర్స మ ండ్ె రమతాాఱ తమసాత ఔడా ఄదపఱోకూ మసఔతృో త ేకసంతనేవన్ థెయ 
(తృో య్థెయ ఱేదా ఄడ్ుంకూటవ్ ఱేదా మాడ్స-అన్ థెయ)తు మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ 
మ ండ్ె AEDsతో మోగికూ చికూతస జమిగిన తమసాత ఔడా ళజర్స తఖగఔతృో త ేమోగితు రతేయఔ రెభదయతు శంరద ంచభతు చెతృసుయౌ 
ముదట్్యసమ ిఆచిిన AED తాఱకస శతీరఔయణ కసతు, ఈతుతిు  చేళ ేభందఱ ఔం తూ కసతు భాయఔతృో ళడ్ం ఈతుభం. 
తౄసయమకోక ైనెట్్క్ తృ ర ప భల్ భామిత ేరతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద  భమిము భంద తు చేళ ేయసభయిాం 
తఖుగ తేంద .  
ఖమిైణీఱు మోజుకూ ఔకయసమ ిభాతరబ ేరెభదయడ్ె శచించిన మోతాదఱో AEDs తీశకోరసయౌ 
భాయగదయశకసఱు  
మోగితు చశఔునేందఔు ళచిిన రసయు కసతు ఆంట్ోల  రసయు కసతు తృసట్్ంచళఱళహనయ భమిము తృసట్్ంచఔడ్తు యళమసఱు  
తృసట్్ంచళఱళహనయ: 
1. మోగితు ఔ రెభప రసయౌి ళజర్ ూయుళాతురసాయౌ. ఆద  యసధాయణంగస మ ండ్ె నండు భూడ్ె తుభుయౖసఱ శభమం 

ఈంట్ుంద . మోగ ిఫట్టఱన దఱుగస చేమాయౌ. 
2. ళజర్ ళఱల  మోగి ఄఔయసమతేు గస డుతృో త ేఫంధళపఱఔు ఱేదా రెభదయడుకూ శభాచాయం రెయ్ల  యధంగస జోతెఱో యళమసఱు 

 ట్ుట కోరసయౌ  
3. మోగితు రెంట్న ేఅశతిరకూ తయయౌంచాయౌ  
తృసట్్ంచఔడ్తుయ: 
1. లా భధయఱో చెఔక ఱేదా ఖుడ్డ  ట్టడ్ం, చేతిఱో తాయళఱు ఱేదా ఖమిట్ెఱు ళంట్్య  ట్టడ్ం, భుఔుక భుంద వ 

ఱేదా ఈయౌలతృసమ  ట్టడ్ం ళంట్్య చేమఔడ్ద 
2. భూయఛ ళచిిన మోగి చేతేఱు భమిము కసలైా ఫఱళంతంగస అడాతుకూ చడ్ఔడ్ద  
3. జనం ఖుమిఖూడ్ఔడ్ద  
యసధాయణంగస మోఖుఱు భమిము తయౌలతండ్రె ఱు ళజర్స ఄంట్ ేబమంతో ఈంట్ాయు; రసమికూ శమ ైన శభాచాయం ఄంద ంచి 
ఄతృో షఱు భమిము బమాతుా త ఱగించాయౌ. ళజర్ డుయసయడర్, భందఱ ళఱల  రతిచయయఱు, మోఖకసయకసఱు, ఔనాఱషన్స, 
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యసభాజిఔ శరసఱుఱు భమిము తయౌలతండ్రె ఱ ఄమసధఫాళం ళంట్ ్యవమాఱ ఖుమించి రెభదయ తుపణుడ్ె ూమిు 
శభాచాయంతో ఈండు, మోఖుఱఔు యట్ ్ఖుమించి ఄళగసషన ఔయౌుంచాయౌ. 
మోగికూ ూమిు శభాచాయం ఄంద ంచాఔ రసమికూ ళజర్స ళచేి ఔాభాతుా భమిము శభమాతుా నమోద చేశకోభతు 
చెతృసుయౌ. హఱలఱఔు ఇ ఄళశి ఈంట్ ేరసమితు యసధాయణంగస (ఄందమిఱాన)ే చళేు  భంచిద . ఎహఱెహస ఈనా హఱలఱు 
ఱసమీమిఔ రసయమాభాఱు, అట్ఱు అడొచి కసతూ రసమితో తృసట్ు కచిితంగస తయౌలతండ్రె ఱు కసతు, ఆతయ  దదఱు కసతు 
ఈండాయౌ.  
ఎహఱెహస ఈనా ఄధ ఔఱసతం హఱలఱఔు ఇ ఄళశి భందఱ దాామస ఄదపఱో ఈంట్ుంద , యమ ిచెభతనయం యసధాయణ 
యసి భఱోన ేఈంట్ుంద ; ఄభత ేకొతు  యవమాఱు నేయుిఔున ేఔాభంఱో యమికూ శమ ైన భాయగదయశకసఱు ఄంద త ేభంచిద . 
ఄళశి ఈనా హఱలఱు, తయౌలతండ్రె ఱు, రెభదయడ్ె భమిము తృసఠఱసఱఱోతు ఈతృసధాయముఱు శభనామంతో తుచేళేు  
హఱలఱఔు మోఖం ఖుమించి అఱోచన ఱేఔుండా యసధాయణ జీయతం ఖడ్ఖఱయు. 
మోగికూ భమిము శంఫంధీఔుఱఔు కౌతుసయౌంగ్ ఆచేిట్పుడ్ె తృసర థమిఔ చికూతస ఖుమించి యళమించాయౌ 
ఇత, రసషనం నడ్డ్ం, ఎతేు  ఎఔకడ్ం, ముదఱభెనయ ళజర్ ళచిిన అయు నెఱఱతృసట్ు చేమఔడ్ద  
భందఱు శచించిన శభమంఱో, శమ ైన మోతాదఱో రేశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ. శమ ైన యధంగస భందఱు 
రేశకోఔతృో త ేచికూతస దీయఘకసఱం కొనయసఖుతేంద  భమిము ఎహఱెహస తగేగ ఄళకసఴం ఈండ్ద. 
 

6.1 యౖసక్  
ఴ ైతృో ట్ెనషన్ దాామస ళచేి తృసర ణాంతఔబ ైన ఄళశిన ేయౖసక్ ఄంట్ాయు. రెంట్న ేరెభదయళేళఱు ఄంద ంచఔతృో త ేళయకూు 
చతుతృో తాడ్ె. 
రసయధ  ఱక్షణాఱు 
 ఄఱు యఔుతృో ట్ు [ళహయోట యౌక్ యఔుతృో ట్ు 80 mmHg ఔంట్ ేతఔుకళగస ఈండ్ట్ం] యౖసక్ ఔు రధాన శంకేతం. 
 నాడ ీరేఖంగస, ఫఱఴీనంగస కొట్ుట కోళడ్ం 
 ఱసాశ తీశకోళడ్ంఱో ఆఫబందఱు 
 భానళహఔ ళహితిఱో భాయుుఱు  
 ఫఱఴీనడ్ట్ం 
 భూతరం తఔుకళగస మసళడ్ం 
 
యళయణ  
చినాహఱలఱోల  యౖసక్ ఱక్షణాఱన, శంకేతాఱన తృసర యంబదఴఱోన ేఖుమిుంచఱేదంట్ ేనమం చేమఱేనంత యౘతు జమిగ ే
ఄళకసఴం ఈంద . ఄందళఱల , హఱలఱోల  ఇ కూందయ రెభదయయంగస తుమసి మించకోరసయౌ: 
 తృో ర ఱాంగ్డ కసయహఱల మ ీపహయౌలంగ్ (భూడ్ె ళ ఔండ్ల  ఔనాా ఎఔుకళ) 
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 ల్స రసఱయంఱో క్షీణత (ఫఱఴీనబ ైన నాడ ీశుందన) 
 ఖుండ ెకొట్ుట ఔున ేరేఖం  యఖడ్ం (చినాహఱలఱోల  - > 160/రతితుభుయౖసతుకూ,  దదఱోల  - >120/రతితుభుయౖసతుకూ) 
 ఴమీయంఱో చెభతనయం తగిగతృో ళడ్ం (ఔంట్ ్చప భందగించడ్ం) 
 ఱసాశ రకూామ చాఱా ఎఔుకళ ఄళాడ్ం 
 యఔుతృో ట్ు డుతృో ళడ్ం, భూతరం శమిగస మసఔతృో ళడ్ం అఱశయంగస ఔతుహంచ ేఱక్షణాఱు. యట్ ్దాామస యౖసక్ న 

తెఱుశకోరొచ  ికసతూ మిఖతా ఱక్షణాఱ దాామస ఖుమిుళేు  రభాదఔయబ ైన యసి భకూ రెలలఔభుంద ేదాతుా అతృ చి. 
 
 
 
 

 
 
యౖసక్ తయయౘ యళయణ  ఄదనప ఱక్షణాఱు 
ఴ ైతృో రోఱమిక్ ఄతయంత యసధాయణంగస ళచేి యౖసక్  

యౖసక్ ళచేిందఔు భూఱకసయణం ఴ మోమేజ్, కసఱుడ్ె, 
డెభభేమిమా, ము|| జమిగిన శభమంఱో రశయణఱో 
ఫ్ూల భడ్స ఱాస్ జయఖడ్ం. 

ఫఱఴీనబ ైన నాడ ీశుందన. 

చయమం చఱలఫడ్డ్ం, జిఖట్గస 

భామితృో ళడ్ం. 

కసమిడయోజతుక్ 

యౖసక్ 
ఖుండ ెయకసు తుా శమ ైన మీతిఱో ఴమీమసతుకూ ఄందజేమఱేనపుడ్  ె
ళశు ంద . ఈదా: భయోకసమిడమల్ ఆంతౄసర క్షన్, కసమిడమాక్ 
ప భఱయర్, ము|| 

బ డ్నమసఱు ఈఫబడ్ం; నాడ ీ

ఫఱఴీనంగస ఈండ్డ్ం ఱేదా 

అగితృో ళడ్ం 
ళ హటక్ యౖసక్ తీళరయసి భఱో ఆనెిక్షన్ మసళడ్ం, దాతు ళఱల  రసయో డెభఱేవన్ 

జయఖడ్ం దీతు భూఱకసయణం 
ఄధ ఔ ఴమీయ 

ఈయోౖణ ఖతాఱు 

నయమోజ తుక్ 

యౖసక్ 
రెనెాభుఔఔు దెఫబతఖఱడ్ం ళఱల  ళశు ంద . దీతుళఱల  
ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ళచిి,  మిప యల్ రసశకాఱర్ మ ళహళ టన్స క్షీణ శు ంద  

చయమం రేడుగస, 
తృ డుఫామితృో భనట్ుల గస 
ఄతుహశు ంద  



18 
 

ఄనాప భఱాకూటక్ యౖసక్ ఎఱమీు భంద ఱేదా ఆతయ భందఱు ఴమీమసతుకూ 
డ్ఔతృోభనపుడ్  ెఇ యౖసక్ ళశు ంద . 

ఫరా ననకయసుస్మ, 

అంజియోమడీభా 

భమిము/ఱేదా 

అమిటకేమిమా 

 
 

I. ఄతయళశయ చికూతస  
ళయకూుకూ ళచిిన యౖసక్ న ఫట్్ట చికూతస ఄందజేమాయౌ. కసమిడయోజతుక్ యౖసక్ యవమంఱో తు మిఖతా ఄతుా యకసఱ యౖసక్ 
ఱఔు ఆంట్రా యనస్ ఫ్ూల భడ్స థెయ చికూతసఱో చాఱా ఄళశయం. కచిితబ ైన రసయధ  తుమసి యణ, భూఱ కసయణం 
తెఱుశకోళడ్ం ఄతయళశయం, దాతుా ఫట్్ట శమ ైన చికూతస ఄంద ంచళచి. మోగితు చశఔున ేయధానం: 
 రసముభామసగ తుా తెమిచి ట్ుట కోరసయౌ  
 పేస్ భాస్క దాామస అకూసజన్ ఄంద ంచాయౌ. ఄళశయబ ైత ేగొట్టం ట్్ట గసయౌ రెయ్ల ఱా చశకోరసయౌ 
 ఴ ైతృో గ టలళహమిమాన యయరేక్షుశు  ఈండాయౌ 
II. ఫ్ూల భడ్స మీేల ళ మంట్స (కసమిడయోజతుక్ యౖసక్ ఔు కసద) 
 దదఱఔు: 
1. అకూసజన్ థెయ 4-6 L/min రెంట్న ేతృసర యంతేంచాయౌ 
2. 'యనస్ మాక సస్' ఎంత తాయగస యఱభెత ేఄంత తాయగస పనయుదిమించాయౌ (భూడ్ె నండు ఐద తుభుయౖసఱు తృసట్ు). 
 మిప యల్ నాడ ీదాామస ముదట్ రమతిాంచాయౌ, పయౌంచఔతృో త,ే భధయ నాడ్ెఱెభన జఖుఱార్/ప మోయల్ ళంట్ ్నండు 
రమతిాంచాయౌ. మోగికూ మ ండ్ె  దదరెభన IV ఱభెన్స ఏమసుట్ు చేళహ కూాశటఱాల భడ్సస ఎకూకంచాయౌ. ఔరేల నాడ ీభాయగం దాామస 
రెంట్న ేIV ఆళాడ్ం ఔుదయఔతృో త,ే 'ఫో న్ భామో తూడుల్' దాామస భూఱఖఱోకూ ఆంట్రా అళహమస్ ఆనిావన్ ఎకూకంచాయౌ. 
3. ఴ ైతృో రోఱమిక్/ఴ మోమసజిక్ యౖసక్ ఄతుా యకసఱఔు ముదట్ యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఱేదా మింఖర్స ఱాకేటట్స (కూాశటఱాల భడ్సస) 
రసడొచి. కసయహఱల మ ీయ్క్స, కసఱడ్ం, డెంగీ జాయం, నెతౄో ర ట్్క్ యౖసక్ ళంట్్య ఈనాపుడ్ె కొఱాల భడ్సస రసడాయౌ. ట్రా భా 
భమిము ఴ మోమసజిక్ యౖసక్ ఈనా మిళహితేఱోల  'షో ల్ ఫలడ్స' భామిుడుకూ రసడొచి; కసయౌన గసమాఱు ఈనా మోఖుఱఔు 
'తృసయక్డ ళ ల్స' రసడాయౌ. 
4. యఔుం పనయుదియణఔు ఐద నండు ఏడ్ె తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమి ఫో ఱస్ 20 cc/kg ఎకూకంచాయౌ. చయమం ఈయోౖణ ఖాత 
 యఖడ్ం, మోగికూ ఈఴభనం ఔఱఖడ్ం ళంట్్కూ ఖభతుంచఔతృో త ేమ ండ్ళ యసమ ిఫో ఱస్ ఆరసాయౌ.  
5. ఔరేల మోగిఱో బ యుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో త ేభమొఔయసమ ిఫో ఱస్ ఆచిి ఐమననట్ోర ప్ ఆరసాయౌ. CVP ఖనఔ 
ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్,ే ఫ్ూల భడ్స థెయ భమిము ఐమననట్ోర ప్స రసడ్ఔం దీతుకూ తగినట్ుట గస భాయుుఱు చేశకోరసయౌ. 
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హఱలఱఔు: 
A: 0.9% యో డుమం కోల మ ైడ్స 20 mol/kg నెభమద గస ఎకూకంచాయౌ 

యళయణ  
 కసమిడయోజతుక్ యౖసక్ ళళేు  భాతరం ఫ్ూల భడ్సస ఎకూకంచఔడ్ద, కసతూ యౌఱబయం భాతరం ఈంచకోరసయౌ 
 మోగికూ ఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱు తఱెతిుత ేఫ్ూల భడ్సస ఆళాడ్ం అేమాయౌ 
 చినాహఱలఱోల  ళేఫ్హటళమిమా: దెఫబఱ ళఱల  కసతూ, తూయుఱాంట్ ్యమేచనాఱు ళఱల  కసతూ యౖసక్ మసనపుడ్ె రసమికూ 

ళేఫ్హటళమిమా మసఔుండా చశఔునేందఔు మాంట్ీఫయోట్్క్ రసడాయౌ 
 

B: మాంహళహయౌలన్ 20mg/kg/dose అయుఖంట్ఱఔు ఔయసమ ిఏడ్ె నండు ద మోజుఱ ళయఔు 
ఱేదా 

C: ళ ఫ్టమోాకోసన్ IM, 50–80 mg/kg/dose, యౖసక్ చికూతస ఄంద శు నా రెంట్న ేక ేమోతాదఱో. 
 

ఆంజ క్షన్ ఱో తూట్్తు ఔయౌేందఔు శచనఱు 
 

 
 
 

ఫయుళప - కూఱో 

 
 
 
మోతాద - mg 

ఇ కూంద  ఆంజ క్షనలఱో ఏరెభనా తూట్్తో ఔయౌహ 

రసడొచి [WFI] 
 
 

ళమశస/ 
నెఱఱు/ 
శంళతసమసఱు 

250mg 500mg 

WFI 2ml 
1000mg 

WFI 
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 

అ భన 
1000 mg - 4 ml 3.5 ml 5 శం||, అ భన 

 
ఴ చిమిఔ: 

 కసయౌషమమ్ ఈనా ఫ్ూల భడ్సస ఎట్్ట మిళహితేఱోల  ఎకూకంచొదద  (ఈదా: ళ హు రమాకోసన్ ఎకూకంచిన నఱఫ్భ ఎతుమిద  
ఖంట్ఱ ఱోప మింఖర్-ఱాకేటట్స రసడ్ఔడ్ద) 

 తుయోనేట్ల్ జఞండుస్ ఱో కసంట్రా -శచి చశకోరసయౌ  
 మిపయల్ కసగితంఱో కచిితంగస మోతాద, ఏ యధంగస ఫ్ూల భడ్సస రసడామో రసర ళహ తీమసయౌ 

7.0 డుఴ ైడేరవన్ 
ఴమీయంఱోతు ఫ్ూల భడ్సస ఄధ ఔ ముతుంఱో తృో తేండ్డాతుా డుఴ ైడేరవన్ ఄంట్ాయు. ఆద  భూడ్ె యకసఱు: 
1. ఴ ైతృో ట్ాతుక్ ఱేదా ఴ ైతృో నాట్రమిక్ (ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస క్షీణ ంచడ్ం, ఄందఱోన భుకయంగస యో డుమం) 
2. ఴ ైర్ ట్ాతుక్ ఱేదా ఴ ైర్ నాట్రమిక్ (ఴమీయంఱో తూట్ ్ఱసతం క్షీణ ంచడ్ం) 
3. ఆయో ట్ాతుక్ ఱేదా ఆయో నాట్రమిక్ (ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస & తూయు శభతృసలలఱో క్షీణ ంచడ్ం) 
భనవేఱఱో ఎఔుకళగస ఔతుహంచ ేడుఴ ైడేరవన్, ఆయో ట్ాతుక్ డుఴ ైడేరవన్. దీతు రఫాళం ఴ ైతృో రోఱేమిమాఔు శభానం 
ఱేదా దాతుకూ కసయఔం ఄరొాచి. రెభదయ తుపణుఱు డుఴ ైడేరవన్ మీక్షుంచేట్పుడ్  ెఏ యధబ ైన ఱక్షణాఱు ఈనాాయో 
తెఱుశఔుతు భుందఔు రెయళాయౌ. డుఴ ైడేరవన్ ఄన ేేయు తయచగస యనేద ేఄభనుట్్టకు, రసట్్ఱో ఈండ ేయకసఱన 
ఖుమిుంచాయౌ ఎందఔంట్ ేడుఴ ైడేరవన్ ఄంట్ ేకేళఱం తూట్ ్క్షీణత ే కసద.  
ఴ ైతృో ట్ాతుక్ డుఴ ైడేరవన్ ఱో ఆంట్రా రసశకఱార్ రదేఴంఱో ఈండ ేతూయు ఎకస్రరరసశకఱార్ రదేఴంఱోకూ రెలైు ంద . దీతుళఱల  
ళజర్స  ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
ఴ ైర్ ట్ాతుక్ డుఴ ైడేరవన్ ఱో యో డుమం ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస తూట్ ్శభతేఱయత భామితృో ళడ్ం ళఱల  ళయం అయో మఱామిట్ీకూ దామ ి
తీశు ంద . దీతు ళఱల  అయ మట్్క్ ళ మిఫరల్ ఎడుభా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
తఔుకళ అయో మఱామిట్ ్ఖఱ ఒయల్ మీఴ ైడేరవన్ ఫ్ూల భడ్స - రంచ అమోఖయ శంశి తుమభాళయ రకసయం: 
య్ట్యు తాఖు తూట్్ఱో -  
యో డుమం కోల మ ైడ్స 2.6 g/L 
ట్ెభరయో డుమం ళహట్ేరట్స, డెభఴ ైడేరట్స 2.9 g/L 
తృ ట్ాలహమం కోల మ ైడ్స 1.5 g/L 
ఖూల కోస్ ఎనెజహడ్రస్ 13.5 g/L   
ఆయ ఔఱడ్ం ళఱల  ళచేి ూమిు అయో మఱామిట్ ్ భమిము యసందరత: 
Na+ 75 mmol/L, Cl- 65 mmol/L, K+ 20 mmol/L, ఖూల కోస్ ఎనెజహడ్రస్ 75 mmol/L, ళహట్ేరట్స 10 mmol/L, 
ూమిు అయో మఱామిట్ ్245 mmol/L. 
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ఴ ైతృో రోఱమిక్  
ఫలడ్స తృసల యసమ యసి భ తుమిదవట మీతిఱో తగిగతృో ళడాతుా ఴ ైతృో రోఱమిక్ ఄంట్ాయు. ఆందఱో తూయు ఎంత యసి భఱో తగిగందో 
చయసు యు తు తూయు కచిితంగస ఎంత క్షీణ ంచిందో చడ్యు.  
రసయధ  ఱక్షణాఱు  
భదయం ళేయంచిన తమసాత ళచేి తఱనొహుఱా, ఔలైా ఫ్భయుల  ఔమిమనట్ుట గస ఄతుహంచడ్ం, జుఖుఱర్ యనస్  రవర్ [JVP] 
తగిగతృో ళడ్ం ఱేదా ళ ంట్రల్ యనస్  రవర్ [CVP] తగిగతృో ళడ్ం, భూతరం ఎఔుకళ మసఔతృో ళడ్ం, ఇ రసయధ  ఱక్షణాఱు. 
భూతరహండాఱు ఫాగస తుచేశు ండ్గస డుఴ ైడేరవన్ ఈంద  ఄతు తెయౌమాఱంట్ ేభూతరం 0.5ml kg/hr ఔనాా తఔుకళ 
ళశు ంట్ ేడుఴ ైడేరవన్ న తుమసి మించకోరొచ .ి 
రసయధ  తుమసి యణ  
భనవేఱఱో డుఴ ైడేరవన్ ఄనేఔ కసయణాఱ ళఱల , రసయధఱ ళఱల  మసరొచి. ఆయ తూట్ ్శభళహితితు దెఫబతీళహ డుఴ ైడేరవన్ ఔు 
కసయణం ఄళపతాభ. ఄయ ఏమిట్ంట్:ే 
ఫమట్ ్ఱేదా తిుడుకూ శంఫంద ంచిన కసయణాఱు 

 ఄధ ఔ శభమం ఱసమీమిఔ ళయమం ఱేదా తు చేళహనపుడ్ె చెభట్ దాామస తూయు తృో తేంద , రేడు/తృ డు 
రసతాళయణం ఈనాపుడ్ె తూయు తీశకోఔతృో త ేడుఴ ైడేరవన్ ళశు ంద . 

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

 ఴమీమసతుకూ దెఫబ తగియౌనపుడ్ె యఔుయసర ళం ఱేదా ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ఔయౌగినపుడ్ె. 
 యమోచనాఱు  
 ఴ ైర్ థెమిమమా  
 యౖసక్ (ఴ ైతృో రోఱమిక్) 
 రసంతేఱు  
 కసయౌన గసమాఱు  
 ఔతూాయు కసయట్ం 
 బ తాబ ిట్బ ైన్, మాబ ిట్బ ైన్, కసపహన్ ేరమేకసఱు రసడునపుడ్ె 
 భదయం ఎఔుకళ ళేయంచినపుడ్ె 

ఄంట్ురసయదఱు (గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ ఄధాయమంఱ  ోచడ్ండు) 
 ఔఱమస 
 గసయయోట ో ఎంట్మ ైట్్స్ 
 లహజ ఱోల ళహస్  
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 చికసబ యుల  
తృో వకసయౘయఱోం 

 ఎఱెకోటో ఱ భెట్స శభతేఱయత కోఱోుళడ్ం  
 ఴ ైర్ నాట్్రమిమా 
 ఴ ైతృో  నాట్్రమిమా 
 ఈరసశం 
 తామితఖతిన ఫయుళప తగిగనపుడ్ె ఄద  ఴమీయంఱోతు ఫ్ూల భడ్స రసఱయంన తగిగంచళచి ( ఫ్ూల భడ్స తగిగత ే

ఫయుళప తఖుగ తాయు) 
 మోగ ితృో వకసమసతుా తుమసఔమించడ్ం, ఴ ైడేరవన్ ఔు ఄంగీఔమించఔతృో ళడ్ం 
 అయౘమసతుా మింఖఱేఔతృో ళడ్ం (ఄనారసఴిఔఱో ఄడ్ెడ  తఖఱడ్ం) 

తూయు క్షీణ ంచడాతుకూ ఆతయ కసయణాఱు 
 తీళరబ ైన ఴ ైర్ గ టలళమిమా (రతేయఔంగస డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌలట్స్ ఱో) 
 గ టలకోశమిమా 
 మూమ మిమా 
 డ్మాఫ్ట్్స్ ఆతుసహడ్ెస్ 
 ఄఔయట్స ఎభమ ుతూస డుఴ ైడేరవన్ ఇరెంట్స  
 అయౘయం దాామస ళచిిన ఄనామోఖయం 

మీక్షఱు  
 ఫలడ్స క మిళట సో్ (ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస - యో డుమం, తృ ట్ాలహమం, ఫ్భకసమోబనేట్స  యసి భతు తెఱుశఔునేందఔు) 
 ఫలడ్స మూమిమా నెభట్ోర జన్ (BUN) 
 ఔంల ట్స ఫలడ్స కౌంట్స (CBC) 
 కూామాట్్తున్  
 మూమిన్ ళ ుళహపహక్ గసా యట్ ీ 
 ఆర ేకసఔుండా ఆతయ మీక్షఱు ఔడా డుఴ ైడేరవన్ ఖుమించి తెఱుశఔునేందఔు రసడొచి. 

చికూతస  
తఔుకళ అయో మఱామిట్ ్ఖఱ ఒయల్ మీఴ ైడేరవన్ ఫ్ూల భడ్స - రంచ అమోఖయ శంశి తుమభాళయ రకసయం: 
య్ట్యు తాఖు తూట్్ఱో -  
యో డుమం కోల మ ైడ్స 2.6 g/L 
ట్ెభరయో డుమం ళహట్ేరట్స, డెభఴ ైడేరట్స 2.9 g/L 
తృ ట్ాలహమం కోల మ ైడ్స 1.5 g/L 
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ఖూల కోస్ ఎనెజహడ్రస్ 13.5 g/L   
ఆయ ఔఱడ్ం ళఱల  ళచేి ూమిు అయో మఱామిట్ ్ భమిము యసందరత: 
Na+ 75 mmol/L, Cl- 65 mmol/L, K+ 20 mmol/L, ఖూల కోస్ ఎనెజహడ్రస్ 75 mmol/L, ళహట్ేరట్స 10 mmol/L, 
ూమిు అయో మఱామిట్ ్245 mmol/L. 
హఱల ఱఔు: 
శాఱుబ ైన డీఴ ైడేరవన్ కోశం:  
ORT య ఱయవన్ 50 mL per kg నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు; శున్, ళహయంజి ఱేదా బ డుఔల్ ఔప్ ఈయోగించి రతి 
ఐద తుభుయౖసఱకూ ఔయసమ ి1 mL per kg ఆరసాయౌ. ఔరేల రసంతేఱు ళళేు , ఄయఖంట్ ళేప అగిన తమసాత చికూతస 
భయా తృసర యంతేంచాయౌ. ఇ చికూతస ఆంట్్ఱో ఔడా చేశకోరొచి. నాఱుఖు ఖంట్ఱతృసట్ు చికూతస ఄంద ంచాఔ తృో వణ కోశం 
రతి మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ిఫ్ూల భడ్సస ఄంద రసాయౌ.   
భధయ తీళరతఖఱ డీఴ ైడేరవన్: 
ORT య ఱయవన్ 100 mL per kg నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు; ఇ చికూతస కేళఱం అశతిరఱో భాతరబ ేచేమాయౌ. చికూతస 
ళఱల  హఱలరసడ్ె కోఱుఔుంట్ ేతమసాతి దఴ చికూతస ఆంట్్ఱో చేశకోరొచి. తృో వణ కోశం ఆంట్్ఱో రతి మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు 
ఔయసమ ిశాఱుబ ైన డీఴ ైడేరవన్ యఫాఖంఱో చెహున యధంగస చేమాయౌ. ఔరేల రసంతేఱు ఄధ ఔంగస ళశు ంట్,ే తఖగఔతృో త ే
ఱేదా భఱం ఫమట్కూతృో త, దాతుకూ ORT మీఴ ైడేరవన్ శమితఖఔతృో త ేచికూతస యపఱం ఄభనట్ుట . 
తీళరబ ైన డీఴ ైడేరవన్: 
ఇ ఄళశిఔు ఆంట్రా యనస్ ఫ్ూల భడ్సస దాామస ఄంద ంచాయౌ. ద  నండు ద ఴేన తుభుయౖసఱతృసట్ు ఆయో ట్ాతుక్ 
కూాశటఱాల భడ్స (యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఱేదా ఱాకేటట్ెడ్స మింగేర్స య ఱయవన్) 20 mL/kg ఆరసాయౌ. హఱలఱఔు ఆతయ ఫ్ూల భడ్సస 
ఆళాడ్ం భంచిద  కసద. ఄళశయం ఄభత ేచికూతస భయఱ ఆరొాచి. తయౌలతండ్రె ఱు హఱలరసడు నాడ ీఫఱం, భానళహఔ 
ళహితి, భూతరయశయున భమిము కసయహఱల మ ీమీపహల్ శభమం జఞఖాతుగస ఖభతుశు  ఈండాయౌ. యసధాయణ ళహితికూ మోగితు 
తీశఔుమసళడాతుకూ ఖంట్ఱో 60 mL/kg రసడాయౌస మసరొచి. 

 

8.1 ఴ ైతృో గ టలళమిమ  ా 
యఔుంఱో ఖూల కోస్ యసి భ ఈండాయౌసన దాతుఔనాా తఔుకళ ఈండ్డాతుా ఴ ైతృో గ టలళమిమా ఄంట్ాయు. 
ఴ ైతృో గ టలళమిమా రసయధ  తుమసి యణ కోశం "యల్స ట్రమాడ్స" ఄన ేదితితు యతుయోగియసు యు: 
1.  ఴ ైతృో గ టలళమిమా ళఱల  ఫమట్డ ేరసయధ  ఱక్షణాఱు  
2. రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డునపుడ్  ెఖూల కోస్ యసి భ  
3. ఖూల కోస్ యసి భతు యసభానయ ళహితికూ తీశకొచిినపుడ్  ెరసయధ  ఱక్షణాఱు తగసగ మా?  మిగసమా? 
ఴ ైతృో గ టలళమిమా రసయధ  ఱక్షణాఱు యఔుంఱో వేఖర్ యసి భ 2.8 నండు 3.0 mmol/L (50 to 54 mg/dl) ళయఔు 
ఈంట్ ేకసతూ మసద. ఴ ైతృో గ టలళమిమా ళచిింద  ఄతు తెఱడాతుకూ తుమిదవటబ ైన ఖూల కోస్ తఖుగ దఱ యసి భ ఇ కూంద  రసట్్ భ 
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అధాయడు ఈంట్ుంద : 
1. బ వమ మంట్స బ థడ్స 
.2 ళయకూు యొఔక ళమశస 
3. రసయధ  రఫారసఱ ఈతుకూ 
4. రసయధ  ఄమసి తుా మిళహితితుఫట్్ట యతుయోగించ ేయధానం 
రసయధ  ఱక్షణాఱు 
ఴ ైతృో గ టలళమిమా ఱక్షణాఱు మ ండ్ె యధాఱుగస యబజించకోరొచ :ి 
ఖూల కోస్ యసి భ డుతృో ళడ్ం దాామస యడ్ెదఱభెన కౌంట్ర్ మ ఖూయఱేట్మ ీయౘమోమన్స (ఎహనెపహరన్/ఄడెరనయౌన్ & ఖూల కసగసన్) 
ళఱల  ళచేి రసయధ  ఱక్షణాఱు. 
బ దడ్ెఱో వేఖర్ యసి భ తగిగతృో ళడ్ం ళఱల  నయమోగ టలకోప తుక్ రఫారసఱు ఫమట్డ్ం ళఱల  ఔతుహంచ ేరసయధ  ఱక్షణాఱు. 
ఄడెరనెమిుక్ ళయకుుఔయణ  

 ళణుఔు, అతరత, ఔంగసయు 
 ఖుండ ెరేఖంగస కొట్ుట కోళడ్ం 
 చెభట్ ట్టడ్ం, రెచిగస ఄతుహంచడ్ం 
 చయౌగస ఈండ్డ్ం, తృసయౌతృో భనట్ుల  ఄళాడ్ం, చయమం జిఖుయుగస ఄతుహంచడ్ం 
 ఔనతృసఱు ఈఫబడ్ం  
 నొహు తెయౌమఔతృో ళడ్ం 

ఖూల కసగసన్ ళయకుుఔయణ  
 అఔయౌ 
 యకసయం, రసంతి, ఔడ్ెపఱో ఆఫబంద   
 తఱనొహు 

నయమోగ టలకో తుక్ ళయకుుఔయణ 
 ఄశషజబ ైన భానళహఔ ళహితి, తుయణమఱోతృసఱు  
 ళయకూుతాంఱో భాయుు, ఫాళేరమేణఱఔు ఄధ ఔ ఄళకసఴం  
 ఄఱశట్, ఫఱఴీనడ్ట్ం, ఈదాళనత, యో భమితనం, ఖట్్ఔఱఱు, తుదర  
 ఄయోభమం, భమిితృో ళడ్ం, తఱతియఖడ్ం, బరభఱు మసళడ్ం 
 బ ైఔం, కోభా, ఱసాశఱో ఄయౌఔయయం  
 యసధాయణ ఱేఔ క ేరదేఴంఱో ళచేి ళజర్స 

కసయణాఱు  
ఴ ైతృో గ టలళమిమా ఎఱాంట్ ్మిళహితిఱో ఱేదా శందయైంఱో ళచిిందో తెఱుశఔుంట్ ేరసయధ  తుమసి యణఔు జఞడ్ దొమికూనట్ేట. 
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ళయకూు యొఔక ళమశస, ఏ శభమంఱో ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడ భ, అయౘయం తీశఔుతు ఎంత ళేప ఄభయంద , ఆద  
ళయఔు ఆఱాంట్్య చోట్ుచేశఔునాాభ, అయౘయప ఄఱరసట్ుల , ఱసమీమిఔ & భానళహఔ యకసశం, భందఱు ఱేదా 
ట్ాకూసన్స (ఆనసయౌన్ ఱేదా ఆతయ డ్మాఫ్ట్్స్ భందఱు), ఆతయ ఄళమరసఱఔు ఏబ ైనా రసయధఱు ఈనాామా, 
ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమితర, చికూతసఔు మోగ ిశుంద ంచ ేతీయు తెఱుశఔుంట్ ేఴ ైతృో గ టలళమిమా రసయధ  తుమసి యణ శఱుళప 
ఄభతృో తేంద . ఴ ైతృో గ టలళమిమా తయచగస ళశు ంట్,ే దాతు ఖుమించి ఔ పశుఔం  ట్ుట ఔుతు ఎంత ళయళధ ఱో ళశు ంద , 
ఏ కసయణాఱ చేత ళశు ంద  (ఏ శభమంఱో ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడ భ, భుంద తితున అయౘయంతో శంఫంధం, అ 
అయౘయం ఎఱాంట్్ద , హండుదామసద ఱు తింట్ ేఎఱా ఈంట్ుంద , ము||) మసళహ ట్ుట ఔుంట్ ేఔ ళయకూుకూ ళశు నా 
ఴ ైతృో గ టలళమిమాఔు భూఱకసయణం ఏమిట్ో ఔతు ట్టళచి. 
చినాహఱలఱోల  ఖూల కోస్ యసి భ 10 mg/kg/minute ఱేదా హఱలఱోల ,  దదరసమిఱో 6 mg/kg/minute ఈంట్ ే
ఴ ైర్ఆనసయౌతుజం ఈంద  ఄతు ధఽయఔమించకోరొచ .ి ఇ శందయైంఱో దీతుా ఖూల కోస్ ఆనిావన్ మేట్స (GIR) ఄతు 
ఄంట్ాయు. 
ఖూల కోస్ యసి భ తఔుకళగస ఈనాపుడ్ె ఖూల కసగసన్ ఎకూకంచినపుడ్ె ఫలడ్స ఖూల కోస్ దాతుకూ ఎఱా శుంద శు ంద  ఄన ే
దాతుాఫట్్ట ఒ ళయకూుకూ ఏ యఔబ ైన ఴ ైతృో గ టలళమిమానన తెఱుశకోరొచ .ి ఫలడ్స ఖూల కోస్ ఔరేల 30 mg/dl 
(1.70mmol/l)  ఔనాా ఎఔుకరెభత ేయఔుంఱో ఆనసయౌన్ ఎఔుకళ ఄళాడ్ం ళఱల  ఴ ైతృో గ టలళమిమా ళచిిందతు 
తెఱుశకోరొచ .ి 
ఴ ైతృో గ టలళమిమా భయలభయల ళచేి మోఖుఱఔు ఇ కూంద ఈనా మీక్షఱు రసమ ిరెభదయ చమితర, తృసర ధమిఔ మీక్షఱ దాామస 
చేమాయౌస ఈంట్ుంద : 
 దద రసలలఔు - ఆనసయౌన్, కసమిటయో ల్, ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస, C-  జటడ్స, డ్రగ్ ళీన్  
హఱలఱఔు - గోా త్ యౘమోమన్ మీక్ష 
 చికూతస  
15-15 తుమభం - కసమోబఴ ైడేరట్సస 15 గసా భుఱు మోగి యఔుంఱో వేఖర్ యసి భతు  ంచఔునేందఔు తీశఔుతు, 15 
తుభుయౖసఱ తమసాత యసి భ  మిగిందో  ఱేదో  తెఱుశకోరసయౌ. ఔరేల యసి భ ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ే భమొఔక యసమి 
కసమోబఴ ైడేరట్స 15 గసా భుఱు తీశకోరసయౌ. ఆఱా మోగి యఔుంఱో వేఖర్ యసి భ 70 mg/dL ళచేింతళయఔు కొనయసగించాయౌ. 
యసి భ యసధాయణం ఄమాయఔ, అయౘయం తీశకోళడ్ం ళఱల  అ యసి భ తఖగఔుండా ఈంట్ుంద .   
ఄతయళశయ చికూతస 
ఴ ైతృో గ టలళమిమా ఱక్షణాఱు ఖనఔ ఫమట్డుత ేరెంట్న ేతాయగస ఴమీయంఱోకూ రెయ్ల  కసమోబఴ ైడేరట్సస అయౘయం ఱేదా 
తృసతూమం 15-20 గసా భుఱు ఈండేఱా తీశకోరసయౌ. తృో ర ట్ీన్ ఱేదా కొళపా ఱేతు కసమోబఴ ైడేరట్స అయౘయం ఄభత ేఴమీయంఱోకూ 
రెంట్న ేరెయల వేఖర్ ఱాగస మిళయున చెందతేంద . ఖూల కోస్ భాతరఱు, ండ్ల  యయసఱు, భాభూఱు యౕతఱ తృసతూమాఱు, 
తేన,ె వేఖర్ చాక లట్ుల  ళంట్్య తింట్ ేరయోజనం ఈంట్ుంద .  
ఆఱా చేయసఔ ద ఴేన తుభుయౖసఱ తమసాత యఔుంఱో వేఖర్ యసి భ మీక్షుంచాయౌ; ఔరేల యసధాయణ యసి భఱో (70 
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mg/dL - 3.9 mmol/L) ఱేఔతృో త ేభయఱ  భనచెహున అయౘయం ఱేదా తృసతూమం తీశకోరసయౌ; ద ఴేన తుభుయౖసఱ 
తమసాత యఔుంఱో వేఖర్ యసి భ మీక్షుంచాయౌ. ఆఱా వేఖర్ యసి భ యసధాయణ ళహితికూ ళచేింతళయఔు చేమాయౌ. ఔకయసమ ి
యసధాయణ ళహితికూ చేయుఔునాాఔ, అయౘయం ఱేదా తృసతూమం తీశఔుంట్ ేవేఖర్ యసి భ తుఱఔడ్గస ఈంట్ుంద . 
తీళరబ ైన ఴ ైతృో గ టలళమిమాఔు ఄతయళశయ చికూతస 
ఆతయుఱ శయౘమం ఱేతుద ేకోఱుకోఱేతు ఄళశిఔు మోగ ిరెయాతోృమాడ్ె ఄంట్ే దాతు ఄయిం తీళరబ ైన ఴ ైతృో గ టలళమిమా 
ఫామినడాడ డ్ె ఄతు ఄయిం. ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  మోగ ిఅయౘయం తీశకోఱేఔతృో రొచ ,ి ఄపుడ్ె ఖూల కసగసన్ ఆంజక్షన్ 
రేభంచకోరసయౌ ఱేదా ఆంట్రా యనస్ ఖూల కోస్ తీశకోరసయౌ.  
ఖభతుఔ: ఆనసయౌన్ చికూతస తృ ందతేనా డ్మాఫ్ట్్స్ (భధబేషం) మోఖుఱు కచిితంగస తభతోతృసట్ు ఖూల కసగసన్ 
కూట్స ఈంచకోరసయౌ. ఔుంట్ుంఫ శబుయఱు, ళేాఴితేఱు ము|| రసమికూ అ కూట్స ఄతయళశయ శభమాఱోల  ఎఔకడ్ నండు 
ఫమట్కూ తీమాఱో, ఎఱా రసడాఱో తెయౌళేఱా చేమాయౌ. 
ఖభతుఔ: ఎళమ ైనా ఄయసమయఔ ళహితిఱో ఈంట్,ే రసమికూ అయౘయం కసతూ, తృసతూమం కసతూ ఆళాఔడ్ద. ఖూల కసగసన్ కూట్స 
కోశం చడాయౌ. ఔరేల ఄద  ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త ేఄతయళశయ శయౘమం కోశం అశతిరకూ తౄో న్ చేమాయౌ.  
ఴ ైతృో గ టలళమిమా తయచగస తియఖఫ్డ్ెతేంట్ ేరెభదయతు శయౘమంతో ఴమీయంఱో ఆతయ రసయధఱు ఈనాాభేమో 
తెఱుశఔుతు, తగిన చికూతస తృ ందాయౌ.  
ఴ ైతృో గ టలళమిమా భందఱ ళఱల  ళశు ంట్ ేతృసత భందఱు తుయౌహరేళహ, కొతు  భందఱు శమ ైన మోతాదఱో ళహతౄసయుస 
చేమాయౌ 
 
 
 
 
 

2ళ ఄధాయమం 
ననట్ ్భమిము దంతభుఱు రసయధఱు 

 
ననట్ ్రసయధఱు చాఱా శషజం  భగస యట్్ఱో ఄనేఔ యకసఱు ఈనాాభ. దంతక్షమం, చిఖుయు శభశయఱు, చీభు 
ట్టడ్ం, శక్షమజీళపఱ దాడు, మసనాజీళపఱు దాడు, యౕయ్నాద ో ఱ దాడు, దెఫబఱు, ఖడ్డఱు, ముదఱభెనయ ననట్ ్
శభశయఱుగస చెపుకోరొచ .ి భాభూఱు రెభదయ తుపణుఱు మోగి ఱక్షణాఱు చళహ ఄతయళశయబ ైన చికూతస 
ఄంద ంచఖఱగసయౌ. అ తమసాత అ రసయధ కూ శంఫంద ంచిన దంతరెభదయడుకూ ళహతౄసయుస చేమాయౌ. కొతుా శందమసైఱఱో 
పఱానా శభశయన చడ్ఖఖయౌగ ేదంతరెభదయ తుపణుఱ దఖగయక ేమోఖుఱన ంతృసయౌ (ఈదా: భాయకుసఱోల పేళహమల్ శయున్, 
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అమోి డాంట్్స్ట, ము||). 

1. మియోడాంట్ల్ ఔండువన్స (చిఖుయు శభశయఱు) 
1.1 జింజిరెభట్్స్ (చిఖుయు రసప) 
ంట్ ్ళ మిాఔల్ రదేఴంఱో ఄమియబరత కసయణంగస ఫాకుటమిమా  యఖడ్ంతో చిఖుయు నొహు, రసప ళయసు భ.  
రసయధ  ఱక్షణాఱు  

 చిఖుయు రసళహన తృసర ంతంఱో యంఖు భాయడ్ం, ఈమితఱ శాఫాళం భాయడ్ం  
 కొద దమోజుఱు చిిఱా ేయుఔునాాఔ చిఖుయు రసప తీళరం ఄళపతేంద , అ రదేఴం ఄంతా ఎయాగస భామ,ి 

రసచితృోభ, యఔుం ళచేి ఄళకసఱసఱుంట్ాభ. మోగ ిఅ రదేఱసతుా దేద ేతాకసఱనఔుంట్ాడ్ ,ె ఫరష్ దాామస 
ఱేదా రేయౌతో అ రదేఱసతుా ఎఔుకళళేప శుమిశళేు యఔుం ఄధ ఔంగస తృోభే ఄళకసఴభుంద . 

తుమోధ ంచడ్ం 
ననట్్తు యబరంగస ఈంచఔున ేదదతేఱన తృసట్్ంచభతు మోఖుఱఔు చెతృసుయౌ 
చికూతస 
శడో బ ంఫలరన్ న తడు కసట్న్ భమిము యౌజోా క ైన్ జ య్ల ఈయోగించి త ఱగించాయౌ  
మాంట్్ఫయోట్్క్ భమిము ఄనాఱెు ళహక్ - ఄభాకూసళహయౌలన్ 500mg భాతరఱు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి ద  
మోజుఱ తృసట్ు.  
మోగికూ ఄభాకూసళహయౌలన్ డ్ఔతృో త ే- ఎమితరోబ ైళహన్ 500mg భాతరఱు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
దీతుతోతృసట్ు  
డెభకోల పహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు మోజుకూ ఔట్,్ ఐద మోజుఱ తృసట్ు 
ఴ ైడోరజన్  మసక ైసడ్స 3%, శభతృసలలఱో తూయు ఔయౌహ రతి మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ననయు పకూకయౌంచాయౌ  
ఱేదా  
కోల మోఴ కూసడున్ 0.12% భ్త్ రసష్   
మ ండ్ె మోజుఱ తమసాత శడో బ ంఫలరన్ ఱేఔతృో త ేభమిము ఎమితిభాట్స్ జింజిరెభట్్స్ ఈంట్,ే ళేకయౌంగ్ ఄళకసఱసఱు 
మియౕయౌంచాయౌ.  
ఐద మోజుఱ తమసాత ఴ ైడోరజన్  మసక ైసడ్స రసడ్ఔం అహరేమాయౌ 
ఔరేల కోల మోఴ కూసడున్ రసడ్ెతేంట్,ే దీతుా కొనయసగించళచి.  
యట్మిన్ B కసం ల క్స భాతరఱు మోజుకూ ఔట్,్ ద  మోజుఱ తృసట్ు. 
 
1.2 మియోడాంట్ెభట్్స్ (చిఖులల రసయధ ) 
చిఖుయు రసపతు ఄఴాది చేళహ ఄద  తీళరతయం ఄభత ేమియోడాంట్ెభట్్స్ ళశు ంద . చిఖుయు ఔణజఞఱం ఱోఱ 
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మియోడాంట్ల్ బ ంఫలరన్ న ఫాకుటమిమా తృసడ్ె చేళహ మియోడాంట్ల్ తృసక ట్సస న ఏయుమిచి, ఆనెిక్షన్ ఔు కసయఔబ ,ై 
మియోడాంట్్మం నాఴనం ఄభేయఱా చేయసు భ.  మియోడాంట్ల్ బ ంఫలరన్, మియోడాంట్ల్ యౌఖబ ంట్సస, 
ఄయౌాయోఱార్ ఎభుఔఔు యౘతు జయఖడ్ం ళఱల  భమితుా తృసక ట్సస ఏయుడు ఫాకుటమిమా  యఖడాతుకూ భమింత శషకసయం 
ఄంద ంచినట్లళపతేంద . మోజుఱు ఖడుచేకొదీద దీతుళఱల  నా ఉడుతృో భ ేఄళకసఴం చాఱా ఎఔుకళ. 
 
రసయధ  తుమసి యణ  

 చిఖుయు రసప, ఎయాగస ఄళాడ్ం 
 శతుాతంగస తాకూనా ఔడా చిఖుయు నండు యఔుం మసళడ్ం 
 నా ఔదఱడ్ం 
 ననట్ ్దమసాశన 
 చిఖుయు తియుఖుతేనాట్ుల  ఄతుహంచడ్ం 
 మియోడాంట్ల్ తృసక ట్సస 

యచాయణ: ఎభుఔ కొయుఔుడ్ె ఏబ ైనా ఈందా తెఱుశఔునేందఔు ఎక్స-మ ే(అమోి తృసంట్ోగసా మ్ - OPG) 
తురసయణ, భందఱు ఱేఔుండ  ాచికూతస 

 మోఖుఱఔు ండ్ల  తృసచితు ఄమిఔట్ేటందఔు తీశకోరసయౌసన ననట్ ్యబరతా బ లైఔుళఱు ఖుమించి శచనఱు, 
భాయగతుమేదఱసఱు ఆళాడ్ం. 

 ళేకయౌంగ్ & యౄట్స తృసల తుంగ్ దదతేఱ దాామస ండ్ల  తృసచితు ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడ్ం (ఇ దదతిఱో మోగ ి
ఄపుడ్పుడ్ె దంతరెభదయడ్ె దఖగయఔు మసరసయౌస ఈంట్ుంద ) 

 అధతుఔ చికూతస -  భన ేమొకనా చికూతసఱఔు ఔనఔ తఖగఔతృో త ేఱేదా మోగికూ ఴమీయంఱో ఆతయ శభశయఱు 
ఈంట్ ేఆట్ుళంట్ ్చికూతస ఄందజేమాయౌ. 

ఖభతుఔ: డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌలట్స్, కసఱేమం, భూతరహండ్ రసయధఱు, ఴ చ్ ఐ య/ ఎభడ్సస ఈనా రసయు, 
ఖయైళతేఱు, ళహఖమ ట్ుల  ఄధ ఔంగస కసఱేిరసమికూ చిఖులల రసయధ  (మియోడాంట్ెభట్్స్) ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద . 
ఄఱాంట్ ్రసమితు మియోడాంట్ల్ దంతరెభదయ తుపణుడు దఖగయఔు ంతృసయౌ. 
చికూతస  
మోగికూ శభాచాయం ఄంద ంచడ్ం, ననట్ ్యబరతన కసతృసడ్ెకోళడ్ం, ళేకయౌంగ్, యౄట్స తృసల తుంగ్ భమిము మీకసల్ 
బ ైంట్ెనెనస ళంట్ ్ఄంఱసఱు యసంరదామ మియోడాంట్ెభట్్స్ థెయఱో ఫాఖంగస ఈంట్ాభ.  
తృసక ట్స ఱోతే తగిగంచడాతుకూ 'మిళ కూటవ్ మియోడాంట్ల్' ఴశు రచికూతస ఈయోఖడ్ెతేంద . 
మాంట్-ీబ ైకోా తమల్ థెయ: ట్ెట్రా ళ భకూలన్ 500 mg 1BD మోజుకూ ఔట్,్ దాాఱుఖు మోజుఱతృసట్ు; ఎతుమిద  రసమసఱకూ 
ఔయసమ ిఇ భందఱు 14 మోజుఱతృసట్ు రేశకోరసయౌ  
ఎహఔల్ మియోడాంట్ెభట్్స్  
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ఆన ల్బేవన్, ఄఔల శల్ ట్రా భా ళఱల  ళళేు  గ ైైండుంగ్ దితితు అచమించాయౌ.  
ఆన ల్బేవన్, ఱుల్ ఆనెిక్షన్ ళఱల  ళళేు  RCT దితితు అచమించాయౌ. 

ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు 

డెభకోల పహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు 
కసా తుక్ ఎహఔల్ మియోడాంట్ెభట్్స్  
యౄట్స క నాల్ ట్ీరట్ెమంట్స ఄళశయం ఈంట్ుంద ; దీతుతోతృసట్ు ఄహకోఎఔటమి ఄళశయం ఈండొచి (తీళరతన ఫట్్ట) 

ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు 

డెభకోల పహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు 
1.3. ఄఔయట్స నెకోా ట్ెభజింగ్ ఄఱసమేట్్వ్ జింజిరెభట్్స్ (ANUG)  
జింజిరెభట్్స్ ఄతయంత తీళరయౄం దాయౌళేు  ఄఔయట్స నెకోా ట్ెభజింగ్ ఄఱసమేట్్వ్ జింజిరెభట్్స్ ఄతు హఱుయసు యు. దీతు ళఱల  
చిఖుయు ఔణజఞఱం నాఴనం ఄభతృో తేంద , రతేయకూంచి ఆంట్ర్ డెంట్ల్ తృసహఱల  రదేఴంఱో యౘతు ఎఔుకళ 
జయుఖుతేంద . మోఖుఱు ననట్్ఱో పండ్ెతో తృసట్ు చిఖుయు దఖగయ యఔుయసర ళంతో రెభదయతు దఖగయఔు ళయసు యు. తృో వకసయౘయం 
శమిగసగ  ఄందతు హఱలఱు, మోఖతుమోధఔ ఴకూు తగిగతృో భన  దదఱు (డ్మాఫ్ట్్స్, ఎభడ్సస ళంట్్య ఈనారసయు) ఇ రసయధ  
ఫామినడ ేఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. 
రసయధ  తుమసి యణ  
చిఖుయు తృసర ంతంఱో నొహు, రసప, యఔుం కసయడ్ం భమిము చిఖుయు ఄంచఱఱో చయమం ఎయాఫడ్ట్ం (erythema) 
శప-తెఱుప యంఖుఖఱ పండ్ె చిఖుయు దఖగయ ఏయుడ్డ్ం  
జాయం, అమాశం, ననట్్ఱో యౌంతౄసడెనెభట్్స్ (lymphadenitis) 
కొంతభంద  మోఖుఱఱో (రతేయకూంచి తృో వకసయౘయం ఱోహంచిన హఱలఱోల ), ANUG ఄతయంత తీళరబ ైన రఫారసఱు చహ 
ముషభు, దళడ్ఱప భ యౘతు చేశు ంద , దీతుా కసంఔాం ఒమిస్ ఱేదా ననభా ఄతు ఄంట్ాయు. 
చికూతస 
శడో బ ంఫలరన్ న తడు కసట్న్ భమిము యౌజోా క ైన్ జ య్ల ఈయోగించి త ఱగించాయౌ  
మాంట్్ఫయోట్్క్ భమిము ఄనాఱెు ళహక్ - ఄభాకూసళహయౌలన్ 500mg భాతరఱు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి ద  
మోజుఱ తృసట్ు.  
మోగికూ ఄభాకూసళహయౌలన్ డ్ఔతృో త ే- ఎమితరోబ ైళహన్ 500mg భాతరఱు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
దీతుతోతృసట్ు  
డెభకోల పహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు మోజుకూ ఔట్,్ ఐద మోజుఱ తృసట్ు 
ఴ ైడోరజన్  మసక ైసడ్స 3%, శభతృసలలఱో తూయు ఔయౌహ రతి మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ననయు పకూకయౌంచాయౌ  
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ఱేదా  
కోల మోఴ కూసడున్ 0.12% భ్త్ రసష్   
మ ండ్ె మోజుఱ తమసాత శడో బ ంఫలరన్ ఱేఔతృో త ేభమిము ఎమితిభాట్స్ జింజిరెభట్్స్ ఈంట్,ే ళేకయౌంగ్ ఄళకసఱసఱు 
మియౕయౌంచాయౌ.  
ఐద మోజుఱ తమసాత ఴ ైడోరజన్  మసక ైసడ్స రసడ్ఔం అహరేమాయౌ 
ఔరేల కోల మోఴ కూసడున్ రసడ్ెతేంట్,ే దీతుా కొనయసగించళచి.  
యట్మిన్ B కసం ల క్స భాతరఱు మోజుకూ ఔట్,్ ద  మోజుఱ తృసట్ు. 
  
1.4 ననట్్ూత (Stomatitis) 
ఒయల్ భుకోయసఔు ఆతయ రసయధఱు/శంగట్నఱు దాామస ఆఫబంద  ఔయౌగిత ేననట్్ూత ళశు ంద . ఆనెిక్షనల , 
మేడుభేవనల , యయసమనం దాామస కసఱడ్ం, ఄఱెమీుఱు, ము|| రసట్ ్ళఱల  ననట్్ూత ళశు ంద . 
రసయధ  తుమసద యణ  
ననట్్ఱో రసప, పండ్ెల   
చికూతస  
ననట్ ్అమోగసయతుకూ ఉతం ఆళాడాతుకూ భ్త్ మిన్స 

A: ఴ ైడోరజన్  మసక ైసడ్స య ఱయవన్ 3% నాఱుఖు నండు అయుఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
ఱేదా 

A: తృో యడోన్ ఄయోడున్ 0.5% భ్త్ రసష్ 
ఱేదా 

C: కోల ర్ ఴ కూసడున్ 0.2% ట్ాహఔల్ ఒయల్ జ ల్ 
ఄనాఱెు ళహక్స, ఄనేశుట్్క్స, అంట్్ళ హటక్స ఔయౌళహ ఈనా జ ల్ ఄభత ేననట్్ూతఔు తాయగస ఈశభనం ఔయౌగిశు ంద . 
(ఈదా: కోయౌన్ ఱసయౌళహఱేట్స, ఫ్ంజ్అఱోకతుమం కోల మ ైడ్స, యౌజోా క భన్) 
ఖభతుఔ: భ్త్ రసష్ రసడేట్పుడ్  ెజ ల్ రసడ్ఔడ్ద. నొహు తగేగందఔు భందఱు భాతరం ఔయౌహ రసడొచి  

A: తృసమసళ ట్భాల్ 1000mg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
ఱేదా 

A: డెభకోల పహనాక్ 50mg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
ఱేదా 

A: ఐఫుతృో ర ప న్ 400mg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
ట్ాహఔల్ & ళహశటమిక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స 
180 ml  తూట్్ఱో, 250 mg ట్ెట్రా ళ భకూలన్ ఔయౌహ దరరసతుా మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  తీశకోరసయౌ 
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ఴ చిమిఔ: ట్ెట్రా ళ భకూలన్ హఱలఱఔు భమిము ఖమిైణీఱఔు ఆళాఔడ్ద 
ననట్్ఱో ఈనా యంధరా ఱఱో తృో ర ఫయోట్్క్స తృ డుతు కసళేప ఈంచి మింగిరేమాయౌ; మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల  
మాంట్్ఆన్లబేట్మ ీచికూతస 
ఴ ైడోరకసమిటయో న్  ఱెల ట్స 5 mg పండ్ె తృసర ంతంఱో  ట్్ట కసళేప ఈంచి మింగిరేమాయౌ, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔయసమ;ి 
భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱు. 
ట్ెభరమాంళహననఱోన్ 0.1 % పండ్ె తృసర ంతంఱో ూమాయౌ, మోజుకూ మ ండ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱు  
తెట్ాబ తాయో న్ (ఫ్ట్ెాయో ల్) 0.5 mg భాతరన 5-10 ml తూట్్ఱో ఔయౌహ భ్త్ రసష్ ఱా తమాయు చేశకొతు 
రసడాయౌ, అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి   
ఆభూయన్ భాడ్ెయఱేట్ర్స 
ఱెరసమియో ల్ 50 mg మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె మోజుఱ తృసట్ు. అ తమసాత మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు ఇ భందతు 
రసడ్ఔడ్ద, అ తమసాత ఱెరసమియో ల్ 75 mg మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె మోజుఱ తృసట్ు 
2.1 దంతక్షమం  
ననట్ోల  ఈండ ేఫాకుటమిమా, ంట్ ్మీద చేమిన వేఖర్ న బ ట్ాఫో ఱభెజ్ చేమడాతుకూ మాళహడ్స యడ్ెదఱ చేమగస దాతు 
ళఱల  ంట్ ్మీద కతుజఞఱు ఄమిగితృో ళడాతుా దంతక్షమం ఄంట్ాయు. ముదట్ ఄద  ంట్ ్మీద చినా తెఱల  
భచిఱుగస ముదఱభె అ తమసాత నఱుప ఱేదా గోధభయంఖుఱోకూ భామ ియంధరా ఱు ఏయుడ్తాభ. ఇ యంధరా ఱు 
ఔాభంగస ఎనాబ ల్, డెంట్్న్, ల్ు రదేఱసఱఔు రెయల నొహుతు, యౘతుతు ఔఱుఖజేయసు భ. దంతక్షమం ంట్ ్మీద 
నాచఱా ట్ేట ఫాకుటమిమా ళఱల  ళశు ంద . ఇ ఫాకుటమిమా అయౘయంఱోతు తీహ దామసి ఱన తితు మాళహడ్స న 
ళదఱుతాభ, ఇ మాళహడ్స ంట్్కూ నవటం చేశు  కతుజఞఱన ఱేఔుండా చేశు ంద . ళ ట తోృోట కోఔకస్ (ఎస్. భూట్న్స, 
ఎస్. యమిడుమన్స) ఫాకుటమిమా దాామస దంతక్షమం ళశు ంద . 
రసయధ  తుమసద యణ 

 తృసర యంబ దఴ - ఎట్ుళంట్ ్ఱక్షణాఱు తెయౌమద  
 భధయ దఴ - నఱలతు ఱేదా గోధభయంఖు భచి ంట్ ్ భఫాఖంఱో ఔతుహశు ంద  
 ంట్ ్ఈమితఱం మీద యంధరా ఱు  
 రేడు, చఱలతు, తీహ దామసి ఱు తీశఔునాపుడ్  ెంట్ ్నొహు 
 చిళమ ిదఴ - ఄఔయసమతేు గస ళచేి ంట్ ్నొహు, దీతు ళఱల  తుదరఔు ఄంతమసమం  
 ంట్ ్రదేఴంఱో భఽదళపగస ఄళాడ్ం, దెఫబ తగియౌనట్ుల  ఔతుహంచడ్ం  
 ఎక్స-మేస్: దంతక్షమం ఎంత తీళరంగస ఈందో తెఱుశకోళడాతుకూ ంట్్కూ  మిమాహఔల్ ఎక్స-మ ేతీళహ 

తుమసి మించఔునాాఔ చికూతసఔు రెయళాయౌ. 
ఖభతుఔ: లైా తోభుఔునేపుడ్  ెఏ తృసర ంతాఱఱో ఄభత ేశమిగసగ  యబరం ఄళాదో , ఄఔకడ్ దంతక్షమం ళశు ంద . 
ఈదా: ంట్్కూ ంట్్కూ భధయన, చిఖుయు నా ఄంచ, ము|| 
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దంతక్షమ తురసయణ 
ననట్్తు మియబరంగస ఈంచకోళడ్ం రధాన ఱక్షయం  
లైా తోభుకోళడ్ంఱ  ోశమ ైన దితితు తృసట్్ంచాయౌ  
లా భధయ చోట్ుఱో ఫ్సల ళహసంగ్ చేమడ్ం దాామస తృసల క్ చేయఔుండా ఈంట్ుంద    
తయచగస పకూకయౌంచడ్ం దాామస ననయు మియబరంగస ఈంట్ుంద   
ఇ భూడ్ె యధానాఱు తృసట్్ళేు  దంతక్షమం భమిము మియోడాంట్ల్ రసయధఱు మసఔుండా తురసమించళచి 
మాంట్ీబ ైకోా తమల్ భందఱు  
దంతక్షమ తురసయణ కోశం కోల ర్-ఴ కూసడున్, ఫ్ోల మ ైడ్స భమిము మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ 
కోల ర్-ఴ కూసడున్ 0.12 – 0.2%, భ్త్ రసష్ తుదరతృో భ ేభుంద ఔతూశం భు భు ళ ఔండ్ల  తృసట్ు పకూకయౌంచి 
ఉళేమాయౌ. 
ఫ్ోల మ ైడ్స ఈనా ట్ృత్ ేస్ట భమిము భ్త్ రసష్ రసడాయౌ  
ఄళశయం ఄభత ేంట్ ్ఈమితఱం మీద APF జ ల్ 1.23% ూమాయౌ ఱేదా యో డుమం ఫ్ోల మ ైడ్స 2% ూమాయౌ.  
ఖుంతఱు భమిము తెట్ఱు ూడేిందఔు ళఱెంట్సస 
అభాల ఱన తట్ుట ఔున ేయసభయిాం ఈనా మ ళహన్స రసడ్ఔం ళఱల  ళఱెంట్సస లా భధయ ఏబ ైనా ఖుంతఱు భమిము 
తెట్ఱు ఈంట్ ేూడుి రేయసు భ; దీతు ళఱల  లైా తోభుఔునేట్పుడ్  ెననట్్తు మియబరంగస ఈంచఔున ేఄళకసఴం 
ఈంట్ుంద . 
3.1 ఒడాంట్ోజ తుక్ & నాన్-ఒడాంట్ోజ తుక్ ఒమోపేళహమల్ ఆనెిక్షనల  
3.2  మిఄహఔల్ ఄఫసస్ 
ంట్్ఱోఱ ఈండ ేల్ు ఱేదా మియోడాంట్ల్ తృసక ట్స రసమడ్ం ళఱల  ళచేి ఄళఱక్షణాఱఱో  మిఄహఔల్ ఄఫసస్ 
ఔట్.్ ఆద  ఄఔయసమతేు గస ళచిి రెయ్ాద గస ఈండొచి ఱేదా దీయఘకసఱం నొహుళచేిద గస, చీభు కసయుత, ంట్్కూ ఔ 
ఫాఖంఱో ఈండుతృో తేంద . యసధాయణంగస ఆద  ంట్్కూ అధాయంగస ఈండ ేఎభుఔ  భఫాగసన ఏయుడ్ెతేంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 మోగ ింట్ ్నొహు ఄతు తయచగస చెుడ్ం 
 చఱలతు ఱేదా రేడు దామసి ఱు తీశఔునాపుడ్  ెనొహు 
 ఏదెభనా తింట్ునాపుడ్ె, చుమిశు నాపుడ్  ెనా నొహు 
 ంట్ ్ఫాఖం ఫఱఴీనడ్ట్ం, తుఱుళపగస దెఫబ తగియౌనట్ుట  ఄతుహంచడ్ం 
 చిఖుయు రసప 

చికూతస  
తృసక ట్స మిట్రా క్షన్ ఱేదా ఆతుసవన్ దాామస డెభరనేజ్  
ళేకయౌంగ్ భమిము యౄట్స తృసల తుంగ్ 
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మియోడాంట్ల్ ఴశు రచికూతస తుతుశమ ి
ళహశటమిక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స  

ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు 

డెభకోల పహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు 
ఄళశయం ఄభత ేఆఫబంద   డ్ెతేనా ంట్్తు తుయౄమయౌంచాయౌ  
కసా తుక్ ఎహఔల్ మియోడాంట్ెభట్్స్:  
యౄట్స క నాల్ ట్ీరట్ెమంట్స ఄళశయం ఈంట్ుంద ; దీతుతోతృసట్ు ఄహకోఎఔటమి ఄళశయం ఈండొచి (తీళరతన ఫట్్ట) 

ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు 

డెభకోల పహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు 
 
3.3 ఆనెిక టడ్స యసక ట్స  
నా తీళేళహన తమసాత కొతుా యసయుల  అ రదేఴంఱో యఔుం ఖడ్డ ఔట్టడ్ం ళఱల  కూాభుఱు యో కూ తృసడ్ళపతేంద . ఆద  చాఱా 
నొహుతు ఔయౌగిశు ంద   భగస శమ ైన జఞఖాతుఱు తీశకోఔతృో త ేఅళహటయోబ ైఱభెట్్స్ ఄన ేజఫుబఔు దామితీశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ 

 నా తీళేళహన మ ండ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తమసాత యసక ట్స తృసర ంతంఱో తీళరబ ైన నొహు మసళడ్ం  
 జాయం 
 యసక ట్స ఱోఱ యఔుం ఖడ్డ  ఔట్టడ్ం 
 చిఖుయు రసప 
 ననయు శమిగస తెయళఱేఔతృో ళడ్ం, యౌంతోౄ డుననతి 

చికూతస  
 భతేు  ఎకూకంచి యౌజోా క భన్ 2% రసడు యసక ట్స తృసర ంతం యబరమిచి, ఴ ైడోరజన్  మసక ైసడ్స 3% రసడు ఆనెిక్షన్ 

మసఔుండా చేమాయౌ. ఴ ైడోరజన్  మసక ైసడ్స రసడ్ఔం నొహుతు ఫట్్ట భూడ్ె మోజుఱ ళయఔు కొనయసగించళచి. 
తదమ ిమోగ ిదంతరెభదయడ్ె దఖగయకూ ళచిినపుడ్ె ఄతయళశయం ఄభత ేతు భతేు  ఆళాఔడ్ద. 

 మోగ ిగోయురెచితు ళ ఱభెన్ తో ననయు పకూకయౌంచాయౌ (200ml రేడు తూట్్ఱో కొద దగస ఈపు) ఱేదా మోజుకూ భూడ్ె 
నాఱుఖు యసయుల  ఴ ైడోరజన్  మసక ైసడ్స 3% ఄభనా రసడు పకూకయౌంచళచి. 

 అళహటయోబ ైఱభెట్్స్ మసఔుండా ఈండేందఔు తీశకోరసయౌసన మాంట్ీఫయోట్్క్స:  
ఆన ల్బేవన్, ఄఔల శల్ ట్రా భా ళఱల  ళళేు  గ ైైండుంగ్ దితితు అచమించాయౌ.  
ఆన ల్బేవన్, ఱుల్ ఆనెిక్షన్ ళఱల  ళళేు  RCT దితితు అచమించాయౌ. 
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ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱ తృసట్ు 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు, భూడ్ెమోజుఱ తృసట్ు 

 ఎక్స-మ:ే  భన చెహున చికూతస తుచేమఔుంట్ ేయసక ట్స తృసర ంతాతుకూ  మిఄహఔల్ ఎక్స-మ ేతీళహ ఄఔకడ్ ంట్ ్
ఄళఱలయౖసఱు ఏబ ైనా మిగిఱామా, ఆతయ రసయధ  కసయకసఱు ఏబ ైనా ఈనాామా ఄతు తెఱుశకోరసయౌ. 

తుపణుఱ తుమేదఴం ఎపుడ్ె తీశకోరసయౌ?  
యసక ట్స తృసర ంతాతుకూ చికూతస ఄంద ంచిన మ ండ్ె రసమసఱ తమసాత ఔడా నొహు మసళడ్ం, ఄఔకడ్ ఏదెభనా ఆనెిక్షన్ 
ళచిినట్ుల  ఄతుహంచడ్ం జమిగిత ేరెంట్న ేభాకూసఱోల పేళహమల్ దంతరెభదయ తుపణ డుతు ఔఱరసయౌ. 
3.4 డెభర యసక ట్స  
నా తీళేళహన తమసాత కాయగస ఈనా యసక ట్స తృసర ంతం ఖట్్టడ్ఔుండా ఈండుతృో భ నొహుతు ఔఱుఖజేశు ంద . ఆనెిక టడ్స 
యసక ట్స ఔు దీతుకూ తేడా ఖడ్డఔట్టడ్ం-ఔట్టఔతృో ళడ్ంఱో ఈంట్ుంద ,  భగస డెభర యసక ట్స చాఱా ఎఔుకళ ఫాదన ఔఱుఖజేశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 నా తీళేళహన మ ండ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱ తమసాత యసక ట్స తృసర ంతంఱో తీళరబ ైన నొహు మసళడ్ం  
 గసయౌ రెయలనా యసక ట్స దఖగయ బమించఱేతు నొహు మసళడ్ం 
 యసక ట్స ఖడ్డఔట్టఔతృో ళడ్ం  
 చిఖుయు రసప 

చికూతస 
జీళనఱ ైయౌఱ  ోభాయుుఱు 
దంత రెభదయడ్ె చెహున యధంగస భాయగదయశకసఱన తృసట్్ళేు  (కూాంద ఆళాఫడాడ భ) మోగికూ డెభర యసక ట్స ఫ్డ్ద నండు 
ఈఴభనం ఔఱుఖుతేంద . 
నొహుకూ ఆచిిన భందఱు ఔాభం తుఔుండా రసడాయౌ 
ధభతృసనం భమిము తృ గసఔు ఈతుతేు ఱ రసడ్ఔం తుయౌహరేమాయౌ 
ఎఔుకళగస తూయు తాఖడ్ం భమిము ఴమీమసతుా ఴ ైడేరట్ెడ్స గస ఈంచకోరసయౌ; దీతుళఱల  నొహు భాతరఱ ళఱల  ళచేి యకసయం 
ఫామిన డ్ఔుండా ఈండొచి. 
మోజుఱో నాఱుగ ైద యసయుల  ననట్్తు ఈపు ఔయౌహన గోయు రెచితు తూట్్తో పకూకయౌంచాయౌ   
డెభర యసక ట్స రదేఴంఱో లైా తోబేట్పుడ్ె భఽదళపగస తోభాయౌ  
అయౘయం ఱేదా తృసతూమాఱు తీశఔునేట్పుడ్  ెజఞఖాతు  ళఴించాయౌ: కసమోబనేట్ేడ్స ఫ్ళమేజ స్ తాఖఔడ్ద, ననట్్ఱో 
ఏదెభనా డెరళహసంగ్ ఈనాట్టభత ేయసట ో  ఈయోగించి దరళదామసి ఱు తీశకోళడ్ం భంచిద   
యసధాయణ చికూతస 
మాంట్్ఫయోట్్క్స ఇ ఄళశి నండు ఈఴభనం ఔయౌగించఱేళప  
నొహుతు డెరళహసంగ్ దాామస ఄదప చేమాయౌ 
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ళ ఱభెన్ ఱేదా కోల ర్-ఴ కూసడున్ ఈయోగించి ఆమిగేట్స చేమాయౌ  
మోగికూ ననట్్ మియబరత ఖుమించి ూమిుగస యళమించాయౌ  
ఔతూశం అయు రసమసఱ తృసట్ు ధభతృసనం చేమఔడ్ద 
తీళరబ ైన నొహు ళశు ంట్ ేNSAIDs ఈదా: ఐఫుతృో ర ప న్ (70 కేజీఱ ళయకూుకూ 400 mg q.i.d.) ఱేదా నామోకట్్క్ తో 
ఄళహట్ామిననప న్ భమిము కోడున్ రసడాయౌ 
నొహు డెఫ్భై మ ండ్ె ఖంట్ఱఔనాా ఎఔుకళ ళేప ఈంట్ ేమేడుయోగసా ఫ్ దాామస ఆఫబంద  ఈనా తృసర ంతంఱో ఏదెభనా దాయిం 
ఈందేమో చడాయౌ ఱేదా ఄఔకడ్ ఎభుఔ యయఖడ్ం ఱేదా ఆతయ రసయధ  కసయఔ ఱక్షణాఱు ఈనాాభేమో తెఱుశకోరసయౌ. 
ఎఔసట్రా క్షన్ కూ భుంద  
యసంరదామ దంత రెభదయం చేళహ, మోగ ిననయు అమోఖయంగస ఈండేఱా చడాయౌ  
మోగితు ఎట్్టమిళహితేఱోల  ధభతృసనం చేమఔడ్దతు చెతృసుయౌ  
మోగికూ డ్ెతాభ ఄనఔుంట్ ేNSAIDs రసడొచి 
నొహు ళశు నాట్టభత ేమోగితు రెంట్న ేచెుభతు చెతృసుయౌ; దీతు ళఱల  తాయగస చికూతస ఄంద ంచొచి భమిము కసా తుక్ 
డెభర యసక ట్స ఄళశి ళయఔు రెలలఔుండా తురసమించళచ  ి 
ఎఔసట్రా క్షన్ తమసాత 
డెభర యసక ట్స 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 ంట్ ్తుమసమణం దఖగయ క ేతృసర ంతంఱో తుఱుళపండు గసమం ఏయుడ్డ్బ ేడెంట్ల్ ఄఫసస్. ఆద  ఔ 
తృో య్బ ైకోా తమల్ ఆనెిక్షన్. ఏమోతక్ గసా మ్ తృసజిట్్వ్ కొక ైక & ఄనామోతక్ గసా మ్ నెఖట్్వ్ మసడ్సస ళఱల  డెంట్ల్ ఄఫసస్ 
ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. యట్్ఱో ఇ జఞతేఱ ళఱల  డెంట్ల్ ఄఫసస్ ళశు ంద  - ఫాకుటమియోభడ్సస, 
పపయయో ఫాకుటమిమమ్,  తృోట కోఔస్,  తృోట ళ ట తోృోట కోఔస్ & ళ ట తోృోట కోఔస్ యమిడ్న్స. 
రసయధ  తుమసి యణ  

 జాయం, చయౌ పట్టడ్ం 
 ంట్ ్దఖగయ శలైప ఱాంట్ ్నొహు 
 చిఖుయు దాతు చట్ృట  ఈనా తృసర ంతం రసప 
 చీభు కసయడ్ం 
 ననయు తెయళడాతుకూ ఆఫబంద  
 ంట్ ్దఖగయ యౌంఫ్ ననడ్సస రసమడ్ం 

యచాయణ: చీభుతు తీశఔుతు గసా మ్స ళ జటన్, ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ్కోశం మీక్షుంచాయౌ, ఄళశయభునా చోట్ 
పపల్ ఫలడ్స కౌంట్స తుయాఴించాయౌ. 
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చికూతస  
ఄఫసస్ డెభరతుంగ్, మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం, నొహుతు ఄదపఱో  ట్టడ్ం భమిము ంట్ ్దఖగయ ఆనెిక్షన్ ఈనా 
తృసర ంతాతుా త ఱగించడ్ం చికూతసఱో ఫాఖం. ననట్ ్దాామస తీశఔున ేమాంట్్ఫయోట్్క్స రేశఔుంట్ృ శమ ైన 
శభమాతుకూ దంత రెభదయడుా ఔయౌళేు  శమితృో తేంద . జాయం, డుయసహామా, ఎభర్ ర ేశభశయఱు, రసప ళంట్్య 
ఫమట్డుత ేతు మోగ ిఅశతిరఱో చేయనళశయం ఱేద భమిము ఆంట్రా యనస్ మాంట్్ఫయోట్్క్స  రసడాయౌసన 
ఄళశయం ఱేద.  
ఒడాంట్ోజ తుక్ ఆనెిక్షనల  ళచిినపుడ్ె  తుసయౌనల  భమిము ళ తౄసఱోయో ుమిన్స రసడొచి; ఄభత ేఇ భందఱ 
ళఱల  ఈతుతిు ఄభేయ β-ఱాఔటబేస్ ళఱల  శక్షమజీళపఱఱో తుమోధఔఴకూు  మిగ ేఄళకసఴం ఈంద . కసఫట్్ట  తుసయౌన్ తోతృసట్ు 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ రసడ్ఔం ఱేదా మాంహళహయౌలన్-శఱాబఔటమ్ భమిము ఄభాకూసళహయౌలన్-కసల ళపఱనేట్స రసడుత ేఈయోఖఔయం. 
మాంహళహయౌలన్-శఱాబఔటమ్ (IV) 3g అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
ఄభాకూసళహయౌలన్-కసల ళపఱనేట్స (O) 875 mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
 తుసయౌన్ G 2-4g (IV) నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. దీతుతోతృసట్ు బ ట్ోర తుడ్జోల్ 500 mg (IV or 
O) ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
ళ తౄసకూసట్్న్ (IV) 1-2g నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ళ తౄో ట్్ట్ాన్ (IV) 2g నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
మోగికూ  తుసయౌన్ ఱేదా ళ తౄసఱోయో ుమిన్ డ్ఔతృో తేన ేభాకోా ఱభెడ్సస రసడాయౌ. 
ఎనమోతక్ జీళపఱ భ బ ట్ోర తుడ్జోల్ ఫాగస తుచేశు ంద , ఄభత ేఏమోతక్ గసా మ్-తృసజిట్్వ్ జీళపఱ భ దీతు రఫాళం 
తఔుకళ. కసఫట్్ట బ ట్ోర తుడ్జోల్ భమిము  తుసయౌన్ ఔయౌహ రసడుత ేఏమోతక్ గసా మ్-తృసజిట్్వ్ జీళపఱ భ ఔడా 
భందఱు ఫాగస తుచేయసు భ.  
 తుసయౌన్ G 2-4g (IV) నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. దీతుతోతృసట్ు బ ట్ోర తుడ్జోల్ 500 mg (IV or 
O) ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
మోగికూ  తుసయౌన్ ఱేదా ళ తౄసఱోయో ుమిన్ డ్ఔతృో త ేకూలండాబ ైళహన్ భంచి రతాయభాాామం . కూలండాబ ైళహన్ గసా మ్-
తృసజిట్్వ్ జీళపఱు, ఎనమోతక్ జీళపఱు, β-ఱాఔటబేస్ తుమోధఔత ఈనా జీళపఱ భ ఆయ ఫాగస తుచేయసు భ.  
కూలండాబ ైళహన్ (IV) 600 mg అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఫఱఴీనంగస ఈనా మోఖుఱఔు ఱేదా తీళరబ ైన ఆనెిక్షనల  ళచిినపుడ్ె మాంట్-ీశడోమోనల్ 
మాంట్్ఫయోట్్క్స (నాఱుఖళ తమసతుయ) ఱేదా ఄధ ఔ యసభయిాం ఖఱ ళ తౄసఱోయో ుమిన్స ఱేదా  భర్ఄళహయౌన్-
ట్ాజోఫాఔటం రసడ్డ్ం ఈయోఖఔయం. తీళరబ ైన ఆనెిక్షన్స ఈనాపుడ్ె బ మో నెంస్ ళంట్ ్కసయబ నెంస్ 
ఈంచకోళడ్ం భంచిద . బ మో నెంస్ గసా భ-తృసజిట్్వ్ భమిము గసా భ-నెఖట్్వ్ జీళపఱ భ ఫాగస తుచేశు ంద . 
 తుసయౌన్-ట్ాజోఫాఔటం (IV) 4.5 g రతి అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి 
బ మో నెమ్ (IV) 1 g రతి ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి  
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ళేపహమ్ (IV) 1-2g నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి  
 
3.6 ఱుడుాగ్స మాంజీనా  
ననయు, నాఱుఔ యొఔక కూంద  ఫాగసతుకూ శంఫంధ ంచిన పేళహమా ళేుళ స్ ఔు ళ హటక్ ళ ఱుల ఱభెట్్స్ మసళడ్ం దాామస ళచేి 
తృసర ణాంతఔబ ైన రసయధ  ఱుడుాగ్స మాంజీనా. ఆనెిక్షన్ కూంద దళడ్ఱో ఈనా నమిఱే దంతాఱ నండు కూందఔు తృసకూ 
ననట్్ఱో శబ్-భాండుఫుఱార్ ళేుళ స్, శబ్-యౌంఖుళల్, శబ్-బ ంట్ల్ ళేుళ స్ ళయఔు యో ఔుతేంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ఔణజఞఱం ఖట్్టగసభామ ిమిభాణం  యఖడ్ం  
 ఔణజఞఱం రసచి, ఱఔఱా భామ,ి ఫ్ల ఔుిభ న్స ఱేఔుండా భామితృో ళడ్ం 
 ఱసాశ శంబంద త ఆఫబందఱు  
 అయౘయం మింఖఱేఔతృో ళట్ం 
 ఔణజఞఱం చతుతృోభనట్ుట , ముదద ఫామితృో భనట్ుట  ఄభతృోభ కోమగసన ేజీళం ఱేదనాట్ుట  ఔతుహంచడ్ం  
 భూడ్ె పేళహమా ళేుళ స్ ఆయురెభపఱా రఫారసతుకూ ఱోనళాడ్ం (శబ్-భాండుఫుఱార్, శబ్-బ ంట్ల్, శబ్-

యౌంఖుళల్) 
చికూతస  
భందఱు ఱేఔుండ  ాచికూతస  

 ఱసాశ ఖభనాతుకూ తోడ్ుడ ేఄళకసఱసఱు చడాయౌ  
 తిుడుతు తగిగంచేందఔు, ఆమిగేవన్ ఔు తోడ్ుడేందఔు ఆతుసవన్, డెభరనేజ్ చేమాయౌ (చీభు ఱేనుట్్కు)  
 ఱసాశ తీశఔునేట్పుడ్  ెతిుడుగస ఄతుహశు , ఄద  ఆతుసవన్ & డెభరనేజ్ దాామస తఖగఔతృో త ేట్రా కూయోశటమి 

చేమాయౌ 
 మోగ ికోఱుకోళడ్ం కోశం భాంశఔఽతేు ఱు ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం; మీఴ ైడేరవన్, డీట్ాకూసపహకేవన్ కోశం 

ఫ్ూల భడ్సస 
యఱభెనంత తాయగస ఎభర్ రే తుతీయుతు కసతృసడ్డ్ం భుకయం; ఎందఔంట్ ేఱుడుాగ్స మాంజీనా  ఈనా మోఖుఱఱో 
ఎభర్ ర ేఄళమోధాఱ ళఱల  ఄఔయసమతేు గస ఄళహికూసభేవన్ ళచిి చతుతృోభ ేరభాదం ఈంద . ఆంట్ృయఫలవన్ చేమడాతుకూ 
ఫ్ ల కూసఫుల్ ప భఫర్ అహటక్ నేశల్ ఆంట్ృయఫలవన్ దితి ఈతుభం. ఄభత ేఎభర్ ర ేఖుమించి అఱోచించ ేభుంద 
ట్రా కూమాశటమీ ఏమసుట్ుల  ఔడా చేశఔుతు ళహదింగస ఈండాయౌ. ళ ్రైడ్ర్ భమిము శమననళహస్ ళంట్్య అకమ ితుభువంఱో 
తెఱుయసు భ, కసఫట్్ట యట్ ్మియౕఱన భమిము ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడాతుకూ ఎభర్ రే తుయాషణ ఄళశయం. ఔరేల 
మోగికూ ఆంట్ృయఫలవన్ ఔుదయఔతృో త,ే రెంట్న ేట్రా కూమాశటమీ తృసర యంతేంచాయౌ. 
భందఱు  

C: మాంహళహయౌలన్ 500 mg IV అయుఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి ఐద మోజుఱు 
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దీతుతోతృసట్ు 
C: బ ట్ోర తుడ్జోల్ 500 mg IV ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి ఐద మోజుఱు,  తుసయౌన్ డ్ఔతృో త ేకూంద చెహున 

భంద రసడ్ండు 
A: ఎమితరోబ ైళహన్ (O) 500 mg అయుఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి ఐద మోజుఱు 

ఱేదా 
C: ళ ఫ్హు రమాకోసన్ 1 gm IV మోజుకూ ఔయసమ,ి ఐద మోజుఱు. 

ఔరేల ఆనెిక్షన్ తీళరంగస ఈంట్ ేమోగ ిననట్ ్దాామస భందఱు తీశఔునేఱా ఈంట్ ేIV డ్రగ్స ఫదఱు ఒయల్ డ్రగ్స 
ఆరసాయౌ. 
ఖభతుఔ: ఇ రసయధ కూ, ఆతయ ననట్ ్శంఫంధ త తృసర ణాంతఔ రసయధఱఔు తుపణుఱభెన రెభదయఱన ఔఱళడ్ం ఄతయళశయం. 
రతేయకూంచి ఒయల్ & భాకూసఱోల తౄో ఔల్ ఴశు రచికూతస చేళేరసయు. ఄదేయధంగస ఇ రెభదయం ఄంద శు న ేతృసర ణాఱు కసతృసడ ే
చయయఱు ఔడా తీశకోరసయౌ. 
ఎభర్ ర ేతుమంతరణ జమిగసఔ భమిము ఔఱిర్స ళేఔమించాఔ మాంట్్ఫయోట్్క్స (ఎమీల ఫరా డ్స ళ ుఔటోమ్ IV) పస్ట-ఱభెన్ 
చికూతసగస రసడాయౌ.  
మోఖతుమోధఔఴకూు ఫాఖునా మోఖుఱఔు మాంహళహయౌలన్-శఱాబఔటం ఱేదా కూలండాబ ైళహన్ ఫాగస తుచేయసు భ. 
మాంట్్ఫయోట్్క్స గసా మ్-తృసజిట్్వ్ ఫాకుటమిమా, గసా మ్-నెఖట్్వ్ ఫాకుటమిమా భమిము ఎనమోబ్స మీద ఫాగస తు 
చేమాయౌ.  
మోఖతుమోధఔఴకూు ఫఱఴీనంగస ఈనా మోఖుఱఔు, శడోమోనాడ్సస మీద ఔడా తుచేళ ేభందఱన రసడాయౌ. ఈదా: 
ళ పహమ్, బ మో నమ్,  భర్ఄళహయౌలన్-ట్ాజోఫాఔటం. 'MRSA ఔళమేజి' ఔడా మోఖతుమోధఔఴకూు ఫఱఴీనంగస ఈనా 
మోఖుఱఔు మిఖణ ంచాయౌ. మాంట్్ఫయోట్్క్స మ ండ్ె రసమసఱు రసడుత ేశమితృో తేంద . తెఱల  యఔు ఔణాఱు భమిము మోగిఱో 
జాయం ఄన ేమ ండ్ె ఄంఱసఱన చాఱా దఖగయగస మియౕయౌంచాయౌ. 
ఔరేల ఆనెిక్షన్ యొఔక భూఱం ఒడోంట్ోజ తుక్ ఄభత ేంట్్తు తీళహరేమడాతుా మిఖణ ంచాయౌ. 
మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడునా పయౌతం ఱేనపుడ్ె భమిము ఆబేజింగ్ ఱో దరళం ఏయుడ్ెతేనాట్ుట  ఔతుహంచినా, 
శద తో మాళహుమేవన్ ఱేదా ఴశు రచికూతస దాామస గసట్ు  ట్టడ్ం భమిము డెభరనెభజ్ ళంట్్య చేమాయౌస మసరొచి. ఇ 
యసి భతు దాట్ేళహ మోగ ిఅమోఖయం బ యుఖుడ్ఔతృో త ేఴశు రచికూతస చేమాయౌ. ఒడోంట్ోజ తుక్ ఆనెిక్షన్ ళఱల  ఆంట్ృయఫలవన్ 
ఄళశయం ఈనా మోఖుఱఱో ంట్్తు తాయగస తుయుమయౌంచాయౌ భమిము ఔఱిర్ చేమాయౌ. 
3.7  మిఔమోనెభట్్స్  
కొతుగస ళశు నా ంట్ ్దఖగయ ఈండ ేఔణజఞఱం  మిగ,ి రసపఱా భామ ిఅ ంట్్తు ఔహురేమడాతుా  మిఔమోనెభట్్స్ 
ఄంట్ాయు. ఆద  యసధాయణంగస జఞా న దంతం  మిగేట్పుడ్ె చోట్ు చేశఔుంట్ుంద . అయౘయం, తృసచి ేమొకతుతృో ళడ్ంతో 
చిఖుయు తృసర ంతంఱో ఫాకుటమిమా చేమ ిచాఱా తాయగస ళఽద ి చెందతేంద . ళయకూు ఏదెభనా తింట్ునాపుడ్  ెచిఖుయు మీద 
 భననా ంట్ ్తిుడు డ్డ్ం దాామస చీయౌన గసమంఱా ఄళాడ్ం, ఆనెిక్షన్  యఖడ్ం, రసప ళంట్్య  యుఖుతాభ. 
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జింజిరెభట్్స్, మియోడాంట్ెభట్్స్ ఔఱఖజేళ ేఫాకుటమిమాన ే మిఔమోనెభట్్స్ ఔు కసయణం ఄళపతేంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ఄధ ఔ ఈయోౖణ ఖాత  
 తీళరబ ైన ఄనామోఖయం  
 నమిఱేట్పుడ్ె, మింగేట్పుడ్ె ఆఫబంద  
 క ేరదేఴంఱో రసప, నొహు, చిఖుయు ఫఱఴీనత  
 నా ఫమట్కూ ళశు నాట్ుట  ఱేదా ఱోఱకూ రెలైు నాట్ుట  ఄతుుంచడ్ం  
 చిఖుయు కూంద చీభు ఏయుడొచి  
 ననట్ ్దమసాశన  
 ననయు శమిగసగ  తెయళఱేఔతృో ళడ్ం  
 నొహు ఈనా తృసర ంతంఱో యౌంఫ్ ననడ్సస మిభాణం  యఖడ్ం 

చికూతస  
ఆఫబంద ఔయ తృసర ంతాతుకూ భతేు  ఆరసాయౌ 
భఽద ఔణజఞఱం యొఔక యుకాఱంన నెభమద గస  భకూ ఱేహ డెభరనేజీ దదతితు రసడాయౌ 
ళయయి దామసి ఱు ఏబ ైనా ఈంట్ ేత ఱగించడాతుకూ యసధాయణ ళ ఱభెన్ రసడు ఆమిగేవన్ చేమాయౌ 
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండ్ె ఐద మోజుఱు  
డెభకోల పహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు భూడ్ె మోజుఱు  
మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ిగోయురెచితు ళ ఱభెన్ ఈయోగించి ననట్్తు యబరయుచకోరసయౌ  
రసప తగిగన తమసాత, ఫమట్కూ ళచిిన ంట్ ్ఫాగసతుా  మిఔమోనల్ తృసల ప్ ఎకూసవన్ ఱేదా ఎకసటో క్షన్ దాామస చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ 
3.8 దళడ్ఔు ళచేి అళహటయోభమఱెభట్్స్  
దళడ్ ఎభుఔ ఱోతు భధయతృసర ంతంఱో రసప ఏయుడు ఄద  ఔాభంగస  మిఅళహటమం తృసర ంతాతుకూ చొచిఔుతృో ళడాతుా 
అళహటయోభమఱభెట్్స్ ఄంట్ాయు. ఎభుఔ దఖగయ ఆనెిక్షన్  మిగితృో భ చీభు ఏయుడు, బ డ్ెఱల మ ికసయయట్ ీఱేదా 
 మిఅళహటమం కూంద యఔురశయణన ఆఫబంద  ఔఱుఖజేశు ంద . దాతు ళఱల  ఎభుఔ తుమీుళం ఄభతృోభ ఆళ కమిమా 
ళశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 తృసర యంబ దఴఱో రసప ఈండ్ద, మోగికూ ఄనామోఖయంగస ఈండు జాయం ళశు ంద   
 అ రదేఴంఱో యౌంఫ్ ననడ్సస రసయసు భ  
 నా నొహు, దఱుగస ఄళాడ్ం, నభఱడాతుకూ ఆఫబంద  
 ఎభుఔ తుమీుళం ఄళపతేనా కొదీద అ తృసర ంతంఱో రసపతో తృసట్ు బమించఱేనంత నొహు ళశు ంద   
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  మిఅళహటమం నండు చీభు కసమ ిభుశకాఱర్ భమిము శబ్-ఔుట్ేతుమస్ పేళహమా ఱోకూ కసయుతేంద . 
చీభు ఔాభంగస ళ భనస్ దాామస చయమం మీద డ్ెతేంద . 

యచాయణ:  
భాకూసఱాల /మిడ్స పేస్ యొఔక రసట్ర్స ళూయ కోశం OPG (అమోి తృసంట్ోముగసా ఫ్) ఱేదా భండుఫుఱర్ ఱాట్యల్ తల క్ 
ఎక్స-మ ేతీమాయౌ. దీయఘకసయౌఔంగస ఱక్షణాఱు కొనయసఖుతేనాాభ ఄంట్ ేఎక్స-మేఱో ళక ాయసట ో  ఄతు చహశు ంద . 
తృసర ధమిఔ దఴఱో ఈనాట్ుల  ఄభత ేఎక్స-మేఱో మియోడాంట్ల్ కాయఱు  దదరెభనట్ుల  ఔతుహయసు భ, ఎభుఔ 
ట్రా తఔుయఱేవన్ ఄభనట్ుల  తెఱుశు ంద  & ఄఔకడ్ఔకడా మేడుయోఱళ తూస చడ్ళచి. చీభు ళేఔమించి ఔఱిర్, 
ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱు చేళహ ఏ ఫాకుటమిమా ఈందో తెఱుశకోరసయౌ. 
చికూతస  
ఄఔయట్స శుమేట్్వ్ అళహటయోభమఱెభట్్స్ - చికూతస 
డీఫ్భరడెమంట్స భమిము డెభరనేజీ చేమాయౌ 

ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు 

డెభకోల పహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు 
ఔరేల ఎభుఔ చినాద  ఄభత ేఄద  నెభమద గస భుకోయస నండు ఫమట్కూ ళచేిశు ంద . ఔరేల  దదద  ఄభత ే
ఴశు రచికూతస చేళహ ఫమట్కూ తీమాయౌస మసరొచి. శమ ైన శభమంఱో చికూతస ఄందఔతృో త ేఄఔయట్స శుమేట్్వ్ 
అళహటయోభమఱభెట్్స్ భుద మ ి మిఅళ జటట్్స్, భఽద ఔణజఞఱాతుకూ ఄఫసస్ ఱేదా ళ ఱుల ఱభెట్్స్ ళచేి రభాదం ఈంద . 
కసా తుక్ తౄో ఔల్ ళేలమోళహంగ్ అళహటయోభమఱెభట్్స్ - చికూతస 
పహుట్్టన ంట్్తు త ఱగించడ్ం 
ంట్్తు త ఱగించినా ఔడా అళహటయోయామఱభెట్్స్ ఈనా ళేలమోట్్క్ ఎభుఔ భాతరం ఈండుతృో తేంద . ఄభత ేఆద  
రసయధ కసయఔం ఄతు తెయౌళేు  తు ళేలమోట్్క్ య్వన్ న త ఱగించాయౌసన ఄళశయం ఱేద. 

ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు 

డెభకోల పహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు 
కసా తుక్ డుపూయస్ ళేలమోళహంగ్ అళహటయోభమఱెభట్్స్ - చికూతస 
ఄపుడ్పుడ్ె ళచేి ఆఫబందఱ నండు ఈఴభనం ఔయౌగించడాతుకూ మాంట్్ఫయోట్్క్స దాామస చికూతస. 
ఔరేల నా ఔనఔ ళేలమోట్్క్ శభశయ ఈనా రదేఴంఱో ఈంట్,ే దాతుా త ఱగించడ్బ ేభంచిద . 

ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు 

డెభకోల పహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు 
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తృ ర యౌపమేట్్వ్  మిఅళ జటట్్స్ తో ఔడున కసా తుక్ అళహటయోభమఱెభట్్స్ - చికూతస 
పహుట్్టన ంట్్తు త ఱగించడ్ం 

ఄభాకూసళహయౌలన్ 250/500 mg కసయూసల్స మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 200/400 mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు 

డెభకోల పహనాక్ 50mg 1BD భాతరఱు; భూడ్ె మోజుఱు 
 

 

4.1 పంఖల్ ఆనెిక్షన్  
ఒయల్ కసండుడుమాళహస్ (తరష్) 
కసండుడా ఄన ేపంఖస్ దాామస, భుకయంగస కసండుడా అయౌబఔన్స, ఒయల్ భూయకోయసఱో ఆనెిక్షన్ మసళడాతుా ఒయల్ 
కసండుడుమాళహస్ ఄతు ఄంట్ాయు. కసండుడా అయౌబఔన్స ఄనేద  ఇస్ట జఞతికూ చెంద నద , ఆద  ననట్్ఱో  యఖడ్ం 
శయాయసధాయణం. ఄభత ేకొతుా శందమసైఱఱో కసండుడా రసయధఱఔు కసయణం ఄభయ, ఄఔయసమతేు గస కసతూ 
దీయఘకసయౌఔంగస కసతూ ళచేి ఆనెిక్షనల ఔు దామ ితీశు ంద . ఄఔయట్స ఒయల్ కసండుడుమాళహస్ (తరష్) ఄనేద  తృో వకసయౘయ 
ఱోం ఈనారసమికూ, తీళరబ ైన జఫుబతో ఫాధడ్ెతేన ,ా ఄపుడ ేపట్్టన హఱలఱఔు, ఎభడ్సస మోఖుఱఔు, 
కసమిటకోళ టమసభడ్సస ఎఔుకళ మోజుఱుగస రసడ్ెతేనా రసమికూ ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ. కసా తుక్ ఒయల్ కసండుడుమాళహస్ 
యవమంఱో దలశమ ిక మసట్్న్ ఱఔఱు ఏయుడు ఆఫబంద  డ్తాభ. డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌలట్స్, ఎఔుకళ మోజుఱు 
మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం, లాళయశ ఔద యౌతృో ళడ్ం ళంట్్య కసా తుక్ ఒయల్ కసండుడుమాళహస్ ళఱల  జయుఖుతాభ. 
రసయధ  తుమసి యణ  
కసండుడుమాళహస్ యకసతుా ఫట్్ట రసయధ  ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ  
శడోబ ంఫలరనస్  

 తెఱలతు భచిఱు ఱేదా పఱఔ ఱాంట్ ్తృసర ంతాఱు  
 ననట్్ఱో ఏ ఫాఖంఱోనెభనా ఎదగొచి కసతూ నాయౌఔ, ఄంగియౌ, ఫుఔకల్ భూయఔయస రదేఱసఱోల  ఎఔుకళగస 

ఔతుహశు ంద  
 ఎమితిభాట్స్ యఔంగస ఔడా శడోబ ంఫలరనస్ కసండుడుమాళహస్ ఔతుహశు ంద . ఆందఱో ఎమితిభాట్స్ 

భూయకోశల్ య్వన్స ఏయుడు దాతుమీద ఄఔకడ్డ్ఔకడా తెఱలతు భచిఱు ఱేదా పఱఔ ఱాంట్ ్తృసర ంతాఱు 
ఔతుహయసు భ. 

 
ఴ ైర్ తృసల ళహటక్  

 తేడుచేమడాతుకూ ఔవటంగస ఈండ,ే ఱుయకోతృసల కూమా ఱాంట్ ్తెఱలతు భచిఱు ఏయుడ్డ్ం. 
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 మాంఖుఱార్ చెభఱభెట్్న్ (మాంఖుఱార్ య ట భట్ెభట్్స్) 
 శలైప, ఎయాగస ఄళాడ్ం, భూతి చిళయ ఖులైల   
 మాంఖుఱార్ య ట భట్ెభట్్స్ యసధాయణంగస డెంట్ృయర్ య ట భట్ెభట్్స్ తో భుడుడు ఈంట్ుంద , కసతూ తృో వకసఱ 

ఱోం, ఴ చ్ ఐ య ఆనెిక్షన్, ఒమోపేళహమల్ గసా నఱోభట్ోళహస్ ళంట్ ్రసట్్కూ ఔడా ఆద  శంకేతం 
ఄరొాచి.  

యచాయణ: రసయధ  తుమసి యణ కోశం 20% తృో ట్ాలహమం కోల మ ైడ్స దరా ళఔంఱో ళ భట్ోఱాజిక్ ళహమమర్ రేళహ బ ైకోా యో కప్ కూంద 
ఴ ైప ేజఞడ్ కోశం చడాయౌ. 
చికూతస   
ఇయో పేఖల్ కసండుడుమాళహస్ 
నెభయసట ట్్న్ శళ ునషన్ 100,000 మూతుట్ుల , ననట్ ్దాామస నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 

ఱేదా 
కసల ట్్రభజోల్ 1% య ఱయవన్, శభశయ ఈనా రదేఴంఱో ూమాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 

ఱేదా 
కుట్ోకొనజోల్ 200 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు 

ఱేదా 
ఫ్ూల కోనజోల్ 100 mg/day భాతరఱు; ద  నండు దాాఱుఖు మోజుఱు 

తరష్ 
తృసయౌచేి తయౌలకూ ఖనఔ కసండుడుమాళహస్ ఈంట్,ే భందఱు చనామునఔు మసమాయౌ; దీతుళఱల  తడ్డఔు రసయధ  
శంఔామించఔుండా తురసమించళచి. 
కసల ట్్రభజోల్ 1% కుాభు, జ ల్ ఱేదా ఱోవన్, ననట్్ దాామస భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల  రతి మోజు; ఐద నండు ఏడ్ె 

మోజుఱ తృసట్ు 
ఱేదా 

జ ంట్్మన్ ళయొఱెట్స 1% అఔాస్ య ఱయవన్, ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె యసయుల ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
కసా తుక్ తరష్ ఈనా మోఖుఱఱో ఱేదా తరష్ తఖగతు నేథయంఱో:  

ఫ్ూల కోనజోల్ 3-6 mg/kg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ;ి ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
తురసయణ: 

 ఫాట్్ల్ దాామస తృసఱు ట్టఔడ్ద; ఔరేల ఇ దితి ఄనశమిశు ంట్ ేఫాట్్ల్ యబరంగస ఈంచకోరసయౌ 
 ఖమిైణీఱఱో రెజ భనల్ కసండుడుమాళహస్ ఈంట్ ేరెంట్న ేచికూతస తృ ందాయౌ భమిము చనమునన మియబరంగస 

ఈంచకోరసయౌ 
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5.1 రెభయల్ ఆనెిక్షన్స  
ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స రెభయస్  
 దళపఱు, ననట్ ్చట్ృట  ఈండ ేఔణజఞఱం భ రఫాళం చపత తృసపఱోరెళహఔుయఱార్ య్వన్స ఔఱుఖజేళ ేరెభయల్ 
ఆనెిక్షన్, ఆద  ఔాభంగస యౘతుఔయబ ైన పండ్ెఱా భామితృో తేంద . చినాపుడ్ె తృసర ధమిఔ ఴ మ ుస్ ఆనెిక్షన్ ళచాిఔ 
అ రెభయస్ ట్ెభరజ మినల్ గసంగిలమాఱో తుదరా ణబ  ైఈంట్ుంద ,  దదమాయఔ అ రెభయస్ ళఱల  భయా ఆనెిక్షన్ ఔు ఱోనళడ్ం 
జయుఖుతేంద . ఇ తృసర ధమిఔ ఆనెిక్షన్ చిఖులైల , ఄంగియౌ రదేఱసఱ భ రఫాళం చపతాభ. 
రసయధ  తుమసి యణ  

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

 అ తమసాత నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు, అ రదేఴం ఎయాగస ఄభయ తృసపయల్స, రెళహఔల్స ఏయుడ్తాభ. 
 రెళహఔల్స గియౌ, ఫ్ూల భడ్స కసమ,ి ఎండు, ఖట్్టడు, చిళమికూ నమం ఄళపతాభ. 
 ఇ తంతే ఄంతా జయఖడాతుకూ ఐద నండు నెాండ్ె మోజుఱు ట్టళచి. 
 ళయకూుకూ ఱసమీమిఔ యుఖమతఱు ఈంట్ ేతు దీతు ఖుమించి తదమిగస చయయఱు ఏమీ తీశకోనళశయం ఱేద. 

చికూతస  
ఴ మ ుట్్క్ జితుురో య ట భట్ెభట్్స్ 
మోగి భుకయంగస తిుడు నండు ఈఴభనం తృ ందాయౌ 

ఄళ భకోల యర్ కుాభు,  దళపఱఔు మసశకోరసయౌ, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔయసమ;ి ఐద మోజుఱు 
ఄళ భకోల యర్ 200 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఐద యసయుల ; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు 

కోల ర్-ఴ కూసడున్ 0.12% భ్త్ రసష్ మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ద  మోజుఱు 
రెభయల్ బ తుంజ భట్్స్  
దీతు చికూతస రసయధ  ఱక్షణాఱన ఫట్్ట ఈంట్ుంద ; ఄనాఱెు ళహక్స, మాంట్ీ భమ ట్్క్స భమిము మాంట్ీఎభట్్క్స చికూతసఔు 
రసడాయౌ  
మోగి ఫ్ూల భడ్స భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్స యసి భతు తయచగస యయరేక్షుంచాయౌ.  
ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స రెభయస్ 1 ఱేదా 2, తీళరబ ైన ఎ భ ర్న్-ఫార్ రెభయస్ ఱేదా రసమిళ ఱాల  జోశటర్ రెభయస్ ఆనెిక్షన్ ళఱల  ళచిిన 
బ తుంజ భట్్స్ కూ ననట్్ దాామస ఱేదా ఆంట్రా యనస్ ఄళ భకోల యర్ రసడాయౌ. తీళరబ ైన ఄనామోఖయంతో ఫాధడ్ెతేనా మోఖుఱఔు 
ఆంట్రా యనస్ దదతిఱో ఄళ భకోల యర్ ఆరసాయౌ.  
ఄళ భకోల యర్ భూడ్ె ఫాగసఱుగస చేళహ తీశకోరసయౌ; ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు  
దాతు తమసాత 
ఄళ భకోల యర్ (O) 800 mg, మోజుకూ ఐద యసయుల  
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ఴ చ్ఐయ భమిము బ తుంజ భట్్స్ ఔయౌళహ ఈనా మోఖుఱఔు మాంట్ీమ ట్ోర రెభయల్ థెయ తృసర యంతేంచాయౌ 

7.0 అఫ్ుస్ ఄఱసమేవన్ 
అఫ్ుస్ ఄఱసర్స ఱేదా మిఔమ ంట్స అఫ్ుస్ య ట భట్ెభట్్స్ (RAS) ఄనేయ నొహుతు ఔయౌగించ ేమిఔమ ంట్స భూయఔస్ బ ంఫలరన్ 
ఄఱసమేవన్స. ఆయ యసధాయణంగస నాన్-క మసట్్నెభజ్డ ఒయల్ భూయఔస్ బ ంఫలరన్  భ రఫాళం చపతాభ.  
రసయధ  తుమసి యణ  
అఫ్ుస్ ఄఱసర్స భూడ్ె యకసఱు  
బ ైనర్ అఫ్ుస్ ఄఱసర్స  

 ళఽతాు కసయంఱో ఈనా చినా ఄఱసర్స, 2-4 mm రసయశంతో ఈంట్ాభ 
 దాతు చట్ృట  ఎయాతు ళఱమంతో ఈండు, కసశు  తృ ంగి ఈంట్ుంద   
 ఆయ యసభూఴిఔంగస ఈంట్ాభ, కసతూ తఔుకళ శంకయఱోన ేళయసు భ (1-6) 
  దళపఱ భ నాన్-క మసట్్నెభజ్డ ముఫ్భల్ భూయకోయస తృసర ంతంఱో ఔతుహయసు భ. ఫుఖగఱు, భూతి ఫాఖం, ననట్్ 

ఱోయౌ ఫాఖం, నాఱుఔ కూంద ఫాఖంఱో ఔడా ఔతుహంచళచి 
 శామంగస ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱఱో ఄర ేనమం ఄభతృో తాభ 
 భచిఱు ఄతి చినాయగస ఈండుతృో తాభ ఱేదా ూమిుగస తగిగతృో తాభ 

బేజర్ అఫ్ుస్ ఄఱసర్స  
ఇ ఄఱసర్స చాఱా నొహుతు ఔఱుఖజేయసు భ, ఆయ నాన్-క మసట్్నెభజ్డ ఒయల్ భూయఔస్ బ ంఫలరన్ మీద ఏయుడ్తాభ. 1-3 
cm రసయశంతో ఈండ ేఇ ఄఱసర్స ఎఔుకళగస ళయసు భ. ఄఱసర్స ళఱల  ఔణజఞఱాతుా నాఴనం చేమడ్ం తుయంతయం 
జయుఖుతేంట్ుంద . నమం ఄళాడాతుకూ శభమం డ్ెతేంద ,  భగస భచిఱు ఈండుతృో భ ేఄళకసఴం ఈంద . 
బేజర్ అఫ్ుస్ ఄఱసర్స  
ఇ ఄఱసర్స చాఱా నొహుతు ఔఱుఖజేయసు భ, ఆయ నాన్-క మసట్్నెభజ్డ ఒయల్ భూయఔస్ బ ంఫలరన్ మీద ఏయుడ్తాభ. 1-3 
cm రసయశంతో ఈండ ేఇ ఄఱసర్స ఎఔుకళగస ళయసు భ. ఄఱసర్స ళఱల   ఔణజఞఱాతుా నాఴనం చేమడ్ం తుయంతయం 
జయుఖుతేంట్ుంద . నమం ఄళాడాతుకూ శభమం డ్ెతేంద ,  భగస భచిఱు ఈండుతృో భ ేఄళకసఴం ఈంద . 
ఴ మ ుట్్తౄసర్మ ఄఱసర్స  
చినా మిభాణంఱో (1-5 mm) చాఱా ఎఔుకళ ఄఱసర్స క ేతృసర ంతంఱో ళళేు  రసట్్తు ఴ మ ుట్్తౄసర్మ ఄఱసర్స గస 
ఖుమిుంచళచి. యసధాయణంగస ఆయ ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱఱో తగిగతృో తాభ. 
చికూతస  
భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళహండోరమ్, ఆన ల్బేట్మ ిఫొ రెల్ రసయధ , ఫ్ల ట్సస రసయధ , దంతాఱఔు శంఫంధ ంచిన ట్రా భా 
తియఖఫ్ట్టడ్ం ళంట్ ్ఄళశిఱన ఖుమిుంచి రసట్్కూ భుందగస చికూతస ఄంద ంచాయౌ.  
భందఱు ఱేతు చికూతస 
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ననట్్ శంయక్షణ: తినా తమసాత తూట్్తో తయచగస పకూకయౌంచడ్ం ననట్్ఱో దామసి ఱు చేయఔుండా ఈంట్ాభ భమిము 
భఱఫదదఔం నండు ఈఴభనం ఔఱుఖుతేంద . ననట్ ్అమోఖయ శచనఱు తృసట్్ంచడ్ం తుతుశమ.ి గాట్ుగస ఈండ ే
అయౘమసతుా తగిగంచాయౌ భమిము భఽదరెభన ఫరష్ తో లైా తోభుకోరసయౌ. యఱభెత ేచఱలతు తృసతూమాఱు 
తీశఔునేట్పుడ్  ెయసట ో  రసడ్డ్ం ఈతుభం. 
భందఱ దాామస చికూతస 
ఱక్షణాఱు ఫట్్ట యసి తుఔంగస తుచేళ ేభతేు  ఔయౌగిన జ ల్ అయౘయం తీశఔున ేభుంద ూశకోరసయౌ  
తీళరబ ైన ఆఫబంద  ఔయౌగిశు నా ఄఱసర్స ఈంట్ ే
ఴ ైడోరకసమిటయో న్ గోయౌ పండ్ె మీద  ట్ుట ఔుతు ఈంచాయౌ, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు 

ఱేదా 
 రడుాయో ఱోన్ 0.5 mg/kg/day భాతరఱు మోజుకూ ఔ యసమ;ి భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు 

7.0 తృో స్ట ఎకస్రరక్షన్ తెల డుంగ్ 
ంట్ ్దఖగయ ఈండుతృో భన ఖడ్డఔట్్టన యకసు తుా మోగ ిఔద యౌంచడ్మో, ఎఔుకళ ళేప ఔడ్ఖడ్మో, తిుడు  ట్టడ్మో 
చేమడ్ం ళఱల  యఔుం ళశు ంద . కొతుాయసయుల  యఔుబ ేకసఔుండా ఎభుఔ ఱేదా ంట్ ్తేనఔఱు ఔడా ఈండుతృో భ యఔుం 
ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 యసక ట్స నండు యఔుం కసయడ్ం తృసర ధమిఔం కసరొచి (నా తీళహన ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ ఱోప) ఱేదా 
ఄతృసర ధమిఔం కసరొచి (నా తీళహన ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తమసాత). 

  భరభమ ీతెల డుంగ్ యసక ట్స  
 యసక ట్స నండు ఎఔుకళగస యఔుం కసయడ్ం  
 యసక ట్స ఱో యఔుం ఖడ్డ  ఔట్ుట ండొచ  ి 
 మోగ ిఄధ ఔ యఔుయసర ళం ళఱల  ేఱళంగస, తుశసతేు ళగస ఔతుహంచడ్ం  
 నాడు డుతృో ళడ్ం, ఴ ైతృో ట్ెనషన్ 

యసక ట్స ళఱల  ఆతయ లలఔు, ఎభుఔఔు ఏదెభనా ఆఫబంద  ఔఱుఖుతేందేమో చడాయౌ. 
ళ ఔండ్మ ీతెల డుంగ్ యసక ట్స  

 ఆనెిక్షన్ కసతూ గసమం కసతూ ఄభనట్ుట  ఈంట్ుంద  
చికూతస, తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు 
ఄధ ఔ యఔుయసర రసతు  ాతురసమించడ్ం: 

 మోగ,ి మోగ ిఔుట్ుంఫంఱో ఎఔుకళళేప యఔుం తృో ళడ్ం ఖుమించి యళమసఱు ళేఔమించాయౌ భమిము రసడున 
భందఱ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ 

 ఎట్రా భాట్్క్ దదతిఱో ఴశు రచికూతస చేమాయౌ  
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 ఴశు రచికూతస చేశు నాపడ్ె శతియౌతాఱతో యఔుయసర రసతుా ఄమిఔట్ాట యౌ  
 మాంట్ీకొమాఖుయఱేవన్ ళహితితు INR దాామస తెఱుశఔుంట్ాయు; ఔరేల INR 3.0 ఈంట్ే చినా అమేవన్ 

చేళేు  శమితృో తేంద . INR 3.0 ఔంట్ే ఎఔుకళ ఈంట్ ేరెభదయతు శఱయౘ బేయఔు చికూతస చేభంచకోరసయౌ 
యఔుయసర రసతు  ాఄమిఔట్టడ్ం 

 తృసడెభన ఔణజఞఱాతుా జఞఖాతుగస త ఱగించి, ఫాఖునా తృసర ంతాతుకూ దెఫబతఖఱఔుండా చశకోరసయౌ  
 దెఫబ మీద ఏయుడ్ెతేనా గసా నఱేవన్ ట్్వయ తు త ఱగించళచి కసతూ భాకూసఱల మ ీళన్స భమిము ID 

క నాల్ తు భాతరం ఏమీ చేమఔడ్ద  
 భఽదజఞఱాతుా జఞఖాతుగస మియౕయౌంచి యఔుం కసయుతేనా నాయళఱన ఖుమిుంచాయౌ; ఔరేల ఈనాట్టభత ేతిుడు 

 ట్్ట యఔుం కసయఔుండా అతృసయౌ 
 ఎభుఔ దాామస, చినా నాయళఱ దాామస, తౄో మసబ న్ దాామస యఔుం కసయుతేందేమో ఖుమిుంచాయౌ; ఔరేల 

తౄో మసబ న్ దాామస యఔుం ళశు ంట్ ేఴీమోయసట ట్స మిఔయం దాామస అతృసయౌ  
 ఎకస్రరక్షన్ యసక ట్స మీద తడుగస ఈనా గసజ్ తృసయక్  ట్ాట యౌ; దీతుా భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు తిుడు  ట్్ట 

ఈంచాయౌ  
 యఔుయసర ళం తగేగ ళయఔు మోగితు రెలాభతు చెుఔడ్ద; భు భు తుభుయౖసఱ తమసాత యఔుయసర ళం తగిగత ేకొతు   

గసజ్ తృసయక్  ట్్ట భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఈంచి; మోగి ళహితితు ఖభతుంచి, ఫాఖుంద  ఄనఔుంట్ ేఄపుడ్ె 
తమసాతి చికూతసఔు రెయళాయౌ 

ఔరేల యఔుయసర ళం అఖఔతృో త ేభమిము అమీటమిమల్ భూఱాఱ ళఱల  యఔుయసర ళం ఄళాఔుంట్ ేరెంట్న ేజ ఱాట్్న్ యసుంజ్ 
(జ ల్ తౄో మ్) రసడాయౌ; తమసాత అకూసడెభజ్ చేమఫడున మీజ నమేట్ెడ్స ళ ఱుయఱోస్, ట్ాహఔల్ తరా మిబన్, కొఱాల జ న్ 
ఈయోగించాయౌ. తఔుకళ యసి భఱో యఔుయసర ళం ఄళపతేంట్ ేజ ల్ తౄో మ్ ఫాగస ఈయోఖడ్ెతేంద . జ ల్ తౄో మ్ ఄనేద  
యంధరా ఱతో ఔడున, శఱుళపగస ళంచఖఱ యసుంజ్; దీతుా ఎండ్ఫ్ట్్ట, ళ టమిఱభెజ్ చేళహన తృో మిసన్ ళహకన్ జ ఱాట్్న్ తో 
తమాయు చేయసు యు. 
అకూసడెభజ్ చేమఫడున మీజ నమేట్ెడ్స ళ ఱుయఱోస్ యఔుం ళచేి రదేఴంఱో యఔుంతో యసయచమేట్స ఄభయ గోధభ ఱేదా నఱలతు 
యంఖుఱోకూ భామి జ ల్ ఱా భామ ిఈఫుబతేంద , దీతుళఱల  యఔుం ఖడ్డ  ఔడ్ెతేంద . తఔుకళ మోతాదఱో రసడుత ేఆద  
భఽదఔణజఞఱంఱో ఔయౌళహతృో భ ఎట్ుళంట్ ్రతిచయయ చఔుండా ఔనభయుఖళపతేంద . దీతు ళఱల  భమొఔ ఱాబం 
ఏమిట్ంట్ ేదీతుకూ మాంట్ీఫాకుటమిమల్ ఱక్షణాఱు ఔడా ఈంట్ాభ. 
కొఱాల జ న్ రసడ్గసన ేయఔుఔణాఱు దఖగయగస ఄభయ శభూషంగస భామితృో తాభ; దీతుళఱల  యఔుం డీగసా నయఱేట్స ఄభయ 
ఖడ్డఔట్ేటందఔు ఈఔమించ ేయయసమనాఱు యడ్ెదఱ చేయసు భ; ఆయ తృసల యసమ తౄసఔటర్స తో ఔయౌళహ ప భతరన్ ఏయుడ్డాతుకూ 
ఈఔమియసు భ. దీతుా జంతేళపఱ నండు తమాయు చేయసు యు. 
ట్ాహఔల్ తరా మిబన్ జంతేళపఱ నండు తమాయు చేయసు యు. తరా మిబన్ ప భతరననజ న్ న ప భతరన్ గస భామిి యఔుం ఖడ్డ 
ఔట్ేటందఔు ఈఔమిశు ంద . ఆద  తృ డు యౄంఱో దొయుఔుతేంద , దీతుా యఔుం కసమ ేదఖగయ జ ల్ తౄో మ్ తో తృసట్ు ఔయౌహ 
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ఈయోగియసు యు. 
 భన చెహున దితేఱ దాామస ఔడా కొతుా యసయుల  యఔుయసర ళం అఖద; కొతుాయసయుల  తృసర ధమిఔ యసర ళం అగినుట్కు 
కసళేట్్కూ భయఱ యఔుయసర ళం ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద . ఆఱాంట్పుడ్ె మోగి అశతిరఱో ఱేఔతృో తే రెంట్న ేచఱలతు 
తూట్్తో పకూకయౌంచి, తడుగస ఈనా గసజ్ భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆఫబంద  ఈనా రదేఴంఱో  ట్ుట కోభతు చెతృసుయౌ. 
ఄభనుట్్కు యఔుం ళశు ంట్ ేభయా చఱలతు తూట్్తో పకూకయౌంచి తడు చేళహన ట్ీ ఫాగ్  ట్ుట కోరసయౌ; ఔరేల దీతుళఱల  
ఔడా యఔుయసర ళం అఖఔతృో త ేమోగ ిరెంట్న ేఅశతిరకూ తిమిగ ిమసరసయౌ. 
అశతిరఱో చికూతస 
మోగితు దంత చికూతస చేళ ేఔుమీిఱో ఔమోిఫ్ట్్ట ననట్్ఱో ఈనా దరరసతుా ముతుం ఱాగ ిరేమాయౌ. ఱభెట్స  ట్ుట ఔుతు యఔుం 
ళశు నా రదేఱసతుా మియౕయౌంచి భూఱం ఏమిట్ో తెఱుశకోరసయౌ. ఔరేల యఔుం చిభుమతేనాట్ుట  ఈంట్,ే తడు గసజ్ 
 ట్్ట రెభదయడ్ె రేఱు దాామస ఐద తుభుయౖసఱ తృసట్ు తిుడు  ట్్ట ఈంచాయౌ. ఆద  ఔడా తుచేమఔతృో త,ే భతేు  ఆచిి, 
యసక ట్స నెభమద గస ఄయఖదీళహ భూఱం ఔతు ట్ాట యౌ. యఔుం భఽదఔణజఞఱం నండు ఄభనా మసరొచి ఱేదా ఎభుఔ 
నండు ళచేి నాలం నండు ఄభనా మసరొచి. ఄఔకడ్ జ ఱాట్్న్ యసుంజ్ భమిము ట్ాహఔల్ తరా మిబన్  ట్్ట యట్ ్
మీద తడు గసజ్  ట్ాట యౌ. భు భు తుభుయౖసఱు తృసట్ు ఆఱా చేయసఔ యఔుయసర ళం అఖుతేంద . ఔరేల ఇ యధానం ఔడా 
తు చేమఔతృో త ేకొమాఖుయఱేవన్ ళీతుంగ్ మీక్ష జమిహ యఔుం ఖడ్డఔట్టఔుండా ఈండ్డాతుకూ ఏదెభనా తీళరబ ైన శభశయ 
ఈందేమో ఖుమిుంచాయౌ. ఴ భట్ాఱజిస్ట ఄతేతృసర మం ఔడా తీశఔుతు చికూతస జయతృసయౌ.   
 

8.0 దంతాఱ శతుాతతాం  
దంతాఱు శతుాతంగస తమాయళాడాతుకూ గయషణ, యయధ దామసి ఱు గీచఔుతృో ళడ్ం, చిఖుయు తఖుగ దఱ ళఱల  ళశు ంద .  
చికూతస  
శామంగస తీశకోఖయౌగ ేజఞఖాతు  మోజూ లాతు “ళ తుసట్్వ్ ట్ీత్” కోశం తమాయుచేళహన ట్ృత్ ేస్ట రసడు ఫరష్ చేమడ్ం. 
తుపణుఱ ళహతౄసయుస - C: ఫ్ోల మ ైడ్స జ ల్ ఄ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 భ ేరకూామ ముదఱళపతేంద . ఆఱా జమిగ ే
భుంద జాయం, యమోచనాఱు మసళడ్ం శషజం. ఄభత ేదీతు ళఱల  జమిగ ేయౘతు నండు కసతృసడ్ెకోళడాతుకూ 
దంతరెభదయడ్ె దఖగయఔు రెలలడ్ం భంచిద . నా  భకూ మసళడ్ం ళఱల  ఔయౌగ ేకొతుా ఄళశిఱు: ఎయషన్ ళహస్ట్, జింజ భళల్ 
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 శషజంగసన ేఉడుతృో భేఱా చశఔుంట్ ేభంచిద . తృసఱదంతాఱు ఉడ ే
శభమంఱో ఄయ దఱుగస ఄళపతాభ, ఄఱాంట్ ్శభమంఱో తయౌలతండ్రె ఱ అధాయయంఱో హఱలఱు రసట్్తు 
నెభమద గస త ఱగిళేు ఱేఔ దంతరెభదయడ్ె దఖగయఔు రెయల త ఱగించినా కొతు  దంతాఱు  మిగేందఔు యఱు ఈంట్ుంద . కొతుా 
శందమసైఱోల  తృసఱదంతాఱు ఉడుతృో ఔుండా, ఱసఴాతంగస ఈండ ేలైా  మిగిత ేఆఫబంద గస ఈంట్ుంద ; ఆఱాంట్ ్
శందమసైఱోల  కచిితంగస దంతరెభదయడుతు శంరద ంచాయౌ. తృసఱదంతాఱు తాయగస ఉడుతృో త ేఅ తమసాత ళచేి లైా 
దఖగయదఖగయగస ఏయుడు కేచోట్ ఔడ్ెకొతు తృోభనట్ుట  ఄతుహశు ంద . 
9.3 లైా ఱేఔతృో ళడ్ం  
శషజంగస ళచిిన లైా ూమిుగస కసతూ తృసక్షుఔంగస కసతూ తృోభనపుడ్ె, అఱెాయోఱార్ ఎభుఔ అ తృసర ంతాతుా 
ఱోఱకూ ఱాగేశఔుంట్ునాట్ుల  ఄళపతేంద . ఇ ఄళశిఔు డెంట్ల్ తృో ర ళ ిళహస్ దాామస చికూతస చేయసు యు. అయౌునేట్స ఆం రవన్ 
బ ట్ీమిమల్స, కసయౌషమమ్ కోల మ ైడ్స తృౌడ్ర్, అకూాయౌక్, తృో యసయ్న్, ముదఱభెనయ ఈయోగించి చికూతస చేయసు యు. 

10.1 భాల్ఄఔల వన్స 
లా ళయశఱో ఎట్ుళంట్ ్భాయుు జమిగినా, దాతు ళఱల  ఄశషజబ ైన ఄఔల వన్ జమిగ ిఄద  రభాదఔయం ఄభనా ఱేఔ 
చడ్డాతుకూ ఆఫబంద గస ఈనాా, అ ఄళశిన భాల్ఄఔల వన్ ఄంట్ాయు. 
రసయధ  తుమసి యణ  
భాల్ఄఔల వన్స భూడ్ె యకసఱు  
కసల స్-1 
శజ భట్ల్ అర్ి శంఫంధం యసధాయణంగస ఈండాయౌ. కూందట్ ్ఱసఴాతబ ైన మోఱార్ యొఔక మాంట్ీమిమర్ ఫఔల్ ఖూా వ్ 
 భన ననా ముదట్ ్ఱసఴాత మోఱార్ యొఔక మాంట్ీమిమర్ ఫఔల్ ఔస్ు తో ఄఔల డ్స ఄళపతేంద .  
కసల స్-2 
కూంద అర్ి  భన డుశటల్ నండు ఔతూశం శఖం ఔస్ు రెడ్ఱాుట్ ్దయంఱో ఈంట్ుంద  
కసల స్-3 
కూంద అర్ి  భన మీళహమల్ నండు ఔతూశం శఖం ఔస్ు ఄంత రెడ్ఱుు దయంఱో ఈంట్ుంద  
చికూతసఔు భుంద జఞఖాతుఱు  
 భరభమ ీకసనెభన్ భుంద ేఉడుతృో భ కాయ ఏయుడ్ఔతృో త ే
యో ఱడర్ చేళహన శుర్ తో ఔడున ఱోళర్ యౌంఖుళల్ అర్ి  ట్ాట యౌ; దీతుళఱల  ఔతెు యలైల  జయఖఔుండా ఈంట్ాభ. 
 భరభమ ీకసనెభన్ భుంద ేఉడుతృో భ కాయ ఏయుడుత ే 
పేస్ అమోి డోంట్్క్ చికూతస జయతృసయౌ. ఎడ్సు రెభస్ మిఔయం ఈయోగించి LLHA  ట్ాట యౌ. దీతు ళఱల  ఏయుడున కాయ 
ఆఫబంద ఔయంగస తమాయు ఄళాఔుండా, కూంద ఈనా ఆతుసశర్స యసి నబరంఴం ఄళాఔుండా ఱసఴాతబ ైన కసనెభన్ లైా 
 యఖడాతుకూ ఄనళపగస ఈంట్ుంద .  
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ఆతుసశర్ ఔాయడంగ్ 6 mm ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ ేభధయ గీత ఄధ ఔంగస చొచిఔుతుతృో భనట్ుట  భమిము ఱసఴాతబ ైన 
ఆతుసశర్ అర్ి నండు  భకూ మసఔుండా ఄడ్ెడ  డ్ెతేంట్ ే 
కసంట్రా -ఱాట్యల్  భరభమ ీకసనెభన్ ంట్్తు త ఱగించాయౌ.  
 భరభమ ీపస్ట మోఱార్ భుంద ేఉడుతృో త ే
ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  ఎఔుకళగస మీళహమల్ ఔదయౌఔ కూంద  ఱసఴాత మోఱార్ ఔు ఄధ ఔంగస ఈండ్ద. ఄభత ే
ఱసఴాతబ ైన ముదట్ ్మోఱార్ మసఔభుంద భాకూసఱాల  తృసర ంతంఱో ఖాఴిందఖగ కాయ ఏయుడ్ెతేంద . కసఫట్్ట కాయతు 
ఈంచడాతుకూ శమ ైన చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
 భరభమ ీమ ండ్ళ మోఱార్ భుందగసన ేఉడుతృో త ే
1. కాయ ఏయుడ్ఔతృో త:ే 
ళేుస్ బ ైంట్ెభనర్ ఄళశయం ఈంట్ుంద   
ఫాయండ్స భమిము ఱప్, నాన్స మిఔయం, ట్రా నాస లెంట్ల్ అర్ి ఱేదా ఱోళర్ యౌంఖుళల్ షో యౌడంగ్ అర్ి ళంట్్య 
ఈయోగించి చికూతస చేమాయౌస మసరొచి 
ముదట్ ్ఱసఴాత మోఱార్ మసఔభుంద ే భరభమ ీమ ండ్ళ మోఱార్ ఉడుతృో త ేడుశటల్ వ ళేుస్ బ ైంట్ెభనర్ ఄభమసియౌ 
2. కాయ ఏయుడుత:ే 
 భరభమ ీమ ండ్ళ మోఱార్ ఉడుతృో భ కాయ ఏయుడుత ేచికూతస చాఱా కూలవటతయం ఄళపతేంద . ఏయుడున కాయతు ఫట్్ట చికూతస 
ఈంట్ుంద , ఄంతేకసఔుండా దంతాఱఔు భమిము ఎభుఔుఱఔు శంబంద ంచిన యవమాఱన ఔడా మిఖణఱోకూ 
తీశకోరసయౌ  
కాయతు ూడ్ిడాతుకూ చేళ ేయసధాయణ రమతాాఱ నండు పేస్ I చికూతస ళయఔు ఄళశమసతుా ఫట్్ట ఏదెభనా చేమాయౌస 
మసరొచి.  
మోఱార్ డుశటఱభెజర్, నాన్స,  ండ్ెయఱం మిఔమసఱు, డుశటల్ జ ట్స, ఒ న్ కసభల్ ళహరీంగ్ ఖఱ తృసక్షుఔ 2×4 ఫరా క ట్సస ,  
తీళహరేమఖఱ ళేుస్ మిగ ైనర్స 

11.0 తీళరబ ైన ంట్ ్గసమాఱు (ట్ార భాట్్క్ డెంట్ల్ ఆంజూయమిస్) 
దీతు ళఱల  నా దఱుగస ఄళాడ్ం, యసి నబరంఴం చెందడ్ం ఱేదా నా ఉడుతృో ళడ్ం, నా యయఖడ్ం ఱేదా ంట్ ్
ఎభుఔ యయఖడ్ం, చీయౌన గసమం ఏయుడ్డ్ం, యఔుయసర ళం ఄ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  తుమసి యణ 

Type Presentation 

ంట్్ ఔంఔవన్ ంట్్కూ అధాయంగస ఈండే ఔణజఞఱాతుకూ గసమం (యసి నబరంఴం ఄళాఔుండా) 
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శఫలకేసవన్ తృసక్షుఔ యసి నబరంఴం ఄళపతేంద , కసతూ యసి నబరంఴం ఄళపతేంద  ఄనే ఔనాా 

శఫలకేసవన్ ఱో నా దఱు ఄళపతేంద  ఄనే ఎఔుకళపగస రసడ్ెతాయు. 

ఱకేసవన్ నా యసి నబరంఴం ఄఖుట్ (ఱేట్యయౌల, ఱాయతమయౌల  ఱేదా తృసయఱేట్యౌల) 

ఆంట్ృర వన్ నా యసి నబరంఴం ఄభయ యసక ట్స ఱోకూ రెయాతృో తేంద . దీతు ళఱల  
అయౌాయోఱార్ ఎభుఔ యమిగే ఄళకసఴం ఎఔుకళ. 

ఄళఱషన్ యసక ట్స నండు నా ూమిుగస యడుతోృ ళడ్ం 

 
భఽద ఔణజఞఱ గసమాఱు  
1. ఄఫలరవన్: భఽద ఔణజఞఱం యొఔక ఈమితఱాతుకూ ఏదెభనా ళశు ళప/తేనఔ ళఱల  గయషణ ఏయుడు గసమం ఔయౌగిత ే
దాతుా ఄఫలరవన్ ఄంట్ాయు. యసధాయణంగస ఄభత ేఇ గసమం ఈమితఱం ళయక ేమిమితం ఄళపతేంద , చయమం 
 భతృ యన గసమయుశు ంద . కొతుా ఄయుదెభన శందమసైఱఱో ఔణజఞఱంఱో ఱోఱ తృ య ళయఔు రెయ్ల  ఄళకసఴం ఈంద . 
2. ఔంట్ృయవన్ (ఫూర జ్): ఎఔుకళగస ఔణజఞఱం దెఫబతితు ఱోఱ ళయఔు రెయల శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఱేదా శబ్-
భూయకోశల్ ఴ మోజ్ జయఖడాతుా ఔంట్ృయవన్ ఄంట్ాయు. ఆందఱో ఈమితఱంఱో ఈండ ేఔణజఞఱం భ ఎట్ుళంట్ ్
ఖుఱు ఈండ్ద.  
3. ఱాశమేవన్: ఎహతీయౌమల్ భమిము శబ్-ఎహతీయౌమల్ ఔణజఞఱంఱో చీయౌఔ ఏయుడ్డాతుా ఱాశమేవన్ ఄంట్ాయు. 
భఽదఔణజఞఱాతుకూ జమిగ ేశయాయసధాయణబ ైన గసమం ఆద.ే ఏదెభనా దనెభన తేనఔ రెయల ఔణజఞఱాతుకూ ఖుచిఔుంట్ ే
ఱాశమేవన్ ళఱల  ఆఫబందఱు ఎదమోకరసయౌస ళశు ంద . 
చికూతస  
ఆనా్ోక్షన్ 
మ ళహన్ శయౘమంతో ఎచిింగ్ భమిము ళయౌంగ్ చేమడ్ం దాామస ఆనా్ోక్షన్ నండు ళచేి గీతఱన ఔనఫడ్ఔుండా 
చేయొచి. జీతాఱు డ్ఔతృో త ేఎట్ుళంట్ ్చికూతాస ఄళశయం ఱేద. ఆనా్ోక్షన్ గసమాఱఔు యసధాయణంగస తిమిగ ి
రెభదయతు దఖగయఔు రెలాళఱళహన ఄళశయం ఱేద. 
ఎనాబ ల్ తౄసర ఔిర్  
ంట్ ్భుఔక ఖనఔ ఈంద  ఄంట్ ేదాతుా తిమిగ ింట్్కూ ఄంట్్ంచళచి  
ఔంతోృ ళహట్స మ ళహన్ ఈయోగించి గసమాతుా ఫట్్ట కసంట్ోమింగ్ ఱేదా మ యోట మేవన్ చేమాయౌ  
అయు నండు ఎతుమిద  రసమసఱ తమసాత భయఱ రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ 
ఎనాబ ల్-డెంట్్న్-ల్ు తౄసర ఔిర్ 
హఱలఱోల , రతేయకూంచి లైా ఆంకస ఎదఖుతేనా రసమిఱో ఄభత ేల్ు జీళఴకూుతు యక్షుంచడాతుకూ ల్ు కసహుంగ్ ఱేదా 
తృసక్షుఔబ ైన తృసఱాుట్మి చేమాయౌ. కొతుాయసయుల  లైా ూమిుగస ఎద గిన రసమిఱో ఔడా ఇ చికూతస ఄనశమించళచ  ి 
ల్ు మీద జమిగిన గసమాఱఔు ూతగస కసయౌషమమ్ ఴ ైడరా క ైసడ్స రసడ్డ్ం ఈతుభం  
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లా ళయశ ఫాగస ఎద గిన మోఖుఱఱో యౄట్స క నాల్ చికూతస ఈతుభం. 
ఔరేల ంట్ ్భుఔక ఖనఔ ఈంట్ ేదాతుా ంట్్కూ ఄంట్్ంచళచి 
అయు నండు ఎతుమిద  రసమసఱ తమసాత భయఱ రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ 
ల్ు ఫఴియగతం ఄళాఔుండ  ాఔయౌగ ేకౌా న్-యౄట్స తౄసర ఔిర్  
శమ ైన చికూతస ఖుమించి రణాయఔ యచించి ఄభఱు చేళ ేభుంద, మోగికూ తాతాకయౌఔంగస ఫఱఴీనంగస ఈనా 
భుఔక/ంట్్కూ దాతు ఔక దంతాతుకూ ధఽడ్తాాతుా ఆళాడాతుకూ ఄతయళశయ చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
ంట్ ్భుఔక త ఱగింప  
కొమోనల్ కౌా న్-యౄట్స భుఔక త ఱగింప భమిము జితుుళల్  భయసి భన ఈనా ఄహఔల్ భుఔకన పనయుదిమించడ్ం: 
ంట్ ్భుఔక త ఱగింప భమిము జింజిరెఔటమీ. 
కొమోనల్ కౌా న్-యౄట్స భుఔక త ఱగింప, ఎండోడాంట్్క్ చికూతస భమిము తృో స్ట-మిట్ెభన్డ  కౌా న్ పనయుదిమించడ్ం: 
జింజిరెఔటమీ తమసాత ఇ దదతితు ఄనశమించాయౌ; కొతుాయసయుల  అళ టఔటమీ భమిము అళహటయోతృసల ళటతో ఔయౌహ చేమాయౌస 
మసరొచి.   

12.0 ఒయల్ కసయయట్ ీ& పేళహమల్ మీజిమన్ ఱో ఔణ తేఱు & ఔణ తేఱు తృో యౌన ఄళశిఱు 
తురసయణ: 

 ననట్్ కసయనసయుల  తయచగస రెభదయతు దఖగయఔు రెలలడ్ం భమిము ననట్్ శంయక్షణ ళఱన తురసమించళచి  
 చెడ్ె ఄఱరసట్ుఱ ళఱల  ఔయౌగ ేనయౖసట ఱన మోఖుఱఔు శువటంగస యళమించాయౌ భమిము భతుహంచ ేరమతాం 

చేమాయౌ (ధభతృసనం, భధయతృసభ, తంఫాఔు, క ైతూ, ఖుట్ాక, ముదఱభెనయ) 
 లా మీద ఱేత ఫూడుదళయణంతో భచిఱు ధభతృసనం ఱేదా ఖుట్ాక నభఱడ్ం ళఱల  ళళేు  రెంట్న ే

రెభదయడుతు శంరద ంచాయౌ  
 ననట్్కూ శంఫంధ ంచిన అమోఖయ శచనఱు ఄతుా తృసట్్ంచాయౌ  
 ంట్ ్చికూతసఱో ఏదెభనా ఱోతృసఱు ఈనాట్ుట  ఄతుహళేు  రెంట్న ేదంతరెభదయతు దఖగయఔు రెయల శమ ి

చేభంచకోరసయౌ 
తనెభన్ ఒడాంట్ోజ తుక్ ట్ృయభర్స  
ఄబ ఱోఫాల యోట భా, కసయయౌసపభంగ్ ఒడాంట్ోజ తుక్ ట్ృయభర్స, ఄబ ఱోఫాల ళహటక్ ప భఫోర భా, ఄడుననభట్ోభడ్స ట్ృయభర్స 
(ఄడునన ఄబ ఱోఫాల యోట భా), ఄబ ఱోఫాల ళహటక్ ప భఫోర -ఒడోననటభా, ఒడోననట  ఄబ ఱోఫాల యోట భా, కసం ల క్స ఒడోననటభా, 
కసంతృౌండ్స ఒడోననటభా, ఒడోననట జ తుక్ ప భఫోర భా, ఒడోననట జ తుక్ బ ైకోసభా, ళహబ ంట్ోభా భమిము ళహబ ంట్్పభంగ్ 
ప భఫోర భా. 
నాన్-ఒడాంట్ోజ తుక్ తనెభన్ ట్ృయభర్స  
తనెభన్ అళహటయోజ తుక్ ట్ృయభర్స (ఎభుఔ నండు పట్ేటయ): అళహటయోభాస్, బ ైకోసభాస్, కసండోరభస్, ఎయంగ్స 
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ట్ృయభర్, ళ ంట్రల్ జ భంట్స ళ ల్ ఄండ్స ప భఫోర -అళహటయోభా.  
తనెభన్ యసఫ్టట ట్్వయస్ నాన్-ఒడాంట్ోజ తుక్ ట్ృయభర్స: తృసహఱోల భా, ప భఫోర భా, ప భఫరస్ ఏపయౌస్,  మిప యల్ జ భంట్స 
ళ ల్స,  రఖాతూస ట్ృయభర్స, ఴేభాంజియోభా, యౌంతౄసంజియోభా, ఱభెతృో భా భమిము హగ మంట్ెడ్స నెర్ా్. 
చికూతస  
ఎమితరో ఱయకోతృసల కూమా చికూతస 
మోగితు తృ గసఔుఔు శంఫంధ ంచిన ఈతుతేు ఱన రసడ్ఔడ్దతు చెతృసుయౌ  
దనగస ఈండ ేయమిగిన నా ఱేదా ళయయి దామసి ఱన త ఱగించాయౌ  
యట్మిన్ A (O/ట్ాహఔల్) 75000-300000 IU; భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు 
మాంట్ీఅకూసడెంట్స థెయ: β-క మోట్్న్  
యట్మిన్ B కసం ల క్స - ఔమిశయల్ భమిము యౌంఖుళల్ య్వన్స మోగికూ ఈనా శందమసైఱఱో ఆద  
ఈయోఖడ్ెతేంద   
భాయౌగ ాంట్స యసఫ్టట & ఫో న్ ట్ృయభయుల   
యసకాభస్ ళ ల్ కసమిసననభా, యసమోకభా, యౌంతోౄ యసమోకభా, భయోయసమోకభా, కసండోరయసమోకభా, ప భఫోర యసమోకభా, 
ఄడుననయసమోకభా, ఄడుననళహళహటక్ కసమిసననభా భమిము ఎహడెమసమభడ్స కసమిసననభా 
ఴశు రచికూతసఱు  
యసధాయణ ఴశు రచికూతస, ఔాయో ఴశు రచికూతస, పఱుగ మేవన్ (ఎఱకోటో  కసట్ెమ ి& ఎఱకోటో  శయుమ)ీ, ఱేశర్ చికూతస. ళహటభుఱస్ 
తుయౌహరేయసఔ ఔడా ఱయకోతృసల కూమాఱో ఎట్ుళంట్ ్భాయుు ఱేఔుండా ఈంట్ ేఫమాసతు ఔడా మిఖణ ంచళచి.   
యౌంతౄో భాస్  
ఫమికట్సస ట్ృయభర్ ఄనేద  ళమీగఔమించఫడ్తు యౌంతోౄ ఫాల ళహటక్ యౌంతోౄ భా. ఎ ర్భన్ ఫార్ రెభయస్ ఔు ఆద  దఖగయ 
శంఫంధంతో ఈండు ఆనెిక్షన్ ఔఱుఖజేశు ంద . (తుమంతరణఔు కసనసర్/అంకసఱజీ ఄధాయమంఱో చడ్ండు) 
ఖభతుఔ: ఫమికట్సస యౌంతోౄ భాన ఎంత తాయగస ఖుమిుళేు  ఄంత భంచిద , ఎందఔంట్ ేతృసర యంబదఴఱో ఇ రసయధ  
కుమోథెయఔు ఫాగస శుంద శు ంద . 
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3ళ ఄధాయమం  

గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ రసయధఱు 
 
1.1 గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ ట్ార క్ట ఔు ళచేి ఆనెిక్షన్స 
1.2 ఄమీతమాళహస్ 
తృో ర ట్ోజోరసఔు చెంద న ఇ. ఴియోట ఱభెట్్కస ళఱల  ళచేి ఆనెిక్షన్ న ఄమీతమాళహస్ ఄంట్ాయు. ఇ తృో ర ట్ోజోరస కొఱభెట్్స్ 
ఆంకస ఆతయ ేఖు శంఫంధ త శభశయఱన శఽలహటంచ ఖఱద. ఆందఱో యౌళర్ ఄఫసస్, ఫ్ూల మోఱమనమ,ీ కసమిడమాక్ 
డుళ సమినేవన్, ళ మిఫరల్ డుళ సమినేవన్ ళంట్ ్శభశయఱు ఔడా ఈనాాభ. 
ఇ. ఴియోట ఱభెట్్కస యసధాయణంగస ననట్ ్ఱేదా భఱ యంధరా ఱ నండు ఴమీయంఱోకూ ళశు ంద . ఆనెిక్షన్ ఔయౌగించ ేళహస్ట్ భఱం 
ఔయౌళహన తూయు, అయౘయంఱో ఔడా ఈంట్ాభ; ఄమియబరంగస అయౘమసతుా ఄందజేళ ేరసమ ిచేతేఱఔు ఔడా ఇ ళహస్ట్ 
ఈండొచి.  ఴఽంగసయభు దాామస ఔడా ఇ. ఴియోట ఱభెట్్కస ఴమీయంఱోకూ రరేయంచొచి; భుకయంగస ననట్ ్దాామస, 
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ఄతృసనభు దాామస కుాడుంచ ేరసమికూ ఇ తృో ర ట్ోజోరస దాామస రసయధఱు ళచేి ఄళకసఴం ఄధ ఔం. 
ఄమీతమాళహస్ రసయధ  తుమసి యణ  

 యఔుంతో ఔడున యమోచనాఱు  
 తృ తిుఔడ్ెపఱో నొహు  
 జాయం  
 హఱలఱోల  యమోచనాఱు ఄళాఔుండా భఱయశయున నాలం నండు యఔుం కసయడ్ం  
 పపయౌమనెంట్స ఱేదా నెకోా ట్ెభజింగ్ కొఱభెట్్స్ రసయధఱు మోఖ ళయకుుఔయణ తీళరబ ైన యఔు యమోచనాఱు, ఄధ ఔబ ైన 

తృ తిుఔడ్ెప నొహు,  మిట్ోనెభట్్స్ దాామస తెఱుశు ంద . 
చికూతస 
ఄమీతక్ కొఱెభట్్స్  
ట్్తుడ్జోల్ 2 g/day అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ; భూడ్ె మోజుఱు  
ఱేదా 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ (O/IV) 750 mg మోతాదతు ఫాగించఔుతు మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద నండు ద  మోజుఱు   
ఆంట్ార ఱయమినల్ ఄమీతమాళహస్ 
డెభఱోఔసనెభడ్స పపయోమేట్స 500 mg మోతాదతు ఫాగించఔుతు మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల ; ఆయరెభ మోజుఱు  
ఱేదా  
తృసమోమోబ ైళహన్ 30 mg/kg మోతాదన ఫాగించఔుతు మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఐద నండు ద  మోజుఱు 
 
ఄమీఫ  ాయౌళర్ ఄఫసస్ రసయధ  తుమసి యణ  

 ద మోజుఱ ళయళధ ఱో జాయం, కసఱేమం ఔుడు  భఫాఖంఱో నొహు, బ తుగస భాయడ్ం  
 అఔయౌ భందగించడ్ం, ఫయుళప తఖగడ్ం 

ఄమీఫా యౌళర్ ఄఫసస్ ఈనా 60% నండు 70% మోఖుఱఔు కొంకోమిట్ెంట్స కొఱభెట్్స్ ఈండ్ద, ఄభత ేయఔుయమోచనాఱు 
భాతరం రసమికూ ూయాం ళచిిన దాకఱాఱు ఎఔుకళ ఄతు ఖభతుంచఫడుంద . 
చికూతస 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 800 mg భాతరఱు మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద నండు ద  మోజుఱు  
ఱేదా 
ట్్తుడ్జోల్ 600 mg భాతరఱు  మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు  
మోగి ఴమీయం ఔరేల ట్ాకూసక్ గస ఈంట్ ే
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 500 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి మోగి మిళహితి బ యుఖుడ ేళయఔు. మోగ ి
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కోఱుఔునాాఔ ఆంజ క్షనల  అహరేళహ ననట్్ దాామస భాతరఱు ఆరసాయౌ. అ తమసాత: 
డెభఱోఔసనెభడ్స పపయోమేట్స 500 mg మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ద  మోజుఱు 
కోల మోకూాన్ (O) 600 mg మోజుకూ ఔ యసమ;ి మ ండ్ె మోజుఱు; అ తమసాత 300 mg మోజుకూ ఔ యసమ;ి మ ండ్ె రసమసఱు. 
ఄఫసస్ డెభరనేజీ ఈనాట్ుట  ఎఱా ఖుమిుంచాయౌ? 
ప భయోజ తుక్ ఄఫసస్ ఱేనట్ుట  తుమసి మించకోఔడ్ద 
భందఱ దాామస భూడ్ె మోజుఱ తృసట్ు చికూతస ఄంద ంచినా ఔడా మోగిఱో బ యుఖుదఱ ఱేఔతృో త ే 
ఄఫసస్ యిర్ శంబయంచ ేమిళహితి ఈంట్ ే(తీళరబ ైన నొహు, రెకూకలైల ) 
 దదదెభన ఎడ్భ రెభప ఈనా ఱోబ్ ఄఫసస్ 
రసయధ  ఱక్షణాఱు తఖుగ తేనాాభ ఱేదో  మోగితు తయచగస మియౕయౌంచి తెఱుశకోరసయౌ 
ఆనెిక్షన్ తగిగనుట్్కు ఄఫసస్ ళఱల  ఔయౌగిన డొఱల  చాఱా రసమసఱు ఈండుతృో తేంద .  
చికూతస ఄభన నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱ తమసాత ఱేదా ఱక్షణాఱు తగసగ ఔ ఔ యసమ ిUS యసకన్ చేమడ్ం 
భంచిద . 
1.3 గిమామిడమాళహస్  
గిమామిడమా ఱాంతలమా (జి. ఆంట్ళ జటనాయౌస్) ఄన ేతృో ర ట్ోజోరస ళఱల  జీమసణ ఴమంఱో  భన ఈండ ేచినాేఖుఔు ఔయౌగ ే
ఆనెిక్షన్ న గిమామిడమాళహస్ ఄంట్ాయు. 
రసయధ  తుమసి యణ  

 తృసర యంబదఴఱో ఎట్ుళంట్ ్రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళప. 
 రసయధ  ఱక్షణాఱు ళచిినపుడ్ె ముదట్గస ఄఔయసమతేు గస ఱేదా దీయఘకసయౌఔంగస ఫాధ ంచ ేయమోచనాఱు 

ళయసు భ. ఇ యమోచనాఱఱో ఎట్ుళంట్ ్యఔుం కసతూ చీభు కసతూ ఔతుహంచద. 
 కొతుా శందమసబఱఱో చినా ేఖు తృో వకసఱన తీశకోతుళాఔుండా గిమామిడమా ఱాంతలమా ఆనెిక్షన్ 

చేశు ంద .  
ేఖు ఫమట్ ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఴం తఔుకళ. ఔరేల ళళేు  ఄయ ఄమిటకేమిమా, భయ్టతౄసమ్ ఎమితీభా, 
ఫరా ంకోయసుశమ్, తయౌమమ ిట్రా క్ట రసయధ , మిమాకుటవ్ అయుమ ైట్్స్ ళంట్ ్రసయధఱు మసరొచి. 
యచాయణ: గిమామిడమా ఆంట్ళ జటనాయౌస్ ట్ోర తౄో జ భట్సస ఱేదా ళహస్ట్ యచాయణఔు బ ైకోా యో కహక్ శట ల్ ఎకససమినేవన్. 
ళమిమల్ 3 యసంహల్స ఎకససమినేవన్ చేళేట్పుడ్ె ళ తుసట్్యట్ ్   యుఖుతేంద . తుమిదవటబ ైన మీక్షఱు ఄంట్ ేశట ల్ 
మాంట్్జ న్ ELISA ఱేదా డ్యయోడునల్ ఫమాస చేయసు యు. 
చికూతస 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ (O) 400 mg మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద మోజుఱు  
ఱేదా 
ట్్తుడ్జోల్ (PO) 2 gm మోజుకూ ఔ యసమ ి 
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హఱలఱఔు: పపమసజోయౌడోన్ 6 mg/kg మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు 
జఞఖాతుఱు  

 బ ట్ోర తుడ్జోల్, ట్్తుడ్జోల్, ళ కూాడ్జోల్ రసడ్ెతేనా మోఖుఱు ఎట్్ట మళిహితేఱఱో భదయం ళేయంచఔడ్ద. 
 ఖయైళతేఱు ముదట్ ్తెభరభాళహఔం ఄపుడ్ె బ ట్ోర తుడ్జోల్, ట్్తుడ్జోల్, ళ కూాడ్జోల్ రసడ్ఔడ్ద  
 కసఱేమాతుకూ శంఫంధ ంచిన మోగసఱు ఈంట్ ే భన చెహున మోతాదన 50% తగిగంచేమాయౌ. 

1.4 ఄయసకమిమాళహస్ 
ఄయసకమిస్ ఱుంతరకసభడ్సస ళఱల  ేఖుఱో ఆనెిక్షన్ ళళేు  అ రసయధ తు ఄళేకమిమాళహస్ ఄంట్ాయు. మియబరంగస ఱేతు 
తృసర ంతాఱోల , శమ ైన తృో వకసయౘయం ఄందతు ళయఔుు ఱఱో, ఐయన్ ఱోం ళఱల  ళచేి ఄతూమిమా ఈనా రసమికూ, భానళహఔ 
ఱేదా ఱసమీమిఔ ఎదఖుదఱ ఱేతు రసమికూ ఄళేకమిమాళహస్ ళచేి ఄళకసఴం ఄధ ఔం. 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ఎఔుకళ భంద  మోఖుఱఱో రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్ళప  
 రసయధ  ఱక్షణాఱు మ ండ్ె యకసఱు - తృసర యంబ దఴ (ఱామసా బ ైగేావన్) & చిళమ ిదఴ (బ కసతుఔల్ ఎప క్ట్) 
 తృసర యంబ దఴఱో (ఖుడ్ెల  రరేయంచిన నాఱుఖు నండు దయౘయు మోజుఱు): జాయం, దఖుగ , అమాశం, 

ఖుయుా  ట్టట్ం. 
 చిళమ ిదఴఱో (ఖుడ్ెల  రరేయంచిన అయు నండు ఎతుమిద  రసమసఱు): పయుఖుఱ ఔదయౌఔ (ననయు, భుఔుక, 

భఱనాలం), యయసు యబ ైన ఱేఔ ఎహగసయళహట కో్ తృ తిుఔడ్ెప నొహు, యకసయం, రసంతేఱు, గొంతే శమిచేశకోళడ్ం, 
తృ డు దఖుగ , తౄసయమింజిమల్ గోల ఫస్. ఆఫబందఱు - తయౌమమ ి& ఆంట్ళ జటనల్ ఄఫ ర్ర క్షన్, ఄ ుండుళ భట్్స్, 
తృసంకూామాట్ెభట్్స్ భమిము భాల్ నయట్్రవన్. 

చికూతస  
అఱెబండుజోల్ (O) 400mg ఔక యసమ ి

ఱేదా 
బ ఫ్ండ్జోల్ 100 mg మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల , భూడ్ె మోజుఱు. ఖయైళతేఱఔు ఆళాఔడ్ద 

1.5 అంక ైఱోయ ట బ ైళహన్   
అంక ైఱోయోట భా డ్యయోడునేల్ ఱేదా నెఔట్ర్ ఄబ మికసనస్ దాామస చినాేఖుఔు ళచేి రసయధ తు అంక ైఱోయ ట బ ైళహన్ 
ఄంట్ాయు. యఔుఴీనత ఇ రసయధ కూ రధాన ఱక్షణం భమిము యఔుఴీనతఔు కసయణం ఄభేయ రసయధఱోల  ఆద  ఔడా ఔట్.్  
చికూతస  
బ ఫ్ండ్జోల్ 100 mg భాతరఱు నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి భూడ్ె మోజుఱు.  
ఇ భాతరఱు మ ండ్ె శంళతసమసఱు  భఫడున హఱలఱ నండు  దదరసమికూ భాతరబ ేఆరసాయౌ. మ ండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప 
రసమికూ ఆద  కసంట్రా -ఆండుకేట్ెడ్స. 
ఱేదా  
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 భమసంట్ెల్ తృసమోభేట్స 250 mg;  ళహయంజి 250 mg/5 ml యౄంఱో ఄభత ే10 mg/kg body weight మోజుకూ 
ఔ యసమ,ి భూడ్ె మోజుఱు  
ఇ భంద శంళతసయం ఱోప హఱలఱఔు రసడ్ఔడ్ద  
ఱేదా 
అఱెబండుజోల్ (O) 400mg ఔక యసమ ి
శంళతసయం నండు మ ండ్ె శంళతసమసఱ ళమశ భధయన ఈనా హఱలఱఔు అఱెబండుజోల్  ళహయంజి 200 mg ఔక 
యసమి. 
మ ండ్ె శంళతసమసఱు  భఫడున హఱలఱఔు అఱెబండుజోల్  ళహయంజి 400 mg ఔక యసమ.ి 
మోగ ియవమశచి 
కొంకూ పయుఖుఱు ఴమీయంఱోకూ చయమం దాామస రరేయయసు భ, ఄద  ఔడా ఱామేా యౄంఱో ఈనా పయుఖుఱు రరేయంచి 
ఴమీయంఱో ఎదఖుతాభ 
ళయళయసమ క్షేతరా ఱోల , ఫమట్ తుచేళేరసయు ఫూట్ుల , గోల వ్స రేశకోళడ్ం ళఱల  రసయధ  మసఔుండా తురసమించళచి  
 భన చెహున భందఱు ఖమిైణీఱు, తృసఱు ఆశు నా తఱుల ఱు భమిము భదయతృసనం చేళేరసయు రసడ్ఔడ్ద  
యకసయం, తృ తిుఔడ్ెప నొహు, తఱనొహు, ఔలైా తియఖడ్ం, రసయఔుఱత భమిము చయమం మీద మసష్ ళంట్్య భందఱ 
ళఱల  ఔయౌగ ేరతిచయయఱు. 
 
1.6 యసట ో ంగ ైఱోభడుమాళహస్  
యసట ో ంగ ైఱోభడ్సస ఄన ేమసనా నెభట్ోడ్సస ఱో మ ండ్ె యకసఱ జఞతేఱ ళఱల  ేఖుఱో ఆనెిక్షన్ ళళేు  అ రసయధ తు 
యసట ో ంగ ైఱోభడుమాళహస్ ఄంట్ాయు. భనవేఱోల  మోగసతుా ఔఱుఖజేళ ేజఞతి ఎస్. ళ టమోకమసయౌస్. ఇ జఞతి యయవటత 
ఏమిట్ంట్,ే మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఫాఖునా భనవేఱోల  ఎట్ుళంట్ ్రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔనఫయచఔుండా దఱసఫాద ఱ తృసట్ు 
ఴమీయంఱో ఈంట్ృ, ళఽద ి చెందడ్ం; మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఫాగోఱేతు ళయఔుు ఱఱో భాతరం తృసర ణాంతఔబ ైన ఆనెిక్షనల ఔు (ఴ ైర్ 
ఆనెిక్షన్ ళహండోరమ్, డుళ సమినేట్ెడ్స యసట ో ంగ ైఱోభడుమాళహస్) కసయణభభయ భయణాతుకూ దామ ితీశు ంద . 
 
రసయధ  తుమసి యణ  

 యసట ో ంగ ైఱోభడుమాళహస్ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడ భ ఄంట్ ేనెభట్ోడ్స ఄద   యుఖుతేనా తృసర ంతం 
నండు ఆతయ నాఱాఱ దాామస ఔదఱుత, చయమశంఫంధ త ఆఫబందఱు తఱెతేు తాభ.  

 కసా తుక్ ఄనా-కసంహల కేట్ెడ్స ఆనెిక్షన్స ఄపుడ్ె, ఱామేా చయమఫాఖంఱోకూ ళశు ంద , ఄఔకడ్ యట్ ్ళఱల  
ఔయట్ేతుమస్ యసట ో ంగ ైఱోభడుమాళహస్ ళశు ంద . ఱామసా చయమం దఖగయఔు ళఱశ రెలైు నా కసయణంగస దీతుా 
ఱామసా ఔమ న్స ఄతు ఔడా ఄంట్ాయు.  

 ేఖు ఆనెిక్షన్ ళచిినా ఱక్షణాఱు భాతరం ఫమట్డ్ళప. చినాతృసట్ ్శంకేతాఱభెన తృ తిుఔడ్ెప నొహు, 
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యకసయం, రసంతేఱు, ఔుడ్ెపఫబయం, యమోచనాఱు, ఎహగసయళహట కో్ నొహు ళఱల  యసట ో ంగ ైఱోభడుమాళహస్ 
ళచిిందతు దర యఔమించఱేభు. 

 తృో వకసయౘయ ఱోం ఈనా హఱలఱోల , యసట ో ంగ ైఱోభడుమాళహస్ ళఱల  దీయఘకసయౌఔ యమోచనాఱు, కసచెకూసమా, 
ప భఱయర్ ట్ు తెభరవ్ (ఎదఖుదఱ ఱేఔతృో ళడ్ం) ళంట్ ్అమోఖయ ఄళశిఱు ళయసు భ. 

 యసట ో ంగ ైఱోభడుమాళహస్ ళఱల  గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ (GI), ఱమనమ,ీ డెమసమట్ోఱాజిక్, నయమోఱాజిక్, గసా మ్ 
నెఖట్్వ్ ఫాకుటమిమిమా ళంట్ ్ళహితేఱు ళయకూుకూ ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద . రతేయకూంచి ఴ ైర్ ఆనెిక్షన్ ఈనా 
మోఖుఱఔు  భన చెహున యుఖమతఱు తాయగస ఫమట్డ్తాభ. 

చికూతస  
ఐళమ మకూటన్ 200 mcg/kg మోజుకూ ఔ యసమ;ి మ ండ్ె మోజుఱు  
ఔరేల ఆనెిక్షన్ నెభమద గస తఖుగ తేనాట్ుట  ఄతుహళేు  ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు రసడొచి. మసనాజీళపఱు 
ూమిుగస త ఱగితృో ళడాతుకూ అఱెబండుజోల్ (O) 400mg మోజుకూ ఔ యసమ;ి భూడ్ె మోజుఱు ఔడా శభయిళంతంగస 
తు చేశు ంద . 
ఄఔయట్స & కసా తుక్ యసట ో ంగ ైఱోభడుమాళహస్  
పస్ట ఱభెన్ థెయ  
ఐళమ మకూటన్ (O) 200 mcg/kg మోజుకూ ఔ యసమ;ి మ ండ్ె మోజుఱు  
ఱోరస ఱోరస ఆనెిక్షన్ ఈనా రసమికూ, ద ఴేన కేజీఱు ఔనాా తఔుకళ ఫయుళప ఈనా రసమికూ, ఖమిైణీఱఔు భమిము 
తృసఱు ఆచేి తఱుల ఱఔు ఐళమ మకూటన్ ఆళాఔడ్ద 
ఱేదా 
అఱెబండుజోల్ (O) 400mg మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు 
కసంట్రా ఆండుకేవనల  
ఫ్ంజిభడ్జోల్ మిఴాభాఱతో చేళహన భందఱు మోగికూ డ్ఔతృో త ే భ భందఱు రసడ్ఔడ్ద 
ఖమిైణీఱు ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో ఇ భందఱు రసడ్ఔడ్ద 
భఱ మీక్ష చేళహనపుడ్ె యసట ో ంగ ైఱోభడుమాళహస్ తృసజిట్్వ్ ఖనఔ ళళేు  భమిము ఱక్షణాఱు తఖగఔతృో త;ే మోగికూ మ ండ్ె 
నండు నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత భఱ మీక్ష చేళహ ఆనెిక్షన్ ూమిుగస త ఱగితృో భందో ఱేదో  చడాయౌ. ఔరేల ఱామేా 
ఈనాట్ుట  తెయౌళేు , చికూతస పనఃతృసర యంతేంచాయౌ. 
ఴ ైర్-ఆనెిక్షన్ ళహండోరమ్/ద ళ సమినేట్ెడ్స యసట ో ంగ ైఱోభడుమాళహస్ 
యసధయబ ైనంత ళయఔు ఆభూమాననశ రీళహవ్ థెయ తుయౌహరేమాయౌ ఱేదా తగిగంచాయౌ. అ తమసాత: 
ఐళమ మకూటన్ (O) 200 mcg/kg మోజుకూ ఔ యసమ,ి మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు భఱ ఱేదా శిట్ం మీక్షఱు నెఖట్్వ్ 
ళచేింత ళయఔు రసడాయౌ. 
ననట్్ దాామస భందఱు డ్తు మోఖుఱఔు మ ఔటల్ దదతిఱో భందఱు రసడుత ేపయౌతం ఈండొచి. ఔరేల ననట్ ్దాామస 
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భమిము మ ఔటమ్ దాామస భందఱు రసడునా ఈయోఖం ఱేఔతృో త ేఐళమ మకూటన్ శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ తౄసయుమఱా రసడొచి 
ఄతు FDA అమోద ంచింద . 
1.7 ళహయోట డుమాళహస్ 
ట్ేప్ రసర్మ (ఒ యఔబ ైన ఏయౌఔతృసభు) రసయధ  ఄమియబరంగస ఈండ్డ్ం, అయౘయప ఄఱరసట్ుల  ళఱల  ళశు ంద . 
రధానంగస: 
ళహళహటళ యసస్ ఫో యస్ (ట్ీతుమా యసజినేట్ా యొఔక ఱామసా దఴ) - చిి ఱేదా శమిగసగ  ఈడ్ఔతు గొడ్ెడ భాంశభు తినడ్ం 
ళఱల  ఴమీయంఱోకూ రరేయశు ంద . 
ళహళహటళ యసస్ ళ ఱుల ఱోళ ే(ట్ీతుమా యో యౌమం యొఔక ఱామసా దఴ) - శమిగసగ  ళండ్తు అయౘయదామసి ఱు తినడ్ం ళఱల  
ఴమీయంఱోకూ రరేయశు ంద . 
డెభపహఱోల ఫో మిమం ఱాట్మ్ - శమిగసగ  ళండ్తు చే ళఱల  ళశు ంద . 
ఴ ైబ ననఱెహసస్ నానా - భఱం ఔయౌళహన అయౘయం కసతూ ఆతయ యధానాఱోల  కసతూ ననట్ ్ఖుండా రరేయశు ంద . భనవేఱ 
దాామస, ఔుఔకఱ దాామస, ఆతయ జంతేళపఱ భయౌనాఱు దాామస ఆద  శంఔామించ ేఄళకసఴం ఈంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఏయౌఔతృసభుఱు  యుఖుతేనాా ఎట్ుళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళప  
భఱంఱో ఏయౌఔతృసభుఱ తృో ర గోల ట్్డ్సస ఱేదా ఴమీయఫాగసఱు ఔతుహంచడ్ం దాామస ఄయ ఴమీయంఱో ఈనాామతు 
తెఱుశకోరొచ .ి 
ఎహగసయళహట కో్ ఆఫబందఱు, యకసయం, యమోచనాఱు & ఫయుళప తఖగడ్ం  
ంట్ోల కూ చేమిన మసనాజీయతు ఫట్్ట తీళరబ ైన రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ 
రయోఖఱసఱఱ  ోమీక్షఱు  
ఖుడ్ెల , మసనాజీళపఱు ఈతుకూ తెఱుశకోళడాతుకూ భాకోా యో కహక్ భమిము బ ైకోా యో కహక్ యచాయణ. కొతుా ళ యోట డ్సస 
భఱంఱోకూ నేయుగస ఖుడ్లన ళదఱుతాభ, కొతుా యసయుల  ళ యోట డ్సస ఴమీయఫాగసఱు ఔడా ఈండొచి. మ ండ్ె-భూడ్ె 
యసయుల  భఱం తీశఔుతు మీక్షుళేు ళ తుసట్్యట్ ్ యుఖుతేంద . ఄఱాట ో యో ననఖాప, CT, MRI, శట ల్ మాంట్్జ న్, ELISA 
మీక్షఱు రసయధ  తుమసి యణఔు చాఱా ఈయోఖడ్తాభ,  భగస ఆతయ మోగసఱు (ఈదా: ళహళహటళ మోకళహస్, ఎకూననకోకోళహస్) 
ఖుమించి ఔడా తెఱుశు ంద . 
చికూతస  
1. ట్ీతుమా యో యౌమం, ట్ీతుమా యసజినేట్ా & డెభపహఱోల ఫో మిమం ఱాట్మ్ కోశం  

C: తుకోల శబ ైడ్స (PO) 
 దదఱఔు, అయు శంళతసమసఱు  భఫడున హఱలఱఔు - 2g ఄఱాుయౘయం తీశఔునా తమసాత ఔ మోతాద, మ ండ్ె 
ఖంట్ఱ తమసాత మేగట్్వ్ (ఈదా: బ గీాలహమం శఱేిట్స) రేశకోరసయౌ. 
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మ ండ్ె నండు అయు శంళతసమసఱ హఱలఱఔు - 1g అయౘయం తినా తమసాత ఔ మోతాద, మ ండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత 
మేగట్్వ్ రేశకోరసయౌ. 
మ ండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 500mg అయౘయం తినా తమసాత ఔ మోతాద, మ ండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత 
మేగట్్వ్ రేశకోరసయౌ. 
2. ఴ ైబ ననఱెహసస్ నానా కోశం 
హఱలఱఔు & అయు శంళతసమసఱు  భఫడున హఱలఱఔు - C: Niclosamide 2g ఔ మోతాదఱో ముదట్ ్మోజు, అ 
తమసాత 1g మోజుకూ ఔయసమ,ి అయు మోజుఱు.  
మ ండ్ె నండు అయు శంళతసమసఱ హఱలఱఔు - C: Niclosamide 2g ఔ మోతాదఱో ముదట్ ్మోజు, అ తమసాత 
500mg మోజుకూ ఔయసమ,ి అయు మోజుఱు. 
మ ండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - C: Niclosamide 500mg ఔ మోతాదఱో ముదట్ ్మోజు, అ తమసాత 
250mg మోజుకూ ఔయసమ,ి అయు మోజుఱు. 
ఱేదా  
C: మసజికసాంట్ెల్ 40mg/kg body weight (O) ఔకయసమ.ి 
3. ఴ తృసట్్క్ ఎకూననకోకోళహస్ కోశం 
ఎకూననకోకోళహస్, అఱెబండుజోల్ భమిము ఴశు రచికూతస దాామస తఖుగ తేంద  ఱేదా అఱెబండుజోల్ భమిము PAIR 
(ంఔిర్, మాళహుమేవన్, ఆంజక్షన్, మ-ీమాళహుమేవన్) దాామస తఖుగ తేంద .   
ఖభతుఔ: 
డెభపహఱోల ఫో మిమం ఆనెిక్షన్ ళళేు  యట్మిన్ త-12 ఱోం ళశు ంద , ఔరేల ఄట్ుళంట్ ్మిళహితి ఖభతుళేు  మ ంట్యల్ 
దదతి దాామస యట్మిన్ త-12 ఄంద ంచాయౌ. 
భందఱు ఫాగస నమియౌన తమసాత మింగసయౌ  
ఴ చిమిఔ: ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో ఈనా ఖమిైణీఱు తుకోల శబ ైడ్స రసడ్ఔడ్ద. 
 

1.8 ట్ెభతౄసభడ్స & తృసమసట్ెభతౄసభడ్స  
యసఱమమనెఱాల  ట్ెభపహ, యసఱమమనెఱాల  తృసమసట్ెభపహ, ళ మోళర్ ఖూా ప్ A & B ళఱల  ఔయౌగ ేఄఔయట్స ళహశటమిక్ రసయధ . ఄమియబరబ ైన 
ఱేదా యసఱమమనెఱాల  ఔయౌళహ ఈనా తూయు ఱేదా అయౘయం తీశఔునాపుడ్  ెళశు ంద .  
రసయధ  తుమసి యణ 
ట్ెభతౄసభడ్స ఎతుా మోజుఱు ఈంట్ుంద , ఱక్షణాఱు ఎపుడ్ె ఫమట్డ్తాభ ఄనేద  ఄంచనా రేమఱేభు. 
జాయం, తీళరబ ైన తఱనొహు, బ ైఔభు & ఔండ్మసఱ నొహు (బ ైమాయౌుమా) ళంట్్య రధాన ఱక్షణాఱు. 
తృసర యంబ దఴఱోన ేట్ెభతౄసభడ్స న ట్్టంచకోఔతృో త ేఄద  తీళరతయబ  ైడెయ్మిమం, అఫటనేడవన్, ఆంట్ళహటనల్ ఴ మోమేజ్, 
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ఫొ రెల్  యిమేవన్ ళంట్ ్రసట్్కూ దామ ితీళహ చిళమికూ మోగ ితృసర ణాఱు కోఱోుళచి. ఔరేల మోగ ితృసర ణాఱు తుఱుపఔునాా 
జీయతకసఱం నయమోళ భకూమాట్్రక్ కసంహల కేవన్స ళఱల  ఆఫబంద  ఔఱుఖుతేంద . 
రయోఖఱసఱ దాామస రసయధ  తుమసి యణ 
ట్ెభతౄసభడ్స రసయధ  తుమసి యణ మీక్షఱ దాామసన ేతెఱుశు ంద . 100% కచిితబ ైన ట్ెభతౄసభడ్స రసయధ  తుమసి యణ ఔఱిర్ 
దాామస తెఱుశు ంద . ఫో న్ భామో మాళహుమేట్స; యఔుం భమిము భఱం ఔఱిర్ (జాయం ళచిిన రసయం మోజుఱఱో 
చేమాయౌ) ఱాంట్్య తృసర భాణ ఔం. ళమోఱాజిక్ మీక్షఱు: రెభడ్ల్ మీక్ష, ఆండెభమ క్ట ఫ్ోల మోళ ంట్స మాంట్ీఫాడ,ీ ELISA. 
చికూతస  

కోల మసంప తుకసల్ 75 mg/kg/day, దాాఱుఖు నండు ఆయరెభ ఔక మోజుఱు 
ఱేదా 

ఄభాకూసళహయౌలన్ (కసల ళపతుక్ మాళహడ్స శఴితం) 100mg/kg/day, దాాఱుఖు మోజుఱు 
ఱేదా 

ట్ెభరబ తోహరమ్-శఱాిబ తాఔసజోల్ 10 & 50 mg/kg/day 
భయ్ట-డ్రగ్ మ ళహశటన్స 
భందఱఔు తుమోధఔత ఏయుడున ట్ెభతౄసభడ్స యశుమిశు ంద , దీతుకూ చికూతస ఄంద ంచడ్ం చాఱా ఔవటం. ఇ కూంద చెహున 
భందఱ ళఱల  ఈయోఖం ఈండొచి: 
ళ పహకూసమ్ 20 mg/kg మ ండ్ె మోతాదఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; ద  నండు దాాఱుఖు మోజుఱు  
ఱేదా 
ళ ఫ్టమోాకోసన్ 50 mg/Kg per day మోజుకూ ఔ యసమ,ి ద  నండు దాాఱుఖు మోజుఱు  
ఱేదా 
అఫ్ోల కససళహన్ 15 mg/Kg 1 day, ద  నండు దాాఱుఖు మోజుఱు 
తురసయణ: 
మ ండ్ె యకసఱ రసకూసనల  ఄందఫాట్ుఱో ఈనాాభ 
1. ఄపుడ ేతమాయు చేళహ ననట్్ దాామస రేళ ేయసఱమమనెఱాల  ట్ెభపహ యొఔక Ty21a ళ ్రైన్ ఈయోగించి చేళ ేరసకూసన్ 
2. మ ండ్ె శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ చేళ ేయఐ తృో య్యసఔమ ైడ్స కసయపసఱర్ రసకూసన్    
 
 
1.9 ళహయోట యో మిమాళహస్ (Schistosomiasis) 
ళహయోట యో భా జఞతికూ చెంద న ఫలడ్స ఫ్ూల క్స ఄన ేమసనాజీళపఱు ళఱల  ళహయోట యో మిమాళహస్ ళశు ంద . ళహయోట యో భా 
ఴ భట్ోతమం, ళహయోట యో భా భననసతు ఄనేయ భనవేఱ మీద అధాయడు జీయంచడాతుకూ చళ ేజీళపఱు. భంచితూట్ ్
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నతుఱు నండు  మిగ ేఱామసా భతులహఱోకూ రరేయంచడ్ం దాామస ఆనెిక్షన్ ళశు ంద . చయమం మీదఔు మసగసన ేఇ ఱామసా 
ఔాభంగస ఱోఱఔు త ఱుచఔు తృో తేంద . ఴమీయంఱోకూ రరేయంచాఔ ఱామసా  మిగ ిళహయోట యో మ్ గస భాయుతేంద .  దదరెభన 
పయుఖుఱు యఔునాలభుఱుఱ  ో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  తుమసి యణ  
ళహయోట యో భా భననసతు 

 తృ తిుఔడ్ెప నొహు భమిము యఔుం ఔయౌశనా భఱం. 
 దీయఘకసయౌఔంగస ళహయోట యో భా భననసతు ఴమీయం ఱో ఈంట్ ేఔడ్ెప రసప, యఔుప రసంతేఱు, యౌళర్ ప భఫోర ళహస్ 

ళంట్్య ళయసు భ. 
 ఴ ట్ెభట్్స్ త ఱేదా ళహ ఈనా రసమిఱో యయౖోట యో భా భననసతు ఈంట్ ేరసమిఱో కసఱేమం చాఱా తాయగస 

తృసడెభతృో తేంద . 
ళహయోట యో భా ఴ భట్ోతమం 

 ఇ జీయ ళఱల  ళచేి రధానబ ైన ఱక్షణం భూతరంఱో యఔుం ఔయౌశండ్డ్ం. 
 దీయఘకసయౌఔంగస ళహయోట యో భా ఴ భట్ోతమం (ద  నండు ఆయరెభ శంళతసమసఱు) ఴమీయంఱో ఈంట్ ే

భూతరహండాఱు తుచేమళప. ఆందఔు కసయణంగస మూమోతి,  భఱోనెప భరట్్స్ ఱేదా ఫాల డ్ర్ కసమిసననభా.  
 గోల బ యుఱోనెప భరట్్స్ & ఄబ ైఱాభడోళహస్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 

రయోఖఱసఱ దాామస రసయధ  తుమసి యణ  
భఱ/భూతర యఱలలవణ దాామస ఖుడ్లన ఖుమిుంచడ్ం, ఄయ ఏ యఔం ళహయోట యో భారో తెఱుశకోళడ్ం. దీయఘకసయౌఔబ ైన ేఖు, 
కసఱేమం రసయధఱు ఫాద శు నాపుడ్  ెకసట్  ోకసట్సు తిక్ పఔల్ ళహమమర్ దదతితు ఈయోగించాయౌ. రసయధ  తుమసి యణ 
తుమిదవటంగస తెయౌమాఱంట్ ేఎఔుకళ యసయుల  భఱాతుా మీక్షుంచడ్ం, ళహగసమభడోయో క దాామస ేఖున మీక్షుంచడ్ం 
చేమాయౌ. ళహయోట యో భల్ ELISA దాామస శువటబ ైన ఄళగసషన ళశు ంద , తదాామస చికూతస శఱుళప ఄళపతేంద . 
చికూతస  
C: రజికసాంట్ెల్: 40mg/kg (O) ఔ యసమ ిఱేదా మోతాదన మ ండ్ెగస ఫాగించఔుతు మ ండ్ెయసయుల . 
ఖభతుఔ 
ళహయోట యో భా భననసతు ఆనెిక్షన్ తీళరతన ఫట్్ట ఄధ ఔ మోతాద, 20mg/kg, మోజుకూ ఔకయసమ ితీశకోరసయౌ. ఆఱా 
మ ండ్ె మోజుఱు భందతు తీశకోరసయౌ. 
ఇ భంద యసధాయణంగస రసయధ  ఱక్షణాఱన తుయౌహరేశు ంద  కసతూ ూమిుగస త ఱగించఱేద, ఄఱాంట్ ్శందమసైఱోల  ఴశు ర 
చికూతస ఄళశయం ఈంట్ుంద . 
1.10 లహఖఱోళహస్ 
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లహగ ఱాల  ఄనేయ గసా మ్-నెఖట్్వ్, తౄసయఔఱేట ట్్వ్ ఆంట్రా ళ ఱుల ఱార్ ఫాకుటమిమా. యట్్ఱో నాఱుఖు ఄంతమసు తేఱు ఈనాాభ: 
లహగ ఱాల  డుళ ంట్ెమిభ,ే లహగ ఱాల  ఫ్ ల క ామ,ి లహగ ఱాల  ఫొ భళడ , లహగ ఱాల  య నెా; యట్్న ేఖూా ప్ A, B, C & D ఄతు హఱుయసు యు. 
లహగ ఱాల  ననట్్దాామస భఱం ఱోఱకూ రెలలడ్ం, ఄమియబరబ ైన తూయు/అయౘయం తీశకోళడ్ం ళఱల  ఴమీయంఱోకూ 
రరేయశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఔడ్ెప దఖగయ ఄఔయసమతేు గస తిమిమమ ిట్్టనట్ుట  ఄళాడ్ం, తీళరబ ైన జాయం, రసంతేఱు, అఔయౌ చచిితృో ళడ్ం, 
తూట్్ఱాంట్ ్యమోచనాఱు, ళవర్స ముదఱభెనయ.  
ఔడ్ెప నొహు, ఄపుడ్పుడ్ె యశయున చేమాఱన ేఫాళన ఔఱఖడ్ం, పఔల్ ఆంకసంట్్నెన్స, యఔుంతో భూకసభడ్స 
యమోచనాఱు ఔడా ఔాభంగస మసరొచి. 
లహగ ఱాల  డుళ ంట్ెమిభ ేదాామస ేఖు ఫమట్ ఔతుహంచ ేఱక్షణాఱు - తీళరబ ైన తఱనొహు, ఫదిఔం, బ తుంజిశమస్, 
డెయౌమిమం, CNS ఔనాఱషన్స, ఴ మోఱభెట్్క్ మూయమిక్ ళహండోరమ్ (HUS), బ ైకోామాంజియోతిక్ ఴ మోఱభెట్్క్ 
ఄతూమిమా, తరా మోబళ భట్ోహతుమా, మీనల్ ప భఱయర్, డీఴ ైడేరవన్, ఴ ైతృో గ టలళమిమా. 
రయోఖఱసఱ దాామస రసయధ  తుమసి యణ  
భఱం నండు ఱేదా మ ఔటమ్ నండు లహగ ఱాల న రేయు చేళహ బ ైకోా యో కప్ దాామస మీక్షుంచాయౌ.  
ఄనభాతుత మోఖుఱఔు శట ల్ ఔఱిర్ మీక్షఱు చేమాయౌ. మసనాజీయ యో కూనా ముదట్ ్దఴఱోన ేఄయ చాఱా 
ఎఔుకళగస ఈంట్ాభ. లహగ ఱాల  డుళ ంట్ెమిభ ేముదట్ ్యఔం భఱంఱో ఈందో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ లహగస ట్ాకూసన్ 
జఞడ్న ELISA దాామస తెఱుశకోరసయౌ. 
చికూతస  
ఈతుభబ ైన భంద  

A: ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ (O) 
 దదఱఔు - 500mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద మోజుఱు  
హఱలఱఔు (అదఱఔంట్ ేఱాఫాఱే ఎఔుకళ ఈంట్ే) - 5-10mg/kg/dose నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద 
మోజుఱు. ఖమివట మోతాద   
ఱేదా 

C: నాయౌడుకూసక్ మాళహడ్స (O) 
 దదఱఔు - 1g అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు  
హఱలఱఔు (భూడ్ె నెఱఱు  భఫడున రసమికూ) - 12.5mg/dose అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు  
ఱేదా 

A: ఎమితరోబ ైళహన్ (O) 
 దదఱఔు - 250mg అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద మోజుఱు  
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హఱలఱఔు - 10mg/kg/dose అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద మోజుఱు 
ఖభతుఔ: నాయౌడుకూసక్ మాళహడ్స నయమోట్ాకూసక్ శాఫాళం ఖఱద  కసఫట్్ట ళమశఱో  దద రసమికూ జఞఖాతుగస మోతాద 
ళహతౄసయుస చేమాయౌ; ఎహఱెహస భమిము మీనల్ ప భఱయర్ ఈనా రసమికూ ఇ భంద కసంట్రా -ఆండుకేట్ెడ్స 
 

1.11 ఔఱమస (యయచిఔ) 
యతరయో ఔఱమ ేఄన ేఫాకుటమిమా భతులహ గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ ఫాగసతుకూ ఆనెిక్షన్ ఔఱుఖజేమడాతుా ఔఱమస ఄంట్ాయు. 
భఱం ఔయౌళహన ఄయదదబ ైన తూయు ఱేదా అయౘయం తీశఔునాపుడ్  ెఇ ఫాకుటమిమా భనవేఱోల కూ ళచేి 
రభాదభుంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ఴమీయంఱోకూ ళచిిన ఆయరెభ నాఱుఖు నండు నఱఫ్భ ఎతుమిద  ఖంట్ఱు ఆంఔుఫలవన్ మిమడ్స. అ తమసాత 
ఔకయసమిగస మోగిఱో తూట్్ఱాంట్ ్యమోచనాఱు, రసంతేఱు, డుఴ ైడేరవన్, ఔండ్మసఱు ట్ేటమడ్ం, ఴ ైతృో రోఱమిక్ 
యౖసక్ ళచిి భయణాతుకూ దామ ితీశు ంద .  

 యతరయో ఔఱమ ేయో కూన ళయకూు భఱం, ఖంజి తూయుఱా ఔతుహశు ంద . 
రయోఖఱసఱ దాామస రసయధ  తుమసి యణ  
ఄపుడ ేయశమిుంచిన భఱం ళేఔమించి దాతుా డార్క పల్డ బ ైకోా యో క దితి దాామస మీక్షుంచి మోట్ెభల్ ఔర్డ ్ఫాళహఱలస్ 
ఈందేమో చడాయౌ. శట ల్ ఔఱిర్ దాామస ఆయో ఱాట్్న్ చేమడాతుకూ TCBS ఏఖర్ ఫాగస ఈయోఖడ్ెతేంద . తుమీణత 
మాంట్ీళయం ఈయోగించి యతరయో ళమోట్ెభప్ తెఱుశకోరొచ .ి 
చికూతస  

 మీఴ ైడేరవన్, ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస & ఫలస్ ఔమ క్షన్ ఄతిభుకయంగస తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
 ఔరేల మోగ ిడుఴ ైడేరవన్ యసి భ భమ ీఎఔుకళగస ఈంట్,ే IV ఫ్ూల భడ్స ఎకూకంచడ్ం ఈతుభం.  
 భధయతీళరత ఈనా డుఴ ైడేరవన్ ఄభత ేననట్ ్దాామసన ేమీఴ ైడేరవన్ చేమడాతుకూ రమతిాంచాయౌ, కసతూ 

రసంతేఱు ఎఔుకళ ఄళపతేంట్ ేఆద  తు చేమద. 
తీళరబ ైన డుఴ ైడేరవన్ ఈంట్ ే 

 తగిగతృో భన ఫ్ూల భడ్స న పనయుదిమించడాతుకూ ఆంట్రా యనస్ (I.V) ఫ్ూల భడ్స రెంట్న ేఆరసాయౌ. ఱాకేటట్ెడ్స 
మింఖర్ య ఱయవన్ ఱేదా ఐయో ట్ోతుక్ యో డుమం కోల మ ైడ్స య ఱయవన్. 

 శంళతసయం  భఫడున ళమశస ఈనా మోఖుఱఔు 100 mls/kg I.V ఆరసాయౌ. ముదట్ ్భూడ్ె ఖంట్ఱోల  - 
30 mls/kg ఎంత తాయగస యఱు ఄభత ేఄంత తాయగస; తమసాత మ ండ్ె ఖంట్ఱోల  - 70 mls/kg.  

 శంళతసయం ళమశస ఱేతు హఱలఱఔు 100 mls/kg I.V ఆరసాయౌ. ముదట్ ్ఖంట్ఱో - 30 mls/kg; 
తమసాత ఐద ఖంట్ఱోల  70 mls/kg. ఫ్ూల భడ్స ఎకేకంతళేప హఱలఱన తుఔుండా ఔతు ట్ుట ఔుతు ఈండాయౌ. 

 ముదట్ 30 mls/kg ఎకూకంచాఔ మోగ ిల్స యసధాయణం ఄభయ, యఔుతృో ట్ు శభళహితికూ చేయుకోరసయౌ. నాడు 
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ఔనఔ ఫఱఴీనంగస ఈంద  ఄతుహళేు  I.V ఫ్ూల భడ్స భయా ఆరసాయౌ. మోగ ిననట్ ్దాామస తాఖఖయౌగ ేళహితి మసగసన ే
ఆంట్రా యనస్ (I.V) ఫ్ూల భడ్స ఎకూకశు నాా, 5 mls/kg/h ORS య ఱయవన్ ఆరసాయౌ. ORS ళఱల  రసమికూ 
ళ ఱభెన్ ఱో ఱేతు తృ ట్ాలహమం, ఫ్భకసమోబనేట్స, ఖూల కోస్ ఄందతాభ. 

 యయళపఱోల  అయు ఖంట్ఱఔు, శంళతసయం  భన రసమికూ భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఴ ైడేరవన్ ఎఱా ఄళపతేందో 
చడాయౌ. ఔరేల తీళరబ ైన డుఴ ైడేరవన్ మోగ ిఎదమొకంట్ుంట్,ే I.V థెయ భయా తృసర యంతేంచాయౌ. డుఴ ైడేరవన్ 
ఱేఔతృో త,ే ఫ్ూల భడ్సస తృో ఔుండా జఞఖాతుఱు తీశఔుంట్ృ ఴ ైడేరవన్ చేశు ండాయౌ. డుఴ ైడేరవన్ తగిగనా, కసశు  
ఈంద  ఄతుహళేు  కూంద చెహున యధంగస చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 

 మోగ ిమీఴ ైడేరట్స ఄమాయఔ, రసంతేఱు అగసఔ (నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱు ట్టట చి) మాంట్ీఫయోట్్క్స 
ఆళాడ్ం ముదఱు ట్ాట యౌ. ఔఱమస చికూతస దాామస తాయగస తగిగతృో భేద ేఄభనా, మాంట్ీఫయోట్్క్స 
రేశకోళడ్ం ళఱల  యమోచనాఱు తఖగడ్ం, యతరయో ఔఱమసన ఴమీయం తాయగస యశమిుంచడ్ం జయుఖుతేంద .  

 ననట్ ్దాామస మీఴ ైడేరవన్ ముదఱు ట్్టన భూడ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱ శభమంఱో మోగికూ అయౘయం 
 ట్ాట యౌ. అయౘయంతో తృసట్ు మాంట్ీఫయోట్్క్స ఔడా ఆళేు  రసంతేఱు ఄభేయ ఄళకసఴం తఖుగ తేంద . 

భధయ తయయౘ డుఴ ైడేరవన్  
 ఒయల్ మీఴ ైడేరవన్: 75-100ml/kg ముదట్ ్నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు  
 నాఱుఖు ఖంట్ఱ తమసాత మోగ ిమిళహితితు ఖభతుంచాయౌ; ఔరేల మోగ ిళహితి బ యుగ ైనట్ెజల త ేWHO ళహతౄసయుస 

చేళహన ORSన 10-20ml/kg రసడాయౌ. మోగ ిళహితి బ యుఖళాఔతృో త ేఔఱమస తీళరతయబ ైందతు ఖుమిుంచాయౌ. 
డుఴ ైడేరవన్ ఱేఔతృో త ే 

 చికూతస తమసాత మోగ ిఔనఔ డుఴ ైడేరవన్ శంకేతాఱు చహంచఔతృో త ేరసమికూ ఆంట్ ్నండ ేచికూతస 
ఄంద ంచళచి. 

 మ ండ్ె మోజుఱఔు శమిడా ORSన మోగికూ ఆరసాయౌ. 
 ORS య ఱయవన్ న ఎఱా తమాయు చేమాయౌ, ఎఱా తీశకోరసయౌ ఄతు చహంచాయౌ. 
 తూయు యమోచనాఱు, రసంతేఱు, జాయం, భఱంఱో యఔుం ళంట్్య తియఖఫడుత ేరెంట్న ేరెభదయతు దఖగయఔు 

మసరసయౌ. 
భందఱు  
A: డాకూసళ భకూలన్ (O):  దదఱు, నెాండ్ె శంళతసమసఱు  భఫడున హఱలఱఱఔు - 300 mg ఔకయసమ ిఱేదా 5mg/kg 
ఔకయసమ.ి 
ఱేదా  
A: ఎమితరోబ ైళహన్ (O):  దదఱఔు 500mg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి 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):  దదఱఔు - 30mg/kg మోజుఔు ఔ యసమ ి(1g మోతాద మించఔడ్ద) ఱేదా 15mg/kg 
నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి భూడ్ె మోజుఱు. 
ఖభతుఔ  

 ORS ఱాంట్ ్ఫ్ూల భడ్స ఆంట్ోల న ేచేశకోరసయౌ ఄంట్ ే- 6 ట్ీశునల  ంచదాయ, ఄయ ట్ీశున్ ఈపు, య్ట్యు 
తూట్్ఱో ఔఱతృసయౌ; ఄందఱో శఖం ఔపు నామింజ యశం ఱేదా నజుు  చేళహన ఄయట్్ండ్ె (తృ ట్ాలహమం కోశం) 
రేశఔుంట్ ేచాఱు.  

 డుఴ ైడేరవన్ ఔు ఖుమ ైనపుడ్ె భూతరం శమిగస మసద, కొతుా శందమసబఱఱో అగితృో రొచి ఔడా. మీఴ ైడేరవన్ 
తృసర యంతేంచిన అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు భూతరం ళశు ంద . రతి భూడ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు 
ఔయసమ ిభూతర యశయున చేమాయౌస ళళేు  ఄద  ఴమీయంఱో ఫ్ూల భడ్సస ఫాఖునాాభ ఄనడాతుకూ శంకేతం. 

 యఱభెనంత ళయఔు ఇ రసయధ తు ఆంట్ ్దఖగయ నమం చేమడాతుకూ చడ్ట్బ ేభంచిద , రెభదయతు దఖగయఔు 
తీశఔుతు ళచేిఱోప అఱశయం ఄరొచి. 

ఴ చిమిఔ: డాకూసళ భకూలన్ ఖమిైణీఱు, నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱు రసడ్ఔడ్ద. 
1.12 యమోచనాఱు ఔయౌగించ ేరసయధఱు - తీశకోఖయౌగ ేజఞఖాతుఱు  
చినాహఱల ఱోల  యమోచనాఱు - తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
తయౌలతృసఱన యమోచనాఱు ఄళపతేనా శభమంఱో ఔడా కొనయసగించడ్ం; దీతుళఱల  హఱలఱు తృో వకసయౘయఱోం ఫామిన 
డ్ఔుండా ఈంట్ాయు  
తయౌలకూ హఱలరసతు మిళహితి ఎపుడ్ె యవభం ఄళపతేందో తెయౌళేంత శభాచాయం యమోచనాఱ భ ఈండాయౌ  
ఆనేాళహవ్ యమోచనాఱు (యఔుంతో ఔడున భఱం) ళళేు  మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ  
ORS రసడు డుఴ ైడేరవన్ భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్స శభతేఱయతన కసతృసడాయౌ  
జింక్ ఆళాడ్ం దాామస యమోచనాఱు తగిగంచళచి  
దాాఱుఖు మోజుఱఔు  భగస హఱలఱు యమోచనాఱు భమిము తృో వకసయౘయఱోంతో ఫాధడ్ెతేంట్ ేరెంట్న ేఅశతిరకూ 
తీశఔురెయళల యౌ  
 భన చెహునయ చేమడ్ం ళఱల  ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱోల  90% చాళపన తురసమించళచి. 
తీళరబ ైన డుఴ ైడేరవన్ భమిము ఆతయ ఱక్షణాఱన ఖుమిుంచడ్ం: 
తఔుకళ కసఱంఱో ఫయుళప తగిగతృో ళడ్ం 
ఴ ైతృో రోఱమిక్ యౖసక్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్డ్ం: నాడ ీరేఖంగస భమిము ఫఱఴీనంగస ఈండ్డ్ం, చయౌ తీళరంగస 
ఄతుహంచడ్ం, అయ్ఖుమిమా ఱేదా ఄనమిమా 
ఴ ైర్-రెంట్్ఱేవన్, మాళహడోళహస్ న శచించ ేగాడ్బ ైన భమిము రేఖళంతబ ైన ఱసాశ  
తీళరబ ైన తృో వకసయౘయఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు   
 దదఱోల  యమోచనాఱు - తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
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ఫ్ూల భడ్స శభతేఱయత కసతృసడ్డ్ం భమిము ఆతయ యవమాఱఱో చినాహఱలఱఔు తీశఔున ేజఞఖాతుఱే  దదఱోల  ఔడా 
తీశకోరసయౌ. ఄభత ే దదఱోల  యమోచనాఱు ఖఱ భూఱకసయణం ఏమిట్ో తాయగస తెఱుశకోరసయౌ. కసా తుక్ రసయధఱు, 
మోఖతుమోధఔ ఴకూు క్షీణ ంజేళ ేరసయధఱు (ఴ చ్.ఐ.య/ఎభడ్సస) ఈనా రసమిఱో యమోచనాఱు ఄభత ేరతేయఔ ఴాది 
తీశఔుతు చికూతస ఄంద ంచాయౌ. యసధాయణంగస  దదరసమిఱో యమోచనాఱు అయౘయం డ్ఔతృో ళడ్ం ళఱల  ళశు ంద ; ఆద  
దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో తేంద . 
 దదఱోల  కసా తుక్ యమోచనాఱు - తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
కసా తుక్ డెభభేమిమా కోశం అశతిరఱో చహంచఔున ేరసమ ిశంకయ చాఱా తఔుకళ; ఖణాంకసఱ రకసయం  దదఱోల  5% 
భంద కూ ఇ ఄళశి ళశు ంద . భందఱు, భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళహండోరమ్, కోయౌట్ెభడ్సస, GI ట్ృయభయుల , నయమో ఎండోక ైైన్ 
ట్ృయభయుల , ఎండోకోా తుయోతీస్, కసా తుక్ ఆనెిక్షనల , డుయ మట్్యౌట్ ్ఫొ రెల్ ళహండోరమ్ ముదఱభెన కసయణాఱ ళఱల  కసా తుక్ 
డెభభేమిమా ళశు ంద . కసఫట్్ట మోగ ిరెభదయ చమితర తెఱుశకోరసయౌ భమిము యమోచనాఱ యొఔక తృసతోపహజియోఱాజిక్ 
తుతీయున తెఱుశకోరసయౌ; దీతుళఱల  మోగి ళహితితు శమిగసగ  ఄంచనా రేమడ్ం భమిము మోగ ిఅమోగసయతుా తుఱఔడ్గస 
ఈంచ ేయఱు ఈంట్ుంద .   
మోగికూ భుకయంగస ఄళశయబ ైనంత ఫ్ూల భడ్స ఎకూకంచాయౌ. రసంతేఱు మసఔుండా ఫ్ూల భడ్సస కొద దకొద దగస తీశకోభతు 
చెతృసుయౌ. ండ్ల  యయసఱు, శప్స, ఖూల కోస్ తృసతూమాఱు, ఎఱెకోటో ఱ భెట్స తృసతూమాఱు (ఒయల్ మీఴ ైడేరవన్ య ఱయవన్) 
ళంట్్య తీశకోరసయౌ. తృసఱు భమిము తృసఱ దామసి ఱు తీశకోఔడ్ద. చ ఄధ ఔంగస ఈనా అయౘయం 
తీశకోఔడ్ద. 
ఫాగస ఄళశి డ్ెతేనా మోఖుఱఔు భాతరబ ేభందఱ దాామస చికూతస ఄంద ంచాయౌ. యఔుప యమోచనాఱు, ట్రరెఱెల ర్స 
యమోచనాఱు ఱేదా ఔఱమస ఆనెిక్షన్ ఈనా మోఖుఱఔు: 
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ 500 mg భాతరఱు మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు 
ఄమీతక్ డుళ ంట్మ ి
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 800 mg భాతరఱు మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు  
ఱేదా 
ట్్తుడ్జోల్ (O) 2 g భాతర ఔకయసమ ిఅయౘయంతో తృసట్ు  
ఄఔయట్స గిమామిడమ  ాఆనెిక్షన్  
ట్్తుడ్జోల్ (O) 2 g భాతర ఔకయసమ ిఅయౘయంతో తృసట్ు  
ఱేదా 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 400 mg భాతరఱు మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె మోజుఱు  
చినాహఱలఱోల  తీళరబ ైన డుఴ ైడేరవన్ ఈనాట్ుట , ఔఱమస ఱక్షణాఱు ఔతుహశు నా, మోఖతుమోధఔఴకూు తఔుకళ ఈనా మోఖుఱోల  
ఄభనా భమిము ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డునా రెంట్న ేఅశతిరకూ రెయళాయౌ  
మోఖుఱఔు శమిడునంత ఫ్ూల భడ్సస ఄంద శు  ఈండాయౌ; భఱయశయున ఎఔుకళ యసయుల  ఄళపతేనాా ఔడా ఫ్ూల భడ్సస 
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ఆళాడ్ం అఔడ్ద  
తీశఔునా ఫ్ూల భడ్స తుఱళట్ేల ద ఄతుహళేు  రెంట్న ేరెభదయడుా శంరద ంచాయౌ 
కొళపా దామసి ఱు భమిము తృసడు మిఴాభ ఈతుతేు ఱన తగిగంచాయౌ. భందఱ దాామస చికూతస ఄందతేనా 
శభమంఱో ఇ అయౘయం ఔాభంగస ఄంద ంచళచి. ఄుట్్ళయఔు రెభదయతు శచన బేయఔు అయౘయం తీశకోళడ్ం 
తుతుశమ.ి 

ననమో ల్కససళహన్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
ఱేదా 

ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
ఱేదా 

డాకూసళ భకూలన్ 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
ఔరేల  భన చెహున భందఱు మోగికూ కసంట్రా -ఆండుకేట్ెడ్స ఄభత ే

కసట్్రముకససజోల్ 960 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
తౄో యౌక్ మాళహడ్స 5 mg భాతరఱు మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు అయు నెఱఱు 

మోగికూ ఆతయ తృో వకసఱు తఔుకళ ఈనాట్ుట  ఄతుహళేు  ఄయ ఔడా కసయూసల్స/భాతరఱ యౄంఱో రసడాయౌ 
ఎనమోతక్ ఆనెిక్షనల  ఈంట్ే: 
ట్్తుడ్జోల్ (O) 2 g భాతర ఔకయసమ ిఅయౘయంతో తృసట్ు 
 

2.1 గసయయోట ో ఆంట్ళ జటనల్ ట్ార క్ట రసయధఱు  
2.2  హటక్ ఄఱసర్  
ఄనారసఴిఔఱోతు కూంద  ఫాఖం, ఔడ్ెప, ేఖు ముదట్ ్ఫాఖంఱో ఎఔకడెభనా ఄఱసర్/పండ్ె ఏయుడుత ే హటక్ 
ఄఱసమేవన్ ఄంట్ాయు.  హసన్ ఄన ే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 యసధాయణబ ైనద  దీయఘకసయౌఔంగస ఫాధ ంచ ేనొహు, ఆద  కొతుా 
యసయుల  నెఱఱు ఱేదా శంళతసమసఱు ఈండొచి. ఄభత ేకొతుా యసయుల , ఄఱసర్ ఈందతు యఔుయసర ళం ఱేదా యందరా ఱు 
డ్ట్ం ళఱల  తెఱుశు ంద . డుయోడునల్ ఄఱసర్ ఱాగసన,ే గసళహట కో్ ఄఱసర్ కూ ఔడా ఎహగసయళహట కో్ నొేు భాభుఱుగస 
ఫమట్డ ేరసయధ  ఱక్షణం. 
యసధాయణ చయయఱు 
ఄధ ఔ ఫయుళప ఖఱ మోఖుఱు ఫయుళప తగేగ రమతాం చేమాయౌ. 
కొళపా దామసి ఱు ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం తీశకోఔడ్ద. 
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భదయతృసనం భమిము ధభతృసనం చేమఔడ్ద  
భంచం తఱ రెభప కసశు  ఎతేు   ంచకోళడ్ం 
తుదరఔు మ ండ్ె భూడ్ె ఖంట్ఱ భుంద అయౘయం తీశకోళడ్ం.  
తృో స్ట-తృసర ండుమల్ ఱక్షణాఱు ఈనా మోఖుఱు తఔుకళ అయౘయం మోజుకూ ఎఔుకళ యసయుల  తీశకోళడ్ం భంచిద . 
చికూతస 
శాఱుబ ైన గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మిఫ్ల క్స  
శతాయబ ైన ఈఴభనాతుకూ మాంట్ాళహడ్స జ ల్ 10-15 ml ఱేదా 2-3 నభఱఖయౌగ ేభాతరఱు మోజుకూ నాఱుఖు నండు 
అయు యసయుల ; అయౘయం తిన ేఄయఖంట్ ఱేదా ఖంట్ భుంద. ఔరేల దీయఘకసఱం రసడాఔ ఔడా ఈఴభనం ఔఱఖఔతృో త ే
కూంద చెహున భందఱఱో ఔట్ ్భమిము మ ండ్ె దీతుతో ఔయౌహ రసడాయౌ.  
1. డోం మిడోన్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు.  
అయౘయం తీశఔున ేఄయఖంట్ భుంద ఇ భాతర రేశకోరసయౌ. 
ఱేదా 
మోశ భరడ్స 5 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు.  
అయౘయం తీశఔున ేఄయఖంట్ భుంద ఇ భాతర రేశకోరసయౌ. 
2. ఒబ రజోల్ 20 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు  
ఔరేల మోగ ిమాంట్ాళహడ్స, డోం మిడోన్/మోశ భరడ్స రసడునా మోఖం తియఖఫడుత ే- ఒబ  రజోల్ భాతరఱు కొద ద 
నెఱఱతృసట్ు కొనయసగించళచి. 
భధయ తయయౘ నండు తీళరబ ైన గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మిఫ్ల క్స 
ఒబ  రజోల్ 20 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల , నాఱుఖు రసమసఱు. అయౘమసతుకూ భు భు తుభుయౖసఱ భుంద 
రేశకోరసయౌ.  
ఔరేల మోగ ిూమిుగస నమం ఄళాఔతృో త ేభమొఔ నాఱుఖు నండు ఎతుమిద  రసమసఱతృసట్ు కొనయసగించళచి  
ఱేదా 
ఱాననసరజోల్ 30 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె నెఱఱు. అయౘమసతుకూ భు భు తుభుయౖసఱ భుంద 
రేశకోరసయౌ.  
ఱేదా 
 ంట్ోరజోల్ 40 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె నెఱఱు. 
మోగికూ భూడ్ె నెఱఱ తమసాత ఎండోయో క తుయాఴించాయౌ, ూమిుగస తగిగనట్టభత ేశాఱు తీళరత ఈనా గసయయోట ో -
ఇయో పేఖల్ మిఫ్ల క్స ఔు ఆచేి చికూతస కొనయసగించాయౌ. ఔరేల తఖగఔతృో త ేరెభదయడుా ఔఱరసయౌ. 
మోగికూ గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మిఫ్ల క్స యొఔక కసా తుక్ శాఫాళం ఖుమించి, ఫయుళప తఖగడ్ం యొఔక అళఴయఔత ఖుమించి 
భమిము మసతిరూట్ అయౘయం తగిగంచాయౌసన ఄళశయం ఖుమించి యళయంగస చెతృసుయౌ  
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తృ ట్ట దఖగయ తఖుతేగస ఈనా ఫట్టఱు రేశకోళడ్ం దాామస ఔడా మిఫ్ల క్స  మిగ ేఄళకసఴం ఈంద . 
 
2.2.1 గసయయోట ో  ఇయో పేఖల్ మిఫ్ల క్స డుళస్ (GERD) 
జీమసణ ఴమం ఱోతు మాళహడ్స భమిము ఆతయ దామసి ఱు ఄనారసఴిఔ ఱోకూ రరేయయసు భ. ఆఱా గసయయోట ో  ఇయో పేఖల్ 
జంక్షన్ ళదద ఈండ ేషదద ఱు శమిగస తు చేమఔతృో ళడ్ం ళఱల  జయుఖుతేంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ఔడ్ెప భంట్ భమిము అయౘయం గొంతేఱోకూ ళచిినట్ుల  ఄతుహంచడ్ం ఄనేయ రధాన ఱక్షణాఱు. 
 GERD ఈందంట్ ేఄనభాతుంచదగిన ఆతయ రసయధఱు - ఒడుననపేజిమా, డుళేిజిమా, ఫయుళప తఖగడ్ం, 

యఔుయసర ళం  
 తౄసమింక్స, ఱామింక్స, ట్రా కూమాల్-ఫరా కూమాల్ ట్ీర, భుఔుక, ననట్్ఱోకూ జీమసణ ఴమంఱోతు దామసి ఱు తిమిగ ి

ళశు నాట్ుట  ఄతుహళేు  ఄద  ఄనారసఴిఔ ఫమట్ GERD దాతు ఱక్షణాఱన రదమిశశు ంద  ఄతు ఄయిం. దీతు 
ళఱల  దీయఘకసయౌఔబ ైన ఫరా నెభకట్్స్, COPD, అయసు ా, నయమోతుమా, దీయఘకసయౌఔబ ైన ళ భనళ భట్్స్ & దంతక్షమం 
ళంట్ ్రసయధఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 

యచాయణ  
మోగ ిరెభదయచమితర ఖుమించి ూమిు యళమసఱు ళేఔమించాయౌ. మిళ టర్ ఫాల ఔర్ ఱేదా తృో ర ట్ాన్ ంప్ ఆతుహతట్ర్స - ళహబ ట్్డున్ 
400mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ిఱేదా ఒబ రజోల్ 40mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి రసయం మోజుఱ తృసట్ు 
ఆరసాయౌ. ఆఱా చేమడ్ం కేళఱం థెయతృసట్్క్ ట్రమల్ కోశం భాతరబ,ే దీతు ళఱల  GERD రసయధ  తుమసి యణ ఄళపతేంద . 
24-షళర్స ఇయో పేఖల్ Ph బ ట్్ర మోగిఱో GERD రసయధ  తుమసి యణ కచిితబ ైన పయౌతాఱతో చెుఖఱద. 
చికూతస  
రసయధ  ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనం, ఎమోళహవ్ ఇయో తౄసగ ైట్్స్ నమం చేమడ్ం, ఆతయ శభశయఱు మసఔుండా 
చశకోళడ్ం చికూతస యొఔక భుకయ ఱక్షణం. జీళన యధానంఱో భాయుుఱు, మాంట్-ీళ కుాట్మ ీఏజ ంట్సస రసడ్ఔం 
యసధాయణంగస GERD తఖగడాతుకూ శమితృో తేంద . 
భందఱు  
1. పస్ట ఱభెన్ - మిళ టర్ ఫాల ఔర్స - రసయధ  ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనం ఔయౌగిశు ంద   
C: మసతుట్్డెభన్ (O) 150mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి మ ండ్ె రసమసఱు. హఱలఱఔు 2 -4mg/kg నెాండ్ె 
ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి మ ండ్ె రసమసఱు. 
2. ళ ఔండ్స ఱభెన్ - తృో ర ట్ాన్ ంప్ ఆతుహతట్ర్స (PPI) - ఎమోళహవ్ ఇయో తౄసగ ైట్్స్ & ఄఱసర్స న నమం చేమడాతుకూ 
ఒబేరజోల్ (O) 20mg మోజుకూ ఔట్,్ నాఱుఖు నండు ఎతుమిద  రసమసఱు. 
హఱలఱఔు - ద  నండు ఆయరెభ కూఱోఱు ఈనా రసమికూ 10mg మోజుకూ ఔట్,్ నాఱుఖు నండు ఎతుమిద  రసమసఱు. 
ఱేదా 
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ఇయో బ రజోల్ (O) 40mg మోజుకూ ఔట్,్ నాఱుఖు నండు ఎతుమిద  రసమసఱు; అ తమసాత 20mg మోజుకూ ఔట్ ్
GERD తియఖఫ్ట్టఔుండా ఈండేందఔు. 
ఖభతుఔ:  భన చెహున చికూతస దాామస GERD ఱక్షణాఱు తఖగఔతృో భనా, కొతు  ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడ  GERDతు 
చళ ేరెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ. 
మోగ ిజీళన యధానంఱ  ోభాయుుఱు  
భయసఱాద నశఱు రసడ్ఔం తగిగంచాయౌ; ఔడ్ెపఱో నొహు ఔయౌగించ ేఅయౘయం, ండ్ల యశం తీశకోఔడ్ద. 
ధభతృసనం, భదయతృసనం ూమిుగస అహరేమాయౌ. 
కసప ఱేదా ట్ ీతఔుకళ తాగసయౌ. 
ఔల్ డురంక్స తాఖఔడ్ద. 
నాన్-ళ టమసభడ్ల్ మాంట్-ీఆన ల్బేట్మ ీఏజ ంట్సస (NSAIDS), మాళహుమిన్, ళ టమసభడ్సస రసడ్ఔడ్ద. 
2.2.2 గసయయోట ో  డ్యయోడీనల్ ఄఱసర్స - తీశకోఖయౌగ ేజఞఖాతుఱు  
 హటక్ ఄఱసర్ కూ ఈయోగించిన దితేఱన ేదీతుకూ ఔడా రసడు చడాయౌ. 
 భన చెహున చికూతస దాామస ఱక్షణాఱు తఖగఔతృో భనా, కొతు  ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడ  రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ. 
యౘతుఔయబ ైన పండ్ెఱు ఏయుడాడ యో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ ఎండోయో కహక్ ఫమాస తుయాఴించాయౌ. 
రసయధ కసయఔబ ైన ఫాకుటమిమా ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ిరఫాళం ఎంత ఈందో తెఱుశఔుతు తగిన చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
 
ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ిళఱలన ేజీమసణ ఴమంఱో ఆనెిక్షనల  ళచేి ఄళకసఱసఱునాాభ,  హటక్ ఄఱసర్ రసయధఱు ఇ 
ఫాకుటమిమా ళఱలన ేఄధ ఔఱసతం మోగికూ ళయసు భ. భాల్ట యౌంతోౄ భా & గసయళహట కో్ ఄడుననకసమిసననభా ళంట్్య  భఱోమ ిళఱల  
ఄతేళఽద ి చెందతాభ. 
 
రయోఖఱసఱ దాామస రసయధ  తుమసి యణ  

 శట ల్ మాంట్్జ న్ ట్ెళహటంగ్ - చికూతస ఄంద ంచిన భూడ్ె నెఱఱ తమసాత  భఱోమ ిూమిుగస తుయౄమఱం 
(ఎమసడుకేవన్) ఄభందో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ చేమాయౌ. 

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

 ఫమాస దాామస మూమిభేస్ ట్ెస్ట - మాంట్ీఫయోట్్క్ ళ తుసట్్యట్ ్ఈనా శందమసైఱోల  ఆద  
ఈయోఖడ్ెతేంద . 

 ళమసఱజి మీక్షఱ దాామస  భఱోమ ిఎఔసతృో వర్ జమిగిందో ఱేదో తెఱుశు ంద  కసతూ ఆనెిక్షన్ ఔయౌగిశు ందో ఱేదో 
తెయౌమద. 

చికూతస  
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ధభతృసనం చేమఔడ్ద, NSAIDs రసడ్ెతేంట్ ేతగిగంచేమాయౌ ఱేదా శయక్షుతబ ైనయ ఏమిట్ో తెఱుశఔుతు 
రసడాయౌ  
రసయధ  ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస 
ఒబ రజోల్ 20 mg కసయూసల్స, అయు రసమసఱు. ఈదమం ఄఱాుయౘయం తిన ేభు భు తుభుయౖసఱ భుంద  
ఱేదా  
మాంట్ాళహడ్స జ ల్ 10-15 ml ఱేదా 2-3 నభఱఖయౌగ ేభాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు నండు అయు యసయుల ; అయౘయం తిన ే
ఄయఖంట్ ఱేదా ఖంట్ భుంద రేశకోరసయౌ 
తుయౄమఱన చయయఱు చేట్ేట భుంద మోగిఱో ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ిఈందో ఱేదో తుమసి మించకోరసయౌ 
ఔరేల  భఱోమ ిఖనఔ ఈనాట్ుట  తుమసి మితబ ైత ేట్్రపల్ థెయ ఈయోఖఔయం  
ఒబ రజోల్ 20 mg భాతరఱు మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  + 
ఄభాకూసళహయౌలన్ 1 g మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  + 
కసల మితరోబ ైళహన్ 500 mg మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
 భన చెహున భందఱు అయౘయం తిన ేద ఴేన నండు భు భు తుభుయౖసఱ ఱోప రేశకోరసయౌ 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 400 mg మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  
ఱేదా 
ట్్తుడ్జోల్ 600 mg మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  అయౘయం తీశఔునా తమసాత 
తృో ర ట్ాన్ ంప్ ఆతుహతట్ర్స (PPI) భమిము మసతుట్్డున్ ఔ యసమ ిరసడ్డ్ం ళఱల  PPI యొఔక శభయిత తగిగతృో తేంద . 
మసతుట్్డున్ రసడ్ఔం ళఱల  తఖగతు ఄఱసయుల , PPI ళఱల  తగేగ ఄళకసఴం ఈంద . తుయౄమఱన దితేఱు యపఱం ఄభతేన,ే 
ఖుయుు ట్టతు NSAID ళఱల  భందఱ రఫాళం తగిగతేనన,  దద పండ్ెల  శమిగస నమం ఄళాఔతృో తేనన, జోయౌంఖర్-ఎయౌశన్ 
ళహండోరమ్ ఈంట్ేన ేఱేదా భాయౌగ ాంట్స తుయోతృసల స్మ్ ఈంట్ేన ేఄఱసయుల  ముండుగస తమాయభయ, తియఖఫ్డ్ెతేంట్ాభ.  
ఔరేల ఄఱసయుల  NSAIDs ళఱల  ళశు ంట్,ే NSAIDsన ూమిుగస తుయౌహరేమడ్ం ఱేదా గసయళహట కో్ రతిచయయఱు తఔుకళ 
ఔయౌగించ ేNSAIDs రసడ్ఔం చేమాయౌ. NSAIDs అయౘయం తమసాత తీశకోళడ్ం భంచిద . ఔరేల NSAIDs ూమిుగస 
తుయౌహరేమఱేఔతృో త ేఇ కూంద  భాతరఱు రసడాయౌ: 
మసతుట్్డున్ 150 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఎతుమిద  రసమసఱు 
భఱం నఱలతు యంఖుఱో ళశు నాా, యఔుప రసంతేఱు ఄభనా రెంట్న ేరెభదయడుా శంరద ంచాయౌ. నొహు అఖఔుండా 
ళశు నాా, రసంతేఱు తయచగస ఄళపతేనాా ఱేదా GI తెల డుంగ్ ఱక్షణాఱు ఔతుహశు నాా రెంట్న ేరతేయఔ రెభదయడుా 
ఔఱరసయౌ. 
మోగికూ యవమశచి 
రెభదయతు దాామస తృ ందఔుండా య ంతగస రేశఔున ేనొహు తురసయణ భందఱు మోగ ిరసడ్ఔడ్ద. ఔరేల ఆయ 
ఄతయళశయం ఄనఔుంట్,ే దీయఘకసఱం ఈయోఖడేఱా రెభదయతు శంరద ంచి భందఱు తీశకోరసయౌ. 
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ధభతృసనం చేమఔడ్ద 
 హటక్ ఄఱసర్ ఈనాపుడ్ె చహుడు తిండు ఱేదా చఱలతు తృసఱు తీశకోళడ్ం ళఱల  ఎట్ుళంట్ ్ఈయోఖం ఈండ్ద. 
 

2.3 ఄఱసర్ శంబంద ంచిన రసయధఱు 
2.3.1 నాన్-ఄఱసర్ డుళ ుహసమా (పంక్షనల్ డుళ ుహసమా) 
శషజబ ైన కసయణం ఱేఔుండా ళయకూుకూ భూడ్ె నెఱఱఔు  భగస అయౘయం కొంచెం తీశకోగసన ేతృ ట్ట తుండుతృో భంద  
ఄతుహంచడ్ం, పలహటగస తినాాభన ేఫాళన మసళడ్ం, ఔడ్ెప నొహు, భంట్ ఄతుహంచడ్ం నాన్-ఄఱసర్ 
డుళ ుహసమాఔు శంకేతం. ఇ రసయధ  యసధాయణ చికూతస దాామస తగిగతృో తేంద  కసతూ  భఱోమ ీయో కూన రసమికూ ఱేదా NSAIDs 
తీశఔుంట్ున  ారసమికూ, పండ్ెల   మిగ ేఄళకసఴం ఈంద . దీతు ళఱలన ేరసయధ  ఱక్షణాఱు ఔడా ఫమట్డ్తాభ. 
రసయధ  తుమసి యణ కోశం  భన చెహున దితేఱు తృసట్్శు  ఇయో తౄసగ ైట్్స్ యొఔక ఎండోయో కహక్ ఎఔసఔల వన్,  హటక్ 
ఄఱసమేవన్ ఱేదా భాయౌఖాతూస మీక్షఱు చేమాయౌ. 
చికూతస  
ట్,ీ కసప, భదయం ఎఔుకళగస తీశకోఔడ్ద. ఄంతేకసద, రసయధ  ఱక్షణాఱన ఫమట్ ట్టఖయౌగ ేఎట్ుళంట్ ్అయౘమసతుా 
ఄభనా తీశకోఔడ్ద. ధభతృసనం చేమఔడ్ద. కొళపా దామసి ఱు ఄధ ఔంగస ఈనా అయౘయం తీశకోఔడ్ద. 
మోజుఱో ఎఔుకళ యసయుల  తఔుకళ మోతాదఱో అయౘయం తీశకోళడ్ం భంచిద . 
మాఫ్భ ఐద శంళతసమసఱు  భఫడున డుళ ుహటక్ మోఖుఱు, ఄనొమ కూసమా, శమిడా తినఔుండాన ేతఽహు గస ఄతుహంచడ్ం, 
రసంతేఱు, తోృ ర గ ాళహసవ్ డుళేిజిమా, డెభననపేజిమా, యఔుయసర ళం, యఔుఴీనత, కసబ యుల , తృ తిుఔడ్ెప దఖగయ ఖడ్డ  
ఏయుడ్డ్ం, యౌంఫ్ఄడుననతి, ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమితరఱో ఄుర్ GI ట్రా క్ట కసనసర్ ఱేదా  హటక్ ఄఱసర్ ఈండ్డ్ం, మోగికూ 
ఆద ళయక ేగసయళహట కో్ ఴశు రచికూతస ఄళాడ్ం ఱేదా భాయౌగ ాతూస ఈండ్డ్ం ళంట్్య తెయౌళేు  రెంట్న ే
ఇయో పేగోగసయయోట ో డ్ెయోడుననయో క చేభంచకోరసయౌ. కొతుా శందమసైఱఱో మాఫ్భ ఐద శంళతసమసఱు ఱోప రసమికూ 
ఔడా ఄుర్ GI భాయౌగ ాతూస ఫమట్డ్ెతేంద , ఄభత ేదీతు ఱక్షణాఱు రభాదఔయంగస ఈండ్ళప. 
ఱక్షణాఱు ఎట్ుళంట్ ్తీళరత ఖఱయ ఄభనుట్్కు మోగి జీళనఱ ైయౌఱో భమిము అయౘయ దితేఱోల  భాయుుఱు మసరసయౌ. 
పంక్షనల్ డుళ ుహసమా ఈనా రతి మోగికు భందఱు ఄళశయం ఈండ్ద. భందఱు రసడాయౌస ళళేు  ఄద  శాఱు 
శభమబ ేరసడాయౌ. దీయఘకసయౌఔ చికూతాస యధానాఱు ఇ రసయధ  యవమంఱో అమోదయోఖయం కసద. 
ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ిఄధ ఔంగస రఫాళం చ ేతృసర ంతాఱ నండు ళచిిన మోఖుఱఔు  భఱోమ ిమీక్షఱు తుఔ 
తుయాఴించాయౌ. ఔరేల ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ిఈనాట్టభత ేముదట్ తుయౄమఱన దితేఱు తృసట్్ంచాయౌ, ఄద  ఔడా 
తుచేమఔతృో త ే హటక్ ఄఱసర్ యఫాఖంఱో చెహున యధంగస ట్్రపల్ మ జిబ న్ దదతితు ఄనశమించాయౌ. నాఱుఖు 
రసమసఱ తమసాత మోగి ళహితితు మీక్షుంచాయౌ.    
ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ిశంకేతాఱు తఔుకళగస ఈనాాభ ఄనఔుంట్ ే 
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ఒబ రజోల్ 20 mg మోజుకూ ఔ యసమ,ి నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు, ఄఱాుయౘమసతుా భు భు తుభుయౖసఱ భుంద 
రేశకోరసయౌ 
ఔరేల ఇ భంద మ ండ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱ ఱోప తుచేశు నాట్ుట  ఄతుహంచఔతృో త,ే మోతాద  ంచడ్మో 
ఱేదా భంద భామిుడో చేమాయౌ  
ఔరేల మోగ ిమాంట్-ీళ కుాట్మ ీథెయ అహరేమడ్ం ళఱల  ఆఫబందఱు డ్ెతేనాా ఱేదా మోఖం తియఖఫ్డ్ెతేనా ,ా 
ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ిఴమీయంఱో ఈందేమో తెఱుశకోళడాతుకూ మీక్షఱు చేమాయౌ. ఔరేల మోగికూ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఏమీ 
ఫమట్డ్ఔతృో త ేఇయో పేగోగసయయోట ో డ్ెయోడుననయో క ఄతయళశయం కసద. 
ూమిుగస మీక్షఱు తుయాఴించఔుండా తుమసి మించిన డుళ ుహసమాఔు రెంట్న ేతృో ర క ైనెట్్క్ ఏజ ంట్ల  (డోం మిడోన్ ఱేదా 
మోయస భరడ్స) దాామస చికూతస ఄంద ంచఔడ్ద. మాంట్ాళహడ్సస ళఱల  పంక్షనల్ డుళ ుహసమా తఖుగ తేందతు అధామసఱు 
ఱేళప. 
భందఱన నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు భాతరబ ేరసడు శభయితన తెఱుశకోరసయౌ. ఔరేల ఄయ ఫాగస 
తుచేశు ంట్ ేకొనయసగించాయౌ ఱేదా కొతు  భందఱు ళహతౄసయుస చేమాయౌ. ఔరేల భందఱు అేయసఔ రసయధ  
తియఖఫ్డ్ెతేంద  ఄంట్,ే ఄరే భందఱు దీయఘకసఱం కొనయసగించాయౌస మసరొచి. 
 
2.3.2 గసళ ్రైట్్స్  
గసయళహట కో్ భూయకోయసఱో రసప, ఄయౌఔయయం ఔయౌగించ ేయయధ యకసఱ ఄళశిఱన ఄఔయట్స గసళ ్రైట్్స్ కూందక ేళమీగఔమియసు యు. 
యట్తుాట్ ్రసయధ  ళయకుుఔయణ కేఱా ఈనాుట్్కు యట్ ్తుమసమణం రేయుగస ఈంట్ుంద . రసప ఄనేద  ఔడ్ెప ముతుం 
ఔఱఖళచి (ఈదా: తృసన్ గసళ ్రైట్్స్) ఱేదా ఔడ్ెపఱో ఔ తృసర ంతంఱో మసరొచి (ఈదా: అంట్రల్ గసళ ్రైట్్స్).  
ఄఔయట్స గసళ ్రైట్్స్ మ ండ్ె యకసఱు 
1. ఎమోళహవ్ - శర్ పహలహమల్ ఎమోవన్స, డీప్ ఎమోవన్స, ఴ మోమేజిక్ ఎమోవన్స. 
2. నాన్-ఎమోళహవ్ - ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ిళఱల  ళచేి గసళ ్రైట్్స్ 
భాదఔదరరసయఱు, భంద, కొతుా ఫాకుటమిమా/రెభయస్ జఞతేఱు, పంఖస్ దాామస ఔయౌగ ేఆనెిక్షన్, ఄఔయట్స ళ ట సో్, 
మేడుభేవన్, ఎఱమీు, పపడ్స తృసమశతుంగ్, ఫ్భల్, ఆళ కమిమా & ట్రా భా ళఱల  ఄఔయట్స గసళ ్రైట్్స్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 యకసయం, రసంతి, అఔయౌ రేమఔతృో ళడ్ం, తేనిడ్ం, ఔడ్ెప ఈతబనట్ుల  ఈండ్డ్ం రసయధ  ఱక్షణాఱు. 
 ఄఔయసమతేు గస ళచేి తృ తిు ఔడ్ెప నొహు ఔడా ఄయుదగస ఔతుహంచ ేఔ ఱక్షణం 
 యట్్తోతృసట్ు జాయం, చయౌ, రెకూకలైల  ఔడా మసరొచి. 

ఖభతుఔ  
 మోగ ిరెభదయచమితర ఱేదా ఎండోయో క దాామస తీశఔునా ఫమాస నభూనాఱ దాామస రసయధ  తుమసి యణ 

చేయొచి. 



75 
 

 రసయధ  యశుమించేదాతుా ఫట్్ట ఄనేఔ మీక్షఱు చేమాయౌస మసరొచి; ఄందఱో భుకయబ ైనయ పపల్ 
ఴీమోగసా మ్, యౌళర్ పంక్షన్ ట్ెస్ట, మీనల్ పంక్షన్ ట్ెస్ట 

చికూతస  
ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ిగసళ ్రైట్్స్ ఄభత ేమాంట్్ఫయోట్్క్స, అట్ోఆభూయన్ బ ట్ాతృసల ళహటక్ ఎట్ోర హక్ గసళ ్రైట్్స్ ఄభత ే
యట్మినల , అట్ోఆభూయన్ ఎంట్ెమోతి ఄభత ేఆభూమానన  భాడ్ెఱేట్మ ిథెయ భమిము ఇళహననపహయౌక్ గసళ ్రైట్్స్ 
ఄభత ేఅయౘయంఱో భాయుుఱు ళంట్్య మోగికూ ళచిిన ఄళశిన ఫట్్ట చికూతస మ జిబ న్ భాయుతేంద . 
ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ిగసళ ్రైట్్స్  
పస్ట ఱభెన్ చికూతసగస ట్్రపల్ థెయ కసల మితోబ ైళహన్/తృో ర ట్ాన్ ంప్ ఆతుహతట్ర్/ఄభాకూసళహయౌలన్ దాాఱుఖు నండు ఆయరెభ 
ఔక మోజుఱ తృసట్ు రసడాయౌ. బ ట్ోర తుడ్జోల్ ఔంట్ ేకసల మితోబ ైళహన్ రసడ్డ్ం భంచిద , ఎందఔంట్ ేకసల మితోబ ైళహన్ 
రసడ్డ్ం ళఱల  రసయధ  తియఖఫ్ట్ేట ఄళకసఱసఱు తఔుకళ ఄతు తుయౄహతబ ైంద . ఄభత ేకసల మితోబ ైళహన్ మ ళహశటన్స ఈనా 
మోఖుఱఱో బ ట్ోర తుడ్జోల్ రసడాయౌ. బ ట్ోర తుడ్జోల్ రసడ్ెతేంట్ ేకసాడురపల్ తశమత్ ఔంట్ెభతుంగ్ థెయ 
ఈయోఖడ్ెతేంద .  భఱోమ ితుయౄమఱనఔు మ ండ్ె యసయుల  రమతిాంచి యపఱం ఄభత,ే ఔఱిర్ మీక్షఱు భమిము 
మాంట్్ఫయోట్్క్ తుమోధఔత ఄధయమనం చేళహ నతన చికూతస రణాయఔ రేశకోరసయౌ. 
అట్ోఆభూయన్ గసళ ్రైట్్స్ 
ఐయన్ భమిము యట్మిన్ B12 ఱోతృసతుా శమిజేమడాతుకూ ేమ ంట్యల్ 1000 mcg ఱేదా ఒయల్ 1000-2000 mcg 
శహలబ ంట్సస రేశకోరసయౌ. ఐయన్ భమిము తౄో ఱేట్స యసి భతు తయచగస మియౕయౌశు ండాయౌ భమిము ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ి
ళఱల  ఆనెిక్షన్ మసఔుండా జఞఖాతు  ళఴించాయౌ. ఎండోయో క దాామస కసనసర్ భమిము గసయళహట కో్ నయమోఎండోకూాన్ ట్ృయభయల 
(NET) ఈతుకూ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ. 
భదయతృసనం, ధభతృసనం, మాంట్-్ఆన ల్బేట్మ ీభందఱు రసడ్ఔం, గాట్ుగస ఈనా అయౘయం తీశకోళడ్ం ళంట్్య 
చేమఔడ్ద. తిుడుతు తట్ుట కోళడ్ం, అట్ోఆభూయన్ ఎంట్ెమోతి యవమంఱో ఆభూమానన ఆభూమాననభాడ్ెఱేట్మ ి
థెయ భమిము ఇళహననపహయౌక్ గసళ ్రైట్్స్ ఄభత ేఅయౘయంఱో భాయుుఱు ళంట్్య చేమాయౌ. 
2.4 గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ (GI) తెల డుంగ్ - తీశకోఖయౌగ ేజఞఖాతుఱు 
ఄఔయట్స గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ తెల డుంగ్ ఄనేద  యసధాయణంగస ఔతుహంచ ేమోగసళశి, దీతు ళఱల  తాయగస మోగసఱు రసయహు  
చెందడ్ం భమిము మోగ ిభయణ ంచడ్ం జయుఖుతేంద . ననట్ ్నండు ఄతృసనభు ళయఔు ఎఔకడ్ నండెభనా తెల డుంగ్ 
జయగొచి. ఄందళఱల  దీతుా మ ండ్ె యధాఱుగస ళమీగఔమించాయు: 
1. ఄుర్ గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ తెల డుంగ్ (UGIB) - ట్ేరఆట్సు యౌఖబ ంట్స  భన నండు గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ తృసర ంతంఱో 
ఎఔకడెభనా తెల డుంగ్ జయుఖుతేంద . UGIB మసళడాతుకూ కసయణాఱు - ఎమోళహవ్ ఄఱసమేట్్వ్ రసయధ , ఇయో తౄసగ ైట్్స్, తృో యటల్ 
రసమిళ స్, గసయయోట ో తి, రసశకఱర్ ఎకస్రళహమస్, భాఱమ ిరెభస్ ట్్మర్ భమిము ట్ృయభర్స. 
2. ఱోమర్ గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ య్డుంగ్ (LGIB) - ఆద  మ ండ్ె యకసఱు - యసమల్ ఫొ రెల్ తెల డుంగ్ (mGIB) & కోఱోతుకేక్ 
తెల డుంగ్. LGIB మసళడాతుకూ కసయణాఱు - డెభరెమిటఔుయఱర్ రసయధ , ఴ మోమసభడ్సస, మానల్ పహవర్స, మేడుభేవన్ కొఱభెట్్స్, 
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ఆన ల్బేట్మ ిఫొ రెల్ రసయధ , తృసయౌప్స, రసశకఱర్ ఎకస్రళహమస్ భమిము ఆంట్ఃశళ షన్ (రతేయకూంచి హఱలఱోల ).   
రసయధ  తుమసి యణ  
మోగ ియొఔక ఴీమోడెభనమిక్ ళహితితు మీక్షుంచాయౌ (యసధాయణ, అమోి యసట ట్్క్ ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ఱేదా యౖసక్). ఄద ేయధంగస మోగ ి
రెభదయ చమితరన ఫట్్ట ఄఔయట్స GIB ఏ రదేఴంఱో ళచేి ఄళకసఴం ఈందో తెఱుశకోరసయౌ. మోగికూ శంఫంధ ంచిన ఇ 
యళమసఱతూా మసశకోరసయౌ - యఔుయసర ళం ఖుమించిన యళయణ, ఎంత ళేప ఄభయంద , ఎంత తయచగస ఄళపతేంద , 
తెల డుంగ్ తమసాత ళహితి, కసమోమతడెభట్సస, రసడ్ెతేనా భందఱు, ూయాం చేభంచఔునా ఴశు రచికూతసఱు, తృో య్ ఔటమీ 
యళమసఱు (జమిఖుంట్)ే ఱేదా మేడుభేవన్ యళమసఱు. 
జీళళయళశిఱన మియౕయౌంచాయౌ, కసఱేమాతుకూ శంఫంధ ంచిన రసయధఱ ఖుమించి చడాయౌ, తృ తిు  ఔడ్ెప భఽదళపగస 
భామిందేమో చడాయౌ, భఱం యొఔక యంఖు దాామస రసయధ  యళమసఱు తెఱుశకోరొచ .ి నాయో గసయళహట కో్ అళహుమేవన్ 
దాామస గసయళహట కో్ మాళహుమిట్స ఈందో ఱేదో తెఱుశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణఔు ఄనశమించాయౌసన దితేఱు  
ఫలస్ ఱభెన్ ఆనెాళహటగేవన్, పపల్ ఴ మోగసా మ్, కొమాఖుఱోతి తృ ర ప భల్, యౌళర్ పంక్షన్స భమిము మీనల్ పంక్షన్స 
మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. రతేయకూంచి,  భ భమిము కూంద ఫాగసతుకూ (GI) ఎండోయో క తుయాఴించాయౌ. ఎఔుకళ యఔుం 
తృో తేనా మోఖుఱఔు ట్ాగ్డ మ డ్స ళ ల్ యసకన్ భమిము అంజియోఖాప చేమాయౌ. 
చికూతస  
ఄఔయట్స GI ఄనేద  ఄతయళశయ చికూతస ఄంద ంచాయౌసన ఄళశి. యఔుం ఎంత తృోభంద  భమిము మోగ ిళహితి ఏమిట్ ్ఄనేద  
రెంట్న ేతెఱుశకోరసయౌ. 
జీరసధామసఱు ఄభన యఔుతృో ట్ు, ఎభర్ ర,ే ఱసాశ, ఈయోౖణ ఖాత శభళహితిఱో ఈండేఱా చశకోరసయౌ  
మోగికూ  దద IV కసనయఱా ఏమసుట్ు చేమాయౌ 
Hb, TLC, ేల ట్ెల ట్ుల , కొమాఖుయఱేవన్ తృ ర ప భల్, మీనల్ భమిము కసఱేమం తుతీయు తెఱుశకోళడాతుకూ మీక్షఱు, యఔుం 
ఏ ఖూా ప్, కసా స్ భాచింగ్ - ఆళతూా యఔుం నభూనాఱ దాామస తెఱుశకోరసయౌ. 
యసధాయణ ళ ఱభెన్/మింఖర్స ఱాకేటట్స/డీగేాడెడ్స జ ఱట్్న్ నండు తీళహన తృసయౌభర్ ఱాంట్్య మోగికూ IV దాామస ఆరసాయౌ. 
GI తెల డుంగ్ భూడ్ె యకసఱు: 
శాఱుబ ైన తీళరత - ట్ాకూకసమిడమా ఈంట్ుంద ; యఔుతృో ట్ు ఄదపఱో ఈంట్ుంద  
భధయతయయౘ తీళరత - ట్ాకూకసమిడమా, ఴ ైతృో ట్ెనషన్, ట్ాకుహామా, చెభట్ఱు ట్టడ్ం భమిము చయమం చఱలఫామితృో ళడ్ం   
తీళరబ ైన GI తెల డుంగ్ - ఴ ైతృో ట్ెనషన్ భమిము యౖసక్  
భధయతయయౘ భమిము తీళరబ ైన GI తెల డుంగ్ ఈనా మోఖుఱఱో యఔుం ఄందఫాట్ుఱోకూ మసగసన ేభామసియౌ 
భందఱు  
1. మోగికూ ఖనఔ నాన్-ళమీళహమల్ ఄుర్ GI తెల డ్స (మోగికూ  హటక్ ఄఱసర్ ఱేదా మిఫ్ల క్స రసయధ  ఈంట్,ే NSAIDs 
తీశఔుంట్ుంట్)ే ఈందనఔుంట్ ే- మసతుట్్డున్ (IV) 300 mg ఆంజక్షన్  
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2. మోగికూ ళమీళహమల్ ఄుర్ GI తెల డ్స (భదయం ఄధ ఔంగస తాఖడ్ం, జఞండుస్, ళరలననబ గసయౌ, డెభఱేట్ెడ్స ఄఫోడ మినల్ 
రెభన్స, ఄళ భకట్సస, ఎనెసపఱోతి) ఈందనఔుంట్ ే- అకూటోయోట్ెభడ్స (IV) 50 mcg ఆంజక్షన్ రెంట్న ేఆరసాయౌ, అ 
తమసాత ఖంట్ఔు 25 mcg ఎకూకంచాయౌ.   
ఱేదా 
ట్ెమిల రళహసన్ (IV) 1-2 mg ఆంజక్షన్, నాఱుఖు నండు అయుఖంట్ఱ తృసట్ు  
ఱేదా 
రసయో  రళహసన్ ఆంజక్షన్ 20 IU, 200 ml  యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఱో ఔయౌహ ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ 
మోగి తృో వణఔు డెకో ర్రస్ 50 mlఱో 100 మూతుట్ుల  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. ళహయోట యౌక్ 
BP>90 mmHg ఔనఔ ఈంట్ ేనెభట్ోర గిలజమిన్ డురప్ ఔడా రసడొచి. 
ఎండోయో కహక్ థెయ తమసాత బేజర్  హటక్ ఄఱసర్ తెల డుంగ్ (తెల డుంగ్ ఄళపతేనాా ఱేదా తెల డుంగ్ ఱేఔుండా రెళ సల్ 
ఔతుహశు నాా) ఈంట్,ే 
ఒబ రజోల్ ఱేదా తృసంట్ోరజోల్ (IV) 80 mg ఫో ఱస్, అ తమసాత ఖంట్ఔు 8 mg డెఫ్భై మ ండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు 

ఆన్లబేట్మ ీఫొ రెల్ డుళస్ (IBD) 
 భూఱకసయణం తెయౌమఔుండా ళచేి రసయధఱఱో ఔట్.్ ేఖు భాయగంఱో జమిగ ేచయయఱఔు ఴమీయం శుంద ంచి, మోఖ 
తుమోధఔ రతిచయయఱు తీశకోళడ్ం ళఱల  IBD ళశు ందతు కొందయు ఱసశు రరేతుఱ ఄంచనా. ఆన ల్బేట్మ ీఫొ రెల్ డుళస్ 
మ ండ్ె యకసఱు:  
1. ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ (UC):  దద ేఖుఱో ళచేి రసయధ . 
2. కోా న్స డుళస్ (CD): గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ ట్రా కోరల, ననట్ ్నండు ఄతృసనం ళయఔు, ఏ ఫాఖంఱో ఄభనా ఇ రసయధ  
ళశు ంద . 
2.4.1 ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ 
భఱాఴమభు భమిము  దదేఖు ళదద ళచేి ఆన ల్బేవన్. ధభతృసనం చేమడ్ం దాామస ఇ రసయధ  తీళరత 
ఎఔుకళళపతేంద .  
రసయధ  తుమసి యణ 
ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ ళళేు  డెభభేమిమా, మ ఔటల్ తెల డుంగ్, ట్ెనెశమస్, భూయఔస్ తృసళేజ్, తృ తిుఔడ్ెప నొహు ళంట్్య మోగిఱో 
ఖభతుంచళచి. 
డెభభేమిమా భమిము మ ఔటల్ తెల డుంగ్ శాఱు తీళరతతో ఈండ్డ్ం ళఱల  మోగ ిరెభదయతు దఖగయఔు రెలలఔతృో రొచి, కసతూ ఆద ే
మిళహితి రసమసఱు ఱేదా నెఱఱు కొనయసగిత ేతుఔుండా రెభదయతు శంరద ంచాయౌ. 
ఄఱా చేమఔతృో త ేతీళరబ ైన యఔుయసర ళం, ట్ాకూసక్ బ గసకొఱోన్,  మిట్ోనెభట్్స్ ఖుణాఱు ఈనా యంధరా ఱు, ళహట ఔోిర్ 
ముదఱభెన ఄళశిఱు ఫమట్డొచ .ి 
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రసయధ  తుమసి యణ  
రసయధ  తుమసి యణ ఇ కూంద  రసట్్ భ అధాయడు ఈంట్ుంద : 
మోగ ిరెభదయచమితర; ఫమట్డ్డ రసయధ  ఱక్షణాఱు; ఫాకుటమిమా, కసల ళట డోుమం డుపళల్ ట్ాకూసన్, ఖుడ్ెల , మసనాజీళపఱు 
ఈతుకూ ఱేద ఄతు భఱమీక్ష దాామస తుమసి యణ; ళహగసమభడోయో క మీక్ష పయౌతాఱు; మ ఔటల్ ఱేదా కోఱోతుక్ ఫమాస 
నభూనా పయౌతాఱు.  
రయోఖఱసఱ దాామస చేమఖయౌగ ేమీక్షఱు: ఄతూమిమా కోశం CBC. తరా మోబళ భట్ోళహస్, ఱయకోళ భట్ోళహస్ ఈనాట్లభత ే
ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ రసయధ  యో కూనట్ేట. 
చికూతస  
చికూతస యొఔక రధాన ఱక్షణం రసయధ  ముదట్/్ఄఔయట్స దఴఱోన ేమోగికూ ఈఴభనం ఔయౌగించడ్ం. మోగికూ ఏ అయౘయం 
డ్ఔతృోభనా దాతుా తినఔతృో ళడ్ం భంచిద . 
భందఱు 
శాఱుం నండు భధయతయయౘ తీళరత ఖఱ ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ (డుశటల్/ఎడ్భ ఔఱోతుక్ ఫాఖం యొఔక రబేమం 
ఈంట్ుంద ) 
1. శఱాిఱసఱజ భన్ 1 g భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల  
ఱేదా  
బ ఱసఱజ భన్ 800 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల   
ఱేదా 
ఒఱాశఱజ భన్ 1-3 g భాతరఱు, మోతాదతు ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ 
2.  రడుాయో ఱోన్ తౄసళేిట్స ఎతుభా 20 mg, 100 ml ళ ఱభెన్ ఱో, మోజుకూ ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె యసయుల    
ఱేదా 
ఴ ైడోరకసమిటయో న్ ఎతుభా 100-125 mg, 100 ml ళ ఱభెన్ ఱో, మోజుకూ ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె యసయుల  (ఄుట్్ఔపుడ ే
తమాయు చేశకోరసయౌ) 
ఱేదా 
రసయధ  కేళఱం మ ఔటమ్ ఔు భాతరబ ేమిమితం ఄభత,ే ఴ ైడోరకసమిటయో న్ తౄో మ్ 125 mg, మోజుకూ ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె 
యసయుల    
భధయతయయౘ నండు తీళరబ ైన ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్  
1. శాఱుం నండు భధయతయయౘ తీళరత ఖఱ ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ ఔు రసడున చికూతస ఆఔకడ్ ఔడా తృసర యంతేంచాయౌ  
2.  రడుాయో ఱోన్ 20-60 mg భాతరఱు, మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ  
ఔరేల భందఱు రసడాఔ ఔడా మోగి అమోఖయ ళహితి బ యుఖుడ్ఔతృో త ేరెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసియౌ 
తీళరబ ైన, ఄఔయట్స, ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱత  ోఖఱ ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ 
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మోగితు అశతిరఱో చేమిి చికూతస ఄంద ంచాయౌ  
1. ఴ ైడోరకసమిటయో న్ (IV) 100 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల   
ఱేదా 
డెకససబ తాయో న్ (IV) 4 mg, మోజుకూ భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు యసయుల  
2. మోగికూ ననట్ ్దాామస అయౘయం కసతూ, తృసతూమాఱు కసతూ ఆళాఔడ్ద 
3. యఔు భామిుడు ఄళశయం బేయఔు చేమాయౌ  
4. మోగి కోఱుకోగసన ేననట్్ దాామస ళ టమసభడ్సస భమిము ఄబ ైనన-యసయౌళహఱేట్సస ఄంద ంచాయౌ (శాఱుం నండు 
భధయతయయౘ తీళరత ఖఱ ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ ఱో చెహున యధంగస). ఆఱా ఐద మోజుఱ తమసాత చేమాయౌ. ఔరేల మోగి 
ళ టమసభడ్సస కూ శుంద ంచఔతృో త ేగసయయోట ో ఎంట్మసఱజిస్ట న శంరద ంచభతు చెతృసుయౌ. ఄఔకడ్ ఴశు రచికూతస ఱేదా 
ఆభూమాననశ రళహవ్ థెయ చేమాయౌ. 
ఈఴభనం ఔయౌగించ ేచికూతస (మ మివన్) ముదఱు ట్టగసన,ే నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱ ళయళధ ఱో మోగికూ 
ళ టమసభడ్సస మోతాద తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఄఔయట్స రసయధ  ఄభత,ే ళ టమసభడ్సస నెాండ్ె రసమసఱఔంట్ ేఎఔుకళ 
ఆళాడ్ం ళయయిం. మోగికూ  మోిమేవన్/ట్ాకూసక్ బ గసకోఱన్ ళంట్ ్ఄళశిఱు ళచాిభేమో ఄతు కూలతుఔల్, ఫయోక మిఔల్ 
& మేడుయోఱాజిఔల్ మీక్షఱ దాామస తెఱుశకోరసయౌ. 
ఄఱసమేట్్వ్ కొఱెభట్్స్ - మ మివన్ 
అయు నెఱఱఔు ఔయసమ ిమోగ ికచిితంగస రెభదయడుా ఔఱరసయౌ భమిము తృో వణ కోశం ళహతౄసయుస చేమఫడున చికూతస 
తీశకోరసయౌ 
ఏ మోగికూ ఄభనా ద  శంళతసమసఱు  భగస రసయధ  ఈంద  ఄంట్,ే అ మోగ ిఅయు నెఱఱఔు ఔ యసమ ితుఔుండా  
ళహగసమభడోయో క భమిము మ కసట ర్ ఫమాస చేభంచకోరసయౌ 
మోగికూ రసయధ  యొఔక ఱక్షణాఱు, ఄద  దీయఘకసఱం ఈండ్డాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు భమిము తృో వణ చికూతస యొఔక 
ఄళశయం ఖుమించి యళమించాయౌ. ఄంతేకసఔ చికూతస శమిగస తీశకోఔతృో త ేనయౖసట ఱ ఖుమించి ఔడా తెయౌమజేమాయౌ. 
 
2.4.2 కోా న్స డుళస్  
ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ ఱాన ేకోా న్స రసయధ కూ ఔడా భూఱకసయణం తెయౌమద. ఄభత ేఆద  దీయఘకసయౌఔంగస ఆఫబంద   ట్్ట, 
ఫౌల్ ఔు ట్రా న్స భూయయల్ ఆన ల్బేవన్ ఔఱుఖజేశు ంద . దీతు నండు ప భఫోర ళహస్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . రసయధ  ఱక్షణాఱ 
ళఱల  ననట్ ్నండు ఄతృసనం ళయఔు గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ ట్రా క్ట ఎఔకడెభనా దెఫబతిన ేఄళకసఴం ఈంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 తృ తిు  ఔడ్ెప నొహు, యమోచనాఱు భుకయబ ైనయ. ఫయుళప తఖగడ్ం, ఄననమ కూసమా, జాయం ఔడా ళచేి 
ఄళకసఴం ఈంద . 

 హఱలఱో ఎదఖుదఱ జయఖఔతృో ళడ్ం  
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 ఄతూమిమా 
 ళహట ఔోిమింగ్ ళఱల  యసమల్ ఫొ రెల్ ఄఫ ర్ర క్షన్ 
  మిమానల్ రసయధ   
 గసయయోట ో డ్యయోడీనల్ శభశయఱు ళళేు  ఴ యౌకోఫాఔటర్  భఱోమ ినెఖట్్వ్ PUD ఄనఔున ేఄళకసఴం ఈంద . 

రసయధ  తుమసి యణఔు చేమళయౌసన మియౕఱన  
 కోఱన్ కూ శంఫంధ ంచిన రసయధఱు, ట్ెమిమనల్ ఐయౌమల్ రసయధఱ ఖుమించి తెఱుశఔునేందఔు ఎండోయో క 

గోల్డ  యసట ండ్ర్డ; దీతు ళఱల  భూయకోశల్ ఫమాస, ఏదెభనా ళహట ఔోిర్ యొఔక ఫ్ఱన్ డెభఱేవన్ శఱుళప 
ఄళపతేంద . 

 కోా న్స రసయధ కూ ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ కూ భధయ రసయధ  ఱక్షణాఱు ళయఔుయచడ్ంఱో కొద దతృసట్ ్తేడాఱు ఈనాాభ. 
కోా న్స రసయధ ఱో యసమల్ ఫొ రెల్ డుళస్, భుకయంగస ఔుడు ఔక ళచేి కోఱోతుక్ రసయధ , మ ఔటల్ యసుమింగ్, 
పహశట ాఱభెజేవన్ భమిము గసా నఱోభాస్ ఔతుహయసు భ.  

 ఆభూమాననఱాజిఔల్ భాయకర్స: pANCA - 70% ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ ఈనారసమిఱో ఖుమిుంచళచి, కసతూ 
కోా న్స రసయధ  ఈనారసమిఱో 15% భాతరబ ేఆద  ఔతుుశు ంద . యసఔమోబ ైళ స్ ళ మిాళహభ ేమాంట్ీఫాడీస్ ఔడా 
ఆద ేమీతిఱో ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ (50%)ఱో, కోా న్స రసయధ ఱో (చాఱా తఔుకళ ఱసతం) ఔతుహయసు భ.  

 ఆతయ రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: ఄతూమిమా కోశం; తరా మోబళ భట్ోళహస్, ఱయకోళ భట్ోళహస్, ఐయన్ భమిము 
తౄో ఱేట్స శటడీస్, యౌళర్ పంక్షన్ ట్ెస్ట, ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస/బ ైకోా నయట్్రభ ంట్స డెపహలహమతూస మీక్షఱు (కసయౌషమమ్, 
బ గీాలహమం, జింక్). 

చికూతస  
యమోచనాఱు/ఄతియసయభు ఈనాపుడ్ె ఄధ ఔంగస చ దాయిం ఈనా అయౘమసతుా తీశకోఔడ్ద 
తృో వకసఱు ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ  
యట్మిన్స, మీడుమం చెభన్ ట్ెభరగిలళ మ ైడ్సస & ేమ ంట్యల్ యట్మిన్ B12 తీశకోరసయౌ 
తీళరబ ైన ఆన ల్బేవన్ ఈనాపుడ్ె మోగికూ ననట్్ దాామస ఏమీ ఆళాఔడ్ద; ముతుం తృో వకసఱు /అయౘయం ేమ ంట్యల్ 
దదతిఱోన ేఆరసాయౌ 
భందఱు  
1. శఱాిఱసఱజ భన్ - ముదట్ మోజుకూ 1 gm మోతాద ఆరసాయౌ, ఔాభంగస మోతాదతు మోజుకూ 4 gm ళయఔు ఆరొాచి. 
మోతాద  ంచడ్ం ఄనేద  ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ తీళరతన/దఴన ఫట్్ట భమిము ఔఱోతుక్ రబేమం ఈనా కసా న్స 
రసయధ తు ఫట్్ట  ంచాయౌ. 
2. కసమిటకోళ టమసభడ్సస - కసా న్స రసయధ  ఈనాపుడ్ె కసమిటకోళ టమసభడ్సస ముదట్ ్ఎంహఔగస ఈండాయౌ. ముదట్ మోజుకూ 
40-60 mg మోతాదఱో రసడాయౌ, ఇ మోతాదతు ఔాభంగస తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ (మోగ ిబ యుఖుదఱన ఫట్్ట)  
తృసర క టటట్్స్ భమిము డుశటల్ కొఱభెట్్స్ ఈంట్ ేళ టమసభడ్స ఎతుభా రసడాయౌ  
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ఴ ైడోరకసమిటయో న్ 300 mg/day, యౄంఱో ేమ ంట్యల్ ఖూల కోకసమిటకసభడ్సస ఆరొాచి. 
ఱేదా 
మిథెభల్- రడుాయో ఱోన్ 40-60 mg/day 
ఖూల కోకసమిటకసభడ్సస ఫదఱు ACTH ఔడా రసడొచి 
3. ఆభూమాననశరళ ంట్సస 
ఄజఞతియోహరన్ మోజుకూ 50-100 mg  
బ మసకతోృట ూయమిన్ 
ళ భకోల యో ుమిన్ 
బ తోట్ెరకేసట్స - మ మివన్ కోశం - రసమసతుకూ 25 mg; తృో వణఔు రసమసతుకూ 15 mg    
4. యమోచనాఱు ఈఴభనాతుకూ - ళ టమసభడ్సస భమిము శఱాిఱసఱజ భన్ తుచేమఔతృో త,ే కోడీన్ & ఱోముట్్ల్ 
రసడొచి  
5. బ ట్ోర తుడ్జోల్ 200 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  - ఆభూమాననశరళ ంట్సస ఔు రతాయభాాామంగస బ ట్ోర తుడ్జోల్ 
రసడొచి; దీతుళఱల  ళ టమసభడ్స రసడ్ఔం ఔడా తగిగంచొచి.    
6. ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ తోతృసట్ు ట్ెమిమనల్ ఆయౌమమ్ ఔడా ఈంట్ ేఫ్భల్ మాళహడ్స ఫ్భండుంగ్ మ ళహన్స భమిము 
మీడుమం చెభన్ ట్ెభరగిలశమ ైడ్సస రసడాయౌ  
7. తీళరబ ైన ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ భమిము ట్ాకూసక్ బ గసకోఱన్ ఈంట్ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ   
8. కొతు  భందఱు  
ఆతు్లకూసభాబ్ - ఆందఱో మాంట్-ీTNF మాంట్ీఫో డ ీఈంట్ుంద   
ట్ాకోా యౌభస్ 
బ ైకోప ననఱేట్స మోప ట్్ల్ 
తాయౌడోబ ైడ్స 
నట్ాయౌజుభాబ్-α ఆంట్్గ ాన్; రతేయఔంగస భానళపఱఔు ఈయోఖడ ేమోననకోల నల్ మాంట్ీఫాడీఱతో ఈంట్ుంద  
ఄడ్డంఔుఱు త ఱఖఔతృో భన ,ా భందఱ దాామస చికూతసఔు మోగ ిశుంద ంచఔతృో భనా, పహశట ఱే ఏయుడ్ెతేనా కసా న్స 
రసయధ ఱో ఴశు రచికూతస ఄళశయం ఈంట్ుంద .  మోిమేవన్, ఄఫసస్ ళంట్్య ఴశు రచికూతసఱో ఫాఖం. 
 
2.4.3 శడోబ ంఫలరతుమస్ కొఱెభట్్స్ 
 దదేఖు ఆనెిక్షన్ ళఱల  అశతిరఱో చేమ ేరతి మ ండ్ెళందఱ భంద  మోఖుఱఱో ఔమికూ అ ఆనెిక్షన్ కసల ళట డోుమం 
డుపళల్ ఄన ేజీయ ళఱేల  ళశు ంద . అశతిరఱో ఈనాుట్్కు రసయధ  తీళరతన ఫట్్ట మోగిఱో తీళర ఄశాశిత ళచిి, 
చతుతృోభ ేరభాదం ఈంద . మాంట్ీఫయోట్్క్స రసడ్ఔం ళఱల  ఔడా శడోబ ంఫలరతుమస్ కొఱభెట్్స్  మిగ ేఄళకసఴం 
ఈంద . కూలండాబ ైళహన్, ఄమోకూసయౌన్, ళ పఱోయో ుమిన్స ళఱల  ఔడా రసయధ   మిగ ేఄళకసఴం ఈంద . ఄధ ఔ ళమశస, GI 
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ఴశు రచికూతస, తృసర ణాంతఔ రసయధఱు, అశతరే ఱోల  ఎఔుకళ మోజుఱు ఈండాయౌస మసళడ్ం ళఱల  ఔడా శడోబ ంఫలరతుమస్ 
కొఱభెట్్స్ కసయకసఱు కసరొచి. 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ముదట్ ్రసయంఱో యమోచనాఱు, తృ తిు  ఔడ్ెప నొహు. ఇ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్డాతుకూ కొతుాయసయుల  అయు 
రసమసఱు ళయఔు శభమం ట్టట చి. 

 కొఱభెట్్స్ తీళరంగస భామినపుడ్ె యకసయం, జాయం భమిము డీఴ ైడేరవన్ మోగిఱో ఔతుహయసు భ. 
 తృ తిుఔడ్ెపన మీక్షుళేు అ తృసర ంతం ఈఫబడ్ం కసతూ, భఽదళపగస భామి ఈండ్డ్ం కసతూ ఖభతుంచళచి. 

ఖభతుఔ  
 శట ల్ మీక్ష ఄనెమోతక్ ఔఱిర్ మీద ళ తుసట్్వ్ గస ఈండు ట్ాకూసననజ తుక్ భమిము నాన్-ట్ాకూసననజ తుక్ 

ళ ్రైభన్స ఖుమించి తెఱుపతేంద . 
 భఱంఱో ఈండ ేట్ాకూసన్స A భమిము B ఖుమించి తెఱుశఔునేందఔు ఎంజ భమ్ ఆభూమాననఄళేసస్ 

ఄందఫాట్ుఱో ఈనాాభ. 
 య్వన్ ఔనఔ ఈంట్ ేళహగసమభడోయో క దాామస భంచి పయౌతాఱు మసఫట్టళచి. 

చికూతస  
మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయ 
CDI ఈనాట్ుట  కేళఱం ఄనభానం ఈంట్ ేఄనళశయంగస మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔడ్ద. ఄళశయంఱేతు తృో ర ట్ాన్ 
ంప్ ఆతుహతట్ర్స ఔడా రసడ్ఔడ్ద; యట్ ్ళఱల  మోగ ిరభాదంఱో డ ేఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.   
CDI కచిితంగస ఈంట్ుంద  ఄనఔుంట్ ేతు ఎం మిఔల్ మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయ తృసర యంతేంచఔడ్ద. ఆఱాంట్ ్
శందమసైఱోల  ఄభత ేమీక్ష పయౌతాఱు మసఔభుంద ేచికూతస తృసర యంబం చేయొచి. 
శాఱుం నండు భధయతయయౘ తీళరతఖఱ CDIఔు బ ట్ోర తుడ్జోల్ (O) తఔుకళ మోతాదఱో రసడాయౌ. ఔరేల 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ తు చేమఔతృో త ేరతాయభాాామంగస రసంకోబ ైళహన్ (O) రసడొచి. బ ట్ోర తుడ్జోల్ దీయఘకసఱం 
రసడ్డ్ం భంచిద  కసద. రసంకోబ ైళహన్ భమిము పహడాకోసబ ైళహన్, ఇ మ ండ్ె భందఱు తీళరబ ైన CDIఔు రసడొచి. 
ననట్్దాామస ఆచేి మాంట్్ఫయోట్్క్స కోఱన్ ( దదేఖు) ళయఔు చేయఱేఔుంట్,ే  దద మ ఔటల్ ట్ృయబ్ ఱేదా కసథెట్ర్ రసడు 
మిట్ెనషన్ ఎతుభా యౄంఱో రసంకోబ ైళహన్ న ఴమీయంఱోకూ ంహంచాయౌ. మోఖం తియఖఫ్ట్ేట ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ ఈనా 
మోఖుఱఱో (ళయోళఽదద ఱు, ఆతయ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ెతేనా రసయు) పహడాకోసబ ైళహన్ రసడ్ఔం పయౌతాతుా 
ఆశు ంద . 
ఴశు రచికూతస 
తీళరబ ైన ఈనా మోఖుఱఔు ళహశటమిక్ ట్ాకూసళహట్ ్ యుఖుతేంట్ ేరసయు రెంట్న ేఴశు రచికూతస కోశం రెభదయడుా 
శంరద ంచాయౌ. 
పపయౌమనెంట్స కొఱభెట్్స్ ఈనా మోఖుఱఔు "ట్ోట్ల్ కోఱెఔటమీ" చేమాయౌ. ఄభత ేకొఱోతుక్ ఱారేజ్ తో ఔడున 'డెభళమిటంగ్ 
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ఱప్ ఐయౌయోశటమి' ఔడా చేయొచి.   
పపయౌమనెంట్స కొఱభెట్్స్ న రసంకోబ ైళహన్ ఈయోగించి చికూతస ఄంద ంచళచి. 
రసంకోబ ైళహన్ 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి ననట్్ దాామస ఱేదా ఎతుభా దదతిఱో ఱేదా బ ట్ోర తుడ్జోల్ (IV - 
500 mg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి)తో ఔయౌహ ఆరొాచి.   
ఖభతుఔ: పపయౌమనెంట్స కొఱభెట్్స్ యవమంఱో ఄతియౕగరభుగస యౖసక్ భమిము ఄళమరసఱు తృసడ్ళపతేండ్డ్ం ళంట్్య 
ఖుమిుంచడ్ం ఄతయళశయం. IV ఫ్ూల భడ్సస ఎకూకంచడ్ం, అఱుబమిన్ శహలబ ంట్ేవన్ భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస ఄంద ంచడ్ం 
ళంట్్య తృో వణ చయయఱు తీళరబ ైన CDI ఈనా మోఖుఱఔు తీశకోరసయౌ. 
CDI తియఖఫ్ట్టడ్ం  
ముదట్ ్యసమ ిరసయధ  ళచిినపుడ్ె బ ట్ోర తుడ్జోల్ రసడ్ెంట్ ేమోగికూ ముదట్ ్యసమ ిరసయధ  'తియఖఫ్ట్్టనపుడ్ 'ె 
రసంకోబ ైళహన్ రసడాయౌ ఱేదా పహడాకోసబ ైళహన్ ఔడా రసడొచి. అ తమసాత  ఔడా మోఖం తియఖఫడుత ేట్ార్డ భమిము 
ఱసడ్స మ జిబ న్ దాామస రసంకోబ ైళహన్ రసడాయౌ. 
తృోర ఫయోట్్క్స 
మాంట్్ఫయోట్్క్స తోతృసట్ు తృో ర ఫయోట్్క్స రసడు CDI చికూతస ఆళాడ్ం మోఖతుమోధఔఴకూు ఎఔుకళ ఈనా మోఖుఱఔు 
ఈయోఖఔయం  
రసయధ  భుదయఔభుంద మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ెతేనా మోగికూ తృ ర ప భఱాకూటక్ తృో ర ఫయోట్్క్స ఆళాడ్ం భంచిద . 
మోఖతుమోధఔఴకూు తఔుకళ ఈనా మోఖుఱఔు తృో ర ఫయోట్్క్స ఆళాఔడ్ద. 
రసంకోబ ైళహన్ తోతృసట్ు తృో ర ఫయోట్్క్స రసడ్డ్ం ళఱల  CDI రసయధ  తియఖఫ్ట్టడాతుా ఄమిఔట్టళచి. 
 

2.5 ఆమిట్ఫుల్ ఫొ రెల్ ళహండోరమ్ (IBS) 
GI ట్రా క్ట యధఱన ఄడ్ెడ ఔుతు, తృ తిుఔడ్ెప నొహు, యశయున ఄఱరసట్ల  భాయుు ఔఱుఖజేళ ేరసయధ తు IBS ఄంట్ాయు. ఇ 
ఱక్షణాఱు ఆతయ రసయధఱ ళఱల  ఔడా ఔయౌగ ేఄళకసఴం ఈనాందన, ముదట్ ఆతయ రసయధఱ కోశం మీక్షుంచాయౌ, అ 
తమసాతన ేమోగికూ ఆమిట్ఫుల్ ఫొ రెల్ ళహండోరమ్ ఈందతు తుమసి మించకోరసయౌ. 
రసయధ  తుమసి యణ  

 భూడ్ె నెఱఱు (అ  భన) తృ తిుఔడ్ెపఱో ఆఫబందఱు, నొహు 
 ఔడ్ెప ఈఫబయంగస ఄతుహంచడ్ం  
 యశయున ఄఱరసట్ుల  భాయడ్ం, భఱఫదదఔం ఱేదా యమోచనాఱు  
 మోజూ రసమ ిఄఱరసట్లన ఫట్్ట రసయధ  తీళరతయం ఄళాడ్ం  
 అతరే త, యచాయం మోగిఱో ఔతుహంచడ్ం  

మీక్షఱు  
 ఴ భట్ాఱజి భమిము ఫయోక మిళట  ోఄధయనాఱు  
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 శట ల్ బ ైకోా యో క  
 ఫమాస దాామస కొఱననయో క 

చికూతస  
భఱాతుా ఖట్్టఫమిచ ేదామసి ఱు: చ ఱసతం ఄధ ఔంగస ఈనా అయౘయం  
మాంట్ీతృసయో మడుక్స-మాంట్ీషో య్నెమిుక్ భందఱు - డెభళ భకోల మిన్ 
యమోచనాఱు కసఔుండా భందఱు - ఱోహయబ ైడ్స 2-4 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ి 
మాంట్-ీడు రశసంట్సస - IBD డెభభేమిమల్ యఔం TCA (ఆమిరమిన్) భమిము IBD కసతు్రేవన్ యఔం SSRI 
(తృసమొఔసట్్న్) 
కసయౌషమమ్ ఛానల్ మాకుటరేట్ర్స - ఱతతృో ర యోట న్ 8 mcg, భూడ్ె నెఱఱు 
IBS మోగిఱో ఔనఔ ఫొ రెల్ ఄఱరసట్లఱో భాయుుఱు ఱేదా ఴమీయంఱో భాయుుఱు ఖనఔ ఔతుహళేు  రెంట్న ేరెభదయడుా 
శంరద ంచాయౌ. 
యసధాయణ చయయఱు  

 అయౘయంఱో ఄధ ఔంగస చ దాయిం ఈండేఱా చశకోరసయౌ  
 కసపహన్ భమిము భదయతృసనం చేమఔడ్ద  
 తృసఱు భమిము తృసఱ దామసి ఱన తీశకోఔడ్ద; యట్ ్ళఱల  రసయధ  ఱక్షణాఱు  యుఖుతాభ 
 కొతుా శందమసైఱఱో ళ భకోథెయ ఈయోఖఔయం 

2.6 భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళహండోరమ్ (ఄఱోవణం) 
అయౘయం తిమిగేట్పుడ్ె, తృో వఔ యఱుళపఱు GI ట్రా క్ట తీశఔునేట్పుడ్  ెఆనెిక్షన్ దాామస ఔయౌగ ేఆఫబందఱన 
ఄఱోవణం ఄంట్ాయు. యమోచనాఱు, ఫయుళప తఖగడ్ం ళంట్ ్యసధాయణ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఆందఱో ఔతుహంచడ్ం ళఱల  
ఄఱోవణం ఈందతు మీక్షఱ దాామస దర యఔమించకోరసయౌ. తృసంకూామాట్్క్ ఄయసభయిాభు, ళ యౌమాక్ రసయధ , ట్రా హఔల్ 
శరో, ఱాకేటస్ ఱోం, ద మాఫ్ట్్క్ ఎంట్ెమోతి, థెభమసభడ్స, మేడుభేవన్ ఎంట్మ ైట్్స్, గసయళ ట ఔోటమీ భమిము యసమల్ 
ఫొ రెల్ మ ళ క్షన్ దాామస ఄఱోవణం ఖుమించి తెఱుశకోరొచ .ి 
రసయధ  తుమసి యణ  

 యమోచనాఱు  
 ళహటమాట్ోమిమా - కొళపా ఄఱోవణం ళఱల  ళశు ంద . దీతు ఱక్షణాఱు ేఱళంగస,  దద మోతాదఱో, రసశన 

ళచేి భఱం. ట్ాభఱెట్స తూట్ ్మీద భఱం తేఱుత, ఫ్లష్ (తూయు కొట్టడ్ం) చేమడాతుకూ ఆఫబంద గస 
ఈంట్ుంద .  

 ఄఱశట్ భమిము ఫయుళప తఖగడ్ం  
 ఔుడ్ెపఫబయం భమిము తృ తిుఔడ్ెప తృసర ంతంఱో ఈఫబయం  
 ఴ ైతృో అఱుబమినేమిమా ళఱల  ఎడుభా; తృో ర ట్ీన్ డుల వన్ మాళ భకట్సస  యుఖుతాభ. 
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 ఄతూమిమా - బ ైకోా ళ భట్్క్ ఐయన్ డెపహలహమతూస (ళయౌమాకేక్ రసయధ ) ఱేదా భాకోా ళ భట్్క్ యట్మిన్ త-12 
డెపహలహమతూస (కోా న్స రసయధ  ఱేదా ఐయౌమల్ మీళ క్షన్) 

 యట్మిన్ క  ఄఱోవణం ళఱల  తెల డుంగ్ డుయసయడర్స (ఎకూమోళహస్, బ య్నా భమిము ఴ భట్ృమిమా); దీతు ళఱల  
ళచేి ఴ ైతృో తృో ర తరా మిబతూమిమా. 

 యట్మిన్ డు ఄఱోవణం ళఱల  ఎభుఔుఱఔు శంఫంధ ంచిన రసయధఱు (అళహటయోతుమా ఱేదా 
అళహటయోభఱేళహమా) మసళడ్ం. ఎభుఔుఱ నొహు భమిము ఎభుఔ తృసక్షుఔంగస యయఖడ్ం ళంట్్య 
ఖభతుంచొచి. ఄంతేకసఔ కసయౌషమమ్ ఄఱోవణం ళఱల  ళ ఔండ్మ ీఴ ైర్-తృసమసథెభమసభడుజం ఔడా 
ఖభతుంచళచి. 

 నయమోఱాజిక్ భాతుప ళేటవన్స: ఎఱెకోటో ఱ భెట్స రసయగాతం (ఴ ైతృో కసఱేకమిమా భమిము 
ఴ ైతృో భాగ ాళేమిమా); ఆయ ట్ెట్తు కసయకసఱు ఄరొాచి. యట్మినల  ఄఱోవణం ళఱల  మోట్ార్ యక ాస్ 
(తృసంట్ోతెతుక్ మాళహడ్స, యట్మిన్ డు) ఱేదా  మిప యల్ నయమోతి (థమామిన్), ళహిమిమతం కోఱోుళడ్ం 
(కోఫాఱమిన్), మేభ చీఔట్ ్(యట్మిన్ ఎ) భమిము ళవర్స (ఫయోట్్న్) ళంట్్య ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 

చికూతస  
ఇ రసయధ కూ చికూతస అయౘయప ఄఱరసట్లఱో భాయుు, ఄళశయబ ైన తృో వకసఱు ఄంద ంచడ్ం ళంట్ ్రసట్్మీదన ేనడుళేు  
భంచిద . ఄభత ేకొతుా తీళరబ ైన శందమసైఱఱో ఴశు రచికూతస (ఈదా: ట్రా నాస లెంట్సస, మ ళ క్షన్స) ఔడా చేమాయౌస 
మసరొచి. 
1. తృో వకసఱ పనయుదియణ  
ఄఱోవణం ఈనా రసమికూ కతుజఞఱు (ఈదా: కసయౌషమమ్, బ గీాలహమం, ఐయన్) భమిము యట్మిన్స ఆళాడ్ం చాఱా 
భుకయం.  
తృో ర ట్ీన్ భమిము క ఱమమీఱు పనయుదిమించాయౌ 
ఴమీయం ఖాఴించకోళడాతుకూ మిళ ల్ తౄసమేమవన్ ఄళశయం ఱేతు కొళపా రతాయభాామాఱు ఄభన మీడుమం-చెభన్ 
ట్ెభరగిలశమ ైడ్సస రసడాయౌ.  
మిళ క్షన్, ళఽద ి చెంద న మీజినల్ ఎంట్మ ైట్్స్ ళంట్ ్రసయధఱు ఄఱోవణం ళఱల  ళళేు  ననట్్దాామస కసఔుండా ేమ ంట్యల్ 
దితి దాామస తృో వకసఱన ఎకూకంచాయౌ. 
2. ఄఱోవణం ళఱల  ళచేి రసయధఱ తురసయణ  
ళయౌమాక్ రసయధ  నండు ఈఴభనాతుకూ ఖూల ట్ెన్-పర అయౘయం తీశకోరసయౌ. 
ఱాకోట జ్ ఆంట్ాఱమ న్స తగిగంచేందఔు ఱాకోట జ్-పర అయౘయం తీశకోరసయౌ  
తృసంకూామాట్్క్ ఱోతృసఱన శమిచేళేందఔు తృో ర ట్్భేస్ భమిము ఱభెేజ్ శహలబ ంట్సస 
ఫాకుటమిమా  యుఖుదఱ ఎఔుకళ ఄళపతేంట్ ేమాంట్ీఫయోట్్క్స 
మీజనల్ ఎంట్మ ైట్్స్ నమం చేమడాతుకూ కసమిటకోళ టమసభడ్సస, బ శఱబ ైన్, ళంట్్య రసడాయౌ. 
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2.7 తృసంకూామాట్ెభట్్స్  
తృసంకూామా ఖాంథ  దాామస యడ్ెదఱభేయ తృసంకూామాట్్క్ ఎంజ భమ్, ఆన ల్బేవన్ ళఱల  ఖాంథ  ఄంతమసైఖంఱోన ేజీయణం 
ఄభతృో ళడాతుా తృసంకూామాట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఆద  మ ండ్ె యకసఱు: 
1. ఄఔయట్స తృసంకూామాట్ెభట్్స్ - ఆన ల్బేవన్ ళచిి దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో తేంద ; అకసయ శంఫంధబ ైన భాయుుఱు 
కసతూ తు చేళ ేతీయుఱో భాయుుఱు కసతూ ఖాంథ ఱో ఔతుుంచళప.  
2. కసా తుక్ తృసంకూామాట్ెభట్్స్ - తృసంకూామా ఖాంథ  అకసయం భామి, తు తీయు మీద ఆన ల్బేవన్ రఫాళం చపతేంద . 
ఆద  దీయఘకసయౌఔంగస ఆఫబంద   డ్ెత తృసంకూామా ఖాంథ  తుచేమఔుండా చేమఖఱద. 
2.7.1 ఄఔయట్స తృసంకూామాట్ెభట్్స్  
రసయధ  తుమసి యణ  

 తీళరబ ైన, తుయంతయం ళచేి ఎహగసయళహట కో్ నొహు, దీతు రఫాళం రెనా మీద ఔడా డ్ెతేంద . 
 యకసయం, రసంతేఱు, యౖసక్. 
 ఐయౌమస్  
 ఆన ల్బేట్మ ీభాస్, ఄఫ ర్ర కూటవ్ జఞండుస్, గసయళహట కో్ ఓట్ెల ట్స ఄఫ ర్ర క్షన్  
 ళ హసస్, ఄఔయట్స మ ళహుమేట్మ ీడుళ ట సో్ ళహండోరమ్, ఄఔయట్స మీనల్ ప భఱయర్ 

రసయధ  తుమసి యణఔు మీక్షఱు 
 ళయం ఄబ ైఱేస్ (కౌంట్సస ఒళర్ 1000U/L) - రసయధ  తీళరతన శమిగస ఄంచనా రేమఱేద కసతూ రసయధ తు 

ళహఖట్టఖఱద. ళయం ఱభెేజ్ యసధాయణం ఔంట్ ేమ ండుంతఱు రఫాళంతో రసడుత ేకచిితబ ైన రసయధ  తీళరత, 
ఆతయ ఖుణాఱు తెఱుశకోరొచ .ి 

 ఔంల ట్స ఫలడ్స కౌంట్సస, మూమిమా & ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస, ఫ్భకసమోబనేట్స ఱెరెల్స, యౌళర్ ట్రా న్స-ఄబ ైనేళ స్ & 
అఱుబమిన్, LDH, ఖూల కోస్, కసయౌషమమ్, CRP భమిము యౌహడ్స తృ ర ప భల్ (గసల యోగ  క ైైట్ీమిమా) మీక్షఱు 
చేమడ్ం ళఱల  రసయధ  తీళరతన, దాతు ళఱల  శంబయంచ ేరఫారసఱన తెఱుశకోరొచ .ి 

 తృ తిుఔడ్ెపకూ ఄఱాట ో -యౌండ్స, తృ తిుఔడ్ెపకూ ఎక్స-మ,ే ఛాతి ఎక్స-మ,ే తృ తిుఔడ్ెపకూ CT యసకన్. 
చికూతస  
ఇ రసయధ  ళచిిన 85-90% భంద కూ దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో తేంద ; ఆఱా భూడ్ె నండు ఏడ్ె మోజుఱ ఱోప 
జయగొచి. ఄఔయట్స తృసంకూామాట్ెభట్్స్ ఔు తుమిదవటబ ైన చికూతస ఄంట్ృ ఏమి ఱేద, మోగి తృో వణ దాామస ఇ రసయధ తు 
తగిగంచళచి. 
ఫలడ్స కౌంట్స, ఄబ ైఱేస్, KFT, LFT, ఫలడ్స వేఖర్, ళయం ట్ెభరగిలశమ ైడ్సస భమిము అమీటమిమల్ ఫలడ్స గసయళ స్ మియౕఱనఔు 
యఔుప నభూనాఱు రయోఖఱసఱన ంహంచాయౌ. నఱఫ్భ ఎతుమిద  ఖంట్ఱ తమసాత భయఱ ఇ మీక్షఱు చేమాయౌ. 
ఫొ రెల్ ఴఫదం భమిము నొహు ఈఴభనాతుా అధాయంగస తీశఔుతు మోగ ి48-72 ఖంట్ఱఔు ననట్్ దాామస అయౘయం 
తీశకోరొచి.   
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కొళపా దామసి ఱన ఈఴభనం ఔయౌగేంత ళయఔు తీశకోఔడ్ద 
కొళపా దామసి ఱన ఈఴభనం ఔయౌగేంత ళయఔు తీశకోఔడ్ద 
తృసర ధమిఔంగస మోగికూ ఫ్ూల భడ్సస ఎకూకంచడ్ం, ఎఱెకోటో ఱ భెట్స శభతేఱయత కసతృసడ్డ్ం, ఄళశయబ ైన క ఱమమీఱు ఈండేఱా 
చశకోళడ్ం భమిము ఆతయ ఄళశిఱు మసఔుండా చశకోళడ్ం చికూతస యొఔక ఱక్షయంగస ఈండాయౌ. మోగికూ 
ఄళమరసఱు తుచేమట్ేల ద ఄన ేశంకేతాఱు మసగసన ేఱేదా తృసంకూామాట్ెభట్్స్ తీళరతయం ఄభతేన ేరెంట్న ేఄతయళశయ 
యఫాగసతుకూ తయయౌంచి చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
భందఱు  
ఴ ైతృో రోఱేమిమా ఱేఔతృో త ేడీగేాడెడ్స జ ఱాట్్న్ నండు తీశఔునాతృసయౌభర్ 500-1000 ml చికూతసఔు రసడొచి. 
నాయో గసయళహట కో్ ట్ృయబ్ మాళహుమేవన్ - తృసమసఱభెట్్క్ ఆయౌమస్, తృ తిుఔడ్ెప ఈఫబడ్ం భమిము రసంతేఱు ఄళపతేంట్ ే
ఇ దితి తృసట్్ంచాయౌ 
డెభకోల పహనాక్ యో డుమం (IM) 75 mg ఆంజక్షన్, మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల   
నొహు తఖగఔతృో త,ే ట్రా భడాల్ (IM) 50 mg ఆంజక్షన్, అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి 
ఎంట్యల్ దితి దాామస తృో వణ ఄంద ంచాయౌ. ేమ ంట్యల్ దితి ఄయుదగస తృసట్్యసు యు. 
తృసంకూామాట్్క్ ఆనెిక్షన్ ఔు తృ ర ప భఱాకూటక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔడ్ద. 
ళ టమ ైల్ నెకోా ళహస్ ముదట్ ్మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె రసమసఱఱోప రఫాళళంతబ ైన చికూతస ఄంద ంచళచి 
ఆనెిక్షన్ తో ఔడున నెకోా ళహస్ ఄభత ేఴశు రచికూతస చేమాయౌస మసరొచి.  
భదయతృసనం తుయౌహరేమాయౌ, కొళపా దామసి ఱు ఎఔుకళగస ఈనా అయౘయం తీశకోఔడ్ద 
2.7.2 కసా తుక్ తృసంకూామాట్ెభట్్స్  
రసయధ  తుమసి యణ  

 ఇ రసయధ ఱో ఔనడ ేఱక్షణం తృ తిుఔడ్ెప  భఫాఖంఱో నొహు; దీతుతోతృసట్ు యకసయం, రసంతేఱు భమిము 
అఔయౌ రేమఔతృో ళడ్ం ళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహయసు భ. 

 రసయధ  తీళరబ  ైతృసంకూామాస్ ఖాంథ  ూమిుగస నాఴనం ఄభతృో త,ే నొహు తఖుగ తేంద  కసతూ రసయధ  నమం 
ఄళాద  

 తృసడెభతృో భన తృసంకూామాస్ జీమసణ తుకూ ఈఔమించ ేఎనెజుమ్స యడ్ెదఱ చేమఱేళప కసఫట్్ట మోగిఱో జీయణ 
శభశయఱు, తృో వకసఱన ఴమీయం తీశఔున ేయసభయిాం తగిగతృో తేంద . దీతు ళఱల  ఫయుళప తఖగడ్ం, యట్మిన్ 
ఱోం, యమోచనాఱు ళయసు భ. 

 దీయఘకసయౌఔంగస చళేు  తృసంకూామాస్ ఖాంథ  తృసడెభతృో ళడ్ం ళఱల  ఆనసయౌన్ యడ్ెదఱ ఄళాడ్ం తగిగతృో భ 
డ్మాఫ్ట్్స్ ళశు ంద . 

రసయధ  తుమసి యణఔు మీక్షఱు 
 తృసంకూామాట్్క్ కసయౌసపహకేవన్స ఈనాాయో ఱేదో చడ్డాతుకూ తృ తిుఔడ్ెపకూ ఎక్స-మ ేతీమాయౌ  
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 CT, MRCP, ERCP భమిము ఎండోయో కహక్ ఄఱాట ో యౌండ్స తుతుశమ ి 
 ఫయోక మిఔల్ ట్ెస్ట్ - ఖూల కోస్ ట్ాఱమ న్స ట్ెస్ట, ళయం యట్మిన్స (ADEK), ఴిమోగోల తన్ ట్ెస్ట భమిము 

కసయౌషమమ్ ఱెరెల్ ట్ెస్ట. 
 తృసంకూామాట్్క్ పంక్షన్ ట్ెస్ట్: ళ కుాట్మ ీట్ెస్ట - ళ కుాట్్న్/CCK, పఔల్ ఎఱశటళ ల్ కసనసనేట వోన్స.    

చికూతస 
భదయతృసనం తుయౌహరేమాయౌ. 
అయౘయం దాామస కొళపా దామసి ఱు తీశఔునేందఔు కొఫబమ ినన ెరసడాయౌ 
మిప భన్ చేళహన కసమోబఴ ైడేరట్సస/ంచదాయ దామసి ఱు తగిగంచాయౌ (మోగికూ ఖూల కోస్ ట్ాఱమ న్స దెఫబతితు ఈంట్ ేఆద  
కచిితంగస తృసట్్ంచాయౌ) 
అయౘయ తుమభాఱు భాయుిఔునాాఔ ఔడా డ్మాఫ్ట్్స్ తఖగఔతృో త ేడ్రగ్ థెయకూ రెయళాయౌ. 
భందఱు 
1. తృసంకూామాట్్న్ 170 mg కసయూసల్స, అయౘయం తినేభుంద మ ండ్ె కసయూసల్స భమిము అయౘయం తినాాఔ మ ండ్ె 
కసయూసల్స  
2. ఒబ రజోల్ 20 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; అయౘయం తిన ేభు భు తుభుయౖసఱ భుంద  
ఱేదా 
ఱాననసరజోల్ 30 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల   
ఱేదా 
తృసంట్ోరజోల్ 40 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల   
3. డెభకోల పహనాక్ 50 mg భాతరఱు, నొహు ళశు ంట్ ేభాతరబ ేరేశకోరసయౌ  
ఱేదా 
ట్రా భడాల్ 50 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
మోగికూ యవమశచి  
మోగి తయచగస అశతిరకూ మసరసయౌ; తృో వకసఱ ఱోం ఖభతుంచినట్లభత ే(రతేయకూంచి తౄసట్స-యసఱుయఫుల్ యట్మినల ) 
కచిితంగస రెభదయడుా ఔఱరసయౌ  
మోగికూ భదయతృసనం తుయౌహరేమడ్ం యొఔక ఄళశయం ఖుమించి యళమించాయౌ  
ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేతఴేయమయల్ థెయ 

 
2.8  మిట్ోనెభట్్స్  
 మిట్ోతుమం తృ య మీద ళచేి రసప, ఆనెిక్షన్ న  మిట్ోనెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఆద  క ేదఖగయ మసరొచి ఱేదా ఄనేఔ 
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రదేఱసఱోల  ఔతుహంచళచి, ఄఔయట్స రసయధ  ఄముండొచి ఱేదా కసా తుక్ రసయధ  ఄముండొచి, ఔక రదేఱసఱఔు 
తృసకేద  ఄముయండొచి ఱేదా ఎళ హటక్ ఄముయండొచి.  
1. ఄఔయట్స  మిట్ోనెభట్్స్  
ఆద  యసధాయణంగస ఆనెిక్షన్ ఔయౌగించ ేరసయధ . ళ ఔండ్మ ీ మిట్ోనెభట్్స్ ( మోిట్ెడ్స యశకస్)ఔు శంఫంధ ంచినద గస ఆద  
ఈంట్ుంద . ఄభత ే భరభమ ీఱేదా యసుంట్ేతుమస్  మిట్ోనెభట్్స్ ఔడా దీతు ళఱల  మసరొచి, ఆంట్రా -ఄఫోడ మినల్ 
భూఱం ఏద ీఔతుహంచనపుడ్  ెయసుంట్ేతుమస్  మిట్ోనెభట్్స్, ఄఔయట్స  మిట్ోనెభట్్స్ ళఱల  ళచిిందతు 
తుమసి మించళచి. ేఖుఫాఖంఱో ఔదయౌఔఱు తగిగ ఄఔకడ్ ఈనా గసయస్ భమిము ఫ్ూల భడ్స ళఱల  ఆంట్ళ జటనల్ ఱబ న్ 
తృసర ంతం ఈఫుబతేంద . ఆఱా ఫ్ూల భడ్స చేమితృో ళడ్ం, శమిగసగ  అయౘయం తీశకోఔతృో ళడ్ం ళఱల  కసమిడమాక్, మీనల్ ఆంకస 
ఴమీయ ళయళశిఱ భ రఫాళం డ్ెతేంద . 
2. కసా తుక్  మిట్ోనెభట్్స్ 
దీయఘకసయౌఔంగస ఆన ల్బేవన్ ళఱల   మిట్ోతుమం తృ య ఆఫబందఱఔు ఱోనెభత ేదాతుా కసా తుక్  మిట్ోనెభట్్స్ ఄంట్ాయు. 
 యౌాక్ ఆన ల్బేట్మ ీడుళస్, బ ట్ాయసట ట్్క్ య్వన్స ఱేదా ఆన ల్బేవన్ ఔయౌగించ ేఫమట్ ్దామసి ఱు, తృ తిుఔడ్ెపఱో 
ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ ళంట్్య కసా తుక్  మిట్ోనెభట్్స్ రసయధ తు ఔఱుఖజేయసు భ. 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఄఔయసమతేు గస ళచేి తృ తిుఔడ్ెప నొహు, డీఴ ైడేరవన్, జాయం, ఴ ైతృో ట్ెనషన్, యకసయం, రసంతేఱు భమిము ట్ాకుకసమిడమా 
ళంట్్య ఄఔయట్స  మిట్ోనెభట్్స్ రసయధ  ఱక్షణాఱు. 
ఄఔయట్స  మిట్ోనెభట్్స్ ళఱల  ఔుయుపఱు  యఖడ్ం, అయౌఖూమిమా, యౖసక్ ళంట్్య మోగిఱో ఔనడొచి.  
ఆఱాంట్ ్ఱక్షణాఱే భమొఔ రసయధ  ఐన యసుంట్ేతుమస్ ఫాకుటమిమల్  మిట్ోనెభట్్స్ (SBP)ఱో ఔడా చడొచి; 
ఄభత ేఇ రసయధ  మాళ భకట్సస ఈనా   ళహమోా ట్్క్ మోఖుఱఱో భాతరబ ేఖభతుంచళచి. ఫాకుటమిమల్ ట్రా నన ల్కేవన్, 
ఫాకుటమేమిమా, ఆం భర్డ మాంట్-ీబ ైకోా తమల్ (గసా మ్ నెఖట్్వ్ ఫాళహయౌల) మాకూటయట్ ీఇ రసయధ   యఖడాతుకూ ఖఱ 
కసయణాఱు. 
రసయధ  తుమసి యణఔు మీక్షఱు 

 బ ైకోా యో క, బ ైకోా ఫమాఱజీ, ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱు చేమడాతుకూ  మిట్ోతుమల్ ఫ్ూల భడ్స 
ఎనాయౌళహస్  

  మిట్ోతుమల్ ఫ్ూల భడ్స, భాకోా యో క ఎరసఱయభేవన్ చేమడ్ం దాామస తీళరబ ైన దెఫబఱు తగియౌన 
రసమిఱో ఴీమో మిట్ోతుమం ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరొచ .ి  

 ఫాకుటమిమిమా కోశం ఫలడ్స ఔఱిర్ 
 తృ తిుఔడ్ెపఱో తుయతంగస మియౕయౌంచేందఔు ఄఱాట ో యౌండ్స భమిము CT యసకన్ చేమాయౌ. దీతు ళఱల  రసయధ  

ఏమిట్ో కచిితంగస తెఱుశు ంద . 
చికూతస  
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 మిట్ోనెభట్్స్ రసయధ కూ ఴశు రచికూతస చేమడ్ం ముదట్ ్నండు పయౌతాఱన ఆశు నా దితి.  
ఴశు రచికూతస ళఱల  ఔయౌగ ేరఫారసఱన ఴమీయం తట్ుట ఔునేందఔు, ఱోఱ ఔుయుపఱన తీశు నాపుడ్ె, కసయకసఱన 
ఖుమిుంచి త ఱగిశు నాపుడ్  ెమాంట్ీబ ైకోా తమల్ థెయ ఎంతో ఈయోఖడ్ెతేంద .  
C: మాంహళహయౌలన్ (I.V) 1g అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి ఐద నండు ద  మోజుఱు. 
దీతుతోతృసట్ు  
జ ంట్ాబ ైళహన్ (I.V) 4 mg/kg/24 hours, మోతాదన భూడ్ెగస యబజించి మోజూ రేశకోరసయౌ, ఐద నండు ద  
మోజుఱు. 
దీతుతోతృసట్ు  
బ ట్ోర తుడ్జోల్ (I.V)/ (O) 400-600mg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి ఐద నండు ద  మోజుఱు. 
ఖభతుఔ: TB  మిట్ోనెభట్్స్ రసయధ  కోశం TB ళ క్షననల  చడ్ండు. 
 

2.9 భఱఫదిఔం 
ఇ కూంద తెయౌహన ఱక్షణాఱఱో ఏరెభనా మ ండ్ె ఱక్షణాఱు మోగ ిభూడ్ె నెఱఱ ళయళధ ఱో రదమిశళేున,ే మోగికూ భఱఫదదఔం 
ఈందతు తుమసి మించాయౌ (మోమ్ III తుమభాఱ రకసయం): 

 రసమసతుకూ భూడ్ెయసయుల  ఔనాా తఔుకళ యసయుల  భఱ యశయున చేమడ్ం 
 భఱం ఖట్్టగస మసళడ్ం 
 ఄతృసనం దఖగయ ఄడ్ెడ డునట్ుట  ఄతుహంచడ్ం 
 భఱ యశయున ూమిుగస జయఖఱేద ఄన ేఫాళన ఔఱఖడ్ం  
 ఄతృసనం దఖగయ అగితృో భన భఱాతుా చేతి దాామస తీమాయౌస మసళడ్ం 

ఄభత ేభఱఫదదఔం ఄనేద  కేళఱం రసయధ  ఱక్షణబ ేకసతూ రసయధ  కసద. ఴమీమసతుా ఎఔుకళగస ఔదఔతృో ళడ్ం, చ 
దామసి ఱు ఎఔుకళగస తీశకోఔతృో ళడ్ం, తూట్్తు శమ ైన మోతాదఱో తాఖఔతృో ళడ్ం ళఱల  ఆద  మసరొచి. ఆతయ 
రసయధఱభెన నయమోఱాజిక్ డుశింక్షన్, ళహలమోడెమసమ, భందఱు, ఴ ైతృో థెభమసభడుజం, ఴ ైతృో కసఱేమిమా, ఴ ైర్ 
కసయౌసమిమా, ఔులహంగ్స ళ భననడ ోమ్, కొఱోతుక్ ట్ృయభర్స, అననమ ఔటల్  భన్, ఆంకస ఄనేఔ కసయణాఱ ళఱల  భఱఫదదఔం 
మసరొచి.   
రసయధ  తుమసి యణ 
మోమ్ III తుమభాఱతో తృసట్ు ఔరేల ళయకూు ఎతూభాస్, ఱాకేసట్్వ్స, శతృో ుళహట్మీస్ రసడ్ఔం ఎఔుకళపంట్ ేఄద  
భఱఫదదకసతుకూ శంకేతం. 
తృ తిుఔడ్ెప ఈఫబడ్ం, మ ఔటల్ తెల డుంగ్, శుమిమస్ డెభభేమిమా, కూంద రెనా నొహు, ట్ెనెశమస్ ళంట్్య ఔడా 
భఱఫదదకసతుకూ శంకేతాఱు కసరొచి. 
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ఖభతుఔ: మోగికూ మ ఔటల్ తెల డుంగ్, తృ తిు ఔడ్ెప నొహు, ఫ్సల ట్స్ ళదఱఱేఔతృో త,ే రసంతేఱు, ఄఔయసమతేు గస ఫయుళప 
తగిగతృో ళడ్ం ళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  ఈనాలంగస రెభదయతు దఖగయఔు రెయళాయౌ. భందఱ దాామస, యసధాయణ చికూతస 
దాామస భఱఫదదఔం తృో తు మోఖుఱన తయచగస మియౕయౌశు  ఈండాయౌ. భూడ్ె నండు అయు నెఱఱు ఆఱా చేయసఔ ఔడా 
తఖగఔతృో త,ే భఱఫదదఔం కోశం నెఱకొయౌున రతేయఔబ ైన రెభదయ కేందరా ఱఔు మోగితు ంతృసయౌ. 
 
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు 
ఔంల ట్స ఫలడ్స కౌంట్స (CBC), పఔల్ ఒఔల్ట ఫలడ్స (భధయ ళమశ ఈనా రసమికూ, ళఽదద ఱఔు), థెభమసభడ్స పంక్షన్ ట్ెస్ట్, 
ళయం క మిళట  ో(బ ట్ఫాయౌక్ కసయణాఱ ళఱల  భఱఫదదఔం ళశు ందో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ) మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.  
కొఱోతుక్ ఐయ్మస్ ఔఱుఖజేళ ేషఠసత్ చయయఱు ఱేదా దీయఘకసయౌఔ భఱఫదదకసతుకూ కసయణాఱు తెఱుశఔునేందఔు 
ఆబేజింగ్ శటడీస్ చేమాయౌ. ఱోమర్ గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ ఎండోయో క, కొఱోతుక్ ట్రా తుసట్స శటడ,ీ డుపహకోఖాప, ఄననమ ఔటల్ 
భాననబ ట్ీర, శమసిన్ అనల్ ఎఱకోటో భయోఖాప, ఫ్ఱన్ ఎఔసెఱషన్ ళంట్ ్మీక్షఱు దాామస భఱఫదదకసతుా 
మియౕయౌయసు యు.  
ఄఔయసమతేు గస ళచిిన భఱఫదదఔం,  దదగస రభాదం ఱేతు శందమసైఱఱో ఆంత మియౕఱన ఄళశయం ఱేద. 
మాఫ్భ శంళతసమసఱు  భఫడున రసమిఱో భాతరం ళహగసమభడోయో క, కొఱోననయో క, ఫలమిమం ఎతూభా ళంట్ ్మీక్షఱు 
కోఱోమ ఔటల్ కసనసర్  యుఖుతేందేమో చడ్డాతుకూ చేమాయౌ. 
చికూతస  
ఄఔయట్స భఱఫదదఔం ఄఔయట్స ఫొ రెల్ ఄఫ ర్ర క్షన్ ళంట్ ్ దద మోగసఱఔు శంకేతం కసరొచి. ఆతయ రసయధఱఔు దామ ి
తీళ ేశభమంఱో మోగికూ తృ తిుఔడ్ెప నొహు, రసంతేఱు ళయసు భ భమిము ఄతృసనరసముళప ఔడా ళదఱఱేతు 
మిళహితి ఏయుడ్ెతేంద .  
యసధాయణ చయయఱు 

 ఖమిైణీఱు భమిము ఄంతా ఫాఖునా ళయఔుు ఱు ఔడా భఱఫదదఔం ఫామినడాడ భతు యచామిశు ంట్ాయు, ఇ 
ఄతృో షఱన త ఱగించాయౌ.  

 చ దాయిం ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం భమిము ఎఔుకళగస ఫ్ూల భడ్సస తీశకోళడ్ం ళఱల  భఱఫదదఔం ళచేి 
ఄళకసఱసఱు తఖుగ తాభ.  

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

 ఆయసఫ్పగ ఱ తృ ట్ుట  ఱేదా ళహయౌమమ్ యతునాఱు ళంట్్య శాఱుబ ైన భఱఫదదకసతుా ఈఴభనం ఔయౌగియసు భ.  
 ఈదమసతుకూ శంఫంధ ంచిన రసయమాభాఱు, మోజుకూ ఄయఖంట్ ఱేదా నడ్ఔ ళంట్్య ఄఱరసట్ు చేశకోరసయౌ. 

1. తయసకోడుల్ 5-15 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ిఱేదా 10 mg మ ఔటమ్ దాామస మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఱేదా 
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ఱాఔుట ఱోస్ య ఱయవన్ (O) 15-20 ml, మసతిరూట్ 
ఱేదా 

యౌకూాడ్స తృసమసపహన్ 15-20 ml, మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల  
ఱేదా 

బ గీాలహమం శఱేిట్స శళ ునషన్ 15-20 ml, మసతిరూట్ 
ఱేదా 

యో డుమం హకోశఱేిట్స 10 mg, మసతిరూట్ 
ఱేదా 

ఐయో ట్ాతుక్ తృో య్ఎతియ్న్ గ టలకసల్ (PEG) ఎఱెకోటో ఱ భెట్స య ఱయవన్ 125-250 ml 
 భన చెహున ఏ భంద ఄభనా మోగికూ మ ండ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు ఆరొాచి. కొతుా శందమసైఱోల  నెఱఱ 
తృసట్ు భందఱు రసడాయౌస మసరొచి. 
2. మోయస భరడ్స 5 mg, మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల ; ఄళశమసతుా ఫట్్ట ఎఔుకళ రసమసఱు రసడాయౌస మసరొచి 
3. తౄసళేిట్స ఎతుభా మోగికూ ఄఔయట్స శభశయఱు ళశు నాాభ, తీళరబ ైన భఱఫదదఔం ఱేదా శబ్-ఄఔయట్స ఆంట్ళ జటనల్ 
ఄడ్డంఔుఱు ఈనాాభ ఄనఔుంట్ేన ేరసడాయౌ 
ఔరేల మోగికూ భఱఫదదఔం తఖగఔుండా, ఆంకస తీళరతయం ఄళపతేంట్ ేరెంట్న ేరతేయఔ రెభదయతుపణుడుకూ ళహతౄసయుస 
చేమాయౌ; దీతుళఱల  భఱఫదదకసతుకూ ఆతయ కసయణాఱు ఏబ ైనా ఈనాాభేమో తెఱుశఔుతు శమ ైన చికూతస 
ఄంద ంచళచి  
మోగి రసంతేఱు చేశఔుంట్ృ, ఄతృసనరసముళప ఔడా ళదఱఱేఔుంట్ ేGIT ఄడ్డంఔుఱు ఈనాట్ుట  ఄనభాతుంచి 
రతేయఔ రెభదయతుపణుడుకూ ళహతౄసయుస చేమాయౌ 
మోగికూ యవమశచి  

 యమోచనాఱు ఔయౌగించ ేభందఱు, దామసి ఱు ఎఔుకళగస తీశకోఔడ్ద. ఆద  ఄఱరసట్ుగస భామ ి
భఱఫదదఔం భమింత తీళరం ఄళపతేంద . 

 జాయం, ఖుండ ెజఫుబఱు ఈనా రసయు భఱఫదదకసతుా యమోచనాఱు ఔయౌగించ ేభందఱు, దామసి ఱు 
రసడ్ఔడ్ద. శతృో ళహట్మ ిఱేదా యసధాయణ ఎతుభా రసడుత ేశమితృో తేంద  

 ఖమిైణీఱఔు ఆయసఫ్పగ ఱ తృ ట్ుట  భంచిద  

2.10 ఴ మోమసభడ్సస  
ఫమట్ ఱేదా ఱోఱ ఴ మోమసభడ్స  ల ఔసస్ ఔు శంఫంధ ంచిన నమసఱు  దదళళడ్ం ఱేదా యఔుం ఖడ్డ ఔట్టడ్ం ళఱల  
ఏయుడ ేరసయధ  ఴ మోమసభడ్సస. ఆంట్యాల్ ఴ మోమసభడ్సస నాఱుఖు యకసఱుగస ళమీగఔమించాయు: 

1. డీపళేవన్ ఄపుడ్ె యఔుయసర ళం  
2. డీపళేవన్ ఄపుడ్ె తృో ర ఱా సస్; అ తమసాత యసధాయణ ళహితికూ ళచేియసు భ  
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3. ఏ శభమంఱో ఄభనా ళచేి తృో ర ఱా సస్ (డీపళేవన్ తో), యట్ ్యసి నాతుా చేతితో శమ ిచేమళచి 
4. ఱసఴాతబ ైన తృో ర ఱా సస్ 

ఎఔ ర్యాల్ ఴ మోమసభడ్సస రసయధ  ఱక్షణాఱు మ ండ్ె యకసఱ శభశయఱ అధాయంగస ళమీగఔమించఫడాడ భ - ఄఔయట్స 
తరా మోబళహస్ & ఴ ైజీన్/ళహకన్ ట్ాయగ్ ఔం జల ంట్సస. 
రసయధ  తుమసి యణ  
మ ఔటల్ తెల డుంగ్, నొహు, పై మ ైట్స్ ఱేదా తృో ర ఱాప్స ఄనేయ ఴ మోమసభడ్సస యొఔక ఱక్షణాఱు. కసతూ ఇ ఱక్షణాఱు యయధ 
ఄననమ ఔటల్ రసయధఱఱో ఔతుహంచడ్ం ళఱల  ఴ మోమసభడ్సస న యట్ ్ళఱలన ేఖుయుు ట్టడ్ం ఔవటం. మోగ ిరెభదయ చమితర, 
మీక్షఱ దాామసన ేఴ మోమసభడ్సస రసయధ  ఖుమించి తెఱుశకోఖఱం. 

 ఆంట్యాల్ ఴ మోమసభడ్సస ఖుమిుంచడాతుకూ ఄననయో క తుతుశమ.ి 
 తృసర కూసభాల్ రసయధఱు ఈనాాయో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ ఫ్ ల కూసఫుల్ ళహగసమభడోయో క చేమాయౌ. 

చికూతస  
 అయౘయప ఄఱరసట్ుల  భాయుికోరసయౌ - ఄధ ఔ చ ఱసతం ఈండ ేదామసి ఱు తినేఱా చశకోరసయౌ.  
 భఱయశయున చేళేట్పుడ్ె ఎఔుకళగస ఴాభడ్ఔడ్ద.  
 ళేలమోథెయ, ఫాయండుంగ్, తౄో ట్ో కొమాఖుయఱేవన్, ఴ మోమసభడెఔటమి ళంట్్య ఴశు రచికూతసఱో ఫాగసఱు.  
 ఴశు రచికూతస ఄమాయఔ మోగికూ యఔుయసర ళం ఄళపతేందేమో మియౕయౌంచాయౌ, మోజుకూ మ ండ్ెయసయుల  ళహట్సు ఫాత్ చేమాయౌ. 
 భందఱు - ఄనాఱెు ళహక్స, భఱాతుా భఽదళపగస చేళ ేదామసి ఱు, ఱాకేసట్్వ్స.  
 ఴశు రచికూతస ఄభన త యౌనాలలఱో మ ఔటల్ మీక్షఱు తుయాఴించఔడ్ద. 
 ఴశు రచికూతస తమసాత మోగికూ ఎదయళాఖయౌగ ేశభశయఱు - నొహు, భూతరం యొఔక ఄఔయట్స మిట్ెనషన్, 

మిమాక్షనమ ీఴ మోమేజ్ (24 ఖంట్ఱు), అఱశయంగస ఫమట్డ ేభఱఫదదఔం, ళ ఔండ్మ ీఴ మోమేజ్ (24 
ఖంట్ఱు), మానల్ ళహట ఔోిర్, మానల్ పహవర్ భమిము పఔల్ ఆనాకంట్్నెన్స. 

ఖభతుఔ:  
 ఴశు రచికూతస కేళఱం యసధాయణ చయయఱతో నమం కసతూ రసమికూ ఱేదా తీళరబ ైన రసయధ  ఱక్షణాఱు ఈనా రసమికూ 

భాతరబ ే
 కొఱననయో క మీక్షా దాామస ఔఱోతుక్ కసమిసననభా ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరసయౌ  
 ఴశు రచికూతసఔు భుంద యఔు భామిుడు దాామస ఄతూమిమాన శమిచేమాయౌ.  
 ఴశు రచికూతస చేళేట్పుడ్ె మానల్ ళ టననళహస్ మసఔుండా ఈండ్డాతుకూ భూయకో-ఔుయట్ేతుమస్ తరడెుస్ తు జఞఖాతుగస 

యక్షుంచాయౌ  
 ఖమిైణీఱు భమిము ళయోళఽదద ఱఔు ఴశు రచికూతస ఔంట్ ేయసధాయణ చయయఱతో రసయధ తు తగిగంచడ్ం భంచిద  

 
2.11 మానల్ పహవర్స 
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మానల్ క నాల్ ఱో ళచేి నొహుఖఱ, య్తుమర్ ఄఱసర్స న మానల్ పహవర్స ఄంట్ాయు. ముఔు ళమశ భమిము 
భధయ ళమశ ఈనా రసమికూ ఇ ఄళశి మసళడ్ం యసధాయణం.  భరభమ ీపహవర్ ఄనేద  తృో ళహటమిమర్ మిడ్స ఱభెన్ ఱో 
ఏయుడ్ెతేంద . కోా న్స రసయధ , మానల్ కసనసర్, ళహపహయౌస్, TB ళంట్ ్రసయధఱు ళచిినపుడ్ె ఔడా ఇ మానల్ 
పహవర్స ఏయుడ ేఄళకసఴం ఈంద . 
రసయధ  తుమసి యణ 

 భఱ యశయున శభమంఱో, యశమిుంచిన తమసాత తీళరబ ైన నొహు మసళడ్ం. దీతుతోతృసట్ు యఔుం మసరొచి, 
మసఔతృో రొచి. 

 భతేు  (ట్ాహఔల్) ఆచిి డుజిట్ల్ మ ఔటల్ 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 చేళ ేత ట్్టఱో గోయురెచితు తూయు, తృ ట్ాలహమం  మసమంఖనేట్స ఔయౌహ మోగ ిఄందఱో ఈండాయౌ; దీతు 
ళఱల  తఖుతేగస ఈనాా ఱేదా నొహుగస ఈనాా ఈఴభనం ఱతేశు ంద  
ఆఫబంద గస ఈనా రదేఱసతుా యబరంగస ఈంచకోళడ్ం  
భఱఫదదఔం తురసయణఔు ఄధ ఔ చ దాయిం ఖఱ అయౘయం తీశకోరసయౌ  
2% గిలజమిన్ ట్ెభరనెభట్ేరట్స అభంట్ెమంట్స, ఆఫబంద గస ఈనా రదేఴంఱో ూశకోరసయౌ  
2% యౌగోాక ైన్ జ య్ల ఱేదా 5% యౌగోాక ైన్ అభంట్ెమంట్స, ఆఫబంద గస ఈనా రదేఴంఱో ూశకోరసయౌ 
ఴశు రచికూతసఱో ఫాఖంగస ఱాట్యల్ మానల్ ళహినరమ ఔటమీ, డోయసల్ పహవమ ఔటమీ భమిము ళహినరమ ఔటమీఱఱో ఄళశమసతుా 
ఫట్్ట ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ చేయొచి. ఴశు రచికూతస చేమడ్ం ళఱల  ఆనాకంట్్ళ న్స మసరొచి భమిము రసయధ  తఖగడాతుకూ 
ఎఔుకళ శభమం ట్టట చి. 
2.12 పై మ ైట్స్ మానెభ (మానళ భట్్స్) 
 మిమానల్ తృసర ంతంఱో చయమం యయధ కసయణాఱ ళఱల  మసహడుకూ ఖుమ  ైదయద మసళడాతుా పై మ ైట్స్ మానెభ ఄంట్ాయు. 
తేభ, తిుడు, ఫట్టఱు ఄంట్ుకోళడ్ం, ఔమోిళడ్ం ళంట్ ్కసయణాఱ ళఱల  ఄతృసనం దఖగయ దయద  యుఖుతేంద . ఎంత 
తీళరబ నైా శమ,ే మానళ భట్్స్ మోగికూ తృసర ణాంతఔం కసద, కేళఱం ఄయౌఔయయం, భంట్ ఔయౌగిశు ంద . ఆద  దేతు ళఱల  
ళశు ంద  ఄంట్:ే 

 ఴ మోమసభడ్సస ఱేదా మానల్ పహవర్స 
 మానల్ కసనసర్, తృసగ ట్సస రసయధ  
 డెయమట్ెభట్్స్, ఱభెక న్ ళేలమోళహస్ 
 కసండుడా, ఏయౌఔ తృసభు ఆనెిక్షన్స ళఱల   
 అయౘయప ఄఱరసట్ుల  (ఈదా: ఄధ ఔంగస కసప తాఖడ్ం) 
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యసధాయణ చయయఱు  
మోగి రేశఔున ేఫట్టఱు తఖుతేగస ఱేఔుండా, దఱుగస ఈండేఱా చశకోరసయౌ. భఱయశయున తమసాత మోగ ిఄతృసన 
రదేఱసతుా కసట్న్ ఱేదా భఽదళపగస ఈండే ట్్వయ ఱేదా  మిమానల్ క లతుసంగ్ ఈతుతేు ఱు రసడు యబరయుచకోరసయౌ. 
శఫుబ భమిము తడుగస ఈనా రెభప్స రసడ్ఔడ్ద. యసధాయణబ ైన ట్ాఱకమ్ తృ డు ఱేదా 'కసర్ా యసట ర్ి' ఄదద కోళడ్ం 
ళఱల  తేభ చేయఔుండా ఈంట్ుంద .  
ఴ ైడోరకసమిటయో న్ ఄళహట్ేట్స 1% అభంట్ెమంట్స, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; < ఏడ్ె మోజుఱు. దీతుళఱల  రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగ 
ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. కొతుా శందమసైఱఱో ఄధ ఔ శభయిత ఖఱ ట్ాహఔల్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస ఄళశయం ఈండొచి. 
3.1 కసఱేమం భమిము తయౌమమ ిట్ార క్ట రసయధఱు  
3.2 ఴ ట్ెభట్్స్  
కసఱేమం తృసర ంతంఱో ఆన ల్బేవన్ భమిము ఄళమళ ఔణజఞఱంఱోకూ ఔడా ఇ ఆన ల్బేవన్ రరేయంచడాతుా 
ఴ ట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు. యసధాయణంగస ఇ రసయధ  కొద ద మోజుఱు రఫాళం చహ తగిగతృో తేంద , ఄయుదెభన శందమసైఱోల  ఆద  
ప భఫోర ళహస్ భమిము ళహమోా ళహస్ రసయధఱఔు దామితీశు ంద . దీతుకూ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔడా ఏమి ఱేళప, కసతూ దీతు ళఱల  
జఞండీస్, ఄననమ కూసమా, భఱభెస్ ళంట్్య ళయసు భ. అయు నెఱఱ ఱోప తగిగతృో త ేదాతుా ఄఔయట్స ఴ ట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు, 
ఄంతఔనాా ఎఔుకళ మోజుఱు ఈంట్ ేదాతుా కసా తుక్ ఴ ట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఴ ట్ోట్రా హక్ రెభయశల  ళఱల  ఴ ట్ెభట్్స్ 
ళశు ంద . ఄభత ేఆతయ కసయణాఱ ళఱల  ఔడా ఴ ట్ెభట్్స్ మసరొచి, ఄయ - రెభయల్ ఆనెిక్షన్స (ఈదా: ళ భట్ోబ గసఱో, 
ఎ ర్భన్-ఫార్, కోకససకూ), ట్ాకూసన్స (భుకయంగస భంద), కొతుా భందఱు, కొతుా తృసమిఱసామిఔ అమసగ తుక్ 
యసఱెాంట్సస, కొతుా యకసఱ ముఔకఱు, బ ట్ఫాయౌక్ రసయధఱు భమిము అట్ోఆభూయన్ రసయధఱు. 
3.2.1 ఄఔయట్స రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్  
ఴమీయం ముతుం రఫాళం చఖఱ రసయధ ; ఄభత ేదీతు మోఖ ళయకుుఔయణ కసఱేమం ఱోన ేఎఔుకళ జయుఖుతేంద . 
దాదాపగస ఄఔయట్స రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్ ళచిిన శందమసైఱఱో ఇ ఐద ఴ ట్ోట్రా హక్ రెభయల్ ఏజ ంట్ేల  కసయణం 
ఄళపతాభ: 
1. ఴ ట్ెభట్్స్ A రెభయస్ (HAV) 
2. ఴ ట్ెభట్్స్ B రెభయస్ (HBV) 
3. HBVకూ శంఫంధ ంచిన డెఱాట  ఏజ ంట్స 
4. ఴ ట్ెభట్్స్ D రెభయస్ (HDV) 
5. ఴ ట్ెభట్్స్ E రెభయస్ (HEV) 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఄఔయట్స రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్ ళఱల  రసట్ంతట్ ఄర ేతగిగతృో భ ేరసయధ  ఱక్షణాఱు ఈండ ేరసయధ  ఱేదా శబ్-కూలతుఔల్ మోఖం 
ఱేదా పపయౌభాంట్స ఴ తృసట్్క్ ప భఱయర్ ళంట్్య ఔఱగొచి. ముతుంగస చశఔుంట్ ేమోగికూ జాయం, ఄననమ కూసమా, 
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భఱభెస్, జఞండుస్, తృ తిుఔడ్ెప నొహు ళయసు భ. రెభయస్ ఆంఔయఫలవన్ కసఱం తమసాత కసఱేమం తృసడ్ళడ్ం, భానళహఔ 
తిుడుకూ ఖుమ ిఄళాడ్ం ళంట్్య మోగిఱో ఖభతుంచళచి. 
రసయధ  తుమసి యణ మీక్షఱు  

 ఏ రెభయస్ ళఱల  ఴ ట్ెభట్్స్ ళచిిందో తెఱుశకోళడాతుకూ కసాంట్్ట్ేట్్వ్ ఎనాయౌళహస్ చేళహ మాంట్ీఫాడీస్ 
భమిము మాంట్ీజ నేమిమా ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ.  

 ట్రా న్స-ఄబ ైనేశస్ ఱెరెల్స (ALT), భుకయంగస యౌళర్ ఫమాస చేమడ్ం ళఱల  కసఱేమం ఎంత తృసడ్ె 
ఄభయందో తెఱుశు ంద .  

 PCR దాామస రెభమీమిమా  
 జీననట్ెభహంగ్ దాామస రెభయల్ శబ్-ట్ెభప్స ఖుమించి తెఱుశకోరొచ  ి

చికూతస  
రసయధ  యొఔక తృో ర డోరభల్ దఴఱో, ఫ్ూల భడ్సస యసి భ శమిగసగ  ఈండేఱా చశకోరసయౌ. మోగికూ అయౘయం తీశఔున ే
యసభయిాం మసగసన ేఎుట్్ఱాగ ేఅయౘయం తీశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ. తీళరబ ైన తృో ర డోరభల్ ఱక్షణాఱు ళచిి మోగికూ 
డుఴ ైడేరవన్ ఄళశిఱు ఫమట్డుత,ే ఴ తృసట్్క్ ఎనెసపఱోతిళహ (ఖాషణఴకూుఱో భాయుుఱు, తుదర ఆఫబందఱు, 
ఫ్సల హుంగ్ ట్ెరమోర్స) ఈనాట్ుట  ఄతుహళేు  భమిము మీక్షఱ దాామస 'యౌళర్ యసున్' తగిగనట్ుట  ఔతుహళేు  మోగితు రెంట్న ే
అశతిరఱో చేమసియౌ. 
భందఱు  
మోగికూ ఎఔుకళగస రసంతేఱు భమిము యకసయంగస ఈంట్ ే
1. డోబ ుమిడోన్ 10 mg భాతరఱు, ఄళశమసతుా ఫట్్ట; ఖమివటంగస మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
ఱేదా 
మోయస భరడ్స 5 mg భాతరఱు, ఄళశమసతుా ఫట్్ట; ఖమివటంగస మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  
ఱేదా 
బ ట్ోకోల రమిడ్స (IM/IV) 10 mg ఆంజక్షన్, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
2. రసంతేఱు భమిము యకసయం ఄదపఱో ఱేఔతృో తే IV ఫ్ూల భడ్సస ఎకూకంచాయౌ 
రసమసతుకూ ఔయసమ ిLFT చేమాయౌ.  
ఎంజ భమ్ యసి భ యసధాయణం ఔంట్ ే3-5 మ ట్ుల  ఎఔుకళ ఈంట్ ేమోగ ిమోజురసమ ీకసమసయఱు చేశకోరొచి.  
HBV ఆనెిక్షన్ ఈనా మోఖుఱఔు, భూడ్ె నండు అయు నెఱఱ భధయ HBsAg ఔనభయుఖభయందేమో చడాయౌ. 
ఴ ట్ెభట్్స్ B భమిము C రెభయస్ ఆనెిక్షనల ఔు మోగ ిదీయఘకసయౌఔంగస రెభదయడుా శంరద ంచాయౌస ఈంట్ుంద . 
మోగికూ యవమశచి 
మోగి ఫంధళపఱఔు మోగ ిరళయునఱో ఱేదా ఖాషణఴకూుఱో భాయుు ళళేు  రెంట్న ేఅశతిరకూ తీశఔుమసరసఱన ే
భాయగదయశకసఱు ఆరసాయౌ  
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మోగితు ంట్మిగస ఈంచాయౌసన ఄళశయం ఱేద 
కోఱుఔునా నాఱుఖు నండు అయు నెఱఱ ళయఔు మోగ ిభదయతృసనం చేమఔడ్ద  
మోగి ఫాయయ/బయు జఞఖాతుఱు రసడు ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగ నాయౌ; ఴ ట్ెభట్్స్ B రసకూసన్ రేభంచకోరసయౌ 
3.2.2 కసా తుక్ రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్  
అయు నెఱఱు, అ  భన కసఱేమంఱో జమిగ ేఆన ల్బేట్మ ీచయయఱ ళఱల  ళచేి రసయధ తు కసా తుక్ రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు. 
ఇ రసయధ కూ భుకయ కసయణాఱు రెభయల్ ఏజ ంట్సస ఄభన HBV, HCV, భమిము HDV. రెభయస్ ళఱలన ేకసఔుండా 
అట్ోఆభూయన్ ఴ ట్ెభట్్స్, భందఱు (మిథెభఱోడ తృస, ఆయో తుమాజిడ్స), యఱసన్స డుళస్, ఴీమోకొాభట్ోలస్, α - 
మాంట్్ట్్రహసన్ ఱోం ళఱల  ఔడా కసా తుక్ రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . భుందగస చికూతస చేమఔతృో త ే
రసయధ  ఔాభంగస యౌళర్ ళహమోా ళహస్ భమిము ఴ తృసట్ోళ ఱుల ఱార్ కసనసర్ ఔు దామ ితీశు ంద .   
రసయధ  తుమసి యణ  
ఱక్షణాఱు ఔనడ్తు ళయం ఄబ ైనన-ట్రా న్సఄబ ైనేళ స్ ఎఱేరేవన్స నండు ఄఔయట్స ఱేదా పపయౌమనెంట్స ఴ ట్ెభట్్స్ 
ళయఔు ఄనేఔ ఄళశిఱు కసా తుక్ రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్ ళఱల  మసరొచి. 
ఄఱశట్, భఱభెస్, ఄననమ కూసమా, జాయం, జఞండీస్ ళంట్్య ఇ రసయధ  ఱక్షణాఱు.  
కొందయు మోఖుఱఱో ళహమోా ళహస్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ. ఈదా: మాళ భకట్సస, ళమీళహమల్ తెల డుంగ్, ఎనెసపఱోతి, 
కొమాఖుయఱోతి భమిము ఴ ైర్ ళ రలతుజం.  
కొతుా యసయుల  ఎఔసట్రా  ఴ తృసట్్క్ ఱక్షణాఱు ఔడా ఫమట్కూ మసరొచి.  ఈదా: ఄమిటకేమిమా, అయుమ ైట్్స్, రసశకఱభెట్్స్, 
తృో య్నయమోతి, గోల బ యుఱోనెప భరట్్స్ భమిము థెభమసభడెభట్్స్. 
రసయధ  తుమసి యణ మీక్షఱు 
 భన ేమొకనా మియౕఱనఱతో తృసట్ు ళహమోా ళహస్  యుఖుతేందో ఱేదో చడ్డాతుకూ ఄఱాట ో యో ననఖాప, CT యసకన్, ళయం α - 
పట్ో తృో ర ట్ీన్ మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. 
చికూతస  
అట్ోఆభూయన్ ఴ ట్ెభట్్స్ ఄభత ేకసమిటకోళ టమసభడ్సస రసడాయౌ, HBV & HCV ఆనెిక్షన్ ఄభత ేమాంట్ీరెభయల్స 
రసడాయౌ; ఆఱా రసయధ  ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస ఄంద ంచాయౌ.  
కసా తుక్ ఴ ట్్ట్ీస్ చికూతస ఱక్షాయఱు - రసయధ  మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణం తెఱుశఔుతు నమం చేమడ్ం, ళహమోా ళహస్ & 
తృో యటల్ ఴ ైర్-ట్ెనషన్ ఏయుడు ఈంట్ ేఄళ భకట్సస, ఎనెసపఱోతి ళంట్ ్శంకూలవటతఱన నమం చేమడ్ం.  

 ఴ ట్ెభట్్స్ ఔఱుఖజేళ ేభందఱన రసడ్ఔడ్ద.  
 తీళరబ ైన ఴ తృసట్్క్ ఄళశిఱు ఱేదా కసఱేమం మోగసఱు ఈనా మోఖుఱు ఄళహట్ామిననప న్ రసడ్ఔడ్ద.  
 తీళరబ ైన ఴ తృసట్్క్ ఄళశిఱు ఈనా మోఖుఱు NSAIDs రసడ్ఔడ్ద. 
 యఱసన్ డుళస్ ళంట్్య మోగిఱో ఈనాాభేమో మియౕయౌంచి చికూతసన ఄంద ంచాయౌ. 
 డీఔం నేసట్ెడ్స ళహమోా ళహస్ ఈంట్ే కసఱేమ భామిుడు చేమాయౌస మసరొచి. 



98 
 

కసా తుక్ ఴ ట్ెభట్్స్ B & C 
కసా తుక్ ఴ ట్్ట్ీస్ B (ఈదా: ఎంట్ెకసయర్ భమిము ట్ెననతౄో యర్) భమిము కసా తుక్ ఴ ట్ెభట్్స్ Cఔు (ఈదా: ఆంట్ర్-
ప మోనల  ఱేతు నేయుగస తుచేళ ేమాంట్ీరెభయల్ మ జిబ నల ) తుమిదవటబ ైన మాంట్ీరెభయల్ చికూతసఱు ఄందఫాట్ుఱో 
ఈనాాభ. 
కసమిటకోళ టమసభడ్సస భమిము ఆభూమాననశరళ ంట్సస రసడ్ఔడ్ద, యట్ ్ళఱల  రెభయస్ రతేయతుతిు ఖతి  యుఖుతేంద . 
ఔరేల ఴ ట్ెభట్్స్ B మోఖుఱఱో ఇ భందఱు రసడాయౌ ఄనఔుంట్ ేయట్్కూ రతాయభాాామంగస మాంట్ీరెభయల్ డ్రగ్స 
రసడొచి. 
 
3.3 యౌళర్ ళహమోా ళహస్ 
కసఱేమాతుకూ శంఫంధ ంచిన రసయధఱతూా చిళయఔు యౌళర్ ళహమోా ళహస్ ఔు దామ ితీళేర.ే కసా తుక్ ఴ ట్ెభట్్స్ B & C, 
అఱకయౘయౌక్ యౌళర్ డుళస్ ళఱల  ఆద  ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ. అట్ోఆభూయన్ ఴ ట్ెభట్్స్, బ ట్ఫాయౌక్ యౌళర్ డుళస్ 
ళఱల  ఔడా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . నాడ్యల్స ఏయుడ్డ్ం, ఴ తృసట్్క్ ప భఫోర ళహస్ మసళడ్ంతో ఇ రసయధ  తుమసి యణ 
ఄళపతేంద . యౌళర్ ళహమోా ళహస్ ూమిుగస ఫమట్డ్డాతుకూ నెఱఱు ఱేదా శంళతసమసఱు ట్టట చి. చెభల్డ-ట్యకట్స-ళూయహ్ 
యో కర్ మీక్ష దాామస 1-year మోమసట యౌట్ ీభమిము కసఱేమం భామిుడు యొఔక ఄళశమసతుా తెఱుశకోరొచ .ి 
రసయధ  తుమసి యణ  

 జఞండీస్, ఴ ట్ోబ గసయౌ, మాళ భకట్సస, ఇయోట ో జ న్ ఎఔుకళ ఄళాడ్ం (భఖరసమిఱో), అండోరజ న్ ఎఔుకళ 
ఄళాడ్ం (అడ్రసమిఱో) యసధాయణ ఱక్షణాఱు. భఖరసమిఱో ళహమోా ళహస్ ళఱల  యౌతడో కోఱోుళడ్ం, ట్ెళహటఔయఱర్ 
ఎట్ోర ప, నపంశఔతాం ళంట్్య ఫమట్డ్తాభ.  

 అడ్రసమిఱో ఫ్రస్ట ఎట్ోర ప, ఊతేయసర ళ ఆఫబందఱు (ఄబ ననమిమా ఔడా) ళంట్్య యసధాయణ ఱక్షణాఱు. 
యట్్తోతృసట్ు తృో యటల్ ఴ ైర్ ట్ెనషన్, ఈదా: ళరలననబ గసయౌ, మాళ భకట్సస, డుళ టండెడ్స ఄఫోడ మినల్ రసల్ రెళ సల్స 
భమిము ళమీళహమల్ తెల డుంగ్ ళంట్్య ఔడా ఖభతుంచళచి. 

  భన చెుఫడున ఱక్షణాఱ ళఱల  ఴ తృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి భమిము మీనల్ డుశింక్షన్ ఔడా మసరొచి. 
రసయధ  తుమసి యణ మీక్షఱు  
ఔంల ట్స ఫలడ్స కౌంట్స, యౌళర్ పంక్షన్స, ళయం ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస, రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్ తృసయనెల్ (B, C, & D), అట్ోఆభూయన్ 
భాయకర్స (AMA, ANA)బ ట్ఫాయౌక్ డుళస్ భాయకర్స (ళ యుఱోతృసల ళహమన్, ప మిాట్్న్), అఱాి పట్ోతృో ర ట్ీన్, ఆబేజింగ్ 
(డాల ర్ శటడీస్, CT, MRIతో ఔడున ఄఱాట ో యో ననఖాప) భమిము యౌళర్ ఫమాస మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. 
చికూతస  

 రసయధ  ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస ఄంద ంచాయౌ  
 మోగి భదయతృసనం ఎట్్ట మిళహితిఱో చేమఔడ్ద  
 తృో ర ట్ీనల  భమిము ఄబ ైనన మాళహడ్లతో ఔడున అయౘయం తీశకోరసయౌ  
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 ఏ భందఱు రసడ్ెతేనాా జఞఖాతు  ళఴించాయౌ, ఎందఔంట్ ేఏ భంద ఄభనా కసఱేమం దాామసన ే
బ ట్ఫాయౌజం ఄళపతేంద  

ఖభతుఔ: 
యౌళర్ ళహమోా ళహస్ ఈనా మోఖుఱు రతేయఔ రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచడ్ం ఈతుభం. ఄఱా చేమడ్ం ళఱల  రసయధ  
ఱక్షణాఱు భమిము తీళరతన శమిగసగ  ఄంచనా రేశు  చికూతస ఄంద ంచ ేఄళకసఴం ఈంట్ుంద . 
3.4 కసా తుక్ యౌళర్ డుళస్ యొఔక మాళ భకట్సస  
 మిట్ోతుమల్ కసయయట్ీఱో ఫ్ూల భడ్స చేయడ్ం దాామస ఇ రసయధ  ళశు ంద . తృో యటల్ ఴ ైర్ ట్ెనషన్, ఴ ైతృో  
అఱుబమినేమిమా ఴ తృసట్్క్ యౌంఫ్, ఴ ట్ోమీనల్ ళహండోరమ్ ళఱల  ఔడా మాళ భకట్సస మసరొచి. 
రసయధ  తుమసి యణ  
చినా యసి భఱో ళళేు  ఱక్షణాఱు ఔతుహంచ ేఄళకసఱసఱు ఱేళప 
ఄఫోడ మినల్ డుళ టనషన్ భమిము ఄయౌఔయయం, ఄననమ కూసమా, యకసయం, కొంచం అయౘయం తినాా ఔడ్ెప తుండుతృో భంద  
ఄతుహంచడ్ం, ఔడ్ెపఱో భంట్, ఫ్సల న్క  భన్ భమిము ఱసాశశంఫంధ త రసయధఱు మాళ భకట్సస ళఱల  
ఖభతుంచళచి. 
చికూతస  
ఄళ భకట్్క్ ఫ్ూల భడ్స న తగిగంచడ్ం భమిము ఆంట్రా రసశకాఱర్ రసఱయం తగిగతృో ఔుండా  మిప యల్ ఒడుభాన 
తగిగంచడ్ం చికూతస యొఔక రధాన ఱక్షాయఱు  
పస్ట ఱెభన్ చికూతస: 
మోగి మోజుకూ గసా భుఱు ఔంట్ ేఎఔుకళ యో డుమం తీశకోఔడ్ద  
ననట్్ దాామస ఆచేి డెభముమ ట్్క్స (ఈదా: ళ భుమోననఱాకోట న్, ఱాళహక్స) 
యసధాయణంగస డెభముమ ట్్క్స ఈదమం ూట్ ళ భుమోననఱాకోట న్ 100 mg, ఱాళహక్స 40 mg; ఖమివట మోతాద మోజుకూ 400 
mg భమిము 160 mg ళయఔు తీశకోరొచి   
ఄఔయట్స ఄళ భకట్సస, యఔుం కసయడ్ం, మితౄసర ఔటమ ీఄళ భకట్సస, ఴ తృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి ళంట్్య ఈనాపుడ్ె రెభదయడుా 
శంరద ంచాయౌ. 
3.3 కోఱెయసట ట్్క్ జఞండీస్  
కోఱెయసట ళహస్ రసయధఱఱో ఔతుహంచ ేరసయధ  ఱక్షణం. ఆద  ఫ్భల్ (హతుభు) ఏయుడ్డాతుా తుమోధ శు ంద  ఄంతేకసఔ దాతు 
రరసయౘతుా ఔడా ఄడ్ెడ ఔుంట్ుంద . కోఱెయసట ట్్క్ జఞండీస్ మ ండ్ె యకసఱు: 
1. ఴ తృసట్ోళ ఱుల ఱార్ (ఆంట్రా ఴ తృసట్్క్) జఞండీస్ - దీతు ళఱల  ఫ్భల్ ఏయుడ్డ్ం తగిగతృో తేంద .రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్, భదయం, 
 భరభమ ీతయౌమమ ిళహమోా ళహస్, డ్రగ్ ట్ాకూసళహట్,ీ యౘడుకన్స యౌంతోౄ భా భమిము ఖయైధాయణ ళఱల  ఇ రసయధ  
ఫమట్డొచ .ి 
2. ఄఫ ర్ర కూటవ్ (ఎఔసట్రా ఴ తృసట్్క్) జఞండీస్ - దీతు ళఱల  ఫ్భల్ ఏయుడాడ ఔ ఄద  రళఴించడాతుకూ ఆఫబంద  డ్ెతేంద . 
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కోయౌడోకోయౌతిమాళహస్, తయౌమమ ిట్ీర కసమిసననభా, ఄయసకమిమాళహస్ ళఱల  ఇ రసయధ  మసరొచి.  
 
కోఱెయసట ట్్క్ జఞండీస్ ళచిిన రసమిఱో జఞండీస్, డార్క మూమిన్, ేఱళబ ైన యంఖుతో ఈండ ేభఱం, దయద ళంట్ ్
రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔతుహయసు భ. 
రసయధ  తుమసి యణ  

 యౌళర్ పంక్షన్స; ళయం ఱెరెల్స యసి భతు తెఱుశకోళడాతుకూ ట్ోట్ల్ తయౌయుతన్, డెభమ క్ట తయౌయుతన్, అఱకఱభెన్ 
తౄసళేిట్స, గసభా-ఖుల ట్మిల్ ట్రా నసఫమేస్, ఫ్భల్ యసల్ట కసనసంట్ేరవన్ మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ 

 ళయం కొఱెయసట ో ల్ ఎఔుకళగస ఈండ్డ్ం  
 భఱంఱో కొళపా ఱసతం ఎఔుకళగస ఈండ్డ్ం  
 ఆబేజింగ్ & ఎండోయో కహక్ ఄధయమనాఱు - USS, MRI, MRCP, ERCP, PTC 
 కసఱేమం ఫమాస    

 భన ేమొకనా రసట్ ్దాామస కోఱెయసట ట్్క్ జఞండీస్ తీళరత, ఏ యఔం ళంట్ ్యళమసఱు కచిితంగస తెఱుశు ంద . 
 
చికూతస  
పై మ ైట్్స్ 
ఄఫ ర్ర కూటవ్ పహళహమాఱజి ఈంట్,ే తయౌమమ ిడీఔం రవన్ జమిగిన 24-48 ఖంట్ఱ ఱోప పై మ ైట్్స్ నండు ఈఴభనం 
ఱతేశు ంద . ఆతయ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డునపుడ్ ,ె ఇ కూాంద  యధంగస చికూతస ఄంద ంచాయౌ 
కోయౌళహటయబ ైన్ 4-12 gm : ఄఱాుయౘయం తీశఔున ేశభమంఱో రేశకోరసయౌ. పై మ ైట్్స్ ఈదమం ూట్ తఔుకళగస 
ఈంట్ుంద  ఎందఔంట్ ేపై మ ైట్్స్ తౄసఔటర్ మసతిర నండు ఈదమం ళయఔు హతాు ఴమభుఱో ఈంట్ుంద , ఇ శభమంఱో 
భంద రసడ్డ్ం దాామస పయౌతం ఫాఖుంట్ుంద . మోతాద తఔుకళగస రసడ్డ్ం భంచిద , ఄధ ఔ మోతాద రసడ్డ్ం 
ళఱల  యకసయం, యమోచనాఱు ళంట్ ్రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద . తౄసట్స-యసఱుయఫుల్ యట్మినల  మోగ ి
రేశకోరసయౌ. 
ఄమోసడుయోకూసకోయౌక్ మాళహడ్స: మోజుకూ 13-15 mg/kg. PBC ళఱల  ళచేి కోయౌయసట ళహస్ నండు ఔయౌగ ేదయద నండు 
ఈఴభనం ఔయౌగించడాతుకూ.    
తుదర శమిగస ట్టడాతుకూ మాంట్ీఴిశటమిన్ భందఱు రసడొచి.  
ఆతయ చికూతసఱ దాామస దయద తఖగఔతృో త ేప ననఫామిబట్ోన్ రసడాయౌ. 
భందఱు రసడ్ఔుండా రసయధ  నమం చేమడాతుకూ ఫ్భరట్స ఱభెట్స థెయ భమిము తృసల యసమప యళహస్ ఈయోగించళచి. 
 
3.4 ఴ తృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి  
కసఱేమం తృసడ్ళడ్ం ళఱల  భానళహఔ ళహితిఱో భాయుుఱు మసళడ్ం, ఖాషణఴకూుఱో ఱోతృసఱు ఔతుహంచడ్ం ళంట్ ్ఱక్షణాఱు 
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ఔతుహళేు  ఄద  ఴ తృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి. ఆద  ఄఔయసమతేు గస ళచిి తృోభేద ఱా, దీయఘకసయౌఔంగస ఈండు ఱసఴాతబ ైన నవటం 
ఔయౌగించేద ఱా ఔడా ఈంట్ుంద . GI తెల డుంగ్, ఄజోట్ీమిమా, భఱఫదదఔం, ఎఔుకళ తృో ర ట్ీన్స ఈనా అయౘయం 
తీశకోళడ్ం, ఴ ైతృో కసయఱమిక్ అఱాకఱోళహస్, డు రశసంట్స డ్రగ్స (ఫ్ంజోడుమాజ  భన్స & ఫామిబట్ుమేట్సస), ఴ ైతృసకూసమా, 
ఴ ైర్ కసమిబమా, ళ హసస్ ఱాంట్ ్ఄనామోగసయఱు ఴమీయంఱో ఏయుడుత ేఴ తృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి ళచేి ఄళకసఴం చాఱా 
ఎఔుకళ. 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఄయోభమం, ఄశువటబ ైన భాట్ఱు, ఫ్సల హంగ్ ట్ెరభర్స, ళయకూుతాంఱో భాయుు (ఔకయసమిగస కోడ్డ్ం, ఔా యంగస 
రళమిుంచడ్ం), తుదరఱోకూ జఞయుకోళడ్ంఱ  ోఔయౖసట ఱు, తుదరనండు ఱేళడ్ంఱో ఔయౖసట ఱు ళంట్్య ఴ తృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి 
ఱక్షణాఱు. (Reference - Hepatic Encephalopathy by West Haven Criteria – grade 1-4) 
రసయధ  తుమసి యణ మీక్షఱు  

 కసఱేమ మీక్షఱు జయఖతు మోఖుఱఔు రెంట్న ేమీక్ష జమిహ కసఱేమం ఎంతళయఔు దెఫబతింద , దాతుకూ 
కసయణాఱు ఏమిట్ ్ఄన ేయవమాఱు తెఱుశకోరసయౌ.  

 యౌళర్ పంక్షన్స, ఔంల ట్స ఫలడ్స కౌంట్స, ళయం ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస, ఫలడ్స వేఖర్ ళంట్్య మియౕయౌంచాయౌ  
 రసయధ  కసయకసఱు ఖుమించి ళ హటక్ ళీన్ (ఫలడ్స ఔఱిర్, ఈమిన,ే శుట్ం, మాళ భకట్సస) దాామస మీక్షుంచాయౌ 
 GI తెల డుంగ్ (↓HB, బ యౌనా చమితర) ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరసయౌ; మీనల్ ఆం భమ మంట్స (↑↑మూమిమా, 

↑కూామాట్్తున్) ఖుమించి ఔడా తెఱుశకోరసయౌ 
 తృో యటల్ ఴ ైర్ ట్ెనషన్ ఈంట్ ేఄఫోడ మినల్ U/S ఱేదా CT యసకన్ దాామస తెఱుశు ంద . 

చికూతస  
రసయధ కూ ఉతం ఆచేి ఆతయ ఄళశిఱు ఏబ ైనా ఈనాాభేమో తెఱుశఔుతు నమం చేమాయౌ  
భానళహఔ ళహితిఱో భాయుు తెచేి ఏ కసయణాఱు ఄభనా తెఱుశఔుతు నమం చేమాయౌ  
ఆయ చేయసఔ ఎం మిక్ చికూతస తృసర యంతేంచాయౌ 
1. ఱాఔుట ఱోస్ 30 cc, మోతాదతు ఫాగించి మోజుకూ మ ండ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల  రసడాయౌ. ఇ భంద రసడ్కసతుకూ 
ఱక్షయం మోజుకూ మ ండ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల  ఆఫబంద  ఱేఔుండా ఫొ రెల్ భూరెమంట్స ఄళాడ్ం.  
ఱేదా 
మిట్ెనషన్ ఎతుభా:  ఱాఔుట ఱోస్ + 700 cc తూయు, ఖంట్ళేప మిట్ెభన్ చేయసఔ రసడాయౌ; దీతుళఱల  ఄమోమతుమా ఈతుతిు  
తఖుగ తేంద  భమిము ఴమీయం తాయగస భందతు తీశకోఖఱుఖుతేంద . 
2. మితౄసకూసమిన్ (PO) 400 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
ఱేదా 
తుయోబ ైళహన్ (PO) , అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి అయు మోజుఱు 
3. L-ఒమిాతిన్-మాశుమేట్స: ళయయిబ ైన నెభట్ోర జన్ త ఱగించడాతుకూ 
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4. ళ హసస్ ఈనాట్ుట  ఄనభానం ఈంట్ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ 
భానళహఔ ళహితిఱో భాయుుఱు, ఴీభాట్ెభళహస్, బ యౌనా, యఔుం కసయడ్ం ళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  రెంట్న ేమోగితు 
అశతిరఱో చేమసియౌ. 
ఖభతుఔ: ఴ తృసట్్క్ ఎనెసపఱోతి ఄనేద  ఄతయళశయ చికూతస ఄంద రసాయౌసన ఄళశి; మోగితు రెంట్న ేరతేయఔ రెభదయ 
తుపణుడు దఖగయఔు తీశఔురెయళాయౌ. 
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4ళ ఄధాయమం  
ఱసాశ శంఫంధ త రసయధఱు 

 

1.1 ఄఔయట్స మ ళహుమేట్మ ీఆనెిక్షన్స (ARI) 
1.2 నయమోతుమ  ా
ఉహమితితేు ఱ ఔణజఞఱాతుకూ ళచేి ఆన ల్బేవన్ తు నయమోతుమా ఄంట్ాయు. నయమోతుమా రసయధ  ఄనేఔ జీళపఱ ళఱల  
భతులహకూ మసరొచి.  
నయమోతుమా ఔయౌగించ ేఫాకుటమిమా - ళ ట తోృోట కోఔస్ నయమోతుభ,ే ఴీమోపహఱలస్ ఆన ల్ఎంజఞ, ళ టప భఱోకోఔస్ ఄమిమస్ 
భమిము బ ైకోతృసల యసమ నయమోతుభ ే
నయమోతుమా ఔయౌగించ ేరెభయస్ ఱేదా మసనాజీళపఱు - నయమోళ భట్్స్ జిమోరెళహ 
1.1.1 చినాహఱలఱోల  నయమోతుమ  ా

[Also refer -   Integrated  Management  of  Childhood Illness (IMCI) guidelines] 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు దఖుగ , ఱసాశ తీశకోళడ్ంఱో ఆఫబంద  ళంట్్య భుకయబ ైన ఱక్షణాఱు. 
చినాహఱలఱోల  నయమోతుమా ళమీగఔయణ ఉహమ ితీశఔున ేతీయుతు ఫట్్ట - రేఖంగస ఱసాశ కూామ ఈండ్డ్ం భమిము ఛాతి 
ఫాఖం ఎఔుకళగస ఔదఱడ్ం.  
రేఖంగస ఱసాశ తీశఔున ేకూామ (తౄసస్ట తెరతింగ్) ఄంట్ ే  
భూడ్ె నెఱఱ ఱోప హఱలఱోల  - ఉహమ ిరేఖం > 60  
భూడ్ె నెఱఱ ళమశ నండు ఐద శంళతసమసఱ ళమశ హఱలఱోల  - ఉహమ ిరేఖం > 50 
ఛాతి ఔదఱడ్ం ఄంట్ ేఛాతి కూంద  ఫాఖం ఱసాశ తీశఔునేట్పుడ్  ెఱోఱకూ ఔదఱుతేంద  
ట్ేఫుల్ 1: ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱల ఱోల  నయమోతుమ  ారసయధ  ఱక్షణాఱు 

ళమశస శంకేతాఱు ళమీగఔయణ 

మ ండ్ె నెఱఱ ఱోప 
యయళపఱు 

ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం తీళరంగస 
ఈండ్డ్ం 
ఱేదా 
ఱసాశ 60 తెరత్స రతి తుభుయౖసతుకూ 
 భగస ఈండ్డ్ం 

తీళరబ ైన నయమోతుమా (యయళపఱఔు ళచేి 
ఏ నయమోతుమా ఄభనా తీళరబ ైనద గస 
మిఖణ ంచాయౌసందే) 
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ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం తీళరంగస ఈండ్ఔతృో ళడ్ం 
ఱసాశ 60 తెరత్స రతి తుభుయౖసతుకూ ఱోప ఈండ్డ్ం 

 

జఱుఫు ఱేదా 
దఖుగ  

మ ండ్ె నెఱఱ ళమశ 
నండు శంళతసయం 
ళమశన  ాహఱల ఱు 

ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం తీళరబ ైన నయమోతుమా 

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

నయమోతుమా 

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

జఱుఫు ఱేదా 
దఖుగ  

శంళతసయం నండు ఐద 
శంళతసమసఱ ళమశ ఈనా 
హఱల ఱు 

ఛాతి ఱోఱకూ ఔదఱడ్ం తీళరబ ైన నయమోతుమా  

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

నయమోతుమా 

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

జఱుఫు ఱేదా దఖుగ  

 
యసధాయణ చయయఱు  
భుఔుకకూ ఄడ్డంఔుఱు ఏయుడుత ేళ ఱభెన్ నేశల్ డరా ప్స ఄళశమసతుా ఫట్్ట రసడాయౌ . 
ఄఱల ం, తేన,ే తేఱళహ ఔయౌహ గోయురెచితు తూట్్ఱో రేశఔుతు తాగిత ేదఖుగ కూ ఈఴభనం ఱతేశు ంద . 
ఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱు ఎదయుకంట్ునా 30° మోఖుఱన రసయౌి ళేళఱు ఄంద ంచాయౌ. 
చినాహఱలఱఔు యౌఔయయంగస ఈండేఱా ఄభమ డుఱో ఔమోిఫ్ట్ుట ఔుతు ళేళ చేమాయౌ. 
తీళరబ ైన నయమోతుమా ఱేతు రసమికూ తయౌలతృసఱు తాగించడ్ం భమిము ఎఔుకళ యసయుల  తఔుకళ అయౘయం ఆళాడ్ం 
ళంట్్య చేయొచి. 
నయమోతుమ  ా
మ ండ్ె శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ భమిము తీళరబ ైన నయమోతుమా ఱక్షణాఱు ఱేతు రసమికూ ఆంట్్ దాామస చికూతస 
ఄంద ంచళచి.  
ఄభాకూసళహయౌలన్ 20-40 mg/kg/day భాతరఱు ఱేదా ళహయంజి, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు తీశకోరసయౌ; 

ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 

ళ తౄసఱెకూసన్ 20-40 mg/kg/day భాతరఱు ఱేదా ళహయంజి, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు తీశకోరసయౌ; ఐద 
నండు ఏడ్ె మోజుఱు 

తీళరబ ైన నయమోతుమ ,ా మ ండ్ె నెఱఱ ఱోప రసమిఱ  ో 



105 
 

మోగికూ తీళరబ ైన ఱేదా ఄతితీళరబ ైన నయమోతుమా ఈంట్ ేకచిితంగస అశతిరఱోన ేచికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
అకూసజన్ ఱుిఔున ేయసి భ SaO2 ≥ 92% ఈండేఱా చశకోరసయౌ. ఆఱా ఴ ైతృసకూసమా (ఛాతీ ఱోఱకూ రెయలతృో ళడ్ం 
ఱేదా ఱసాశ ఖతి ≥ 70/ min ఈండ్డ్ం) శంకేతాఱు మోగిఱో ఔతుహంచనంత ళయఔు చేమాయౌ. 

 హఱలరసడు ళమశతు ఫట్్ట శమిడా ఫ్ూల భడ్స తీశఔునేఱా చడాయౌ. అయౘయం తీశఔున ేయసభయిాం ళచేింత 
ళయఔు తయౌల తృసఱు ఆళాడ్ం, ననట్ ్దాామస ఫ్ూల భడ్సస ఆళాడ్ం చేమాయౌ. 

 మోగికూ జాయం ≥38.5oC ఈంట్,ే ఆఫబంద  ఔఱుఖజేశు ంట్ ేతృసమసళ ట్భాల్ 15 mg/kg/dose ఆరసాయౌ. 
 మోగి ఖుయుా  డ్ెతేంట్,ే మసహడ్స-మాకూటంగ్ డెభఱేట్ర్ ఆరసాయౌ (యళమసఱు తమసాతి యఫాఖంఱో చడ్ండు) 
 తిుడు ఄధ ఔంగస ఱేతు శక్షన్ ఈయోగించి ననట్ ్నండు ఱేదా గొంతే నండు జిఖట్గస ఈండ ేదామసి ఱన 

త ఱగించాయౌ. 
ళ తౄో ట్ాకూసమ్ 100 mg/kg/day ఆంజక్షన్, మోతాదన నాఱుఖు ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు ద  

మోజుఱు 
ఱేదా 

ళ పపమోకూసమ్ 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] 
జ ంట్ాబ ైళహన్ 7.5 mg/kg/day ఆంజక్షన్, మోతాదన భూడ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ;  

ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు 
తీళరబ ైన నయమోతుమ ,ా మ ండ్ె నెఱఱు  భఫడున రసమిఱ  ో 
ఛాతీ యొఔక మేడుయోగసా ఫ్ తీశకోరసయౌ. నయమోత మసక్స ఱేదా ఎపూయవన్ ళంట్్య ఈనాాయో ఱేదో  
తుమసి మించకోరసయౌ. మేడుయోగసా ఫ్ ఔు ంే భుంద మోగికూ అకూసజన్ ఄంద ంచి, ఱసాశ ఆఫబందఱ నండు ఫమట్కూ 
తీశఔుమసరసయౌ.  

మాంహళహయౌలన్ (IM/IV) 50 mg/kg ఆంజక్షన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
దీతుతోతృసట్ు 

జ ంట్ాబ ైళహన్ (IM/IV) 7.5 mg/kg ఆంజక్షన్, మోజుకూ ఔ యసమ ి
హఱలరసడ్ె చికూతసఔు ఫాగస శుంద శు నాట్లభత ేఐద మోజుఱఱో ఆంట్్కూ ంహంచి ఆంట్ ్నండు చికూతస 

కొనయసగించళచి. 
ఆంట్ ్దఖగయ: మాంహళహయౌలన్ 15 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  భమిము జ ంట్ాబ ైళహన్ మోజుకూ ఔ యసమ;ి ఐద 

మోజుఱు 
ఱేదా 
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కోల మసంప తుకసల్ (IM/IV) 25 mg/kg ఆంజక్షన్, మోగి బ యుఖుడేంతళయఔు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. 
అ తమసాత ఆద ేమోతాదతో ననట్్ దాామస మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  ద  మోజుఱతృసట్ు భందతు ఆరసాయౌ 
మోగి నఱఫ్భ ఎతుమిద  ఖంట్ఱ ఱోప చికూతసఔు శుంద ంచఔతృో త,ే ఆతయ ఄళశిఱు ఏబ ైనా ఈనాాభేమో మియౕయౌంచి 
భందఱు భామసియౌ:  

ళ ఫ్టమోాకోసన్ (IM/IV) 80 mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమ;ి ద  మోజుఱు 
చినాభమరసయు (మీశల్స) నండు కోఱుఔునారసయు, ఔంజ తుట్ల్ ఖుండ ెరసయధఱు ఈనారసయు భమిము 
తృో వకసయౘయఱోంతో ఫాదడ్ెతేనా రసమికూ ఄభాకూసళహయౌలన్ + కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స ఱేదా 
ళ తౄో ట్ాకూసమ్/ళ పపమోకూసమ్ తృసర ధమిఔ థెయఱో ఫాఖంగస రసడాయౌ. 
అమోఖయం క్షీణ శు నా హఱలఱోల  ఎంఇభా/నయమోతోమసక్స ఱేదా చయమం మీద య్వన్స (ళ టప భఱోకోఔకల్ ఆనెిక్షన్) 
ఏయుడుత ేరసమికూ: 

కోల కససళహయౌలన్ 200 mg/kg/day ఆంజక్షన్, భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు మోతాదఱుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ + 
జ ంట్ాబ ైళహన్ 7.5 mg/kg ఆంజక్షన్, మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె మోతాదఱుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ 

మోగి కోఱుఔుంట్,ే కోల కససళహయౌలన్ ననట్ ్దాామస మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  భూడ్ె రసమసఱ తృసట్ు రేమాయౌ. ఎంఇభా ఈనా 
మోఖుఱు కోల కససళహయౌలన్ నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు రసడాయౌస మసరొచి. 
శాఱు తీళరత ఖఱ నయమోతుమా ఈనా హఱలఱన చికూతస ఄంద శు నా 48 ఖంట్ఱఔు భమొఔ యసమ ిమీక్షుంచాయౌ.  
ఔరేల రసయధ  తఖుగ భుకం డ్ెతేంట్,ే  భన చెహున చికూతస కొనయసగించళచ .ి ఔరేల మోఖం భుదయుతోంద  
ఄతుహళేు , ఆతయ కసయణాఱు/ఄళశిఱు ఈనాాభేమో రసయధ  తుమసి యణ చేమాయౌ. రసయధ  తఖగఔతృో త ేమోగికూ తీళరబ ైన 
నయమోతుమా ఈనాట్ుట  మిఖణ ంచి అశతిరఱో చికూతస ఄంద ంచాయౌ. మ ండ్ె నెఱఱఱోప హఱలఱఔు 
తీళరబ ైన/ఄతితీళరబ ైన నయమోతుమా ఈనాట్టభత ేరసమికూ ళ తౄో ట్ాకూసమ్/ళ పపమోకూసమ్ దాామస చికూతస 
ఄంద ంచళచి. ఔుద మిత ేమ ండ్ళయసమ ిఎక్స-మ ేతీభంచి మిళహితేఱన తెఱుశకోరసయౌ. మోగి చికూతసఔు 
శుంద ంచఔతృో త ేరతేయఔ అశతిరకూ తయయౌంచి థెయ ఄంద ంచాయౌ. 
మోగికూ యవమశచి 
నయమోతుమా యొఔక ఱక్షణాఱు మోగికూ యళమించాయౌ; ఱసాశ ఖతి రేఖంగస ఈండ్డ్ం, ఛాతీ ఱోఱకూ రెలలడ్ం, అయౘయం 
తినడ్ంఱో ఆఫబందఱు, ముదఱభెనయ 
రభాదఔయబ ైన మిళహితేఱ ఖుమించి యళమించి, ఄట్ుళంట్ ్మిళహితేఱు ఎదయళాగసన ేమోగితు అశతిరఱో చేయిభతు 
చెతృసుయౌ. 
 
1.1.1  దదరసమిఱో నయమోతుమా 
(ఔభూయతుట్ ీఄక ైార్డ నయమోతుమా) 
ఎక్స-మ ేఄళశయం ఱేద కసతూ అశతిరఱో చేమ ేమోఖుఱఔు భాతరం చేమడ్ం భంచిద  
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పస్ట ఱెభన్ చికూతస 
 
ట్ేఫుల్ 2: ట్్హఔల్ ఔభూయతుట్ ీఄక ైార్డ నయమోతుమ  ాచికూతస 

రసయధ  చికూతస ళయళధ  
శాఱు తీళరత ఖఱ నయమోతుమా 
(ఄళపట్స ేవంట్స మోగిగస మిఖణ ంచి 
చికూతస) 

ఄమోకూసళహయౌలన్ (O) 500–1000mg, 
ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి 
ఱేదా 
ఎమితరోబ ైళహన్ 500 mg, ఎతుమిద  
ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి

ఐద మోజుఱు 

తీళరబ ైన నయమోతుమా (ఆన్-
ేల ంట్స మోగిగస మిఖణ ంచి చికూతస) 

ళ హు రమాకోసన్ 1g, నెాండ్ె 
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి

ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు 

 
ళ ఔండ్స ఱెభన్ చికూతస 
మోగ ిఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱు డ్ెతేనాా,  భన చెహున భందఱఔు శుంద ంచఔతృో భనా ఱేఔ మిళహితి 
క్షీణ శు నాా మోగితు ఆతయ రసయధఱ కోశం మీక్షుంచాయౌ. ఎక్స-మేన ఄయిం చేశకోళడాతుకూ ఴ చ్.ఐ.య శంఫంధ త ఱసాశ 
శభశయఱ యఫాఖంఱో చడ్ండు (ఆద  ఴ చ్.ఐ.య ఱేతు, ఫాకుటమిమా దాామస ళచేి నయమోతుమా నమం ఄళాతు 
మోఖుఱఔు ఔడా ళమిుశు ంద ) 
ట్ేఫుల్ 3: ఎట్్హఔల్ ఔభూయతుట్ ీఄక ైార్డ నయమోతుమ  ాచికూతస 

రసయధ  చికూతస ళయళధ  
నయమోళహళహటస్ జిమోరెయసయ్ 
నయమోతుమా (PJP) 

ఎమితరోబ ైళహన్ (O) 500 mg,  అయు ఖంట్ఱఔు 
ఔ యసమి 

ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు 

కో-ట్్రభాకససజోల్  (O) 480mg, అయు 
ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి[దీతుతో తృసట్ు] 
మోగ ిళ భట్ో తుక్ ఄభత ే- తౄో యౌక్ మాళహడ్స, 
శఱిర్ ఎఱమీు ఈంట్ ే- కూలండా బ ైళహన్ 

భూడ్ె రసమసఱు 

శటప భఱోకోఔకస్ అమిమస్ 
నయమోతుమా 

కోల కససళహయౌలన్ (IV) 1-2mg, అయు ఖంట్ఱఔు 
ఔయసమ ి[ఱేదా] 
*కూలండాబ ైళహన్ 600mg, రతి అయు నండు 
ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు 

మ ండ్ె రసమసఱు 
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క లతసభ ఱాల  నయమోతుమా కోల మసంప తుకసల్ , రతి అయు ఖంట్ఱఔు  
+/- 
జ ంట్ాబ ైళహన్ (IV) 4 to 5 mg/kg/24 hrs, 
మోతాదన మ ండ్ెగస చేళహ రసడాయౌ 

ద  నండు దాాఱుఖు 
మోజుఱు 

 
ఖభతుఔ: ఔరేల నయమోళహళహటస్ జిమోరెయసయ్ నయమోతుమా (PJP) తీళరంగస ఈంట్ ే భ భందఱతో తృసట్ు 
 రడుాయసఱోన్ 30–40mg, దాాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు రేశకోరసయౌ. 
శటప భఱోకోఔకస్ అమిమస్ నయమోతుమా భమిము క లతసభ ఱాల  నయమోతుమా ఔు రతాయభాామ భంద 

D: ళ ఫ్సట జిడెభమ్ 1g (IV/IM) ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి ఖమివట మోతాద మోజుకూ 6g దాట్ఔడ్ద 
యౘళహుట్ల్ ఄక ైార్డ నయమోతుమ  ా
మోగ ిఅశతిరఱో చేమిన నఱఫ్భ ఎతుమిద  ఖంట్ఱ తమసాత ళచేి నయమోతుమాతు యౘళహుట్ల్ ఄక ైార్డ నయమోతుమా 
ఄంట్ాయు. ఄంట్,ే శక్షమజీయ ఈధబళన అశతిరకూ ళచేిశమికూ ఆంకస జయఖఱేద ఄతు ఄయిం 
ట్ేఫుల్ 4:  యౘళహుట్ల్ ఄక ైార్డ నయమోతుమ  ాచికూతస 

రసయధ  ళహితి చికూతస ళయళధ  
ఫాకుటమిమాఱజీ ఄందఫాట్ుఱోకూ 
ళచేింతళయఔు ఎంహమిఔల్ చికూతస 

మాంహళహయౌలన్ (IV) 1g, అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
[దీతుతో తృసట్ు]  
జ ంట్ాబ ైళహన్ (IV) 4-5mg/kg/day, 
మోతాదన మ ండ్ెగస చేళహ తీశకోరసయౌ 

ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు 

 
2.1 ఫార ంకోయసుశమ్ 
ఫరా ంక  ై(ఱసాశనాయఔఱు) భమిము ఫరా ంకూయోల్స (ఄతిశక్షమఱసాశనాయఔఱు)ఱో ఈండ ేగోడ్ఱఱో ఈనా బ తుతు ఔండ్ 
శంకోచించి, అ నాయళతుా చినాద గస భామిి ఆఫబందఱు ఔయౌగించడాతుా  ఫరా ంకోయసుశమ్ ఄంట్ాయు. 
2.2 యజింగ్  
గసయౌ ఱుిఔుతు ఫమట్కూ ళద ఱేట్పుడ్ె ళచేి  దద ఇఱ ళంట్ ్ఴఫాద తుా యజింగ్ ఄంట్ాయు. డుశటల్ ఎభర్ రేస్ 
ఖనఔ యసుయో మడుక్ నామోభంగ్ ఔు ఱోనెభత ేయజింగ్ ళశు ంద . కొందయు చినాహఱలఱోల  నయమోతుమాతో తృసట్ు యజింగ్ 
ఔడా ఈంట్ుంద .  

 భూడ్ె నెఱఱ ఱోప యయళపకూ యజింగ్ ఈంట్,ే ఄద  ఆంకేదో తృసర ణాంతఔబ ైన రసయధ కూ శచనగస 
మిఖణ ంచాయౌ. రసమితు రెంట్న ేఅశతిరకూ తీశఔురెయళాయౌ. 

 భూడ్ె నండు నెాండ్ె నెఱఱ ఱోప యయళపఱఔు యజింగ్ ఫరా ంకూయోఱభెట్్స్ (రెభయల్ ఆనెిక్షన్) ళఱల  
మసరొచి. 
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 శంళతసయం  భఫడున హఱలఱఔు యజింగ్ ఖనఔ ఈంట్ ేఄంద  అశుభా ళఱల  ఄముయండొచి.  
 భన ేమొకనా ఄతుా ళహితేఱోల  హఱలఱన ఱసాశ శంఫంధ త రెభదయఱసఱఔు తీశక లలడ్ం ఈతుభం. 
యసధాయణ చయయఱు  

 హఱలఱఔు జాయం ఈంట్ ే(>39° C) తృసమసళ ట్భాల్ ఆరసాయౌ  
 యజింగ్ భమిము ఱసాశ తీశకోళడ్ంఱో ఆఫబంద  ఄధ ఔంగస ఈంట్ ేఅకూసజన్ ఆరసాయౌ  
 మోజుకూ తగినంత ఫ్ూల భడ్స ఄందజేమాయౌ  
 తయౌల తృసఱు ఆళాడాతుకూ/తాఖడాతుకూ తృో ర తసఴించాయౌ  
 శమ ైన ళమశ నండ ేఅయౘయం ఄఱరసట్ు చేమాయౌ 

చికూతస  
ఄఔయట్స యజ్  
శాఱుబ ైన ముదట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ యసయుల  ళచేి ఖుయుా ఔు ఎట్ుళంట్ ్చికూతాస ఄళశయం ఱేద. తృౌలహటకసయౘయం 
తీశఔుంట్ృ, ఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱు ఱేతు రసమికూ ఱక్షణాఱన ఫట్్ట (జాయం, భుఔుక ట్్టరేమడ్ం 
ముదఱభెనయ) చికూతస ళహతౄసయుస చేళహ ఆంట్్కూ ంహంచళచి. ఄభత ేమోగికూ కచిితంగస రభాద శంకేతాఱ ఖుమించి 
చెహు, ఄట్ుళంట్్య ఔరేల ఫమట్డుత ేరెంట్న ేఅశతిరఱో చేమేఱా ఈండాఱతు భాయగదయశకసఱు ఆరసాయౌ. ఈదా: 
ఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱు, అయౘయం తినఱేఔతృో ళడ్ం. 
తీళరబ ైన యజ్  
మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో చేమసియౌ  
హఱలఱన యౌఔయయళంతబ ైన మీతిఱో (ఄభమ డుఱో) ఔమోిఫ్ట్ుట ఔుతు మీక్షుంచాయౌ.  
ఔాభం తుఔుండా మోగి ళహితిఖతేఱన మియౕయౌంచాయౌ.  
అకూసజన్: ఱసాశ తీశఔున ేఖతి SaO2<92 ఈంట్ ేఅకూసజన్ ఄంద ంచాయౌ. భాస్క ఱేదా షుడ్స దితిఔనాా "ఫోల  ఫ్భ" 
దితి ఈతుభం.  

ఆమిరబ ైన్ భాతరఱు: తుదరతృో భ ేభుంద రేశకోరసయౌ. 
అయు నండు ఎతుమిద  శంళతసమసఱ రసమికూ - 25 mg 
త మిమద  నండు నెాండ్ె శంళతసమసఱ రసమికూ - 50 mg 
నెాండ్ె శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ - 75 mg 

డెయ మ రళహన్ 0.1-0.5 mg భాతరఱు, తుదరఔు భుంద రేశకోరసయౌ ఱేదా 
డెయ మ రళహన్ నేశల్ ళేరీ 10 mcg/spray, ముదట్ మోజుకూ 10 mcgతో తృసర యంతేంచి నెభమద గస రసమసతుకూ 10 mcgగస 
మోతాదతు తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఔరేల ళేరీ తుచేశు ంట్ ేఔతూశం భూడ్ె నండు అయు నెఱఱతృసట్ు రసడాయౌ. 
ఴ చిమిఔ: మ ైననమిమా ఈనా మోఖుఱఱో డెయ మ రళహన్ తుచేమద. శమ ైన యధంగస రసడ్ఔతృో త ేఴ ైతృో నట్ేరమిమాఔు దామ ి
తీశు ంద .  
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రసయధ  తుమసి యణ శమిగస ఱేనపుడ్ె, ఆతయ కసయణాఱు ఈనాట్ుట  ఄనభానం ళళేు  రతేయఔ రెభదయతుపణుడుతు 
శంరద ంచాయౌ 
మోగికూ యవమశచి 

 తయౌలతండ్రె ఱఔు, ఫంధళపఱఔు, మోగికూ ఇ రసయధ  శభమం ఖడుచ ేకొదీద తగిగతృో తేంద  ఄతు యళమించాయౌ  
 తయౌలతండ్రె ఱు మోగి ఖుయుా  ట్టతు మోజుఱు డెభమీఱో నమోద చేశకోరసయౌ  
 హఱలఱన ఖుయుా  డ్ెతేంట్ ేయక్షుంచడ్ం, తిట్టడ్ం ళంట్్య చేమఔడ్ద 

2.3 అశుభా 
ఴమీయంఱోతు రసము భామసగ ఱఔు ఄడ్ెడ గస ఈండు ఱసాశ ఆఫబందఱు ఔయౌగించ ేరసయధ  అశుభా, దీతు తీళరత కొకఔకమికూ 
రేయుగస ఈంట్ుంద . రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫరా ంకూమల్ శమత్ భళహల్ (ఫరా ంకోయసుశమ్), ఫరా ంకూమల్ భూయఔస్ బ ంఫలరన్ 
ఎడీభా భమిము చినా ఫరా ంక  ైనాయళఱు చీమిడు ళఱల  ఄడ్ెడ  ళచిినపుడ్ె తెఱుయసు భ. ఆనెిక్షన్స, ఄఱెయున్స, 
ళయమం, మాళహుమిన్ ళంట్ ్భందఱు, ధభతృసనం, యయసమనాఱన ఱిడ్ం, ముదఱభెన కసయణాఱ ళఱల  అశుభా 
ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . అశుభా ఈనా రసమికూ డ్ళహుతుమా, యజింగ్, దఖుగ  భమిము ఛాతి ట్ేటళహనట్ుట  ఄతుహశు ంద . 
కసఫట్్ట అశుభా ఈనా రసయు ఄధ ఔంగస రసయమాభాఱు చేమఔుండా, ఄఔయసమతేు గస ళచిిన ఄనామోగసయతుా రెభదయతు 
శఱయౘ బేయఔు ఄదపఱో  ట్ుట ఔుంట్ృ ఈండాయౌ. 
ఖభతుఔ: అశుభా చికూతస చినాహఱలఱఔు,  దదఱఔు ఔట్ ేయధంగస ఈంట్ుంద . ఄభత ేదెదతుమిద  నెఱఱ ళమశ 
ఱోప ఈనా యయళపఱు ఫరా ంకోడెభఱేట్ర్ చికూతసఔు శమిగస శుంద ంచఔతృో రొచి. 
అశుభా ఎట్ాక్/ ఄఔయట్స అశుభా 
ఖభతుఔ: కూంద చెహున రసట్్ఱో ఄతుా శంకేతాఱు కేయసమ ిఔనడాయౌసన ఄళశయం ఱేద. 
యఱభెనంత ళయఔు అశుభాఔు కసయణభభేయ నఱు కసతూ ఄఱరసట్ుల  కసతూ దఖగయఔు మసతుళాఔడ్ెరసడ్ె, భుకయంగస 
ధభతృసనం చేమఔడ్ద. తృసర ణామాభ ళంట్ ్ఱసాశ శంఫంధ త రసయమాభాఱు చేమడ్ం ళఱల  అశుభా 
ఄదపఱో ఈంట్ుంద .  
చికూతసఔు శుంద శు నా మోగికూ ఄతి తఔుకళ డుయసహామా ఱక్షణాఱు ఈంట్ాభ, ఖుండె ఖతి బ యుఖుడ్ెతేంద , 
ఱసాశ యసధాయణ ళహితికూ ళశు ంద  భమిము అశకఱేవన్ ఄపుడ్ె మసంక  ైఱేఔుండా యసధాయణ రసతాళయణంఱో అకూసజన్ 
యసచమేవన్ 95%  భన ఈంట్ుంద . శుందన ఫాఖుంట్ ేచికూతసన భమో భూడ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱు కొనయసగించి 
మోగితు ఆనేహఱర్ ఱేదా ఒయల్ ఫరా ననకడెభఱేట్ర్స మీద ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు ఈంచాయౌ. ఇ చికూతస ఆంట్ ్నండు 
తీశకోరొచి. 
మోగి ఔనఔ చికూతసఔు ఄనఔునా యధంగస శుంద ంచఔతృో త ేఱేదా ఄధ ఔ మోతాదఱో ళ టమసభడ్సస 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 తిమిగ ిరెభదయడుా శంరద ంచాయౌ ఱేదా ఱక్షణాఱు తియఖఫ్ట్్టనా రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ. 
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చికూతసఔు శుంద ంచతు మోఖుఱఔు భధయతయయౘ ఱేదా తీళరబ ైన అశుభా ఈనాట్ుట  తుమసి మించఔుతు తగిన యధంగస 
చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
ఄఔయట్స అశుభా ఄనేద  రసయధ  ఴమీయంఱో తీళరతయం ఄళపతేంద  ఄనేదాతుకూ శంకేతం. దీతు తీళరత, ళయళధ  ఖుమిుంచడ్ం 
దాదాప ఄయసధయం. ఄంచేత, అశుభా ఱక్షణాఱు ఔతుుంచగసన ేమోగ ిఏ దఴఱో ఈనాాడో ఱేఔ ఏ దఴఱో ఈనా అశుభా 
ఎట్ాక్ ళచిిందో ఖుమిుంచడాతుకూ ఇ కూంద చెుఫడున యవమాఱు ఈయోఖడ్తాభ.  
ట్ేఫుల్ 5: మ ండ్ె శంళతసమసఱు  భఫడున హఱల ఱఔు,  దదఱఔు అశుభా ఎట్ాక్ తీళరతన తుమసి మించడ్ం 
రసయధ  తీళరత రసయధ  తుమసి యణ శంకేతాఱు చికూతస (హఱలఱఔు &  దదఱఔు) 

శాఱు ఱేదా భధయ 
తయయౘ అశుభా 

మోగ ిూమిు రసకసయఱు భాట్ాల డ్ఖఱఖడ్ం  
ఱసాశ రేఖం  
2-5 శంళతసమసఱ హఱలఱు ≤ 40/తుభుయౖసతుకూ  
5 శంళతసమసఱు  భఫడున హఱలఱు ≤ 
30/తుభుయౖసతుకూ  
భమిము  
అశుభా తీళరతఔు అధామసఱు ఱేనపుడ్ె 

యసఱుబాట్భాల్ ఆనేహఱర్1 
ముదట్ ్ఖంట్ఱో రతి 20-30 
తుభుయౖసఱఔు 2-4 ఫ్స ఆరసాయౌ, 
ఖమివటంగస 10 ఫ్స భాతరబ ేఆరసాయౌ. 
- రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔనఔ తగిగత,ే మోగితు 1-
4 ఖంట్ఱు మియౕఱనఱో ఈంచి, 
యసఱుబాట్భాల్ 2-4 ఫ్స రతి 4-6 
ఖంట్ఱఔు, భూడ్ె మోజుఱ తృసట్ు 
- అశుభా తృసక్షుఔంగస ఈంట్ ే
యసఱుబాట్భాల్ 2-4 ఫ్స రతి 3-4 
ఖంట్ఱఔు; భధయ తయయౘ అశుభాఔు 6 
ఫ్స రతి 1-2 ఖంట్ఱఔు, రసయధ  
ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు  
- అశుభా తఖుగ తేనాట్ుట  ఱేఔతృో భనా 
ఱేదా రసయధ   యుఖుతేనాట్ుట  ఄతుహళేు  
తీళరబ ైన ఄళశిగస ఖుమిుంచాయౌ 
 

తీళరబ ైన అశుభా మోగ ిఱసాశ తీశకోఔుండా ఔక రసఔయం ఔడా 
భాట్ాల డ్ఱేయు 
[ఱేదా]  
ఱసాశ రేఖం 
2-5 శంళతసమసఱ హఱలఱు > 40/తుభుయౖసతుకూ 
5 శంళతసమసఱ  భన ళమశనా హఱలఱు > 

అశుభా మసగసన ేమోగితు అశతిరఱో 
చేమసియౌ, మోగితు కసశు  రసయౌనట్ుట  
ఔమోిఫ్ట్ాట యౌ.  
O2 యసచమేవన్ 94-98% ఈండేఱా 
చశకోరసయౌ; ఄందఔు అకూసజన్ 
5L/తుభుయౖసతుకూ ఆశు  ఈండాయౌ 
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30/తుభుయౖసతుకూ 
 దదఱు ≥ 25/తుభుయౖసతుకూ 
[ఱేదా]  
నాడు 
2-5 శంళతసమసఱ హఱలఱు > 
140/తుభుయౖసతుకూ 
5 శంళతసమసఱ  భన ళమశనా హఱలఱు > 
125/తుభుయౖసతుకూ 
 దదఱు ≥ 110/తుభుయౖసతుకూ 
O2 యసచమేవన్ ≥ 92% 

- యసఱుబాట్భాల్: 5 శంళతసమసఱ 
ళమశ ఱోప హఱలఱఔు 2-4 ఫ్స రతి 
20-30 తుభుయౖసఱకూ, 10 ఫ్స 
దాట్ఔుండా; 5 శంళతసమసఱ  భన ళమశ 
రసమికూ &  దదఱకూ 10 ఫ్స దాట్ఔుండా 
- ఴ ైడోరకసమిటయో న్ ఆంజక్షన్ (IV): హఱలఱఔు 
5mg/kg;  దదఱఔు 100mg, అయు 
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి మోగ ికోఱుఔునాాఔ, 
 రడుాయో ఱోన్ (O) 1-2mg మోజుకూ ఔయసమ,ి 
3-5 మోజుఱ తృసట్ు. 
- అశుభా ూమిుగస తగిగనట్ుట  ఄతుహళేు 
యసఱుబాట్భాల్ (2-4 ఫ్స రతి 4 
ఖంట్ఱఔు, 24-48 ఖంట్ఱు) భమిము 
 రడుాయో ఱోన్ (O) 1-2mg మోజుకూ ఔయసమ,ి 
3-5 మోజుఱ తృసట్ు. 
-  భ చికూతస ళఱల  ఔడా తఖగఔతృో త ేరసయధ తు 
తృసర ణాంతఔబ ైనద గస మిఖణ ంచాయౌ. 

తృసర ణాంతఔబ ైన 
అశుభా 

మోగ ిచెభతనయంఱో భాయుు (తుదరభతేు , 
ఖందయగోలభు, కోభా) 
ఄఱశట్ 
ళ భఱెంట్స చెస్ట 
తృసమసడాకూసఔల్ త మసయో -ఄఫోడ మినల్ 
భూరెమంట్స  
శమననళహస్ కొఱాప్స  
హఱలఱోల  ఫరా డీకసమిడమా;  దదఱోల  ఄమితిమిమా/ 
ఴ ైతృో ట్ెనషన్ 
O2 యసచమేవన్ < 92% 

అశుభా మసగసన ేమోగితు అశతిరఱో 
చేమసియౌ, మోగితు కసశు  రసయౌనట్ుట  
ఔమోిఫ్ట్ాట యౌ.  
O2 యసచమేవన్ 94-98% ఈండేఱా 
చశకోరసయౌ; ఄందఔు అకూసజన్ 
5L/తుభుయౖసతుకూ ఆశు  ఈండాయౌ 
- యసఱుబాట్భాల్ నెఫుఱభెజర్: 5 
శంళతసమసఱ ళమశ ఱోప హఱలఱఔు - 
2.5 mg; 5 శంళతసమసఱ  భన ళమశ 
రసమికూ &  దదఱఔు - 2.5-5 mg, రతి 20 
-30 తుభుయౖసఱకూ. అశుభా తఖుగ తేంట్ ే
నెఫుఱభెజర్ నండు కసఔుండా ఆనేహఱర్ 
దాామస యసఱుబాట్భాల్ ఄంద ంచళచి 
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- ఴ ైడోరకసమిటయో న్ ఆంజక్షన్ (IV): హఱలఱఔు 
5mg/kg;  దదఱఔు 100mg, అయు 
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
-  దదఱఔు ఔకయసమ ిబ గీాలహమం శఱేిట్స 
ఎకూకంచాయౌ (1-2g, 0.9% యో డుమం 
కోల మ ైడ్స ఱో ఔయౌహ, ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు 
ఎకూకంచాయౌ) 
- హఱలఱఔు నెఫుఱభెజేవన్ దాామస చికూతస 
ఄంద ంచడ్ం ఈతుభం. 

 
1 ళేుశర్ ఈయోగించడ్ం దాామస భంద రఫారసతుా  ంచళచి. ఔరేల ళేుళ ర్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త,ే 
500ml తృసల ళహటక్ ఫాట్్ల్ తీశఔుతు కూంద ఫాఖం ఆనేహఱర్ భూతి ట్ేటంత యందరం చేమాయౌ. అ యందరం దఖగయ నండు 
భంద తృో ఔుండా జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ. ఆనేహఱర్ నండు భంద మసగసన ేహఱలఱు ఫాట్్ల్ భూతి దాామస దాతుా 
ఱుికోరొచ .ి 
నాఔటయాల్ అశుభా  
మసతిర ూట్ అశుభా ళచేి మోఖుఱు, తుదరతృో భ ేభుంద భందఱు తుతుశమిగస రేశఔుతు డ్ెకోరసయౌ.  
 
 దదఱోల  కసా తుక్ అశుభా  
అశుభా చికూతాస తుమభాళయ: 

 డుయసహామా, యజింగ్ భమిము ఛాతీ ఄళశిఱు ఎదమ ైత ేమోగితు కసతృసడేందఔు తగిన భందఱు రసడాయౌ. 
 రసమసతుకూ మ ండ్ె ఱేదా ఎఔుకళ యసయుల  ఱక్షణాఱు ఔనడుత ేరెంట్న ేమాంట్-ీఆన ల్బేట్మ ిభందఱు 

ఆరసాయౌ. ICS ఆనహఱేవన్ ఄభత ేభంచిద .  
 కేళఱం LABA ఫరా ననకడెభఱేట్ర్స దాామస చికూతస ఄంద ంచఔడ్ద  
 థెయ భుందకూ రెయ్ల  కొదీద ICS దదతికూ LABA ఔడా ఔఱతృసయౌ 
 రసయధ  ఱక్షణాఱు తఖగఔుండా ఈంట్ ేభధయ ఱేదా ఄధ ఔ మోతాదఱో ICS రసడాయౌస మసరొచి, ఄభత ే

దీతుళఱల  ఴమీయంఱోకూ భందఱు రెయ్ల  యసభయిాం తగిగతృో తేంద .  
 MDI కసతుశటర్స ఈయోగించినపుడ్  ెళహశటమిక్ ఄఫాసయరషన్ భమిము ఒమోతౄసమింజిమల్ డుతృో ళహవన్ 

తగిగంచడాతుకూ "ళేుశర్ డురెభస్" రసడాయౌ.  నాఱుఖు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు మీట్ర్డ డోస్ ఆనేహఱర్ 
(MDI), ళేుశర్ భమిము ేస్ భాస్క రసడాయౌ. నాఱుఖు శంళతసమసఱు  భఫడున హఱలఱఔు MDI భమిము 
ళేుశర్ ఈంట్ ేశమితృో తేంద . నెాండ్ె శంళతసమసఱ  భన రసమికూ MDI నేయుగస రసడొచి ఱేదా డెభర (తృ డు) 
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ఆనేహఱర్ ఈయోగించినా శమితృో తేంద . ళయోళఽదద ఱఔు MDI భమిము ళేుశర్ రసడాయౌ, ఄభత ేకొందమికూ 
డెభర తృౌడ్ర్ శమితృో తేంద .   

 ళహశటమిక్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస ళఱల  చాఱా రతిచయయఱు ఔఱుఖుతాభ. ఄభనా అశుభా చికూతసఔు యట్ ్
ఄళశయం డొచి, ఄఱాంట్పుడ్ె IM/IV ఔనాా ఒయల్ దితిఱో తీశకోళడ్ం భంచిద . 

 ళహశటమిక్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస ళఱల  చాఱా రతిచయయఱు ఔఱుఖుతాభ. ఄభనా అశుభా చికూతసఔు యట్ ్
ఄళశయం డొచి, ఄఱాంట్పుడ్ె IM/IV ఔనాా ఒయల్ దితిఱో తీశకోళడ్ం భంచిద . 

మోగి రతి ఎతుమిద  నండు నెాండ్ె రసమసఱకూ అశతిరకూ మసరసయౌ. రెభదయడ్ె మోగికూ ఏబ ైనా రతిచయయఱు ళచాిమా, 
ఆతయ ఆఫబందఱు ఈనాామా ఄతు మియౕయౌంచాయౌ. PEFR/PFTs, హఱలరసడు ఎతేు  భమిము ఫయుళప నమోద 
చేశకోరసయౌ. మోగితు తయచగస మీక్షుంచడాతుకూ కసయణం అశుభా తీళరత రెంట్రెంట్న ేభామితృో తేంట్ుంద . కసఫట్్ట రసడ ే
భందఱ మోతాద, తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు ఔడా భాయుికోరసయౌస ళశు ంద . ఱేఔతృో తే ఎకససశబమేవన్ ఱేదా 
రసయధ  ఱక్షణాఱు ఎఔుకళభేయ రభాదం ఈంద . 
అశుభా ఖనఔ భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు తుమంతరణఱో ఈంట్ ేభందఱ మోతాదన తగిగంచి చడాయౌ, ఔరేల 
తగిగంచిన మోతాద ఔడా తుచేశు ంట్ ేఆఱా ఔాభంగస మోతాదన తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. యఱభెనంత ళయఔు 
మోగితు ఔతువట మోతాదఱో ళ టమసభడ్సస రసడ్ఔంఱో ఈంచిత ేభంచిద . ఄభత ేళ టమసభడ్సస మోతాద తగిగంచడ్ం ఄనేద  
చాఱా శభమం తీశఔుతు, రతి యసమ ితఔుకళ మోతాదన తగిగశు  రెయళాయౌ. 
ఇ కూాంద  తుమభాఱన తృసట్్ళేు  అశుభా చికూతస బ యుగసగ  ఈంట్ుంద : 

 ICS ఔకట్ ేభధయ-ఄధ ఔ మోతాదఱో రసడ్ెతేనాట్టభత ేభూడ్ె నెఱఱ ఖడ్ెళపఱో మోతాదన 50% 
తగిగంచడాతుకూ చడాయౌ.  

 ICS తఔుకళ మోతాదఱో రసడునా తుమంతరణ ళశు ంట్,ే మోజుకూ ఔయసమ ిభంద రసడేఱా రణాయఔ 
రేశకోరసయౌ  

 ICS భమిము LABA ఔయౌహ రసడ్ెతేంట్,ే నెభమద గస ICS మోతాదన 50%ఔు తగిగంచాయౌ, ఔాభంగస 
దీతుతు ఔతువట మోతాదఔు తీశఔురెయళాయౌ. LABA భాతరం క ేమోతాదఱో కొనయసగించాయౌ.  

 ఔంట్ోర ఱర్ ఔతువట మోతాదఱో అశుభా తుమంతరణ జయుఖుతేంద  భమిము శంళతసయం తృసట్ు రసయధ  
ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్డ్ం ఱేద ఄంట్ ేఔంట్ోర ఱర్ చికూతసన తుయౌహరేయొచి. 

 మోగికూ అశుభా తఖగఔుండా మిళహితి క్షీతుశు ంద  ఄంట్ ేరసడున భందఱు డ్ఔతృో ళడ్ం ళఱల  ఄముంట్ుంద . 
ఆనహఱేవన్ దితి తుడ్ం, కాయ డ్ఫాబన దేద ేరసడ్డ్ం, మోతాద శమిగస రేశకోఔతృో ళడ్ం, 
ఆనెిక్షనల  (ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా, ళ భనళ భట్్స్, నయమోనెభట్్స్), ఎఱమీు ఔయౌగించ ేదామసి ఱు ఱుికోళడ్ం, 
రెభదయడ్ె శమిగస రసయధ తు ఄంచనా రేమఱేఔతృో ళడ్ం, ఎఱమిుక్ మ ైనెభట్్స్ ళంట్ ్కసయణాఱ ళఱల  ఔడా అశుభా 
 మిగ ేఄళకసఴం ఈంద . ఔరేల ఎట్ుళంట్ ్కసయణాఱు ఱేళప ఄనఔుంట్ ేథెయఱో రసడ ేభందఱ 
మోతాదన  ంచి చడాయౌ.    
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ఄఔయట్స ఎకససళ మేబవన్ ఔు చికూతస 
ముదట్గస మోగికూ ఄఔయట్స ఎకససళ మేబవనల  ఄంట్ ేఏమిట్  ోయళయంగస చెతృసుయౌ, ఆఱాంట్్య ళళేు  రెంట్న ేతయౌలతండ్రె ఱఔు 
చెుడ్ం, రెభదయడుా శంరద ంచడ్ం చేమాయౌ. 
దఖుగ , ఖుయుా   ట్టడ్ం భమిము ఱసాశ ఄందఔతృో ళడ్ం ళంట్ ్ఱక్షణాఱ దాామస ఄఔయట్స ఎకససళ మేబవన్స న ఖుయుు  
ట్టట చి. 
PEFR ఎంత ఈందో నమోద చేశకోరసయౌ. MDI భమిము ళేుశర్ ఈయోగించి యసఱబాట్భాల్ ఆరసాయౌ, ేస్ 
భాస్క ఄళశయం ఱేద. ఔకయసమికూ ఔక ఫ్ భాతరబ ేతీశకోరసయౌ, రతి మ ండ్ె నండు నాఱుఖు తుభుయౖసఱఔు 
ఆఱా చేమాయౌ. ఖమివటంగస ద  నండు ఆయరెభ ఫ్స భాతరబ ేతీశకోరసయౌ, ఆఱా చేశు నాపుడ్  ెరసయధ  ఱక్షణాఱు 
తఖుగ తేనాాయో ఱేదో చడాయౌ. రసయధ  ఱక్షణాఱు ఖనఔ తగిగ PEFR బ యుఖళపతేంట్ ేయసఱబాట్భాల్ రతి 
నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిఆరసాయౌ.  
ఔరేల బ యుఖుదఱ ఱేఔతృో త ేఱేదా మోగ ిమిళహితి కొంచెం భాతరబ ేబ యుగ ైత ేఱేదా తృసర ణాంతఔబ ైన ఱక్షణాఱు 
ఫమట్డుత ే(తీళరబ ైన తిుడు, భాట్ాల డ్ఱేఔతృో ళడ్ం, అయౘయం తీశకోఱేఔతృో ళడ్ం, శమననళహస్, ఄఱశట్) రెంట్న ే
మోగితు ఄతయళశయ యఫాఖంఱో చేమిుంచాయౌ. మోగితు తీశఔురెలైు నా శభమంఱో ఔడా యసఱబాట్భాల్ ఆరసాయౌ, 
దీతుతోతృసట్ు  రడుాయో ఱోన్ 1-2 mg/kg ఆరసాయౌ. 
మోగికూ యవమశచి  
మోగికూ, తయౌలతండ్రె ఱఔు అశుభా ఖుమించి ఄయిం ఄభేయ ఫావఱో యళమించాయౌ. భుకయంగస అశుభా ఈనా మోఖుఱు ఔడా 
యసభానయబ ైన జీయతం ఖడ్తృ చి ఄతు ధెభయయం ఆరసాయౌ.  
మోజురసమ ీఔతుహంచ ేఱక్షణాఱు (దఖుగ , ఖుయుా   ట్టడ్ం, ఉహమ ిఄందఔతృో ళడ్ం) ఔ పశుఔంఱో నమోద చేశకోభతు 
చెతృసుయౌ.  
తీళరబ ైన ఱక్షణాఱు ఖుమిుంచ ేయధంగస మోగికూ యక్షణ ఆరసాయౌ; ఔరేల ఆట్ుళంట్ ్మిళహితి ఎదమ ైత ేరెంట్న ేఅశతిరఱో 
చేమసయౌ. 
ట్ేఫుల్ 6: అశుభా తీళరతన ఫట్్ట దీయఘకసయౌఔ చికూతస 

ళమీగఔయణఱు చికూతస 
ళ టప్-1 
ఆంట్మిమట్ెంట్స అశుభా  
ఆంట్మిమట్ెంట్స రసయధ  ఱక్షణాఱు < రసమసతుకూ ఔ యసమ ి
మసతిర ూట్ ఱక్షణాఱు < నెఱకూ మ ండ్ె యసయుల   
ఱసమీమిఔ చయయఱు యసధాయణం 

దీయఘకసయౌఔ చికూతస ఄళశయం ఱేద 
రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔతుుళేు  యసఱుబాట్భాల్ ఆనేహల్ 
చేశఔుంట్ ేశమితృో తేంద  

ళ టప్-2 
శాఱుబ ైన  మిసళ ట ంట్స అశుభా  

- ఫ్కోల బ తాయో న్ ఆనేహఱర్ దాామస మోజురసమ ీచికూతస: 5 
శంళతసమసఱ ళమశ ఱోప హఱలఱఔు - 50-200 
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ఱక్షణాఱు > రసమసతుకూ ఔ యసమ ి< మోజుకూ ఔ యసమి  
మసతిర ూట్ ఱక్షణాఱు > నెఱకూ మ ండ్ె యసయుల   
దీతు ళఱల  మోగ ిఱసమీమిఔ ఄఱశట్న ఄనబయంచళచ  ి

mcg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; 5 శంళతసమసఱ  భన 
ళమశ రసమికూ &  దదఱఔు - 100-250 mcg, మోజుకూ 
మ ండ్ె యసయుల  [దీతుతోతృసట్ు] 
- రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔతుుళేు  యసఱుబాట్భాల్ ఆనేహల్ 
చేశఔుంట్ ేశమితృో తేంద  

ళ టప్-3  
భధయతయయౘ  మిసళ ట ంట్స అశుభ  ా
రసయధ  ఱక్షణాఱు మోజూ ఫమట్డ్తాభ 
ఴమీయం మీద రఫాళం ఈంట్ుంద   
మసతిర ూట్ ఱక్షణాఱు > రసమితు ఔ మోజు  
యసఱుబాట్భాల్ మోజూ రసడ్డ్ం 

- ఫ్కోల బ తాయో న్ ఆనేహఱర్ దాామస మోజురసమ ీచికూతస: 5 
శంళతసమసఱ ళమశ ఱోప హఱలఱఔు - 200- 400 
mcg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; 5 శంళతసమసఱ  భన 
ళమశ రసమికూ &  దదఱఔు - 250-500 mcg, మోజుకూ 
మ ండ్ె యసయుల  [దీతుతోతృసట్ు] 
యసఱుబాట్భాల్ 1-2 ఫ్స, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  

ళ టప్-4 
తీళరబ ైన  మిసళ ట ంట్స అశుభా 
రసయధ  ఱక్షణాఱు మోజు ఫమట్డ్తాభ 
మసతిర ూట్ ఔడా ఱక్షణాఱు తయచగస ఔతుహంచడ్ం  
ఴమీయం నఱఔు ఎఔుకళగస శషఔమించఔతృో ళడ్ం 

- ఫ్కోల బ తాయో న్ ఆనేహఱర్ దాామస మోజురసమ ీచికూతస: 5 
శంళతసమసఱ ళమశ ఱోప హఱలఱఔు - 400 mcg, 
మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; 5 శంళతసమసఱ  భన ళమశ 
రసమికూ &  దదఱఔు - 500 mcg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
[దీతుతోతృసట్ు] 
యసఱుబాట్భాల్ 1-2 ఫ్స, మోజుకూ నాఱుఖు నండు అయు 
యసయుల   

 

3.0 ఫార ంక ైట్్స్  
3.1 ఄఔయట్స ఫార ంక ైట్్స్ 
ఎభర్ రే  భఫాఖంఱో ఈనా ఆనెిక్షన్ ళఱల  ఫరా ంక ైఔు ఆన ల్బేవన్ మసళడాతుా ఄఔయట్స ఫరా ంక ైట్్స్ ఄంట్ాయు; 
యసధాయణంగస ఆద  దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో భ ేరసయధ . మాంట్ీఫయోట్్క్స దమిాతుయోఖం చేమడ్ం ళఱల  ఄఔయట్స 
ఫరా ంక ైట్్స్ ళశు ంద . ఄభత ేఆందఱో ఱసాశశంఫంధ త ఆఫబందఱు ఔయౌగించేద  భాతరం రెభయస్. ఉపహంగ్ కసఫ్ 
(Pertussis) ళళేు  మాంట్-ీఫాకుటమిమల్ ఏజ ంట్సస ఴమీయంఱో ఈనాట్ుట  శంకేతం, తదాామస ఄఔయట్స ఫరా ంక ైట్్స్ చికూతస 
ఄంద ంచడాతుకూ ఇ దఖుగ  ఈయోఖడ్ెతేంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ఐద మోజుఱఔనాా ఎఔుకళ ఈండ ేదఖుగ  (ఔట్ ్నండు భూడ్ె రసమసఱు); దఖుగ  శుట్ం ఏయుడ్డ్ం ళఱల  
ఔడా మసరొచి. 
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 ఄఔయట్స ఫరా ంక ైట్్స్ COPD రసయధ  కసద, ఄందళఱల  దీతుా కసా తుక్ ఫరా ంక ైట్్స్ నండు రేయుగస చడాయౌ. 
చికూతస 

 అమోఖయంగస ఈండ ేరసమిఱో మాంట్్ఫయోట్్క్స ఄధ ఔంగస రసడ్డాతుకూ భుకయ కసయణం ఄఔయట్స ఫరా ంక ైట్్స్.  
 రసయధ  ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస ఄంద ళేు  శమితృో తేంద . ఈదా: ఄళహట్ామిననప న్ భమిము ఴ ైడేరవన్.  
 దఖుగ  ళఱల  తుదర చెడుతృో తేందనా శందమసైఱోల  మాంట్-ీట్ుళహసవ్స.  
 ఖుయుా  నండు ఈఴభనాతుకూ తెట్ా-మాఖతుస్ట ఆనహఱేవన్. ఎఔుకళ మోజుఱు ఇ భంద రసడ్డ్ం భంచిద  

కసద, దీతు ళఱల  ళణుఔు, ఫఱఴీనత ళంట్్య ఫమట్డ్తాభ. 
ఄఔయట్స ఫరా ంక ైట్్స్ ఄనేద  దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో భ ేరసయధ , దీతుకూ ఎఔుకళగస మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్డ్ం ళఱల  
ఴమీయంఱో ఇ భందఱఔు తుమోధఔఴకూు ఏయుడ్ెతేంద . ఄతయళశయం ఄనఔుంట్:ే 

ఄజితరోబ ైళహన్ 500 mg ఔక యసమ,ి అ తమసాత 250 mg మోజుకూ ఔ యసమ ినాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు 
ఱేదా 

కసల మితరోబ ైళహన్ 500 mg మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల , ఏడ్ె మోజుఱు 
 

3.2 కసా తుక్ ఫార ంక ైట్్స్ 
శుట్ం ఏయుడ్ెత, రతి మోజు ళచేి దఖుగ తు కసా తుక్ ఫరా ంక ైట్్స్ ఄంట్ాయు; ఆద  ఔతూశం భూడ్ె నెఱఱు ఫాద శు ంద , 
ఄంతేకసఔ ళయుశగస మ ండ్ె శంళతసమసఱు మోగికూ ళశు ంద . దీతు ళఱల  ళచేి జాయం, చిఔకతు, రసశనతో ఔడున 
శుట్ం దాామస ఫాకుటమిమా ఆనెిక్షనల  ళచేి ఄళకసఴం ఔడా ఈంద . 
భందఱు ఱేతు చికూతస 

 ధభతృసనం ూమిుగస అేమాయౌ భమిము ఄట్ుళంట్ ్యౘతుకసయఔబ ైన రసతాళయణాఱ నండు ఫమట్డాయౌ 
 ఆనెికూటవ్ ఎకససశమేబవన్ ఏబ ైనా ఈంట్ ేకచిితబ ైన చికూతస ఄంద ంచాయౌ  
 అకూసజన్ థెయ  
 పజియోథెయ  
 ఫరా ంకోడెభఱేట్ర్ కొంత ఈఴభనం ఔయౌగించళచి 

 
భందఱ దాామస చికూతస  

β-మాఖతుస్ట ఆరసాయౌ - యసఱుబాట్భాల్ (O) 4-8mg, అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔట్ ్
ఱేదా 

D: ఆతృసర ట్ోర హమం ఫోర బ ైడ్స ఏమోయో ల్ 20 – 80mg, అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
ఔరేల ఏదెభనా మ రెమిసఫుల్ ఎభర్ రేస్ ఄఫ ర్ర క్షన్స ఈంట్ ేళ టమసభడ్సస రమతిాంచళచ  ి 

A:  రడుాయో ఱోన్ (O) 20mg, మోజుకూ ఔయసమ,ి ఐద మోజుఱు 
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4.1 కసా తుక్ ఄఫ్రర కూటవ్ ఱమనమ ీడుళస్ (COPD)  
రంచ అమోఖయ శంశి (WHO) రకసయం, కసా తుక్ ఄఫ ర్ర కూటవ్ ఱమనమ ీడుళస్ (COPD) ఄనేద  ఉహమితితేు ఱఔు 
శంఫంధ ంచిన రసయధ ; ఉహమితితేు ఱోల  గసయౌ రరసషం కసా తుక్ ఄఫ ర్ర క్షన్ ళఱల  ఆఫబంద కూ ఱోనెభ యసదయంగస ఈహమ ి
తీశకోళడాతుకూ ఔవటంగస భామితృో ళడ్ం ఇ రసయధ  రధాన ఖుణం;  భగస ఇ రసయధ తు ూమిుగస నమం చేమఱేభు. 
రసయధ  శంకేతాఱు/ఱక్షణాఱు  

 దీయఘకసయౌఔబ ైన దఖుగ , శుట్ం ఏయుడ్డ్ం ళంట్్య ఎననా శంళతసమసఱుగస మోగ ిఴమీయంఱో జయుఖుత ఄద  
ఔాభంగస గసయౌ రరసయౘతుా ఄడ్ెడ ఔున ేయధంగస భామితృో తేంద . 

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

COPD రసయధ  తుమసి యణ  
 శంకేతాఱు/ఱక్షణాఱు, మోగ ిరెభదయ చమితర, రెభదయ మీక్షఱు, ఛాతీ ఎక్స-మేఱన ఫట్్ట రసయధ  తుమసి యణ 

చేయొచి. 
 ళ భుమోబ ట్ీర ఄన ేచాఱా శఱురెభన మీక్ష దాామస COPD ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరొచ .ి ఇ మీక్షఱో ళయకూు 

ఎంత గాడ్ంగస ఱసాశ తీశకోఖఱుఖుతేనాాడ్ ,ె గసయౌ ఎంత రేఖంగస ఉహమితితేు ఱనండు ఫమట్కూ ఄద ే
యధంగస ఱోఱకూ రెలైు ంద  ఄన ేయవమాఱు శువటంగస తెఱుశకోరొచ .ి 

COPD ఎకససళ మేబవన్స 
మోగ ిఅమోఖయళహితి ఔాభంగస క్షీణ శు , ఖభతుంచఱేతు యధంగస మోజుకూ మోజుకూ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్ెతేంట్;ే మోగ ి
తీశఔున ేభందఱన ఄళశమసతుా ఫట్్ట భాయుశు  COPD మిళహితితు ఄదపఱోకూ తీశఔుమసరసయౌ . 
ఎకససళ మేబవన్స ఄనేయ అమోఖయ ఄళశమసఱన ఫట్్ట భూడ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించాయు: 

1. శాఱుబ ైనయ - మోగికూ భందఱ ఄళశయం  యుఖుతేండ్డ్ం. మోగ ియసధాయణ రసతాళయణంఱో ఔడా దీతుా 
తుమంతిరంచకోరొచ .ి 

2. భధయశిబ ైనయ - మోగికూ భందఱ ఄళశయం  యుఖుతేండ్డ్ం. మోగ ిరెభదయతు శఱయౘ తీశకోరసయౌసన 
ఄళశయం ఈంద  ఄనేంతగస రసయధ   యఖడ్ం. 

3. తీళరబ ైనయ - మోగ ిమిళహితి క్షీణ శు ందతు శువటంగస తెయౌమడ్ం. రెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసియౌ. 
రసయధ  శంకేతాఱు/ఱక్షణాఱు  

 ఱసాశ ఄళమోధభు  యఖడ్ం  
 శుట్ంతో ఔడున దఖుగ   
 జాయం  
 తుయితబ ైనయ కసతు ఱక్షణాఱు: భాఱభెస్, ఄఱశట్, తుదరఱేమి భమిము డు రవన్ 
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COPDఱో ఈండ ేరధానబ ైన రసయధఱు: 
1. కసా తుక్ ఫరా ంక ైట్్స్ - శుట్ం ఏయుడ్ెత, రతి మోజూ ళచేి దఖుగ తు కసా తుక్ ఫరా ంక ైట్్స్ ఄంట్ాయు; ఆద  ఔతూశం 
భూడ్ె నెఱఱు ఫాద శు ంద , ఄంతేకసఔ ళయుశగస మ ండ్ె శంళతసమసఱు మోగికూ ళశు ంద . ఫరా ంక ైఱో ఆన ల్బేవన్ 
దీయఘకసయౌఔంగస ఏయుడ్డాతుకూ ఇ రసయధ ేకసయణం. 
2. ఎంపహళభా - ఇ ఱసాశ శంఫంధ త రసయధ ఱో ఉహమితితేు ఱఱో ఈండ ేరసముకోఱసఱు (అయౌాయోఱభె)  దదళళపత, 
ఔాభంగస నాఴనం ఄభతృో తాభ. ఇ రసముకోఱసఱు దాామసన ేయఔుంఱోకూ అకూసజన్ రెయళాయౌ కసఫట్్ట మోగి ఄనేఔ అమోఖయ 
శభశయఱు ఎదమోకరసయౌ. 
3.  ఫరా ంక ైఎకసట ళహస్ - గసయౌ భామసగ ఱు ఔంద తృో భ ఔాభంగస నాఴనం ఄభతృోభ, గసయౌ రరసయౘతుా శమ ైన ఔాభంఱో 
జయఖతుళాఔుండా చేళ ేరసయధ తు ఫరా ంక ైఎకసట ళహస్ ఄంట్ాయు. దీతు ళఱల  మోగ ితయచ అశతరే ఱ చట్ృట  తియుఖుత, 
కొతుా శందమసైఱోల  రెభదయళేళఱఔు అశతిరఱోన ేఈండాయౌస ళశు ంద . 
ఖభతుఔ: గసయౌ భామసగ ఱన ఄడేడ రసయధ ేఄభనుట్్కు అశుభా COPD రసయధ  కసద. ఄభత ేCOPD 
ఈనాఄధ ఔఱసతం మోఖుఱఔు అశుభా ఔడా ఈంట్ుంద . 
చికూతస 
ధభతృసనం భానేమడ్ం, ఫమట్ భూఱాఱ నండు తృ ఖ ళశు నాా ఱిఔుండా జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ. ఔపభు 
ఫమట్కూ మసళడాతుకూ ఛాతీకూ పజియోథెయ, ఔతౄసతుా 'తృో శియల్ డెభరనేజీ' దాామస తీళహరేమడ్ం భమిము ఴ ైడరా వన్ 
యసి భ కసతృసడ్డ్ం ళంట్్య చేమాయౌ. 
తీళరబ ైన ఄఔయట్స ఫరా ంకోయసుశమ్ 
రెంట్ృమ ిభాస్క ఱేదా నేశల్ తృసర న్గ ్ ఈయోగించి, ఖతి - తుభుయౖసతుకూ 1-2 liters, అకూసజన్ ఄంద ంచాయౌ (24-
28%). 
యసఱబాట్భాల్ య ఱయవన్ 2.5 mg, నెఫుయఱభెజేవన్ దాామస ఆనేహల్ చేమాయౌ, మోజుకూ నాఱుఖు నండు అయు యసయుల .  
ఄబ ైననపహయౌలన్ 250-500 mg (5 mg/kg) ఆంజక్షన్, 5% డెకో ర్రస్ 20 ml య ఱయవననల , ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు 
ఎకూకంచాయౌ. తియోపహయౌలన్. రసడ్ెతేనాట్ెభత ేఇ ఆంజక్షన్ రసడ్ఔడ్ద. మోగికూ కసఱేమాతుకూ శంఫంధ ంచిన రసయధఱు 
ఈంట్ ేఖతితు ఖంట్ఔు 0.5 mg/kgగస శళమించాయౌ. 
ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg + కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు. 
 రడుాయో ఱోన్ మోజుకూ 1-2 mg/kg, ఐద మోజుఱు 
 భన చెహున చికూతసఔు మోగ ిశుంద ంచఔతృో త ేరెంట్్ఱేవన్ ఄళశయం ఈంట్ుంద  ఱేదా అశతిరఱో చికూతస తృ ందాయౌస 
ళశు ంద . తీళరబ ైన శమననళహస్ భమిము/ఱేదా చెభతనయంఱో భాయుుఱు ఈంట్ ేఔడా రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ.  
1. యసఱబాట్భాల్-MDI ఆనహఱేవన్ 200 mcg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల . ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేళేుశర్ ఔడా 
రసడొచి.  
ఱేదా 
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ట్ెయుబాట్ఱభెన్-MDI ఆనహఱేవన్ 200 mcg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల . 
2.  భన భందఱఔు మోగ ిశుంద ంచఔతృో త ేఆరట్ోర మం ఫోర బ ైడ్స ఆనహఱేవన్ 200 mcg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
3. తియోపహయౌలన్ 100-200 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  అయౘయం తీశఔునా తమసాత 
4. మోగికూ శప యంఖుఱో ఔపభు ళశు ంట్ ే- ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg + కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, మోజుకూ 
భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు. 
ఆంట్ ్నండు అకూసజన్ తీశకోళడ్ం ఄనేద  రెభదయతు ళహతౄసయుస బేయఔు ఈంట్ుంద , యసధాయణంగస ఄభత ేమోజుకూ 
ద ఴేన ఖంట్ఱతృసట్ు అకూసజన్ తీశకోరసయౌస ఈంట్ుంద . 
మోగికూ యవమశచి  
ధభతృసనం ూమిుగస భానేమడ్ంఱో ఈనా ఄళశమసతుా మోగికూ శువటంగస యళమించాయౌ.  
ఔరేల రసయధ  ఱక్షణాఱు  యుఖుతేంట్ ేభమిము ఔపభు శప యంఖుఱో భాయుతేంట్ ేమోగికూ ఔ రసయం తృసట్ు 
మాంట్్ఫయోట్్క్స ఆరసాయౌ. 

5.1 ఆతయ ఱసాశ శంఫంధ త ఆనెిక్షనల   
5.2 ఄఔయట్స ఱామింగోట్ార కూయోఫార ంక ైట్్స్ (Croup) 
శాయేట్్ఔ, ట్రా కూమా భమిము ఫరా ంక  ైకూ చినాతనంఱో ళచేి ఆన ల్బేవన్ న ఔా ప్ ఄంట్ాయు. ఆద  యసధాయణంగస 
అయు నెఱఱ ళమశ హఱలఱ నండు భూడ్ె శంళతసమసఱ ళమశ హఱలఱోల  ఖభతుంచళచి. శాయేట్్ఔ దఖగయ గసయౌ 
భామసగ ఱు చినాయ ఄభతృో తేంట్ ేఔా ప్ ళచేి రభాదభుంద . ఆద  భుకయంగస రెభయస్ ళఱల  ళశు ంద , రతేయకూంచి 
తృసమసఆన ల్భ ంజఞ రెభయస్. ఄభత ేఔా ప్ ఫాకుటమిమా ఆనెిక్షన్ ళఱల  ఔడా మసరొచి. గసయౌ రరసషం ఄడ్డడ్ం 
ఎడుభా భమిము ఆన ల్బేవన్ ళఱల  జయుఖుతేంద . 
రసయధ  తుమసి యణ 

 రసయధ  ఱక్షణాఱు:  మొకూసశమల్ "ఫామికంగ్" దఖుగ , ఆతుసెమేట్మ ీళ ్రైడ్ర్, పళర్, యజింగ్, ఫొ ంఖుయు గొంతే 
భమిము రేఖంగస ఉహమ ిఱిట్ం 

 రసయధ  ఱక్షణాఱు యసధాయణంగస మసతిర ూట్ ఎఔుకళగస ఔతుహయసు భ 
 ఱసాశ తీశకోఱేఔతృో ళడ్ం భమిము నయమోతుమా తృసర ణాంతఔబ ైన ఄళశిఱుగస మిఖణ ంచాయౌ 

యసధాయణ చయయఱు  
 మాళహికూసభేవన్ న ఄమిఔట్టడ్ం  
 ఆన ల్బేవన్ ఔయౌగించ ేఎడుభాఔు చికూతస ఆరసాయౌ  
 ఱుిఔున ేగసయౌఱో తేభ ఱసతం శమ ైన మోతాదఱో ఈంచకోరసయౌ  
 ఄళశయం ఄభత ేఅశతిరఱో మోగితు చేమసియౌ 

ఖభతుఔ  
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 యఴామిశు నాపుడ్  ెళ ్రైడ్ర్ ఱేఔతృో త ేమాంట్ీఫయోట్్క్స ఆళాఔడ్ద  
 యఴామిశు నాపుడ్  ెళ ్రైడ్ర్ యతుహళేు  ఱేదా చెస్ట ఆన్-డరా భంగ్ ఱేదా రేఖంగస ఱసాశ తీశకోళడ్ం ఖభతుళేు  

రెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసియౌ 
శాఱుబ ైన ఔా ప్  

 మోగ ిఔఱళయళహితిఱ  ోఈనాపుడ ేళ ్రైడ్ర్ యతుహశు ంద ; భధయశిబ ైన ఱేదా తీళరబ ైన ARI ఈండ్ద. 
 ఔా ప్ రెభయస్ ళఱల  ళచిి ఈండొచి  
 ఆంట్ ్నండు చికూతస - అయమ ిఱుికోళడ్ం 
 మాంట్ీఫయోట్్క్స ఄళశయం ఱేద 

తీళరబ ైన ఔా ప్  
 ఫాకుటమిమా ళఱల  ళచిి ఈండొచి 
 రఱసంతంగస ఈనా, యఴామిశు నా హఱలరసడుఱో ఔడా ళ ్రైడ్ర్ యతుహశు ంద  
 చెస్ట ఆన్-డరా భంగ్ 
 మాంట్ీఫయోట్్క్స ళఱల  ఈయోఖం ఈండ్ద, రసట్్తు ఆళాఔడ్ద 

చికూతస  
మోగితు అశతిరఱో చేమిి చెస్ట ఆన్-డరా భంగ్ కోశం రెంట్న ేఅకూసజన్ థెయ ముదఱు ట్ాట యౌ. నేశల్ తృసర ంగ్స భాతరబ ే
రసడాయౌ; నాయో తౄసమింజిమల్ ఱేదా నేశల్ కసయతట్ర్ ఎట్్ట మిళహితిఱో రసడ్ఔడ్ద. అకూసజన్ థెయ  చెస్ట ఆన్-
డరా భంగ్ ఱేనంతళయఔు కొనయసగించాయౌ. 

C: డెకససబ తాయో న్ (O) 0.6 mg/kg, మోతాదతు మ ండ్ెగస చేశఔుతు రేశకోరసయౌ 
దీతుతోతృసట్ు 

C: నెఫుయఱభెజ్డ ఄడెరనయౌన్ 400 mcg/kg; 
భు భు తుభుయౖసఱ తమసాత ఄళశయభుంట్ ేభయా రసడొచి. తు చేశు ంద  ఄతుహళేు  రతి మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు 
ఆరొాచి. 
5.3 ఱామింజిమల్ డుఫ్ు మిమా 
కొమితూఫాకుటమిమం డుఫ్ు మిమా ఔయౌగించ ేఆనెిక్షన్ దాామస ఇ రసయధ  ళశు ంద . శక్షమతందళపఱ దాామస ఇ రసయధ  ఔమ ి
నండు భమొఔమికూ యో ఔుతేంద . ఔట్ ్నండు ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱు, మోఖ తుమోధఔ ఴకూు తఔుకళపనా 
 దదఱఔు ఇ రసయధ  ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ. 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఫాకుటమిమా ఴమీయంఱో  యఖడ్ం ళఱల  ఆన ల్బేవన్ ళచిి ఫూడుద ఱేఔ తెఱుప యంఖు తృ య ఏయుడ్ెతేంద . ఇ తృ య 
చతుతృోభన ఔణాఱు, ఱుయకోళ భట్సస భమిము ఎయా యఔు ఔణాఱతో ఈంట్ుంద . ఇ తృ య దాామస డుఫ్ు మిమా ళచిిందతు 
తుమసి మించళచి. 
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యసధాయణ చయయఱు  
 మోగితు ఆతయుఱఔు దయంగస ఈంచాయౌ  
 జఞఖాతుగస గొంతే మీక్ష చేమాయౌ; శమ ైన యధంగస చేమఔతృో త ేగసయౌ భామసగ తుా ఄడ్ెడ ఔున ేరభాదభుంద  
 అయౘయం మింఖఱేఔతృో త ేNGT దాామస పడుంగ్ చేమాయౌ 
 గసయౌ భాయగంఱో ఆఫబందఱు ఈంట్ ేతు అకూసజన్ ఆరసాయౌసన ఄళశయం ఱేద 
 ఔరేల గసయౌ భాయగంఱో ఆఫబందఱు ఈంట్ ేట్రా కూయోశటమి చేమాయౌస మసరొచి 

చికూతస 
ఄఔయట్స ఱామింజ భట్్స్ ఱో తృో వణఔు రసడ ేచికూతస ఆఔకడ్ ఔడా రసడాయౌ 
రసయధ  తీళరతయం ఄభత ేమోగితు రెంట్న ేరతేయఔ అశతిరకూ తీశఔురెయళల యౌ, ఄఔకడ్ రెంట్న ేఅకూసజన్ థెయ 
ముదఱు ట్ాట యౌ. ఔరేల మోగితు అశతిరకూ తీశఔురెయ్ల  మిళహితి ఱేఔతృో త,ే ంట్మిగస ఖద ఱో ఈంచి ఇ కూంద  చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ. 
1. డుఫ్ు మిమా మాంట్ీట్ాకూసన్ (IM/IV):  
తౄసమింజిమల్ & ఱామింజిమల్ ఆనెిక్షన్ ఄభత ే20,000 - 40,000 IU, నఱఫ్భ ఎతుమిద  ఖంట్ఱ ఱోప  
నాయో తౄసమింజిమల్ ఆనెిక్షన్ ఄభత ే40,000 - 60,000 IU 
భూడ్ె మోజుఱఔు  భగస డుపూయస్ రబేమం ఈంట్ ే80,000 - 100,000 IU 
2. కూాశటయౌన్  తుసయౌన్ 100000 -  150000 units/kg ఆంజక్షన్, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; 
దాాఱుఖు మోజుఱు  
ఱేదా 
తృో ర క ైన్  తుసయౌన్ 25,000 - 50,000 units/kg ఆంజక్షన్, మోతాదతు మ ండ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; 
దాాఱుఖు మోజుఱు 
ఱేదా 
ఎమితరోబ ైళహన్ 40-50 mg/kg ళహయంజి, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; దాాఱుఖు మోజుఱు 
3. IV ళ ఱభెన్ ఆనిావన్ 60 తుభుయౖసఱఔు  భగస ఆరసాయౌ 
4.  తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈనా మోఖుఱఔు మితౄసమిుళహన్, కూలండాబ ైళహన్ ఆరొాచి. 
మోగి యొఔక యవమఖాషణ యసభయిాంఱో భాయుుఱు, ఖయఖయభన ేచపుడ్ె మసళడ్ం, ల్స, ఱసాశ ఖతి భమిము 
ఆతయ ఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱ ఖుమించి ఖభతుశు ండాయౌ.  
ఆంట్ృయఫలవన్ యౌఔయయం ఈంట్ేన ేఱామింజిమల్ మీక్షఱు చేమాయౌ, ఄద  ఱేఔుండా చేళేు  ఱసాశ అగితృో భ ేరభాదం 
ఈంద .  
మోగి యఴామించేట్పుడ్ె ళ ్రైడ్ర్ (ఖయఖయభన ేచపుడ్ె) ళశు ంట్,ే రెంట్న ేఅశతిరఱో చేమిుంచాయౌ  
యవమఖాషణ యసభయిాంఱో భాయుుఱు ఱేదా శమననళహస్ తోతృసట్ు ఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱు ఈంట్ ే
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ఆంట్ృయఫలవన్ ఈనాట్ుట  ఖాఴించాయౌ. 
మోగికూ యవమశచి  
గొంతేన ఄధ ఔంగస గసతు, ఄనళశయంగస గసతు రసడ్ఔడ్ద. 
మోగి యఴామించేట్పుడ్ె ళ ్రైడ్ర్ (ఖయఖయభన ేచపుడ్ె) ళశు ంట్,ే రెంట్న ేఅశతిరఱో చేమిుంచాయౌ.  
డుఫ్ు మిమా ఈనా హఱలఱఔు ఇ రసయధ  నమం ఄమాయఔ రెంట్న ేఆభూమానెభజేవన్ ఔయౌుంచాయౌ. 
 
5.4 ఉహంగ్ కసఫ్ (కోమింత దఖుగ ) 
ఫో యడట్ెఱాల   యుట ళహస్ ఄన ేఫాకుటమిమా ఔయౌగించ ేతీళరబ ైన ఆనెిక్షన్ న ఉహంగ్ కసఫ్ ఄంట్ాయు. ఆద  ఫాఱయదఴఱో, 
భుకయంగస ఆభూమానెభజేవన్ ఄళాతు యయళపఱు, హఱలఱోల  ఆద  తీళర రఫాళం చపతేంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ఫాకుటమిమా ఴమీయంఱోకూ రరేయంచిన తమసాత 7 –10 మోజుఱు ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స ఱో ఈంట్ుంద . అ 
తమసాత జాయం, దఖుగ , భుఔుక కసయడ్ం ళంట్్య ఔతుహయసు భ. ఄభత ేఆయ భాభూఱు జఱుఫు ఱక్షణాఱు 
ఔడా కసఫట్్ట కోమింత దఖుగ  ఄతు తుమసి మించఱేభు.  

 మ ండ్ళ రసయం, తృసమోకూసశమల్ దఖుగ  ళశు ంద ; దీతుా  యుట ళహస్ ఄతు ఖుమిుంచళచి. 
 ఇ దఖుగ  భూడ్ె నెఱఱు, అ  భన ళయఔు కొనయసఖళచి 
 మోగిఱో ఫాకుటమిమా దాామస ముదట్ ్మ ండ్ె రసమసఱ నండు భూడ్ె నెఱఱ ళయఔు ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఴం 

ఈంద . 
 భుకయబ ైన ఱక్షణం భాతరం తృసమోకూసశమల్ దఖుగ  దాతుతో తృసట్ు ళచేి ఉప్ ఴఫదం. 

 
యసధాయణ చయయఱు  

 తృసమోకూసశమల్ దఖుగ  ళశు నాపుడ్ె మోగ ితఱ ళంచి ఛాతి నేఱ రెభప ఈండేఱా చశకోరసయౌ; దీతు ళఱల  
రసంతి జమిగినపుడ్ె ఆఫబంద  ఱేఔుండా, ఫ్ూల భడ్స దామసి ఱు శనామాశంగస ఫమట్కూ ళచేియసు భ  

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

 దఖుగ  భంద, ళ డేట్్వ్స, భూయకో ఱభెట్్క్ ఏజ ంట్సస ఱేదా మాంట్-ీఴిశటబ ైన్స రసడ్ఔడ్ద 
 మోగికూ జాయం ఔనఔ ఈంట్ ేతృసమసళ ట్భాల్ ఆరసాయౌ  
 తృసఱు తాగ ేళమశ ఈనారసమికూ తయౌల తృసఱు ట్టడ్ం, ఫ్ూల భడ్సస ఆళాడ్ం ఄళశయం 
 ఉహంగ్ కసఫ్ ఆభూమానెభజేవన్ దాామస తురసమించళచి:  యుట ళహస్ రసకూసన్ ఆన్ DPT ట్్రపల్ రసకూసన్ 
 అయు నెఱఱ ఱోప యయళపఱన అశతిరఱో కచిితంగస చేమిుంచాయౌ; ఄద ేయధంగస దఖుగ  తమసాత 

నయమోతుమా, ఔనాఱషన్స, డీఴ ైడేరవన్, తృో వకసయౘయ ఱోం, ఎఔుకళ కసఱం ఈనా శమననళహస్ ఱేదా 
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అహామా ళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔనఫడునా రెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసయౌ. 
చికూతస 
మాంట్ీఫయోట్్క్స 

A: ఎమితరోబ ైళహన్ (PO) 12.5 mg/kg అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి ద  మోజుఱు 
[ఆద  రసయధ తు నమం చేమఱేద కసతూ, ఆనెిక్షన్ తగిగంచఖఱద] 
జాయం ఈనాా, ఎమితరోబ ైళహన్ 

A: కోల మసంప తుకసల్ (PO) 25 mg/kg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి ఐద మోజుఱు 
అకూసజన్  
శమననళహస్ ఱేదా అహామా ఱేదా తీళరబ ైన తృసమోకూసశమల్ దఖుగ  ఈనా హఱలఱఔు అకూసజన్ ఆరసాయౌ  
నేశల్ తృసర ంగ్స భాతరబ ేరసడాయౌ; నాయో తౄసమింజిమల్ ఱేదా నేశల్ కసయతట్ర్ ఎట్్ట మిళహితిఱో రసడ్ఔడ్ద; యట్ ్ళఱల  
దఖుగ  ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ 
5.5 ఫరా ంకుఎఔటళహస్ 
గసయౌ భాయగం రసచితృోభ శఱుళపగస నాఴనభభేయద గస భామితృో భ, గసయౌ రరసయౘతుకూ ఄడ్డంగస భాయడ్ం  
ఫరా ంకుఎఔటళహస్ రసయధ  ఱక్షణం. దీతు ళఱల  ళయకూు దేద ేఅశతిరకూ రెలలడ్ం ఱేదా చేయడ్ం జయుఖుతేంద .  
రసయధ  తుమసి యణ  
మోజూ ళచేి దఖుగ  అధాయంగస దాతుతోతృసట్ు యడ్ెదఱభేయ శుట్ం అధాయంగస రసయధ  తుమసి యణ చేమళచి. 
ఛాతి ఎక్స-మ ేతీళహనపుడ్ె ఫరా ంకూమల్ రసల్ దలశమిగస రసచితృో ళడ్ం భమిము ఱుమినల్ డెభఱేట్ేవన్ ఈండ్డ్ం 
దాామస రసయధ  తుమసి యణ చేమళచి. 
యసధాయణ చయయఱు 

 ఆనెిక్షన్  యఖఔుండా ఈండేందఔు మాంట్ీఫయోట్్క్స  
 పజియోథెయ  
 తృో శట యల్ డెభరనేజీ  
 ధభతృసనం చేమఔడ్ద  
 చినాతనంఱో మీశల్స ళచిినపుడ్  ెఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱన తుమంతిరంచఖయౌగిత ే ఫరా ంకుఎఔటళహస్ 

న ఄమిఔట్టళచి 
చికూతస 
ధభతృసనం చేమఔడ్ద; రెభదయతు శఱయౘ బేయఔు రసయమాభం చేమాయౌ & తృౌలహటకసయౘయం తినాయౌ.  
ఛాతీకూ పజియోథెయ భమిము ఴమీయం నండు యడ్ెదఱభేయ యసర రసఱన తుయుమయౌంచడాతుకూ గసా యట్ ీడెభరనేజీ. 
భందఱు  
1. ఄభాకూసళహయౌలన్ , మోతాదన భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ  



125 
 

ఱేదా 
ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg + కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
ఱేదా  
ట్ెట్రా ళ భకూలన్ మోజుకూ 25-50 mg/kg, మోతాదన భుందగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ  
ఱేదా  
కసట్్రమోకససజోల్ (SMZ 800 mg + TMP 160 mg), మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల   
మాంట్్ఫయోట్్ఔల ఎంహఔ గసా మ్ ళ జటన్ భమిము శుట్ుం ఔఱిర్ న ఫట్్ట భామసియౌ, కసఫట్్ట మాంట్్ఫయోట్్క్స ఏడ్ె 
నండు ద  మోజుఱు రసడ్భతు చెతృసుయౌ  
యసట ఫ్ అమిమస్ ఈంట్ ేఱేదా ఄనభానం ళళేు : 
మాంహళహయౌలన్ + కోల కససళహయౌలన్ 1 g, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
ఱేదా 
నాపహసయౌలన్ ఱేదా ఒకససళహయౌలన్ ఆంజక్షన్ , నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
శడోమోనాస్ ఈంట్ే ఱేదా ఄనభానం ళళేు   
ళ ఫ్సట జిడెభమ్ (IV) 1-2 g ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
దీతుతోతృసట్ు  
జ ంట్ాబ ైళహన్ ఆంజక్షన్ మోజుకూ 3-5 mg/kg 
2. యసఱుబాట్ాల్ ఆనేహఱర్ 200 mcg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల   
3. ఎట్ోప భయౌన్ + తియోప భయౌన్ 100-200 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
ఔపభు ఎంత ళశు ంద , యంఖుఱో భాయుు భమిము ఆతయ ఱక్షణాఱఱో తఖుగ దఱ ళంట్ ్ఄంఱసఱు ఖభతుంచాయౌ. 
శుట్ుం ఔఱిర్ మీక్షా పయౌతాఱు ళళేు  ఄళశమసతుా ఫట్్ట మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ. ఫరా ంకోయసుశమ్ తఖగఔతృో త ే
DMI ఫదఱు నెఫుఱభెజేవన్ దితి తృసట్్ంచాయౌ.  
తీళరబ ైన ఫరా ంకోయసుశమ్ ఱేదా ఴీమోహటళహస్ ఈనాట్టభత ేమోగితు రెంట్న ేఅశతిరకూ తీశఔుమసరసయౌ. 
ఴీమోహటళహస్ ఄదప చేమఱేనంతగస  మిగితృో త ేఴశు రచికూతస చేమాయౌ. రసయధ  క ేఱోబ్ ఱేదా ఱమఫూయల్ ఱో 
ఈనాట్టభత ేఔడా ఴశు రచికూతస చేయొచి.  
మోగికూ యవమశచి  
ధభతృసనం ూమిుగస భానేమాయౌ  
నయమోకోఔకస్ ఎఔుకళగస ఈండ ేతృసర ంతాఱ రసయు తయచగస రసకూసన్ రేభంచకోరసయౌ 
ఄుర్ మ ళహుమేట్మ ీట్రా క్ట ఆనెిక్షనల  ఈనారసయు తగిన చికూతస తృ ందాయౌ  
పజియోథెయ భమిము మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతస దాామస ఔపభు యంఖు భామిి యసధాయణంఔు తీశఔుమసరొచి. 
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5.6 ఱంగ్ ఄఫసస్ 
నెకోా ట్్క్ ట్్వయస్ తో తుండు ఈనా ఱంగ్ తృసమ నెభకభా ఱో కసయయట్ ీఏయుడ్డాతుా ఱంగ్ ఄఫసస్ ఄంట్ాయు; ఆద  
ఔణజఞఱాతుా నాఴనం చేళ ేఆనెిక్షన్ ళఱల  ళశు ంద   
రసయధ  తుమసి యణ 
తీళరబ ైన జాయం, ఱసాశ అడ్ఔతృో ళడ్ం, ఎఔుకళ శుట్ంతో (బమించఱేతు రసశనతో) ఔడున దఖుగ  భమిము 
ఴీభాహటళహస్ ళళేు  ఄద  ఱంగ్ ఄఫసస్ ళఱల  ఄతు తుమసి మించళచి. యసధాయణ చయయగస తృో శట యల్ డెభరనేజీ చేమడ్ం దాామస  

రసయధ  రఫారసతుా కసశు  తగిగంచళచి. 
చికూతస  

C: మాంహళహయౌలన్ (ముదట్ IV దాామస, తమసాత ననట్ ్దాామస) 
 దదఱఔు - 500-1000mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు 

హఱలఱఔు - 50mg/kg/dose 
దీతుతోతృసట్ు 

C: బ ట్ోర తుడ్జోల్ (ముదట్ IV దాామస, తమసాత ననట్ ్దాామస) 
 దదఱఔు - 500 mg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు 

హఱలఱఔు - 7.5mg/kg 
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 5ళ ఄధాయమం  

ఄఫ్్రట్్రఔల్/గ ైనకోఱాజిఔల్ రసయధఱు & కసంట్ార ళ షన్ 
 

1.1 జ నెభట్ల్-మూమినమ ీట్ార క్ట ఆనెిక్షన్స  
1.2 ఔడ్ెపత  ోఈనాపుడ్  ెళచేి మూమినమ ీట్ార క్ట ఆనెిక్షన్  
ఄఔయట్స రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔనడుత ేయసధాయణ చికూతసఔు రెయలల చి. ఔరేల ఆఫబంద  ఎఔుకళగస ఈంట్ ేభందఱు 
ఆచేి భుంద భూతరం నభూనాన బ ైకోా యో క దితి దాామస మియౕయౌంచాయౌ ఱేదా ఔఱిర్ & ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱు 
చేమాయౌ. 
చికూతస  
మోగికూ తగిన యధంగస ఴ ైడేరవన్ ఄంద ంచాయౌ; ఫ్ూల భడ్సస ఫాగస తీశకోళడ్ం ళఱల  డుశమిమా నండు ఈఴభనం 
ఔఱుఖుతేంద .  
ఖభతుఔ: మూమిన్ అఱకఱభెనెభజేవన్ 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 
కసట్్రమోకససజోల్ (ట్ెభరబ తోహరమ్) ళహయంజి మోజుకూ 6-10 mg/kg, మోతాదన మ ండ్ెగస ఫాగించి తీశకోరసయౌ; ఏడ్ె 
నండు ద  మోజుఱు  
ఱేదా 
ళ తౄసఱెకూసన్ ళహయంజి మోజుకూ 50-70 mg/kg, మోతాదన భూడ్ెగస ఫాగించి తీశకోరసయౌ; ఏడ్ె నండు ద  
మోజుఱు 
ఴ చిమిఔ: కూాననఱోన్స పస్ట ఱభెన్ చికూతసగస రసడ్ఔడ్ద; ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱ అధాయంగస ఄళశయం 
ఄభతేన ేయట్్తు రసడాయౌ. 
నాయౌడుకూసక్ మాళహడ్స ఱేదా నెభట్ోర పపమసననటభన్, UTI చికూతసఔు రసడ్ఔడ్ద   
తృసర ధమిఔ చికూతస తృసర యంతేంచిన 48 ఖంట్ఱఔు ఔడా మోగ ిభందఱఔు శుంద ంచఔతృో త ేతృ తిుఔడ్ెప ఄఱాట ో యౌండ్స 
మీక్ష భమిము మూమిన్ ఔఱిర్ చేమాయౌ.  
చినాహఱలఱోల  UTI ఔట్్ఔనాా ఎఔుకళ యసయుల  ళళేు  మిఔమ ంట్స UTIగస మిఖణ ంచాయౌ.  భన చెహున యధంగస రతి 
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ఔకయసమ ిచికూతస ఄంద ంచాయౌ; దీతుతోతృసట్ు ఄఱాట ో యౌండ్స, MCU, DMSA యసకనల  తుఔుండ్ చేమాయౌ. రసయధ  
తియఖఫడుత ేదాతుకూ తగిన తృో ర ప భఱాకూసస్ తమాయు చేమాయౌ. 
 
 
 
1.3 ఔడ్ెపత  ోఈనాపుడ్  ెరెజ భనల్ డుఱసిర్ు  
ఖమిైణ ీళు రఱఱో రెజ భనల్ డుఱసిర్ు ఄళపతేంద  ఄంట్ ేఄద  ఴమీయంఱో జమిగ ేభాయుుఱ ళఱల  కసతూ ఆనెిక్షన్ (ఫాకుటమిమా 
ఱేదా పంఖస్ ఱేదా మ ండ్) ఄముయండొచి. ఇ ఆనెిక్షన్ యసధాయణంగస తృో య్బ ైకోా తమల్ ఄముయండొచి, దీతుకూ 
ఔంఫ్భన్డ డ్రగ్స రసడాయౌస ఈంట్ుంద . 
ఖయైం దాఱిఖయౌగ ేఄతయంత రభాదంఱో ఈనా ళు రఱన ఔనగొనాయౌ. ఈదా: యోతు నండు యసర ళం ఄళపతేనా 
ఖమిైణీఱు, డుశమిమా, ళహపహయౌస్, జ నెభట్ల్ ఴ మ ుస్ ళంట్ ్STI ఈనా రసయు, ఎఔుకళ భంద  ఴఽంగసయ ఫాఖయసాభుఱు 
ఈనా రసయు, STI ఈనా రసమితో ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగ నా రసయు. యమికూ ఖయైం దాఱేిట్పుడ్ె భాట్యాల్ 
మూమోజ నెభట్ల్ ఆనెిక్షనలన మసతుళాఔుండా చశకోరసయౌ. ఴఽంగసయ ఫాఖయసామికూ ఔడా చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
ఖమిైణీఱఱో గొననమిమా 
1. తృో ర క ైన్  తుసయౌన్ (IV/IM) 4.8 మియౌమన్ మూతుట్ుల  భమిము తృో ర ఫ్నళహడ్స (O) 1 g 
2.  తుసయౌన్ తుమోధఔత ఈంట్ ేరతాయభాాామంగస  
ళ ుకూటననబ ైళహన్ 4 g  ఆంజక్షన్, మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించాయౌ, ఔ ఫాఖం IM ఆంజక్షన్ యౄంఱో ఖుల ట్్మల్ 
రదేఴంఱో రేశకోరసయౌ  
ఖమిైణీఱఱో ఔలమిడుమల్ మూమోజ నెభట్ల్ ఆనెిక్షన్  
మసకూసతోబ ైళహన్ (O) 150 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; మ ండ్ె రసమసఱు (ఎళహటయోఱేట్స యసల్ట కసంట్రా -
ఆండుకేట్ెడ్స) 
ఱేదా 
ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు 
ఴ చిమిఔ:  

1. ళ భడ్స ఎప క్ట్ ఎఔుకళగస ళశు ంట్ ే భన చెహున భందఱన ఔయౌహ తీశకోఔడ్దన  
2. బ ట్ోర తుడ్జోల్ ఖయైధాయణ ఄపుడ్ె ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో తీశకోఔడ్ద  
3. బ ట్ోర తుడ్జోల్ తీశఔున ేరసయు ఎట్్ట మిళహితేఱోల  భదయం తాఖఔడ్ద 

2.1 ఄఫాయషన్  
ఖయైధాయణన ఄడ్ెడ ఔున ేచయయ; హండాతుా జీయంచఖయౌగ ేయసభయిాం ళచేిఱో ేత ఱగించడ్ం. ఔడ్ెపతో ఈనా రసమికూ 
ఆయరెభ ఎతుమిదళ రసయం ఄఫాయషన్ చేయసు యు. ఆందఱో యకసఱు: తెరట్ెన్డ ఄఫాయషన్, ఆనెయట్ఫుల్ ఄఫాయషన్, ఆన్-ఔంల ట్స 
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ఄఫాయషన్, ఔంల ట్స ఄఫాయషన్ భమిము మిస్డ  ఄఫాయషన్. 
ఄఫాయషన్ ఱక్షణాఱు  
ఆయ ఄఫాయషన్ యకసతుా ఫట్్ట ఈంట్ాభ  

 ఆన్-ఔంల ట్స ఄఫాయషన్ ఄభనపుడ్ె రెజ భనల్ తెల డుంగ్, నొహు; ఄఫాయషన్ జయఖఔతృో త ేనొహు అగితృో తేంద , 
జమిగిత ేళ మిాఔల్ డెభఱేవన్ జయుఖుతేంద  

 మిస్డ  ఄఫాయషన్ ఄభత,ే చతుతృోభన ఄండ్ం కొద ద రసయఱ తృసట్ు ఔడ్ెపఱోన ేఈంట్ుంద  కసతూ ఖయైం 
దాయౌినపుడ్ె ఔతుహంచ ేఱక్షణాఱు ఏయ ఔతుహంచళప  

 ళ హటక్ ఄఫాయషన్ (ఆనెిక్షన్ ళఱల) జమిగిత ేళయకూుఱో జాయం, ట్ాకుకసమిడమా, జుఖుతృససఔయబ ైన రెజ భనల్ డుఱసిర్ు, 
 యౌాక్  భన్ భమిము ఄఫోడ మినల్  భన్ ళయసు భ 

చికూతస 
 తృసర ధమిఔ చికూతాస కేందరా ఱఱో ఔడా ఄఫాయషన్ ఔు చికూతస ఱతేశు ంద . ఄభత ేమోఱార్ భమిము ఎకోట హక్ 

ఖయైదాయణఱఔు ఄఫాయషన్ అశతిరఱో చేమాయౌ.  
 ఖమిైణీఱు ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో యఔుయసర ళం ఄళపతేంట్ ేరెంట్న ేఅశతిరకూ రెయళాయౌ  
 యఔుయసర రసతుా ఄమిఔట్ేట రతయణు చేళహ, ఴ ైతృో రొఱేమిమా మసఔుండా ఈండేందఔు చయయఱు చేట్ాట యౌ  
 ఄఫాయషన్ తహుత ేమోగికూ BT, CT భమిము CRT చడాయౌ 

ఴశు రచికూతస 
భానళల్ రసఔయమ్ మాళహుమేవన్ ఱేదా శక్షన్ ఎరసఔుయభేవన్, డెభఱేవన్ భమిము ఎరసఔుయభేవన్ దితేఱు 
ఄతుా యకసఱ ఄఫాయషనల ఔు రసడ ేదితేఱు. ఄభత ేతృసర ణాంతఔబ ైన ఄఫాయషనల ఔు భాతరం చికూతస రేమేగస ఈంట్ుంద . 
ఎకోట హక్  రఖాతూస యవమం ఱామోట్మీ/ఱామోయో కహక్ మిభూళల్ దితేఱు ఈయోగియసు యు; కొతుా శందమసైఱఱో 
(ఄన్-యిర్డ ఎకోట హక్  రఖాతూస) ఆద  మినయౘభంప. 
మోగికూ యవమశచి  

 ఎఔుకళ ఄఫాయషనల  ఄమాయఔ తమసాత ఖయైం దాఱాియౌ ఄనఔుంట్ ేకచిితంగస కౌతుసయౌంగ్ తీశఔుతు 
రెభదయడ్ె చెహున జఞఖాతుఱు తృసట్్ంచాయౌ 

 ఄఫాయషన్ జమిగిన మ ండ్ె నండు భూడ్ె రసమసఱు ఒళపఱేవన్ జయఖఔుండా కసంట్రా ళ షన్ రసడాయౌ. 
 ఄఫాయషన్ తుతుశమ ిఄనఔుంట్ ేనెఱఱు ఎఔుకళ ఄళాఔభుంద ేరెభదయతు శంరద ళేు  భంచిద . 

3.0 రబ చయర్ మసిర్ అఫ్ బ ంఫలరన్ 
A) తృో ర ఱాంగ్డ రబ చయర్ మసిర్ అఫ్ బ ంఫలరన్ (PROM): రశళం కసఔభుంద ేబ ంఫలరన్ యిర్ ఄళాడ్ం 
B) ర-ట్ర్మ రబ చయర్ మసిర్ అఫ్ బ ంఫలరన్ (PPROM): భు భు ఏడ్ె రసమసఱు ూమిుకసఔ భుంద ేబ ంఫలరన్ 
యిర్ ఄళాడ్ం 
యోతు నండు తూట్ ్ఱాంట్ ్ఫ్ూల భడ్స కసయడ్ం దీతు ఱక్షణం; ళ టమ ైల్ ళ ుఔుఱం మీక్ష దాామస తుమసి మించళచి 
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యసధాయణ చయయఱు  
మింఖర్స ఱాకేటట్స ఱేదా భాభూఱు ళ ఱభెన్ IV దాామస ఎకూకంచాయౌ 
నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు  భన PROM ఔనఔ ఈనాట్లభత,ే ఆనెిక్షన్  మిగ ికొమియోఅమిాయోనెభట్్స్ ఔు దామ ితీళ ే
ఄళకసఴం ఈంద  
PROM  
ఆనెిక్షన్, పట్ల్ కసంరబ ైజ్ ఱేదా ఖయైం దాయౌి 34 రసమసఱు ఱేదా ఄంతఔంట్ ేఎఔుకళ ఄముంట్ ేరశళం 
చేళేమాయౌ. ఔరేల రశళం ఄళశయం ఱేద ఄనఔుంట్ ే యౌాక్ మ స్ట, దఖగయగస మియౕయౌశు  మాంట్్ఫయోట్్క్స 
భమిము ఄళశయం ఄభత ేకసమిటకోళ టమసభడ్సస రసడాయౌ. ఆనెిక్షన్ రభాదం నండు కసతృసడ్డ్ం భమిము రశరసతుా 
తృ డుగించి శమ ైన శభమాతుకూ జమిగేఱా చేమడ్ం భధయ శభతేఱయత తృసట్్ంచడ్బ ేPROM భానెజ మంట్స యొఔక 
ఱక్షయం. దీతుకోశం తుమిదవటబ ైన రణాయఔ ఄంట్ృ ఱేద, ఖమిైణీకూ ఏద  భంచిద  ఄతుహళేు  అ శభమంఱో అ చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ. ఄభత ేపట్ల్ కసంరబ ైజ్ ఱేదా ఆనెిక్షన్ ఈంట్ ేభాతరం రశళం చేమడ్బ ేభంచిద . ఱేఔతృో త ే
ఔడ్ెపఱో తడ్డఔు ఆనెిక్షన్ ళచిి ఆఫబందఱు డ ేఄళకసఴం ఈంద . శమ ైన దితి తెయౌమఔుండా ఈంట్,ే 
మామిాయోట్్క్ ఫ్ూల భడ్స మీక్షఱు తుయాఴించడ్ం దాామస ఔడ్ెపఱో తడ్డ  యొఔక ఉహమితితేు ఱ ఎదఖుదఱ 
ఖుమించి తెఱుశఔుతు తదనఖుణంగస PROM భానెజ మంట్స చేమాయౌ. 
4.0 ళహళేమిమన్ ళ క్షన్ కోశం తృోర ప భఱాకూసస్ 
మాంట్ీఫయోట్్క్స న తృో ర ప భఱాకూటక్ దితిఱో రసడ్డ్ం దాామస ళహళేమిమన్ ళఱల  ఔయౌగ ేఅదఱు, ఆనెిక్షనల , ఆతయ 
ఄళశిఱ నండు తయౌలతు కసతృసడ్ళచి  
ళహళేమిమన్ ళ క్షన్ చేళహన రతియసమ ిమాంట్్ఫయోట్్క్ తృో ర ప భఱాకూసస్ ఄళశయం ఈంట్ుంద   
పస్ట జనమేవన్ ళ పఱోయో ుమిన్: ళ తౄసజోయౌన్ (IV) 2gm, ఆతుసవన్ కూ ఄయరెభ తుభుయౖసఱ భుంద ఆరసాయౌ. కొకఔక 
ఆతుసవన్ ఔు భధయ శభమం ద ఴేన నండు భు భు తుభుయౖసఱు ఈండాయౌ.  
ఖమిైణీకూ ళ తౄసజోయౌన్ ఎఱమీు ఈంట్,ే కూలండాబ ైళహన్ 600-900mg + జ ంట్ాబ ైళహన్ 80 mg ఔకయసమ ిఆరసాయౌ 
ఇ భందఱఱో ఏదెభనా ఆచాిఔ, తెయతృసట్్క్ డ్రగ్ యసి భ భూడ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు కేఱా ఈండేఱా 
చశకోరసయౌ. ఔరేల ఴశు రచికూతసఔు భూడ్ెఖంట్ఱు  భగస శభమం డ్ెతేంద  ఄంట్ ేఱేదా యఔుం 1500 ml  భగస 
తృో తే  భన చెహున మోతాదన భమొఔ యసమ ిఆరసాయౌ. GBS తృో ర ప భఱాకూసస్ కూంద మాంహళహయౌలన్ తీశఔుంట్ునా రసమికూ 
ఔడా ళ తౄసజోయౌన్ తృో ర ప భఱాకూసస్ ఆళాడ్బ ేభంచిద . ఔరేల మాంట్్ఫయోట్్క్స (ఈదా: 
కోమియోమామిాయోనెభట్్స్) రసడ్ెతేనాట్ుట  ఄభత ేళ తౄసజోయౌన్ ఄళశయం ఈండ్ద. ళ తౄసజోయౌన్ తోతృసట్ు 
ఄజితరోబ ైళహన్ 500 mg రసడుత ేళహళేమిమన్ ళు రఱఱో ఎండోబ ట్ెభరట్్స్ ళచేి ఄళకసఱసఱు తఖుగ తాభ భమిము గసమం 
ళఱల  ఔయౌగ ేఆనెిక్షనల  ఔడా తగేగ ఄళకసఴం ఈంద . 
 
5.1 ఔడ్ెపత  ోఈనాపుడ్  ెయకసయం భమిము రసంతేఱు 
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ఖమిైణీఱు ఎదయుకన ేశయాయసధాయణ ఄళశి యకసయంగస ఈండ్ట్ం, రసంతేఱు ఄళాడ్ం. ఐదళ రసయం నండు 
దెదతుభదళ రసయం ళయఔు ఇ ఱక్షణాఱు ఎఔుకళగస ఈంట్ాభ.  
యసధాయణ చయయఱు  

 ఎఔుకళ యఱసాంతి తీశకోరసయౌ, శమ ైన యఱసాంతి ఱేఔతృో త ేయకసయం  మిగ ిఆఫబంద గస ఈంట్ుంద  
 నడ్ెభు దఖగయ తఖుతేగస ఈండ ేఫట్టఱు రేశకోఔడ్ద  
 ఴ ైడేరవన్ యసి భతు కసతృసడ్ెఔుంట్ృ మసరసయౌ, మోజుకూ ఄపుడ్పుడ్ె తూయు తాఖడ్ం ఴమీమసతుకూ భంచిద  
 మోజుకూ భూడ్ెూట్ఱు ఎఔుకళ అయౘయం కసఔుండా ఎఔుకళ ూట్ఱు శమిడునంత అయౘయం తినాయౌ  
 ఄధ ఔ కొళపా దామసి ఱు ఈనా అయౘయం తినఔడ్ద 
 మోజుఱో ఔకయసమ ైనా తృో ర ట్ీన్ ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ  
 తెఱలరసయు ఱేళగసన ేతశకట్ుల  ళంట్ ్తృ డుగస ఈండేయ తీశఔుతు తమసాత ఏబ ైనా తినాయౌ  
 NVP మసఔుండా ఈండేందఔు భయ్టయట్మిన్ భాతరఱు రేశకోరసయౌ.   

యకసయం & రసంతేఱఔు పస్ట ఱెభన్ చికూతస 
తృో ర బ తాజ భన్ ఴ ైడోరకోల మ ైడ్స (O) 12.5-25 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల , ఆంజక్షన్ యౄంఱో ఄభత ే25-50 mg, 
ఖమివటంగస మోజుకూ 100mg 
ళ భకూలజిన్ (O/IM/IV) 50 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
తృో ర కోల మ ుమసజ భన్ (O) భాతరఱు, ఄఔయట్స ఎట్ాక్ ఄభత ేభుందగస 20 mg: మ ండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత 10 mg. 
తురసయణఔు 5-10 mg మోజుకూ మ ండ్ె నండు భూడ్ె యసయుల ; ఖమివట మోతాద మోజుకూ 30 mg 
ఫఔకల్ భాతరఱు: 3-6 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
ళ ఔండ్స ఱెభన్ చికూతస 
బ ట్ోకోల రబ ైడ్స:  
 దదఱఔు ఱేదా ఄయరెభ కేజీఱు  భన ఫయుళపనా రసమికూ ననట్ ్దాామస ఱేదా IV/IM: 10 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద 
మోజుఱు   
ఄయరెభ కేజీఱ ఔనాా తఔుకళ ఫయుళపనా  దదఱఔు, ననట్్ దాామస ఱేదా IV/IM: 500mcg/kg భూడ్ె ఫాగసఱుగస 
చేళహ మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద మోజుఱు  
డోబ ుమిడోన్ (O): 
 దదఱఔు భమిము భు భు ఐద కేజీఱు  భననా ముఔు ళమశ రసమికూ: 10 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; రసయం 
మోజుఱు.  
 
6.1 ఔడ్ెపత  ోఈనాపుడ్  ెయఔుఴీనత (ఄతూమిమా) 
యఔుంఱో ఴిమోగోల తన్ యసి భ యసధాయణం, 11g/dl, ఔంట్ ేతఔుకళ ఈంట్ ేయఔుఴీనత ఄతు చెతృ ుచి. ఆద  భూడ్ె 



132 
 

యకసఱు: 
శాఱు యఔుఴీనత - 9 – 11 g/dl 
భధయ యఔుఴీనత - 7-8.9 g/dl 
తీళర యఔుఴీనత - 7g/dl 
యఔుఴీనత ళళేు  ఆతయ కసయణాఱు తెఱుశకోళడాతుకూ చేమాయౌసన మీక్షఱు 

 ఖుడ్ెల , ఆంకస శక్షమ/మసనా జీళపఱ ఈతుకూ కోశం శట ల్ మీక్ష 
 పపల్ ఫలడ్స కౌంట్స (FBC) 
 భఱేమిమా తృసయళ భట్సస ఖుమించి తెఱుశకోళడాతుకూ  మిప యల్ ఫలడ్స పహయౌం 
 భూతరం దాామస బ ైకోా యో క, ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱు 
 ఴ చ్.ఐ.య మీక్ష 

యసధాయణ చయయఱు 
ఐయన్ తృో వకసఱు ఄధ ఔంగస ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ - ఫ్ఱల ం, అఔు ఔయఱు, యౌరోట్సస, భాంశం, అయౘమసతుా 
ఆన తృసతరఱోల  ళండ్డ్ం  
తృో ర ట్ీన్ తృో వకసఱు ఄధ ఔంగస ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ - పుఱు, చిఔుకలైా, తృసఱు భమిము తృసఱ దామసి ఱు, 
పుఱు  
భందఱు  
ఄనాకూసమా ఱేదా కసమిడమాక్ ప భఱయర్ తో ఔడున ఄతూమిమా ఄభత ేమోగితు రెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసియౌ 
ఐయన్ థెయ: ప యాస్ శఱేిట్స భమిము ప యాస్ పపభమేట్స, మోజుకూ 200 mg, మోతాదన ఫాగించఔుతు రసడాయౌ. ఇ 
భందఱు అయౘయం, తృసఱు, కసప ఱేదా ట్ీతో తీశకోఔడ్ద. యఔుం యసధాయణ యసి భకూ ళచేింత ళయఔు రసడాయౌ, అ 
తమసాత మోతాదన 100 mgఔు తగిగంచాయౌ. ఖమిైణ ీఆయరెభళ రసయంఱోకూ ఄడ్ెఖు ట్ాట ఔ రతి మోజూ 100 mg 
ఎయౌబ ంట్ల్ ఐయన్, 5 mg తౄో యౌక్ మాళహడ్స రసడాయౌ, ఆఱా ళంద మోజుఱు రసడొచి. గసయళహట కో్ నొహు, యకసయం, 
రసంతేఱు, భఱఫదదఔం, యమోచనాఱు ళంట్ ్రతిచయయఱు ఖభతుళేు  మోతాదన శమ ిచేశఔుతు రసడాయౌ. 
ముదట్ ్తెభరభాళహఔం ఄమాయఔ ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేపయుఖుఱు ఱేఔుండా చశకోరసయౌ 

బ ఫ్ండ్జోల్ 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 

అఱెబండుజోల్ 400 mg భాతర ఔకయసమ ి
భందఱు రసడాఔ ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె రసమసఱఔు ఫయుళప  యఖడ్ం, అఔయౌ రేమడ్ం భమిము అమోఖయం ఫాఖునాట్ుట  
ఄతుహంచడ్ం ళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహయసు భ. భూడ్ె రసమసఱ తమసాత ఔడా మిళహితి బ యుఖు ఄళాఔతృో త ేభయా 
రసయధ  తుమసి యణ చేమాయౌ.  
ఐయన్ ఔనఔ ఖమిైణీకూ ఄశసఱు డ్ఔతృో త ేఱేదా భాల్ఄఫాసయరషన్, భధయ ఱేదా తీళరబ ైన ఄతూమిమా ఈంట్ ేరసమికూ 
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కూంద శతరం రకసయం ఐయన్ ఆరసాయౌ:  
2.4 × Weight (in kg) × deficit Hb (target Hb – actual Hb) + 500 mg 
ఴ చిమిఔ: థెయకూ ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ భుంద ననట్్ దాామస ఐయన్ తీశకోరసయౌ, ఔరేల ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ 
ఱోప తీశఔుంట్ ేరతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ. 
ఐయన్ శకోా స్ ఆంజక్షన్ 100 mg, 100 భాల్ యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఱో.  
ఱేదా  
ఐయన్ డెకస్రరన్ ఆంజక్షన్ ఱేదా ఐయన్ యసమిబట్ాల్ కసం ల క్స (50 mg/ml); ముదట్ 0.5 ml మోతాద IM దాామస 
ఆరసాయౌ, అ తమసాత మోజు తమసాత మోజు Z దితి ఈయోగించి 2 ml మోతాద ఆరసాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: ఇ భందఱు రసడేట్పుడ్ె ఄనాప భఱాకూటక్ చయయఱ నండు తృసర ణాతృసమం ఔఱఖఔుండా ఄతయళశయ 
భందఱు దఖగయ ఈంచకోరసయౌ 
మీక్షా మోతాద ఆచాిఔ ట్ోట్ల్ డోస్ ఆనిావన్ (TDI) 
ఐయన్ డెకస్రరన్ ఆంజక్షన్, 5% డెకో ర్రస్ 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, ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ళంట్్య ళచేి ఄళకసఴం ఈంద  కసఫట్్ట తయుచ 
యయరేక్షుంచాయౌ. ఔరేల ఆఱాంట్ ్ఄళశిఱు ఖనఔ ఫమట్డుత ేఆనిావన్ తుయౌహరేళహ, మాంట్ీఴిశటమిన్స 
భమిము ఴ ైడోరకసమిటయో న్ IV దాామస ఎకూకంచాయౌ. 
 

7.1 ఔడ్ెపత  ోఈనాపుడ్  ెఴ ైర్ ట్ెనషన్ 
7.2 కసా తుక్ ఴ ైర్ ట్ెనషన్  
దీతున ేతృసర ధమిఔ ఴ ైర్ ట్ెనషన్ ఄతు ఔడా ఄంట్ాయు; దీతుఱో ఖమిైణ ీళు రఱఱో యఔుతృో ట్ు  యఖడ్ం ఖభతుంచళచి. 
ళహయోట యౌక్  రవర్ 140 – 159 mmHg ళయఔు  యుఖుతేంద ; డ్మాయోట యౌక్  రవర్ 90 – 99 mmHg ళయఔు 
 యుఖుతేంద . ఇ ఴ ైర్ ట్ెనషన్ దేతుళఱల  ళశు ందో శమ ైన కసయణాఱు ఱేళప. ఴ ైర్ ట్ెనషన్ ఄదపఱో  ట్ేటందఔు 
భంద:  

A: మిథెభఱోడ తృస (O) 250 – 500 mg, అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
 
7.3  రఖాతూస ఆండ్యస్డ ఴ ైమ టనషన్ (PIH) 

 ఔడ్ెపతో ఈనాపుడ్ె యఔుతృో ట్ు  మిగితృో తేంద  ≥ 140/90 
 ర-ఎకసల మిు్మా: యఔుతృో ట్ు  యఖడ్ంతో తృసట్ు తృో ర ట్ెనమిమా 
 ఎకసల మిు్మా: ర-ఎకసల మిు్మా ఈనా ళు రఱఔు ఔనాఱషన్స (పహట్సస) మసళడ్ం; పహట్సస మసళడాతుకూ ఆతయ 
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కసయణాఱన మిఖణఱోకూ తీశకోయు 
శాఱు ఱేదా భధయ తయయౘ తీళరత ఈనా ర-ఎకసల మిు్మా - యసధాయణ చయయఱు 

 తయచగస యఔుతృో ట్ుతు చహంచకోళడ్ం 
 ఄండ్ం ఫాగోఖుఱు చడ్డ్ం 
 తృో ర ట్ెనమిమా యయరేక్షణ  
 తగినంత యఱసాంతి  
 కోకో ఈనా అయౘయం శభతృసలలఱో తీశకోళడ్ం 
 UTI ఄళకసఱసఱు ఈనాాయో ఱేదో మియౕఱన 
 మూమిమాఱో ఔనఔ తృో ర ట్ీన్ ఈంట్ ేళయకూుతు ఴ ై మిస్క మాంట్ీనేట్ల్ మోగిగస మిఖణ ంచాయౌ 

భందఱు  
A: మిథెభఱోడ తృస 250 – 500 mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి

ఱేదా 
C: నెభప డ్న్ 10 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి

తీళరబ ైన ర-ఎకసల మిు్మ  ా
రసయధ  తుమసి యణ 

 యఔుతృో ట్ు  
 ఄధ ఔంగస ఈండ ేతఱనొహు, ఎహగసయళహట కో్/మ ట్ోర ళ ట నోల్  భన్, చప భశఔఫాయడ్ం, ఴ ైర్ మిఫ్ ల కూసమా, 

అయౌఖూమిమా 
 తృో ర ట్ెనమిమా ≥5g/ 24hrs శంఖాషం (≥+3 డుప్ ళహటక్ ఱో) 
 ఆంట్రా  ఈట్ెమిన్ గోా త్ మ ళహట కో్షన్ (IUGR) 

యసధాయణ చయయఱు  
ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో మోగితు ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱు ఈంచి చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
తయౌల భమిము తడ్డ  మిళహితి ఎఱా ఈందో మియౕయౌంచాయౌ. రతి మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ియఔు తృో ట్ు చడాయౌ, 
ఖంట్కొఔయసమ ిభూతర యశయున యసి భతు చడాయౌ, ఎకసల ంహసమా భమిము తడ్డఔు ఆఫబంద  ళంట్ ్ఄళశిఱు ఏబ ైనా 
ఈనాాభేమో ఖభతుంచాయౌ.  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: ేల ట్ెల ట్స కౌంట్స తో ఔడున ఴీమోగసా మ్, కసఱేమం & భూతరహండాఱు తుతీయు 
తెఱుశఔునేందఔు మీక్షఱు, భూతరంఱో తృో ర ట్ీనల , కొమాఖుయఱేవన్ తృ ర ప భల్, పండ్స్ మీక్ష, BPSతో ఄఫ్ ర్ట్్రక్ 
అఱాట ో యౌండ్స. 
మోగికూ ననట్్ దాామస అయౘయం కసతూ దరరసఱు కసతూ ఆళాఔడ్ద. ఎకసల ంహసమా ఈనా రసమికూ మింఖర్స ఱాకేటట్స IV దాామస 
ఖంట్ఔు 60 - 125 ml ఆరసాయౌ. 
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భందఱు  
చికూతస యొఔక భుకయ ఱక్షయం యఔుతృో ట్ున ఄదపఱోకూ తీశఔు ళచిి, డెభమాయోట యౌక్ BP 90-100 mmHg భధయ 
ఈండేఱా చశకోళడ్ం. 
1. ఄతయళశయ చికూతస  
తుప డు భన్ (O) 10 mg భాతర, ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేఄయఖంట్ ఱేదా ఖంట్ భధయఱో ఆంకొఔయసమ ిరసడొచి. 
ఴ చిమిఔ: ఇ భంద ళఱల  ట్ాకుకసమిడమా, తఱనొహు, ఫ్లలహంగ్, మాంజ భనా ఄఖారేవన్, యఔుతృో ట్ు ఄఔయసమతేు గస 
డుతృో ళడ్ం ళంట్్య తుప డు భన్ ళఱల  ళచేి రతి చయయఱు. తుప డు భన్ ఴ ైర్-ట్ెనషన్ ఈనా ళు రఱఔు శబ్-యౌంఖుళల్ 
దదతిఱో ఆళాఔడ్ద.  
ననట్్ దాామస ఆచేి భందఱ దాామస యఔుతృో ట్ు ఄదపఱోకూ మసఔతృో త,ే IV భందఱ దాామస చికూతస ముదఱు ట్ాట యౌ  
ఴ ైడరా ఱజ భన్ (IV) 5 mg ఆంజక్షన్ మ ండ్ె తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ, యఔుతృో ట్ు తగేగళయఔు. ఱేదా ఴ ైడరా ఱజ భన్ (IM) 
12.5 mg, మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి 
ఔరేల ఴ ైడరా ఱజ భన్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త ేఱాఫట్ఱోల్ (IV) 10 mg, ఐద తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ. ఔరేల 
మోతాద శమితృో ఔతృో త ేద  తుభుయౖసఱ తమసాత మోతాదన 20 mgఔు  ంచి ఐద తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ. 
యఔుతృో ట్ు తఖగఔతృో త ేరతి ద  తుభుయౖసఱఔు మోతాదన  ంచఔుంట్ృ రెయలల చి; ఖమివట మోతాద 220 mg. అ 
తమసాత ననట్ ్దాామస ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి200 mg ఆరసాయౌ. 
2. ఄఔయట్స ఴ ైర్-ట్ెనషన్ ఄదపఱోకూ ళచాిఔ, మోగి తృో వణ కోశం మాంట్-ీఴ ైర్-ట్ెతుసవ్స తో థెయ ముదఱు 
 ట్ాట యౌ.  
3. తీళరబ ైన ర-ఎకసల ంహసమా ఈండు ఎకసల ంహసమాఔు దామితీళేఱా శంకేతాఱు ఔతుహశు ంట్ ేతృ ర ప భఱాకూటక్ మాంట్-ీ
ఔనాఱెసంట్సస రసడాయౌ.  
బ గీాలహమం 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 యసమ ి10 ml. ఄభత ేభయా భందన 
రసడేట్పుడ్ె మోగ ియొఔక తృసట్ఱాల ర్ మిఫ్ ల క్, ఱసాశ ఖతి (>16/min) భమిము భూతర యశయున యసభయిాం (25 
ml/h) ళంట్్య జఞఖాతుగస మియౕయౌంచాయౌ. ఔరేల 24 ఖంట్ఱఔు యఔుతృో ట్ు తగిగతృసట్ు ళశు ంట్,ే బ గీాలహమం శఱేిట్స 
రసడ్ఔం అహరేమాయౌ. 
4. ఔడ్ెపఱో తడ్డ  భూతరహండాఱు ఎదఖడాతుకూ కసమిటకోళ టమసభడ్సస రసడాయౌ. ర-ఎకసల ంహసమా ళఱల  భమొఔ 7 మోజుఱోల  
రశళం ఄళపతేంద  ఄనఔుంట్,ే మోగికూ మ ండ్ె మోతాదఱు తెట్ాబ తాయో న్ (IM) 12 mg మోజుకూ ఔయసమ;ి మ ండ్ె 
మోజుఱు. ఇ భంద ఖమిైణ ీ24 నండు 34ళ  రసయం భధయఱో ఈండ్గస తీశకోరసయౌ. భయా 35 నండు 36ళ రసయం 
భధయఱో  భన చెహున యధంగస తెట్ాబ తాయో న్ రసడాయౌ. HELPP ళహండోరమ్ ఔు చికూతసగస డెకససబ తాయో న్ ఱేదా 
తెట్ాబ తాయో న్ రసడ్ఔడ్ద. 
ఖమసైతు  ాత ఱగించడ్ం/రశళం చేమడ్ం 
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ఖమిైణ ీ24 నండు 34 భధయ ఈనాపుడ్ె ఄతయళశయంగస ఖమసైతుా త ఱగించాయౌస ళళేు  భుంద ళు రకూ ఎట్ుళంట్ ్యౘతు 
జయఖఔుండా చశఔుతు, తమసాత తడ్డన త ఱగించాయౌ.  
యసధాయణ ళహితికూ ళచాిఔ ఄఔయసమతేు గస ఖమిైణ ీఇ కూంద  ఱక్షణాఱు చహళేు ఄపుడ్ె తృసర ణయౘతు ఈనాట్ుట , ఄఱాంట్ ్
శందమసైఱోల  ఖమసైతుా త ఱగించడ్ం ఱేదా ఄతయళశయంగస రశళం చేమడ్ం (ళు ర మిళహితితు ఫట్్ట) చేమాయౌ: 
మాంట్-ీఴ ైర్-ట్ెతుసవ్ భందఱు మ ండ్ె రసడ్ెతేనాుట్్కు ఴ ైర్-ట్ెనషన్ ఄదపఱోకూ మసఔతృో ళడ్ం, 
ఎకసల ంహసమా, యౌళర్ ఎంజ భమ్ మ ండ్ె మ ట్ుల   మిగితృో ళడ్ం, భూతరహండాఱ యొఔక ఄుర్ కసాడెరంట్స నొహు భమిము 
భఽదళపగస ఄళాడ్ం, ఱమనమ ీడుభా, ేల ట్ెల ట్స < 1 lac/mm3, కూామాట్్తున్ > 1 mg/dl, తఱనొహు, రసంతేఱు 
భమిము చప ఱోతృసఱు, తృసహఱోల  డుభా భమిము తడ్డఔు తీళర ఄనామోఖయం. ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  తుతుశమిగస 
తడ్డన త ఱగించి తయౌలతు కసతృసడ ేరమతాం చేమాయౌ. ఄతయళశయ యఫాఖంఱో భూడ్ె మోజుఱు ఈంచి 
మాంట్ీఔనాఱెసంట్స భందఱు 24 ఖంట్ఱు రసడాయౌ. ఔాభంగస మాంట్-ీఴ ైర్-ట్ెతుసవ్స మోతాదన 
తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. 
 
ఎకసల ంహసమ  ా
ఔనాఱషన్ తియఖఫ్ట్టఔుండా చయయఱు తీశకోరసయౌ భమిము ఴ ైర్-ట్ెనషన్ న ఄదపఱోకూ తీశఔుమసరసయౌ. ఏ కసయణాఱ 
ళఱల  ఄభనా ళు ర ఆఫబంద  డ్ెతేంట్ ేరసట్్తు త ఱగించి ఎంత తాయగస యఱభెత ేఄంత తాయగస రశళం చేమాయౌ. 
రశళం ఄమాయఔ 24 ఖంట్ఱ ళయఔు మాంట్-ీఔనాఱసంట్స థెయ రసడాయౌ. 
ఖమిైణీన ఎడ్ెభ ఔకఔు డ్ెకోభతు చెతృసుయౌ; అబ ఔు ఔ రతేయఔబ ైన, తుఴశఫదంగస ఈండ ేఖద తు ఆరసాయౌ. ఎభర్ 
ర ేఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా చశకోరసయౌ. ఄళశయం ఄభత ేనాఱుఔ ఔయుచకోఔుండా/నాఱుఔ గొంతేఱోకూ రెలలఔుండా 
భ్త్ గసగ్ రసడాయౌ. శుఽష ఱేఔునాా, అమీటమిమల్ ఫలడ్స గసళ స్ శళయంగస ఱేఔతృో భనా, యఱసాంతి ఱేమి భమిము 
ఎక ర్తుసవ్ ఱామింజిమల్ డుభా ఈనాా రెంట్న ేఆంట్ృయఫలవన్ తృసర యంతేంచాయౌ. 
 ఒమోతౄసమింజిమల్ ళ కుావన్స శక్షన్ దాామస త ఱగించాయౌ  
 ేస్ భాస్క దాామస అకూసజన్ ఄంద ంచాయౌ  
 IV కోశం భాయగం ఏమసుట్ు చేమాయౌ  
 ఖుండ ెరేఖం, ఱసాశ కూామ, యఔుతృో ట్ు భమిము భూతరయశయున యసభయిాం ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ 
 రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: ేల ట్ెల ట్స కౌంట్స తో ఔడున ఴీమోగసా మ్, కసఱేమం & భూతరహండాఱు తుతీయు 

తెఱుశఔునేందఔు మీక్షఱు, మూమినమ ీతృో ర ట్ీనల , కొమాఖుయఱేవన్ తృ ర ప భల్, పండ్స్ మీక్ష, ళయం ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస. 
బ గీాలహమం శఱేిట్స (IV) 4 g, 20% య ఱయవన్ ఐద నండు ద  తుభుయౖసఱ తృసట్ు; (IM) 10 g, 50% 
య ఱయవన్ ఆంజక్షన్ కొఔక హయాఔు 5 g. ఔరేల ప భట్సస ఖనఔ తఖగఔతృో త ేద ఴేన తుభుయౖసఱఔు, బ గీాలహమం 
శఱేిట్స 2 g 20% య ఱయవన్ యోల  IV దాామస ఎకూకంచాయౌ. అ తమసాత నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 5 g ఱేదా IV 
మ జిబ న్ 4 g ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు (ఖంట్ఔు 1 g). 
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ఴ చిమిఔ: ఇ భంద రసడ్డ్ం ళఱల  ఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱు భమిము తయౌలకూ నయమోభశకాఱర్ డు రవన్ 
ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
ఖభతుఔ: బ గీాలహమం శఱేిట్స ఆచేి భుంద ఱసాశ ఖతి 16/min  భన ఈండేఱా చశకోరసయౌ, తృసట్ఱాల ర్ మిఫ్ ల క్ 
ఫాఖుండాయౌ భమిము భూతరయశయున యసభయిాం >25 ml/h ఄముయండాయౌ. 
ఱేదా  
ప తుట్ోభన్ ఆంజక్షన్ ముదట్ 15-25 mg/kg యోల  IV దదతిఱో ఎకూకంచాయౌ, ఇ మోతాదన యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఱో 
ఔయౌహ ముదట్ 750 mg అ తమసాత 12.5 mg/min, అ తమసాత 100 mg IV ఎతుమిద  ఖంట్ఱతృసట్ు ఆరసాయౌ. 
ముదట్ 750 mg ఆచేిట్పుడ్ె ముదట్ ్ద  తుభుయౖసఱఱో రతి తుభుయౖసతుకూ ECG ట్ేరళహంగ్ కచిితంగస చేమాయౌ. 
ఱమనమ ీడుభా, ఖుండ ెశభశయఱు భమిము ఄడ్ల్ట మ ళహుమేట్మ ీడుళ ట సో్ ళహండోరమ్ ళంట్ ్శభశయఱన 
తురసమించడాతుకూ ఫ్ూల భడ్స యసి భతు కసతృసడ్డ్ం ఄతయళశయం.  
మాంట్-ీఴ ైర్-ట్ెతుసవ్స: ర-ఎకసల ంహసమాఱో చెహున యధంగస రసడాయౌ. యట్ ్ఱక్షయం యఔుతృో ట్ున 140-150/90-
100 mm Hg యసి భఱో ఈంచడ్ం. 
రసయధ  తీళరతయం ఄభత ేఔడ్ెపఱో తడ్డ  ళహితితో శంఫంధం ఱేఔుండా రశళం/త ఱగించడ్ం చేమాయౌ. డెయౌళమ ీ
తుద ఄనఔునా ఖమిైణీఱు శుఽషఱో ఱేనపుడ్ె, మోగికూ యఱసాంతి ఱేమి, యసధాయణ రశళం 6 - 8 ఖంట్ఱఱోప 
ఄళాడ్ం యసధయడ్నపుడ్ ,ె ఎకసల ంహటక్ ళజర్ 6 - 8 ఖంట్ఱఱోప ఄదప కసఔతృో త ేభమిము ఄఫ్ ర్ట్్రక్ శచీఱు 
రతిఔఱంగస ఈంట్ ేరెంట్న ేళహళేమిమన్ చేమాయౌ.   
డెయౌళమ ీతమసాత తీశకోళయౌసన చయయఱు  

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

 పహట్స ఱేదా డెయౌళమ ీఄభన 24 ఖంట్ఱ ళయఔు మాంట్-ీఔనాఱెసంట్స రసడాయౌ. 
 ఔాభంగస మాంట్-ీఴ ైర్-ట్ెతుసవ్స మోతాదన తగిగంచాయౌ.  
 యఔుతృో ట్ు మాంట్-ీఴ ైర్-ట్ెతుసవ్స రసడ్ఔతృోభనా ఄదపఱో ఈనాట్టభత ేమోగితు ద  నండు 

దాాఱుఖు మోజుఱ నడ్ెభ ఆంట్్కూ ంహంచళచి. 
 అయు రసమసఱ తమసాత కచిితంగస అశతిరకూ ళచిి చహంచకోరసయౌ. 

మోగికూ యవమశచి 
 ఇ రసయధ  ఈనా ఖమిైణీఱఔు డెయౌళమ ీచేమడ్ం ఔకట్ ేశమ ైన చికూతాస భాయగం. ఄభత ేఄతుా ఄళశిఱన 

డెయౌళమ ీశభమంఱో తుమతిరంచఖయౌగినా ఆయ తమసాత మసళప ఄతు కచిితంగస చెుడాతుకూ ఱేద.  
 ర-ఎకసల ంహసమా ఱక్షణాఱు ఄభన తఱనొహు, రసంతేఱు, ఎహగసయళహట కో్ నొహు, భూతరయశయున యసభయిాం 

తగిగతృో ళడ్ం, చప శభశయఱు ళంట్్య ఫమట్డుత ేరెంట్న ేరెభదయడుా శంరద ంచాయౌ.  
 ఇ రసయధ  ఈనా ఖమిైణీఱు దీయఘకసఱం అశతిరఱో ఈండాయౌస ళశు ంద . 
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 తమసాతి ఖయైధాయణ ఄపుడ్ె శభశయఱు తగిగంచకోళడాతుకూ తృ ర ప భఱాకూటక్ చయయగస తఔుకళ మోతాదఱో 
మాళహుమిన్ రెభదయతు శచన బేయఔు తీశకోరొచి. 

 కసా తుక్ ఴ ైర్-ట్ెనషన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఄధ ఔం. 

8.1 ఔడ్ెపత  ోఈనాపుడ్  ెడ్మాఫ్ట్్స్ (భధబేషం) 
లళ ంట్ా నండు యడ్ెదఱ ఄభేయ ళ టమసభడ్స యౘమోమన్స దాామస ఔయౌగ ేఆనసయౌన్ మ ళహశటన్స ఱేదా ఆన్-ళ తుసట్్యట్ ్ళఱల  
గ ళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ (ఖమిైణీఱఱో భధబేషం) ళశు ంద . తయౌల ఴమీయంఱో ఄధ ఔంగస ఈండ ేవేఖర్ లళ ంట్ా దాామస 
ఔడ్ెపఱో  యుఖుతేనా తడ్డఔు చేయుతేంద ; దీతు ళఱల  అమోఖయ శభశయఱు తఱెతేు తాభ.  గ ళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ 
ఄనేద  ఖయైధాయణ మ ండ్ళ ఫాఖంఱో ఫమట్డు, తడ్డ  పట్టగసన ేతగిగతృో తేంద . 
యసధాయణ చయయఱు  
ఖమిైణ ీఈనా ఫయుళప రకసయం మోజుకూ 30 Kcal/kg క ఱోమీఱు అయౘయం నండు తృ ందాయౌ. ఔరేల ఈండాయౌసన 
దాతుఔంట్ ేఎఔుకళ ఱేదా తఔుకళ ఫయుళప ఈంట్ ేఴ చితఖుగ ఱన ఫట్్ట 36-40 Kcal/kg ఱేదా 24 Kcal/kg 
చొపున క ఱోమీఱు తృ ందాయౌ. కసం ల క్స కసమోబఴ ైడేరట్సస ళఱల  ముతుం క ఱమమీఱఱో 50% ఴమీమసతుకూ ఄందాయౌ. మోజుకో 30-
50 g చ దాయిం తీశఔుంట్ ేభంచిద . అయౘయం ఈదమం, భధాయషాం భమిము మసతిర తీశఔునేద ేకసఔుండా 
భధయఱో భూడ్ె యసయుల  శాఱుంగసనెభనా ఆతయ అయౘయ దామసి ఱు తీశకోరసయౌ. 
ఔడ్ెపఱో తడ్డ  ళమశ తెఱుశకోళడాతుకూ అఱాట ో యౌండ్స ఎంత తాయగస యఱభెత ేఄంత తాయగస తీమాయౌ. 16-18 
రసమసఱపుడ్ ,ె 22 రసమసఱపుడ్ె దాామస ఔడ్ెపఱో తడ్డఔు ఏబ ైనా రెభఔఱాయఱు, ఄళశిఱు, ఄయౌఔమసయఱు 
ఈనాాభేమో తెఱుశకోరసయౌ. రసమసఱ తమసాత ఔడా తయచగస USG దాామస తడ్డ  ఎదఖుదఱన యయరేక్షుంచాయౌ. 
చికూతస 
ఫలడ్స వేఖర్, KRT భమిము పండోయో క మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. 
ఔరేల ఖమిైణీఱఔు, ఖయైం దాఱిఔ భుంద ేడ్మాఫ్ట్్స్ ఈంట్:ే ననట్్ దాామస తీశఔున ేఴ ైతృో గ టలకేమిక్ భందఱు 
రసడ్ఔడ్ద. యమికూ రతాయభాాామంగస, ఆనసయౌన్ థెయ తీశకోరసయౌ. 
ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్: 0.6-0.8 U/kg ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో, 0.7-0.9 U/kg మ ండ్ళ తెభరభాళహఔంఱో, 0.8-1.2 
U/kg భూడ్ళ తెభరభాళహఔంఱో. ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ భమిము యసధాయణబ ైన 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 భుంద-
తమసాత, తెఱలరసయు జఞభు మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు యఔు నభూనాఱు ళేఔమించి డ్మాఫ్ట్్స్ మీక్షఱు చేమాయౌ. 
ఎఔుకళగస రసంతేఱు, ఆనెిక్షనల , ఖయైం దాఱిడ్ం ళఱల  ఔయౌగ ేఴ ైర్-ట్ెనషన్, మ ట్్ననతి, పట్ల్ కసంరబ ైజ్ ళంట్్య 
ఫమట్డుత ేరెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసయౌ. 
ఖయైందాయౌినపడ్  ెళచేి డ్మాఫ్ట్్స్ 
యసధాయణ చయయఱు  భన చెహున యధంగసన ేతృసట్్ంచాయౌ  
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అయౘయ దితేఱు ( భన) తృసట్్ంచిన రసయం తమసాత ఔడా ఴమీయం శుంద ంచఔతృో త ేఆనసయౌన్ థెయ ముదఱు ట్ాట యౌ. 
డ్మాఫ్ట్్స్ మీక్షఱ కోశం  భన చెహున యధంగస యఔుప నభూనాఱు ళేఔమించాయౌ. ఴ ైతృో గ టలకేమిమా మసఔుండా 
చశకోరసయౌ. 
యసధాయణ ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ మోజుకూ భూడ్ెయసయుల  అయౘయం భుంద; ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేఆంట్మీమడుమట్స 
మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ తుదరఔు భుంద (తౄసళహటంగ్ ఴ ైర్-గ టలకేమిమా ఈంట్)ే. మాంట్ీనేట్ల్ యయరేక్షణతోతృసట్ు ఫలడ్స 
వేఖర్ యయరేక్షణ ఔడా ఖయైం ఈనాంతకసఱం చేమాయౌ. తృసల యసమ ఫలడ్స వేఖర్ యసి భ తౄసళహటంగ్ ఄపుడ్ె <95 mg% 
భమిము 2 hour తృో స్ట-తృసర ండుమల్ ఄపుడ్ె <120 mg%గస ఈండేఱా చశకోరసయౌ. ఔకయసమ ితుమంతరణ ళళేు , 
మోగికూ ఆంట్్ నండ ేఆనసయౌన్ ఄంద శు  రసమసతుకూ ఔయసమ ిఫలడ్స వేఖర్ తృ ర ప భల్ మీక్ష చేళేు  శమితృో తేంద . 
గ టలకోళ భఱేట్ెడ్స Hb (HbA1C) ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో చేమాయౌ.  భన ళచిిందంట్ ేగ టలఔమిక్ ఱసతం ఄదపఱో ఱేదతు 
ఄయిం. దీతుళఱల  తీళరబ ైన భాల్-తౄసమేమవన్  శభశయఱు తఱెతేు తాభ.  
GDM యవమంఱో ఖూల కోస్ యయరేక్షణ శమ ైన పయౌతాఱు ఆళాద.  
ఴ ైర్-ట్ెతుసవ్ ఆఫబందఱు ళయసు భేమో తెఱుశకోళడాతుకూ యఔుతృో ట్ు భమిము మూమిన్ తృో ర ట్ీన్ యయరేక్షణ 
తుతుశమ.ి  
భూడ్ళ తెభరభాళహఔంఱో తడ్డ  ఴమీయ ఄతేళఽద ితు తెఱుశకోళడాతుకూ ఄఱాట ో యో ననఖాప. 
 
9.1 ఔడ్ెపత  ోఈనాపుడ్  ెయౘర్ట ఫర్ా  
దీనేా మాళహడ్స ఆన్-డెభజీవన్ ఱేదా మాళహడ్స మిఫ్ల క్స ఄతు ఔడా ఄంట్ాయు. యౘర్ట ఫర్ా ఄంట్ ేఛాతి ఎభుఔ కూంద 
నండు గొంతే ళయఔు ఎదో భండ్ెతేనా ఫాళన ఔఱఖడ్ం. యౘమోమన్స భమిము ఱసమీమిఔ భాయుు మసళడ్ం ళఱల  
ఖమిైణీఱఔు ఇ ఄనామోఖయం ఔఱుఖుతేంద . 
చికూతస 
మోగి ఱాళపగస ఈంట్ ేశనాం ఄభేయందఔు రమతాాఱు చేమాయౌ, కొళపా దామసి ఱు ఄధ ఔంగస ఈనా అయౘయం 
తీశకోఔడ్ద, ధభతృసనం & భదయతృసనం భానేమాయౌ, ఎఔుకళ కసప/ట్ీ తాఖఔడ్ద, తఱ రెభప ఎతేు  
ఈండేఱా డ్ెకోరసయౌ, తుదరఔు మ ండ్ె నండు భూడ్ె ఖంట్ఱ భుంద ేఫోజనం చేమాయౌ. తృో స్ట-తృసర ండుమల్ ఱక్షణాఱు 
ఈనా రసయు ఎఔుకళ యసయుల  తఔుకళ మోతాదఱో అయౘయం తీశకోళడ్ం భంచిద  
భందఱు 
శాఱుబ ైన గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మీఫ్ల క్స 
తక్షణబ ేరసయధ  ఱక్షణాఱు తఖగడాతుకూ మాంట్ాళహడ్స జ ల్ 10-15 ml ఱేదా 2-3 నభఱఖయౌగ ేభాతరఱు, మోజుకూ 
నాఱుఖు నండు అయు యసయుల  అయౘయం తిన ేఄయఖంట్/ఖంట్ భుంద రేశకోరసయౌ. ఈఴభనం ఔఱఖఔతృో త ేకూంద 
చెహున థెయ తృసట్్ంచాయౌ. 
ళ ుళహపహక్ థెయ 
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1. డోం మిడోన్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు. అయౘయం తిన ేఄయఖంట్ 
భుంద రేశకోరసయౌ. 
ఱేదా  
మోయస భరడ్స 5 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు. అయౘయం తిన ేఄయఖంట్ భుంద 
రేశకోరసయౌ. 
2. ఒబ రజోల్ 20 mg కసయూసల్స, మోజుకూ ఔ యసమ;ి నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు. డోం మిడోన్/మోయస భరడ్స ఱేదా 
మాంట్ాళహడ్సస ళఱల  మోఖం తియఖఫడుత ేతగిగంచేందఔు ఒబ రజోల్ కొతుా నెఱఱ ళయఔు రసడాయౌస ఈంట్ుంద . 
భధయ తయయౘ నండు తీళరబ ైన గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మీఫ్ల క్స 
1. ఒబ రజోల్ 20 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; నాఱుఖు రసమసఱు. అయౘయం తిన ేఄయఖంట్ భుంద 
రేశకోరసయౌ. ూమిుగస నమం కసఔతృో త ేభమొఔ నాఱుఖు నండు ఎతుమిద  రసమసఱు ఇ భందతు రసడాయౌ.  
ఱేదా 
ఱాననసరజోల్ 30 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె నెఱఱు. అయౘయం తిన ేఄయఖంట్ భుంద 
రేశకోరసయౌ. 
ఱేదా 
 ంట్ోరజోల్ 40 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె నెఱఱు. అయౘయం తిన ేఄయఖంట్ భుంద 
రేశకోరసయౌ. 
భూడ్ె నెఱఱ తమసాత ఎండోయో క తుయాఴించి ఇయో తౄసగ ైట్్స్ ఎంత ళయఔు నమం ఄభందో తెఱుశకోరసయౌ. 
ఔరేల ూమిుగస నమం ఄముయంట్,ే మోగి తృో వణఔు శాఱు గసయయోట ో -ఇయో పేఖల్ మీఫ్ల క్స కోశం రసడున చికూతాస 
యధానాఱు రసడుత ేశమితృో తేంద .  
మోగికూ యవమశచి 
ఇ రసయధ  దీయగకసయౌఔబ ైనదతు మోగికూ యళమించాయౌ, ఆందఱో ఫాఖంగస ఫయుళప తుమంతరణ భమిము మసతిరూట్ తాయగస 
& తఔుకళ తినడ్ం ఎందఔు ఄళశయమో చెతృసుయౌ.  
తృ ట్ట దఖగయ ట్ేటళేఱా తఖుతేగస ఈనా ఫట్టఱు రేశకోఔడ్ద, ఎందఔంట్ ేదీతుళఱల  మీఫ్ల క్స  మిగ ేఄళకసఴం ఎఔుకళ. 
 
10.0 మ ళహుమేట్మ ీడుళ ట సో్ ళహండోరమ్  
భు భు అయు రసమసఱఔంట్ ేభుంద ేరశళం ఄభనపుడ్ ,ె పట్ేట తడ్డఔు ఔయౌగ ేఱసాశ ఆఫబందఱతు మ ళహుమేట్మ ీడుళ ట సో్ 
ళహండోరమ్ ఄంట్ాయు 
చికూతస 

B: ఴ ైడోరకసమిటయో మ్ (IV) 250 mg, ఄళశయం ఄభత ేఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తమసాత ఆంకొఔయసమ ిఆరొాచి 
ఱేదా 
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D: డెకససబ తాయో మ్ (IV) 12 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి(మోజుకూ మ ండ్ె) 
ఖభతుఔ: ఔరేల రశళం ఄళాఔతృో త ే భ భందఱు రసయం తమసాత ఆరొాచి 
28–30 రసమసఱ ఱోప రశళం ఄభేయ రభాదంఱో ఈనా ఖమిైణీఱు RDS ఖుమించి ఄళగసషన ఈనా చికూతాస 
కేందరా ఱఱోన ేచేమసయౌ. ఆఱాంట్ ్రభాదంఱో ఈనా రసమికూ ఔ మోతాద కసమిటకోళ టమసభడ్సస ఆరసాయౌ. ఄభత ేఆద  34 
రసమసఱు ఖయైం తుఱఖఱయు ఄనఔుంట్ేన ేచేమాయౌ. 32 రసమసఱ ఖమిైణీఱఔు ఇ ఄళశి ఏయుడుత,ే ఖత రసయం నండు 
మ ండ్ె రసమసఱ ఱోప రసయు ళ టమసభడ్సస రసడ్ఔుండా ఈండు ఈంట్ే రసమికూ ళ టమసభడ్సస ఆరసాయౌ. 32 రసమసఱ ఱోప 
రశళం కచిితంగస ఄభతృో తేంద  ఄనఔున ేళు రఱఔు MgSO4 ఆరసాయౌ. భుందగస రశళం ఄభేయఱా ఈంట్ ే
ట్ోకోఱభెట్్క్ భందఱు తఔుకళ మోజుఱు రసడు, కసమిటకోళ టమసభడ్సస ముతుం కోర్స రసడేఱా చశకోరసయౌ. 
  
11.2 ఱేఫర్ ఆండ్క్షన్  
రశరసతుా తృసర యంతేంచేందఔు అకుసట్ోళహన్ IV ఴమీయ శభతేఱయత యసి భతు ఫట్్ట ఆరసాయౌ  
హరమిగసా యడా: 
A: అకుసట్ోళహన్ IV 5 IU, ఫ్ూల భడ్స ట్ెభట్ేరట్స 500mlsఱో; ఄళశమసతుా ఫట్్ట తుభుయౖసతుకూ 15/30/60 చఔకఱు 
డేఱా చశకోరసయౌ. ఆయ కోయుఔునా ఈట్ెమిన్ కసంట్రా క్షన్స ళచేిళయఔు కొనయసగించాయౌ 
భయ్టతృసయస్: 
A: అకుసట్ోళహన్ IV 1.25 IU, ఫ్ూల భడ్స ట్ెభట్ేరట్స 500mlsఱో; ముదట్ తఔుకళ మోతాదతో ముదఱు ట్్ట ఄళశమసతుా 
ఫట్్ట  ంచడ్ం ఱేదా తగిగంచడ్ం చేమాయౌ 
ఎట్ుళంట్ ్పమోఖతి ఔతుహంచఔతృో త:ే 
A: అకుసట్ోళహన్ IV ముదట్ 1 మూతుట్స, అ తమసాత ఔాభంగస 4 మూతుట్ుల  ఔ య్ట్యు యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఱో 
తుభుయౖసతుకూ 15/30/60 చఔకఱు డేఱా చశకోరసయౌ. ఈట్ెమిన్ కసంట్రా క్షన్స నఱఫ్భ ళ ఔండ్ల  ఔనాా ఎఔుకళళేప 
ళచేిళయఔు అకుసట్ోళహన్ IV తుయాఴించాయౌ. ఔరేల భఴిలఔు ముదట్ ్ఖయైధాయణ ఄభనపుడ్ె, 4 మూతుట్ుల  
ఈట్ెమిన్ కసంట్రా క్షన్స తీశఔుమసళడాతుకూ శమితృో ఔతృో త ేచఔకఱు డ ేళయళధ తు తగిగంచళచి - తుభుయౖసతుకూ 
16/32/64 చఔకఱు ఱేదా అకుసట్ోళహన్ IV మూతుట్ుల   ంచి యసధాయణ యసి భఱో (తుభుయౖసతుకూ 15/30/60) 
చఔకఱు డేఱా జఞఖాతుఱు తీశకోళచ .ి 
శచనఱు: 

 తృో ర యసట గసల ండున్ E (PGE) ఄనాఱోగ్స రసడ్ఔం ళఱల  రశరసతుకూ భాయగం శఱుళప ఄళపతేంద  
 రశళం చేమళయౌసన ళు రఱఔు ఄళశమసతుా ఫట్్ట తఔుకళ/ఎఔుకళ మోతాదఱో అకూసట్ోళహన్ మ జిబ న్ 

ఆరసాయౌ.  
 PGE 2 రెజ భనల్ ఆనసర్ట  ట్్టన ద ఴేన తుభుయౖసఱఔు తడ్డ  యొఔక ఖుండ ెకొట్ుట ఔున ేరేఖం భమిము 

ఖమసైఴమం తుతీయు ఖభతుంచాయౌ. 
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 మ ండ్ళ తెభరభాళహఔంఱో ఆంట్రా ముట్్మ ైన్ పట్ల్ డుబ ైస్ ఖనఔ ఈంట్ే ఄధ ఔ మోతాదఱో PGE 2 రెజ భనల్ 
ఆనసర్ట రసడాయౌ.  

 ళ మిాఔల్ మ ై తుంగ్ భమిము రశరసతుా ేరమేహంచడాతుకూ తఔుకళ మోతాదఱో బ ైయో తృో ర యోట ల్ 25 μg, 
భూడ్ె నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి   

 బ ంఫలరన్స ఖనఔ భుందగసన ేరేయుడ్ెంట్,ే తృో ర యసట గసల ండున్స దాామస రశరసతుా ేరమేహంచళచి. 
 
11.3 ఱేఫర్ అగ మంట్ేవన్ 
ఔరేల రశళం శమిగస జయుఖుతేనాట్ుట  ఄతుహంచఔతృో త ేఱేఫర్ అగ మంట్ేవన్ దాామస భుందకూ రెలలడ్ం భంచిద . 
ఆద   భన చెహున యధంగస అకుసట్ోళహన్ రసడ్డ్ం ళఱల  యసధ ంచొచి ఱేదా ఔఽతిరభంగస బ ంఫలరన్స న ఛేద ంచడ్ం దాామస 
భమిము అకుసట్ోళహన్ రసడ్ఔం దాామస యసధ ంచొచి. 

 ఔరేల శషజంగస బ ంఫలరన్స ఛేదన జమిఖుంట్ ేఎట్ుళంట్ ్ఱేఫర్ అగ మంట్ేవన్ ఄళశయం ఱేద,  భన చెహున 
చయయఱు తృసట్్ళేు  చాఱు 

 ఔరేల రశరసతుకూ ఄడ్డంఔుఱు ళళేు  రసట్్కూ ఆతయ కసయణాఱు ఈండొచి 
 

11.4 రశళం తమసాత భయోబ ట్్రమల్ ళహటభుఱేవన్ 
తృో స్ట తృసయుట మ్ ఴ మోమేజ్ (PPH) 
రశళం భూడోళ దఴఱోకూ ళచాిఔ ఄధ ఔ యఔుయసర ళం (500ml ఔంట్ ేఎఔుకళ) దాతుాPPH ఄంట్ాయు. దీతు ళఱల  ఆతయ 
రసయధఱు మసళడ్ం, ళయకూు చతుతృోభ ేరభాదం ఔడా ఈంద . 
దీతుకూ రధాన కసయణాఱు: ఈట్ెమిన్ ఄట్ోతు, యోతు/ళలా ఱో చీయౌఔఱు, ఔనెసషన్ మిట్ెభన్డ తృ ర డ్క్ట్, ముట్ెయస్ ఛేదన 
భమిము తెల డుంగ్ డుయసయడర్ (ఈదా: కొమాఖుఱోతిస్, DIC) 
ఎట్ోతుక్ PPH తురసయణ  
మోగికూ ఖఱ ఄళశిన ఫట్్ట, మసఫో భ ేఆఫబందఱన ఖాఴించి రసట్్కూ తురసయణ చయయఱు చేట్ాట యౌ.  
అకూసట్ోళహన్ (IM) 10 మూతుట్ుల , కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స ఄభత ేతు ఇ భంద కచిితంగస రసడాయౌ. 
కసర్డ ట్రా క్షన్ ఄదపఱో ఈంచత తృసల ళ ంట్ాన త ఱగించాయౌ. ఔరేల భుందగసన ేత ఱగించి ఈంట్ ేముట్ెమిన్ 
భయసజ్ భమిము ఫ్భభానళల్ ఔం రవన్ చేమాయౌ.  
భందఱు 
1. అకూసట్ోళహన్ ఆనిావన్ 10-40 మూతుట్ుల , 500 ml మింఖర్స ఱాకేటట్స/యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఱో ఔఱతృసయౌ; ఖతి 
తుభుయౖసతుకూ 125 ml  
2. మిథెభల్ ఎమోగ బ ట్్రన్ భాయౌభేట్స (IV) 0.2 mg ఆంజక్షన్, ఄళశయం ఄభత ేఐద నండు ద  తుభుయౖసఱ తమసాత 
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IV దదతిఱో భయా ఆరొాచి.  
ఴ చిమిఔ: ఖుండ ెరసయధఱు, ఴ ైర్-ట్ెనషన్ ఈనా రసమిఱో ఇ భంద కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స  
3. యఔుయసర ళం ఖనఔ ఄదపఱోకూ మసఔతృో త ే15-మిథెభల్ PGF2α 0.25 mg, IM ఱేదా ఆంట్రా భయోబ ట్్రమల్ 
దదతిఱో ఆరొాచి, ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేద ఴేన నండు త ంఫ్భ తుభుయౖసఱ తమసాత ఖమివటంగస 2 mg ఆరొాచి.  
ఴ చిమిఔ: ఫరా ంకూమల్ అశుభా భమిము ఎహఱెహస ఈనా మోఖుఱఱో ఇ భంద కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స 
ఱేదా  
మీయో హరశటల్ 800 mcg/rectum భాతరఱు.  
ఴ చిమిఔ: ఫరా ంకూమల్ అశుభా భమిము ఎహఱెహస ఈనా మోఖుఱఱో ఇ భంద కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స  
భందఱు రసడున తమసాత ఔడా యఔుయసర ళం అఖఔతృో త ేభతేు  ఆచిి ఆంట్రా ముట్్మ ైన్ తృసయకూంగ్ చేళహ అధతుఔబ ైన 
చికూతాస కేందరా తుకూ తయయౌంచాయౌ ఱేదా ట్రా నసఫావన్ శదతృసమాఱు ఈంట్,ే మోగికూ అ చికూతస ఄందేఱా చయయఱు 
తీశకోరసయౌ. 
11.5 భయోబ ట్్రమల్ మిఱాకేసవన్  
ముట్ెయస్ న ఱసంతయచడ్ం ళఱల  ఇ కూంద  రయోజనాఱు చేఔయుికోళచ  ి

 ళహళేమిమన్ ఄభయన రెంట్న ేపట్ల్ డుళ ట సో్ నండు ఈఴభనం ఄంద ంచడాతుకూ  
 రబ చయర్ ఱేఫర్ జమిగిత ేఈట్ెమిన్ కసంట్రా క్షన్ అడాతుకూ  
 ఈట్ెమిన్ ఛేదన ఄమిఔట్టడాతుకూ  
 ఎఔ ర్యాల్ ళ తౄసయౌక్ రెయషన్ అట్ంకసఱు ఱేఔుండా జయడాతుకూ 

భంద: A: యసఱుబాట్భాల్ (O) 4 mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
ఖభతుఔ: 
మాంట్ీతృసయటమ్ ఴ మోమేజ్ ఈనా మోఖుఱఔు ఎట్్టమిళహితేఱోల  β-ళహటభుఱంట్సస ఆళాఔడ్ద  
β-ళహటభుఱంట్సస ఇ కూంద  రసట్్కూ కసంట్రా -ఆండుకేట్ెడ్స: 

1. కసమిడమాక్ రసయధఱు ఈనారసమికూ  
2. తీళరబ ైన యఔుఴీనత ఈనా ఖమిైణీఱఔు 

12.1 ఖమసైతు  ాఈశంషమించకోళడ్ం  
ఄఫాయషన్ ఄనేద  చట్ట మితాయ నేయం  భగస అడ్రసమికూ రభాదం ఔడా; ఄభత ేకొతుా శందమసైఱోల  ఆయరెభ నాఱుఖు 
రసమసఱ ఱోప ఖమసైతుా తీళేమడాతుకూ ఄనభతేఱు ఆయసు యు, ఄయ: 

 ఖయైం దాయౌిన ళయకూుకూ దాతుళఱన తృసర ణాతృసమం ఈంట్ ే
 ఄండ్ం శమిగస ఎదఖఔుండా, తీళరబ ైన రెభదాయళశిఱు ఔయౌఖుంట్ ే 
 భానబంఖం దాామస ఖయైం దాయౌిన ళు రఱు, అ ఖమసైతుా ఈంచకోఔడ్ద ఄనఔుంట్ ే 

తీశకోళయౌసన చయయఱు  
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ఄనకోతు కసయణాఱ ళఱల  ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో యఔుయసర ళం ఄళపతేంట్ ేరెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసియౌ. రెంట్న ే
యఔుయసర రసతుకూ కసయణాఱు తెఱుశఔుతు తఖు చయయఱు తీశఔుతు ఴ ైతృో రొయ్మిమా మసఔుండా తురసయణ చయయఱు చేట్ాట యౌ. 
మిస్డ  ఄఫాయషన్ ఄభత ేBT, CT భమిము CRT మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. 
ఴశు రచికూతస  
భానళల్ రసఔయమ్ మాళహుమేవన్ ఱేదా ళ క్షన్ ఎరసఔుయభేవన్, డెభఱేవన్ భమిము ఎరసఔుయభేవన్ ఱేదా కేళఱం 
ఎరసఔుయభేవన్ దితేఱు రసడు ఄఫాయషన్ భమిము మోఱార్  రఖాతూస తుయౄమఱన చేయసు యు. ఄభత ేఆందఱ 
తృసర ణాంతఔబ ైన ఄఫాయషన్ మినయౘభంప. 
ఱామోట్మి/ఱామోయో కహక్ దితి దాామస ఎకోట హక్  రఖాతూస తుయౄమఱన చేమాయౌ; ఄభత ేఆందఱ ఄన్-యిర్డ 
ఎకోట హక్  రఖాతూస మినయౘభంప. 
మోగికూ యవమశచి 

 ఄఫాయషన్ ఏ కసయణం ళఱల  జయుఖుతేందో రతియసమ ిఄంచనా రేమడ్ం యసధయం కసద.  
 త యౌనాలలఱోన ేశషజబ ైన ఄఫాయషన్ ఄభందంట్ ేఄద  ఴమీయం ఄయసాఫాయఔబ ైన ఄండాతుా 

ఄంగీఔమించఔతృో ళడ్ం కసయణం ఄముండొచి.  
 భూడ్ె, అ  భన ఄఫాయషనల  ఄభనా రసయు ఖయైం దాఱాియౌ ఄనఔుంట్ ేకచిితంగస రెభదయడు దఖగయ నండు 

కౌతుసయౌంగ్ తీశకోరసయౌ.  
 ఄఫాయషన్ ఄభన 2-3 రసమసఱ ఱోప ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగ నాయౌ ఄనఔుంట్ ేకసంట్రా ళ షన్ రసడాయౌ 

 
13.1 ఖయైధాయణ & ఱాకేటవన్ 
ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో యఱభెనంత ళయఔు ఎట్ుళంట్ ్భందఱు రేశకోఔతృో ళడ్ం భంచిద   
ఖయైధాయణ & ఱాకేటవన్ శభమంఱో రసడేందఔు ఫాగస శమిచితబ ైన, అమోఖయ శంశిఱు అమోద ంచిన భందఱు 
రసడాయౌ; కొతు  భందఱు రసడ్ఔడ్ద  
శయక్షుతబ ైన భందఱ ట్్ట ఱో ఱేతు భందఱు రసడ్డ్ం శయక్షుతం కసద; రతేయకూంచి ఖయైధాయణ & ఱాకేటవన్ 
శభమంఱో 
ఄండ్ం యొఔక అమోఖయం ఔనాా తయౌలకూ ఆతయ శభశయఱఔు చికూతస ఄతయళశయం ఄనఔుంట్ ేరేమ ేభందఱు రసడాయౌ 
14.0  యౌాక్ ఆన్లబేట్మ ీడుళస్ (PID) 
ళు రఱ శంతాననతుతిు ఄళమరసఱఱో ఆనెిక్షన్ ళళేు  దాతుా  యౌాక్ ఆన ల్బేట్మ ీడుళస్ (PID) ఄంట్ాయు. యోతు నండు 
 మిగ ేఆనెిక్షన్ దాామస ఇ ఄళశి మసరొచి; ఆఱా ఆనెిక్షన్ ళచేి శందమసైఱు: రశళం తమసాత (పభ మ ుయల్ 
ళ హసస్), ఄఫాయషన్ తమసాత (ళ హటక్ ఄఫాయషన్), నెఱశమ ితమసాత, డెభఱేవన్ & ఔయమ ట్ాజ్ ఴశు రచికూతస తమసాత. PIDతు 
ఔయౌగించ ేశక్షమ జీళపఱు - నెభళ మిమా గోననమిమా, ఔలమీడుమా ట్రా కోభాట్్స్, బ ైకోతృసల యసమ షోమితుస్, ళ ట తోృోట కొఔకస్, 
ఄనమోతక్ ళ ట తోృోట కొఔకస్ భమిము ఎశకమీలహమా కోఱభె. ఇ రసయధ  ఄఔయట్స, శబ్-ఄఔయట్స ఱేదా కసా తుక్ ఄభేయ ఄళకసఴం 
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ఈంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
తృ తిుఔడ్ెప నొహు, తఱనొహు, రసంతేఱు, యోతు నండు ఫ్ూల భడ్స కసయడ్ం, నెఱశమిఱో భాయుుఱు, 
డుశుమిముతుమ ,ా జాయం, పఱఴీనత భమిము ట్ెండ్ర్  యౌాక్ భళ సస్ ఇ రసయధ  ఱక్షణాఱు. PID ళఱల  ఎకోట హక్ 
ఖయైధాయణ ళశు ంద . 
చికూతస  
ఄఔయట్స PID  
రసయధ  తీళరతన ఫట్్ట మోగితు ఄళపట్స ేల ంట్స ఱేదా ఆన్ ేల ంట్స ఱా చికూతస ఄంద ంచళచి  
1. ఄళపట్స ేల ంట్స చికూతస 
భధయ తయయౘ నండు తీళరబ ైన PID ఈనా మోఖుఱోల  నొహు భమిము ఱేతగస ఄభతృో ళడ్ం ళంట్్య ఈండు; జాయం, 
రసంతేఱు భమిము తృ తిుఔడ్ెప డుళ టనషన్ ళంట్ ్ట్ాకూసక్ ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో త ేఄళపట్స ేల ంట్స తయయౘఱో కూంద చెహున 
భందఱ దాామస చికూతస ఄంద ంచళచి. మోగితు మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె మోజుఱ తమసాత యభమతు, శుందన ఎఱా ఈందో 
చడాయౌ. ఔరేల బ యుఖుదఱ ఱేఔతృో త ేఆన్ ేల ంట్స ఱా అశతిరఱో చేయుిఔుతు IV మాంట్్ఫయోట్్క్స 
ముదఱు ట్ాట యౌ. 
2. ఆన్ ేల ంట్స చికూతస  
రసయధ  తుమసి యణ కసఔతృో త,ే ఄ ండుళ భట్్స్, ఎకోట హక్  రఖాతూస, ఖయైశి ళు రఔు తఔుకళ ళమశంట్,ే తీళరబ ైన మోఖం, 
యకసయం భమిము రసంతేఱు, HIV తృసజిట్్వ్, ఄళపట్స ేల ంట్స థెయ తట్ుట కోఱేఔునా రసమికూ ఆన్ ేల ంట్స చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ. యఱసాంతి ఆచిి, ఴ ైడోరథెయ (ప ఫ్భరల్ ఄభత)ే తృసర యంతేంచాయౌ. రసంతేఱు, డుఴ ైడేరవన్ భమిము 
ఎఱెకోటో ఱ భెట్స శభతేఱయత కసతృసడ్డ్ం కోశం IV ఫ్ూల భడ్సస ఎకూకంచాయౌ.  
ESR, LFT, KFT, ళయం ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస, ఫలడ్స ఔఱిర్, ఎండోళ మిాఔల్ యసాబ్ ఔఱిర్, ఄఱాట ో యో ననఖాప ళంట్ ్మీక్షఱు 
తుయాఴించాయౌ. నాడ ీతుతీయు,  యౌాక్ ఄఫసస్ భమిము  మిట్ోనెభట్్స్ ఱక్షణాఱు ఈనాాభేమో ఖభతుంచాయౌ.   
భందఱు  
ఇ కూంద  మ జిబ నలఱో ఏదో ఔట్ ్రసడొచి  
మ జిబ న్ A 
1. ళ తౄసకూసట్్న్ (IV) 2 g ఆంజక్షన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి మ ండ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱు  
ఱేదా 
ళ తౄో ట్ెట్ాన్ (IV) 2 g ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
2. డాకూసళ భకూలన్ (O/IV) 100 mg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి  
3. బ ట్ోర తుడ్జొల్ (IV) 500 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
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మ జిబ న్ B 
1. కూలండాబ ైళహన్ (IV) 900 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
2.  జ ంట్ాబ ైళహన్ (IV) 2 mg/kg ఆంజక్షన్, అ తమసాత 1.5 mg/kg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
3. బ ట్ోర తుడ్జొల్ (IV) 500 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
4. డెభకోల పహనాక్ యో డుమం (IM) 75 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి మోగికూ ఎఔుకళ నొహు ళళేు  భాతరబ ే
రసడాయౌ.  
ఱేదా 
తృసమసళ ట్భాల్ (IM) 500 mg ఆంజక్షన్. 
ఆంజ క్షనల  దాామస మ జిబ న్ చికూతస ఔతూశం 48 ఖంట్ఱతృసట్ు ఱేదా మోగి ళహితిఱో బ యుఖుదఱ ఔతుహంచేను ళయఔు 
కొనయసగించాయౌ. అ తమసాత  
డాకూసళ భకూలన్ (O) 100 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
ఱేదా 
కూలండాబ ైళహన్ (O) 450 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; దాాఱుఖు మోజుఱు 
ఇ కూంద  శందమసైఱఔు రెభయధయబ ైన చికూతాస యధానాఱు ఄళశయం ఈండొచి: 
మిడ్స-ఱభెన్  యౌాక్ ఄఫసస్ ఈంట్ే కోఱోుట్మి. 
తృో స్ట-ఄఫో యటల్ ళ హసస్ ఈనా ఈంట్ ేళ హటక్ దామసి ఱ యొఔక డెభఱేవన్ భమిము ఎరసఔుయభేవన్. 
యో మిట్ోతుమం, మ ళహళ టంట్స  మిట్ోనెభట్్స్, ఆంట్ళ జటనల్ ఄఫ ర్ర క్షన్, యిర్డ ట్ృయఫో - రేమిమన్ ఄఫసస్, భందఱు 
రసడ్ెతేనాా  యౌాక్ భాస్  యఖడ్ం ళంట్ ్శందమసైఱఱో ఱామోట్మి ఈతుభం. 
చికూతసఔు శుంద ంచఔతృో త,ే రసయధ  తుమసి యణ కసఔతృో త,ే ఔల్-డు-యసక్ భమిము ప ఱోహమన్ ట్ృయఫల  నండు ఔఱిర్ 
తీశకోరసయౌ ఄనఔుంట్,ే చీభుతు త ఱగించాయౌ ఄనఔుంట్ ేఱామోయో క ఈతుభం.   
భఖ ఫాఖయసామికూ చికూతస (ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో త)ే 
ళ ఫ్టమోాకోసన్ (IM) 125 mg ఆంజక్షన్, అ తమసాత  
డాకూసళ భకూలన్ 100 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; దాాఱుఖు మోజుఱు ఱేదా 
ఄజితరోబ ైళహన్ (O) 1gm, ఔక యసమ ి
 
15.1 యౘమోమనల్ కసంట్ార ళ షన్ 
ననట్ ్దాామస రేశఔున ేకసంట్రా ళ హటవ్స (ఇయోట ో జ న్-తృ ర జ ళ టమసన్ ఔఱభఔ) రధభంగస ఖయైం మసఔుండా ఈండేందఔు 
రసడ్ెతాయు. ఄభత ేఆయ డుస్-పంక్షనల్ ఈట్ెమిన్ తెల డుంగ్, డుస్-బ ననమిమా భమిము ఎండోబ ట్్రయోళహస్ ళంట్ ్
రసట్్కూ చికూతసగస ఔడా రసడ్ెతాయు. 
కసంట్రా ళ షన్ భుకయ ఈదేదఴం ఖయైం మసఔుండా చడ్డ్బ ేఄభనా, ఇ థెయకూ రసడ ేభందఱు ఇయోట ో జ న్ భమిము 
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తృ ర జ ళ టమసన్ ఄధ ఔభళడ్ం ఱేదా తగిగతృో ళడ్ం ళఱల  ళచేి ఆఫబందఱన, ఄనామోఖయ ఱక్షణాఱన ఄదపఱో 
ఈంచఖఱళప. కసంట్రా ళ షన్ తీశకోరసయౌ ఄంట్ ేకచిితంగస రెభదయ కేందరా తుకూ కసతూ అశతిరకూ కసతూ రెయళాయౌ. 
15.2 ఔంఫ్భన్డ ఒయల్ కసంట్ార ళ హటవ్స (COCs) 
ఎథ తుల్ ఒభేశటడోుయోల్ 30 mcg భమిము తృ ర జ ళహటన్ ( 0.3 mgనొమ ుళ ట లో్ ఱేదా 0.15 mg ఱెరోననజ ళ ట లో్ ఱేదా 0.15 
mg డెయో జ ళ ట లో్). అయౘయం తీశఔున ేశభమంఱో ఔ భాతర రేశకోరసయౌ, మోజూ క ేశభమంఱో భాతర 
రేశకోరసయౌ. నెఱశమ ిళచిిన ఐద మోజుఱల ఔు ఇ భందఱు రేశకోళడ్ం తృసర యంతేంచాయౌ. ఐద మోజుఱ తృసట్ు అయౘయం 
మితంగస తీశకోరసయౌ. భూడ్ె రసమసఱ తృసట్ు భందఱు రేశఔుతు, అ తమసాత రసయం మోజుఱు అహరేమాయౌ. ఇ 
శభమంఱో తృసల ళహఫో  భందఱు రసడాయౌ. 
కసంట్రా ఆండుకేవనల  

 ననట్్దాామస తీశఔున ేకసంట్రా ళ హటవ్ హల్స ఔఱభఔఱా తీశకోళడ్ం ళఱల  కూంద  రసట్్కూ శమితగ ేరసమికూ 
కసంట్రా ఆండుకేవన్ ళశు ంద : 

 తరా మోబఎంఫో యౌక్ రసయధ , ళ మిఫోర రసశకాఱర్ రసయధ , ఔమోనమ ీఅయటమ ీరసయధ   
 రసఱుాఱర్ ఖుండ ెజఫుబ, ఄఔయట్స యౌళర్ రసయధ , మొభుమ కసనసర్ 
 చికూతస ఄందతు రెజ భనల్ తెల డుంగ్, ఖయైధాయణ  
 ధభతృసనం ఄధ ఔంగస చేమడ్ం 
 నయమోఱాజిఔల్ ఱక్షణాఱతో బ ైగ ైైన్  
 ఆయరెభ శంళతసమసఱ ఱోప రసమికూ డ్మాఫ్ట్్స్ ఱేదా రసశకాఱర్ రసయధ   
 గసల్ ఫాల డ్ర్ రసయధ   
 ఴ ైర్-ట్ెనషన్: BP >160/100 

తృో స్ట-తృసయటం ఄభన అయు నెఱఱ ళయఔు ననట్ ్దాామస కసంట్రా ళ హటవ్స తీశకోఔడ్ద. ఄఫాయషన్ ఄభన రెంట్న ే
కసంట్రా ళ హటవ్స రసడొచి. ఴ ైర్-ట్ెనషన్, డ్మాఫ్ట్్స్, నయమోఱాజిఔల్ ఱక్షణాఱతో బ ైగ ైైన్, ధభతృసనం ఄఱరసట్ు 
ఱేతు 35 శంళతసమసఱు  భఫడున రసయు కసంట్రా ళ హటవ్స తీశఔునేట్పుడ్  ెజఞఖాతు  ళఴించాయౌ.    
మోగి అశతిరకూ భూడ్ె నెఱఱ తమసాత రెయళాయౌ, అ తమసాత శంళతసమసతుకూ ఔయసమ ిరెయ్ు  శమితృో తేంద . రెభదయ చమితర, 
యఔుతృో ట్ు, మూమిన్ యఱలలవణ, మొభుమ మియౕఱన, యౌళర్ తృసయౌుట్ేవన్ భమిము  యౌాక్ మీక్షఱు తుఔుండ్ చేమాయౌ.  
రతిచయయఱు: యకసయం, రసంతేఱు, GI ఄళశిఱు, మొభుమఱో భాయుుఱు, ఫయుళప  యఖడ్ం, మాకేా, యఔుయసర ళం, 
ఄబ ననమిమా, మసష్, రెజ భనల్ కసండుడుమాళహస్. ఆయ యసధాయణంగస మ ండ్ె నండు భూడ్ె నెఱఱ తమసాత 
తగిగతృో తాభ. 

 
16.1 మాంట్ీతృసయటమ్ ఴ మోమేజ్ (APH) 
ఴ చిమిఔ: మాంట్ీతృసయటమ్ ఴ మోమేజ్ ఈనా ఏ మోగ ిఄభనా అశతిరఱో చేమ ిచికూతస తృ ందాయౌ 
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రసయధ  తుమసి యణ  
 ఖయైధాయణ ఄభన ఆయరెభ ఎతుమిదళ రసయం తమసాత యోతు భాయగం నండు యఔుయసర ళం 
 తృసల ళ ంట్ా  మిామా భమిము ఄఫరఫ్హటయో తృసల ళ ంట్ా ళఱల  APH ఄరొాచి  
 తృసల ళ ంట్ా  మిామాఱో యఔుయసర ళం జయుఖుతేనాుట్్కు నొహు మసద 
 ఄఫరఫ్హటయో తృసల ళ ంట్ాఱో యఔుయసర ళం ఔతుహంచొచి ఱేదా ఱోఱే ఄరొాచి 
 ఄఫరఫ్హటయో తృసల ళ ంట్ాఱో నొహు, యౖసక్ తృసల ళ ంట్ా ఎంత ళయఔు యడుతృో భంద  ఄన ేదాతు భ అధాయడు ఈంట్ుంద  

1. తృసల ళ ంట్ా  మిామా: తృసల ళ ంట్ా రెయల తయౌల ళ మిాక్స ఫాగసతుకూ ఄడ్ెడ గస ఈండు నొహు ఱేతు యఔుయసర రసతుా ఔయౌగించడ్ం 
2. ఄఫరఫ్హటయో తృసల ళ ంట్ా: రశరసతుకూ భుంద ేతృసల ళ ంట్ా యడుతృో భ తయౌలకూ తృ తిుఔడ్ెప నొహు, యౖసక్ ఔయౌగించడ్ం, ఱోఱ 
ఈనా తడ్డఔు తిుడు ఱేదా భయణాతుా ఔఱుఖజేమడ్ం 
యసధాయణ చయయఱు  
తృసఱర్ యఔుయసర రసతుకూ డుస్-రతృో యషనేట్స ఄముయండొచి, తృ తిుఔడ్ెప నొహు, ఖయైభు ఱేతగస ఄళాడ్ం/ దఽఢతాం 
కోఱోుళడ్ం. 
ఔడ్ెపఱో తడ్డ  ఄళమరసఱు శమిగస ఔతుహంచఔతృో ళడ్ం, ఖుండ ెఖతి ఴ చితఖుగ ఱతో కొట్ుట కోళడ్ం ఱేదా ఖయైధాయణ 
ళఱల  ఔయౌగిన ఴ ైర్-ట్ెనషన్  
యఔు భామిుడు, ళహళేమిమన్ భమిము యయశంయక్షణ మిఔమసఱు ఈనా అశతిరఱో APH ఈనా రసయు చేమసయౌ. 
I. భాళహవ్ ఴ మోమేజ్ 
తీళరబ ైన యఔుయసర ళం ఄళపతేంట్ ేరెంట్న ేతగేగందఔు చయయఱు చేట్ాట యౌ. ఄఱాగ ేయసధాయణ ఱేదా ళహళేమిమన్ దాామస 
డెయౌళమ ీజమిేందఔు ళహదింగస ఈండాయౌ. 

 IV భామసగ తుా రెంట్న ేశఽలహటంచాయౌ  
 మోగి నండు 20 ml యఔుం ళేఔమించి కసా స్-భాయచ్, ఴీమోగసా మ్, కొమాఖుయఱేవన్ తృ ర ప భల్ చేమాయౌ  
 మోగి ఈయోౖణ ఖాత రెచిగస ఈండేఱా చశకోరసయౌ  
 అకూసజన్ భాస్క దాామస తుభుయౖసతుకూ 8 liters అకూసజన్ ఄంద రసాయౌ  
 ఫాల డ్ర్ కాయగస ఈండేఱా చశకోరసయౌ 
 IV ఫ్ూల భడ్సస భమిము యఔు భామిుడు (ూమిు యళమసఱఔు యౖసక్ యఫాఖంఱో చడ్ండు) 

తృసల ళ ంట్ా  రయమా యకసఱు IIb, III, IV ఈంట్ ేళహళేమిమన్ చేమాయౌ.  
తృసల ళ ంట్ా  రయమా యకసఱు I, IIa ఈంట్ ేభమిము ఄఫరహటయో తృసల ళ ంట్ా ఈంట్ ేయసధాయణ డెయౌళమ ీరమతిాంచళచ ,ి 
ఔుదయఔతృో త ేళహళేమిమన్ చేమాయౌ.   
శాఱుబ ైన APH 
తృసల ళ ంట్ా  రయమా ఈనాుట్్కు తయౌలకూ భమిము తడ్డఔు ఎట్ుళంట్ ్ఄళశిఱు ఱేఔతృో త ేఎక సెక టంట్స థెయ రణాయఔ 
చేయొచి. 37 రసమసఱ ఱోప ఖయైం, యఔుయసర ళం ఱేఔతృో ళడ్ం భమిము పమిట్ ్నొపుఱు ఱేఔతృో త ేఇ థెయ 
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ముదఱు  ట్ాట యౌ. 
1. మోగితు అశతిరఱో చేమిి తయౌల భమిము తడ్డన యయరేక్షణఱో ఈంచాయౌ. 
2. డెకససబ తాయో న్ (IM) 12 mg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి మ ండ్ె యసయుల  భాతరబ ేఆరసాయౌ. దీతుళఱల  
ఔడ్ెపఱో తడ్డ  ఉహమితితేు ఱు ఎదఖుతాభ.  
3. ఇ శందమసైఱోల  డెయౌళమ/ీఄఫాయషన్ రెంట్న ేచేమాయౌ - తృసర ణాంతఔంగస భామిన యఔుయసర ళం, 37 రసమసఱు  భఫడున 
ఖమిైణీఱఔు ఄళశిఱు, ఄఫరహటయో తృసల ళ ంట్ా, తడ్డ  చతుతృోముంట్,ే తడ్డ  ఄళఱక్షణాఱతో ఈంట్,ే బ ంఫలరన్ యిర్ 
ఄభతృో త ేఱేదా ఎక సెక టంట్స థెయ తుచేమఔతృో త.ే 
APH ఈనారసమిఱో ళహళేమిమన్ చేళ ేశందమసైఱు: బేజర్ డుగీా తృసల ళ ంట్ా  రయమా, నాన్-ళమ టక్స  రళ ంట్ేవన్, తడ్డ  
ఫరతిఔునాపడ్ె ఄఫరహటయో తృసల ళ ంట్ా, డెయౌళమ ీశభమం అయు ఖంట్ఱు  భన డేఱా ఈంట్,ే మామిాయోట్మి 
భమిము అకూసట్ోళహన్ ఆనిావన్ ళఱల  ఔడా మోగ ిశుంద ంచఔతృో త.ే 
APH ఈనారసమిఱో యోతు దాామస డెయౌళమ ీచేమఖయౌగ ేశందమసైఱు: బ ైనర్ డుగీా తృసల ళ ంట్ా  రయమా, ళమ టక్స 
 రళ ంట్ేవన్, ళ మిాక్స ఫాఖుండు శాఱు యఔుయసర ళం ఄళపతేంట్,ే ఄఫరహటయో తృసల ళ ంట్ా శాఱు యఔుయసర ళంతో ఈనాపుడ్ె. 
ఔఽతిరభంగస బ ంఫలరన్ యిర్ చేమడ్ం కోశం అకూసట్ోళహన్ ఆనిావన్ చేమాయౌ. దీతు రసడ్ఔం తృో స్ట-తృసయటం 
శభమంఱో ఔడా కొనయసగించాయౌ. ఄఫరహటయో తృసల ళ ంట్ా ఈంట్ ేనాడ,ీ యఔుతృో ట్ు, ముట్ెమిన్ ఴ టై్స గిర్ు చార్ట, రెజ భనల్ 
తెల డుంగ్, భూతరం యశయున యసభయిాం, BT, CT, కసల ట్స మిట్రా క్షన్ శభమం ళంట్్య జఞఖాతుగస మియౕయౌంచాయౌ. 
మోగికూ యవమశచి  

 APH యఔం ఏదెభనా ఔడ్ెపఱో తడ్డఔు తృసర ణాతృసమం ఈంట్ుంద .  
 ళమశ భమిము తృసమిట్ీతు ఫట్్ట తృసల ళ ంట్ల్ ఄఫరషన్ భమిము తృసల ళ ంట్ా  రయమా  మిగ ేఄళకసఴం ఎఔుకళ 

ఄళపతేంద . 
 ఴ ైర్-ట్ెనషన్, ధభతృసనం, భాదఔ దరరసయఱు రసడ్ఔం ళంట్్య తృసల ళ ంట్ల్ ఄఫరషన్ ఔు దామితీయసు భ. 

 

17.1 డుళ మననమిమ  ా
నొహుతో ఔడ్ెఔునా నెఱశమ ిళఱల  ఔయౌగ ేమోజురసమ ీనఱోల  ఄంతమసమాఱు భమిము అమోఖయ ఆఫబందఱన 
డుళ మననమిమా ఄంట్ాయు. ఆద  మ ండ్ె యకసఱు: 
1.  భరభమ ీ(రసయధ  శంఫంధ త కసయణాఱు ఈండ్ళప): నెఱశమ ిముదఱభెన ముదట్ ్మోజు ళచేి నొహు. యఔుం కసయడ్ం 
ముదఱు ఄభనపుడ్ె నొహు ళశు ంద , ఆద  కొద ద ఖంట్ఱోల  ఱేదా ఔ మోజుఱో తగిగతృో తేంద . యసధాయణంగస మ ండ్ళ 
మోజుకూ  భరభమ ీడుళ మననమిమా తగిగతృో తేంద . రసంతేఱు, డెభభేమిమా భమిము తఱనొహు మసరొచి. 
2. ళ ఔండ్మ ీ(రసయధ  శంఫంధ త కసయణాఱు ఈంట్ాభ): PID, ఈట్ెమిన్ తృో య్తృో ళహస్, ఎండోబ ట్్రఔల్ కసయయట్ ీఱో తృ య 
క ే చిగస ఉడుతృో ళడ్ం ళంట్్య ళ ఔండ్మ ీడుళ మననమిమాన ఔఱుఖజేయసు భ 
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చికూతస 
 మోగికూ కౌతుసయౌంగ్ ఆళేు  శమితృో తేంద   
 ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేమాంట్ ీయసుయ మడుక్స (డెభళ భకోల బ ైన్) ఱేదా మాంట్ీతృో ర యసట గసల ండున్స (బ ప నామిక్ 

మాళహడ్స 500 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల )  
 ఔరేల  భన చెహున భందఱు తు చేమఔతృో త ేఒయల్ కసంట్రా ళ హటవ్స ఔఱభఔఱో రసడాయౌ.  
 చాఱా ఄయుదగస తీళరబ ైన నొహు ళశు ంద , ఄఱంట్ ్శందమసైఱోల  రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ.  
 USG మీక్ష దాామస ఎండోబ ట్్రయోళహస్, ముట్ెమిన్ ఄశషజతాాఱు, శబ్-భూయఔస్ బ ైయోభా ఈందో 

ఱేదో  తెఱుశకోళడాతుకూ చేమాయౌ. 
18.0 ఆనెిమిటయౌట్ ీ(పఱఴీనత) 
శంళతసయం తృసట్ు ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగ ంట్ునాా, ఖయైధాయణ జయఖఔతృో ళడాతుా ఆనెిమిటయౌట్ ీఄంట్ాయు. భఴిలఔు 
ఖతంఱో ఖయైం మసఔతృో త ేదీతుా  భరభమ ీఆనెిమిటయౌట్ీగస మిఖణ ంచాయౌ; ఖతంఱో ఔకయసమ ైనా ఖయైం దాఱుింట్ ే
దీతుా ళ ఔండ్మ ీఆనెిమిటయౌట్ీగస మిఖణ ంచాయౌ. 
చికూతస: ఆనెిమిటయౌట్ీకూ కసయణాఱు తెఱుశఔుతు రసట్్తు నమం చేళ ేయధంగస చికూతస ఈండాయౌ. ఆనెిమిటయౌట్ ీళఱల  
శభశయఱు ఎదయుకంట్ునా జంట్ఱు ఄఫ్ ర్ట్్రక్స/గ ైనకసఱజిస్ట/ఆనెిమిటయౌట్ ీతుపణుఱన ఔఱళడ్ం ఈతుభం. 
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6ళ ఄధాయమం 
కసమిడయోరసశకఱర్ రసయధఱు 

 
1.1 ఆనెికూటవ్ ఎండోకసమ టడట్్స్ (IE) 
ఖుండ ెమీద ఈండ ేఎండో కసమిడమల్ తృ యఔు ఆనెిక్షన్ మసళడాతుా ఆనెికూటవ్ ఎండోకసమ టడట్్స్ (IE) ఄంట్ాయు. అఱాి-
ఴీమోఱభెట్్క్ ళ ట తోృోట కోక ైక ళఱల  నేట్్వ్ రసల్ా ఎండోకసమ టడట్్స్ ళశు ంద . ళ టప భఱోకోఔకస్ అమిమస్ ళఱల  ఄధ ఔ జాయం 
మసళడ్ంతో ఔడున ఎండోకసమ టడట్్స్ ళశు ంద . ళ టప భఱోకోఔకస్ ఎహడెమిమడుస్ ళఱల  తృ ర ళ ుట్్క్ రసల్ా ఎండోకసమ టడట్్స్ ళశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
కూంద చెహున యధంగస డ్యక్స క ైైట్ీమిమాన ఄనశమించాయౌ; ఄళశయభున  ాచోట్ బ ైకోా ఫమాఱజిస్ట న 
శంరద ంచాయౌ. చికూతస ముదఱు  ట్టఔభుంద ఫలడ్స ఔఱిర్స భూడ్స ళ ట్ుల  తీశఔుతు ఈంచాయౌ. 
భాడుప భడ్స డ్యక్స క ైైట్ీమిమ  ా
బేజర్ క ైైట్ీమిమ  ా
ఔతూశం మ ండ్ె ఫలడ్స ఔఱిర్స నండు IE ఔఱుఖజేళ ేజీళపఱు ఈనాట్ుట  తుమసి యణ మసరసయౌ 
ఎకోకసమిడయోగసా మ్ (ట్రా న్స-త మసళహక్ ఎకో ఱేదా ట్రా న్స-ఇయో తౄసజిమల్ ఎకో) చేళేు  ఎండోకసమిడమల్ యొఔక రబేమం 
ఈనాట్ుట  తుమసి యణ ఄరసాయౌ 
బ ైనర్ క ైైట్ీమిమా  

 జాయం 38°C ఔంట్ ేఎఔుకళ ఈండ్డ్ం  
 యుభాట్్క్ ఖుండ ెజఫుబ, ఔంజ తుట్ల్ ఖుండ ెజఫుబఱు ఈండ్డ్ం 
 రసశకఱర్ పహననమినా: బేజర్ అమిటమిమల్ ఎంఫో యౌ, ళ హటక్ ఱమనమ ీఆంతౄసయకట్సస, భాయోట్్క్ ఄనయమిజం, 

ఆంట్రా కేాతుమల్ ఴ మోమేజ్, ఔంజక టటళల్ ఴ మోమేజ్, జేనేా య్వన్స 
 ఆభూమాననఱాజిఔల్ పహననమినా: గోల బ యుఱో నెప భరట్్స్, అశల ర్స ననడ్సస, మోత్స యసుట్సస, యుభట్ాభడ్స తౄసఔటర్ 
 ఫలడ్స ఔఱిర్ చేళహనపుడ్ె ఆనెికూటవ్ ఎండోకసమ టడట్్స్ తీళరంగస ఈనాట్ుట  ళమసఱజిఱో తెయౌమనపుడ్ె బేజర్ 

క ైైట్ీమిమా ఱేనట్ుట ; ఄపుడ్ె బ ైనర్ క ైైట్ీమిమా ఈనాట్ుట  తుమసి మించకోరసయౌ 
డెపహతుట్్వ్ IE 

 మ ండ్ె బేజర్ క ైైట్ీమిమా ఱేదా 
 ఔ బేజర్ & భూడ్ె బ ైనర్ క ైైట్ీమిమా ఱేదా 
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 ఐద బ ైనర్ క ైైట్ీమిమా  
తృసళహఫుల్ IE 

 ఔ బేజర్ భమిము ఔ బ ైనర్ క ైైట్ీమిమా ఱేదా 
 భూడ్ె బ ైనర్ క ైైట్ీమిమా 

చికూతస 
ఆనెికూటవ్ ఎండోకసమ టడట్్స్ ఄతయళశయ చికూతస ఄంద ంచాయౌసన రసయధ .  
రసయధ  తీళరత, ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱ పయౌతాఱు మసఔతృో భనా ఇ రసయధ  ఈంద  ఄతు ఄనభానం ఈంట్ ె
మాంట్్ఫయోట్్క్ మ జిబ న్ ముదఱు ట్ాట యౌ. పయౌతాఱన ఫట్్ట మ జిబ న్ భాయుికోరసయౌ. తృసర ధమిఔ చికూతసఱో రసడ ే
భందఱు ళ ట తోృోట కోక ైక యమిడెన్స, బ ైకోా  ఏమోపహయౌక్ భమిము ఎనమోతక్ ళ ట తోృోట కోక ైక రసలా ఔయౌగ ేఄళశిఱన 
ఎదమొకనేయగస ఈండాయౌ. 
ళ ట తోృోట కోక ైక: కూాశటయౌన్  తుసయౌన్-G మోజుకూ 12-18 MU ఆంజక్షన్, మోతాదతు అయుగస ఫాగించి తీశకోరసయౌ + 
జ ంట్ాబ ైళహన్ (IV) 3 mg/kg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి మ ండ్ె రసమసఱు.  
ఎంట్మోకోక ైక: కూాశటయౌన్  తుసయౌన్-G మోజుకూ 18-30 MU ఆంజక్షన్, మోతాదతు అయుగస ఫాగించి తీశకోరసయౌ + 
జ ంట్ాబ ైళహన్ (IV) 1 mg/kg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు.  
ఱేదా 
మాంహళహయౌలన్ మోజుకూ 12 g, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఆద  కూాశటయౌన్  తుసయౌన్-G ఔు రతాయభాామంగస ఈంట్ుంద   
ఄఔయట్స ఫాకుటమిమల్ ఎండోకసమ టడట్్స్ యవమంఱో ళ టప భఱోకోక ైకన ఎదమోకళడాతుకూ 
నాపహసయౌలన్ (IV) 2 g ఆంజక్షన్, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు 
 తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈనా రసమికూ  
ళ తౄసజోయౌన్ (IV) ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు  
ఱేదా  
రసంకోబ ైళహన్ (IV) 15 mg/kg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు 
బ తిళహయౌలన్ తుమోధఔత ఈనా ళ టప భఱోకోఔకస్ అమిమస్ నేట్్వ్ రసల్ా ఱో ఈనాట్లభత ే 
రసంకోబ ైళహన్ (IV) 15 mg/kg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు  
దీతుతోతృసట్ు 
జ ంట్ాబ ైళహన్ (IV) 1 mg/kg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి మ ండ్ె రసమసఱు 
దీతుతోతృసట్ు  
మితౄసమిుళహన్ (O) 300 mg కసయూసల్స, అయు నండు ఎతుమిద  రసమసఱు 
ఫాకుటమిమల్ ఎండోకసమ టడట్్స్ ఈనా మోఖుఱఔు జఞఖాతుగస యయరేక్షుంచాయౌ. చికూతసఔు శుంద భూడ్ె నండు ఏడ్ె 
మోజుఱఔు ముదఱు ఄళపతేంద . ఔఱిర్, ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱ అధాయంగస మాంట్్ఫయోట్్క్ మ జిబ న్ భామసియౌ. 
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చికూతసఔు భుంద, చికూతస ఄంద ంచ ేశభమంఱో భమిము ూయుమాయఔ యఔుప నభూనాఱు తీశఔుతు ఫాకుటమిమా 
ఈతుకూ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ. జ ంట్ాబ ైళహన్ రసడేట్పుడ్ె యఔుం యసి భతు మియౕయౌంచాయౌ భమిము ఄబ ైననగ టలకోళ భడ్సస 
రసడేట్పుడ్ె మీనల్ పంక్షన్ మియౕయౌంచాయౌ. దీయఘకసఱం జ ంట్ాబ ైళహన్ రసడేఱా ఈంట్,ే మోగి యొఔక యతుకూడు ఴకూుఱో 
భాయుుఱన ఖభతుశు  ఈండాయౌ. మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతస ముదఱు ట్టగసన ేజాయం ళశు ంద , ఆద  రసయం 
మోజుఱఱోప తగిగతృో తేంద . ఔరేల జాయం తియఖఫడుత ేళ హటక్/నాన్-ళ హటక్ ఎంఫో యౌక్ గట్నఱు చోట్ు చేశఔునాట్ుట  
ఱేదా భందఱ ట్ల  మోగ ిఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ్ ంచఔునాట్ుట  ఄయిం. 
కసమిడమాక్ ఴశు రచికూతస ఇ కూాంద  శందమసైఱోల  ఄళశయం ఈంట్ుంద : 

 మోగి భందఱఔు శుంద ంచఔతృో త,ే రతేయకూంచి తృో ర ళ ుట్్క్ రసల్ా ఎండోకసమ టడట్్స్ ఈనాపుడ్ె.  
 ఖుండ ెఄనామోఖయం  మిఖుతేంట్ ేభమిము య్వన్ శమిచేమఖయౌగ ేఄళకసఴం ఈంట్ే.  
 ఆనెిక్షన్ ళఱల  ఔయౌగిన ఄఔయట్స అనెసట్స కసమిడమాక్ శంకూలవటతఱు ఫమట్డుత;ే ఈదా: ళ టల్  మోిమేవన్, 

రసఱుాఱర్ డాయబేజ్, యోట ో క్,  మిరసఱుాఱర్ రదేఴతుకూ ఆనెిక్షన్ యో ఔడ్ం. 
 ఴ ైర్-ముఫ్భల్ రెజిట్ేవన్ యొఔక రసయశం 1 cm ఔనాా ఎఔుకళ ఈనాపుడ్ె ఎంఫో యౌజం  మిగ ేరభాదం 

ఈనాపుడ్ె. 
మోగికూ యవమశచి  
ననట్్ మియబరత భమిము అమోఖయం ఄతయంత తృసర ధానయత ఆరసాయౌసన ఄంఴం.  
దంత రెభదయం/ దంత ఴశు రచికూతస చేళ ేరసమికూ ూయాం చికూతస చేమఫడ్డ ఖుండ ెశంబంద త ఱేదా ఎండోకసమ టడట్్స్ 
రసయధఱ ఖుమించి యళమించాయౌ. 
ఎంహమిఔల్ చికూతస  
ట్ేఫుల్ 1: నేట్్వ్ రసల్ా్ చికూతస 
శంకయ మాంట్్ఫయోట్్క్స మోతాద & భాయగం* ళయళధ  

1 ఫ్ంజ భల్  తుసయౌన్ G [ఱేదా] 18-24 మియౌమన్ 
మూతుట్ుల /24 ఖంట్ఱఔు, 
మోతాదన ఫాగించి కొకఔక 
యసమ ి4 ఖంట్ఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ 

4-6 రసమసఱు 

ళ ఫ్హట అోకోసన్  IVI 2g మోజుకూ ఔ యసమ ి 4-6 రసమసఱు 
[ భన ఏదో ఔ భందతో తృసట్ు] 
కోల కససళహయౌలన్ 

 
IVI 2g అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి

 
4-6 రసమసఱు 

[యట్్తో తృసట్ు] జ ంట్ాబ ైళహన్** IVI 1-1.5mg/kg ఎతుమిద  
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి

2-4 రసమసఱు 
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2 బ తిళహయౌలన్ తట్ుట కోఖఱ ళ టప భఱోకోక ైక 
ఄనమోతస్ (MRSA) కోశం:     
రసంకోబ ైళహన్ 

IVI 30mg/kg/24 ఖంట్ఱఔు 
మ ండ్ె శభానబ ైన 
మోతాదఱఱో; ళయం యసి భ 
కసతృసడ్డాతుకూ తు మిఖతా 
శభమాఱోల  ఖమివట మోతాద 
2gm/24 ఖంట్ఱు 
మించఔడ్ద 

4-6 రసమసఱు 

* యసధాయణ మీనల్ పంక్షన్ ఈనా రసమికూ ళహతౄసయుస చేళ ేమోతాద 
** రతి భూడ్ె-నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ళయం జ ంట్ాబ ైళహన్ యసి భతు మియౕయౌంచడ్ం చాఱా భుకయం. 'ళన్-
షౌర్ క్ కసనసంట్ేరవన్' యసి భ 10mg/lన మించఔడ్ద భమిము 'ట్రఫ్ కసనసంట్ేరవన్' (మ ండ్ె ఖంట్ఱ ర-డోస్) 
2mg/l ఔనాా తఔుకళ ఈండాయౌ. 
 
ట్ేఫుల్ 2: తృ ర ళ ు ట్్క్ రసల్ా్ చికూతస 

మాంట్్ఫయోట్్క్స మోతాద & భాయగం* ళయళధ  
ఫ్ంజ భల్  తుసయౌన్ G [ఱేదా] 18-24 మియౌమన్ 

మూతుట్ుల /24 ఖంట్ఱఔు, 
మోతాదన ఫాగించి కొకఔక 
యసమ ి4 ఖంట్ఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ 

అయు రసమసఱు  భన 

ళ ఫ్హట అోకోసన్ IVI 2g మోజుకూ ఔ యసమ ి అయు రసమసఱు  భన 
[ భన ఏదో ఔ భందతో తృసట్ు] 
కోల కససళహయౌలన్ 

IVI 2g అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి  
అయు రసమసఱు  భన 

[యట్్తోతృసట్ు] మితౄసమిుళహన్ 300-600mg, ఎతుమిద  
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి

అయు రసమసఱు  భన 

[యట్్తో తృసట్ు] జ ంట్ాబ ైళహన్** IVI 1mg/kg ఎతుమిద  
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి

మ ండ్ె రసమసఱు  భన 

* యసధాయణ మీనల్ పంక్షన్ ఈనా రసమికూ ళహతౄసయుస చేళ ేమోతాద 
** రతి భూడ్ె-నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ళయం జ ంట్ాబ ైళహన్ యసి భతు మియౕయౌంచడ్ం చాఱా భుకయం. 'ళన్-
షౌర్ క్ కసనసంట్ేరవన్' యసి భ 10mg/lన మించఔడ్ద భమిము 'ట్రఫ్ కసనసంట్ేరవన్' (మ ండ్ె ఖంట్ఱ ర-డోస్) 
2mg/l ఔనాా తఔుకళ ఈండాయౌ. 
కూంద  రసట్్కూ తదనయసయంగస  భన చెహున చికూతసఱో భాయుుఱు ఄళశయం ఈండొచి: 
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 మాంట్్ఫయోట్్క్ ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱు  
 చికూతస ళఱల  రతిఔఱ చయయఱు  
 ఄఱెమీుఱు 
 చికూతసఔు శుందన ఱేఔతృో ళడ్ం  

ఎండోకసమ టడట్్స్ ళఱల  తీళరబ ైన కసమిడమాక్ ప భఱయర్ మసళడ్ం ఱేదా మాంట్్ఫయోట్్క్స ఔు శుంద ంచఔతృో ళడ్ం 
జమిగిత ేకసమిడమాక్ ఴశు రచికూతస చేమాయౌస ఈంట్ుంద . 
ఖభతుఔ: IE ఈనా రతి మోగ ికసమిడయోరసశకఱర్ రసయధఱు చళ ేరతేయఔ రెభదయ కేందరా ఱఱో చికూతస తృ ందాయౌ 
ఆనెికూటవ్ ఎండోకసమ టడట్్స్ - తృోర ప భఱాకూసస్  
ఔంజ తుట్ల్ ఖుండ ెరసయధ , రసఱుాఱర్ ఖుండ ెరసయధ  (రతేయకూంచి, యుభాట్్క్ ఖుండ ెరసయధ ), తృో ర ళ ుట్్క్ యౘర్ట రసల్ా్ కూ 
కూంద తెయౌహన యధంగస ఏదెభనా జమిగినా ఫాకుటమిమల్ ఎండోకసమ టడట్్స్ దాామస ఔయౌగ ేరభాదాఱ నండు కసతృసడ్డాతుకూ 
మాంట్్ఫయోట్్క్ తృో ర ప భఱాకూసస్ మోఖుఱఔు ఆరసాయౌ. 

 ంట్్కూ శంఫంధ ంచిన చికూతసఱు 
 ఄుర్ మ ళహుమేట్మ ీట్రా క్ట శయుమ ీ(ఈదా: ట్ాతుసఱెఔటమీ) 
 మూమినమ ీట్రా క్ట ఆన ర్ర బ ంట్ేవన్ భమిము ఴశు రచికూతస  
 ఆనెిక్షన్ ఈనాపుడ్ె డెభఱేవన్ & ఔయమ ట్ాజ్  
 ఆనెిక్షన్ ళచిిన ఔణజఞఱాతుకూ ఴశు రచికూతస 

ఎండోకసమ టడట్్స్ ఔు యయుదింగస తృో ర ప భఱాకూసస్ - తఔుకళ రభాదం ఈనా శభూషం: ంట్్కూ శంఫంధ ంచిన చికూతసఱు, 
ఄుర్ మ ళహుమేట్మ ీట్రా క్ట శయుమ,ీ ఱోఔల్ ఱేఔ యసధాయణ భతేు  ఆచిి చేళహన ఄఫ్ ర్ట్్రక్స భమిము గ ైనెకోఱాజిఔల్ 
చికూతసఱు.    
ట్ేఫుల్ 3: ఎండోకసమ టడట్్స్ ఔు యయుదింగస తృోర ప భఱాకూసస్ 

మోతాద ళయళధ  
 దదఱఔు: ఄభాకుసళహయౌలన్ (PO) 3g 
హఱలఱఔు: ఄభాకుసళహయౌలన్ 50mg/kg 

చికూతసఔు ఖంట్ భుంద 

[ఱేదా] 
 దదఱఔు: ఎమితరోబ ైళహన్ భుంద 1.5 g, అ తమసాత  500mgకూ 
తగిగంచాయౌ  
హఱలఱఔు: ఎమితరోబ ైళహన్ భుంద 20 mg/kg body weight, అ 
తమసాత 10 mg/kg body weightకూ తగిగంచాయౌ 

చికూతసఔు ఖంట్ భుంద 
ఴశు రచికూతస ఄమాయఔ అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, 
ఄళశయం బేయఔు 

[ఱేదా] 
 దదఱఔు: కూలండాబ ైళహన్ 600mg 

చికూతసఔు ఖంట్ భుంద 
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5 -10 శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: కూలండాబ ైళహన్ 300mg 
5 శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: కూలండాబ ైళహన్ 150mg 
ంట్్కూ శంఫంధ ంచిన చికూతసఱు, ఄుర్ మ ళహుమేట్మ ీట్రా క్ట శయుమ,ీ యసధాయణ భతేు  ఆచిి చేళహన ఄఫ్ ర్ట్్రక్స భమిము 
గ ైనెకోఱాజిఔల్ చికూతసఱు.    

మోతాద ళయళధ  
 దదఱఔు: 
మాంహళహయౌలన్ IV 1g, అ తమసాత 500mg 
ఱేదా  
ఄభాకుసళహయౌలన్ (PO) 3g, అ తమసాత 1g 

ఴశు రచికూతసఔు ఄయఖంట్ భుంద ఱేదా 
ఆండ్క్షన్ శభమంఱో, అ తమసాత అయు 
ఖంట్ఱఔు 

హఱలఱఔు: 
కోల కససళహయౌలన్ (IV) 50 mg/kg body weight [దీతుతోతృసట్ు] 
 
 
మాంహళహయౌలన్ (IV) 50 mg/kg body weight [దీతుతోతృసట్ు] 
జ ంట్ాబ ైళహన్ (IV) 1.5-2 mg/kg body weight 
 
 తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈనాా ఱేఔతృో త ేనెఱ ఱోప  తుసయౌన్ మోగికూ ఆచిి 
ఈంట్ ేఏమి చేమాఱో ళ ువల్ మిస్క శభూషంఱో (కూంద) 
చడ్ండు 

 
భతేు ఔు 4 ఖంట్ఱ భుంద, ఴశు రచికూతస 
ఄభన 6 ఖంట్ఱ తయురసత 
 
ఴశు రచికూతసఔు ఄయఖంట్ భుంద ఱేదా 
ఆండ్క్షన్ శభమంఱో 

ఎండోకసమ టడట్్స్ ఔు యయుదింగస తృో ర ప భఱాకూసస్ - ఄధ ఔ రభాదం ఈనా శభూషం: ంట్్కూ శంఫంధ ంచిన చికూతసఱు, 
ఄుర్ మ ళహుమేట్మ ీట్రా క్ట శయుమ,ీ ఱోఄఫ్ ర్ట్్రక్స భమిము గ ైనెకోఱాజిఔల్ చికూతసఱు ఱేదా జ తుట్ోముమినమ ిచికూతసఱు. 
కసమిడమాక్ రసల్ా ఫాఖు చేళేట్పుడ్ె రసడ ేతృో ర ళ ుట్్క్ కసమిడమాక్ రసల్ా ఱేదా తృో ర ళ ుట్్క్ బ ట్ీమిమల్, ఆద ళయక ే
ళచినాా, కసమిడమాక్ రసఱుాఱోతి ళఽద ి చెంద న ఔంజ తుట్ల్ ఖుండ ెరసయధ  భమిము కసమిడమాక్ ట్రా న్స-తృసల ంట్ేవన్ 
మిళహమంట్సస ఄధ ఔ రభాదం ఈనా ఎండోకసమ టడట్్స్ ఫామిన డ ేఄళకసఴం చాఱా ఎఔుకళ. 

మోతాద ళయళధ  
 దదఱఔు:  
మాంహళహయౌలన్ (IV) 1g + కోల కససళహయౌలన్ (IV) 2g + జ ంట్ాబ ైళహన్ 
5mg/kg body weight ఱేదా 120mg 

ఴశు రచికూతసఔు ఄయఖంట్ భుంద ఱేదా 
ఆండ్క్షన్ శభమంఱో, ఔకయసమ ిభాతరబ ే
ఆరసాయౌ 

హఱలఱఔు:  
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కోల కససళహయౌలన్ (IV) 50 mg/kg body weight + మాంహళహయౌలన్ 
(IV) 50 mg/kg body weight + జ ంట్ాబ ైళహన్ (IV) 1.5-2 
mg/kg body weight 

ఴశు రచికూతసఔు ఄయఖంట్ భుంద ఱేదా 
ఆండ్క్షన్ శభమంఱో, ఔకయసమ ిభాతరబ ే
ఆరసాయౌ 

 తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈనాా ఱేఔతృో త ేనెఱ ఱోప  తుసయౌన్ మోగికూ ఆచిి 
ఈంట్:ే 
కూలండాబ ైళహన్ IV* 300mg + జ ంట్ాబ ైళహన్ IV 120mg 

ఴశు రచికూతసఔు ఄయఖంట్ భుంద ఱేదా 
ఆండ్క్షన్ శభమంఱో, ఔకయసమ ిభాతరబ ే
ఆరసాయౌ 

* మూమోఱాజిఔల్ ఱేదా గ ైనకోఱాజిఔల్ చికూతసఱు చేళేట్పుడ్ె కూలండాబ ైళహన్ ళఱల  ఎట్ుళంట్ ్ఈయోఖం ఈండ్ద; 
ఎందఔంట్ ేఅ శభమంఱో ఄద  ఎంట్ెమోకోఔకల్ ఆనెిక్షన్ న ఄమిఔట్టఱేద. కూలండాబ ైళహన్ ఫదఱు రసంకోబ ైళహన్ 1g, 
చికూతసఔు 1-2 ఖంట్ఱ భుంద ఔతూశం ళంద తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ. 
 
2.1 యుభాట్్క్ పళర్ 
ఖూా ప్ A ß-ఴీమోఱభెట్్క్ ళ ట తోృోట కోకొఔకస్ ఫాకుటమిమా (GABHS) ముదట్ గొంతే ఆనెిక్షన్ ఔయౌగించాఔ ఄద  ఔాభంగస 
 మిగ ియుభాట్్క్ పళర్ న ఔడా ఔఱుఖజేశు ంద . ఄభత ేఇ ఫాకుటమిమా ఎఱా జామసతుకూ కసయణం ఄళపతేందో 
తెయౌమద.  
రసయధ  తుమసి యణఔు జోన్స క ైైట్ీమిమా 1992 (కూంద ట్ేఫుల్ చడ్ండు) తృసట్్ంచాయౌ 
1. మ ండ్ె బేజర్ క ైైట్ీమిమా ఱేదా 
2. ఔ బేజర్ క ైైట్ీమిమన్, మ ండ్ె బ ైనర్ క ైైట్ీమిమా (కోఔకల్ ఆనెిక్షన్ ఈందతు అధామసఱు ఈండాయౌ) 

బేజర్ క ైైట్ీమిమ  ా బ ైనర్ క ైైట్ీమిమ  ా
కసమ టడట్్స్ 
బ ైగేాట్ోమ ీతృో య్అయుమ ైట్్స్  
ళ భడెనాహ మ్స కొమిమా  
ఎమితీభా భామిునేట్ం 

ఱక్షణాఱు  
 జాయం  
 ఄమసు ైయౌుమా   

రయోఖఱసఱ  
  మిగిన ఄఔయట్స ేస్ మిమాక టంట్సస (ఈదా: CRP) 
 తృో ర ఱాంగ్డ PR ఆంట్మ ాల్    

దీతుతోతృసట్ు 
మోగికూ ఆట్ీళఱే GABHS ఆనెిక్షన్ ళచిిందతు తుమిదవటబ ైన అధామసఱు ఈండాయౌ; ఈదా: తృసజిట్్వ్ తరోట్స ఔఱిర్ ఱేదా 
మాంట్్జ న్ డుట్ెక్షన్ భమిము/ఱేదా ఎయౌరేట్ెడ్స ళ ట తోృోట కోఔకల్ మాంట్ీఫాడ ీట్ెస్ట్ (మాంట్-ీళ ట తోృోట ఱ భెళహన్ , మాంట్-ీ
డీఅకుసమ ైఫో నయకూలభేస్) 
 
చికూతస  
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భందఱు ఱేఔుండ  ా- ఄఔయట్స ళేటజ్ 
 యఱసాంతి, తృో వణ - కసమ టడట్్స్ ఱక్షణాఱు ఄతుా తగిగతృో మాభ ఄతు తుమసి యణ జమిగేళయఔు 
 మోగికూ చయయఱ ఖుమించి, జఞఖాతుఱ ఖుమించి యళయణ 
 యో ర్ తరోట్స తురసయణ ఖుమించి రతేయఔబ ైన యక్షణ 

భందఱ దాామస - ఄఔయట్స ళేటజ్ 
తౄసమింజ భట్్స్ ఈనాా ఱేఔునాా ఇ చికూతస కొనయసగించళచి 

B: ఫ్ంజఞతీన్  తుసయౌన్ (IM) 1.2MU ఔకయసమ ి
హఱలఱఔు - ఐద శంళతసమసఱ ఱోప - 0.3MU; ఐద నండు ద  శంళతసమసఱ ఱోప - 0.6 MU; ద  
శంళతసమసఱ  భన 1.2MU ఔకయసమ.ి 

ఱేదా 
A:  తుసయౌన్ V (O) 500 mg, మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల , ద  మోజుఱు 

హఱలఱఔు: ఐద శంళతసమసఱ ఱోప – 125 mg; ఐద నండు ద  శంళతసమసఱ ఱోప – 250 mg, మోజుకూ మ ండ్ె 
ఱేదా భూడ్ె యసయుల , ద  మోజుఱు 
 తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈంట్ ే

A: ఎమితరోబ ైళహన్ 500 mg ఱేదా 40mg/kg మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల , ద  మోజుఱు 
ఄఔయట్స అయుమ ైట్్స్ భమిము కసమ టడట్్స్ - చికూతస  

A: మాళహుమిన్ (O) 25mg/kg మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల , ఄళశయం ఈనాతుా మోజుఱు 
జాయం తగిగతృో భ, కులల  రసపఱు తృోభ, యసధాయణం ఄభేయ ళయఔు మాళహుమిన్  భ మోతాదఱో ఆరసాయౌ. అ తమసాత 
ఔాభంగస మోతాద తగిగశు  మ ండ్ె రసయఱ తృసట్ు భందతు రసడాయౌ. ఔరేల రసయధ  ఱక్షణాఱు తియఖఫడుత,ే  భన 
చెహున యధంగస మాళహుమిన్ మోగికూ ఆరసాయౌ.  
ఖభతుఔ: ట్్తుాట్స్ ఱేదా ఆతయ యవూమితబ ైన ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  మాళహుమిన్ మోతాదన తగిగంచాయౌ. 
కసమ టడట్్స్ తీళరతయం ఄళపత ఖుండ ెతుతనం తగిగతృో భ మాళహుమిన్ ఔు శుంద ంచఔతృో త,ే మాళహుమిన్ తో తృసట్ు  

 రడుాయో ఱోన్ 1-2mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమ ిభూడ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱు 
భూడ్ె నండు నాఱుఖు రసయఱ తమసాత రసయధ  ఱక్షణాఱు తఖుగ తేంట్ ే రడుాయో ఱోన్ మోతాద ఔడా తగిగంచాయౌ 
(తమసాత తుయౌహరేమాయౌ) 
ళ భడెనాహ మ్స కొమిమ  ా- చికూతస 
 దదఱఔు: యౘఱో మిడాల్ (O) 1.5-3mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, ఄళశయం కొదీద 
హఱలఱఔు: యౘఱో మిడాల్ 50mcg/kg మోతాదన మ ండ్ెగస చేళహ ఆరసాయౌ 
 
ఖభతుఔ: ఖమిైణీఱు, ఴశు రచికూతస ఄళశయం ఈనా రసలైా, ఆంట్రా ఔటఫుల్ యౘర్ట ప భఱయర్ ఱేదా ఆతయ భందఱఔు 
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శుంద ంచతు ఱక్షణాఱు  మిగినపుడ్ె మోగ ికచిితంగస రతేయఔ అశతిరఱో చేమసయౌ. 
 
యుభాట్్క్ పళర్ తమసాత తృ ర ప భఱాకూసస్ 
ఄఔయట్స యుభాట్్క్ పళర్ భమిము యుభాట్్క్ యౘర్ట రసల్ా య్వన్స ఈనా రతి మోగికూ తృ ర ప భఱాకూసస్ కచిితంగస 
ఆరసాయౌ. ఇ దితి ఎతుా మోజుఱు ఄతు తుమిదవటంగస ఱేద కసతూ, హఱలఱఔు ఄభత ేరసమికూ ఆయరెభ ఔక శంళతసమసఱు 
ళచేి ళయఔు తృ ర ప భఱాకూసస్ కొనయసగించాయౌ. ఖతంఱో డెపహతుట్స కసమ టడట్్స్ ళళేు , ఆంట్ోల  కసతూ ఫమట్ కసతూ ళ ట తోృోట కోఔకల్ 
ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఄధ ఔంగస ఈంట్ ేహఱలఱఔు, రసమికూ భు భు శంళతసమసఱు ళచేి ళయఔు తృ ర ప భఱాకూసస్ 
కొనయసగించాయౌ. 
భందఱు  

B: ఫ్ంజఞతీన్  తుసయౌన్ (IM) 2.4MU, నెఱఔు ఔ యసమ ిఱేదా భూడ్ె రసమసఱఔు* ఔ యసమ.ి 
నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 1.2MU, భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు రసమసఱఔు ఔ యసమ,ి 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 యసమ,ి 21-30 శంళతసమసఱ 
ళమశ ళచేి ళయఔు  

ఱేదా 
ఎమితరోబ ైళహన్ 250mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 

నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 125-250mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి 21-30 శంళతసమసఱ 
ళమశ ళచేి ళయఔు 
*భూడ్ె రసమసఱఔు ఔ మోతాద తీశకోళడ్ం భంచి పయౌతాతుా ఆశు ంద  

3.1 రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్ భమిము ఔంజ తుట్ల్ శట ఔోియల్ యౘర్ట డుళస్ 
రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్ 
ఄఔయట్స యుభాట్్క్ పళర్ ళచాిఔ కసతూ ఆనెికూటవ్ ఎండోకసమ టడట్్స్ ళచాిఔ కసతూ ఆశకమిక్ యౘర్ట డుళస్ ళచాిఔ కసతూ 
ళచేి రసయధ  రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్. దీతు ళఱల  రసల్ా్ దెఫబతినడ్ం జయుఖుతేంద , యసధాయణంగస ఖుండ ెఎడ్భ 
ఔక రసల్ా్. ఇ రసయధ  తీళరత భమిము రసయధ  ళఱల  ఔయౌగ ేఄనామోఖయ ళహితేఱు మోగికు-మోగికు భాయుతాభ.  
ఔంజ తుట్ల్ యౘర్ట డుళస్  
ఖుండ ెఖదఱఱో ళచేి ఔంజ తుట్ల్ ఱోతృసఱు ఱేదా రెళ సల్ రసల్ ఄననభయ్స్ ళఱల  ళచేి రసయధ తు ఔంజ తుట్ల్ యౘర్ట 
డుళస్ ఄంట్ాయు  
ఖుండ ెతుచేమఔతృో ళడ్ం, ఆనెికూటవ్ ఎండోకసమ టడట్్స్, ఏట్్రమల్ ప భతరఱేల వన్, ళహశటమిక్ ఎంఫాయౌజం (ఈదా: యోట ో క్) ళంట్ ్
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ఄళశిఱ ళఱల  రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్ భమిము ఔంజ తుట్ల్ యౘర్ట డుళస్ భమింత కూలవటం ఄభతృో తాభ. 
యసధాయణ చయయఱు  

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

 రెభదయ, దంత మీక్షఱు చేభంచకోళడాతుకూ రెయానపుడ్ె యౘర్ట భయమర్ ళశు నా శంఖతి తెయౌమజేమాయౌ 
రెభదయ తుపణుఱ శఱయౘ ఎపుడ్ె తీశకోరసయౌ? 

 యౘర్ట భయమర్ ళశు నాపుడ్ె  
 యౘర్ట భయమర్ కోశం ఎట్ుళంట్ ్దీయఘకసయౌఔ చికూతస తీశకోనపుడ్  ె 
 ఖుండెఔు శంఫంధ ంచిన రసయధఱు ఱేదా రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔతుహశు ంట్ ే 
 ఎపుడ్ె ఱేతు యధంగస ఄనామోఖయం తృసఱళాడ్ం  
 రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్ కోశం ఆనేాళహవ్ డ్మాగొాళహటక్ దితేఱు ఱేదా థెయ కూ రెలలఫో భ ేరసయు 

తీశకోరసయౌసన తృ ర ప భఱాకూటక్ మాంట్ీఫయోట్్క్ చికూతస ఖుమించి తెఱుశకోళడాతుకూ   
4.1 ఴ ైమ టనషన్  
ఴ ై ఫలడ్స  రవర్ ఄతు ఔడా హఱళఫడ ేఴ ై మ టనషన్ దీయఘకసయౌఔ రసయధ ; ఆందఱో అయటమీస్ ఔు శంఫంధ ంచిన ఫలడ్స  రవర్ 
(యఔు తృో ట్ు)  యుఖుత ఈంట్ుంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
యఔుతృో ట్ు మీక్షఱు భూడ్ె యసయుల  ఎపుడ్ె చేయసు యు ఄంట్ ే- 

 మోగ ిSBP ≥ 140mmHg* ఈంట్ ేఱేదా DBP ≥ 90mmHg ఈంట్.ే ఇ మీక్షఱు మ ండ్ె మోజుఱఔు ఔయసమ ి
ఱేదా మ ండ్ె నెఱఱఔు భూడ్ె యసయుల  చేయొచి. [SBP ఄంట్ ేళహయోట యౌక్ ఫలడ్స  రవర్; DBP ఄంట్ ే
డ్మాయోట యౌక్ ఫలడ్స  రవర్] 

 ఴ ైమ టనషన్ ఈంద  ఄతు ఄనభానభునా మోగికూ ఔతూశం భూడ్ె యసయుల  యఔుతృో ట్ు మీక్షఱు చేమాయౌ; దాతుా 
ళఱల  ఴ ైమ టనషన్ ఈందో ఱేదో తెఱుశు ంద  

 మోగ ిSBP ≥ 160mmHg ఈంట్ ేఱేదా DBP ≥ 100mmHg ఱేదా అ భన ఈంట్ ేరెంట్న ేరసమికూ భందఱ 
దాామస చికూతస ముదఱు ట్ాట యౌ. (ఄతయళశయ చయయఱు - ఴ ైమ టతుసవ్ ళహమసి్ యఫాఖంఱో చడ్ండు) 

 మోగ ిభు భు శంళతసమసఱ ఱోప ఱేదా ఄయరెభ శంళతసమసఱ  భన ళమశ ఈండు, ఴ ై మ టనషన్ మసళడాతుకూ 
కసయణం తెయౌళేు , దాతుా ళ ఔండ్మ ీఴ ైమ టనషన్ గస ఫాయంచాయౌ. 

భుకయబ ైన ఄంఱసఱు 
 ఴ ైమ టనషన్ తో తృసట్ు ళచేి ఄళశిఱన ఖుమిుంచి, చికూతస ఄంద ంచాయౌ  
 కసమిడయోరసశకాఱర్ మిస్క ఏబ ైనా ఈందేమో చడాయౌ  
 మోగికూ ఴ ైమ టనషన్ ఖుమించి ూమిు యళమసఱు ఆచిి, జీళనఱ ైయౌఱో ఎట్ుళంట్ ్భాయుుఱు చేశకోరసఱో 
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యళమించాయౌ  
 SBP >140 mmHg; DBP > 90 mmHg ఈంట్ ేతక్షణబ ేభందఱు దాామస చికూతస తృ ందాయౌ  
 ఴ ైమ టనషన్ ఈనా మోఖుఱు జీయతకసఱం మాంట్-ీఴ ైమ టతుసవ్ చికూతస తృ ందాయౌసంద ే 
 ఴ ైమ టనషన్ ఔు ఎట్ుళంట్ ్రసయధ  ఱక్షణాఱు ఈండ్ళప; చికూతస ఄంతిభ ఱక్షయం రసయధ తు ఄదపఱో  ట్్ట 

ఖుండెఔు యౘతు జయఖఔుండా చశకోళడ్బ ే 
 రెభదయతు శచనఱు తృసట్్ంచడ్బ ేఴ ైమ టనషన్ ఄదపఱో ఈండ్డాతుకూ శయౘమడ్ెతేంద  
 భందఱ ళఱల  ఔయౌగ ేళ భడ్స-ఎప క్ట్ న తగిగంచడ్ం, రసట్ ్ఖుమించి యళమించడ్ం చాఱా ఄళశయం 
 ఄయరెభ శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ మాంట్-ీఴ ైమ టతుసవ్ భందఱు తఔుకళ మోతాదఱో  భగస ఄతయంత 

జఞఖాతుతో ఆరసాయౌ  
 ఴ ైమ టనషన్ ళచాిఔ ఇయోట ో జ న్ కసంట్రా ళ హటవ్ రసడ్ెతేనా భఴిలఱఔు రతాయభాాామ భందఱు ళహతౄసయుస 

చేమాయౌ 
 ఄళమరసతుకూ యౘతు ఔఱుఖుతేంట్,ే ఈదా: కసమిడయోబ గసయౌ, తృ ర ట్ెనమిమా ఱేదా ఈమేమిమా, మ ట్్ననతి, 

యోట ో క్ ముదఱభెన ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  రెంట్న ేచికూతస తృసర యంతేంచాయౌ  
 యఔు తృో ట్ు ఄదపఱోకూ ళచేింతళయఔు నెఱ నండు భూడ్ె నెఱఱ ఱోప రెభదయ మీక్షఱఔు యౘజయు కసరసయౌ; 

కసశు  ఄదపఱోకూ ళచాిఔ అయు నెఱఱఔు ఔ యసమ ిమీక్షుంచఔుంట్ ేచాఱు  
 యఔు తృో ట్ు ఔకయసమిగస డుతృో ళడ్ం ఄనేద  యోట ో క్ ఱేదా ఄంధతాాతుకూ దామ ితీయొచి. ఴ ైమ టతుసవ్ 

ఎబ మ ుతూసస్ ఈనా రసమిక ేఄతయళశయంగస యఔు తృో ట్ుతు తగిగంచ ేరమతాం చేమాయౌ, ఄద  ఔడా రెభదయఱు 
భాతరబ ేచేమాయౌ (కూంద చడ్ండు) 

 చికూతస యొఔక ఱక్షయం DBP తు 90 mm Hg ఔంట్ ేతఔుకళఔు తీశఔుమసళడ్ం; ఄద  ఔడా ళ భడ్స ఎప క్ట్ 
ఏమి ఱేఔుండా    

ఖభతుఔ: మిస్క యసట ో ట్్పహకేవన్ కోశం మోగితు మీక్షుంచాయౌ - బేజర్ మిస్క తౄసఔటర్స, ట్ామ గట్స అమసగ న్ డాబేజ్, ఄయో ళహభేట్ెడ్స 
కూలతుఔల్ కసమిడయో రసశకాఱర్ ఔండువన్ భమిము కో-ముమిబడుట్ ీ
చితరం 1: ఴ ైమ టనషన్ తుయాషణ 
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ట్ేఫుల్ 7: బేజర్ మిస్క తౄసఔటర్స, ట్ామ గట్స అమసగ న్ డాబేజ్, ఄయో ళహభేట్ెడ్స కూలతుఔల్ ఔండువన్ 
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బేజర్ మిస్క తౄసఔటర్స ట్ామ గట్స అమసగ న్ డాబేజ్ ఄయో ళహభేట్ెడ్స కూలతుఔల్ ఔండువన్ 

SBP & DBP యసి భ  
ధభతృసనం 
డెభళహల హడీమిమా  
ముతుం కొఱెయసట ో ల్ < 5mmol/l  ఱేదా 
LDL >3.0mmol/l ఱేదా 
భఖరసమిఱో - HDL < 1mmol/l; 
అడ్రసమిఱో <1.2mmol/l 
డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ 
ఔుట్ుంఫంఱో ఎళమిక ైనా రబ చయర్ 
ఆశకమిక్ యౘర్ట డుళస్ ఱేదా ఔమోనమ ీ
అయటమ ీడుళస్ ఈంట్;ే భఖరసమిఱో మాఫ్భ 
ఐద శంళతసమసఱ ఱోప; అడ్రసమిఱో 
ఄయరెభ శంళతసమసఱ ఱోప 
నడ్ెభు చట్ుట  కొఱత - ఔడ్ెప దఖగయ 
ళచేి ఫలళహట్ ీ 
భఖరసయు ≥ 102cm; అడ్రసయు ≥ 
88cm 

ఇళజీ పయౌతాఱన ఫట్్ట 'ఱెఫ్టట 
రెంట్్రఔుయఱార్ ఴ ైర్-ట్ోర ప' 
 
బ ైకోా -అఱుబమినమిమ :ా 
అఱుబమిన్/కూామాట్్తున్ మేలహయో 
3-30mg/mmol 
 
కూామాట్్తున్ యసి భఱో  యుఖుదఱ: 
భఖరసమిఱో - 115 - 133μmol/l; 
అడ్రసమిఱో - 07 – 124μmol/l 

ఔమోనమ ీఅయటమ ీడుళస్ 
 
యౘర్ట ప భఱయర్  
 
కసా తుక్ కూడీా డుళస్ 
 
అఱుబమిన్/కూామాట్్తున్ మేలహయో 
>30mg/mmol 
 
యోట ో క్ ఱేదా ట్రా తుసభ ంట్స ఆశకమిక్ 
ఎట్ాక్  
 మిప యల్ రసశకఱర్ డుళస్ ఄడాాన్్్ 
మ ట్్ననతి 
ఴ మోమేజ్ ఱేదా ఎఔుసడేట్సస 
తృసహఱోల ఎడీభా    

 
చికూతస 
ఱక్షయం: మోగిఱో ఄనఔునా యసి భఱో యఔుతృో ట్ున యసధ ంచడ్ం భమిము అ యసి భతు కొనయసగించడ్ం  
యసధాయణంగస యఔుతృో ట్ు యసి భ ళహయోట యౌక్ 140 mmHg ఔనాా తఔుకళ; డ్మాయోట యౌక్ 90 mmHg ఔనాా తఔుకళ 
ఈండాయౌ. ఄభత ేకసమిడమాక్ ఆం భమ మంట్స ఱేదా మీనల్ ఆం భమ మంట్స ఱేదా ద మాఫ్ట్్క్ మోఖుఱఱో యఔుతృో ట్ు 130/80 
mmHg ఔంట్ ేతఔుకళగస ఈండాయౌ. డెభళహల హడీమిమా ళంట్ ్కసమిడయోరసశకాఱర్ శభశయఱన ఄమిఔడ్ెత, మోగ ి
జీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు తీశఔు మసళడ్ం దాామస ఇ ఱక్షాయతుా చేయుకోరొచ .ి 
భందఱు ఱేతు చికూతస 
జీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు: 
BMI ఆండెక్స (18.5 – 24.9kg/m²) రకసయం ఫయుళపన తగిగంచఔున ేరమతాం చేమాయౌ 
DASH (Dietary Appropriate to Stop Hypertension) దదతితు తృసట్్ంచాయౌ: చ దాయిం ఎఔుకళపనా 
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అయౘయం, ండ్ెల , ఔయగసమఱు, హండుధామసి ఱు, తఔుకళ కొళపా ఈండ ేతృసఱ ఈతుతేు ఱు తీశకోరసయౌ  
డెభట్మ ీయో డుమం తీశకోళడ్ం తగిగంచాయౌ; మోజుకూ 2.4gm యో డుమం ఱేదా 6gm యో డుమం కోల మ ైడ్స ఔంట్ ేతఔుకళ 
మోతాదఱో తీశకోరసయౌ 
భందఱ దాామస చికూతస 
పస్ట ఱభెన్ చికూతస - ఔం యౌలంగ్ ఆండుకేవన్స ఱేఔుండా 
తఔుకళ మోతాదఱో తెభఄజ భడ్స డెభముమ ట్్క్స + తృ ట్ాలహమం ళేుమింగ్ (ఈదా: ఫ్ండోరఫ్పల బ తిమజ భడ్స 2.5 -5mg/d, 
ఴ ైడోరకోల తిమజ భడ్స 12.5 -25mg/d + ళ భుమోననఱాకోట న్ 25mg/d)   
 
ళ ఔండ్స ఱభెన్ చికూతస - ఔం యౌలంగ్ ఆండుకేవన్స తో 
 

ఔం యౌలంగ్ ఆండుకేవన్స డ్రగ్ కసల స్ 
మాంజ భనా ß-ఫాల ఔర్ ఱేదా ఱాంగ్ మాకూటంగ్ కసయౌషమమ్ ఛానల్ ఫాల ఔర్ 
రమర్ ఱేదా తృో స్ట-భయోకసమిడమల్ 
ఆనాిర్ర 

- ß-ఫాల క ర్ భమిము ACE ఆతుహతట్ర్ 
- ఔరేల S-ఫాల ఔర్ ళఱల  ఆఫబందఱు ళశు ంట్:ే ఱాంగ్ మాకూటంగ్ 
కసయౌషమమ్ ఛానల్ ఫాల ఔర్ ఈదా: రెమసమిల్ 

యౘర్ట ప భఱయర్  
రసఱయం ఒళర్-ఱోడ్స కోశం: 

- ACE ఆతుహతట్ర్ భమిము కసమ ాడుఱోల్ 
- డెభముమ ట్్క్స - ళ భుమోననఱాకోట న్ పపయమోళ బ ైడ్స 

ఱెఫ్టట రెంట్్రఔయఱర్ ఴ ైర్-ట్ోర ప (ఇళజీ 
దాామస తుమసి మితం) 

ACE ఆతుహతట్ర్ భమిము ARB 

యోట ో క్: ళ ఔండ్మ ీహరరెనషన్ ఴ ైడోరకోల మోతెభమాజ భడ్స ఱేదా ఆండాహబ ైడ్స భమిము ACE ఆతుహతట్ర్ 
డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ ACE ఆతుహతట్ర్ ఱేదా  ARB, యసధాయణంగస ఆయ డెభముమ ట్్క్స తో 

తృసట్ు తీశఔుంట్ాయు 
కసా తుక్ కూడీా డుళస్ ACE ఆతుహతట్ర్, యసధాయణంగస ఆద  డెభముమ ట్్క్స తో తృసట్ు 

తీశఔుంట్ాయు 
ఐయో ఱేట్ెడ్స ళహయోట యౌక్ ఴ ైమ టనషన్ ఴ ైడోరకోల మోతెభమాజ భడ్స ఱేదా ఱాంగ్ మాకూటంగ్ కసయౌషమమ్ ఛానల్ ఫాల ఔర్ 
 రఖాతూస మిథెభఱోడ తృస ఱేదా ఴ ైడరా ఱజ భన్ (ACEI/ARB ట్ెట్రా ట్ోజ తుక్ 

రసడ్ఔడ్ద) 
తృో ర యసట ట్్జం అఱాి-ఫాల ఔర్ 
 దదఱఔు/ళయో ళఽది ఱఔు CCB 
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ఴ ైమ టనషన్ చికూతసఔు అమోద ంచఫడున భందఱు 
శంకయ కసల స్ భంద మోతాద 

1 తెభఄజ భడ్స డెభముమ ట్్క్స 
 

ఫ్ండోరఫ్పల బ తిమజ భడ్స   5 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఴ ైడోరకోల మోతెభమాజ భడ్స 12.5 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి

2 ఱప్ డెభముమ ట్్క్స 
 

పపయమోళ బ ైడ్స 40-80 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి
ట్ోమసళ బ ైడ్స 2.5-5 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి

3 తృ ట్ాలహమం ళేుమింగ్ డెభముమ ట్్క్స 
 

ళహుమిననఱాకోట న్ 25 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఎహల మ ననన్ 25 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి

4 ళ ంట్రల్ ఄడెరనెమిుక్ ఆతుహతట్ర్ మిథెభఱోడ తృస 250 mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
కొల తుడీన్ 50 µg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి

5 ß - ఫాల ఔర్స  
- నాన్ ళ ఱెకూటవ్  
- ళ ఱెకూటవ్ 
- అఱాి & తెట్ా ఫాల ఔర్స 

తృ ర తృసర ననఱోల్  80 mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
ఄట్్ననఱోల్  50-100 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి
బ ట్ోతృ ర తృో ల్ 100 mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
కసమ ాడుఱోల్ 12.5 – 25 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి

6 ACE ఆతుహతట్ర్ కసయతృోట హరల్ 5-20 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి
ARB ఎనాఱహరల్ 50-100 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి

7 కసయౌషమమ్ ఛానల్ ఫాల ఔర్స - CCB తుప డు భన్ SR 10-20 mg నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
అంఱోడు భన్ 5-10 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి

8 డెభమ క్ట రసయో డెభఱేట్ర్స ఴ ైడరా ఱజ భన్ 25 mg మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
 
రెభదయ తుపణుడుతు ఎపుడ్  ెశంరద ంచాయౌ? 

 మ ళహళ టంట్స (మితౄసర ఔటమ)ి ఴ ైమ టనషన్ 
 ళ ఔండ్మ ీఴ ైమ టనషన్ ఈందనఔునాపుడ్  ె 
 ఴ ైమ టతుసవ్ ఎబ మ ుతూసస్  
 ఴ ైమ టనషన్ ళఱల  యౘర్ట ప భఱయర్    
 మోగ ిభు భు శంళతసమసఱ ఱోప ఄముయంట్ ే
 యఔుతృో ట్ు తీళరంగస  మిఖుంట్ ేఱేదా చికూతసఔు శుంద ంచఔతృో త ే
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మ ళహళ ట ంట్స (మితౄసర ఔటమ)ి ఴ ైమ టనషన్ 
భూడ్ె మాంట్-ీఴ ైమ టతుసవ్ భందఱు (డెభముమ ట్్క్ తో ఔయౌహ) శమ ైన మోతాదఱో రసడునుట్్కు ఴ ైమ టనషన్ 
>140/90mmHg ఱోన ేఈంట్ ేఅ ఄళశిన మ ళహళ టంట్స (మితౄసర ఔటమ)ి ఴ ైమ టనషన్ ఄంట్ాయు. 
ఴ ైమ టతుసవ్ ఄమ ుతూస 
రసయధ  ఱక్షణాఱతో ఔడున తీళరబ ైన ఴ ైర్ ట్ెనషన్ మసళడ్ం - DBP >110 mmHg ఱేదా 180mmmHg; 
దీతుతోతృసట్ు ట్ామ గట్స అమసగ న్ డాబేజ్ ఱేదా గేాడ్స మ ట్్ననతి - తృసర ణాతృసమం ఱేతు నయమో ఱాజిఔల్ ఱేదా కసమిడమాక్ 
శభశయఱు మసళడ్ం ఴ ైమ టతుసవ్ ఄమ ుతూసగస ఫాయంచాయౌ. ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  మోగ ికచిితంగస అశతిరఱో చేమ ి
చికూతస తృ ందాయౌ. 
చికూతస  
ఱక్షయం: నఱఫ్భ ఎతుమిద  నండు డెఫ్భై మ ండ్ె ఖంట్ఱ ఱోప DBPతు 100mmgఔు తీశఔుమసళడ్ం. 
 భ ఱక్షాయతుా యసధ ంచడాతుకూ కూంద చెహున భందఱు రసడుత ేపయౌతం ఈంట్ుంద  

 ఱాంగ్ మాకూటంగ్ కసయౌషమమ్ ఛానల్ ఫాల ఔర్ 
 ACE ఆతుహతట్ర్ - తఔుకళ మోతాదఱో రసడు ఄళశమసతుా ఫట్్ట  ంచకోరొచి  
 ß-ఫాల ఔర్  
 డెభముమ ట్్క్ - తెభఄజ భడ్స డెభముమ ట్్క్స ఱేదా ఱప్ డెభముమ ట్్క్స; మీనల్ ఆన్-శపలహమతూస & ఱమనమ ీ

ఒడీభా ఈనాపుడ్ె పపయమోళ బ ైడ్స ఫాగస తు చేశు ంద     
ఴ ైమ టతుసవ్ ఎభమ ుతూస  
యఔుతృో ట్ు ఄధ ఔంగస  మిగితృో భ ళహయోట యౌక్ ≥ 180mmHg; డ్మాయోట యౌక్ ≥130mmHg యసి భఱోకూ చేయుకొతు 
తృసర ణాతృసమ ళహితిఱోకూ మోగ ిరెయలతృో ళడాతుా ఴ ైమ టతుసవ్ ఎభమ ుతూస ఄంట్ాయు. దీతు ళఱల  ఔయౌగ ేతృసర ణాతృసమ ళహితేఱు:  

 తుఱఔడ్గస ఱేతు మాంజ భనా/భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ 
 ఴ ైమ టతుసవ్ ఎనెసపఱోతి; ఈదా: తీళరబ ైన తఱనొహు, ఔంట్ ్శభశయఱు, ఖందయగోలం, కోభా ఱేదా ళవర్స 

(యట్ ్ళఱల  ళ మిఫరల్ ఴ మోమేజ్ ఔడా మసరొచి) 
 తీళరబ ైన ఱమనమ ీఒడీభాతో తృసట్ు ఄఔయట్స ఱెఫ్టట రెంట్్రఔయఱర్ ప భఱయర్     
 ఎఔసళహవ్ శయౄకాఱేట్్ంగ్ కసట్్కోఱబ ైన్స; ఈదా: పహయోకోామోళ భట్ోభా - ఄయుదగస ఄతయళశయ ళహితికూ దామ ి

తీశు ంద ; మోననఄబ ైన్ అకుసడేస్ ఆతుహతట్ర్స తో అయౘయం ఱేదా ఆతయ భందఱు ఔఱళడ్ం  
 మీనల్ ప భఱయర్  
 ఄఔయట్స ఄయోట్్క్ డెభళ క్షన్ [Acute aortic dissection] 
 ఎకసల మిు్మా భమిము తీళరబ ైన ర-ఎకసల మిు్మా   

చికూతస 
మోగికూ యఔుతృో ట్ున  మినెట్రల్ థెయ దాామస ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడ్ం.   మినెట్రల్ థెయఱో ఆంట్రా యనస్ ఏజ ంట్సస 
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దాామస మోగికూ ఄళశయబ ైన భందఱు ఄంద శు  ఴీమోడెభనమిక్స న మియౕయౌశు  ఈండాయౌ. ఆంట్రా యనస్ భందఱు: 
 నెభట్ోర  గిలజమిన్ (గిలళ మిల్ ట్ెభరనెభట్ేరట్స) 
 ఴ ైడరా ఱజ భన్ ఱేదా డెభఴ ైడరా ఱజ భన్ 

5.1 యౘర్ట ప భఱయర్  
5.2 ఄఔయట్స యౘర్ట ప భఱయర్ (AHF) ఱేదా డీకసం నేసట్ెడ్స ఄఔయట్స యౘర్ట ప భఱయర్ (DAHF) 
ఔాభంగస ఱేఔ ఄఔయసమతేు గస ఖుండ ెతుచేమట్ం అగితృో భేఱా ఄతుహంచ ేఱక్షణాఱు, శంకేతాఱు ళచిి మోగ ి
ఄతయళశయంగస అశతిరఱో చేమసయౌసన మిళహితి మసళడాతుా ఱేదా ఖుండ ెతుతనం యసధాయణం ఄళాడాతుకూ భందఱు 
తీశకోళడాతు  ాAHF ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ  ఱక్షణాఱు చాఱా రభాదఔయబ ైనయ.  
శటఔోియల్ యౘర్ట డుళస్ ఈనా ఱేఔ చికూతస తీశఔునా మోఖుఱఔు AHF ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు , అ ఄళశిన డీకసం నేసట్ెడ్స 
ఄఔయట్స యౘర్ట ప భఱయర్ (DAHF) ఄంట్ాయు. 
ఄఔయట్స యౘర్ట ప భఱయర్ ఔు కసయణం భమిము దాతు ళఱల  ళచేి రభాదాఱు రెంట్న ేతెఱుశఔుతు ఖుండెఔు 
ఎఔుకళ యౘతు జయఖఔుండా చికూతస ముదఱు ట్ాట యౌ. 
రసయధ  కసయకసఱు  

 కూాతం ఈనా కసా తుక్ యౘర్ట ప భఱయర్ డీకసం నేసవన్ జమిగిత;ే ఈదా: కసమిడయోభయోతి,  మితృసయటం 
కసమిడయోభయోతి 

 ఄఔయట్స రసఱుాఱర్ మీఖమిుట్ేవన్ - AR, MR 2° ఎండోకసమ టడట్్స్, కసమ డ ట్ెండున ేయిర్   
 మోగిఱో ఈనా రసఱుాఱర్ రసయధ  తీళరతయం ఄళడ్ం – MS, MR, AR, AS 
 ళహయమర్ ఄయోట్్క్ ళ టననళహస్  
 ఴ ైమ టతుసవ్ క ైైళహస్ 
 ఄఔయట్స ఔమోనమ ీళహండోరమ్ - NSTEMI/STEMI, RV ఆనాిర్క్షన్, ACS బ కసతుఔల్ కసంహల కేవన్  
 ఄఔయట్స ఄమితిమమస్ - VT /VF, AF/ఫ్లట్టర్ ఱేదా ఆతయ SVTs  
 ఄఔయట్స ళహయమర్ భయోకసమ టడట్్స్ 
 ఄయోట్్క్ డెభళ క్షన్ - ఄఔయట్స/కసా తుక్  
 కసమిడమాక్ ట్ెంతోృ నేడ్స తో ఔడున  మికసమిడమల్ ఎపూయవన్ 

 రళహహట్ేట్్ంగ్ తౄసఔటర్స  
 భందఱ దాామస చికూతసఔు మోగ ిశుంద ంచఔతృో ళడ్ం 
 ఆనెిక్షనల  - నయమోతుమా, UTI, ళ హటళ మిమాస్ 
 ఄనేమిమా  
 ఄమితిమమస్ - మసహడ్స AF, ఆతయ SVTs 
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 ఴ ైతృో తెభమసభడుజం  
 ఱమనమ ీఎంఫో ఱస్ 
 రసఱయం ఒళమోల డ్స - ఐమాట్ోర జ తుక్ 
 డ్రగ్స ఱేదా భదయం రసడ్ఔం - ఈదా: తెభమామిన్ ఱోం   

చికూతస ఱక్షాయఱు  
మోగి మియౕఱనా, రయోఖఱసఱ మీక్షఱ పయౌతాఱు భమిము ఴీమోడెభనమిక్ పయౌతాఱ అధాయంగస థెయ తృసర యంతేంచాయౌ. 
AHF ఈనా రతి మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో ఈంచి చికూతస ఄంద ంచాయౌ. రశు తం AHFs భానెజ మంట్స ఱో 
భూడ్ె దఴఱు ఈనాాభ 

1. ఄతయళశయ చికూతస దఴ  
2. అశతిరఱో చికూతస దఴ 

3. డుఱసిర్ు-తృసల తుంగ్ దఴ   
1. ఄతయళశయ చికూతస దఴ - మోగి మిళహితి బ యుఖభేయఱా చేమడాతుకూ ఄళశయబ ైనయ ఄతుా శభఔమసియౌ.  

2. అశతిరఱో చికూతస దఴ - మోగి మిళహితి బ యుఖమాయఔ భమిము డుయసహామా తగసగ ఔ ఇ దఴ ముదఱళపతేంద . 
ఴీమోడెభనమిక్ బ యుఖుదఱ భమిము రసయధ  ఱక్షణాఱు తగిగంచడ్ం, భాయోకసమిడమల్ భమిము మీనల్ గసమాఱు 
ఄళాఔుండా చడ్డ్ం ఇ దఴ యొఔక భుకయ ఱక్షాయఱు. ACE ఆతుహతట్ర్స, మాంజియోట్ెతుసన్ మిళ టర్ ఫాల ఔర్స, β-

ఫాల ఔర్స  ఱేదా అఱోడ ళహటమోన్ థెయ తీశకోతు రసమికూ శచన రకసయం ఇ థెయఱు తృసర యంతేంచాయౌ.  

3. డుఱసిర్ు-తృసల తుంగ్ దఴ  - చికూతసఔు మోగ ిశుందన ఫాఖుంట్ ేఆంట్ ్నండ ేభందఱు రసడు AHFన తగిగంచఔునేఱా 
రణాయఔఱు చేమడ్ం ఇ దఴఱో ఫాఖం. దీయఘకసయౌఔబ ైన AHF భమిము ళహయోట యౌక్ డుశింక్షన్ ఈనా రసమికూ కసమిడమాక్ 

డీపహతరఱేల ట్ర్స భమిము కసమిడమాక్ మీళహంకోా నెభజేవన్ థెయ రసడ్ెతాయు, ఄభత ేయట్ ్ళఱల  AHF మోఖుఱఔు ఔయౌగ ే

రయోజనాఱు ఏమిట్  ోతెయౌమాయౌస ఈంద . 
 
చితరం 2: ఄఔయట్స యౘర్ట ప భఱయర్ - తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు/తృో వణ 
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భందఱు  
డెభముమ ట్్క్స: ఔంజ ళహటవ్ ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనం కోశం 
ఱప్ డెభముమ ట్్క్:  

C: పపయమోళ బ ైడ్స (IV) 40-120mg 
ఱేదా 

S: ట్ోమ సబ ైడ్స (O) 5 -20mg 
తృ ట్ాలహమం ళేుమింగ్ ఏజ ంట్సస: 

C: ళ భరీననఱాకోట న్ 25 -50mg 
ఱేదా 

S: ఎ ల మ ననన్ (O) 25 – 50mg 
రసయో డెభఱేట్ర్స - AHF/DAHFఔు ఆంట్రా యనస్ రసయో డెభఱెట్ర్స దాామస చికూతస ఄంద ంచడ్ం భంచిద     
 
రసయో డెభఱేట్ర్ ఆండుకేవన్ మోతాద ళ భడ్స ఎప క్ట్ 

నెభట్ోర గిలశమ ైడ్స  SBP>90- తృసర ధమిఔ మోతాద - 20μg/min 24 ఖంట్ఱు రసడుత ే
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గిలశమ ైల్ ట్ెభరనెభట్ేరట్స,  
5-మోనననెభట్ేరట్స 

100mmHgతో 
ఔడున AHF 

రఫాళఔయ మోతాద - 40-400 
μg/min 

ఴ ైతృో ట్ెనషన్, తఱనొహు, 
ట్ాఱమ న్స 

తయచగస యఔుతృో ట్ున మియౕయౌశు  ఈండాయౌ; SBP యసి భ 90-100mmHg భధయఱో ఈండేఱా చశకోరసయౌ 
 
ఆంట్రా యనస్ రసయో డెభఱేట్ర్స ఄందఫాట్ుఱో ఱేనపుడ్ె ననట్ ్దాామస తీశఔున ేరసయో డెభఱేట్ర్స రసడొచి 

C: ఆయో యసమ ైబడ్స మోనననెభట్ేరట్స (O) 10 - 20mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ఱేదా 

C: ఴ ైడరా ఱజ భన్ 25 mg 6-8 ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి ఖమివట మోతాద మోజుకూ 200 mg మించడ్ఔడ్ద 
ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ఱేదా కసమిడయోజ తుక్ (SBP <90mmHg) ఈనా AHF/DAHF మోఖుఱఔు ఆననట్రా హక్ ఏజ ంట్సస 

S: డోఫూయట్బ ైన్ ఆనిావన్ - 2 -20 μg/kg/min 
ఱేదా 

D: డోబ ైన్ ఆనిావన్: మీనల్ ఎప క్ట - <3 μg/kg/min;  
ఆననట్రా హక్ ఎప క్ట - 3-5 μg/kg/min; రసయో డెభఱేట్ర్ ఎప క్ట - >5 μg/kg/min 

రతేయఔ మిఖణఱు  
1. మోగ ిఔంజ ళేటవన్ ళహితి నండు ఫమట్డు, మీనల్ పంక్షన్ (మూమిమా & కూామాట్్తున్, K+) యసధాయణం ఄభత ే 
ACEI ఆరసాయౌ - కసతృోట హరల్ 6.25 - 25mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఎనాఱహరల్ 5 -20mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
2. మోగ ిఔంజ ళేటవన్ ళహితి నండు ఫమట్డు, SBP 90mmHg ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ ే
β-ఫాల ఔర్ ఆరసాయౌ - కసమ ాడుఱోల్ 6.25 -25mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల   
3. ఄఔయట్స యౘర్ట ప భఱయర్ ళఱల  అశతిరఱో చేమిన రతి మోగికూ  
మాంట్ ీకొమాఖుయఱేవన్ ఄనా్ోకూటనేట్ెడ్స ఴ తృసమిన్ 5,000u (శబ్-ఔుయట్ేతుమస్), మోజుకూ మ ండ్స యసయుల  ఱేదా 
తఔుకళ ఄణుఫాయభు ఈనా ఴ తృసమిన్ - ఎననకససతృసమిన్ 40mg – 80mg (శబ్-ఔుయట్ేతుమస్), మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
ఖభతుఔ: 

 β-ఫాల ఔర్ తీశఔుంట్ునా మోగికూ రెంట్్రఔుయఱర్ ఄమితిమమస్ తఔుకళగస ఈంట్ుంద ; దాతు ళఱల  యయు 
అశతిరఱో తఔుకళ మోజుఱు ఈండ్డ్ం, తృసర ణాతృసమ ళహితి నండు తహుంచఔున ేఄళకసఴం (అయు నెఱఱ 
ఱోఱ) ఆతయ మోఖుఱతో తృో ఱుిఔుంట్ ేఎఔుకళ 

 ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ఱేదా కసమిడయోజ తుక్ యౖసక్ ఈంట్ ేతు మోఖుఱు AHF ళఱల  అశతిరఱో చేమినుట్్కు β-ఫాల ఔర్ 
కొనయసగించళచి   

 
5.3 కసా తుక్ యౘర్ట ప భఱయర్ (CHF) 
రసయధ  తుమసి యణ 
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ఖుండ ెతుతనం తఖుగ తేనా ఱక్షణాఱు తెయౌమడ్ం; యఱసాంతి శభమంఱో ఔడా రమాశతో ఱసాశ తీశకోళడ్ం, 
ఄఱశట్ మసళడ్ం 
ఎకోకసమిడయోఖాప దాామస కసమిడమాక్ డుశింక్షన్ అధామసఱు మియౕయౌంచాయౌ  
కేళఱం యసధాయణ ఖుండ ెచికూతస దాామస ఖుండ ెతుతనం బ యుఖళపతేంద  ఄంట్ ేళయకూుకూ కచిితంగస CHF ళచిిందతు 
కసద. మోగితు రతేయఔ రెభదయ కేందరా తుకూ ంహ ఎకోకసమిడయోఖాప మీక్షఱు చేఱసక ేCHF ఈందో ఱేదో తుమసి మించకోరసయౌ 
ళహయోట యౌక్ యౘర్ట ప భఱయర్ (LVEF< 45 - 50%) చికూతస  
ళహయోట యౌక్ యౘర్ట ప భఱయర్ ఄనేద  రసయధ  ఱక్షణాఱ శమిలహట యౄం (ళహండోరమ్) కసఫట్్ట ఛాతీ ఎక్స-మ,ే ఇళజీ, ABG 
భమిము ఎకోకసమిడయోఖాపహ చేళహ దీతుకూ భూఱం ఏమిట్ో ఔనగొనాయౌ.  
 రళహహట్ేట్్ంగ్ తౄసఔటయుల  ఏమిట్ో ఖుమిుంచాయౌ - ఄమితిమమస్, ఫ్ూల భడ్స ఒళమోల డ్స, థెభమసభడ్స, ఆనెిక్షన్, ఄతూమిమా, 
 రఖాతూస, ఱమనమ ీఎంఫో యౌజం, అయౘయం ఱేదా భందఱు డ్ఔతృో ళడ్ం. 
రెనా నెఱరెభప ఈండేఱా మోగికూ యఱసాంతి ఆరసాయౌ. 
ేస్ భాస్క శయౘమంతో ఎఔుకళ అకూసజన్ 10 liters/min ఄంద ంచాయౌ ఱేదా 60% రెంట్ృమ ిభాస్క దాామస 
ఆరసాయౌ. 
మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె గసా భుఱు యో డుమం భాతరబ ేతీశకోరసయౌ, ఄద  అయౘయం యౄంఱో ఄభనా తృసతూమాఱ 
యౄంఱో ఄభనా. 
ఆతయ మిళహితేఱన ఫట్్ట ఫ్ూల భడ్స శభతేఱయత భాయుత ఈంట్ుంద , దాతుా జఞఖాతుగస యయరేక్షుంచాయౌ  
డెభమాఱళహస్ ఱేదా ఄఱాట ో పహఱటమేవన్ ఱేదా బ కసతుఔల్ దితి ఫ్ూల భడ్స తుయౄమఱన (ఄళ భకట్్క్ ట్ాప్, తృసమసళ ంట్ళహస్) 
నెఖట్్వ్ ఐననట్ోర హక్ చయయఱు ఈనా భందఱన రసడ్ఔడ్ద (ఈదా: ఎఔుకళ మోతాదఖఱ తెట్ా ఫాల ఔయుల , 
కసయౌషమమ్-మాంట్ాగోతుశరల). 
భందఱ దాామస చికూతస  
చికూతసఱో ఫాఖంగస రసయో డెభఱేట్ర్స, డెభముమ ట్్క్స భమిము ఐననట్ోర హక్ భందఱు రసడాయౌ. 
1. మోగి తీళరబ ైన రసయధ  ళఱల  ఆఫబంద  డ్ెతేంట్:ే 
పపై ళ బ ైడ్స (IV) 40-80 mg యసట ట్స ఆంజక్షన్, మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు భమొఔ యసమ ిరేమాయౌ. ఖమివట మోతాద 
మోజుకూ 200 mg. అ తమసాత తృో వణ కోశం IV 40 mg. ఇ భంద మోగికూ బ యుఖభేయ ళయఔు నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు 
ఔ యసమ ిరసడొచి.  
మితౄసర ఔటమ ీమోఖుఱఱో ఄధ ఔ మోతాదఱో పపై ళ బ ైడ్స 10 mg/h (ఄన్-డెభఱయట్ెడ్స) భమిము 1 mg/h (ఔంట్్నయళస్ 
ఆనిావన్) ఆరొాచి. 
2. ళ భుమోననఱాకోట న్ 25-200 mg/day భాతరఱు,  భన చెహున భందఱతో ఔయౌహ రేశకోరసయౌ  
ఱేదా 
కోల మోతమాజ భడ్స 25-200 mg/day భాతరఱు  
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ఱేదా  
ఆండాబ ైడ్స 2.5-5 mg/day భాతరఱు  
ఱేదా  
ఫ్ంజతమాజ భడ్స 25 mg భాతరఱు + ట్ెభరమాబ ట మీన్ 50 mg/day 
3. ఎనాఱహరల్ 2.5-20 mg/day భాతరఱు ఔకయసమ ిఱేదా మోతాదతు ఫాగించఔుతు మ ండ్ె యసయుల  రేశకోరసయౌ 
ఱేదా 
యౌళహననహరల్ 2.5-20 mg/day భాతరఱు ఔకయసమ ి
4. ఐయో యసమ ైబడ్స మోనననెభట్ేరట్స 60 mg/day మసతిరూట్  
5. ఄతిరేఖళంతంగస ఈండ ేరెంట్్రఔుయఱార్ ఖతి ళఱల  ఔయౌగ ేఆఫబందఱన ఎదమోకళడాతుకూ డుజఞకూసన్ రసడ్ెతాయు  
డుజఞకూసన్ (IV) 1 mg ఆంజక్షన్, అ తమసాత ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు 0.5 mg, భమొఔ ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు 0.25 mg.  
ఱేఔతృో త ేమోతద  మోతాద ఆచాిఔ 8, 16 భమిము 24 ఖంట్ఱఔు 0.25 mg ఆచిి, అ తమసాత మోజుకూ 0.125-
0.375 mg మోగి తృో వణ కోశం ఆరొాచి. 
5. కసమేాడుఱాల్ 3.125 - 25 mg/day భాతరఱు, ఔక యసమ ిఱేదా మోతాదన ఫాగించఔుతు మ ండ్ె యసయుల  
రేశకోరసయౌ. ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేఇ భందన మ ండ్ె రసమసఱ తమసాత భయా ఔ యసమ ిరసడొచి. 
6. ఴ తృసమిన్ (SC) 5000 U నెాండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు ఎకూకంచాయౌ. 
యయరేక్షణ 
ఱోతృసఱకూ రెయ్ల -ఫమట్కూ ళచేి రతి అయౘయం/తృసతూమం/యశయున ఖుమించి నమోద చేశకోరసయౌ భమిము రతి మోజు 
మోగి ఫయుళప, తృ తిుఔడ్ెప గిర్ు ఎంతేందో చడాయౌ. 
రసయధ  ఱక్షణాఱు భందగించామా ఱేఔ తియఖఫ్డ్ెతేనాామ  ాఄనేద  ఖభతుంచాయౌ. 
ళయం ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస భమిము మూమిక్ అళహడ్స రసడాయౌ.  
మితౄసర ఔటమ ీప భఱయర్ ఄభన శందమసైఱఱో కసమిడమాక్ మ ీతృో ఱమ ైజేవన్ థెయ ఄందఫాట్ుఱో ఈనా అశతిరకూ 
తయయౌంచాయౌ. 
6.1 ఱమనమ ీఒడుభా  
ఱమనమ ీఒడుభా మసళడాతుకూ కసయణాఱు 

1. కసమిడమాక్ ప భఱయర్  
2. ఫ్ూల భడ్స ఒళమోల డ్స (ఈదా: మీనల్ ప భఱయర్, ఐమాట్ోర జ తుక్) 

నాన్-కసమిడమాక్ ఱమనమ ీఒడుభా  
దీతు ళఱల  కసయహఱల మ ీమిమమతయౌట్ ీ(ARDS)  యుఖుతేంద ; దీతుకూ కసయణాఱు: 

 ళహశటమిక్ ళ హసస్  
 తృసంకూామాట్ెభట్్స్ 
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 తఱఔు దెఫబ  
 గసయళహట కో్ దామసి ఱ మాళహుమేవన్  
 మామిామాట్్క్ ఎంఫో ఱస్ 

ఄఔయట్స మ ళహుమేట్మ ీడుళ ట సో్ ళహండోరమ్ (ARDS) మసళడాతుకూ ఖఱ ఱక్షణాఱు/ఄనామోగసయఱు: 
 ఆనెిక్షన్స  
 యౖసక్  
 ట్రా భా (ఈదా: తౄసట్స ఎంఫో యౌజం, ఱంగ్ కసంట్ృయవన్) 
 యౌకూాడ్స మాళహుమేవన్ (ఈదా: మాళహడ్స, డ్రళపతుంగ్) 
 ఆనేహల్డ ట్ాకూసన్స (ఈదా: కోల మ ైడ్స గసయస్) 
 ఴ భట్ోఱాజిఔల్ డుస్అయడర్స (ఈదా: DIC, భాళహవ్ ఫలడ్స ట్రా నసఫావన్స, తృో స్ట కసమిడయోఱమనమ ీఫ్భతృసస్) 
 బ ట్ఫాయౌక్ డుయసయడర్స (ఈదా: ముమేమిమా, ఴ తృసట్్క్ ప భఱయర్) 
 ఆతయ ఱక్షణాఱు: ఆంట్రా కేాతుమల్  రవర్  యుఖుదఱ, ఎకసల ంహసమా, తృసంకూామాట్ెభట్్స్, తృసమసక ాట్స 

తృసభశతుంగ్)   
ఖభతుఔ: ఱమనమ ీఒడుభా ఈనా ఱేఔ ఄనభానం ఈనా మోఖుఱు ICU ఈనా అశతిరఱో చేమసయౌ. దాతుఔంట్ ే
భుంద మోగ ిశభతేఱాయతుా కసతృసడాయౌ (చయయఱ కోశం కూంద చడ్ండు) 
ఖభతుఔ: ఱెఫ్టట యౘర్ట ప భఱయర్ ఱేదా ఱమనమ ీఒడుభా ఄనేద  ఄతయళశయ చికూతస తీశకోళయౌసన రసయధ  భమిము 
ఎంత తాయగస చికూతస ఄంద ళేు  ఄంత భంచిద . 
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చితరం 4: ఱమనమ ీఒడుభ  ా- కూలతుఔల్ ఄతృోర 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 Non cardiac 

(ARDS) 
 

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 Inotropic support if SBP<90mmHg 

Intravenous vasodilator Nitroglyceride if SBP > 100mmHg.  Dialysis if renal failure 

 
ఖభతుఔ: ఏట్్మాఱజి భమిము గ ైడ్స చికూతస తుమసి మించేందఔు "ఎకో" మీక్ష తుతుశమ ి 
*RF- మ ళహుమేట్మ ీప భఱయర్ 
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7.1 ఄఔయట్స ఔమోనమ ీళహండోరమ్స (ACS) 
ఆయ భూడ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించఫడాడ భ  

1. ST ఎయౌరేవన్ భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ (STEMI) 
2. నాన్-ST ఎయౌరేవన్ భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ (STEMI) 
3. ఄన్-ళేటఫుల్ మానెజునా (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:  మికసమ టడట్్స్, ఱమనమ ీ
ఎంఫో ఱస్, మిబ్స తౄసర ఔిర్, ఄయోట్్క్ డెభళ క్షన్, ఇయో తౄసజిమాల్ యసుస్మ 
చికూతస  

 ఛాతీ నొహు ఈనా మోఖుఱఱో STEMI ఈనాట్ుట  ఄనభానం ళళేు  మోగితు అశతిరఱో చేయిఔ భుంద 
నభఱఖయౌగ ేమాళహుమిన్ 162-325 mg భాతరఱు ఆరసాయౌ. కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స ఄభత ేరసడ్ఔడ్ద.  

 ECG మీక్ష చేమాయౌ  
 మోగితు అశతిరకూ తీశఔురెయ్ల  శభమంఱో ఆళ కమిక్ శభమం 120 తుభుయౖసఱు దాట్ఔడ్ద.   

మోగి అశతిరకూ ళచిిన ఆయరెభ తుభుయౖసఱ ఱో ేరసయధ  తుమసి యణ చేమాయౌ. CCUఱో చేమసియౌ, ఱసాశ ఆఫబందఱు 
ఈంట్ ేఱేదా అకూసజన్ యసచమేవన్ ≤94% ఈంట్ ేరెంట్న ేఅకూసజన్ ఄంద ంచాయౌ. యఱసాంతి, IV భాయగం ఏమసుట్ు, 
తుయంతయం ఖుండ ెతుతీయు చడ్డ్ం భమిము ల్స అకుసబ ట్్ర రసడ్ఔం ళంట్్య తుతుశమ.ి మోగ ికోఱుఔునేంత 
ళయఔు ఫమట్ ్రసమితు మసతుళాఔడ్ద భమిము ఫమట్ ్రసయుఱు 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 త ేరెంట్న ేఆరసాయౌ. 
3. కోల హడోగ ాల్ యసట ట్స 300 mg భాతరఱు, భమిము తృో వణఔు 75 mg/day  
4. నెభట్ోర గిలజమిన్ భాతరఱు శబ్-యౌంఖుళల్ 
ముదట్ ్24 ఖంట్ఱఱ :ో 
1. MI ఈతుకూ ధఽయఔమించడాతుకూ ఎంజ భమ్స ఎళహటబేవన్ భమిము ECG 
2. తరా ంఫో ఱభెళహస్ ముదట్ ్అయు నండు నెాండ్ె ఖంట్ఱ ఱోప చేమాయౌ (దీతు ళఱల  డెఫ్భై కేజీఱ ఱోప రసమికూ 
భమిము ఄయరెభ ఐద శంళతసమసఱు  భఫడున ళమశ రసమికూ ఆంట్రా కేాతుమల్ ఴ మోమేజ్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద ) 



176 
 

ళ ట తోృోట క ైనేస్ (IV) 1,50,000 మూతుట్ుల  ఆంజక్షన్, ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు.  
ఱేదా  
మూమోక ైనేస్ (IV) 1-2 మియౌమన్ IU ఆంజక్షన్, 15-30 తుభుయౖసఱ తృసట్ు.   
రతిచయయఱు ఫట్్ట ఆనిావన్ ఖతితు తుయణభంచాయౌ. 
ఱేదా 
rt-PA (IV) 100 mg ఆంజక్షన్, మ ండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు. 
3. తరా ంఫో ఱభెళహస్ ఔు రతాయభాాామంగస  భరభమ ీPTCA చేయొచి. 
4. ముదట్ ్24 ఖంట్ఱు చాఱా జఞఖాతుగస మోగితు చశకోరసయౌ ఎందఔంట్ ేఇ శభమంఱోన ేమోగి చతుతృోభ ే
ఄళకసఱసఱు ఄధ ఔం. 
5. ఄనాఱెు ళహమా శమిడునంత ఆరసాయౌ.  
6. నెాండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు ఏ తూ చేమఔడ్ద. 
7. తృో ర ప భఱాకూటక్ మాంట్ీఄమితిమట్్క్స రసడ్ఔడ్ద కసతూ ఄందఫాట్ుఱో ఈంచకోరసయౌ. 
8. ఎననకససమిన్ (SC) ఆంజక్షన్ నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు 
ఱేదా 
డాఱేట మిన్ (SC) 120 IU/kg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ఱేదా 
ఴ తృసమిన్ (IV) 1000 units/h ఆంజక్షన్, 72 ఖంట్ఱతృసట్ు ఆనిావన్  
9. నెభట్ోర గిలజమిన్ ఆంజక్షన్  
నొహుతో ఔడున మాంజ భనా ఈనాపుడ్ె రసడాయౌ. ఇ భంద ఴ ైతృో ట్ెనషన్, ఫరా డీకసమిడమా భమిము ఄధ ఔబ ైన 
ట్ాకుకసమిడమా ఈనాపుడ్ె రసడ్ఔడ్ద. 
10. బ ట్ోతృో ర ఱాల్ (IV)  2 mg, రతి మ ండ్ె తుభుయౖసఱఔు భూడ్ె ఆంజ క్షనల  రేమాయౌ; కసంట్రా ఆండుకేవనల  ఏమి 
ఱేఔుంట్ ేరసడాయౌ. ఔరేల మోగిఱో శుందన ళశు ంట్ ేచిళమ ిమోతాద ఆచిిన ద ఴేన తుభుయౖసఱ తమసాత 
బ ట్ోతృో ర ఱాల్ (PO)  50 mg ఆరసాయౌ. 
11. ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ఱేదా కసంట్రా ఆండుకేవనల  భమిము శంకూలవటబ ైన MI కసనపుడ్ె  
ఎనఱాహరల్ (PO) 5 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల . 
12. ళయం యౌహడ్సస భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస ముతాు తుా ఱెకూకంచాయౌ  
24 ఖంట్ఱ తమసాత: 
1. మాళహుమిన్, తెట్ా-ఫాల ఔయుల , నెభట్ోర  గిలజమిన్, ఴ తృసమిన్, ACEI, ఄనాఱెు ళహమా ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేకొనయసగించాయౌ. 
2. శంకూలవటతఱు ఏబ ైనా ళళేు  రసట్్తు నమం చేమాయౌ.  మికసమ టడట్్స్ ఈంట్ ేఄధ ఔ మోతాదఖఱ మాళహుమిన్ 
రేశకోరసయౌ.  
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ఔంజ ళహటవ్ యౘర్ట ప భఱయర్ ఄభత ేడెభముమ ట్్క్స; ఴీమోడెభనమిక్ కసంరబ ైజ్ ఄభత ేడీపహతరఱేవన్; యౘర్ట 
ఫాల క్/ఫరా డీకసమిడమా ఄభత ేఎట్ోర హన్; తీళరబ ైన ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ఄభత ేఆంట్రా -ఄయోమిటక్ ఫ్ఱన్ రసడాయౌ. 
మాంజియోఖాప/మాంజియోతృసల ళట చేమళఱళహన శందమసైఱు: 
ఆళేకమిక్ ఎహయో డ్సస భమిము హరజర్డ ్ఱెఫ్టట రెంట్్రఔయఱర్ ళహయోట యౌక్ పంక్షన్ 
తాతాకయౌఔ ేళహంగ్ ఱక్షణాఱు 
భందఱఔు శుంద ంచతు ళ భనస్ ఫరా డీకసమిడమా, మోతట్సు  ట్ెభప్ II AV ఫాల క్, భూడ్ళ డుగీా AV ఫాల క్, ఫ్భఱాట్యల్ 
ఫండుల్ ఫరా ంచ్ ఫాల క్ (BBB), కొతుగస ళచిిన BBB, ఫ్భతౄసళహఔుఱర్ ఱేదా ట్ెభరతౄసళహఔుఱర్ ఫాల క్.   
ఄతయళశయ ఴశు రచికూతస చేమళఱళహన శందమసైఱు: 
PTCA యపఱం ఄభయ ఛాతీ నొహు ఱేదా ఴీమోడెభనమిక్ ఄళహియతాం ఈనాపుడ్ె 
తఖగతు ఱేదా మీతౄసర ఔటమ ీఆళేకమిమా (కసథెట్ర్ ఆంట్మ ానషన్ ఔుదయతు రసమికూ) 
PTCA ఔు తఖగతు కసమిడయోజ తుక్ యౖసక్ భమిము ఔమోనమ ీఄనాట్మీ  
బ కసతుఔల్ ఄశషజతాం ళఱల  ళచేి ఱమనమ ీఒడుభా/ఴ ైతృో ట్ెనషన్  
తృసర ణాంతఔబ ైన రెంట్్రఔుయఱార్ - ≥ 50% ఄమితిమమాస్ ఱెఫ్టట బ భన్ ళ టననళహస్ భమిము/ఱేదా ట్్రపల్-రెశల్ 
రసయధ తో ఔడ్ెఔునాద . 
 
మీ యౄిావన్ థెయ - STEMIకూ కచిితబ ైన తుయాషణ చయయఱు 
I. తరా ంఫో ఱెభట్్క్ థెయ  
తరా ంఫో ఱభెట్్క్ ఏజ ంట్సస రసడ్ఔం ళఱల  మోగిఱో మోమసట యౌట్ ీఱసతం రభాదయసి భ నండు గనతూమంగస తగిగంచళచి. 
ఄభత ేఆద  ఄయుహ ఱభెన మోఖుఱఔు భాతరబ ేఆరసాయౌ. ఛాతి నొహు ళచిిన అయు ఖంట్ఱ ఱోప తీశఔుంట్ ే
ఈయోఖఔయం, ఄభత ేనెాండ్ె ఖంట్ఱ ఱోప ఔడా రేశకోరొచ .ి కసంట్రా -ఆండుకేవన్స ఄతుా జఞఖాతుగస 
మియౕయౌంచాఔ, తరా ంఫో ఱభెట్్క్స రసడ్డ్ం శయక్షుతం ఄతు తేఱాిఔ యట్్తు రసడాయౌ. 

S: ళ ట తోృోట క ైనేస్ (IV) 1.5 మియౌమన్ మూతుట్ుల , 200 mL యో డుమం కోల మ ైడ్స 0.9% దరా ళఔంఱో ఔయౌహ  
భు భు నండు ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ 

ఱేదా 
S: అయౌటేల స్ TPA 15mg (ఫో ఱస్), 0.75mg/kg భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు,  

తమసాత 0.5mg/kg ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు 
ఱేదా 

S: ట్ెనెక టేల స్ (IV ఫో ఱస్): డెఫ్భై కేజీఱ ఔనాా ఫయుళపనా రసమికూ - 40mg,  
డెఫ్భై కేజీఱ ఱోప రసమికూ - 30 -35mg 

 



178 
 

కసంట్ార -ఆండుకేవన్స  
1. కచిితబ ైనయ  

 ళ ట తోృోట క ైనేస్ ఎఱమీు ఱేదా ళ ట తోృోట క ైనేస్ శంళతసయం ఱోఱ మోగ ిరసడు ఈండ్డ్ం  
 భూడ్ె నెఱఱ ఱోప CVA యోట ో క్ 
 ఆట్ీళఱ ఔయౌగిన బేజర్ ట్రా భా  
 నెఱ ఱోప ఏదెభనా కసయణం చేత యఔుం కసయడ్ం  
 ఄనయమిశమ్స 
 తఱఔు దెఫబ తఖఱడ్ం ఱేదా ఴశు రచికూతస జయఖడ్ం 
 యఔు యసర ళ శభశయఱు 

2. శంఫంధభు ఖఱయ 
 మీతౄసర ఔటమ ీఴ ైమ టనషన్ 
 రసయిమిన్ థెయ 
 ఖయైధాయణ 
 ట్రా భాట్్క్ మీశళహకట్ేవన్ 
 ఖతంఱో మ ట్్నా ఱేశర్ చికూతస  
 శబ్-కేలయమన్ ళ ంట్రల్ యనస్ కసథెట్ర్  
 అయు నెఱఱో TIA   

II.  భరభమ ీ యుకాట్ేతుమస్ ఆంట్మ ానషన్ (1º PCI) 
1º PCI, ఔమోనమ ీమాంజియోతృసల ళట ఱేదా ళ టంట్్ంగ్ చేళ ేరెభదయ కేందరా ఱఱోన ేఇ థెయ శభయిళంతబ ైన పయౌతాఱన 
ఆశు ంద . కసమిడయోజ తుక్ యౖసక్ ఈనా మోఖుఱఔు రెంట్న ేఐననట్ోర హక్ చికూతస (డోఫుయట్బ ైన్ దాామస) ఄంద ంచి రసమితు 
కసమిడమాక్ కసథెట్మ ైజేవన్ ఱాఫమేట్మీకూ తయయౌంచాయౌ. ఄఔకడ్ మోగికూ ఆంట్రా -ఄయోట్్క్ ఫ్ఱన్ కౌంట్ర్ ఱేసవన్ 
భమిము 1º PCI తుయాఴించాయౌ.   
7.3 నాన్- ఎఱేరేవన్ భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ (NSTEMI) భమిము ఄన్-ళేటఫుల్ మాంజ భన  ా
(NSTEMI/UA) 
 
NSTEMI: నొహు ఔాభంగస తీళరభళపతేనా ఱేదా యఱసాంతిఱో ఈనాపుడ్ె ళశు నా ఛాతి నొహుతు నాన్- ఎఱేరేవన్ 
భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ ఄంట్ాయు. ఇ ఛాతి నొహుకూ ఎయౌరేట్ెడ్స కసమిడమాక్ ఎనెజుమ్స భమిము ST ళ గ మంట్స 
డు రవనర్ T రేవ్ ఆనాయషన్ ఱేదా యసధాయణ ECGతో శంఫంధం ఈంట్ుంద .  
ఄన్-ళేటఫుల్ మాంజ భన :ా మాంజ భనా ఔాభంగస తీళరభళపతేనా ఱేదా యఱసాంతిఱో ఈనాపుడ్ె ళశు ంట్ ేదాతుా ఄన్-
ళేటఫుల్ మాంజ భనా ఄంట్ాయు. దీతుఱోన ేతృో స్ట-ఆనాిర్ర మాంజ భనా ఔడా ఈంట్ుంద . ఇ ఛాతి నొహుకూ ST ళ గ మంట్స 
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డు రవనర్ ఱేదా T రేవ్ ఆనాయషన్ ఱేదా యసధాయణ ECG తో శంఫంధం ఈంట్ుంద . 
తృసర ధమిఔ చికూతస (మోగితు అశతిరఱ  ోచేమసియౌ) 
1. మాళహుమిన్ భాతరఱు 300 mg యసట ట్స, అశతిరకూ మసఔభుంద ేమాళహుమిన్ రసడు ఈంట్ ేఇ యవమాతూా రెభదయతుకూ, 
ళహఫబంద కూ తెయౌమజేమాయౌ. 
2. కోల హడోగ ాల్ భాతరఱు 300 mg యసట ట్స, అ తమసాత మోజుకూ 75 mg  
3. నెభట్ోర గిలజమిన్ (IV) 5 mcg/min ఆంజక్షన్, మోతాదతు ఄళశయం ఄనఔుంట్ ే2.5-5 mcg రతి తుభుయౖసతుకూ 
 ంచకోరొచి; యఔుతృో ట్ు ఄదపఱోకూ ళచేి ళయఔు రసడొచి. 
4. ఴ తృసమిన్ ఄన్-తౄసర క్షనేట్ెడ్స-1000 U/h ఱేదా తఔుకళ భాఱెఔయఱర్ ఫయుళప ఈనా ఴ తృసమిన్ (ఎననకససమిన్) 1 
mg/kg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. 
5. భందఱ దాామస ఈఴభనం ఔఱఖఔతృో త ేమాంజియోతృసల ళట/CABG చేమాయౌస మసరొచి. 
భందఱు - ఄడెుంకూటవ్ థెయ కోశం  భననా STEMI యఫాగసతుా చడ్ండు 
 
7.4 తృో స్ట భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ 
దీయఘకసయౌఔ తుయాషణ చయయఱు (ళ ఔండ్మ ీహరరెనషన్) 
ధభతృసనం ూమిుగస తుయౌహరేమాయౌ; మోగి ఄఱరసట్ు అేయసడా ఱేదా అశతిరకూ ళచిిన రతియసమ ిఄడుగ ి
తెఱుశకోరసయౌ 
జీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు - ఫయుళప తఖగడ్ం, ఱసమీమిఔ ఴాభ ఎఔుకళ ఄభేయఱా నఱు చేమడ్ం, భదయతృసనం 
తగిగంచడ్ం, మోజురసమ ీయో డుమం రసడ్ఔం తగిగంచడ్ం; ండ్ెల , ఔయగసమఱు భమిము తఔుకళ కొళపా ఈనా తృసఱ 
దామసి ఱు రసడాయౌ. 
డ్మాఫ్ట్్స్ ఱేదా కసా తుక్ కూడీా రసయధ  ఈనారసమిఱో యఔుతృో ట్ు < 140/90 mmHg ఱేదా < 130/80 mmHg 
ఈండేఱా చడ్డ్ం చికూతస ఱక్షయం 
LDL-C < 100 mg/L ఈండాయౌ; ఎఔుకళ రభాదంఱో ఈనా మోఖుఱఱో LDL-C <70 mg/dl ఈంట్ ేభంచిద . 
ఔరేల TG ఖనఔ 200 mg/dl ఈంట్,ే non-HDL-C  < 130 mg/dl ఈండాయౌ; ఎఔుకళ రభాదంఱో ఈనా 
మోఖుఱఱో non–HDL-C <100 mg/dl ఈండేఱా చడాయౌ. 
రసయమాభం మోజుకూ ఔతూశం భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు చేమడ్ం తుతుశమ.ి  
ఫాడ ీభాస్ ఆండెక్స 18.5-24.9 kg/m2 భమిము నడ్ెభు చట్ుట కొఱత భఖరసమిఱో < 40 inches, 
అడ్రసమిఱో < 35 inches ళయఔు తగిగళేు  భంచిద . 
మాళహుమిన్, తెట్ా-ఫాల ఔర్స భమిము ACEI - తుమిదవటబ ైన శభమం ఱేద, ఄళశమసతుా ఫట్్ట రసడొచి. మాళహుమిన్ 
తృసడ్తూ మోఖుఱఔు ఇ కూంద  భంద రసడాయౌ: 
కోల హడోగ ాల్ భాతరఱు మోజుకూ 75 mg. 
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ఔమోనమ ీఅయటమ ీఫ్భతృసస్ గసా ఫ్హటంగ్ చేభంచఔున ేమోఖుఱఱో శప నస్ రెభన్ గసా ఫ్టట భూశకొతు తృో ఔుండా ఈండాఱంట్ ే
చికూతసఔు అయుఖంట్ఱ శభమం నండ ేమాళహుమిన్ థెయ 110-325 mg ముదఱు ట్ాట యౌ.  
ఏట్్రమల్ ప భతరఱేల వన్, తృో ర ళ ిట్్క్ యౘర్ట రసల్ా, ఱెఫ్టట రెంట్్రఔయఱార్ తరా భబస్ ఱేదా ఔంకోమిట్ెంట్స యనస్ 
తరా మోబఎంఫో యౌక్ రసయధ  ఈనా రసమికూ రసయిమిన్ రసడాయౌ.    
ఖభతుఔ: రసయిమిన్ భమిము మాళహుమిన్/కోల హడోగ ాల్ ఔయౌహ రసడ్డ్ం ళఱల  యఔుయసర ళం ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద ; కసఫట్్ట 
తుయంతయ యయరేక్షణఱో రసయిమిన్ భమిము మాళహుమిన్/కోల హడోగ ాల్ రసడాయౌ. 
 
8.1 కసా తుక్ ళేటఫుల్ మాంజ భనా  కోట మిస్  
భయోకసమిడమల్ ఆళేకమిమా ళఱల  ళచేి ఛాతి నొహు; ఆద  యసధాయణంగస రసయమాభం చేళేట్పుడ్ె ళచిి యఱసా ంతి 
తీశఔుంట్ ేతృో తేంద , కసతూ ఆఱా రతి యసమ ితుఱఔడ్గస జయుఖుతేంద . 
చికూతస 
భందఱు ఱేఔుండ  ాచికూతస 

 జీళనఱ ైయౌఱో భాయుు 
 అమోఖయం యొఔక ఄళశయం ఖుమించి చెభతనయళంతం చేమడ్ం 
 డ్మాఫ్ట్్స్ మోఖుఱఱో ఖూల కోస్ న ఄదపఱో ఈంచకోళడ్ం 
 యఔుతృో ట్ున ఎపుడ్ ఄదపఱో  ట్ుట కోళడ్ం 
 ధభతృసనం తుయౌహరేమడ్ం 

భందఱు 
రసయధ  ఱక్షణాఱు తగిగంచడాతుకూ మాంట్ీేల ట్ెల ట్స థెయ ఈయోఖఔయం; దీతు ళఱల   మిప యల్ అమీటమిమల్ రసయధ  రసయధ  
ఈనా రసమిఱో నడ్ఔ బ యుఖుదఱ ఔతుహంచడ్ం భమిము ఄతిమోజ నెళహస్ భాయుుఱు మసళడ్ం ళఱల  ఄఔయట్స ఔమోనమ ీ
ళహండోరమ్స భమిము ట్రా తుసభ ంట్స ఆళ కమిక్ ఄళశిఱు తురసమించ ేఄళకసఴం ఔడా ఈంట్ుంద .  
మాళహుమిన్ () 81-162 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ిఱేదా 
మాళహుమిన్ 25 mg భమిము డెభహమిడ్మోల్ 200 mg మోజుకూ ఔయసమ ిఱేదా 
కోల హడోగ ాల్ (O) 75 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ిఱేదా 
ట్్కోల హడెభన్ (O) 250 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; దీతుతు మాళహుమిన్ తో ఔయౌహ ఱేదా ంట్మిగస రసడొచి. 
చికూతసఔు ముదట్ మాళహుమిన్ రసడు (కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స ఄభత ేతు) తుతీయు భమిము ఄళశమసతు ఫట్్ట ఆతయ 
భందఱన ఔయౌహ రసడాయౌ. 
ఖభతుఔ:  

1. తృసర యంబ రెభదయ యఱలలవణ కచిితబ ైనద గస ఈంట్ేన ేథెయకూ రెయళాయౌ; అ తమసాత మోగికూ ఄండ్గస ఈంట్ృ, 
తయచ రసయధ   యఖట్ం/తయఖట్ం మియౕయౌంచాయౌ. మోగ ిజీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు తెశు న ేథెయ భుందఔు 
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తీశఔురెయళల యౌ. 
2. రసయధ  తుమసి యణ మీద నభమఔం ఱేఔునాా; ఴ ైమ టనషన్, డ్మాఫ్ట్్స్ ళఱల  ళచేి ఆండ్యళహతల్ 

ఆళ కమిమాన తుమంతిరంచఱేఔతృో భనా ఱేదా భందఱు తు చేమఔతృోభనా రెంట్న ేమోగ ిఅశతిరఱో 
చేమసయౌ. 

 
9.1 ఄతిమోళ లమోట్్క్  మిప యల్ డుళస్ 
అయటమీస్ ఱోయౌ ఫాఖంఱో కొఱెయసట ో ల్ ేమొకతు తృో ళడ్ం ళఱల  ఖుండెఔు యఔుం శమిగసగ  ఄందఔతృో ళడాతుా ఄతిమోళ లమోట్్క్ 
 మిప యల్ డుళస్ ఄంట్ాయు. మోగికూ ూయాం తీళహన నాడ,ీ తృసఱెువన్ తెఱుశకోళడ్ం దాామస రసయధ  తుమసి యణ 
చేయొచి. 
భందఱు ఱేతు చికూతస 

 ధభతృసనం తుయౌహరేమడ్ం  
 జీళనఱ ైయౌఱో భాయుు 
 మిధ బేయ రసయమాభం చేమడ్ం 

భందఱ దాామస చికూతస 
C: మాళహుమిన్ (O) 150 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి

దీతుతోతృసట్ు 
C: ళహంరసయసట ట్్న్ (O) 10 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి

 
10.1 ఄఔయట్స ఱమనమ ీఎంఫో యౌజం 
మ ండ్ె రసమసఱ ఱోప చడ్ఖయౌగ ేరెభదయ ఄళశిఱు  

 ఄఔయసమతేు గస ళచేి డుయససహామా 
 పల మ ైట్్క్ చెస్ట  భన్ భమిము ఴ మో జటళహస్ 
 భాళహవ్ ఎంఫో యౌజం: యౘర్ట ప భఱయర్ భమిము యౖసక్ ళచిిన రెంట్న ేపల మ ైట్్క్ చెస్ట  భన్ & 

ళ భమననళహస్. బ ైనర్ ఎంఫో ఱభె ఱేదా ఱమనమ ీఆనాిర్క్షన్ ళఱల  ఔడా భాళహవ్ ఎంఫో యౌజం ళచేి ఄళకసఴం 
ఈంద ; కసఫట్్ట దాతుా తామితఖతిన నమం చేమాయౌ  

 ఎంఫో ఱస్ ఔు భూఱం ఫమట్డొచ  ి- డీప్ రెభన్ తరా ంఫస్ 
యచాయణఱు  

 ECG - రసయధ  తుమసి యణఔు ఄనరెభన మీక్ష కసద. ళ భనస్ ట్ాకూకసమిడమా శయాయసధాయణం; ఄఔయట్స మ ైట్స 
రెంట్్రఔయఱర్ ళ టభోన్ - మ ైట్స అకూసస్ లహఫ్టట; ఄయుదెభన శందమసైఱోల  S1Q3T3 ఔతుహశు ంద , దీతు ళఱల  ఄఔయట్స 
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ఫండుల్ ఫాల క్ (ఔుడు ఱేదా ఎడ్భ) మసరొచి, ఆద  ళళేు  మ ైట్స రెంట్్రఔయఱర్ ఆనాిర్క్షన్ ఔు దామ ితీయొచి, 
ఄద  ఔాభంగస ఄమితిమమస్ ఔు దామ ితీయొచి (ఈదా: ఏట్్రమల్ ప భతరఱేల వన్)  

 అమీటమిమల్ ఫలడ్స గసళ స్ - రసయధ  తుమసి యణ చేమఱేభు; రెంట్్ఱేవన్/యౄిావన్ మియసమాచ్ ళఱల  
pO2<60mmHg తఖుగ దఱ. ఴ ైర్ రెంట్్ఱేవన్ ళఱల  pCO2 తఖుగ దఱ; pH  యుఖుదఱ, ఄభత ేయౖసక్ 
ఈనా రసమిఱో pH తఖుగ తేంద  

 D-డెభభర్ మీక్ష - చాఱా శతుాతబ ైన పయౌతాఱు తీశఔుమసఖఱ యఔు మీక్ష, ఄభత ేఄఔయట్స ఱమనమ ీ
ఎంఫో యౌజంఔు భాతరబ ేరతేయకూంచినద  కసద. కసతూ ఄధ ఔ ఱసతం మోఖుఱఱో D-డెభభర్ నెఖట్్వ్ ళచిిందంట్ ే
ఎంఫో ఱస్ ఱేనట్ేట 

 ఛాతి ఎక్స-మ ే- ఇ రసయధ కూ తగిన మియౕఱన కసద. ఄభత ేఆఫబంద గస ఈనా తృసర ంతంఱో డెభమాపరమ్ ఈతబ 
ఈండ్డ్ం ఖభతుంచళచి. ఄట్్ఱెకసట ళహస్,  మిప యల్ రెడ్సు లేప్డ  యౖసడో & పల యల్ ఎపపిావన్ ఖుమించి 
తెఱుశకోరొచ  ి 

 కసమిడమాక్ ఎకోకసమిడయోఖాప - రసయధ  తుమసి యణఔు ఈయోఖడ్ెతేంద , భాళహవ్ ఎంఫో ఱస్ ఄఔయట్స మ ైట్స 
రెంట్్రఔయఱర్ ళ టభోన్ ఱక్షణాఱు మియౕయౌంచళచి  

 ఔంూయట్ర్డ ట్ోమోఖాప ఱమనమ ీమాంజియోగసా మ్ యసకన్ (CTPA) - ఱమనమ ీఎంఫో ఱభె ఈతుకూతు, ఎంత 
యసి భఱో రఫాళం చహందో తెఱుశకోరొచ  ి

 రెంట్్ఱేవన్/ యౄిావన్ యసకన్ - యసధాయణంగస ఔతుహంచ ేమోగిఱో రసయధ  తుమసి యణఔు ఈయోఖడ్ెతేంద . 
యసధాయణ రెంట్్ఱేవన్ ఈండు,  యౄిావన్ డుప క్ట ఎక్స-మ ేదాామస ఔతుహశు ంద   

 ఱమనమ ీమాంజియోఖాప - ఄతయంత కచిితతాంతో రసయధ  తుమసి యణ చేమఖయౌగ ేమీక్ష; ఄళశయం ఄభత ే
కసథెట్మ ైజేవన్ ఱాయబ్ ఔు తీశఔురెయల కసథెట్ర్ దాామస చేళ ేఎంఫో ఱెఔటమీ దాామస రసయధ  తుమసి యణ చేయొచి 

చికూతస  
1. ళ ట తోృోట క ైనేస్ ఆంజక్షన్ (IV) 250,000 మూతుట్ుల , భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ; అ తమసాత 100,000 
మూతుట్ుల  ఖంట్ఔు ఔ యసమ;ి నెాండ్ె నండు డెఫ్భై మ ండ్ె ఖంట్ఱు   
ఱేదా 
మూమోక ైనేస్ (IV) 4400 U/kg ఆంజక్షన్, ద  తుభుయౖసఱ తృసట్ు; అ తమసాత ఖంట్ఔు 4400 U/kg IV 
ఆనిావన్  
ఱేదా 
rt-PA 100 mg ఆంజక్షన్, IV ఆనిావన్ మ ండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు   
2. డోఫుట్బ ైన్ ఆంజక్షన్ 5 to 10 mcg/kg/min, IV ఆనిావన్ 
3. COPD భమిము cor ఱమమనేల్ ఈనా రసమికూ తు మిఖతా మోఖుఱఔు అకూసజన్ 100% ఆనహఱేవన్ 
4. నొహు ఈఴభనం కోశం NSAIDs ఱేదా నామోకట్్క్స 
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ళ ఔండ్మ ీహరరెనషన్ 
1. ఴ తృసమిన్ 5000-10,000 IU ఐద తుభుయౖసఱ తృసట్ు IV ఆనిావన్, ఖతి - 15-25 units/kg/hour.  
అయు ఖంట్ఱ తమసాతర్ తృో ర తరోమిబన్ ట్ెభం (PT) చడాయౌ భమిము ఄదపఱోకూ తీశఔుళడాతుకూ ట్ెభట్ేరవన్ INR 1.5 
to 2.3  
CBC భమిము తరా మోబళ భట్ోతుమా  (HAT) మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.  
2. రసయిమిన్ భాతరఱు, PT ఈందతు తుమసి మించఔునాపుడ్  ెమ ండ్ె మోజుఱ తృసట్ు మోజుకూ 10 mg రసడాయౌ. PT 
తీళరతన ఫట్్ట మోతాదన అ తమసాత శమిచేశకోరసయౌ. ఐద మోజుఱ తమసాత ఴ తృసమిన్ ఔడా చికూతసఱో ఔఱతృసయౌ, 
ఄభత ేINR>2 ఈంట్ ేఴ తృసమిన్ రసడ్ఔడ్ద. INR యసి భ 2.0 - 3.0 ఈంచడ్ం చికూతస ఱక్షయం; థెయ ఔతూశం 
శంళతసయం ళయఔు కొనయసగించాయౌ. 
ఖభతుఔ: రసయిమిన్ ఒళమోడ స్ ఄభత ేయట్మిన్ 1-10 mg రసడుత ేఈఴభనం ఔఱుఖుతేంద  
యయరేక్షణ  
1. రెభదయడ్ె శచించిన శభమట్్టఔ రకసయం మాంట్ీ కోమాఖుయఱెంట్స థెయతు ూమిు చేమాయౌ. రసయిమిన్ రసడున 
16 ఖంట్ఱఔు INR యసి భ మీక్షుంచాయౌ.  
2. మిఔమ ంట్స ఎంఫో ఱభె మసఔుండా ఆతూిమిమర్ యనా కసరస పహఱటయుల   
3. తృో ర ట్ీన్ C భమిము S ఱోతృసఱు, తౄసఔటర్ V ఱెభడున్, మాంట్ీత రమిబన్ III ఱోం, తృసల ళహమననజ న్ ఱోం, తౄసఔటర్ 
VIII యసి భ  మితృో ళడ్ం ళంట్్ ఴ ైర్-కోమాఖుయఱఫల్ ళహితేఱ కోశం మోగితు మీక్షుంచాయౌ.  
మోగికూ యవమశచి 
డీప్ రెభన్ తరా మోబళహస్ భమిము ఱమనమ ీఎంఫో యౌజం ఈనా మోఖుఱఱో తృో ర ప భఱాకూసస్ తుయణభంచ ేభుంద ళంట్ ్
గసా డ్ెయభేట్ెడ్స ఔం రవన్ యసట కూంగ్, నయభాట్్క్ ఔం రవన్, IVC ఆంట్యషన్ భమిము ఴ తృసమిన్ థెయ 
కసంట్రా ఆండుకేవన్ ళంట్ ్యవమాఱన మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ. 
 
11.1 కసమిడమాక్ ఄమితిమమస్/డుళహరతిమమస్ 
కసమిడమాక్ డుళహరతిమమస్ ఈనా మోఖుఱఔు దీనేా తృసర ధమిఔంగస తీశఔుతు మిఖతా కసమిడమాక్ రసయధఱన ఔకన ట్్ట 
దీతుక ేతృసర ధానయతతు ఆరసాయౌ. 
ట్ాకూఄమితిమమస్: 

A) నామో QRS కసం ల క్స ట్ాకూఄమితిమమస్  
శళ జటన్డ (> 30 ళ ఔండ్ెల ) ఱేదా నాన్-శళ జటన్డ నామో (≤ 0.1 ళ ఔండ్ెల ) ట్ాకూకసమిడమా 
ఏట్్రమల్ ప భతరఱేల వన్ 
ఄఔయట్స అనెసట్స (< 48 ఖంట్ఱు) 
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 రెభదయ తుపణుఱ దాామస మోగితు ఇ కూంద  రసట్ ్కోశం మియౕయౌంచాయౌ: యౘర్ట ప భఱయర్, బ ైట్రల్ ళ టననళహస్, 
థెభమోట్ాకుసకోళహస్, ఴ ైర్ ట్ెనషన్, ళమశ భమిము రెభదయ చమితర  

 ఴ తృసమిన్ ఱేదా రసయిమిన్ దాామస మాంట్ీ-కొమాఖుయఱేవన్ 
 ముదట్ ్యసమి మసళడ్ం ఱేదా ఴీమోడెభనమిక్స ఆనె ర్తయౌట్ ీఈనా ఄతయళశయ శందమసైఱోల  ళహంకోా నెభజ్డ DC 

కసమిడయోరెయషన్ ఈయోఖడ్ెతేంద  
నాన్-ఄఔయట్స/కసా తుక్ (> 48 ఖంట్ఱు)  
 భన చెహున యధంగసన;ే కసతూ రెంట్న ేDC కసమిడయోరెయషన్ చేమఔడ్ద, మోగికూ ఴ ైతృో ట్ెతుసవ్ ఎభమ ుతూస ఄభత ే
తు. రసయిమిన్ 2mg – 5mg ననట్ ్దాామస, మోజుకూ ఔ యసమ ినెఱ మోజుఱ తృసట్ు, మాంట్-ీకొమాఖుయఱేవన్ థెయ 
కోశం; ఇ థెయ ఄమాయఔ రతేయఔ అశతిరఱో ఎఱెకూటవ్ కసమిడయోరెయషన్ చేమాయౌ.   
ఏట్్రమల్ ఫ్లట్టర్ 

 QRS ఔనాా భుంద P రేవ్స ఔనడ్ెతాభ, యసధాయణంగస 2:1 (150 రతి తుభుయౖసతుకూ). య్డ్స ఱో 
నెఖట్్వ్ ళచిిన P రేవ్స, QRS ఔంట్ ేభుంద ఫమట్డ్తాభ, ఆయ ST ళ గ మంట్ోల  ఄడ్ెడ గస ఈనా ఱేదా 
QRS దాామస దాచిరేమఫడున P రేవ్స ఄముయంట్ాభ  

 రేఖల్ ళహటభుఱేవన్ ECG దాామస చేమడ్ం ళఱల  ఫాల క్డ P రేవ్స ఖుమించి తెఱుశకోరొచి 
AV జంక్షనల్ మ-ీఎంట్ీర ట్ాకూకసమిడమాస్  

 AV ననడ్ల్ మ-ీఎంట్ీర ఱేదా WPW ళహండోరమ్ 
 యసధాయణంగస ఆయ తృసమసకూసశమల్ థెయ దాామస తగిగతృో తేంద  
 P రేవ్స యసధాయణంగస ఔతుహంచళప; QRS దాామస దాచిరేమఫడ్తాభ 

ఏట్్రమల్ ట్ాకూకసమిడమాస్ 
 చాఱా ఄయుదగస ఔతుహంచ ేఇ ఄళశి ళఱల  యౘర్ట ప భఱయర్ (ట్ాకూకసమిడమా కసమిడయోభయోతి) ళచేి 

రభాదభుంద  
 QRS ఔంట్ ేభుంద P రేవ్స ఫమట్డ్తాభ (తయుచగస ఎఔుకళ ళేప ఈండ ేPR) ఱేదా Tఱో దాగ ి

ఈండ్డ్ం 
ఏట్్రమల్ ప భతరఱేల వన్ 
చికూతస 
మోగికూ రసయధ  ఖుమించి ూమిుగస యళమించి బమోయస ఆరసాయౌ  
అకూసజన్ ఄంద ంచాయౌ. 
మోగికూ డుయసహామా ఈంట్,ే తఱరెభప ఎతేు  ఈండేఱా యఱసాంతి తీశకోరసయౌ. 
భందఱు  

1. రేఖళంతబ ైన డుజిట్ఱభెజేవన్ 



185 
 

2. రెంట్్రఔయఱర్ ఖతితు ఄదపఱోకూ తీశఔుమసడాతుకూ తెట్ా-ఫాల ఔయుల  (కసల స్ II): బ ట్ోతృో ర ఱాల్ 25-100 mg, 
మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల     

3. యఔుం ఖడ్డఔట్టడ్ం ఱేదా తరా మోబఎంఫో యౌక్ ఎహయో డ్సస ఈంట్ే: రసయిమిన్ మోజుకూ 5 mg, INR యసి భతు ఫట్్ట 
ట్ెభట్ేరవన్ చేళహ తీశకోరసయౌ   

4. ఎఱకూటవ్ DC కసమిడయోరెయషన్ (100 to 400 Joules) చేశు ంట్ ేభూడ్ె రసమసఱ తృసట్ు మాంట్ీ 
కోమాఖుయఱేవన్ ఄళశయం. 

ఏట్్రమల్ ఫ్లట్టర్ 
ఎఱకూటోఔల్ కసమిడయోరెయషన్ 
భతేు  ఆచిిన తమసాత (కూంద) ళహంకోా నెభజ్డ కసమిడయోరెయషన్ చేమాయౌ 

A: డెభఄజితృసమ్ 10–20 mg IV 
ఫ్లట్టర్ నఱఫ్భ ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ ేకసమిడయోరెయషన్ న నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు రసభదా రేమాయౌ; ఇ 
ళయళధ ఱో రసయిమిన్ దాామస మాంట్-ీకొమాఖుయఱేవన్ థెయ ఄభఱు చేమాయౌ. ఔరేల రసయధ  ఱక్షణాఱు తీళరతయం 
ఄభత ేఱేదా యౘర్ట ప భఱయర్ ళచిినా రెంట్న ేకసమిడయోరెయషన్ చేమాయౌ. 
భందఱు  

 ఏ భందఱు ఔడా DC కసమిడయోరెయషన్ ఄంత రఫాళళంతంగస తుచేమద 
 ఇ రసయధ కూ రసడ ేఄధ ఔ ఱసతం భందఱఔు ళ భడ్స ఎప క్ట్ ఎఔుకళగస ఈంట్ాభ. రెమసమిల్ ళఱల  ఫ్లట్టర్, ళన్స 

మిథమ్ ఱా భాయద  భగస తీళరబ ైన ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ళశు ంద   
 మోగ ిశఴించఖయౌగిత ేమాంట్ీ-కొమాఖుయఱెంట్సస రసడొచి 

ఏట్్రమల్ ఫ్లట్టర్ తయచగస ళశు ంద  ఄంట్ ేకచిితంగస అశతిరకూ రెయళాయౌ. దీయఘకసయౌఔంగస ఈండ ేఇ తయయౘ రసయధ కూ 
మేడుయోపరక ాతూస కసథెట్ర్ ఄఫ్ల వన్ దాామస చికూతస ఆచిి నమం చేయొచి. 
AV జంక్షనల్ మ-ీఎంట్ీర ట్ాకూకసమిడమాస్ 
భందఱు ఱేతు చికూతస 
రేఖల్ భనళర్స: రసఱసఱా ఱేదా క మోట్్డ్స ళ భనస్ భయసజ్. ఆద  చేళేట్పుడ్ె మోగ ితఱ భకూ  ట్ుట ఔుతు డ్ెకోరసయౌ 
భమిము ఎంత యఱభెత ేఄంత యౘభగస ఈండాయౌ, ఱేదంట్ ేళహంతృసతట్్క్ మిఫ్ ల ఔసస్ ళఱల  ఆఫబందఱు మసరొచి 
భందఱ దాామస చికూతస  
ఔరేల రేఖల్ భనళర్స యపఱం ఄభత:ే 
D: ఄడుననళహన్ (IV ఫో ఱస్) 6 mg, అ తమసాత యో డుమం కోల మ ైడ్స 0.9%ఱో ఫో ఱస్ ఔయౌహ ఎకూకంచాయౌ; దీతు ళఱల  ఆద  
భధయఱోన ేఅఖఔుండా ఖుండెఔు చేయుఔుంట్ుంద . 
ఇ ఆంజక్షన్ ఆచాిఔ ఔ తుభువం తృసట్ు ECG చేమాయౌ 
ఔరేల 6 mg తుచేమఔతృో త ే12 mg ఆరసాయౌ 
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ఔరేల భంద ళ ంట్రల్ శయౄకాఱేవన్ చేయుఔుంట్ ేమోగికూ ఫ్లలహంగ్, ఛాతి నొహు భమిము అతేయత ళంట్్య 
ఔఱుఖుతాభ. ఇ ఱక్షణాఱు ఱేఔుండా ఱేదా ట్ాకూకసమిడమా తఖగఔతృో భనా భంద ఖుండ ెళయఔు చేయుకోనట్ుట . ఇ 
చికూతస ఔడా తు చేమఔతృో త ేఱేదా మోగ ిఴ ైతృో ట్ెతుసవ్ ఄముంట్,ే DC యౖసక్ ఆరసాయౌ. 
ఴ చిమిఔ: WPW ళహండోరమ్ ఈనాపుడ్ె రెమసమిల్ భమిము డెభజఞకూసన్ భందఱు కసంట్రా -ఆండుకేట్ెడ్స 
దీయఘకసయౌఔ చికూతస 
మోగికూ రేఖల్ భనళర్స ఎఱా చేమాఱో నేమిుంచాయౌ, రసఱసఱా భంచి పయౌతాతుా ఆశు ంద . రసయధ ఱక్షణాఱు తయచగస 
మసఔతృో భనా, తీళర ఆఫబందఱు ఔయౌగించేయ కసఔతృో భనా ఇ కూంద ß-ఫాల ఔర్స రసడాయౌ:  
A: ఄట్్ననఱోల్ (O) 50–100 mg, మోజుకూ ఔ యసమ;ి ఄశుమిక్ ఄముంట్ ే
ఱేదా  
D: రెమసమిల్ (O) 80–120 mg మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; యసధాయణ ఖుండ ెళహితి ఈనారసమికూ 
మిపయల్  
నామో QRS కసం ల క్స (శతృసర రెంట్్రఔుయఱార్) ట్ాకూఄమితిమమస్ (SVTs)  
మేట్స ఔంట్ోర ల్ శమిగస ఱేఔతృో ళడ్ం 
ళహియంగస ఫాధ డ్ెతేనా రసయధ  ఱక్షణాఱు 
తీళరతయం ఄళపతేనా రసయధ  ఱక్షణాఱు 
మ ఖుయఱర్ QRS కసం ల క్స (శతృసర రెంట్్రఔుయఱార్) ట్ాకూకసమిడమాస్ 
ఔయమేట్్వ్ మేడుయోపరక ాతూస కసథెట్ర్ ఄఫ్ల వన్ దాామస ఫమట్డ ేతీళరబ ైన/తయచగస ళచేి రసయధ  ఱక్షణాఱు 
మేడుయోపరక ాతూస కసథెట్ర్ దాామస ఔతుహంచ ేWPW ళహండోరమ్ (ళ భనస్ మిథమ్ ECG డెఱాట  రేవ్స న చహశు ంద ) 
 

B) రెభడ్స (రెంట్్రఔుయఱర్) ట్ాకూఄమితిమమస్ (VTs)   
శళ జటన్డ (> 30 ళ ఔండ్సస) ఱేదా నాన్-శళ జటన్డ రెభడ్స QRS (> 0.12 ళ ఔండ్సస) ట్ాకూకసమిడమాస్ 
1. మ ఖుయఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్ 
యసధాయణంగస ఆయ రెంట్్రఔయఱర్ ఫాఖంఱో ఔతుహయసు భ 
మ ఖుయఱర్ రెభడ్స QRS శతృసర రెంట్్రఔుయఱర్ ట్ాకూకసమిడమాస్ చాఱా ఄయుద 
2. శళ జటన్డ (> 30 ళ ఔండ్సస) ఆమ ాఖుఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్ 
ఫండుల్ ఫరా ంచ్ ఫాల క్ తో ఔడున ఏట్్రమల్ ప భతరఱేల వన్ ఱేదా ర-ఎక ైసట్ేవన్ (WPW ళహండోరమ్) ళఱల  ళశు ంద   
3. నాన్-శళ జటన్డ (< 30 ళ ఔండ్సస) ఆమ ాఖుఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్ 
యసధాయణంగస ఆయ రెంట్్రఔయఱర్ ఫాఖంఱో ఔతుహయసు భ 
ఄఔయట్స భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ ళచిినపుడ్ె ఇ ఄళశి ఔడా ఫమట్డ్ెతేంద  
4. ట్ోమససడెస్ డు తృసభంట్ెస్ రెంట్్రఔుయఱర్ ట్ాకూకసమిడమా (VT) 
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QRS కసం ల క సస్ ఔు తనాంగస దీతు ట్్ాళహటంగ్ తృసట్ర్ా ఈంట్ుంద  భమిము ళ భనస్ మిథమ్ ఱో QT ఆంట్మ ాల్ 
తృ డుగించితుద గస ఈంట్ుంద ; ఆద  యసధాయణంగస QT-తృో ర ఱాంగింగ్ భంద ± ఴ ైతృో ఔఱేమిమా ళఱల  ళశు ంద .   
 
1. మ ఖుయఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్ 
మీశళహకట్ేవన్ భమిము ళ టతఱభెజేవన్ ఄమాయఔ మోగితు అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ; ూమిు CPR (కసమిడయో-ఱమనమ ీ
మీశళహకట్ేవన్) యధానం ఄనశమిశు న ేDC కసమిడయోరెయషన్ ఔడా చేమాయౌ. 
కసమిడమాక్ ఄమ స్ట ఱేఔతృో త ే 
A. ఴీమోడెభనమిఔయౌల ళేటఫుల్ 
ఱభెడోక ైన్ (IV ఫో ఱస్) 1 mg/kg ఆంజక్షన్, అ తమసాత ఐద తుభుయౖసఱు యమసభం ఆశు  0.5-1 mg/kg; 
ముతుంగస 3 mg/kg రసడు ఄనఔునా పయౌతాఱన మసఫట్ాట యౌ. దీతు తమసాత IV ఆనిావన్ 2-4 mg/min. 
తీళరబ ైన మిళహితేఱు నెఱకొంట్ ేఎండోట్రా కూమల్ ఱేదా IM దదతిఱో భందన ఎకూకంచాయౌ.  
ఱభెడోక ైన్ తుయుయోఖం ఄభత ేభమిము DC ఔనెాయషన్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే: 
తృో ర క ైనబ ైడ్స 15 mg/kg ఆంజక్షన్ ఔక యసమ,ి అ తమసాత తృో వణఔు 2-5 mg/min IV ఆనిావన్. 
ఖభతుఔ: రెంట్్రఔయఱర్ ట్ాకుకసమిడమా, ఄఔయట్స ఆళ కమిమా భమిము భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ ఈనా 
మోఖుఱఱో ఱభెడోక ైన్ (కసల స్ 1B) భంద రసడ్ఔం ళహతౄసయుస చేమఫడుంద . 
B. ఴీమోడెభనమిఔయౌల ఄన్-ళేటఫుల్ VT ఱేదా ఱెభడోక ైన్ ఔు శుందన ఱేఔతృో త ే 
ళహంకోా నెభజ్డ DC యౖసక్ - 50-200 Joules 
C. రెంట్్రఔయఱర్ ప భతరఱేల వన్ 
ఄన్-ళహంకోా నెభజ్డ DC యౖసక్ 200 Joules; ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేకసళేట్్కూ 360 Joules 
D. తృో వణఔు థెయ  
ఫ్ ల క ైనెభడ్స (కసల స్ 1C) 100 mg భాతరఱు, ఎతుమిద  నండు నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి 
ఱేదా 
తృో ర క ైనబ ైడ్స (కసల స్ 1A) 250-750 mg భాతరఱు, నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి 
మితౄసర ఔటమ ీమోఖుఱ యవమంఱో: 
ఄమియోడ్మోన్ (కసల స్ III) 200-400 mg/day, ముదట్ ్రసయం ఄధ ఔ మోతాదఱో ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి
భందన రసడు అ తమసాత మోతాదన తగిగంచాయౌ. 
 
2. శళ జటన్డ (> 30 ళ ఔండ్సస) ఆమ ాఖుఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్ 
ఔరేల QRS కసం ల క సస్ తృసట్ర్ా ఔుడు ఱేదా ఎడ్భ ఫండుల్ ఫరా ంచ్ ఫాల క్ ఔు మిమితం ఄభయ, రసట్ ్మేట్స 
170/తుభుయౖసతు ఔనాా తఔుకళ ఈంట్,ే దాతుా ఏట్్రమల్ ప భతరఱేల వన్ గస మిఖణ ంచాయౌ. (ఏట్్రమల్ ప భతరఱేల వన్ 
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యఫాఖం చడ్ండు) 
ఔరేల QRS కసం ల క సస్ ఔ తుమిదవటబ ైన తృసట్ర్ా ఱో కసఔుండా ఈండు, మేట్స 170/తుభుయౖసతు ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్,ే 
దాతుా WPW ళహండోరమ్ తో ఈనాఏట్్రమల్ ప భతరఱేల వన్ గస మిఖణ ంచాయౌ. దీతుా ఫ్భతృసస్ ట్రా క్ట భమిము DC ఔనాయషన్ 
దాామస నమం చేమాయౌ. 
ఴ చిమిఔ: రెమసమిల్ భమిము డెభజోకూసన్ దాామస ఇ రసయధ కూ చికూతస ఄంద ంచఔడ్ద ఎందఔంట్ ేఆయ 
రెంట్్రఔుయఱర్ మేట్స  ంచి రెంట్్రఔుయఱర్ ప భతరఱేల వన్ ఔు దామ ితీళ ేరభాదం ఈంద .    
 
3. నాన్-శళ జటన్డ (< 30 ళ ఔండ్సస) ఆమ ాఖుఱర్ రెభడ్స QRS ట్ాకూకసమిడమాస్ 
ఆళ కమిక్ మోఖుఱఱో NSVT చికూతస భుందగస IHD దాామస ఄంద రసాయౌ. ఈదాషయణఔు మీరసశకాఱమ ైజేవన్, తెట్ా-
ఫాల ఔయుల , యసట ట్్న్స భమిము మాంజియోట్ెతుసన్ II మిళ తృసట ర్ ఫాల ఔయుల  ఱేదా మాంజియోట్ెతుసన్ ఔనెామిటంగ్ ఎంజ భమ్ 
ఆతుహతట్ర్స. తెట్ా-ఫాల ఔయుల  భమిము మీరసశకాఱమ ైజేవన్ దితేఱు ఔమోనమ ీళహండోరమ్స నండు ఈఴభనం 
ఔయౌగించడాతుకూ ఈఔమియసు భ. 
ఆయ యసధాయణంగస రెంట్్రఔుయఱర్ ఫాఖంఱో ళయసు భ. ఄఔయట్స భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ ఈనా మోఖుఱఱో కేళఱం 
తీళరబ ైన ఴీమోడెభనమిక్ కసంరబ ైస్ ఔయౌగించ ేనాన్-శళ జటన్డ రెంట్్రఔుయఱర్ ట్ాకూకసమిడమాఔు భాతరబ ేచికూతస 
ఄంద ంచాయౌ. 
భందఱ దాామస చికూతస  

D: ఄమియోడ్మోన్ (IV) 5 mg/kg, భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ 
దీతుతోతృసట్ు 

D: ఄమియోడ్మోన్ (O) 800 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ిఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు; 
అ తమసాత 600 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ిభూడ్ె మోజుఱు; 
అ తమసాత రసయధ  తుయాషణఔు 200–400 mg, రతి మోజు 

ఴీమోడెభనమిక్స తుఱఔడ్గస ఈనా మోఖుఱఔు: 
D: ఱభెడోక ైన్ (IV) 50–100 mg (1–2 mg/kg) ముదట్ ్మోతాద; 

ఆద  ఄళశయం బేయఔు ఐద తుభుయౖసఱ ళయళధ ఱో మోగికూ ఎకూకంచళచి; ఖమివట మోతాద 200–300 mg 
మించఔడ్ద  
అ తమసాత కేళఱం రెంట్్రఔుయఱర్ ట్ాకూకసమిడమా తియఖఫ్డుత ే- 

D: ఱభెడోక ైన్ (IV), 1–3 mg/తుభుయౖసతుకూ, ఆయరెభ నాఱుఖు నండు భు భు ఖంట్ఱ ళయఔు 
4. ట్ోమససడెస్ డు తృసభంట్ెస్ రెంట్్రఔుయఱర్ ట్ాకూకసమిడమ  ా(VT) 
ఔరేల ఄఔయట్స ఆళేకమిమా ఱేదా ఆనాిర్క్షన్ ఱేఔతృో త,ే QT తృో ర ఱాంగింగ్ భందఱ ళఱల  ళచిిన ట్ోమససడెస్ డు 
తృసభంట్ెస్ గస మిఖణ ంచాయౌ. 
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ఇ రసయధ  ఫమట్డుత ేఄళశమసతుా ఫట్్ట భుందగస కసమిడయోరెయషన్/డీప భతరఱేల వన్ చేమాయౌ. ఔరేల ట్ోమససడెస్ ళఱల  
కూలవటబ ైన ఫరా డీకసమిడమా ఏయుడ్ెతేంద  ఄనఔుంట్ ేతాతాకయౌఔంగస ేళహంగ్ చేమాయౌ. 
భందఱ దాామస చికూతస 
 QT తృో ర ఱాంగింగ్ భందఱు ఄతుాంట్్తు అహరేమాయౌ  
ళయం తృ ట్ాలహమం యసి భతు శమ ిచశకోరసయౌ  

B: బ గీాలహమం శఱేిట్స (IV) 2 g ఐద నండు ద  తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ 
ముదట్ ఆచిిన బ గీాలహమం శఱేిట్స మోతాద తమసాత ఔడా ట్ోమససడెస్ ఈంట్ ే-  

B: బ గీాలహమం శఱేిట్స (IV) 2 g, ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ 
ట్ోమససడెస్ ళఱల  ఔయౌగ ేకూలవటబ ైన ఫరా డీకసమిడమా (తాతాకయౌఔ ేళహంగ్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త)ే 

A: ఄడెరనయౌన్ ఆన్-పూయవన్; యౘర్ట మేట్స  ంచడాతుకూ (> 100 రతి తుభుయౖసతుకూ) 
ఖభతుఔ: ఴీమోడెభనమిక్ కసంరబ ైజ్ ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఈండేఱా ఄఔయట్స ఎహయో డ్స ళళేు  రెంట్న ేఄన్-ళహంకోా నెభజ్డ 
కసమిడయోరెయషన్ ఆరసాయౌ, త ఱుత 100 joulesతో ముదఱు ట్ాట యౌ. ఎఱెకోటో ఱ భెట్స ఄశషజతాాఱన శమ ిచేమాయౌ, 
ఱేదంట్ ేరెంట్్రఔయఱర్ ఄమితిమిమస్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . బ గీాలహమంఔు శుంద ంచేరసమికూ, బ గీాలహమం శఱేిట్స 
(IV) 2 g ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె తుభుయౖసఱ తృసట్ు. ఆద  ఔనఔ తు చేమఔతృో త ేమ ండ్ళ యసమ ిఄద ేమోతాద ఐద 
నండు ద  తుభుయౖసఱు ఎకూకంచాయౌ, అ తమసాత బ గీాలహమం ఆనిావన్ తుభుయౖసతుకూ 3 - 20 mg ఆరసాయౌ; 
మీనల్ ఱోతృసఱు ఱేతు మోఖుఱఔు భాతరబ ేఇ భంద రసడాయౌ. 

12.1 యౘర్ట ఫాల క్ (మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ళ డుగీ)ా 
యౘర్ట ఫాల క్ యసధాయణంగస ఄయరెభ శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ ళశు ంద ; ఇ రసయధ కూ భూఱకసయణం ఄంట్ృ ఏద  ఱేద. 
ఄభత ేదీతుకూ ఔ తుమిదవటబ ైన తృో ర గోాళహస్ (మోఖమీతి తుయణమం) ఈండ్డ్ం, ేస్ బేఔర్ రసడ్డ్ం దాామస ఱసఴాత 
మియౖసకయం చఖఱఖడ్ం దీతుఔునా రయోజనాఱు. భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్క్షన్ న ఄఔయట్స, మిరెమిసఫుల్ AV 
ఫాల క్ కూలవటతయం చేమఖఱద. ఇ ఄళశి బ ట్ఫో యౌక్ డుశటయబన్స, ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస డుశటయబన్స భమిము కొతుా భందఱ ళఱల  
ఔడా మసరొచి. 
యౘర్ట ఫాల క్ ళళేు  ఄతయళశయంగస కసమిడయో-ఱమనమ ీమీశళహకట్ేవన్ చేమాయౌ 
ఫాషయ ేస్ బేఔర్ ఄందఫాట్ుఱో ఈనా అశతిరఱో చేమసయౌ; ఄద  రసడ ేభుంద కచిితంగస ఄనాయౌుళహమా చేమాయౌ 
భందఱ దాామస చికూతస 
ఫాషయ ేస్ బేఔర్ రసడుత ేఆళాళఱళహన ఄనాయౌుళహమా 

C: మోమిిన్ (IM) 10–15 mg భూడ్ె నండు అయు ఖంట్ఱ తృసట్ు 
నామో QRS కసం ల క్స ఎళేకప్ మిథమ్ తో ఈనా AV ననడ్ల్ ఫాల క్ కోశం: 

A: ఎట్ోర హన్ (IV ఫో ఱస్) 0.6–1.2 mg, ేస్ బేఔర్  ట్ేట ళయఔు రసడొచి 
ఆతూిమిమర్ భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్ర, ఴ ైతృో ట్ెనషన్ భమిము మ ండ్ళ డుగీా ఫాల క్ ఈనా మోఖుఱఔు ఇ భంద 
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ఆరసాయౌ. ఆద  AV ఫాల క్ నండు తాతాకయౌఔ ఈఴభనం తృ ందేఱా చేళహ మోగికూ ేస్ బేఔర్  ట్ేట ఱోప కసశు  
ఔుదట్యుశు ంద . ఄభత ేేస్ బేఔర్ భాతరం యౕగరఖతిన రేమడ్ం తుతుశమ.ి 
ఄళ భట్ోల్ మీశళహకట్ేవన్ కోశం: 

A: ఄడెరనయౌన్ (యోల  IV) 1:10 000, 5 mL (0.5 mg) 
ఆతయ భందఱు తుచేమఔతృో త ేయౘర్ట ఫాల క్ నండు తాతాకయౌఔంగస కసతృసడ్డాతుకూ రసడ ేచికూతస ఆద  
ఴ చిమిఔ: యౘర్ట ఫాల క్ ఄనేద  ఄతయళశయ చికూతస ఄందాయౌసన ఄళశి; మోగితు రెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసియౌ 
మిపయల్ 

 మీశళహకట్ేవన్ భమిము ళ టతఱభెజేవన్ చేయసఔ ఔడా ఖుండ ెరేఖం 40 తెట్సస/తుభుయౖసతు ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ ే 
 మ ండ్ళ ఱేదా భూడ్ళ డుగీా AV ఫాల క్ ఈనా రతి మోగ ిరతేయఔ రెభదయ కేందరా తుకూ రెలాళయౌసంద;ే 

భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్ర ఱేదా ఆతయ కసయణాఱు ఈనాామా ఱేదా; మోగికూ ఱక్షణాఱు ఔతుహశు నాామా 
ఱేదా ఄన ేకసయణాఱతో తుమితుం ఱేఔుండా మోగితు అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ 

 ఱసఴాతంగస ఈండ ేేస్ బేఔర్ రసడ్ఔం యౘర్ట ఫాల క్ ఔు కచిితబ ైన చికూతస 
మోగికూ యవమశచి 
శమ ైన మీతిఱో చికూతాస తుమభాఱన తృసట్్ంచాయౌ భమిము చెహున శభమాతుకూ అశతిరకూ రెయళాయౌ. 
రసఱుాఱర్ యౘర్ట డుళస్ ఈంట్ ేభయభతేు  ఱేదా భామిుడు దాామస తగిగంచళచి; మేడుయో పరక ాతూస ఄఫలల వన్ దాామస 
మీఎంట్ెరన్ట ట్ాకుకసమిడమాన తగిగంచళచి; ేళహంగ్ దాామస ఔమోనమ ీయౘర్ట ఫాల క్ న తగిగంచళచి; ఔమోనమ ీఅయటమ ీరసయధ కూ 
మీరసశకాఱమ ైజేవన్ ఄళశయం. 

13.1 ళ భనస్ ఫార డీకసమిడమ  ా& ళ భనస్ ఄమ స్ట 
యట్్కూ యసధాయణంగస చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద. ఄభత ేరసయధ  ఱక్షణాఱు (ఈదా: ళహంకొ, తఱతియఖడ్ం, 
ఄఱళహతృో ళడ్ం) ళంట్్య ఔతుహళేు  భాతరం చికూతస చేభంచకోరసయౌ.  
ళ భనస్ ఫరా డీకసమిడమ :ా < 50/తుభుయౖసతుకూ ఱేదా యోల  ఎళేకప్ మిథమ్ ఈనా ళ భనస్ ఄమ స్ట తో ళచిిన ఴ ైతృో ట్ెనషన్ మోగికూ 
ళచిిందంట్,ే ఴమీయంఱో ఆతయ రసయధ  ఎదో ఈనాట్ేట. ఄద  ఇ కూంద రసట్్ఱో ఏదెభనా కసరొచి: 

 ఄఔయట్స ఆంప యర్ ఆతూిమిమర్ భయోకసమిడమల్ ఆనాిర్ర   
 ఴ ైయకఱేమిమా; రతేయకూంచి రెభడ్స QRS ఱేదా క్డ T రేవ్స ఖభతుంచినపుడ్ె  
 భందఱు; రతేయకూంచి రెమసమిల్ భమిము ß-ఫాల ఔర్ ఱేదా డెభజోకూసన్   
 ఴ ైతృో థెమిమమా 
 ఴ ైతృో కూసమా   

ముదట్ కసయణాతుా తెఱుశఔుతు, దాతుకూ చికూతస ఄంద ంచాయౌ. ఔరేల ళచిింద  ఆతూిమిమర్ ఆనాిర్ర ఄభత ే
ఎట్ోర హన్ రసడాయౌ 
ళ భనస్ ఄమ స్ట ళచిిన శందయైంఱో కచిితంగస కసమిడమాఱజీ తుపణ డుతు శంరద ంచాయౌ 
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7ళ ఄధాయమం 
చయమ రసయధఱు & ఎఱమిుక్ మిమాక్షన్స 

 
1.1 ఫాకుటమిమల్ ళహకన్ ఆనెిక్షన్  
ఆం ట్్గో, తౄో యౌఔుయఱభెట్్స్, పపయునకాఱోళహస్, ఎమిళహ ఱాస్, ళ ఱుల ఱభెట్్స్, మిఔమ ంట్స ఫో భల్స ళంట్్య ఫాకుటమిమల్ 
ళహకన్ ఆనెిక్షనల . ఇ ఆనెిక్షనల  ళ టప భఱోకోఔకస్ ళఱల  కసతూ ళ టప భఱోకోఔకస్ & ళ ట తోృోట కోఔకస్ ఴమీయంఱో ఈండ్డ్ం ళఱల  కసతూ 
ళయసు భ; కసతూ కేళఱం ళ ట తోృోట కోఔకస్ ళఱల  భాతరం ఆనెిక్షన్ ళచేి దాకఱాఱు ఄయుద. ఫాకుటమిమా ళఱల  కసఔుండా 
ఆతయ భూఱాఱ ళచేి ఆనెిక్షనల   
రెభయల్ ళహకన్ ఆనెిక్షనల : రసర్ట్, ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స, రసమిళ ఱోల , ఔతృో ళహస్ రసమిళ యౌలతౄసమ్ ఎయషన్ 
పంఖల్ ళహకన్ ఆనెిక్షనల : కసండీడుమాళహస్, ట్్తుమా కసమొుమిస్, హట్్మిమాళహస్ రెమిసఔఱర్ 
ళహకన్ ఆనెిళేటవన్స: ళేకతెస్,  డుఔుయఱోళహస్ 
 
1.2 ఆం ట్్గో 
ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ ళఱల  ఎహడెమిమస్ యొఔక శబ్-కసమిామల్ తృ య మీద తేన ెయంఖుఱో ళయస్ ఔాస్ట్ ఏయుడ్డాతుా 
ఆం ట్్గో ఄంట్ాయు. ళ టప భఱోకోఔకస్ అమిమస్ ఄన ేఫాకుటమిమా ళఱల  ఇ ఆనెిక్షన్ ళశు ంద . ఆద  తృసఠఱసఱఔు రెయ్ల  
యదాయయుి ఱఱో ఎఔుకళ ళశు ంద ; ముదట్ ముషం నండు ముదఱభె (భూతి ఱేదా భుఔుక దఖగయ) ఔాభంగస 
 యుఖుతేంద , తదాామస ఫ్సల ళహడ్స గస ఈండ ేఫఱలస్ య్వన్స (ఫఱలస్ ఆం ట్్గో) ఏయుడ్తాభ. 
చికూతస 
కోల కససళహయౌలన్ ఱేదా ళ తౄసఱెకూసన్ కసయూసల్స  
ఱేదా 
ఎమితరోబ ైళహన్ ళహటమమేట్స 250-500 mg భాతరఱు, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు  
హఱలఱఔు: ఎమితరోబ ైళహన్ 30-50 mg/kg/day ళహమసజాి మోతాదన నాఱుఖుగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ; ఏడ్ె మోజుఱు  
 భ చికూతస ళఱల  48 to 96 ఖంట్ఱఱో మోగ ికోఱుకోఔతృో త ేఅశతిరఱో చేమసయౌ. 
 
1.3 తౄో యౌఔుయఱెభట్్స్ 
జుట్ుట  తౄసయౌఔల్ యొఔక ఆన ల్బేవన్ న తౄో యౌఔుయఱభెట్్స్ ఄంట్ాయు. ఆద  యసధాయణంగస ఆనేాళహవ్ ళ టప భఱోకోఔకస్ ళఱల  
ళశు ంద ; ఄభత ేఆతయ ఫాకుటమిమా, రెభయస్ భమిము పంగ  ైళఱల , క ేదదతిఱో ఔమోిళడ్ం ళఱల  ఔడా 
తౄో యౌఔుయఱభెట్్స్ మసరొచి. తౄో యౌఔుయఱభెట్్స్ ఱో ఆతయ యకసఱు (ఈదా: ఴ చ్.ఐ.య/ఎభడ్సస ళఱల  ళచేి ఇళహననపహయౌక్ 
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తౄో యౌఔుయఱభెట్్స్) ఆనెిక్షన్ ఔఱుఖజేళేయగస ఈండ్ళప. డీప్ తౄసయౌఔుయఱర్ ఆన ల్బేవన్ ఄన ేఄళశి ముషం మీద గ డ్డం 
 మిగ ేరదేఴంఱో ఎఔుకళగస ళశు ంద  (ఈదా: ళ భకోళహస్ ఫామ బ) 
చికూతస 
మోగితు మియబరంగస ఈండ్భతు చెతృసుయౌ భమిము తృౌలహటకసయౘయం తీశఔునేఱా ేరమేహంచాయౌ.  
ధయ, చెతు , ముదఱభెనయ చేతేఱఔు, కసలలఔు ేయుఔుతృో ఔుండా తయచగస చేతేఱు శఫుబతో ఔడ్గసయౌ; చీభు ఖనఔ 
ఈంట్ ేతూట్్తో డెభరనేజీ చేమాయౌ. 
భందఱు 
శాఱుబ ైన భమిము యసి తుఔంగస శమిిళహమల్ ఆనెిక్షన్ 

కుాం తౄసర మీళ ట్్న్ శఱేిట్స ఫలస్ 1% 
ఱేదా 

కుాం యో డుమం పూయళహడేట్స ఫలస్ 2% 
ఱేదా 

అభంట్ెమంట్స భుయహమోళహన్ ఫలస్ 2% 
ఄనేఔ తృసర ంతాఱోల  యోడెమసమ, ఆనేాళహవ్ & ళ ఔండ్మ ీయోడెమసమ 
కోల కససళహయౌలన్ 250-500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు    
హఱలఱఔు: 50-100 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు  
ఱేదా 
ళ తౄసఱెకూసన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
హఱలఱఔు: 30-50 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 
కసట్్రముకససజోల్ 960 mg భాతరఱు, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు  
హఱలఱఔు: ట్ెభరబ తోభామిిన్ 6 mg/kg/day, మోతాదతు మ ండ్ె ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
 
1.4 పపయునకాఱోళహస్ 
ఱోతేగస ఏయుడ ేతౄసయౌఔుయఱార్ ఆనెిక్షన్; ముదట్ ఔ చినా, ఖట్్ట ఫుడు ఱా ముదఱభె ఔాభంగస  యుఖుత నొహు 
ఔయౌగిశు ంద . మసహడు ఱేదా తెఖడ్ం ళఱల  ఆద  నమం ఄళాడాతుకూ ఄనేఔ రసమసఱు డ్ెతేంద . కొందమిఱో ఆద  
దీయఘకసయౌఔంగస ఈంట్ుంద   భగస తగిగనా తమసాత తిమిగ ిళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ. 
చికూతస 
మోగితు మియబరంగస ఈండ్భతు చెతృసుయౌ భమిము తృౌలహటకసయౘయం తీశఔునేఱా ేరమేహంచాయౌ.  
ధయ, చెతు , ముదఱభెనయ చేతేఱఔు, కసలలఔు ేయుఔుతృో ఔుండా తయచగస చేతేఱు శఫుబతో ఔడ్గసయౌ; చీభు ఖనఔ 
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ఈంట్ ేతూట్్తో డెభరనేజీ చేమాయౌ. 
భందఱు 
శాఱుబ ైన భమిము యసి తుఔంగస శమిిళహమల్ ఆనెిక్షన్ 

కుాం తౄసర మీళ ట్్న్ శఱేిట్స ఫలస్ 1% 
ఱేదా 

కుాం యో డుమం పూయళహడేట్స ఫలస్ 2% 
ఱేదా 

అభంట్ెమంట్స భుయహమోళహన్ ఫలస్ 2% 
ఄనేఔ తృసర ంతాఱోల  యోడెమసమ, ఆనేాళహవ్ & ళ ఔండ్మ ీయోడెమసమ 
కోల కససళహయౌలన్ 250-500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు    
హఱలఱఔు: 50-100 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు  
ఱేదా 
ళ తౄసఱెకూసన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
హఱలఱఔు: 30-50 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 
కసట్్రముకససజోల్ 960 mg భాతరఱు, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు  
హఱలఱఔు: ట్ెభరబ తోభామిిన్ 6 mg/kg/day, మోతాదతు మ ండ్ె ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
 
1.5 ఎమిళహ ఱాస్ 
చయమంఱోతు డెమిమస్ యొఔక  భఫాఖంఱో యౌంతౄసట్్క్ రెళ సల్స ఈనా చోట్ ళ ట తోృోట కోఔకస్ ళఱల  ఆనెిక్షన్ ఔఱఖడాతుా 
ఎమిళహ ఱాస్ ఄంట్ాయు. చయమంఱో ఱేదా ఫొ దద  ేఖు (యయళపఱఔు) దఖగయ చినా ఖుఱుఱా ముదఱళపతేంద ; ఆద  
ఔాభంగస ఎయాగస భామి, నొహు భమిము జామసతుా ఔఱుఖజేశు ంద . 
చికూతస 
ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఈండ్డ్ం/ఱేఔతృో ళడ్ం ఫట్్ట మోగికూ చికూతస ఈంట్ుంద . ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు రభాదఔయబ ైన 
యసి భఱో జాయం, ఎండోట్ాకూసక్ యౖసక్ ళంట్్య. 
మ జిబ న్ A - ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ ే
కోల కససళహయౌలన్ 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు 
హఱలఱఔు: 50-100 mg/kg అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
ఱేదా 
ళ తౄసఱెకూసన్ 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు 
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హఱలఱఔు: ననట్ ్దాామస 25 mg/kg, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ 
మ జిబ న్ B - ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో త ే
ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg ఆంజక్షన్, దీతుతోతృసట్ు 
కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు  
హఱలఱఔు: ఄభాకూసళహయౌలన్ 6.7 mg/kg, దీతుతోతృసట్ు కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స 1.7 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; 
ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు  
రసయధ  ఈఴభనం తృ ందతేనాట్ుట  ఄతుహళేు  ననట్ ్దాామస భందఱు తీశకోరొచి  
యసి తుఔంగస ళ ఱుల ఱెభట్్స్ 
ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసయల 
హఱలఱఔు: 50 mg/kg మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ  
ఱేదా 
ళ తౄసఱెకూసన్ (O) 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
హఱలఱఔు: 50 mg/kg మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ 
 తుసయౌన్ ఱేదా తెట్ా ఱాఔటమ్ ఎఱమీు ఈనా రసమికూ ఆతయ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ. 
 
1.6 ఄఔయట్స ళ ఱుల ఱెభట్్స్ 
చయమంఱోతు డెమిమస్ యొఔక కూాంద  ఫాఖం భమిము శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ రదేఴంఱో ఆన ల్బేవన్ మసళడాతుా ఄఔయట్స 
ళ ఱుల ఱభెట్్స్ ఄంట్ాయు. ఆద  యసధాయణంగస ళ టప భఱోకోఔకస్ ఱేదా ళ ట తోృోట కోఔకస్ ఫాకుటమిమా ళఱల  ళశు ంద . 
చికూతస 
ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఈండ్డ్ం/ఱేఔతృో ళడ్ం ఫట్్ట మోగికూ చికూతస ఈంట్ుంద . ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు రభాదఔయబ ైన 
యసి భఱో జాయం, ఎండోట్ాకూసక్ యౖసక్ ళంట్్య. 
మ జిబ న్ A - ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ ే
కోల కససళహయౌలన్ 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు 
హఱలఱఔు: 50-100 mg/kg అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
ఱేదా 
ళ తౄసఱెకూసన్ 500 mg కసయూసల్స, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు 
హఱలఱఔు: ననట్ ్దాామస 25 mg/kg, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ 
మ జిబ న్ B - ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో త ే
ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg ఆంజక్షన్, దీతుతోతృసట్ు 
కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు  
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హఱలఱఔు: ఄభాకూసళహయౌలన్ 6.7 mg/kg, దీతుతోతృసట్ు కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స 1.7 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; 
ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు  
రసయధ  ఈఴభనం తృ ందతేనాట్ుట  ఄతుహళేు  ననట్ ్దాామస భందఱు తీశకోరొచి  
యసి తుఔంగస ళ ఱుల ఱెభట్్స్ 
ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసయల 
హఱలఱఔు: 50 mg/kg మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ  
ఱేదా 
ళ తౄసఱెకూసన్ (O) 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
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 
ఆన ల్బేవన్. మాకేాఱో తృో య్భామిిక్ య్వన్స ఈంట్ాభ, ఄందఱో ఫాఖంగస తెయుచఔునా/భూశఔునా 
కోబ డోన్స, తృసూయల్స, నాడ్ెయఱర్ శిల్స భమిము ళహళహటక్ య్వన్స ఔనడ్తాభ; ఆయ రధానంగస ముషం, ఛాతి, 
బుజభుఱు భమిము యప ఫాఖంఱో ఄధ ఔంగస ళయసు భ   
చికూతస 
ముషం మీద చయమం ననెఫామితృో ఔుండ ,ా ధయ చేయఔుండా భమిము తృ డు ఄభతృో ఔుండా తయచగస ఔడ్ెకోకరసయౌ; 
తఱకూ యసానం చేళహ తఱ భ చయమభు ననెఫామితృో ఔుండా చశకోరసయౌ. 
నాన్-ఆన్లబేట్మ ిమాకే  ా
మ ట్్ననభక్ మాళహడ్స కుాం/జ ల్ (0.025%; 0.05%) మోజుకూ ఔ యసమ ితుదరఔు భుంద. భూడ్ె నండు అయు రసమసఱ 
ఱోప మాకేా ఎయాఫడు తృ యఱాల  ళచేియసు భ. చికూతస ఔతూశం భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు ఈంట్ుంద . 
ఴ చిమిఔ: మ ట్్ననభక్ మాళహడ్స ఔనఱు/ననట్ ్దఖగయ ఱేదా ఱోఱ ూమఔడ్ద. ఖమిైణీఱు భమిము తృసఱు ఆచేి 
తఱుల ఱు ఇ భంద రసడ్ఔడ్ద. 
మ ట్్ననభక్ మాళహడ్స ఔనఔ మోగికూ డ్ఔతృో త ేరతాయభాాామంగస ఄడాయ్న్ 0.1% జ ల్ రసడాయౌ ( భన చెహున 
యధంగస) 
ఱేదా 
ఄజిఱెభక్ మాళహడ్స కుాం/జ ల్ 20% మోజుకూ ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె యసయుల  ముషం ఔడ్ెఔునాాఔ 
ఆన్లబేట్మ ిమాకే  ా
శాఱు తీళరత ఈంట్ ే
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కూలండాబ ైళహన్ జ ల్ 1%, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు  
ఱేదా 
ఎమితరోబ ైళహన్ జ ల్ 2%/ఱోవన్ 4%, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు  
ఱేదా 
ఫ్ంజోభల్  మసక ైసడ్స జ ల్ 2.5%-5%, ముదట్ మ ండ్ె మోజుఱఔు ఔ యసమ ిరసడాయౌ; అ తమసాత మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; 
నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు. 
భధయ తయయౘ నండు తీళరబ ైన మాకేా  
ళహశటమిక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔుండా భుంద రతేయఔ రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచి భందఱు రసడాయౌ  
 భన చెహున యధంగస ట్ాహఔల్ థెయ; ఄభత ేట్ాహఔ థెయఔు ళహశటభాట్్క్ థెయఔు కే భందఱు రసడ్డ్ం ళఱల  
రయోజనం ఈండ్ద. 
డాకూసళహయౌలన్ 50-100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ ఔ యసమ;ి నాఱుఖు నండు నెాండ్ె రసమసఱు. 
మోగి శుందనన ఫట్్ట భంద మోతాద తగిగశు  కొద దమోజుఱఔు అహరేయొచి. 
ఱేదా 
మిననళ భకూలన్ 50-100 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; అయు నండు ఎతుమిద  రసమసఱు  
ఱేదా  
ఄజితరోబ ైళహన్ భాతరఱు, ఔంట్్నయళస్ థెయ మోజుకూ 250-500 mg అయు నండు ఎతుమిద  రసమసఱు ఱేదా  
ఄజితరోబ ైళహన్ భాతరఱు ల్స థెయ మోజుకూ 500 mg ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు, ఆఱా నాఱుఖు రసమసఱఔు ఔ యసమ ి
థెయ రసడాయౌ.  
చికూతస అయు నెఱఱ ళయఔు తీశకోరసయౌస మసరొచి. మాకేా తీళరతయం ఄళపతేంట్ ేరెంట్న ేఅశతిరకూ రెయళాయౌ. 
 
1.8 తృసమోతుఖిమ  ా(Paronychia) 
గోయు చయమం ఔఱభఔ (నెభల్ తౄో ల్డ) దఖగయ ళచేి ఆన ల్బేవన్ న తృసమోతుఖిమా ఄంట్ాయు; దీతు ఱక్షణాఱు నెభల్ 
తౄో ల్డ  దఖగయ ఎయాగస రసచితృోభన చయమం భమిము నొహు. తృసమోతుఖిమా ఫాకుటమిమా ఱేదా ఇస్ట ళఱల  ళశు ంద  
చికూతస 
ఆఫబంద ఔయ తృసర ంతాతుా తృ డుగస భమిము యబరంగస ఈంచాయౌ  
కసనెజడ డ్ల్ తృసమోతుఖిమ  ా
ఫ్పల కోనజోల్ కసయూసల్స, రసమసతుకూ ఔ యసమ;ి నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు.  
ఔరేల భుఔుక ఱఔ రబేమం ఔడా ఈంట్ ేరసయధ తు ఒనెభకోబ ైకోళహస్ గస మిఖణ ంచాయౌ. 
కసండుడా ఆనెిక్షన్ ఔు గిాళహయోపపయౌాన్ తుచేమద. 
భూయకోఔుయట్ేతుమస్ కసండుడుమాళహస్ 
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ట్ాహఔల్ కసల ట్్రభజోల్ 1% ఱేదా బ ైకోనజోల్ నెభట్ేరట్స 2% ఱేదా ళ భకోల హమసక్స 1% కుాం/జ ల్/ఱోవన్ మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; 
దాాఱుఖు మోజుఱు. 

2.1 పంఖల్ ళహకన్ ఆనెిక్షన్స 
2.2 డెయమట్ోప భట్ోళహస్ (మింగ్ రసర్మ - తాభయ) 
డెయమట్ోప భట్సస యొఔక ఱక్షణాఱన ఫట్్ట, ఄయ అఔామించ ేఔణజఞఱాతుా ఫట్్ట; ఈదా: చయమం, జుట్ుట , గోయుల  భమిము మోగ ి
యట్ ్ట్ల  చహంచ ేశుందనన ఫట్్ట యఔం/తీళరత తుయణభంఫడ ేరసయధ  డెయమట్ోప భట్ోళహస్. యసధాయణంగస తాభయ 
ఆనాఔుయఱేవన్ తృసర ంతంఱో ముదఱభె ఔాభంగస యశుమించ ేదీయఘకసయౌఔ పంఖల్ ఆనెిక్షన్; దాతు ళఱల  ఖుండ్రతు గసమబ ,ై ఔ 
తుమిదవటబ ైన ఄంచతో ఔనడ్ెతేంద . తాభయ ళఱల  జుట్ుట  ఉడుతృో ళడ్ం, శిల్స భమిము దయద మసళడ్ం ళంట్్య 
శంబయంచొచి. 
2.2.1 ట్్తుమా కసమోుమిస్ (ఫాడ ీమింగ్ రసర్మ) 
ఴమీయం మీద ఱేదా ముషం మీద ళఽతాు కసయంఱో యశుమించ ేయ్వన్స ఇ పంఖల్ ఆనెిక్షన్ యొఔక ఱక్షణం. 
యసి తుఔంగస  యుఖుతేన  ారసయధ కూ ట్ాహఔల్ చికూతస 
కసల ట్్రభజోల్ 1% మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు  
ఱేదా 
మికోనజోల్ 2% మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు  
ఱేదా  
ట్ెమిబనపహన్ 1% మోజుకూ ఔ యసమ;ి మ ండ్ె రసమసఱు  
ఱేదా  
ఫుయట్్నాపహన్ 1% మోజుకూ ఔ యసమ;ి మ ండ్ె రసమసఱు  
ఱేదా  
ళ భకోల హమసక్స ఒఱమిన్ 1% మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు  
ఇ భందఱు కుాం, జ ల్, తృ డు, ళేరీ ఱేదా ఱోవన్ యౄంఱో తీశకోరొచి. 
ళహశటమిక్ రసయధ కూ చికూతస (యయసు యంగస  యుఖుతేన  ాయ్వన్స భమిము ట్ీతుమా  డుస్) 
గిాళహయోపయౌాన్ భాతరఱు 10 mg/kg నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు  
ఱేదా 
ఫ్పల కోనజోల్ భాతరఱు రసమసతుకూ 3-6 mg/kg, నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు 
ఱేదా 
ట్ెమిబనప భన్ భాతరఱు మోజుకూ 250 mg, మ ండ్ె రసమసఱు  
ఱేదా  
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ఆట్రకోనజోల్ కసయూసల్స మోజుకూ 100 mg, నాఱుఖు రసమసఱు 
2.2.2 ట్్తుమా కసయహట్్స్ (యసకల్ు మింగ్ రసర్మ) 
ట్్తుమా కసమోుమిస్ ళంట్ ్ఱక్షణాఱే ఈనా ఇ ఆనెిక్షన్ జుట్ుట  తౄసయౌఔల్ ఔు ళశు ంద . దీతుకూ ట్ాహఔల్ చికూతసఱు 
తుచేమళప. 
ళహశటమిక్ థెయ 
గిాళహయోపయౌాన్ భాతరఱు 10-20 mg/kg, మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ; నాఱుఖు నండు అయు 
రసమసఱు  
ఱేదా 
ట్ెమిబనప భన్ భాతరఱు 250 mg, మోజుకూ ఔ యసమ;ి అయు రసమసఱు  
మోగికూ యవమశచి 
హఱలఱు, దఖగయగస ఈండేరసలాఔు ఔడా రసయధ  యో కూందేమో మీక్షుంచి, తదనఖుణంగస చికూతస ఄంద ంచాయౌ  
దరెానఱు, ట్ళలైల  ళంట్్య ఎళమియ రసమ ేరసడాయౌ  
తఱ  భ చయమం మియబరంగస ఈంచకోరసయౌ భమిము నన ెమసమఔడ్ద 
 
2.3 హట్్మిమాళహస్ రెమిసఔఱర్ 
ఇస్ట ళఱల  ళచేి యసధాయణబ ైన పంఖల్ ఆనెిక్షన్. ఛాతి, యప, చేతేఱు, ఄయుదగస బ డ్ & ముషం మీద 
యతేనాబ ైన మిభాణాఱఱో ఴ ైతృో హగ మంట్ేడ్స/ ఴ ైర్ హగ మంట్ేడ్స కసన ల్ భ ంట్స భచిఱుఱా ఏయుడ్తాభ.  

యట్ల్డ ్ అభంట్ెమంట్స, బ ైకోనజోల్ ఱేదా కసల ట్్రభజోల్ భచిఱ మీద మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  ూమాయౌ,  
మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు 

ఱేదా 
C: యో డుమం తయోశఱేిట్స య ఱయవన్ 20% మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల , మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు 

య్వన్స ఔనఔ ఎఔుకళ యశుమించి ఈంట్ ేకుట్ోకొనజోల్ 200mg మోజుకూ ఔ యసమి, మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు రసడొచి 
 
ట్్తుమా డుస్ (Athlete’s foot) 
ఆద  చాఱా యసధాయణంగస ళచేి పంఖల్ ఆనెిక్షన్;  భగస దీతు ళఱల  ఆతయ తృసర ంతాఱోల  ఔడా ఆనెిక్షన్ 
ముదఱళపతేంద . ట్్తుమా డుస్ చికూతస చేళ ేభుంద ఆతయ ఫాకుటమిమా శంబంద ంచిన ఆనెిక్షనల  ఈనాాయో 
తెఱుశఔుతు రసట్్కూ చికూతస ఄంద ంచాయౌ.  

A: యట్ల్డ ్ ఱోవన్ మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల , మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు 
ఄద  తుచేమఔతృో త ే

A: కసల ట్్రభజోల్ కుాం 1%, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల , మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు 
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ఱేదా 
బ ైకోనజోల్ కుాం 2% 

ఱేదా 
ట్ోఱాాఫ్ేటట్స య ఱయవన్ మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  

తీళరబ ైన ఆనెిక్షన్స ళళేు  
D: ట్ెమిబనపహన్ 250mg, మోజుకూ ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె యసయుల , మ ండ్ె రసమసఱ నండు నెఱ మోజుఱ తృసట్ు 

యసఔుసఱు, చెపుఱు, వస్ తయచగస భాయుికోళడ్ం, కసట్న్ యసక్స రసడ్డ్ం, యసానం చేయసఔ రేలా భధయఱో 
తృ డుగస తేడ్ెచకోళడ్ం ళంట్ ్యసధాయణ జఞఖాతుఱ ళఱల  ఆనెిక్షన్ కొంత బేయఔు తురసమించళచి 
 
2.5 కసండీడుమాళహస్ 
కసండుడా అయౌబఔన్స ఄన ేఇస్ట ళఱల  కసండీడుమాళహస్ ళశు ంద . ఆనెిక్షన్ ళచిిన రదేఱసతుా ఫట్్ట రసయధ  ఱక్షణాఱు 
ఈంట్ాభ. చయమం మీద ళచేి య్వన్స ఱక్షణాఱు: ఎమితిభాట్స్, చయమప భడ్తఱోల  తేభతో ఔడ్ెఔునా ఎఔుసడేట్స; 
కొతుా శందమసబఱోల  మోఖుఱు శబ్-కసమిామల్ భమిము యసట్్ఱభెట్స శిల్స ఏయుడ్తాభ.  
గోయలకూ ఔనఔ ఆనెిక్షన్ తాకూత ేగోట్ ్తృసర ంతంఱో రసప భమిము చీభు కసయడ్ం జయుఖుతేంద ; ఄంతేకసఔ తూయు 
తఖుఱుతేంట్ ేఆనెిక్షన్ భమింత  యుఖుతేంద ; ఔాభంగస గోయు దెఫబతింట్ుంద .   
ననట్్ఱో ళచేి య్వన్స ఱక్షణాఱు: తెఱుప యంఖు, ఫఔకల్ కసయయట్ీఱో ఫంఔఱాంట్ ్భుయకోశల్ ేల క్స మసళడ్ం. ఆయ 
నాయౌఔ మీద, ఇయో పేఖస్, GIT తృసర ంతాఱఔు ఔడా యశుమించళచి.  
ళఱాల్-రెజ భనల్ కసండీడుమాళహస్ ఱక్షణాఱు: దయద,  యుఖు ఱాంట్ ్తెఱలతు దరళం యోతు నండు కసయడ్ం, 
డుశమిమా భమిము డుశుయుయతుమా 
కసంట్రా ళ హటవ్ హల్స ఎఔుకళ మోజుఱు రసడ్డ్ం, ఖయైధాయణ, డ్మాఫ్ట్్స్, దీయఘకసఱం కొనయసగ ేమాంట్ీఫయోట్్క్ & 
కసమిటకోళ టమసభడ్స చికూతస ఱేదా ఆభూమాననశ రళహసవ్ చికూతస ళఱల  కసండీడుమాళహస్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. 
I. గసయయోట ో ఆంట్ళ జటనల్ ట్రా క్ట కసండీడుమాళహస్  
నెభయసట ట్్న్ శళ ునషన్ ఆఫబంద  ఈనా తృసర ంతంఱో ూశకోరసయౌ భమిము మూతుట్ుల  ననట్ ్దాామస నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు 

ఔ యసమ ిరసడాయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 

కసల ట్్రభజోల్ య ఱయవన్ 1% ఆఫబంద  ఈనా తృసర ంతంఱో ూశకోరసయౌ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 

కుట్ోకొనజోల్ 1% భాతరఱు మోజుకూ ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 

ఫ్ూల కోనజోల్ భాతరఱు మోజుకూ 100 mg, ద  నండు దాాఱుఖు మోజుఱు 
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II. రెజ భనల్ ఆనెిక్షన్స 

B: నెభయసట ట్్న్ రెజ భనల్  శసమీస్, మసతిర ూట్ ఔట్ ్ఎకూకంచకోరసయౌ, మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు 
ఱేదా 

A: కసల ట్్రభజోల్ రెజ భనల్  శసమీస్, మసతిర ూట్ ఔట్ ్ఎకూకంచకోరసయౌ, అయు మోజుఱ తృసట్ు 
ఱేదా 

C: బ ైకోనజోల్ రెజ భనల్  శసమీస్, మసతిర ూట్ ఔట్ ్ఎకూకంచకోరసయౌ, భూడ్ె మోజుఱ తృసట్ు 
ఱేదా 

B: ఫ్పల కోనజోల్ 150mg యసట ట్స 
 భన చెహున భందఱఔు తఖగఔతృో త,ే రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ 
 
2.6 డీప్ పంఖల్ ఆనెిక్షన్స 
ననకసమిడయోళహస్ భమిము భధయ పపట్స ఄన ేమ ండ్ె రసయధఱన డీప్ పంఖల్ ఆనెిక్షన్స ఱో యసధాయణంగస 
ళమీగఔమియసు యు. భధమ ఱల  బ ైళహట్ోభాట్్స్ ళఱల  బ ైళహట్ోభా భమిము మాకూటననబ ైళ స్ ళఱల  మాకూటననబ ైళహస్ ళశు ంద . 
రసయధ  ఱక్షణాఱు ఆనెిక్షన్ ళచిిన రదేఱసతుా ఫట్్ట ఫమట్డ్తాభ భమిము నెఱఱు ఱేదా శంళతసమసఱ తృసట్ు 
ఈండుతృో తాభ. 
ముదట్ ్య్వన్: నాడ్యల్ 
ఱోఔఱభెళేవన్: తృసదాఱు, కసలైా, చేతేఱు, హయాఱు, నెతిుచయమం 
డుఱసిమిుంగ్ ళ భనళ స్: గ ైైన్స ఫమట్కూ ఔనడొచి; ముబ ైళహట్ోభాఔు నఱల  యంఖుఱో భమిము మాకూటననబ ైళహట్ోభాస్ 
ఔు తెఱుప/శప యంఖుఱో ఈంట్ాభ. డుఱసిమిుంగ్ ళ భనస్ యిర్ ఄళాఔభుంద మోగికూ నొహు ళశు ంద . 
 
చికూతస 
మాకూటననబ ైళహట్ోభాస్ ఄభత:ే 

A: కో-ట్ెభరమోకససజోల్ 960mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
దీతుతోతృసట్ు 

S: మితౄసమిుళహన్ 300mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి మ ండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱు 
రతాయభాాామ భందఱు 
పహనాకుసమిథెభల్  తుసయౌన్ (O) 

 దదఱఔు: 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి మ ండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱు 
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హఱలఱఔు: 25 mg/kg ఴమీయ ఫయుళపన ఫట్్ట, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మ ండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱు 
ముబ ైళహట్ోభాస్ ఄభత:ే 
మాంట్ీపంఖల్ భందఱు యయధ యకసఱు రసడు, ఏద  పయౌతాతుా ఆశు ందో ఖాఴించి దాతుా కొనయసగించాయౌ. తయచగస 
రసడ ేభందఱు ఐట్రా కొనజోల్, ఒమికొనజోల్, కుట్ోకొనజోల్. 
ఴ చిమిఔ: డాకూసళ భకూలన్ ఖమిైణీఱఔు, నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ఆళాఔడ్ద 
ఖభతుఔ: కో-ట్ెభరమోకససజోల్ దాాఱుఖు మోజుఱఔంట్ ేఎఔుకళ రసడుత ేతయచగస యఔు మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. రసయధ  
ఱక్షణాఱు తీళరంగస ఈంట్,ే మసడుఔల్ ఴశు రచికూతస ఄళశయం ఈంట్ుంద . ఆందఱో ఫాఖంగస ఴమీయ ఔణజఞఱాతుా ఆనెిక్షన్ 
ఈనాంతళయఔు త ఱగించడ్ం జయుఖుతేంద . 
ననకసమిడయోళహస్ ఔు రతాయభాాామంగస రసడాయౌసన భంద  

S: డాయతృో సన్ 100 mg, మోజుకూ ఔట్,్ మ ండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱు 
హఱలఱఔు: 25-50 mg మోజుకూ ఔట్,్ మ ండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱు 

 
3.1 తృసమసళ భట్స (మసనాజీళపఱు) ఆనెిక్షన్ 
ళేకతెస్ 
యసమోకహటస్ ళేకత ఄన ేదయద పయుఖు చయమంఱోకూ యంధరం చేశఔుతు రెలలడ్ం దాామస ఔయౌగ ేరసయధ . ళేకతెస్ తామితఖతిన 
ఆతయుఱఔు రసయహు  చెందతేంద  భమిము బమించఱేతు దయదన ఔయౌగిశు ంద ; ఆద  జంతేళపఱఔు ఔడా ళశు ంద . 
చయమం మీద S-అఔఽతిఱో ఔతుహంచ ేఎయౌరేట్ెడ్స ళ మిుజీనస్ దాయుఱు ళేకతెస్ రసయధ కూ యనాతా ఱక్షణం. ఇ 
దాయుఱన ఫమోా  ఄతు ఄంట్ాయు. ఫమోా  చిళయ ఫొ ఫబ ఱాంట్్య ఏయుడ్ళచి ఱేదా యసధాయణంగస ఈండొచి. 
నామేాజిమన్ ళేకతెస్ ళళేు  చయమం ముతుం తీళరంగస ఫొ ఫబఱు ఏయుడ్తాభ; ఆయ దలశమిగస, ఴ ైర్ క మసట్ోట్్క్ 
ళేకల్స ళఱె  మిగ ిబుజఞఱు, కులైల , చేతేఱు, ఄమికసలైా ళంట్ ్రదేఱసఱఱో ఆఫబందఱు ఔఱుఖజేయసు భ. 
చికూతస 
మోగి మియబరతన ఱక్షయంగస  ట్ుట ఔుతు మోజూ శఫుబతో యసానం చేమడ్ం, ఄమియబరంగస ఈండ ేచోట్ల  నండు దయంగస 
ఈండ్డ్ం ళంట్్య చేమాయౌ.  
మాంట్ీయసకఫ్ట్్క్ థెయ తృసర యంతేంచ ేభుంద ళ ఔండ్మ ీఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ ఈంట్ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స దాామస 
చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
ళ ుళహపహక్ థెయ  
యయళపఱఔు, హఱలఱఔు, ఖమిైణీఱఔు భమిము తృసయౌచేి తఱుల ఱఔు: 
మ మతిరన్ కుామ్ 5% యసానం చేయసఔ, తుదరఔు భుంద ముయౘతుకూ తు ఴమీయం ముతుం ూశకోరసయౌ. భంద 
ూశఔునా తమసాత ఔతూశం 8-12 ఖంట్ఱ తృసట్ు ంట్ ్మీద ఈంచి తమసాత యబరంగస ఔడుగేమాయౌ. 
ఱేదా  
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గసభా ఫ్ంజీన్ ఴ కససకోల మ ైడ్స (GBHC) ఱోవన్ 1%, మసతిరూట్ మసశఔుతు (ముయౘతుకూ రసడ్ఔడ్ద) ఈదమం 
యసానం చేళహ ముతుం ఔడుగేమాయౌ. ఎకూుభా తీళరంగస ఈనా రసమికూ ఇ భంద రసడ్ఔడ్ద. 
ఱేదా  
ఐళమ మకూటన్ భాతరఱు 200 mcg/kg, ఔక యసమ ిరేశఔుతు ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేమ ండ్ె రసమసఱ తమసాత 
రేశకోరసయౌ. 
శతృో మిటవ్ థెయ  
ళ ట్్రజిన్ భాతరఱు 10 mg, మసతిరూట్; ద  నండు ద ఴేన మోజుఱు  
హఱలఱఔు: మోజుకూ 0.3 mg/kg, ఔ మోతాదఱో ఆరసాయౌ; మ ండ్ె రసమసఱు 
ఱేదా 
ప తుయబ ైన్ భాయౌభేట్స 10 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ద  నండు ద ఴేన మోజుఱు  
హఱలఱఔు: మోజుకూ 0.3 mg/kg, మోతాదన భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ 
మోగికూ యవమశచి  

 యసధాయణ చయయఱు తీశఔుతు ఫట్టఱన భమిము భంచాఱన ఆనెిళేటవన్ ఱేఔుండా చశకోరసయౌ; ఈదా: 
తయచగస ఫట్టఱు ఈతఔడ్ం, భంచాఱు/యుపఱు ఎండ్ఱో  ట్టడ్ం. 

 తృసయౌచేి తఱుల ఱు తడ్డఔు తృసయౌచేి భుంద మొభుమన శఫుబ భమిము తూట్్తో యబరచకోరసయౌ. తృసఱు 
ఆచాిఔ మ మతిరన్ కుామ్ భయా ూశకోరసయౌ. 

 దయద ఄనేద  చికూతస ముదఱు ట్్టన  ాఔడా ఈంట్ుంద ; రసయం ఱేదా మ ండ్ె రసమసఱ ఱోప తగిగతృో తేంద . 
ఄభత ేదయద ఎఔుకళ ళశు ంద  ఄతు చికూతసఔు ఆచిిన కుామ్ న ఎఔుకళ యసయుల  రసడ్ఔడ్ద.  

 GBHC ఄధ ఔంగస రసడ్డ్ం ళఱల  ఱేదా ననట్్ఱోకూ రెయలన దాతుా మింఖడ్ం ళఱల  ళజర్స ళంట్ ్నయమోఱాజిఔల్ 
ఄళశిఱు మసరొచి.  

 భంద ూశఔునాాఔ ఔతూశం 8-10 ఖంట్ఱు ంట్ ్మీద ఈండేఱా చశకోరసయౌ. 
 

4.1 రెభయల్ ఆనెిక్షన్  
 
4.2 ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స  
ఴ మ ుస్ రెభయస్ షోమిన్స ళఱల  ళచేి తృసయదయశఔబ ైన ఫ్ూల భడ్స తో ఈనా ఫొ ఫబఱు భమిము ఆనెిక్షన్ న ఴ మ ుస్ 
ళహం ల క్స ఄంట్ాయు. ఆద  చయమం, భూయఔస్ బ ంఫలరన్, రతేయకూంచి ఫఔకల్ ఏమిమా (ఔంజక టటరస, కసమిామా ఱేదా      
జ తుట్ీయౌమా) మీద ళశు ంద . రసయధ  ఱక్షణాఱు: దయద, దయద ఔఱుఖుతేనా ఄనబూతి, ఫొ ఫబఱు ఏయుడ్డ్ం 

B: ఎళ భకోల యర్ (O) 400mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔయసమ,ి ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు 
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ళహశటమిక్ ఎళ భకోల యర్ ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స ళచిిన నఱఫ్భ ఎతుమిద  ఖంట్ఱ ఱోప రసడుత ేరసయధ  తాయగస తఖుగ తేంద  
 
4.3 ఴ మ ుస్ జోశటర్ (లహంగిల్స) 
రసమిళహఱాల  జోశటర్ రెభయస్ (చిక న్ తృసక్స ఔయౌగిశు ంద  ఔడా) ఴమీయంఱో తిమిగ ియజఽంతేళేు  ఔయౌగ ేరసయధ  ఴ మ ుస్ జోశటర్. 
క ేచోట్ శభూషంగస ఏయుడ ేఫొ ఫబఱు ళఱల  తీళరబ ైన నొహు ళశు ంద ; ఇ ఆనెిక్షన్ డెయమట్ోమ్ దాయుఱన 
ఄనశమిశు ంద  కసతూ మిడ్స-ఱభెన్ దాట్ద. యసకమింగ్ దాామస రసయధ తు నమం చేయొచి. 
చికూతస 
శాఱుబ ైన తీళరత ఖఱ ఴ మ ుస్ జోశటర్ ఄభత ేమోగ ిఆతయుఱతో ఔయౌళహ తుళళహంచఔుండా కొద ద మోజుఱు ఈంట్ ే
శమితృో తేంద   
శతృో మిటవ్ థెయ  
1. ఐఫుతృో ర ప న్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు 
హఱలఱఔు: మోజుకూ 10 mg/kg 
ఱేదా 
తుబ శఱభెడ్స 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు 
2. ప తుయమిన్ 25 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగంతళయఔు  
హఱలఱఔు: మోజుకూ 0.5 mg/kg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
ఱేదా  
తౄసబ ైసకోల యర్ 250 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు  
3. కసఱబ ైన్ ఱోవన్ రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు శచన బేయఔు రసడాయౌ  
తుమిదవటబ ైన చికూతస 
మోగి రసయధ  ళచిిన మోజు నండు భూడ్ె మోజుఱ ఱోప అశతిరకూ ళళేు  ఱేదా డుళ సమినేట్ెడ్స య్వన్స ఈంట్ ేరసమికూ: 

ఎళ భకోల యర్ భాతరఱు, మోజుకూ ఐద యసయుల ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
హఱలఱఔు: 80 mg/kg, మోతాదన ఐదగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ 

పేలహమల్ తృసయౌస, మోఖతుమోధఔఴకూు తఔుకళ ఈనా రసమికూ, యతుకూడు ఆఫబందఱు, అఫ్సు యౌమక్ డుయజన్ రబేమం ఈంట్ ే
భమిము కూాంద  ఆంజక్షన్ ఔు కోఱుకొతు మోఖుఱన రెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసియౌ. 

ఎళ భకోల యర్ (IV) 10 mg/kg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱు; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
4.4 చిక న్ తృసక్స (అట్ఱభమ) 
రసమిళహఱాల -జోశటర్ రెభయస్ ళఱల  ళచేి రసయధ  (ఴ మ ుస్ జోశటర్ న ఔడా ఔఱుఖజేశు ంద ). జాయం ళచిి, అ తమసాత 
య్వన్స ఏయుడ్ెతాభ; అ తమసాత యయధ దఴఱోల  ఎదఖుతేనా ఫొ ఫబఱు ఴమీయభంతా ళయసు భ. యసధాయణంగస ఇ 
రసయధ  దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో తేంద .  
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చికూతస 
 దదఱఔు: 

తృసమసళ ట్భాల్ 1 g, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
దీతుతోతృసట్ు 

కసయఱబ ైన్ ఱోవన్ 1% పనాల్ ఈనాద , మోజుకూ ఔ యసమ ిఴమీయభంతా ూమాయౌ 
హఱలఱఔు: 

తృసమసళ ట్భాల్ 10 mg/kg body weight, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 
దీతుతోతృసట్ు 

కసయఱబ ైన్ ఱోవన్ 1% పనాల్ ఈనాద , మోజుకూ ఔ యసమ ిఴమీయభంతా ూమాయౌ 
 

5.1 ఎఱమిుక్ ఔండువన్స 
5.2 ఎఱమిుక్ కసంట్ాక్ట డెయమట్ెభట్్స్  
ఏదెభనా యయసమనం చమసమతుకూ తాఔడ్ం దాామస అఱశయంగస ఫమట్డ ేఴ ైర్ ళ తుసట్్యట్ ్ఄళశిన ఎఱమిుక్ కసంట్ాక్ట 
డెయమట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు. డెభ,  యౄిామ్, యఫబర్, తుక ల్ ళంట్ ్యయసమనాఱు ఱేదా ఱననయౌన్, ఄయోడున్, మాంట్-ీ
ఴిశటమిన్స, తుయోబ ైళహన్, యయోతౄసమ్ ళంట్్య ఔయౌశనా చయమ శంబంద త భందఱు, ముదఱభెనయ ఇ ఆనెిక్షన్ 
ఔు కసయణం ఄరొాచి. మోగికూ ఆట్ుళంట్ ్ఎఱమీు ఈంట్,ే భుట్ుట కోళడ్ం, దఖగయఔు రెలలడ్ం చేమఔడ్ద. 
5.3 ఎకుుభా 
ఇ ఄఱెమీుకూ ఄశఱు కసయణం ఏమిట్ో తెయౌమద; ఄభత ేళయకూుకూ కసతూ ఔుట్ుంఫంఱో కసతూ ఎట్ోహక్ రసయధ  (ఈదా: 
అశుభా, ఴే పళర్, ఎట్ోహక్ డెయమట్ెభట్్స్) ఈంట్ ేరసమికూ ఎకుుభా ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. ఆఱాంట్ ్ళయఔుు ఱఔు 
ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స భమిము రసయకూసతుమా (రసమిళహఱాల  జోశటర్ తు) ళంట్్య ఔడా యో కే రభాదభుంద . రసయధ  
ఱక్షణాఱు మోగ ిళమశన ఫట్్ట భాయుతాభ. 
I. ఆనాినెజటల్ ఎకుుభా (మిల్క ఔాస్ట): భూడ్ె నెఱఱ ళమశనా యయళపఱఱో ఆద  ఔతుహశు ంద . ఇ ఆనెిక్షన్ ళఱల  
చీభు కసయుతేనాట్ుట , చయమం తృ డుఫామితృో భనట్ుట  ఄతుహశు ంద ; ఫుఖగఱు, నదయు భమిము తఱచయమం మీద 
ఎఔుకళ రఫాళం చపతేంద . 
II. ఫ్ ల ఔుసయల్ ఎకుుభా: భూడ్ె శంళతసమసఱు  భఫడున హఱలఱఱో ఔతుహశు ంద . మోచేతేఱు, మోకసలైా, బ డ్ దఖగయ 
భడ్తఱు యొఔక ఫ్ ల ఔుసర్ ఈమితఱం మీద ఇ ఆనెిక్షన్ ళశు ంద .  దదఱఱో ఄభత ేఫ్ ల ఔుసయల్ ఎకుుభా ఏ 
రదేఴంఱో ఄభనా ళశు ంద ; రసమికూ మసతిరూట్ తీళరబ ైన దయద ళశు ంద . 
చికూతస 
యసి తుఔబ ైన రసయధ కూ చికూతస 
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ఎఔుసడేట్్వ్ ఎకూుభ  ా
డెభఱయట్స తృ ట్ాలహమం  మసమంఖనేట్స య ఱయవన్ (1:10,000) భమిము 0.25% ళహఱార్ నెభట్ేరట్స య ఱయవన్ ఱేదా 
0.8% ఄఱయమితుమం శబ్-ఄళహట్ేట్స య ఱయవన్ ఆఫబంద ఔయ తృసర ంతాఱోల  ూమాయౌ.  
దీయఘకసఱం ఈండ ేఎకూుభా: 
ఄఔయట్స/శబ్-ఄఔయట్స: ట్ాహఔల్ ళ టమసభడ్స ఱోవన్/జ ల్ ఱేదా కుామ్ ఫలస్ ఱో; మ ండ్ె ఱేదా నాఱుఖు రసమసఱు  
దీయఘకసయౌఔబ ైన భమిము/ఱేదా ఱభెక తుప భడ్స య్వన్స: ట్ాహఔల్ ళ టమసభడ్స అభంట్ెమంట్స/ఎమోయౌభ ంట్స ఫలస్ ఱో; 
మ ండ్ె ఱేదా నాఱుఖు రసమసఱు. 
ళహశటమిక్ చికూతస 
ప తుయబ ైన్ 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 భ ే
రభాదం ఈంద . 
ఱేదా 
ళ ట్్రజిన్ భాతరఱు 10 mg, తుదరఔు భుంద; రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు  
హఱలఱఔు: ళ ట్్రజిన్ 0.3 mg/kg ళహయంజి ఱేదా 
హఱలఱఔు: తృో ర బ తాజ భన్ ళహయంజి 1 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగ ళయఔు  
ఔరేల  భన చెహున భందఱు తు చేమఔతృో త ేఱేదా యయసు యంగస ఎకూుభా ఈనాట్టభత:ే 
 రడుాయో ఱోన్ 1 mg/kg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ిఄఱాుయౘయం తినాాఔ; ఏడ్ె మోజుఱు. ఖమివట మోతాద 60 mg. 
రసయధ  ఱక్షణాఱు తఖుగ తేంట్ ేమోతాదతు తగిగంచి యఱభెనంత తాయగస భందతు తుయౌహరేమాయౌ. 
ళ ఔండ్మ ీఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ 
ఄఔయట్స దఴఱో ఈనాపుడ్ె ఫాకుటమిమల్ ళహకన్ ఆనెిక్షననల  ఆచిిన చికూతస అధాయంగస ళహశటమిక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స 
తో చికూతస ఄంద ంచాయౌ  
మోగికూ యవమశచి  
చమసమతుకూ ఆఫబంద  ఔయౌగించ ేయవమాఱు - ఎఔుకళ ళేప ఴమీయం తూట్్ఱో ఈండ్దా ఱేదా తృ డుగస ఈండ ేగసయౌతు 
ఎదమోకళడ్ం, శఫుబఱు, డుట్మ ుంట్సస, యసఱెంట్సస, కులతుంగ్ ఏజ ంట్సస, యయసమనాఱు, యఫబర్ గోల వ్స రేశకోళడ్ం, 
యౌందమీయఔయణ ఈతుతేు ఱు, ముదఱభెనయ.  
కసమిటకోళ టమసభడ్సస ఎఔుకళగస రసడ్డ్ం ళఱల  ఔయౌగ ేరతిచయయఱు - చయమం ఱిఫడ్డ్ం, శటభో ేడుళ టనేస, ముషం ఎయాగస 
ఄళాడ్ం, ట్ెఱంజి ఎకసట ళహమా, పయుుమస, ట్్తుమా ఆంకసగిాట్ ,ో మాకేాతౄసర్మ తృసపఱే, జుట్ుట  తాయగస ఎదఖడ్ం. 
దీయఘకసఱం ళహశటమిక్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస రసడ్డ్ం ఱేదా ఎఔుకళ మోజుఱు ూశకోళడ్ం ళహశటమిక్ రతిచయయఱు మసళడాతుకూ 
కసయణం ఄళపతాభ. 
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5.4 ఄమిటకేమిమా 
ఄఱెమీుఱు, ట్ాకూసక్ దామసి ఱు ఱేదా ఱసమీమిఔ కసయణాఱ చేత ఄమిటకేమిమా మసరొచి; ఄభత ేచాఱా శందమసైఱఱో ఇ 
ఆనెిక్షన్ ఎందఔు ళచిిందో భూఱం తెఱుశకోఱేభు (ఆడుయోతిక్). భందఱు (ఈదా:  తుసయౌన్), ఆనెిక్షన్, 
ముఔకఱన భుట్ుట కోళడ్ం, పతృ ుడు, పయుఖు ఔుట్టడ్ం, డ్తు అయౘయం తినడ్ం (చేఱు, ఖుడ్ెల , ళహట్రస్ ఈనా 
ండ్ెల , నట్సస, యసట ో ఫ్మిాస్, ట్మోట్ాఱు, ముదఱభెనయ), బ కసతుఔల్ ఆమిాట్ేవన్, ఎఔుకళ ళేప చఱలతు/రేడు రదేఱసఱోల  
ఈండ్డ్ం, చెభట్ట్టడ్ం ళంట్ ్ఄంఱసఱ ళఱల  ఄమిటకేమిమా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
చికూతస  
చఱలతు తూట్్తో ఆఫబంద ఔయ రదేఱసఱఱో ఄదద కోళడ్ం భమిము ఱామింజిమల్ ఒడుభా ఈనా రసమికూ ఎభర్ రే 
ఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా చశకోళడ్ం. 
భందఱు  
ప తుయమిన్ భాయౌభేట్స 25 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఔట్ ్నండు మ ండ్ె రసమసఱు   
హఱలఱఔు: 0.15 mg, మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల . హఱలరసతు శుందన ఫట్్ట మోతాదన భామసియౌ 
ఱేదా 
ఴ ైడరా కుసజ భన్ 10-25 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
ఱేదా 
ళహట్్రజిన్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ి 
హఱలఱఔు: 5 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ి
తీళరబ ైన రసయధ  ఱక్షణాఱు ఈంట్,ే మాంట్ీఴిశటమితుక్స IV దాామస తృసర యంతేంచి ఄదపఱోకూ ళచాిఔ ననట్ ్దాామస 
( భన చెహున యధంగస) చికూతస కొనయసగించాయౌ.  
మాంజియోడుభా ఄనేద  ఄతయళశయ చికూతస ఄంద ంచాయౌసన రసయధ   
ఴ ైడోరకసమిటయో న్ ఄళహట్ేట్స (IV) 100 mg ఆంజక్షన్, రెంట్న ేఆరసాయౌ  
ఎహనెపహరన్ (IM) 0.5-1.0 ml (1:1000) ఆంజక్షన్  
తీళరబ ైన ఎభర్ ర ేఆఫబందఱు ఎదయుకంట్ునా మోఖుఱఔు రెంట్న ే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 ళశు ంద . ఆద  కసా తుక్ మీఱాహసంగ్ కోర్స దాామస ళహబ ట్్రక్ 
గస యశుమిశు ంద . 
చికూతస 
ళహశటమిక్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస రసడ్ఔడ్ద  
1. ట్ార్ (6%) రెభట్స రసళ యౌన్ ఱో - మసతిరూట్ ముయౘతుకూ తు ఴమీయం ఄంతా ూశకోరసయౌ; ఈదమం శయయయయమఱో 
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కసళేప ఈండాయౌ  
ఱేదా 
ఖూా ప్ 4 తృో ట్ెంట్స కసమిటకోళ టమసభడ్సస మోజుకూ ఔయసమ ి
2. ఱసయౌళహయౌక్ మాళహడ్స (3%) రెభట్స రసళ యౌన్ ఱో - ఱిట్ ్తృ యఱా మోజుకూ ఔ యసమ ిూశకోరసయౌ  
3. ఎమితరోబ ైళహన్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; రసయం మోజుఱు  
ఱేదా  
ఄభాకూసళహయౌలన్ 250-500 mg కసయూసల్స, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి రసయం మోజుఱు  
4. యట్మిన్ A కసయూసల్స మోజుకూ 50000 - 100000 మూతుట్ుల ; భూడ్ె రసమసఱు 
5. ప తుయమిన్ భాయౌభేట్స , మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  
కసఱాతుకూ ఱేతు శమిషదద ఱు జీయతాతుకూ ఎందఔు? 
శియల్ యో మిమాళహస్, య మిమాట్్క్ ఄమోిో తి ఱేదా ఎమితరో డెమసమ ళంట్్య ళళేు  అశతిరఱో చహంచకోరసయౌ. 
యసకల్ు యో మిమాళహస్ ఈంట్ ేమోజూ మసతిరూట్ నన ెమసశకోళడ్ం/ ట్ార్ మసశకోళడ్ం భంచిద . 
ముషం భమిము ఫ్ ల ఔసయల్ యో మిమాళహస్ ఄభత ేఖూా ప్ 1 ఱేదా 2 ట్ాహఔల్ ళ టమసభడ్సస రసడాయౌ. 
మోగికూ యవమశచి 
యో మిమాళహస్ ఄనేద  దీయఘకసయౌఔబ ైన రసయధ . ఆందఱో మ మివన్స, మీఱా సస్ భమిము తృో ర గోాళహస్ రెభయధయంతో 
ఈంట్ాభ. 
ట్రా భా, ళ ట తోృోట కోఔకల్ తరోట్స ఆనెిక్షన్స, ఖయైధాయణ, ఴ ైతృో  కసఱళేమిమా, చయౌకసఱం, తిుడు, భదయతృసనం, ఎభడ్సస 
భమిము తెట్ా ఫాల ఔయుల , NSAIDs, యౌథ మం, కోల మోకూాన్, కసమిటకోళ టమసభడ్స థెయ అఔళహమఔంగస తుయౌహరేమడ్ం ళఱల  
యో మిమాళహస్  మిగ ేఄళకసఱసఱు ఄధ ఔం. 

ఆతయ చయమ రసయధఱు  
6.1  ఱాల గసా  
ఄనేఔ కసయణాఱ చేత ఇ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ; ఄందఱో తుకోట్్తుక్ మాళహడ్స భుకయబ ైనద . 
రధానబ ైన శంకేతాఱు: డెభభేమిమా, డెయమట్ెభట్్స్ (తిుడుకూ, ఄధ ఔ శయయయయమకూ ఖుమ ైన ఫాగసఱు) భమిము 
డుబ ంట్్మా. 
 ఱాల గసా  ళళేు  చయమంఱో ఔతుహంచ ేభుకయబ ైన ఱక్షణాఱు: 
కసశల్స నెక లస్ - బ డ్ ఫాఖంఱో చయమం ఴ ైర్ హగ మంట్ేడ్స ళేకయౌంగ్ ఔు ఖుయళాడ్ం 
శయయయయమ ఄధ ఔంగస డ్డ రదేఴంఱో ఴ ైర్ హగ మంట్ేడ్స ళేకయౌ య్వన్స ఏయుడ్డ్ం  
చికూతస 

C: తుకోట్్నబ ైడ్స (O) 500mg, మోజుకూ ఔ యసమి నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు ఱేదా ఱక్షణాఱు ూమిుగస త ఱగితృో భ ే
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ళయఔు 
హఱలఱఔు: 5mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమ ి

తృో ర ట్ీనల తో ఔడున తృౌలహటకసయౘయం (భాంశం, రేయుఱ నఖఱు, చిఔుకలైా, ముదఱభెనయ) తీశకోళడ్ం భంచిద  
 
6.2 యట్ఱెభగో (ఫొ యౌల) (Vitiligo) 
చయమం కొతుా రదేఱసఱోల  డీహగ మంట్ేవన్ ఄళాడాతుా ఫొ యౌల ఄంట్ాయు. బేఱంకోఱభెట్సస, చమసమతుకూ యంఖుతు/హగ మంట్ేవన్ 
ఔఱుఖజేళ ేఔణాఱు, చతుతృో ళడ్ం ళఱల  ఇ రసయధ  ళశు ంద .  
చికూతస 
ఫొ యౌలకూ ఱసఴాత మియౖసకయం ఱేద; ఄభత ేరసయధ  నండు కసశు  ఈఴభనం ఔయౌగించడాతుకూ చికూతసఱు ఈనాాభ, ఆయ 
నాఱుఖు యకసఱు 

1. శబ్-ఫాల క్  
2. ళహకన్ కసయమోఫ్సల జ్  
3. కసమిటకోళ టమసభడ్సస  
4. డీహగ మంట్ేవన్ 

 
6.3 ఫూర శఱోల ళహస్ (ఄన్-డ్యఱెంట్స పళర్) 
ఫూర ళ ఱాల  జీళపఱ ళఱల  ఇ ఆనెిక్షన్ యో ఔుతేంద . చయమ ఔణజఞఱం తెయచి ఈనా రదేఴం దాామస ఱేదా తృసఱు భమిము 
తృసఱ ఈతుతేు ఱ దాామస ఆద  ళశు ంద . ఫూర శఱోల ళహస్ ళళేు  చెభట్ఱు ట్టడ్ం, ఫఱఴీనడ్డ్ం, తఱనొహు, 
ఄననమ కూసమా, భఱభెస్, అయుమసయౌుమా, ఫయుళప తఖగడ్ం, ఄళమరసఱు నొహు భమిము రెనా నొహు ళంట్్య మోగికూ 
ళయసు భ. ఇ రసయధ  ళరలననబ గసయౌ, యౌంతౄసడుననతి భమిము ఴ ట్ోబ గసయౌ ళంట్ ్ఄళశిఱఔు దామ ితీమఖఱద.   
చికూతస 
ట్ెట్రా ళ భకూలన్ + జ ంట్ాబ ైళహన్/ళ ట తోృోట బ ైళహన్ - 4–6 రసమసఱు.  
చికూతస తృసర యంతేంచిన రసయం మోజుఱతృసట్ు జాయం ఈండ ేఄళకసఴం ఈంద . 10% భంద  మోఖుఱఱో థెయ ఄభన 
భూడ్ె నెఱఱఱోప రసయధ  తియఖఫ్డ్ెతేంద .  
తృసఱు భమిము తృసఱ దామసి ఱు తృసశిమ ైజ్ చేశఔుతు రసడాయౌ, భాంశం ఆనెిక్షన్ ఱేతుద  భమిము ఆభూమానెభజ్ 
చేళహనద  తినాయౌ. దీతుళఱల  రసయధ  మసఔుండా కసశు  తురసమించళచ .ి 
6.4 ఱెభక న్ తృసల నస్ 
తీళరబ ైన దయదన ఔయౌగించ ేదీయఘకసయౌఔబ ైన ఆనెిక్షన్ ఆద . రధభంగస ళచేి య్వన్స ఱక్షణాఱు: ళయోఱేళహమస్, 
బ యుశు నా చదనగస ఈండ ేతృసపయల్స, ఆయ ఔయౌళహ తృ యఱుఱా ఏయుడు చేతి మీద, త డ్ఱ మీద తిరకసళహి ఎభుఔ 
(యసఔామ్) మీద యశుమిశు ంద . తృో స్ట-ఆన ల్బేట్మ ీఴ ైర్ హగ మంట్ేవన్ శయా యసధాయణం. తీళరబ ైన ఱభెక న్ తృసల నస్ ళఱల  
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యసకమింగ్ తృసల ననహఱామిస్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
చికూతస 
1. ట్ాహఔల్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస (ఖూా ప్ 4) అభంట్ెమంట్స 
ఱేదా  
ఴ ైర్-ట్ోర పహక్ య్వన్స ఈంట్ే: ఆంట్రా య్వనల్ ట్ెభరమాంళహననఱోన్ ఄళహట్ోనెభడ్స ఆంజక్షన్ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె రసమసఱఔు 
ఔయసమ ిఱేవన్ తగేగళయఔు 
2. ఱభెక న్ తృసల నస్ యయసు యంగస ఈంట్ ేభమిము మోగి యసధాయణ జీయతాతుకూ ఄడ్ెడ గస భామిత:ే 
 రడుాయో ఱోన్ 1 mg/kg (ఖమివటంగస 60 mg) మోజుకూ ఔ యసమ,ి ఈదమంూట్; అయురసమసఱు. అ తమసాత అయు 
రసమసఱు మోతాద తగిగశు  భందన తుయౌహరేమాయౌ. 
ఱేదా 
డాతృ సన్ 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔట్ ్
3. దయద ళశు ంట్:ే ప తుయమిన్ భాతరఱు 25 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు అయు నెఱఱు  
మోగికూ యవమశచి  
ఱభెక న్ తృసల నస్ ఄంట్ురసయధ  కసద భమిము కసనసర్ ళంట్ ్రసయధ  కసద, జనయ యంగస శంఔామించద. తృో వఔఱోం 
ళఱల  ఔడా ఆద  మసద. జఞఖాతుఱు తృసట్్ళేు  దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో తేంద . 
రసయధ  కొద దమోజుఱ తమసాత తియఖఫ్ట్ేట ఄళకసఴం ఈంద . 
6.5 డ్రగ్ మిమాక్షన్స  
భందఱ ళఱల  ఔయౌగ ేరతిఔఱ రతిచయయఱన ఄనేఔ యధాఱుగస ళమీగఔమించళచ .ి ఔ యధానం ఏమిట్ంట్ ేయసధాయణ 
ళయఔుు ఱఱో ఔయౌగ ేఉఴించఖయౌగ ేరతిచయయఱన, మోగసఱు/రతిఔఱ రతిచయయఱఔు శఱుళపగస ఄనామోఖయం తెచిఔున ే
ళయఔుు ఱఱో ఔయౌగ ేఄయసధాయణ రతిచయయఱన రేయు చేళహ ఄధయమనం చేమడ్ం. 
ఉఴించఖయౌగ ేరతిఔఱ రతిచయయఱు  

 ఒళర్-డోళేజ్ (తపు మోతాద ఆళాడ్ం ఱేదా భంద బ ట్ఫాయౌజం దాామస తపు జయఖడ్ం) 
 ళ భడ్స ఎప క్ట్ (ఈదా: మాంట్-ీఴిశటమిన్స దాామస భతేు /తుదర మసళడ్ం) 
 ఆండెభమ క్ట ఎప క్ట్ (మాంట్్ఫయోట్్క్స ఴమీయంఱోతు ఫ్ోల మసన భామిిరేమడ్ం) 
 డ్రగ్ ఆంట్రా క్షన్స (డ్రగ్ బ ట్ఫాయౌజంఱో భాయుు; తయచగస ళ భట్ోకోామ్ P-450 ళహశటంఱో ఆద  

ఖభతుంచళచి) 
ఉఴించఱేతు/ఄయసధాయణ రతిఔఱ రతిచయయఱు  

 ఎఱమిుక్ మిమాక్షన్ (భందఱ ళఱల  ఎఱమీు ఱేదా ఴ ైర్ ళ తుసట్్యట్;్ భందఱ  భ ఆభూమాననఱాజిక్ 
రతిచయయ) 

 శడోఎఱమిుక్ మిమాక్షన్ (భాస్ట ఔణాఱ యొఔక నాన్-ఆభూమాననఱాజిక్ మాకుటరేవన్) 
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 ఆడుయోళహంకసా ట్్క్ మిమాక్షన్ (కసయణాఱు ఱేతు రతిచయయ)   
ఖభతుఔ: 

 ఇ ఄధాయమంఱో కేళఱం చయమ శంఫంధ త డ్రగ్ మిమాక్షన్స ఖుమించ ేరయసు యంచినుట్్కు, ఇ రతిచయయఱు 
ముతుం ఱసమీయంఱో ఏ ఫాగసతుక ైనా ఆఫబంద  ఔయౌగించళచి. 

 ఏ భంద ళఱల  ఏ రతిచయయ ళశు ందో చెుడ్ం ఔవటం. రెభదయ తుపణుఱు ఏ భందఱు రసడ్ఔం ళఱల  ఏ 
రతిచయయఱు ఔయౌగ ేఄళకసఴం ఈందో తెఱుశఔుతు భందఱు ఆరసాయౌ. 

 ఎఱమిుక్ భమిము శడోఎఱమిుక్ డ్రగ్ మిమాక్షన్స 80% β-ఱాఔటం మాంట్్ఫయోట్్క్స, మాళహరీన్, 
శఱోినబ ైడ్సస ళఱలన ేళయసు భ.   

డ్రగ్ మిమాక్షన్స యకసఱు  
ఄతయంత యసధాయణంగస ఔతుహంచ ేడ్రగ్ మిమాక్షన్స: భాఔుఱార్ భమిము ఄమిటకేమిమా & అంజియోఎడుభాతో 
ఔడ్ెఔునా భాఔుఱోతృసపఱార్ ఎకసు నెుమ్స, పహక్్్ డ్రగ్ ఎయషన్ భమిము ఎమితీభా భయ్టతౄసమ మ ఱేదా ట్ాకూసక్ 
ఎహడెయమల్ నెకోా ఱభెళహస్  
I. ఎకసు తూుబేట్స్ మిమాక్షన్ 
చయమం మీద ఏయుడ ేమసష్ ఱాంట్ ్రతిచయయ. ఆద  రెభయల్ ఎకసు నెుమ్ ఱేదా ఄఔయట్స ఎకసు నెుమ్స (ఖట్ెట యో మిమాళహస్ ఱేదా 
హట్్మిమాళహస్ మోళమా) ఄరొాచి.  
ఆనెిక్షన్ ఔు కసయణభభేయ భందఱు: మాంహళహయౌలన్, ఄమోకూసళహయౌలన్, ఄబ ైననగ టలకోళ భడ్సస, ఄఱోల పమిననల్, 
ఫామిబట్ుమేట్సస, ఫ్ంజోడెభజ  భన్స, కసయబభజ  భన్, కో-ట్ెభరముకససజోల్, గోల్డ  శలట్సస,  తుసయౌన్, పహనెభట్ోఆన్ భమిము 
 భమోకూసకసమ్ 
II. పహక్్ ్డ్రగ్ ఎయషన్ 
ఔుయట్ేతుమస్ భందఱ రసఔడ్ం దాామస ఴమీయంఱో దేద ేక ేచోట్ ళచేి రతిచయయ. దీతు ఱక్షణాఱు: 
ఎయుప/గోధభ యంఖు భచిఱు ఱేదా తృ య; ఆద  ఫుఱలస్ గస భామ ేఄళకసఴం ఔడా ఈంద . పహక్్్ డ్రగ్ ఎయషన్ 
యసధాయణంగస జననేంద రమాఱు, ఄయచేతేఱు, ఄమికసలైా, భుయకోయసఱో ఔతుహశు ంద . 5–10cm రెడ్ఱుుతో ఈండ ే
య్వన్స ఏయుడ్తాభ; కొతుాయసయుల  ఆయ ఔయౌళహతృో ళడ్ం ఱేదా ఆంకస  దద మిభాణంఱో ఈండ్డ్ం చడొచి. చినా 
పండ్ెఱా ముదఱభె ఔాభంగస యంఖు భాయుత  దదద గస ఄళపతేంద . తృో స్ట-ఆన ల్బేట్మ ీఴ ైర్ హగ మంట్ేవన్ ళఱల  ఆద  
యసధాయణంగస తగిగతృో తేంద . ట్ాహఔల్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస ళఱల  ఎయషన్ తగేగ ఄళకసఴం ఈంద .  
ఖభతుఔ: జననేంద రమాఱ మీద ఴ ైర్ హగ మంట్ేడ్స భాఔుయఱే ఈంట్,ే ఄందఔు కసయణం పహక్్్ డ్రగ్ ఎయషన్ ఄన ే
ఫాయంచాయౌ. 
III. తీళరబ ైన ళహకన్ మిమాక్షన్స  
A) ఎమితీభ  ాభయ్టతౄసమ మ 
ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స రెభయస్ ళఱల  ళచేి రసయధ  తియఖఫ్ట్టడ్ం ళఱల  ఔయౌగ ేరతిచయయఱన ఎమితీభా భయ్టతౄసమ మ ఄంట్ాయు. 



211 
 

భందఱ ళఱల  ఏయుడున య్వన్స యసధాయణంగస ఴమీయం మీద ఔ తుమిదవట ఖుణాఱు ఱేఔుండా  యుఖుతాభ. యట్ ్ళఱల  
ఄతయంత తీళరబ ైన చయమ రసయధఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
B) ళటరెన్స జఞనసన్ ళహండోరమ్ (SJS) 
భుయకోశల్ య్వన్స భమిము ఎమితీభా భయ్టతౄసమ మ ఔయౌళహ చయమం మీద ఏయుడ్డాతుా ళటరెన్స జఞనసన్ ళహండోరమ్ 
ఄంట్ాయు. ఆద  ళళేు  చయమం 90% ఆనెిక్షన్ తో తుండుతృో తేంద . 
రసయధ  ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు  

 ళటరెన్స జఞనసన్ ళహండోరమ్ ఫమట్డ్ఔ భుంద కచిితంగస జాయం, భఱభెస్ ఱేదా అయుమసయౌుమాస్ 
ఫమడ్తాభ 

 ఄఔయసమతేు గస ఏయుడ ేఎమితీభా భయ్టతౄసమ మ 
 భుయకోయస రబేమం ఈంట్ుంద   
 ననయు (100%): ఎమోవన్స, ఴ మోమేజ్,  దళపఱ మీద ఔాస్ట్, నెకోా ట్్క్ రెభట్స శడోబ ంఫలరన్ ఏయుడ్డ్ం  
 ఔనఱు (70–90%): ఏమోళహవ్ ఔంజకూటరెభట్్స్, యసకమింగ్ ఔు దామ ితీయొచి  
 జననేంద రమాఱు (60–70%): నొహు ఔయౌగించ ేఎమోవన్స 
 బ ైకో తృసల యసమ ళఱల  రతిచయయఱు ఈంట్,ే ఱమనమ ీరబేమం ఔడా ఈండొచి (20%) 

తురసయణ చయయఱు 
ఄళశయం బేయఔు ళహశటమిక్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస రసడుత ే భన చెహున భందఱ ళఱల  రతిచయయఱు మసళప; ఄభత ేయట్్కూ 
మ ండ్ె మినయౘభంపఱు ఈనాాభ 
1. ఆభూమాననశ రవన్ ళఱల  తీళరతయం ఄభేయ రసయధఱు ఏబ ైనా ఈంట్ ేరసట్్తు భుంద నమం చేమాయౌ  
2. ట్ాహఔల్ కేర్: డుస్-ఆంప ఔటన్ట భ్త్ రసష్, మాంట్్ఫయోట్్క్ ఱేదా కసమిటకోళ టమసభడ్స ఔంట్ ్చఔకఱు 
(అఫ్సు ఱోమఱాజిక్ శఱయౘ బేయఔు) 
C)  ట్ాకూసక్ ఎహడెయమల్ నెకోా ఱెభళహస్ 
ఎహడెమిమస్ భమిము భుయకోయస యచిఛనాం ఄభతృో ళడ్ం ళఱల  ఔయౌగ ేతృసర ణాతృసమ ఄళశి ఆద   
రసయధ  ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు  

 భాఔుయఱే (ఎమితీభా భయ్టతౄసమ మ ళంట్ ్డ్రగ్ మిమాక్షన్) ఱేదా భాఔుయఱే ఱేఔుండా ఎమితీభా ఄఔయసమతేు గస 
మసళడ్ం 

 ఔాభంగస యశుమించ ేఎమితీభా, డ్ఔ మీద తృ యఱుగస చయమం డు ఈండ్డ్ం 
 ఎక ర్తుసవ్ భూయకోశల్ ఎమోవన్స 
 జుట్ుట  ఉడుతృో ళడ్ం, గోయుల  ఉడుతృో ళడ్ం, ఎక ర్తుసవ్ తృో స్టఆన ల్బేట్మ ీఴ ైతృో హగ మంట్ేవన్  
 ఫ్ూల భడ్స & తృో ర ట్ీన్స కోఱోుళడ్ం, ఈయోౖణ ఖాతఱు తుమంతిరంచడ్ంఱో ఱోతృసఱు, జాయం, ఱుయకోళ భట్ోళహస్ 

భమిము ళ ఔండ్మ ీఆనెిక్షన్స ళచేి ఄళకసఴం. 
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చికూతస 
ఆభూమాననఱాజిక్ మిమాక్షన్ నండు తహుంచడాతుకూ ళహశటమిక్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస తృసర యంబ దఴఱోన ేరసడాయౌ; తమసాత 
రసడ్డ్ం దాామస యట్ ్ళఱల  రతిచయయఱు  మిగ ిఆనెిక్షన్  మిగితృో భ ేఄళకసఴం ఈంద . 

 ఏ భందఱ ళఱల  రతిచయయ ళశు ందో తెఱుశఔుతు దాతుతు రసడ్ఔడ్ద  
 ఆఫబంద ఔయ రదేఱసఱఔు డెరళహసంగ్ చేమాయౌ 
 రదేఱసతుా ఫట్్ట నెకోా ఱభెళహస్ న గేాడ్స III ఫర్ా గస ఫాయంచి IV ఫ్ూల భడ్స భామిుడు చేమాయౌ  
 ఔనఱఱో య్వన్స ఏయుడుత ేయసధాయణ ళ ఱభెన్ రసడు యబరయుచకోరసయౌ భమిము తుదరఱో క ేఔక తిుడు 

డ్ఔుండా ఄట్ు-ఆట్ు ఔదఱాయౌ. 
ళ ఔండ్మ ీఆనెిక్షనల  ఈనా మోఖుఱఔు ళహశటమిక్ మాంట్ీబ ైకోా తమల్ థెయ ఄళశయం ఈండొచి. 

తృో యడోన్ ఐయోడున్ కుామ్/ఱోవన్ 
ఱేదా 

ళహఱార్ శఱాిడుమాజ భన్ కుామ్ 
ఱేదా 

ళహఱార్ నెభట్ేరట్స 0.5% య ఱయవన్ 
భూయకోయసఱో ఎమోవన్స ళళేు  తృో యడోన్ ఐయోడున్ భ్త్ రసష్  
ఔంట్్ఱో ఎమోవన్స ళళేు  మాంట్్ఫయోట్్క్ ఐ డరా ప్స - ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
D) పై మ ైట్్క్ తృసయపఱ  ాఎయషన్స (PPE) 
తీళరబ ైన దయద ఔయౌగించ ేతృసయపఱర్ ఎయషన్స చేతేఱు, కసలా మీద ఏయుడ్డాతుా పై మ ైట్్క్ తృసయపఱా ఎయషన్స 
ఄంట్ాయు; ఆద  యసధాయణంగస ఴ చ్.ఐ.య కూ శంఫంధ ంచినద గస ఈంట్ుంద . 
చికూతస 

C: తెట్ాబ తాయ న్ రసఱమేట్స 0.025%, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, భూడ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱు 
ఱేదా 

S: డాతృ సన్ 100mg, మోజుకూ ఔ యసమ,ి నెఱ మోజుఱు 
 
6.6 అఱబతుజం  
చమసమతుకూ, జుట్ుట కూ భమిము ఔనఱఔు యంఖుతు ఆచేి హగ మంట్స ఱేఔతృో ళడ్ం ళఱల  ళచేి ఄళశిన అఱబతుజం 
ఄంట్ాయు; ఆద  యసధాయణంగస జనయయంగస శంఔామిశు ంద . హగ మంట్స ఱేమి యసి భతు ఫట్్ట అఱబతుజం ఄనేఔ యకసఱుగస 
ఈంట్ుంద . దీతు ళఱల  ఔంట్ ్శభశయఱు ళయసు భ; చినాతనం ఱోన ేచికూతస తీశకోఔతృో త ేఅఱబతుజం ళఱల  ళహకన్ 
కసనసర్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. 
రసయధ  తుమసి యణ  
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అఱబతుజం ఖుమిుంచడ్ం శఱబం కసద; ఎందఔంట్ ేఆద  పట్ుట ఔతో ళచేి రసయధ   భగస ఎళమికూ ళశు ందో ఄంచనా 
రేమడ్ం ఔవటం.  
ఇ భధయ కసఱంఱో అఱబతుజం జనయళపఱన కసయమిమర్స న ఖుమిుంచ ేయధంగస ఒ యఔు మీక్షన ఄతేళఽద ి చేఱసయు. 
ఄద ేయధంగస అమిాయోళ ంట్ెళహస్ మీక్ష చేళ ేశభమంఱో పట్టఫో భ ేతడ్డఔు అఱబతుజం ఈందో ఱేదో 
తెఱుశకోరొచ .ి 
ఖమిైణ ీళు రఱఔ ఐదళ రసయం చేళ ేకొమిమాతుక్ యఱలస్ ఱసంహల ంగ్ మీక్ష దాామస కొతుా యకసఱ అఱబతుజంఱు 
ఫమట్డ్తాభ. 
కచిితంగస ఏ యఔం ఄయౌబతుజం ళచిిందో తెఱుశకోళడాతుకూ మోగ ియొఔక ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమితర, మోగ ిదఖగయ 
ఫంధళపఱన మీక్షుంచడ్ం దాామస తెఱుశు ంద . 
 
ఴ భర్ ఫల్బ హగ మంట్ేవన్ ట్ెస్ట: కసయమిమర్స న ఖుమిుంచడాతుకూ ఈయోఖడ్ెతేంద . ఆందఱో ళయకూు రెంట్ుర ఔన 
తీశకొతు ట్ెభమోళహన్ య ఱయవన్ ఱో రేయసు యు; ఔరేల జుట్ుట  యంఖు నఱల గస భాయుతేంట్,ే జుట్ుట  బ ఱతున్ హగ మంట్స న 
యడ్ెదఱ చేశు ంద  ఄతు ఄయిం; ఔరేల జుట్ుట  యంఖు భాయఔతృోభనా/యంఖు తఖుగ తేనాా బ ఱతున్ హగ మంట్స ఱేనట్ుట . 
ఇ మీక్ష భూఱంగసన ేట్ెభ-తృో స్ భమిము ట్ెభ-నెగ్ ఄన ేమ ండ్ె అయౌబతుజం ేయుల  అయయైయంచాభ. 
 
ట్ెభమోళహనేస్ మీక్ష: ఆద  ఴ భర్ ఫల్బ హగ మంట్ేవన్ ట్ెస్ట ఔనాా భంచి పయౌతాఱన తెఱుఖఱద. ఆందఱో జుట్ుట , 
ట్ెభమోళహన్ న ఎంత రేఖంగస రేమ ేయయసమనం కూంద భాయిఖఱుఖుతేందో (DOPA), అ యయసమనం హగ మంట్స గస ఎఱా 
భాయుతేందో తెఱుశఔుంట్ాయు. రెంట్ుర ఔ "ట్ెభమోళహనేస్" ఄన ేదాయిభు ఈయోగించఔుతు ట్ెభమోళహన్ న హగ మంట్స గస 
భాయుశు ంద . కొతుా అయౌబతుజం యకసఱఱో, ట్ెభమోళహనేస్ అకూటరేట్స ఄళాద కసఫట్్ట బ ఱతున్ ఈతుతిు జయఖద.  
తురసయణ 
జనయయబ ైన శఱయౘఱు మోగికూ ఆళాడ్ం దాామస బయవయతేు ఱో ఔుట్ుంఫ శభశయగస భాయఔుండా చశకోరొచి 
C: SPF 30+ (ఆందఱో ట్ెభట్ాతుమం డెభఅక ైసడ్స 9%, జింక్ అక ైసడ్స ఈండాయౌ 8%), మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఈదమం 
ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు భమిము భధాయషాం మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు ూమాయౌ 
చికూతస 
బ ఱతున్ ఱోతృసతుకూ చికూతస ఱేద కసఫట్్ట అయౌబతుజంఔు చికూతస ఱేద. ఄభత ేఔనఱఔు ఆఫబంద  ఔయౌగించఔుండా 
ఈండేందఔు ూత ూళహన ఄదాద ఱు రేశకోరసయౌ, దీతు ళఱల  శయయయయమ దాామస ఔయౌగ ేనొహు నండు 
తహుంచకోరొచ .ి 
హఱలఱోల  శభయిళంతబ ైన చికూతస ఄంట్ృ ఏమి ఱేద, ూమిుగస శయయయయమకూ దయంగస ఈంచడ్బ ేభాయగం. శన్ ళీన్ 
రసడాయౌ ఄనఔుంట్ ేకచిితంగస తుపణుడు శఱయౘ తీశకోరసయౌ. 
నెభయసట ఖమస్ (ఄదపఱేతు ఔంట్ ్ఔదయౌఔఱు) ఔు ఎట్ుళంట్ ్చికూతస ఱేద; అయౌబతుజం దాామస ఔయౌగిన దఽలహట ఱోతృసఱఔు 



214 
 

ఄతుాట్్కూ చికూతస ఱేద. 
 
6.7 ళ నెభల్ పై మ ైట్్స్ 
చయమం ళమశ  యుఖుతేనా కొదీద ళచేి భాయుుఱఔు ఄనఖుణంగస ఔయౌగ ేదయదన ళ నెభల్ పై మ ైట్్స్ ఄంట్ాయు. 
చికూతస 
గిలశమిన్ దాామస ళహకన్ ఱతరకేవన్, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల    
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8ళ ఄధాయమం 
భశకాఱో ళ కయౌట్ల్ & జఞభంట్స రసయధఱు 

1.1 ఆనెిక్షన్స 
1.2 అళహటయోభమఱెభట్్స్ 
ఎభుఔఱఔు ళచేి ఆనెిక్షన్ న అళహటయోభమఱభెట్్స్ ఄంట్ాయు; యసధాయణంగస ఆద  నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప 
హఱలఱఔు ళశు ంద . ళ టప భఱోకోక ైక ళఱల  ఇ రసయధ  ళశు ంద . ళహకూల్ ళ ల్ ఄతూమిమా ళఱల  ళచేి యౘతుఔయబ ైన ఄళశిగస 
యసఱమమనెఱాల  అళహటయోభమఱభెట్్స్ ఏయుడ్ెతేంద . ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ ళఱల  ళచేి యౘతుఔయబ ైన ఄళశిగస 
ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ అళహటయోభమఱభెట్్స్ ఏయుడ్ెతేంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఆనెిక్షన్ ళచిిన ఎభుఔ తృసర ంతంఱో తీళరబ ైన నొహు, మోగికూ జాయం భమిము రసయఔుఱత. 
ఆనెిక్షన్ ఔనఔ కుఱు దఖగయ ళళేు  'ళహంతృసథట్్క్ ఎపూిావన్' ఖభతుంచళచి. 
యసధాయణ చయయఱు 
ఄధ ఔ యఱసాంతి, రసయధ  ఈనా రదేఱసతుకూ ళహరలంట్స ఔట్ుట , అ రదేఱసతుా  భకూ ఈండేఱా చశకోళడ్ం భమిము జామసతుకూ 
తడుఖుడ్డ  ట్టడ్ం చేమాయౌ. మాళహుమేవన్ చేమగస చీభు ఈందతు తేయౌత,ే అమోి  డుక్ శభక్షంఱో చీభు త ఱగించాయౌ.  
ఎభుఔఔు జమిగిన యౘతు అధాయంగస ళహరలంట్స ఎతుా మోజుఱు మోగ ిఈంచకోరసయౌ ఄన ేయవమం అధాయడు ఈంట్ుంద . 
యసధాయణంగస ఴశు రచికూతస ఄభన నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱ తృసట్ు ళహరలంట్స ఈంచాయౌ. తమసాత ఔాభంగస ఆఫబంద  
ఈనా ఫాగసతుా ఔదడ్ం, కసశు  ఫయుళప  ట్టడ్ం ళంట్్య చేమడ్ం భంచిద . ఎభుఔ ఎఔుకళగస నాఴనం ఄముంట్ ే
భాతరం ఄనేఔ భాయసఱు ళహరలంట్స ఄళశయం డ్ెతేంద . 
చికూతస 
ఇ రసయధ తు ఔయౌగించ ేయసధాయణబ ైన శక్షమజీయ ళఱల  మోగ ిఆఫబంద  డ్ెతేనాట్ుట  ఫాయంచి ఫరా డ్స-ళ ుఔటోమ్ 
ఆంట్రా యనస్ మాంట్్ఫయోట్్క్స ముదఱు ట్ాట యౌ. 40-80% మోఖుఱఱో అళహటయోభమఱభెట్్స్, ళ టప భఱోకోఔకస్ 
అమిమస్ ళఱల  ళశు ంద . ఔఱిర్ మీక్ష పయౌతాఱు ఱేదా థెయకూ శుందనన ఫట్్ట అంతితతిచ్స రసడ్ఔం 
భాయుికోరొచి. ఄభత ేIV దితి దాామస భందఱు ఆళాడ్ం అఔడ్ద, మోగి చికూతసఔు బ యుఖళపతేనాాడ్  ె
ఄనఔునేంత ళయఔు కొనయసగించాయౌ. అ తమసాత ననట్్ దాామస మాంట్్ఫయోట్్క్స ఆరసాయౌ. యసధాయణంగస 
మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు ఈంట్ుంద . 
1. కోల కససళహయౌలన్ ఆంజక్షన్ 50-100 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు 
దాాఱుఖు మోజుఱు  
2. జ ంట్ాబ ైళహన్ ఆంజక్షన్ 5-7.5 mg/kg, మోతాదతు మ ండ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు 
దాాఱుఖు మోజుఱు 
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ఱేదా 
ఄమికసళహన్ ఆంజక్షన్ 15 mg/kg, మోతాదతు మ ండ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ 
ఱేదా 
ళ ఫ్టమోాకోసన్  ఆంజక్షన్ 100 mg/kg, మోతాదతు మ ండ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు దాాఱుఖు 
మోజుఱు. ఖమివట మోతాద మోజుకూ 2 g మించఔడ్ద. 
ఱేదా 
ళ తౄో ట్ాకూసమ్ ఆంజక్షన్ (IV/IM) 100-200 mg/kg, మోతాదతు మ ండ్ె నండు భూడ్ె ఫాగసఱు చేశఔుతు 
రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు దాాఱుఖు మోజుఱు. 
ఱేదా 
మోగికూ  తుసయౌన్ భమిము ళ పఱోయో ుమినల  ళఱల  ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ్ళశు ంద  ఄతు తెయౌళేు  రతాయభాాామంగస: 
కూలండాబ ైళహన్ ఆంజక్షన్ 40 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱు చేశఔుతు రసడాయౌ; ఏడ్ె నండు దాాఱుఖు 
మోజుఱు 
ఱేదా 
బ తిళహయౌలన్ తుమోధఔత ఈనా ళ టప భఱోకోఔకస్ అమిమస్ ళఱల  రసయధ  ళచిినట్టభత:ే 
రసంకోబ ైళహన్ ఆంజక్షన్ (IV)  
 దదఱఔు: 500 mg ఖంట్ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ; అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిఱేదా 1 g ళంద తుభుయౖసఱ తృసట్ు 
ఎకూకంచాయౌ; నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. 
రసయం ఱోప యయళపఱఔు: ముదట్ 15 mg/kg ఆచిి అ తమసాత నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి10 mg/kg 
1-4 రసయఱ ఱోప హఱలఱఔు: ముదట్ 15 mg/kg ఆచిి అ తమసాత ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి10 mg/kg 
నేఱ భన ళమశనా హఱలఱఔు: 10 mg/kg అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
3. జామసతుకూ ఆంజక్షన్ ఱేదా భాతర యౄంఱో తృసమసళ ట్భాల్ 
4. రెభదయ శుందనన ఫట్్ట థెయ ళహతౄసయుస చేమాయౌ. రసప, జాయం తఖగడ్ం, కసలైా-చేతేఱు ఫాగస ఔదఱడ్ం, ESR 
భమిము ళహ-మిమాకూటవ్ తృో ర ట్ీన్ యసి భ తఖగడ్ం ళంట్్య రసయధ  తఖుగ తేంద  ఄనేందఔు శంకేతాఱు. మోగికూ ఏడ్ె నండు 
ద  మోజుఱ తమసాత ఎక్స-మ ేతీళహ ఎభుఔ మిళహితి తెఱుశకోరసయౌ. మోగి శుందన ఫాఖుంద  ఄనఔుంట్ ేఔట్ ్నండు 
మ ండ్ె రసమసఱు IV మాంట్్ఫయోట్్క్స ఆచాిఔ ననట్ ్దాామస ఇ భందఱు ఆరొాచి. 
ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ీమీక్షా పయౌతాఱ అధాయంగస ననట్ ్దాామస తీశఔున ేమాంట్్ఫయోట్్క్స ళప శయు 
చేమాయౌ. ఔరేల ఔఱిర్ పయౌతాఱు మసఔతృో త:ే 
కోల కససళహయౌలన్ ళహయంజి/కసయూసల్స 50-100 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; భూడ్ె 
నండు నాఱుఖు రసమసఱు 
ఱేదా  
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ళ తౄసఱెకూసన్ ళహయంజి/కసయూసల్స 25-50 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; భూడ్ె 
నండు నాఱుఖు రసమసఱు 
ఱేదా  
కూలండాబ ైళహన్ ఆంజక్షన్ 25-40 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; భూడ్ె నండు 
నాఱుఖు రసమసఱు 
ఎభుఔఱ నండు చీభు ళశు ంట్ ేఱేదా డ్మాఫ్ట్్క్/ఴీమోడెభమాఱళహస్/ IV భందఱు రసడ్ఔం/అమోి  డుక్ 
ఆంతృసల ంట్స/మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఱోం ఈనారసమిఱో ఄఔయట్స అళహటయోభమఱభెట్్స్ ఈంట్ ేఅమోి  డుక్ రెభదయతుపణుడుతు 
శంరద ంచాయౌ  
మోగికూ యవమశచి  
శుందనన ఫట్్ట మాంట్్ఫయోట్్క్స చికూతస కొతుా రసమసఱ తృసట్ు కొనయసఖళచి  
ళహరలంట్స ఱేదా తృసల శటర్ ఎఔుకళ మోజుఱు రసడాయౌస మసరొచి  
ఄనభతి ళచేింత ళయఔు హఱలఱు ఱేదా  దదఱన నడ్ళభతు/ఔదఱభతు చెుఔడ్ద. 
 
ట్ేఫుల్ 1: అళహటయోభమఱెభట్్స్ యకసఱు భమిము చికూతస 

రసయధ  చికూతస ళయళధ  
ఄఔయట్స 
అళహటయోభమఱభెట్్స్ 

శమిుఔల్ డెభరనేజ్  
కోల కససళహయౌలన్ 1-2 gm, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల   
[ఱేదా]  
కూలండాబ ైళహన్ 600 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  

అయు రసమసఱు; భూడ్ళ 
రసయంఱో ఎక్స-మే 
యసధాయణంగస ఈంట్ ే
చికూతస తుయౌేమాయౌ 

కసా తుక్ 
అళహటయోభమఱభెట్్స్ 

ఴశు రచికూతస చేమాయౌ.  
మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం భంచిద  కసద 

- 

ళహకూల్ ళ ల్ ఄతూమిమా 
ఈనా రసమికూ 
అళహటయోభమఱభెట్్స్ 

మాంహళహయౌలన్ (IV) 2 g, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  [దీతుతోతృసట్ు] 5-12 రసమసఱు 
కోల కససళహయౌలన్ (IV) 1-2 g, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  [దీతుతోతృసట్ు] 6-12 రసమసఱు 
కోల మసంప తుకసల్ (IV) 500 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  
(యసఱమమనెఱాల  ఈంద  ఄతుహళేు) 

2-3 రసమసఱు 

ళ హటక్ అయుమ ైట్్స్ ఴశు రచికూతస చేమాయౌ. కోల కససళహయౌలన్ ఱేదా కూలండాబ ైళహన్ ఄఔయట్స 
అళహటయోభమఱభెట్్స్ ఱో చెహున యధంగస రసడాయౌ 

- 

గోననకొఔకల్ అయుమ ైట్్స్ ఫ్ంజ భల్  తుసయౌన్ (IV) 2.5-5 MU, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  
(ఔరేల  తుసయౌన్ మ ళహళ టంట్స ఄభత)ే 

6 మోజుఱు 
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ఔనాబ ైళహన్ (IM) 2g, మోజుకూ ఔ యసమి 7 మోజుఱు 
కసంతృౌండ్స తౄసర ఔిర్ 
(ఆనెిక్షన్ ఱేఔుండా) 

కోల కససళహయౌలన్ (IV) 1 gm, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  [ఱేదా]   
3 మోజుఱు కూలండాబ ైళహన్ 600 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  

ళ ఫ్హట అోకో ల్న్ 1gm, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  
 
 
1.3 ట్ార హఔల్ యోభయోళ భట్్స్  
ఇ రసయధ  దేతు ళఱల  ళశు ందో శువటత ఱేద; ఎందఔంట్ ేతృసర యంబ దఴఱో ఈండ ేఄఫసన్ న మీక్షుళేు  ఄందఱో 
ఎట్ుళంట్ ్శక్షమజీళపఱు ఔతుహంచళప (ళ టమ ైల్); ఄభత ేతమసాత దఴఱో చీభుతు ఔఱిర్ దాామస మీక్షుళేు 
ళ టప భఱోకొఔకస్ అమిమస్ ఫాకుటమిమా ఔతుహశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
జాయం, ఴమీయంఱోతు ఔండ్మసఱఱో నొహు ( భన్ పపల్ ఆనడ ామేవన్); యసధాయణంగస ఆద  మోగ ికూంద  ఫాఖంఱో 
ఔతుహశు ంద . 
చికూతస  
ఄఫసస్ నండు చీభునంతా త ఱగించాయౌ  

A: కోల కససళహయౌలన్ 500mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల , మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు 
ఱేదా 

A: ఎమితరోబ ైళహన్ 500mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల , మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు 
హఱలఱఔు:  

A: కోల కససళహయౌలన్ 25 mg/kg body weight, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల , మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు 
ఱేదా 

A: ఎమితరోబ ైళహన్ 10 mg/kg body weight, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల , మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు 
 
2.1 ఆన్లబేట్మ ీఔండువన్స 
యసధాయణ భాయగదయశకసఱు  

 ఆన ల్బేట్మ ీఔండువన్స ఔు పస్ట ఱభెన్ చికూతసగస NSAIDs రసడ్ెతాయు. ఇ భందఱఱో ఫాఖంగస 
మాళహుమిన్, ఆండోబ తాళహన్ భమిము ఐఫుతృో ర ప న్ ఈంట్ాభ కసతూ తృసమసళ ట్భాల్ ఈండ్ద.  

 NSAIDs  దదరసలలఔు, ఖమిైణీఱఔు, అశుభా, యౌళర్ ఆం భమ మంట్స, మీనల్ ఆం భమ మంట్స ఈనా రసమికూ 
తగిన జఞఖాతుఱు తీశఔుతు ఆరసాయౌ 

  హటక్ ఄఱసమేవన్ ఈనా ఱేదా ఖతంఱో ఈనా మోఖుఱఔు NSAIDs రసడ్ఔడ్ద.  
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 అయౘయం తీశఔునాపుడ్  ెNSAIDs తీశకోరసయౌ  
 NSAIDs రసడ్ెతేనా మోఖుఱఔు డుస్- హటక్ ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  బ గీాలహమం ట్ెభరళహయౌకేట్స మిఴాభాతుా 

రసడాయౌ. ఔరేల డుస్- హసమా తఖగఔతృో త,ే మాంట్ాగోతుస్ట రసడాయౌ. 
 ఆన ల్బేట్మ ీజఞభంట్స ఔండువన్స ఄనేఔ రసట్్ఱోల  పజియోథెయ చాఱా ఈయోఖడ్ెతేంద . 

 
2.2 యుభట్ాభడ్స అయుమ ైట్్స్  
ఴమీయంఱో ఄనేఔ ఫాగసఱన ఆన ల్బేవన్ ఔు ఖుమ ిచేమఖఱ రసయధ  యుభట్ాభడ్స అయుమ ైట్్స్; ఇ రసయధ  భూఱకసయణం 
ఏమిట్ో తెయౌమద. 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఔాభంగస తీళరత  మిగ ేకులల నొపుఱు, ఴమీయం తఖుళపగస ఄభతృో ళడ్ం, కులల  దఖగయ ళహబ మట్్రఔల్ దదతిఱో రసపఱు 
మసళడ్ం ళంట్్య యుభట్ాభడ్స అయుమ ైట్్స్ యొఔక ఱక్షణాఱు. 
చికూతస 
ఄఔయట్స నొహు ఈనాపుడ్ె ఄధ ఔ యఱసాంతి తీశకోరసయౌ భమిము ళహరలంట్స రసడాయౌ. ఆన ల్బేవన్ మసఔుండా 
ఈండ్డాతుకూ, ఔండ్మసఱు ఫఱంగస ఈండ్డాతుకూ భమిము కులైల  ఔదఱడాతుకూ రసయమాభం చేమాయౌ. 
యుభట్ాభడ్స అయుమ ైట్్స్ ఔు తాయ చికూతస తృసర యంతేంచడ్ం దాామస మోగ ిబ యుగసగ  శుంద ంచ ేఄళకసఱసఱు  యుఖుతాభ 
భమిము భంచి పయౌతాఱు మసఫట్టళచి. చికూతస రెభదయడ్ె-మోగి ఄంగీకసయం ఫట్్ట, మోగికూ ఈనా ఎఱమీుఱు, 
కసంట్రా ఆండుకేవనలన ఫట్్ట భాయుత ఈంట్ుంద .   
1. ఄఔయట్స ఆన ల్బేవన్: అళహటయోఅయుమ ైట్్స్ యఫాఖంఱో చెహునట్ుళంట్ ్ఏ NSAIDs ఄభనా ఆరొాచి ఔక 
తృసమసళ ట్భాల్ తు. ఇ భందఱు తుచేమడాతుకూ ఔతూశం మ ండ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱు ట్టట చి. మీనల్ 
పంక్షన్ శమిగస ఱేతు రసమిఱో భమిము ళయోళఽదద ఱఱో NSAIDs మోతాద తగిగంచి రసడాయౌ. క ేయసమ ిమ ండ్ె ఱేదా 
ఎఔుకళ NSAIDs రసడ్ఔం ళఱల  ఈయోగసఱు ఱేఔతృో గస ఴమీయంఱో ట్ాకూసళహట్ ీ యుఖుతేంద . ఄభత ేఔ NSAID 
తుచేమఔతృో త,ే దాతుా తుయౌహరేళహ భమొఔ దాతుా రమతిాంచి పయౌతాఱన మసఫట్టళచి. 
2. ట్ాహఔల్ ఄహల కేవన్స: రసయధ  ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనం తృ ందడాతుకూ ఱసయౌళహఱేట్సస, కస సభసన్, బ ంథాల్, 
కసయంఫ్ర భమిము NSAIDs ఔఱభఔతో రసడాయౌ. ఇ ఔఱభఔ ఖుమించి రెభదయ తుపణుడ్ె భాతరబ ేళహతౄసయుస 
చేమఖఱడ్ె. DMARD రసయధ  త యౌదఴఱోన ేముదఱు ట్ాట యౌ. మాంట్ీయుభాట్్క్ డ్రగ్ తుతీయు రెంట్న ేతెయౌమద, 
ఔతూశం నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు డ్ెతేంద . 
3. బ తోట్ెరకేసట్స 7.5-15 mg, రసమసతుకూ ఔక యసమ.ి  
ఔంకసమిట్ెంట్స  తౄో యౌక్ మాళహడ్స 5 mg, రసమసతుకూ ఔక యసమి. బ తోట్ెరకేసట్స రసడ ే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, 
భాకోా ళ భట్్క్ ఄతూమిమా ళంట్్య ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. CBC భమిము LFT ఱన తయచగస మియౕయౌంచాయౌ. 
థెయ ూయుభేయ ళయఔు భదయతృసనం చేమఔడ్ద. 
MTX రసడున భూడ్ె నెఱఱఔు ఔడా చికూతస ఄనఔునా యధంగస పమోఖతి కసఔతృో త ేచికూతస యపఱం ఄభందన ే
ఄనకోరసయౌ. ఄపుడ్ె మోఖుఱఔు MTX తోతృసట్ు భమొఔ భంద ఔడా ఔయౌహ ఆళాడ్ం తృసర యంతేంచాయౌ. 
4. తీళరబ ైన రసయధ  ఱక్షణాఱు ఈనా రసమికూ భమిము NSAIDs భమిము  DMARD రసడ్ెతేనాా శుంద ంచతు 
మోఖుఱఔు: 
 రడుాయో ఱోన్ భాతరఱు మోజుకూ 40-60 mg, మ ండ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱు. 
ఄపుడ్పుడ్ె భంద తుతీయు ఖభతుశు , ఫాగస తుచేశు ంట్ ేభూడ్ె నెఱఱ శభమంఱో నెభమద గస 
మోతాదన తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఔరేల ఎఔుకళ మోజుఱు రసడాయౌసన మిళహితి ఏయుడుత ేమోజుకూ 5-10 mg 
ఆరసాయౌ.  
ఆంట్రా -అమిటఔుయఱార్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస: మిథెభల్- రడుాయో ఱోన్ ఄళహట్ేట్స 20-80 mg,  దద కులాఔు మోననఅమిటఔుయఱార్ 
అయుమ ైట్్స్ ళచిినపుడ్ె ఆద  రసడాయౌ. 
5. యుభట్ాభడ్స అయుమ ైట్్స్ ళఱల  ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱఔు కసమిడయోరసశకాఱర్ భమిము అళహటయోతోృ మోళహస్ ళంట్ ్
రసయధఱు ఈనాాభేమో మీక్షుంచాయౌ. ఔరేల ఈనాట్టభత ేయట్్కూ రెంట్న ేచికూతస ఄంద ంచాయౌ.  
6. భందఱ ళఱల  ఱేదా ఆతయ కసయణాఱ ళఱల  మోగికూ రతిచయయఱు ళశు నాాభేమో ఖభతుంచాయౌ. ఛాతీకూ మేడుయోగసా ఫ్, 
ఔంల ట్స ఫలడ్స కౌంట్స, యౌంతోౄ ళ భట్స కౌంట్స, కసఱేమం భమిము మీనల్ పంక్షన్ మీక్షఱు, యౌహడ్స యసి భ తెఱుశకోళడ్ం 
ళంట్్య తయచగస చేశు ండాయౌ.  
7. నాఱుఖు నండు ఎతుమిద  రసమసఱ తృసట్ు చికూతస ఄంద ంచినా మోగ ిమిళహితి బ యుఖళాఔతృో త,ే ఎకస్రర-అమిటఔయఱర్ 
ఱక్షణాఱు ఫమట్డుత,ే రెభఔఱాయఱు ళశు ంట్,ే మోగి భందఱు రసడ్ెతేనాా రెభఔఱయం ఫామిన ద  మోజురసమ ీ
కసయయఔాభాఱు చేమఱేఔతృో త ేరెంట్న ేరతేయఔ రెభదయ తుపణుఱు భమిము రతేయఔంగస అయుమ ైట్్స్ చికూతస ఄంద ంచ ే
ఄతాయధతుఔ అశతిరఱో మోగితు చేమసియౌ. 
2.3 గౌట్స  
శర్-యసచమేట్ెడ్స ఴ ైర్-ఈమికేమిక్ ఫాడ ీఫ్ూల భడ్సస దాామస ఏయుడున మోననయో డుమం ముమేట్స శిట్్ఔఱు, 
 మిప యల్ జఞభంట్సస ళదద ేయుకొతు తృో ళడ్ం ళఱల  ఔయౌగ ేఄఔయట్స అయుమ ైట్్స్ న గౌట్స ఄంట్ాయు. ఆద  దీయఘకసయౌఔంగస 
ఈండ,ే కసా తుక్, తౄసమిమంగ్ రసయధ ; ఆద  కులాఔు భమిము ఔండ్మసఱఔు ఆఫబంద  ఔఱుఖజేశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ 

 ఄఔయట్స గౌట్ ీఅయుమ ైట్్స్, యసధాయణంగస దీతు ఱక్షణాఱు మసతిర ూట్ ఔతుహయసు భ; తీళరబ ైన నొహు, 
నయౌేశు నాట్ుట  ఱేదా ఴింళహంచినట్ుట  ఄతుహశు ంద   

 రసయధ  శంకేతాఱు ఄఔయట్స ఆనెిక్షన్ ఱా ఄతుహయసు భ: రసప, ఎయుపగస భామితృో ళడ్డ్ం, కులైల  దఖగయ ఫాఖం 
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ఫఱఴీనడ్డ్ం  
 యసధాయణంగస కసయౌ ఫొ ట్నరేఱు యొఔక బ ట్ాట్ామోసతౄసఱంజిమల్ కుఱు గౌట్స ఔు ఖుయళపతేంద /ఱక్షణాఱన 

ఫమట్ డ్ెతేంద  
చికూతస  
మోగి ూమిు రెభదయ చమితర తెఱుశకోరసయౌ భమిము ఴమీయ ఄధయమనం క్షుణణంగస చేళహ గౌట్స తీళరతన ఄంచనా రేమాయౌ. 
ఫయుళప తఖగడ్ం, అమోఖయబ ైన అయౘయం తీశకోళడ్ం, ఴ ైడేరవన్, రసయమాభం ళంట్్య చేశు  ధభతృసనం, 
భదయతృసనం తుయౌహరేమాయౌ. తుమాళహన్ భమిము తెభఄజ భడ్సస రసడ్ఔడ్ద. ఔరేల తెభఄజ భడ్సస ఱేదా ఱప్ 
డెభమూమ ట్్క్స  ఖనఔ మోగ ిఴ ైర్-ట్ెనషన్ చికూతసఱో రసడ్ెతేనాట్టభత ేరతాయభాాామ మాంట్ీఴ ైమ టతుసవ్ 
ఏజ ంట్సస రసడాయౌ. థెయఱో ఫాఖంగస కులాఔు యఱసాంతి ఆళాడ్ం భమిము ఐస్  ట్ుట కోళడ్ం చేమాయౌ. 
ఱక్షణాఱు ఱేతు ఴ ైర్-ముమికేమిమాఔు ఎట్ుళంట్ ్చికూతాస ఄళశయం ఱేద.  
ఄఔయట్స గౌట్స యవమంఱో రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డున 24 ఖంట్ఱఱో చికూతస ముదఱు ట్టడ్ం భంచిద . 
ఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా భందఱు రసడ్డ్ం దాామస ఄఔయట్స గౌట్స తాయగస తఖుగ తేంద . 
1. ఐఫుతృో ర ప న్ భాతరఱు 800 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల   
ఱేదా 
నాతృో ర క సన్ భాతరఱు 500 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  
ఱేదా  
ఆండోబ తాళహన్ భాతరఱు 50 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
ఱేదా 
NSAIDs భమిము కసమిటకోళ టమసభడ్సస మోగికూ కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స ఄభత ే
కసయౌిళహన్ భాతరఱు - భుందగస 1 mg మోతాద ఆచిి, ఖంట్ తమసాత 0.5 mg మోతాద ఆరసాయౌ. ఆఱా రతి 
మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ిఆళాడ్ం ళఱల  యమోచనాఱు , రసంతేఱు ళంట్్య మసఔుండా ఄమిఔట్టళచి. 
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. తీళరబ ైన రసయధ తో ఆఫబంద  డ్ెతేనా మోఖుఱఔు NSAIDs తోతృసట్ు: 
ఒబ రజోల్ భాతరఱు 20 mg, మోజుకూ ఔయసమ ిఄఱాుయౘయం తినఔ భుంద 
ఔరేల ళయం మూమిక్ మాళహడ్స ఄనఔునా యసి భకూ (<6 mg/dl) చేయుకోఔతృో త,ే థెయ భందఱ ఔఱభఔతో 
జయతృసయౌ. తీళరబ ైన గౌట్స ఎట్ాక్, రతేయకూంచి  దద కులాఔు రసయధ  ళళేు  ఱేదా తృో య్అమిటఔయఱర్ అయుమ ైట్్స్ ఈంట్,ే ఈనా 
మోఖుఱఔు తృసర యంబం నండ ేకసంతనేవన్ థెయ ళహతౄసయుస చేమడ్ం భంచిద .  
ఄఔయట్స ఎట్ాక్ ఄపుడ్ె ఎట్్టమిళహితేఱోల  ఄఱోల ూయమిననల్ రసడ్ఔడ్ద. ఆందఔు మినయౘభంప మోగ ి
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ఄఱోల ూయమిననల్ ఆద ళయక ేరసడ్ెతేంట్ ేరసడొచి. 
ఄఔయట్స గౌట్ ీమోననఅయుమ ైట్్స్ (ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె కులాఔు ళళేు), కసయౌిళహన్ తుచేమఔతృో త/ేకసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స 
ఄభత:ే 
మిథెభల్- రడుాయో ఱోన్ (IV/IM) 0.5-2 mg/kg, ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేమోతాద భయా రేశకోరొచి  
ఱేదా 
ట్ెభరమాంళహననఱోన్ ఄళహట్ోనెభడ్స 40-60 mg, ఔకయసమి. అ తమసాత ననట్్దాామస  భన చెహున యధంగస  రడుాయో ఱోన్ 
రసడాయౌ. 
కసా తుక్ గౌట్స 
మ ండ్ె ఱేదా ఎఔుకళ గౌట్స ఄట్ాక్స, కసా తుక్ గౌట్స అయుమ ైట్్స్, గౌట్స ఱో మేడుయోగసా పహక్ భాయుుఱు ళంట్్య ఔతుహంచిన 
మోఖుఱఱో ముమేట్స తగిగంచ ేథెయన ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు అతృసయౌ. ఆన ల్బేవన్ ఱక్షణాఱు తగసగ ఔ 
మూమిక్ అళహడ్స యసి భ < 6 mg/dl ళచేిందఔు భయా థెయ తృసర యంతేంచళచి.  
1. ఄఱోల ూయమిననల్ భాతరఱు మోజుకూ 50-300 mg, తఔుకళ మోతాదతో తృసర యంతేంచి రతి మ ండ్ె నండు ఐద 
రసమసఱ ళయళధ ఱో మోతాదన  ంచఔుంట్ృ రెయలల చి. ఔరేల మోగికూ 300 mg  భన మోతాదన మోజుకూ ఆరసాయౌస 
ళళేు  మోతాదతు ఫాగించి ఎఔుకళ యసయుల  తఔుకళ మోతాద తీశఔునేఱా చడాయౌ. CKD ళేటజ్ 4 ఱేదా అ  భన ఈనా 
మోఖుఱఔు మోతాద 50 mg తో ముదఱు ట్ాట యౌ.  
ఱేదా 
ప ఫుకోసయసట ట్స భాతరఱు మోజుకూ 40 mg - 80 mg, CKD ఈనారసమిఱో ఔడా మోతాద తగిగంచాయౌసన ఄళశయం 
ఱేద. 
2. ఄఱోల ూయమిననల్ ఄఔయట్స ఄట్ాక్స తగిగంచడాతుకూ మోగి రసడ్ెతేనాపుడ్ :ె 
కసయౌిళహన్ భాతరఱు 0.5 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; అయు నండు నెాండ్ె నెఱఱ ళయఔు  
ఴ చిమిఔ: మీనల్ శభమశఱు ఈనా మోఖుఱఱో మోతాదన తగిగంచి భందతు కేళఱం అయు నెఱఱు భాతరబ ే
రసడ్భతు చెతృసుయౌ. 
మోగికూ ఄఱోల ూయమిననల్ డ్ఔతృో త ే
శయౌితుుమసజోన్ భాతరఱు మోజుకూ 200-800 mg, మోతాదతు ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ. ఇ భాతరఱు రేశఔుంట్ ే
ఴ ైడేరవన్ ఫాఖుండాయౌ. ముమిక్ మాళహడ్స కూడీా యోట న్స ఈనారసయు ఇ భంద రసడ్ఔడ్ద. 
ళయం ముమేట్స యసి భ < 6 mg/dl ఈంట్ే భమిము గౌట్స ఄట్ాక్స శంళతసయం తృసట్ు మసఔతృో త ేఄఱోల ూయమిననల్ 
మోతాదన 100 mgకూ తగిగంచేమాయౌ. ళయం ముమేట్స యసి భ రతి అయు నెఱఱఔు మీక్షుంచి ఫాఖుంద  ఄనఔుంట్ ే
ఄఱోల ూయమిననల్ మోతాదన తగిగంచఔుంట్ృ రెయళాయౌ. దాాఱుఖు మోజుఱ ఱోప ఄఔయట్స గౌట్స తఖగఔతృో త ే
యుభట్ాఱజిశట న శంరద ంచాయౌ. ఄఱోల ూయమిననల్ ఖమివట మోతాద (900 mg) రసడునా ఱేదా శయౌితుుమసజోన్ 
రసడునా తఖగఔతృో భనా యుభట్ాఱజిశట న శంరద ంచాయౌ.   
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మోగికూ యవమశచి  
 చికూతస యొఔక ఱక్షాయఱు, ఏ భంద దేతుకూ రసడాయౌస ళశు ందో మోగికూ యళమించాయౌ. 
 జీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు: ఄళశయం ఈనా మోఖుఱఱో ఫయుళప తఖగడ్ం, భదయతృసనం అహరేమాయౌ, 

తృౌలహటకసయౘయం తీశకోరసయౌ. తృసఱు, తఔుకళ కొళపా ఱసతం ఈనా యోఖర్ట, య మా తెన్స, చెమీాస్ భమిము 
తృో ర ట్ీనల  ఄధ ఔంగస ఈనా ఔయగసమఱు తీశకోరసయౌ.  

 గౌట్స భమిము ముమోయౌతిమాళహస్ ఈనా మోఖుఱు మోజుకూ ఔతూశం భూడ్ె య్ట్యల తూయు తాగసయౌ. 
 
2.4 అళహటయోఅయుమ ైట్్స్ 
అమిటఔుయఱార్ కసమిటఱేజ్ క్షీణ ంచడ్ం, శబ్-కసండురమాల్ ఫో తూ ళ లమోళహస్, కసమిటఱేజ్ & ఎభుఔఱ తృ ర యౌపమేవన్, దీతు ళఱల  
ఔయౌగ ేఅళహటయోప భట్స తుమసమణాఱు - ఇ ఱక్షణాఱ ఔఱఫో త ేఅళహటయోఅయుమ ైట్్స్. ఇ రసయధ  మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణం ఏమిట్ో 
తెయౌమద కసతూ జనయయంగస, బ ట్ాతల క్ యంగస భమిము ఫయోబ కసతుఔల్ యంగస ళచేి ఄళకసఴం ఈందతు 
మిఱోధనఱ దాామస తెఱుశు ంద . ఔాభంగస ఔ కుఱు ఱేదా ఎఔుకళ కులాఔు ళచిి రసయహశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ఇ రసయధ కూ శయాయసధాయణ ఱక్షణం నొహు  
 ఄభత ేరసయధ  తుమసి యణఔు తుమిదవటబ ైన ఱక్షణాఱు రసయధ  యో కూన రదేఴం (కుఱు/కులైల ) ఫట్్ట ఈంట్ుంద . ఈదా: 

డుశటల్ ఆంట్ర్-తౄసఱంజిమల్ జఞభంట్స రసయకోచించడ్ం (ఫుయౖసర్డ్ ననడ్సస - Bouchard’s nodes)  
చికూతస  
మోగి ఫయుళప ఎఔుకళగస ఈంట్ ేఫయుళప తఖగడ్ం, ఔండ్మసఱు ఫాఖుండ్దతు రసయమాభాఱు  
మోకసలైా రసప ఈంట్ ేకోల్డ  తౄో బ ంట్ేవన్; కొందయు కసా తుక్ మోఖుఱఔు ఄళశయం ఄభత ేయౘట్స తౄో బ ంట్ేవన్ చేమాయౌ  
ఎపూయవన్ ఈంట్ ేఔం రళహసవ్ ఫాయండేజ్ ఱేదా క ా ేఫాయండేజ్  
చేతిఔయా ఈయోగించడ్ం. ఇ  భనయ చేమడ్ం ళఱల  మోగికూ నొహు తగిగ భందఱఔు తాయగస శుంద ంచ ేఄళకసఴం ఈంద . 
భందఱు  
1. ట్ాహఔల్ ఄహల కేవన్స - ఱసయౌళహ ఱేట్సస, కస సభసన్, తుకోట్్నేట్సస, బ ంథాల్, కసంపర్, NSAIDs ఔఱభఔతో 
రసడ్డ్ం ళఱల  రసయధ  ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనం తృ ందొచి. ట్ాహఔల్ ఄహల కేవన్ తమసాత రెంట్న ేయౘట్స తౄో బ ంట్ేవన్ 
చేమఔడ్ద. 
2. నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ NSAIDs. 
A. ఄఔయట్స నొహు ఱేదా భధయతయయౘ నొహు ఈంట్:ే  
ముదట్ ్ఏడ్ె నండు దాాఱుఖు మోజుఱు అయౘయం తమసాత NSAIDs రసడాయౌ  
తృసమసళ ట్భాల్ భాతరఱు 500 mg, నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔయసమ.ి ఖమివట మోతాద మోజుకూ 4000 mg  
ఱేదా 
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ఐఫుతృో ర ప న్ భాతరఱు 400-600 mg, మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల . ఖమివట మోతాద 3200 mg 
ఱేదా 
డెభకోల పహనాక్ యో డుమం భాతరఱు 50 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఖమివట మోతాద 200 mg 
ఱేదా 
తుబ శఱభెడ్స భాతరఱు 100 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఖమివట మోతాద 400 mg  
ఱేదా 
మాళహుమిన్ భాతరఱు 350 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల , నాఱుఖు నండు అయుఖంట్ఱు యమసభం ఆచిి రేశకోరసయౌ; 
ఖమివట మోతాద 5000 mg 
B. శాఱుం నండు భధయ/కసా తుక్ నొహుతు ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడాతుకూ  
1.  భన చెహున భందఱతూా మోతాదన తగిగంచి రసడ్డ్ం 
ఱేదా 
2. డెభకోల పహనాక్ యో డుమం మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఱేదా 
హమోకూసకసమ్ భాతరఱు 20 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఱేదా  
తుబ శఱభెడ్స భాతరఱు 100 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
 
3.1 ఱో ఫాయక్  భన్  
ళమశఱో  దదరసమికూ యప కూంద  ఫాఖంఱో నొహు మసళడ్ం శషజం. ఄభత ేదీతు తీళరత శాఱుంగస ఱేదా ఄళహియబ ైన 
ఄళశిఱు ఱేదా దీయఘకసయౌఔ రెభఔఱాయఱు ఔయౌగించేయగస ఈంట్ుంద . ఄనేఔ కసయణాఱ ళఱల  ఇ నొహు ళశు ంద ; మోగ ిరెభదయ 
చమితర భమిము ఱసమీమిఔ మీక్షఱు చేఱసఔ రసయధ  కసయకసఱు ఏమిట్ో తెఱుశకోరొచ .ి కొందయు మోఖుఱఱో భాతరం 
ఎట్ుళంట్ ్కసయణాఱు ఱేఔతృో భనా రెనా నొహు ళశు ంద , ఆఱాంట్ ్రసట్్తు "నాన్ ళ ుళహపహక్ ఫాయక్  భన్" ఄతు 
ఄంట్ాయు. ఫ్ణుఔుఱు, చీయౌఔఱు ళంట్్య ఔతుహయసు భ కసతూ ఆయ శభమానయసయంగస తగిగతృో తాభ.  
ఱో ఫాయక్  భన్ మసళడాతుకూ ఖఱ భుకయ కసయణాఱు: ఄఔయట్స యౌఖబ ంట్స్ య్వన్స (ళేరీభన్), భుశకాఱార్ 
ళ టభోన్ భమిము కసా తుక్ అళహటయోఅయుమ ైట్్స్. 
ఆతయ కసయణాఱు  

 రెనా మీద తిుడు  మిగ ేనఱు ఄధ ఔంగస చేమడ్ం, ఫలళహట్,ీ ఖయైధాయణ, శమ ైన యధంగస 
ఔమోిఔతృో ళడ్ం 

 ఫమట్కూ తోశకొచిిన ఱేదా చీయౌతృోభన ఆంట్ర్-రెమిటఫరల్ డుస్క  
 యౌఖబ ంట్స యిర్ ఱేదా భజిల్ ట్ేర్ 
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 తౄసర ఔిర్  
 ఆనెిక్షన్ (ఈదా: ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ ఱేదా ళ హటక్ డుళ భట్్స్) 
 భాయౌఖాతూస (ఈదా: బ ట్ాయసట ళహస్, భయౌటపల్ భభఱోభా ఱేదా ళ భునల్ ట్ృయభర్, తృో ర యసట ట్్క్ కసమిసననభా 
 ఔంజ తుట్ల్ ఄబ్-నామసమయౌట్ీస్ (ఈదా: ఄఫొ ాయమల్ ఆంట్ర్-రెమిటఫ్రల్ తౄసళ ట్సస, L-5 ట్రా నెసార్స తృసర ళ స్ యొఔక 

యసఔాఱభెజేవన్   
 యసుండుఱోయౌళ ుళహస్ 
 ళ భునల్ ళ టననళహస్ ళఱల  ళ భునల్ క నాల్ రెడ్ఱుు తఖగడ్ం  
 ళ భకోజ తుక్  భన్: భననరసయధ జతుత నొహుకూ శయాయసధాయణబ ైన రదేఴం రెనా 
 ప భఫోర బ ైఅయౌుమా యుభాట్్కస, ఔనెకూటవ్ ట్్వయ డుళళ స్ (డెకససబ తాయ న్ 0.1mg/kg OD, ఆరసాయౌ)    

 
ట్ేఫుల్ 2: ఆన ల్బేట్మ ీఫాయక్  భన్ భమిము బ కసతుఔల్ ఫాయక్  భన్ భధయ ళయతాయశం 
 ఆన ల్బేట్మ ీ బ కసతుఔల్ 
రసయధ  మసఔ ఔాభంగస  ఄఔయసమతేు గస 
బమించఱేతు నొహు ఖట్ ్ూట్ యసమంతరం ూట్ 
తెఱలరసయు తఖుతేగస 
ఈండ్డ్ం 

ఈంట్ుంద   ఈండ్ద 

రసయమాభం రఫాళం నొహుతు తగిగశు ంద  నొహుతు  ంచతేంద  
 
రెన  ానొహు తీళరంగస ఈందతు తెయౌ ేఱక్షణాఱు  

 రసయధ  ఆట్ీళఱే ళచిి  యుఖుతేండ్డ్ం  
 ఫయుళప తఖగడ్ం 
 కసా తుక్ దఖుగ , ఴమీయ కూంద  ఫాఖం ఫఱఴీనడ్డ్ం, ఆన్-కసంట్్నెన్స, ముదఱభెనయ  
 డోయసల్ ళ భున్ దఖగయ నొహు 
 జాయం 
 ESR  యుఖుదఱ 

యచాయణ 
 ఎక్స-మ ే
 ళ భునల్ ళ టననళహస్ ఈంట్ ేCT యసకన్ ఱేదా భమ ి
 ESR మియౕఱనఔు పపల్ ఫలడ్స హఔిర్ 

కసా తుక్ ఱో ఫాయక్  భన్ - చికూతస  
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రెనా నొహు అయు రసమసఱ నండు నెాండ్ె నెఱఱ ళయఔు మోగితు ఫాధ శు ంట్ ేదాతుతు కసా తుక్ గస మిఖణ ంచాయౌ. 
ఄఔయట్స నొహు ళచిినపుడ్ె మోగి యఱసాంతి తీశకోరసయౌ, చయౌకసఱం ఄభత ేరేడు తేభతో రదేఱసతుా ఄదాద యౌ 
భమిము తృసమసళ భునల్ ఔండ్మసఱన భఽదళపగస భయదన చేమాయౌ. బ డ్ఔు యౌఔయయళంతంగస ఈండేఱా మోగితు ద  
నండు ద ఴేన తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఈంచాయౌ. 
కసా తుక్  భన్ ఄభత ేఔదఱడ్ం, దఽఢతాాతుా  ంచ ేరసయమాభాఱు భమిము రేడు తేభతో రదేఱసతుా ఄదదడ్ం 
ళంట్్య చేమాయౌ. 
ఱో ఫాయక్  భన్ ఄభత ేమోగితు మోజురసమ ీనఱు చేశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ. మోగ ిచేమాయౌసన రసయమాభాఱు 
తుమేదయంచి నెాండ్ె రసమసఱ శభమంఱో ఎతుమిద  ళ వనల  కచిితంగస తృసఱమగ నేఱా చేమాయౌ. ఆందఱో ఫాఖంగస 
ఏమోతక్ రసయమాభాఱు, ఔదయౌఔఱ మీద శచనఱు, ఔండ్మసఱు ఫఱయుికోళడ్ం, ఴమీయ మీతితు శమిచేశకోళడ్ం 
భమిము ళ ట చోింగ్ ళంట్్య ఈంట్ాభ. 
భందఱు 
ముకసఱుకూ ళచేి అళహటయోఅయుమ ైట్్స్ ఔు శంఫంధ ంచిన చికూతేస ఆఔకడ్ ఔడా రసడ్ెతాయు, ఄభత ేమోగికూ ళచేి 
రతిచయయఱు భమిము కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స భందఱ ఖుమించి తెఱుశఔుతు చికూతాస రణాయఔ ఏమసుట్ు చేమాయౌ. 
ఔరేల తృసమసళ ట్భాల్ ఔకట్ ేనొహు నండు ఈఴభనం ఔయౌగించఔతృో త ేదీతుతోతృసట్ు భమొఔ NSAID ఔయౌహ 
ఆరసాయౌ.  
ఒహమాభడ్సస, ళ భకోల -అకూసజనేస్ 2 ఆతుహతట్ర్స ఱేదా ట్ెభరళ భకూలక్ మాంట్ీడు రశసంట్సస ళంట్్య రసడ్ఔడ్ద. 
రెమిటగో తోతృసట్ు బ డ్ నొహు ఈంట్:ే 
తుభుట్ుల  భమిము మంతరా ఱతో తుచేమడ్ం అేమాయౌ భమిము రసషనాఱు నడ్ఔడ్ద  
 భన చెహున భందఱతో తృసట్ు రెమిటగో తురసయణఔు ఔడా భందఱు రసడాయౌ. ఈదా: 
ళహనాాయజ భన్ 25 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఖమివట మోతాద 150 mg 
మోగికూ యవమశచి 
ళ మిాఔల్ యసునెజడఱోళహస్ ఈంట్ ేఔుమీిఱో ఔయుితు చేళ ేనఱు ఎఔుకళ ళేప చేమఔడ్ద. తుతుశమ ిమిళహితి 
ఄభత ేరతి ఖంట్ఔు మ ండ్ె, భూడ్ె తుభుయౖసఱు యఱసాంతి తీశకోరసయౌ. ఄంత ేకసఔుండా ఔయుిన ేయధానం, బ డ్ 
ఈనా ళహితి, ముదఱభెనయ జఞఖాతుగస చశకోరసయౌ.  బుజఞఱ మీద ఄధ ఔ ఫయుళప  ట్టఔడ్ద. 
ఱుంఫార్ యసునెజడఱోళహస్ ఈంట్ ేఫయుళపతు ఏ యధంగస ఄదపఱో  ట్ుట కోరసఱో తెఱుశకోరసయౌ భమిము ఫయుళపఱు 
మోళేట్పుడ్ె రెనా మీద డ ేఫాయం ఖుమించి ఴాది ళఴించాయౌ. ఎఔుకళళేప తుఱుచోరసయౌ ఄనఔుంట్,ే ఔ చినా 
శట ల్ శయౘమంతో ఔ కసఱు కసశు  ళంచినట్ుట గస  ట్్ట తుఱుచోరసయౌ. రసయధ  మీద ధాయశతో తుఱుచనేట్పుడ్  ె
తఖుతా ఄభతృో ఔుండా యసధాయణంగస తుఱుచన ేరమతాం చేమాయౌ. రెనాకూ ఫాగస ఄదనగస ఈండ ేఔుమీితు 
రసడాయౌ. నడ్ెభు మిడు తిుడు డేఱా కూందకూ ళంఖఔడ్ద. రెనా ఱేదా తృ తిుఔడ్ెప ఔండ్మసఱన ఔద  ేఫదఱు 
కసయౌ ఔండ్మసఱన ఔదడ్ం ఈతుభం. ఫయుళపతు మోళేట్పుడ్ె ఴమీమసతుకూ దఖగయగస  ట్ుట ఔుతు మోమడ్ం భంచిద . 
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9ళ ఄధాయమం 
కూడీా భమిము మూమోఱాజిఔల్ డుయసయడర్స 

 

1.1 కూడీా రసయధఱు 
1.2 కసా తుక్ కూడీా రసయధఱు (CKD) 
భూడ్ె నెఱఱఔు  భగస ఈండ ేకూడీా (భూతరహండ్ం) శభశయ; ఆందఱో అకసయయంగస కసతూ తుతీయు యంగస కసతూ 
కూడీా దెఫబతింట్ుంద . గోల బ యుఱార్ పహఱటమేవన్ మేట్స (GFR) తగొగ చి ఱేదా ళహియంగస ఈండొచి. 

 భూతరహండాఱు శమిగస తుచేమట్ేల ద ఄనేందఔు ఖుయుు ఱు  
 భూతరంఱో ఄశషజతాాఱు; ఈదా: తృో ర ట్్నమిమా, ఴ భట్ృమిమా 
 యఔుంఱో ఄశషజతాాఱు; ఈదా: ఈమేమిమా 
 ఆబేజింగ్ మీక్షఱు చేళహనపుడ్ె ఔతుహంచ ేఄశషజతాాఱు; ఈదా: ఄఱాట ో  యౌండ్స ఱో ఔతుహంచ ేచినా 

భూతరహండాఱు  
 తృసథోఱాజిఔల్ ళ ుళహబ న్స దాామస ఔతుహంచ ేఄశషజతాాఱు; ఈదా: మీనల్ ఫమాస ఱో ఔతుహంచ ే

గోల బ యుఱార్ డుళస్ 
GFR న కూామాట్్తున్ కూలమమ న్స శభాయుగస ఄంచనా రేమఖఱద; కసఫట్్ట ఇ కూంద  తౄసయుమఱా దాామస GFR 
ఖుమించి తెఱుశకోరొచి 
 

 దదఱఔు 
భఖరసమికూ: 
eGFR (mL/minute) =    (140–age) x weight (kg) 

serum Cr (micromol/L 
 
అడ్రసమికూ: 

Multiply estimated CrCl by 0.85 
 
హఱల ఱఔు 

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 
 
కసా తుక్ కూడీా రసయధ  మసళడా తుకూ భుకయ కసయణాఱు  

 ఴ ైర్ ట్ెనషన్  
 డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ 
 గోల బ యుఱార్ రసయధఱు 

ఖభతుఔ: కసా తుక్ కూడీా రసయధ  ఄశఱు ఱక్షణాఱు ఱేఔుండా ఔడా తీళరతయం ఄళాఖఱద; కసతూ తృసర ధమిఔ దఴఱోన ే
ఖుమిుంచడ్ం ళఱల  రసయధ  నండు ఈఴభనం తృ ందడాతుకూ యఱుంట్ుంద . 
CKD చికూతస  
1. ఄఔయట్స ఱేదా కసా తుక్ మీనల్ ప భఱయర్ మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు ఱేదా ఄళశిఱన ఖుమిుంచడ్ం. ఈదా: 
భందఱు, ఴ ైతృో రొయ్మిమా, ఆనెిక్షనల , ఄఫ ర్ర కూటవ్ ముమోతి, ఴ ైర్-ట్ెనషన్, CHF, ఖయైధాయణ, తృసర ణాంతఔబ ైన 
గట్నఱు/ఄళశిఱు (ఴ ైర్-ఔఱేమిమా, ఱమనమ ీఒడుభా, బ ట్ఫో యౌక్ మాళహడోళహస్, ముమేమిక్ ఎనెసపఱోతి). 
2. CRF మసళడాతుకూ ఖఱ భూఱకసయణాతుా తెఱుశఔుతు దాతుకూ చికూతసన ఄంద ంచడ్ం దాామస CRF యశుయణన 
అళచి. 
3.  మీనల్ భాయగం దాామస ఫమట్కూ ళచేి భందఱ రసడ్ఔం మోగ ిళహితితు ఫట్్ట భమిము ఄళశమసతుా ఫట్్ట 
భాయుశు ండాయౌ. 
నాణయబ ైన తృో ర ట్ీన్ అయౘయం తీశకోరసయౌ, ఄభత ేమోజుకూ 0.6 g/kg తృో ర ట్ీన్ భాతరబ ేమోగ ితీశకోరసయౌ 
భఽద ఔణజఞఱం కసయౌసపహకేవన్ తురసయణఔు మోజుకూ 1000 g తౄసళేిట్స భాతరబ ేతీశకోరసయౌ. తృసఱు భమిము ఖుడ్ెల  
తీశకోఔడ్ద. 
యఔుతృో ట్ు భమిము ఒడుభా తుమంతరణఔు యో డుమం మోజుకూ 60 mmol భాతరబే తీశకోరసయౌ. ఔయఱోల  ఈపు 
తఔుకళ రేశకోరసయౌ భమిము యో డుమం ఄధ ఔంగస ఈనా అయౘయదామసి ఱతు తినఔడ్ద. 
CRF భధయతయయౘ నండు తీళరంగస ఈంట్ ేతృ ట్ాలహమం ఄధ ఔంగస ఈనా అయౘయం తీశకోఔడ్ద. ఈదా: ఄయట్్ండ్ ,ె 
ళహట్రస్ ఈనా ండ్ెల , కొఫబమ ితూలైల , ఫొ తృసుభ ముదఱభెనయ. 
మీనల్ ప భఱయర్ ఄధ ఔంగస ఈంద  ఄనేంత ళయఔు ఫ్ూల భడ్స ఄళమోధాఱు ఏమీ ఄళశయం ఈండ్ద. 
తృసల యసమ HCO3  20 mmol/liter ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ ేయో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స (ఫలకూంగ్ తృౌడ్ర్)  మోజుకూ 600 mg. 
భందఱు 
ఴ ైర్-ట్ెనషన్, కసమిడయోరసశకాఱర్ భమిము ఱమనమ ీఄశషజతాాఱన ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడ్ం చికూతస 
యొఔక ఱక్షయం. 
యసధాయణ మోఖుఱఱో యఔుతృో ట్ు 130/80-85 mmHg ఈండేఱా చశకోరసయౌ. తృ ర ట్ెనమిమా >1 g/day ఈనా 
మోఖుఱఱో యఔుతృో ట్ు 125/75 mmHg ఈండేఱా చశకోరసయౌ. 
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పూై ళ బ ైడ్స భాతరఱు 40-160 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఱేదా 
ఄమోల డు భన్ భాతరఱు 5-20 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి 
భమిము/ఱేదా 
ఄట్్ననఱాల్ భాతరఱు 50-100 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి(ఇ భంద ఔంకసమిట్ెంట్స కసమిడయోభయోతి ఈనారసమికూ 
కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స) 
డ్మాఫ్ట్్క్ నెతౄో ర తి ఱేదా తృ ర ట్ెనమిమాతో ఔడున CRF ఈంట్ ేACE ఆతుహతట్ర్/మాంజియోట్ెతుసన్ మిళ టర్ 
ఫాల ఔర్ ళహతౄసయుస చేయసు యు. దీతుతోతృసట్ు డెభముమ ట్్క్ రసడొచి, రసడ్ఔతృో రొచి. 
 మికసమ టడట్్స్ చికూతస 
ముమ మిక్  మికసమ టడట్్స్ ఈనా మోఖుఱఱో రెంట్న ేడ్మాఱళహస్ తృసర యంతేంచాయౌ ఱేదా ఈదఽతం చేమాయౌ. ఴ తృసమిన్ ఱేతు 
డెభమాయౌళేట్స రసడాయౌ. 
ఄనేమిమ  ాచికూతస 
1. ఄనేమిమా మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు తెఱుశకోరసయౌ. ఈదా: GI యఔుయసర ళం, ఐయన్ ఱోం, కసా తుక్ ఆనెిక్షనల , 
ముదఱభెనయ. యట్ ్ఖుమించి తెఱుశఔుతు తగిన యధంగస చికూతస ఄంద ంచాయౌ. ఎమితరో తృో భేట్్న్ థెయ (EPO) 
తృసర యంతేంచ ేభుంద ఐయన్ యసి భతు తెఱుశకోరసయౌ.  
2. EPO థెయ నండు శుందన మసఫట్ేటందఔు ఐయన్ శయపమస ఄళశయం బేయఔు చేమాయౌ  
3. EPO ఆంజక్షన్ (SC) రసమసతుకూ 80-120 units/kg, మోతాదతు మ ండ్ె ఱేదా భుందగస ఫాగించఔుతు 
రసమసతుకూ మ ండ్ె 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 రచికూతస చేమాయౌస ళళేు  ఇ ఆఫబంద  తఱెతేు తేంద . 
రసయో  రళహసన్ ఆంజక్షన్ (DDAVP) 0.3 mcg/kg, 100 ml ళ ఱభెన్ ఱో ఔయౌహ, భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు 
ఴశు రచికూతసఔు భుంద ఆరసాయౌ. 
ఎభుఔఱు, తౄసళేిట్స భమిము కసయౌషమమ్ ఄశషజతాాఱు భమిము మాళహడ్స ఫలస్ ఆఫబందఱు - చికూతస  
అయౘయంఱో తౄసళేిట్స కొఱతఔు మించి ఈండ్ఔడ్ద. 
కసయౌషమమ్ కసమోబనేట్స - మోజుకూ 1 g 
యట్మిన్ D3/కసయౌసప మోల్ - మోజుకూ 0.25-2 mcg  
ళయం కసయౌషమమ్ ఱసతం 10 mg% ఈండేఱా చశకోరసయౌ భమిము తౄసళేిట్స ఱసతం 4.5 mg% ఈండేఱా 
చశకోరసయౌ. 
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రసయధ  ఱక్షణాఱత  ోఔడున ఴ ైర్-ముమికేమిమ  ా- చికూతస 
ఄఱోల ూయమినాల్ భాతరఱు 100-200 mg, అయౘయం తమసాత. తృసల యసమ ఱేదా ముమినమ ీముమిక్ మాళహడ్స కసనసంట్ేరవన్ 
ఫట్్ట మోతాదన భాయుికోరసయౌ. బ ట్ఫో యౌక్ మాళహడోళహస్ భానేజ మంట్స ఱక్షయం ఫ్భకసమోబనేట్స యసి భతు యసధాయణంకూ 
తీశఔుమసళడ్ం. కసయౌషమమ్ ఫ్భకసమోబనేట్స రసడుత ేశమితృో తేంద . ఔరేల ఄళశయం ఄభత,ే యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స 
ఔడా రసడొచి. 
మీనల్ ప భఱయర్ తఖుగ దఱన ఖభతుంచడాతుకూ, ళయం కూామాట్్తున్ భమిము కూామాట్్తున్ కూలమమ న్స ఖభతుంచాయౌ. 
ECG చేమడ్ం ళఱల  ఱెఫ్టట రెంట్్రఔయఱర్ ఴ ైర్-ట్ోర ప (LVH),  మికసమ టడట్్స్ ఱేదా ఴ ైర్-ఔఱేమిమా ఖుమించి 
తెఱుశకోరొచ .ి 
డ్మాయౌళహస్ ఄళశమసతు  ాతెయౌ ేశచీఱు 
భందఱ దాామస ఄదపఱోకూ మసతు శంకూలవటతఱు. ఈదా: ఫ్ూల భడ్స ఒళమోల డ్స, తీళరబ ైన ఴ ైర్-ట్ెనషన్,  మికసమ టడట్్స్, 
మీతౄసర ఔటమ ీఴ ైర్-ఔఱేమిమా, తీళరబ ైన బ ట్ఫో యౌక్ మాళహడోళహస్, ఎనెసపఱోతి భమిము తోృ ర గ ాళహవ్ నయమోతి. రసయధ  
ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో త ేమీనల్ మీేల ళ మంట్స థెయ (RRT) తృసర యంతేంచఔడ్ద. 
 
ట్ేఫుల్ 1:  భూతరహండ్ రసయధ ఱ  ోళేటజిఱు భమిము CKD మోగ ితుయాషణ దితేఱు 
ళేటజి/GFR 
(mL/minute/1.73
) 

యళయణ చయయఱు (భుంద ళేటజీఱత  ోఔయౌహ) 

ళేటజి 0 ఱేదా 
 GFR > 90 

CKD మసళడాతుకూ ఎఔుకళ ఄళకసఴం; 
ఈదా:  
 డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ 
 ఴ ైర్ ట్ెనషన్  
 గోల బ యుఱార్ రసయధ   
 ఴ చ్.ఐ.య 

- CKD & CVD రసయధఱు భుదయు దఴఱో 
ఈనాాభేమో తెఱుశకోళడాతుకూ ళీతుంగ్  
- CKD ళఱల  రభాదాతుా తగిగంచడ్ం; ఴ ైర్ 
ట్ెనషన్, డ్మాఫ్ట్్స్ & ఴ చ్.ఐ.య కూ చికూతస 

ళేటజి 1 ఱేదా 
GFR > 90 

యసధాయణ GFR ఈంట్ృ 
భూతరహండాతుకూ యౘతు 

రసయధ  తుమసి యణ భమిము CKDతో తృసట్ు ళచేి 
రసయధఱఔు చికూతస (ళేటజి 0 ఱాగసన)ే 

ళేటజి 2 or 

GFR 60-89 
GFR శాఱు తఖుగ దఱతో 
భూతరహండాతుకూ యౘతు 

- భూఱకసయణం తెఱుశకోళడాతుకూ రెభదయడుా 
శంరద ంచి శఱయౘఱు తీశకోరసయౌ  
- కేర్ తృసల న్ ఖనఔ తృసట్్ళేు , GFRన యయరేక్షుశు  
కూడీా తుతీయు డుతృో భ ళేటజి 3 కూ మసఔుండా 
జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ 

ళేటజి 3 ఱేదా 
GFR: 30-59 

భధయ తీళరతతో డుతృో తేనా GFR రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ 
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ళేటజి 4 ఱేదా 
GFR: 15-29 

తీళరబ ైన ఖతితో డుతృో తేనా 
GFR 

రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ 

ళేటజి 5 ఱేదా 
GFR < 15 

భూతరహండాఱు తుచేమళప; మీనల్ 
మీేల ళ మంట్స థెయ చేమాయౌ. మీనల్ 
రసయధ  చిళమ ిదఴ 

రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ 

ఖభతుఔ: ఄధ ఔ యౘతు ఔయౌగ ేఄళకసఴం ఈనా మోఖుఱు శంళతసమసతుకూ ఔయసమ ిGFR చేభంచకోరసయౌ 
 
ట్ేఫుల్ 2: పపయమోళ బ ైడ్స ఆంజక్షన్ దాామస ఫ్ూల భడ్స ఒళమోల డ్స 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 ఈండ ేడ్ల్ ఒడుభా మోఖుఱఔు యౘర్ట ప భఱయర్ శభశయఱు మిఖణఱోకూ తీశకోఔడ్ద 
1.3 ఄఔయట్స మీనల్ ప భఱయర్ 
యసధాయణంగస ఆద  భూతరహండాఱు తుచేమఔతృోభనా చికూతస దాామస ఫాఖుచేమఖయౌగ ేరసయధ . 
రసయధ  ళచేిందఔు కసయణాఱు 

 డీఴ ైడేరవన్ & ఫ్ూల భడ్స ఱాస్  
 డ్రగ్స/ట్ాకూసన్స  
 మూమినమ ీట్రా క్ట ఄఫ ర్ర క్షన్  
 కొంచం ళమశ ళచిిన హఱలఱో ఄఔయట్స గోల బ యుఱోనెప భరట్్స్ 

ఇ ఱక్షణాఱ దాామస రసయధ తు ఖుమిుంచళచ  ి 
 ఫ్ూల భడ్స ఒళమోల డ్స 
 భూతర యశయున తగిగతృో ళడ్ం ఱేదా అగితృో ళడ్ం 
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 యఔు మీక్షఱోల  ఄశషజబ ైన యసి భఱో మూమిమా, కూామాట్్తున్ ఱేదా ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస  
 హఱలఱోల  ఔనాఱషన్స 

రసయధ కూ తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
మోగికూ ఱసాశ శంబంద త ఆఫబందఱు ఈంట్ ేళ మి-పళల ర్స తృో ళహవన్ ఱో ఔమోి ట్్ట అకుసజన్ ఄంద ంచాయౌ. రెభదయడుా 
శంరద ంచడ్ం ఄతయళశయం 
ఫ్ూల భడ్స ఒళమోల డ్స ఄభత:ే 

 ననట్ ్దాామస ఱేదా IV ఫ్ూల భడ్సస ఆళాడ్ం అేమాయౌ 
 ఈపు భమిము తృ ట్ాలహమం ఈనా ఫ్ూల భడ్సస భమిము అయౘయం తీశకోళడ్ం అేమాయౌ  

ఒళమోల డ్స ఱేదా డీఴ ైడేరట్ెడ్స ఱేదా యౖసక్ కసఔతృో త/ేఱేఔతృో త:ే  
 ఫ్ూల భడ్సస ఆరసాయౌసన ఄళశయం ఱేద 
 ననట్ ్దాామస తీశఔున ేఫ్ూల భడ్స యసి భ 10 mL/kg/day దీతుకూ మించఔడ్ద  

డీఴ ైడేరట్ెడ్స ఱేదా యౖసక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ ేమోగికూ రెంట్న ేచికూతస ఄంద ంచాయౌ (యౖసక్ యఫాఖంఱో తెయౌహనట్ుట ) 
భందఱు  
హఱల ఱఔు  
అయు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: SBP > 120 mmHg ఱేదా DBP > 90 mmHg 
అయు నండు ద ఴేన శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: SBP > 130 mmHg ఱేదా DBP > 95 mmHg 

C: తుప డుహన్ (O) 0.25–0.5 mg/kg ననట్్ఱోకూ హచికసమ ీచేమాయౌ. 
5 mg కసయూసల్ యొఔక దామసి తుా1 mL ళహయంజి దాామస ఫమట్కూ తీళహ ననట్ ్దాామస ఆరసాయౌ: 

10-25 కేజీఱు: 2.5 mg 
25-50 కేజుఱు: 5 mg 
50 కేజీఱ  భన: 10 mg 

మోగికూ ఱసాశ శంబంద త ఆఫబందఱు (మసహడ్స మ ళహుమేవన్, చెస్ట ఆన్-డరా భంగ్) ఈంట్ ే
పపయమోళ బ ైడ్స (IV) 1 mg/kg రెంట్న ే

IV ఫ్ూల భడ్సస ఱో ఎట్ుళంట్ ్డురప్ కసతూ యన్ కసతూ రసడ్ఔడ్ద 
ట్ేఫుల్ 3: ఄఔయట్స మీనల్ ప భఱయర్ (ARF) చికూతసఔు రసడాయౌసన పపయమోళ బ ైడ్స 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 

 
 దదఱఔు  
ళహయోట యౌక్ ఫలడ్స  రవర్ 150 mmHg ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ ేఱేదా డ్మాయోట యౌక్ ఫలడ్స  రవర్ 100 mmHg ఔనాా ఎఔుకళ 
ఈంట్ ే

S: అమోల డుహన్ (O) 5 mg, ఔకయసమ ి
మోగికూ ఱసాశ శంబంద త ఆఫబందఱు (మసహడ్స మ ళహుమేవన్, చెస్ట ఆన్-డరా భంగ్) ఈంట్ ే

C: పపయమోళ బ ైడ్స (IV) 80mg రెంట్న ే
IV ఫ్ూల భడ్సస ఱో ఎట్ుళంట్ ్డురప్ కసతూ యన్ కసతూ రసడ్ఔడ్ద 
ఖభతుఔ: ARF శంకేతాఱు ఱేదా ఱక్షణాఱు ఈనా రతి మోగ ిఅశతిరకూ రెయల చహంచకోరసయౌసంద ే
1.4 గోల బ యుఱార్ డుళస్ (GN) 
ఆద  తృసర ధమిఔ రసయధ గస ఄభనా మసరొచి ఱేదా ఆతయ ళహశటమిక్ రసయధఱ ళఱల  ఔయౌగ ేళ ఔండ్మ ీరసయధ గస ఄభనా 
మసరొచి. ఇ కూాంద చెహున రసయధఱు ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె-భూడ్ె ఔఱభఔఱ ళఱల  గోల బ యుఱార్ డుళస్ ళచేి 
ఄళకసఴం ఈంద : 

1. తృ ర ట్ెనమిమా  
2. GFR యసి భ తగిగతృో ళడ్ం ళఱల  ఔయౌగ ేఄళశిఱు 
3. ఴ భట్ృమిమా 
4. ఴ ైమ టనషన్  
5. ఒడుభా 

మిపయల్ 
ఄకసయణంగస ళచేి ఴ భట్ృమిమా 

 తృ ర ట్ెనమిమా 1 g/24 hours ఱేదా PCR > 0.1 g/mmol ఱేదా ACR > 100 g/మోల్ 
 నెప భరట్్క్ ళహండోరమ్ (Nephritic syndrome) 
 నెతౄో ర ట్్క్ ళహండోరమ్ (Nephrotic syndrome) 
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 కసా తుక్ కూడీా డుళస్ 
ఖభతుఔ: శమ ైన శదతృసమాఱు ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ ేమోగ ిఄళశిన తుయతంగస మియౕయౌంచాయౌ; ఈదా: GFR ఱేదా 
PCR ఄంచనా రేమడాతుకూ మూమిన్ భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస మీక్ష 
గోల బ యుఱార్ డుళస్ - నెప భరట్్క్ ళహండోరమ్ 
ఇ కూాంద చెహున ఱక్షణాఱ ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె-భూడ్ె ఔఱభఔఱ ళఱల  నెప భరట్్క్ ళహండోరమ్ ళశు ంద   
నొహు ఱేతు భాకోా యో కహక్, ట్మిబడ్స, ఎయుప ఱేదా గోధభ యంఖు భూతరం 

  మిప యల్ & పేళహమల్ ఒడుభా 
 ఱమనమ ీఒడుభా (శయౄకాఱేట్మ ీఒళమోల డ్స) 
 ఔనాఱషన్స ఱేదా చెభతనయంఱో భాయుుఱు ఴ ైమ టనషన్ ఱేదా ఴ ైమ సతుసట్్యట్ ీఎనెసపఱోతి   
 భూతర యశయున తగిగతృో ళడ్ం ఱేదా మసఔతృో ళడ్ం 

హఱలఱోల  యసధాయణంగస ఄఔయట్స తృో స్ట-ళ ట తోృోట కోఔకల్ గోల బ యుఱోనెప భరట్్స్ ళఱల  ళశు ంద , కసతూ ఆదొఔకట్ ేకసయణం కసద 
రసయధ కూ తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
మోగికూ ఱసాశ శంబంద త ఆఫబందఱు ఈంట్ ేళ మి-పళల ర్స తృో ళహవన్ ఱో ఔమోి ట్్ట అకుసజన్ ఄంద ంచాయౌ. ఴ ైమ టతుసవ్ 
ఎహయో డ్స ళళేున ేఱేదా ఫ్ూల భడ్స ఒళమోడ స్ ఄభతేన ేరెభదయడుా శంరద ంచడ్ం ఄతయళశయం 
ఫ్ూల భడ్స ఒళమోల డ్స ఄభత:ే 

 ననట్ ్దాామస ఱేదా IV ఫ్ూల భడ్సస ఆళాడ్ం అేమాయౌ 
 ఈపు భమిము తృ ట్ాలహమం ఈనా ఫ్ూల భడ్సస భమిము అయౘయం తీశకోళడ్ం అేమాయౌ  

ఒళమోల డ్స ఱేదా డీఴ ైడేరట్ెడ్స ఱేదా యౖసక్ కసఔతృో త/ేఱేఔతృో త:ే  
 ఫ్ూల భడ్సస ఆరసాయౌసన ఄళశయం ఱేద 
 ననట్ ్దాామస తీశఔున ేఫ్ూల భడ్స యసి భ 10 mL/kg/day దీతుకూ మించఔడ్ద  

డీఴ ైడేరట్ెడ్స ఱేదా యౖసక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ ేమోగికూ రెంట్న ేచికూతస ఄంద ంచాయౌ (యౖసక్ యఫాఖంఱో తెయౌహనట్ుట ) 
మోగికూ ఱసాశ శంబంద త ఆఫబందఱు (మసహడ్స మ ళహుమేవన్, చెస్ట ఆన్-డరా భంగ్) ఈంట్ ే

పపయమోళ బ ైడ్స (IV) 1 mg/kg రెంట్న ే
IV ఫ్ూల భడ్సస ఱో ఎట్ుళంట్ ్డురప్ కసతూ యన్ కసతూ రసడ్ఔడ్ద 
ట్ేఫుల్ 4: గోల బ యుఱార్ డుళస్ - నెప భరట్్క్ ళహండోరమ్ చికూతసఔు రసడ్ళఱళహన పపయమోళ బ ైడ్స 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  
ఴ ైమ టనషన్ ఈంట్ ే
హఱలఱఔు  
అయు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: SBP > 120 mmHg ఱేదా DBP > 90 mmHg 
అయు నండు ద ఴేన శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు: SBP > 130 mmHg ఱేదా DBP > 95 mmHg 

C: తుప డుహన్ (O) 0.25–0.5 mg/kg ననట్్ఱోకూ హచికసమ ీచేమాయౌ. 
5 mg కసయూసల్ యొఔక దామసి తుా1 mL ళహయంజి దాామస ఫమట్కూ తీళహ ననట్ ్దాామస ఆరసాయౌ: 

10-25 కేజీఱు: 2.5 mg 
25-50 కేజుఱు: 5 mg 
50 కేజీఱ  భన: 10 mg 

 దదఱఔు  
ఫ్ూల భడ్స ఒళమోడ స్ ఄభత ే 
C: పపయమోళ బ ైడ్స IV ఫో ఱస్, 80 mg  
IV ఫ్ూల భడ్సస ఱో ఎట్ుళంట్ ్డురప్ కసతూ యన్ కసతూ రసడ్ఔడ్ద 
ఴ ైమ టనషన్ ఄభత ే 
DBP > 100 mmHg ఱేదా SBP > 150 mmHg  
S: అమోల డుహన్ (O) 5 mg, ఔకయసమ ి  
మిపయల్ 
గోల బ యుఱార్ డుళస్ - నెప భరట్్క్ ళహండోరమ్ ఈనా రతి మోగ ికచిితంగస అశతిరకూ రెయల చికూతస తృ ందాయౌ 
 
ఖభతుఔ: గోల బ యుఱార్ డుళస్ - నెప భరట్్క్ ళహండోరమ్ కచిితంగస ఈందతు తుమసి యణ ఄమాయఔన ేచికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
ఄఔయట్స తృో స్ట ళ ట తోృోట కోఔకల్ నెప భరట్్స్ ఱేదా ఆతయ రసయధఱ ళఱల  ళచిిందతు ఄనభాతుంచడ్ం తదాామస చికూతస 
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ఄంద ంచఔడ్ద; మీనల్ ఫమాస దాామస మియౕఱన చేఱసఔ రసయధ  తుమసి యణ ఄమాయఔ చికూతసఔు రెయళాయౌ. 
 
1.6 గోల బ యుఱార్ డుళస్ - నెతౄో ర ట్్క్ ళహండోరమ్ 
ఱక్షణాఱు  
1. తీళరబ ైన తృ ర ట్ెనమిమా  
హఱలఱఔు  
డుప్-ళహటక్ ట్ెస్ట ఱో తృ ర ట్ెనమిమా యసి భ ≥ 3 ఱేదా  
యసుట్స మూమిన్ యసంహల్ మీక్షఱో మూమిన్ తృో ర ట్ీన్: కూామాట్్తున్ మేలహయో (PCR) ≥ 0.2 g/mmol  
 దదఱఔు  
యసుట్స మూమిన్ యసంహల్ మీక్షఱో మూమిన్ తృో ర ట్ీన్: కూామాట్్తున్ మేలహయో 2.5 g/day ఱేదా ఆంకస ఎఔుకళ 
2. దాతుతోతృసట్ు ళచేి "కసల ళహఔల్" కూలతుఔల్ హఔిర్ (ఄతుా యసయుల  ఔతుహంచద); ఔరేల ఈంట్ ేఆందఱో ఫాఖంగస 

ఔతుహంచేయ: 
 ఒడుభా 
 ఴ ైతృో ఄఱుబమినేమిమా  
 ఴ ైర్-యౌహడేమిమా 

ఖభతుఔ: కచిితబ ైన రసయధ  తుమసి యణ కసరసయౌ ఄనఔుంట్ ేమీనల్ ఫమాస చేమాయౌ 
భందఱు 
గోల బ యుఱార్ రసయధఱఔు కసయణాఱు, రసట్ ్యకసఱు ఫమాస మీక్ష దాామస తెఱుశు ంద ; కసఫట్్ట రెభదయతు దఖగయఔు రెయల 
రసయధ  తుమసి యణ చేశఔునాాఔన ేచికూతస తృసర యంతేంచాయౌ. ఄంట్ ేగోల బ యుఱార్ రసయధఱఱో ఏద  రసచినట్ుట  ఄతుహంచినా 
అశతిరకూ రెలలడ్ం ఈతుభం. 
 
1.7 మూమినమ ీట్ార క్ట ఆనెిక్షన్ (UTI) 
మూమినమ ీట్రా క్ట  భఫాఖంఱో ఱేదా కూంద ఫాఖంఱో ఔతుహశు ంద ; ఆద  కూలవటబ ైన మళిహితేఱఔు దామ ితీశు ంద  ఄభత ే
కొతుా శందమసైఱోల  యసధాయణంగస ఈంట్ుంద . మూమినమ ీట్రా క్ట కూంద ఫాఖంఱో ళచేి ఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స ళహళ జటళహస్ - ఆద  
ఖయైధాయణ ఱేతు, ఫాగస తుచేశు నా మూమినమ ీట్రా క్ట ఈనా ళు రఱఱో ళశు ంద ; ఆఱాంట్ ్శభమాఱోల  చికూతస శఱుళప 
ఄళపతేంద . మిఖతా ఄతుా శందయఫాఱోల  UTIsతు కసంహల కేట్ెడ్స/కూలవటబ ైనయగసన ేఫాయంచాయౌ. రెభదయ మీక్షఱ దాామస 
హఱలఱఔు ళచిిన UTI కూంద  ఱేదా  భఫాఖంద  ఄతు ళమీగఔమించడ్ం ఔుదయద. 
 భఫాగసతుకూ ళచేి UTI తీళరబ ైనద , ఎఔుకళ ళయళధ  చికూతస ఆరసాయౌసంద  భమిము ఆంట్రా యనస్ చికూతస ఆరసాయౌసంద . 
ముఔు ళమశఱో ఈనారసమిఱో భమిము  దదరసమిఱో ఄుర్ UTI ( భఱోనెప భరట్్స్) యొఔక ఱక్షణాఱు: 

 ఔకఱ నొహు/ఱేతగస భామితృో ళడ్ం 
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 ఴమీయ ఈయోౖణ ఖాత 38°C ఔనాా ఎఔుకళ ఈండ్డ్ం 
 ళ హసస్ యొఔక ఱక్షణాఱభెన ట్ాకుహామా, ట్ాకుకసమిడమా, ఖందయగోలం భమిము ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ళంట్్య  
 రసంతేఱు 

కూలవటబ ైన, తియఖఫ్ట్ేట ఄుర్ UTIs యవమంఱో భూతరా తుా బ ైకోా యో క, ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱ కోశం 
ంతృసయౌ 
హఱల ఱోల  మూమినమ ీట్రా క్ట ఆనెిక్షన్ ఱక్షణాఱు  

 రసయధ  ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు హఱలఱ ళమశతు ఫట్్ట ఈంట్ుంద , కచిితంగస ఆర ేఔతుహయసు భ ఄతు 
చెుఱేభు 

 ఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స మూమినమ ీట్రా క్ట ఆనెిక్షన్స ఄభత ేచాఱా తఔుకళ ఱక్షణాఱన ళయఔుయుయసు భ  
 కసంహల కేట్ెడ్స మూమినమ ీట్రా క్ట ఆనెిక్షన్స ఄనేఔ యకసఱ రసయధ  ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు 

ళయఔుయుయసు భ 
తుయోనేట్సస (నాఱుఖు రసమసఱ ఱోప యయళపఱు) ఇ ఱక్షణాఱు ళయఔుయుయసు యు 

జాయం ఴ ైతృో థెమిమమా  
తృసఱు తాఖఔతృో ళడ్ం ళ హసస్ 
రసంతేఱు తృో ర ఱాంగ్డ జఞండుస్ 
ఄనఔునా యధంగస ఫయుళప  యఖఔతృో ళడ్ం మీనల్ ప భఱయర్ 

యయళపఱు/హఱలఱు ఇ ఱక్షణాఱు ళయఔుయుయసు యు 
జాయం డెభభేమిమా 
ఄనఔునా యధంగస ఫయుళప  యఖఔతృో ళడ్ం పరక ాతూస 
తుయంతయం ఈండ ేజాయం డుశమిమా 
తృ తిుఔడ్ెప నొహు ఎనమ ళహన్ ఱేదా ఄమ ుతూస 
ఖభతుఔ: చినాహఱలఱోల  జామసతుకూ కసయణం తెయౌమఔతృో త,ే భూతర మీక్షఱు తుతుశమిగస చేమాయౌ 
 
చినాహఱలఱోల  చికూతసఔు భుంద రసయధ  తుమసి యణ చేమడ్ం తుతుశమ ి 
ఇ కూంద  ఱక్షణాఱన ఖనఔ ఫాయగ్ ళ ుళహబ న్ దాామస ఔనగొంట్,ే అ తమసాత ఄళ హటక్ దదతిఱో భూతరం తీశఔుతు 
ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱు చేమాయౌ  

 ఄపుడ ేయశమిుంచిన భూతరంఱో డుప్ ళహటక్ మీక్ష దాామస చళేు  ఱుయకోళ భట్సస ఱేదా నెభట్ెభరట్సస ఈండ్డ్ం  
 భూతరా తుా బ ైకోా యో క దాామస చళేు  ముట్ెభల్ ఫాళహయౌల భమిము ఱుయకోళ భట్సస ఱేదా ఱుయకోళ భట్స కసయస్ట్ 

ఈండ్డ్ం 
భూతరా తుకూ డుప్ ళహటక్ మీక్ష ఄపుడ ేతీశఔునా భూతరంతోన ేచేమాయౌ  
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 ఱుయకోళ భట్సస భమిము నెభట్ెభరట్సస ఱేఔతృో త,ే మూమినమ ీట్రా క్ట ఆనెిక్షన్ దాదాపగస ఱేనట్ేట 
 మ ండొళ ళ ుళహబ న్ ఱో ఱుయకోళ భట్సస ఖనఔ ఈంట్,ే మూమినమ ీట్రా క్ట ఆనెిక్షన్ ఈనాట్ుల  ఄనభాతుంచాయౌ 

యసధాయణ చయయఱు  
మోగి ఎఔుకళగస ఫ్ూల భడ్సస తీశకోరసయౌ  
రసయధ  ఱక్షణాఱు తీళరతయం ఄళపతేంట్,ే మాంట్్ఫయోట్్క్స ముదఱు ట్్ట, రెంట్న ేభూతరమీక్షఔు నభూనాన 
ంతృసయౌ.  
ఔరేల రసయధ  ఱక్షణాఱు తీళరంగస ఱేఔతృో త,ే ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షా పయౌతాఱ అధాయంగస 
మాంట్్ఫయోట్్క్స ళహతౄసయుస చేయొచి. 
1. చికూతాస రణాయఔ ట్ేఫుల్ 10.1 ఱో చడ్ఖఱయు. 
2. కూాశటల్స  రళహహట్ేట్స ఄళాఔుండా కసట్్రముకససజోల్ ళంట్ ్మాంట్్ఫయోట్్క్స ఔు అఱకఱభెనెభజింగ్ ఏజ ంట్సస ఔయౌహ 
రసడొచి.  
3. హమిడుమం భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; మ ండ్ె నండు భూడ్ె మోజుఱు. డుశమిమా నండు ఈఴభనం 
ఔయౌగించడాతుకూ.    
తృోర ప భఱాకూసస్    
ళు రఱఱో అయు నెఱఱఱోప మ ండ్ె, అ  భన ఱేదా శంళతసయంఱో భూడ్ె, అ  భన ఆనెిక్షనల  ళచిి ఈంట్ ేరసమికూ 
మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం భంచిద .  
ట్ెభరబ తోహరమ్ - శఱాిబ తోకససజోల్ (TMP-SMZ - 80/400 mg) ఱేదా ట్ెభరబ తోహరమ్ ఔకట్ ే100 mg 
ఱేదా 
నెభట్ోర పపమసననటభన్ 560 mg  
 భన చెహున భందఱు మోజుకూ ఔ యసమ ికసతూ, రసమసతుకూ భూడ్ె యసయుల  కసతూ రసడ ేమోతాదతు ఫట్్ట రేశకోరసయౌ. 
చికూతస ళఱల  ఫాకుటమిమా ూమిుగస త ఱగితృో భన తమసాతన ేతృో ర ప భఱాకూసస్ ముదఱు ట్ాట యౌ. ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగ నా 
తమసాత, రసయధ  ఱక్షణాఱతో ఔడున UTI ఈనా ళు రఱఱో, ఄదే మ జిబ న్ భమొఔ యసమ ిరసడొచి. ఇ శభమంఱో 
తయచగస మూమిన్ ఔఱిర్ చేమాయౌ. 
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ట్ేఫుల్ 5: ళహళ జటట్్స్ ఈనా హఱల ఱోల  ఄభాకూసళహయౌలన్/కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స దాామస చికూతసఔు రసడ ేమోతాదఱు 

ఫయుళప (కేజీఱు) మోతాద (mg) కూంద  రసట్్ఱ  ోఏదెభన  ాఈయోగించాయౌ ళమశస 
నెఱఱు /శంళతసమసఱు ళహయప్ 

125/31.25 
mg per 5mL 

ళహయప్ 
250/ 62.5 
mg per 5 mL 

భాతర 
500/125 
mg 

≥ 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 

mg 
5 mL 2.5 mL - ≥ 6–12 నెఱఱు 

≥ 9– 11 కేజీఱు 150/37.5 mg 6 mL 3 mL - ≥12–18 నెఱఱు 
≥ 11–14 కేజీఱు 187.5/46.9 

mg 
7.5 mL 4 mL - ≥ 18 నెఱఱు–3 

శంళతసమసఱు 
≥ 14–17.5 కేజీఱు 250/62.5 mg 10 mL 5 mL - ≥ 3–7 శంళతసమసఱు 
≥ 17.5 కేజీఱు అ 
 భన 

250/125 mg - - 1 భాతర ≥ 7 శంళతసమసఱు అ 
 భన 

ఄఔయట్స  భఱోనెప భరట్్స్ 
తీళరబ ైన/యౘతుకసయఔబ ైన రసయధ  ఱక్షణాఱు ఱేతు ఄభామభఱఔు భాతరబ ే"ఄళపట్స ేల ంట్స" దితిఱో చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ; మిగియౌన రసయందయు అశతిరఱో చికూతస తృ ందాయౌ (మిపయల్ తుమభాఱన చడ్ండు). 

A: ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్ (O) 500 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి ఏడ్ె నండు ద  మోజుఱు 
కచిితంగస ఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు ఄభనా థెయ కొనయసగించాయౌ 
ఄఔయట్స  భఱోనెప భరట్్స్ ఈనా ఖమిైణీఱు కసతూ ళు రఱఔు ఄళపట్స ేల ంట్స చికూతస  
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ (O) 500 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు  
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ (ER) 1000 mg, మోజుకూ ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు  
ఱెరోఫో్ల కససళహన్ 750 mg, మోజుకూ ఔ యసమ;ి ఐద మోజుఱు 
తౄో ఱేట్స ఆతుహతట్ర్స 
ట్ెభరబ తోహరమ్/శఱాిబ తోకససజోల్ (O) 160 mg/800 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; దాాఱుఖు మోజుఱు 
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మిపయల్ 
1. ఄతయళశయం 

 రసంతేఱు, ళ హసస్, డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ తో ఔడున ఄఔయట్స  భఱోనెప భరట్్స్ 
 రతేయతుతిు యసభయిాం దాట్ ్ళమశనా ళు రఱఔ, ఖమిైణీఱఔు ఄఔయట్స  భఱోనెప భరట్్స్ ఈంట్ ే
 భూడ్ె నెఱఱ  భన యయళపఱు ఄనామోఖయంతో ఫాధడ్ెతేంట్ ే
 భూడ్ె నెఱఱ ఱోప యయళపఱు UTI దాామస ఫాధడ్ెతేంట్ ే 

2. ట్రా నసఫర్ కోశం ఎదయు చశు నా మోఖుఱు 
 ఆంట్రా యనస్ ఫ్ూల భడ్సస దాామస తగినంత ఴ ైడేరవన్ ఄందేఱా చశకోరసయౌ 
 ళ ఫ్ట అోకోసన్ (IM) 50–80 mg/kg/dose రెంట్న,ే ఔకయసమ ిభాతరబ ే  

ట్ేఫుల్ 6: ఄఔయట్స  భఱోనెప భరట్్స్ చికూతసఔు ళ ఫ్ట అోకోసన్ ఆరసాయౌసన మోతాదఱు 
ఫయుళప (కేజీఱు) మోతాద (mg) కూంద  రసట్్ఱ  ోఏదెభన  ాఈయోగించాయౌ ళమశస 

నెఱఱు /శంళతసమసఱు ళహయప్ 
250 mg WFI 
2mL 

ళహయప్ 
500 mg WFI 
2mL 

ళహయప్ 
1000 mg 
WFI 5mL 

≥ 2–2.5 కేజీఱు 125 mg 1 mL 0.5 mL -  పట్ుట ఔ - నెఱ మోజుఱు 
≥ 2.5–3.5 కేజీఱు 200 mg 1.6 mL 0.8 mL - పట్ుట ఔ - నెఱ మోజుఱు 
≥ 3.5–5.5 కేజీఱు 250 mg 2 mL 1 mL - ≥ 1–3 నెఱఱు 
≥ 5– 7 కేజీఱు 375 mg 3 mL 1.5 mL - ≥ 3–6 నెఱఱు 

≥ 7–9 కేజీఱు 500 mg 4 mL 2 mL - ≥6–12 నెఱఱు 
≥ 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 

శంళతసమసఱు 
≥ 14–17.5 కేజీఱు 1000 mg - 4 mL 3.5 mL ≥ 3 – 5 

శంళతసమసఱు 
≥ 17.5 కేజీఱు అ 
 భన 

  1000 mg - 4 mL 3.5 mL ≥ 5 శంళతసమసఱు అ 
 భన 

ఴ చిమిఔ: ళ ఫ్ట అోకోసన్ ఆచిిన నఱఫ్భ ఎతుమిద  ఖంట్ఱ ఱోప ఎట్్ట మిళహితేఱోల  కసయౌషమమ్ ఔయౌశనా ఫ్ూల భడ్సస 
ఆళాఔడ్ద; ఈదాషయణఔు, మింఖర్స ఱాకేటట్స. తుయోనేట్ల్ జఞండుస్ ఈంట్ ేళ ఫ్ట అోకోసన్ కసంట్రా -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 శుంద ంచఔతృో ళడ్ం 
 అడ్రసమిఱో UTI శంళతసమసతుకూ భూడ్ెయసయుల  (అ  భన) ళచిి ఈంట్ ే
 భఖరసమిఱో UTI శంళతసమసతుకూ ఔట్ ్ఔనాా ఎఔుకళ యసయుల  ళచిి ఈంట్ ే 
 చినాహఱలఱోల  తయచగస UTI ళశు  రసమికూ తృో ర ప భఱాకూసస్ ఆచేి దఴఱో ఈంట్ ే

 

2.1 ముమసఱజీ డుస్-అయడర్స 
2.2 ఴ భట్ృమిమా 
భూతరహండాఱు, ళహశటం ఫాల డ్ర్, తృో ర ళేటట్స ఱేదా ముమేతరా  ఱో శభశయఱ ళఱల  మూమినమ ీట్రా క్ట నండు యఔుయసర ళం 
ఄళాడాతుా ఴ భట్ృమిమా ఄంట్ాయు. బ ైకోా యో క చేశు నాపుడ్ె తృ ర ట్ెనమిమా భమిము కసయస్ట్ ఈంట్ ే
గోల బ యుఱర్ రసయధ  ఈనాట్ుట  మిఖణ ంచాయౌ. ఴ భట్ృమిమాఔు ఄతయంత యసధాయణబ ైన కసయణం లహయోట యో మిమాళహస్. 
ఔరేల ఴ భట్ృమిమాతో తృసట్ు కసయౌకు  భన్ ఔనఔ ళశు ంట్ ేకూడీా యోట న్స ఄళశిన మిఖణఱోకూ తీశకోఔడ్ద.    
ఖభతుఔ: భూతర మీక్షఱోల  యఔుం ఔతుహంచిందంట్ ేఆనెిక్షన్ ఈందతు కసద;  భన చెహున యధంగస మియౕయౌంచి రసయధ  
తుమసి యణ చేశకోరసయౌ  
 
ఔరేల లహయోట యో మిమాళహస్ ఈందతు తెయౌళేు  - లహయోట యో మిమాళహస్ ఄధాయమంఱో (10ళద ) ఈనా రకసయం చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ  
భూతరంఱో ఱుయకోళ భట్సస, నెభట్ెభరట్స ఈండు, UTI ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  UTI చికూతాస తుమభాఱన తృసట్్ంచాయౌ  
ఴ భట్ృమిమా చికూతస తమసాత ఔడా తఖగఔతృో త ేూమిు యసి భ మియౕఱన కోశం మిపయల్ మసమాయౌ 
భూతరయశయున ఄపుడ్ె నొహు ఱేదా తృ తిుఔడ్ెప కూంద  ఫాఖం నొహు భమిము ఴ భట్ృమిమా ఈంట్ ేఆద  మసలల  ళఱల  
ఄరొాచి. రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ భమిము ఎఔుకళ తూయు తాగసయౌ. 
నొహు ఱేఔుండా ఴ భట్ృమిమా ఄభత ేభాయౌగ ాతూస ఄముయండొచి, రెంట్న ేమూమసఱజిస్ట న శంరద ంచాయౌ. 
మిపయల్ 

 లహయోట యో మిమాళహస్ ఱేదా UTIకూ శంబందం ఱేతు ఄతుా ఄళశిఱపుడ్ె  
 తుమిదవటబ ైన భందఱఔు రసయధ  తుమంతరణ జయఖనపుడ్  ె

 
2.3 తృోర యసట ళహస్ 
మూమినమ ీఱేదా తృసతోజ న్స ళఱల  ఔయౌగ ేతృో ర ళేటట్స ఆనెిక్షన్ న తృో ర యసట ళహస్ ఄంట్ాయు.  
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రసయధ  ఱక్షణాఱు 
  మితుమల్, యసఔాల్ ఱేదా శతృసర పయతక్  భన్  
 డుశమిమా భమిము పరక ాతూస  
 మూమినమ ీమిట్ెనషన్ ఔయౌగించ ేఄనేఔ యఔభుఱభెన ఄడ్డంఔుఱు ఔయౌగించ ేరసయధ  ఱక్షణాఱు  
 కొతుా శందమసబఱోల  జాయం 
 మ ఔటల్ మీక్షఱో ఔతుహంచ ేఄఔయట్స ట్ెండ్ర్ తృో ర ళేటట్స   

భందఱు  
భు భు ఐద శంళతసమసఱ ఱోప భఖరసమికూ ఱేదా ఄయో ళహభేట్ెడ్స ముమ తెభరట్్స్ (STI మ జిబ న్) ఱక్షణాఱు 
ఔతుహంచినపుడ్ :ె 

D: ళ పహక ైసమ్ (O) 400 mg, ఔకయసమ ి
దీతుతమసాత: 

A: డాకూసళ భకూలన్ (O) 100 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి ఏడ్ె మోజుఱు 
భు భు ఐద శంళతసమసఱు, అ  భన ళమశనా భఖరసమికూ ఱేదా ఄయో ళహభేట్ెడ్స ళహళ జటట్్స్ ఱక్షణాఱు 
ఔతుహంచినపుడ్ :ె 

B: ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ (O) 500 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మ ండ్ె రసమసఱు 
ముదట్ ్ఎంహఔగస రసడ్ళఱళహన మాంట్్ఫయోట్్క్స  
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ 500 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; దాాఱుఖు మోజుఱు  
ఒఫ్ోల కససళహన్ 200 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; దాాఱుఖు మోజుఱు 
ఔరేల  భన చెహున భందఱు ఱేఔతృో త ేఱేదా మోగికూ కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స ఄభత ే
ట్ెభరబ తోహరమ్ 200 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; దాాఱుఖు మోజుఱు  
 
మ ండ్ళ ఎంహఔగస రసడ్ళఱళహన మాంట్్ఫయోట్్క్స  
ఱెరోఫో్ల కససళహన్ 500 mg, మోజుకూ ఔ యసమ;ి దాాఱుఖు మోజుఱు  
కో-ట్ెభరముకససజోల్ 960 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; దాాఱుఖు మోజుఱు 
 
మోగికూ తీళరబ ైన ఄనామోఖయం ఈనాా ఱేఔ ననట్్ దాామస భందఱు తీశకోఱేఔతృో తేనాా ఆంట్రా యనస్ దితి దాామస 
మాంట్్ఫయోట్్క్స ఄంద ంచాయౌ. ళ హసస్ ఈండ్న ేఄనభానం ఈంట్ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స మ ండ్ె ఱేదా ఄంతఔంట్ ే
ఎఔుకళ మోగికూ ఆరొాచి. 
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ 500 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల   
ఱెరోఫో్ల కససళహన్ 500 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
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ళ పపమోకూసమ్ 750 mg-1.5 g, మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల   
ళ ఫ్టమోాకోసన్ 2 g, మోజుకూ ఔ యసమి  
 భమసళహయౌలన్ భమిము ట్ాజోఫాకూటమ్ 4.5 g, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
జ ంట్ాబ ైళహన్ 5 mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఄమికసళహన్ 15 mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
 
మిపయల్ 

 చికూతసఔు శుంద ంచఔతృో త ే
 మూమినమ ీమిట్ెనషన్  
 జాయం (ఄధ ఔ ఈయోౖణ ఖాతఱతో) 
 కసా తుక్/మీఱాహసంగ్ తృో ర యసట ట్్స్ 

 
2.4 తనెభన్ తృోర యసట ట్్క్ ఴ ైర్-తృసల ళహమా 
తృో ర ళేటట్స ఖాంథ  మీద  మిగ ేకసనసర్ ఄతృసమం ఱేతు ఔణాఱ ళఱల  ఔయౌగ ేరసయధ తు తనెభన్ తృో ర యసట ట్్క్ ఴ ైర్-తృసల ళహమా 
ఄంట్ాయు 
ఄబ్-శటకోూటవ్ (ఫఱఴీనబ ైన, ఆంట్మిమట్ెంట్స ళటమో్ & మూమినమ ీఴ ళహట్ెతూస) భమిము ఆమితేట్్వ్ (పరక ాతూస, 
నాఔట మిమా & ఄమ ుతూస) రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళచి. డుజిట్ల్ మ ఔటల్ మీక్షఱో శభయసి భఱో  మిగితృో భన 
తృో ర ళేటట్స ఔతుహశు ంద . తీళరబ ైన రసయధ  ఱక్షణాఱు ఱేఔతృో త ేడుళ టండెడ్స ఫాల డ్ర్ తో ఔడున మూమినమ ీమిట్ెనషన్ ఈండ ే
ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ; కసఫట్్ట మీక్షఱు చేళేట్పుడ్ె ఫాల డ్ర్  మిగిందో ఱేదో మియౕయౌంచాయౌ.    
యసధాయణ చయయఱు  
శంళతసమసతుకూ ఔ యసమ ిడుజిట్ల్ మ ఔటల్ ఎకససమినేవన్ చేభంచకోళడ్ం భంచిద . మూమినమ ీమిట్ెనషన్ ఈనా 
మోఖుఱఱో అశతిరకూ రెయ్ాళయఔు తాతాకయౌఔ చయయగస ముమేతరల్ కసథెట్ర్ రసడొచి. మూమినమ ీఄళపట్స ఫ్ోల న 
తురసమించ ేభందఱు రసడ్ఔడ్ద (ఈదా: ట్ెభరళ భకూలక్స భమిము నయమోఱెఫ్హటక్స). తనెభన్ తృో ర యసట ట్్క్ ఴ ైర్- తృసల ళహమా 
ఈనా ఱేదా ఄనభానం ళచిిన రతి మోగ ిఅశతిరకూ రెయల రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ. 
 
2.5 తృోర ళేటట్స కసనసర్  
ఆద  యసధాయణంగస మాఫ్భ శంళతసమసఱు  భఫడున భఖరసమిఱో ఎట్ుళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఱేఔుండా ళశు ంద . ళహశటమిక్ 
ఱక్షణాఱు: ఫయుళప తఖగడ్ం, ఎభుఔఱు నొహు, ముదఱభెనయ 20% మోఖుఱఱో భాతరబ ేఔతుహయసు భ. ఄబ్-శటకోూటవ్ 
రసభడుంగ్ ఱక్షణాఱు భమిము మూమినమ ీమిట్ెనషన్ ఄయుదగస ఔతుహయసు భ. 
డుజిట్ల్ మ కసట ర్ మీక్షఱో తృో ర ళేటట్స ఖాంధ  ఖట్్టగస, నాడ్ెయఱర్ గస భామ ిఈంట్ుంద . బ ట్ాయసట ళ స్ యసధాయణంగస జమిగేద  
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మాకూసమల్ ళ కయౌట్న్ ళదదన ేకసఫట్్ట మోగికూ రెనా నొహు ఱేదా తృసథోఱోజిఔల్ తౄసర ఔిర్స ళంట్్య మసరొచి. యౌంఫ్ ననడ్స 
బ ట్ాయసట ళ స్ ళఱల  ఱోమర్ యౌంబ్ యౌంఫ్ఒడుభా మసరొచి. బ ట్ాయసట ట్్క్ మోఖం ళళేు  ళయం తృో ర ళేటట్స ళ ుళహపహక్ మాంట్్జ న్ 
(PSA) యసి భ ఔడా  మిగ ిఈంట్ుంద . కసనసర్ ఈనా ఱేఔ ఄనభానం ఈనా మోఖుఱందయు రతేయఔ కసనసర్ 
అశతిరఱో చికూతస తృ ందాయౌ. 
 
2.6 ఎనయళహస్ 
ఐద శంళతసమసఱ తమసాత తుదరఱో భూతరం తృోమడాతుా ఎనయళహస్. ఆద  ఔడా ఔ తనెభన్ రసయధ;ే ఄభత ేఆద  
దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో తేంద . ఄభత ేమసతిరూట్ ఔయౌగ ేఎనయళహస్ ఔు, ఫాల డ్ర్ డుశింక్షన్ తో ఔడున ఖట్్ూట్ 
ఔయౌగ ేఎనయళహస్ ఔు భధయ ఫలదం ఖభతుంచాయౌ. ఎనయళహస్ ఔు ళ ఔండ్మ ీకసయణాఱు: 

 డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్  
 మూమినమ ీట్రా క్ట ఆనెిక్షన్  
 ఱసమీమిఔ ఱేదా భానళహఔబ ైన ట్రా భా 

ఖభతుఔ:  భన చెహున ఄళశిఱు ఖుమించి మీక్షఱ దాామస మియౕయౌంచాయౌ; రతి మోగికూ భూతర మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ 
భందఱు ఱేఔుండా యసధాయణ చయయఱు తృసట్్ంచడ్ం దాామస 30% భంద  మోఖుఱఱో ఇ రసయధ  తఖుగ తేందతు 
ఄధయమనాఱు చెఫుతేనాాభ.  
యసమంతరంూట్ ఫ్ూల భడ్స తీశఔున ేమోతాద తగిగంచాయౌ  
భూతరా తుా యఱభెనంత ళేప యశమిుంచఔుండా తుఱుపఔున ేరమతాం చేమాయౌ  
భూతరం తృోమడ్ం ముదఱు ట్టడ్ం భమిము తుయౌహరేమడ్ం యసధన చేమాయౌ  
తుదరఔు భుంద భంచం మీద నండు ఱేచి ఫాతర ంఱో భూతరయశయున చేళ ేఄఱరసట్ు చేశకోరసయౌ 
భందఱు  
భందఱు రసడ్ఔుండా చికూతస పఱబ ైత ేభమిము మోగ ియొఔక ళమశ అయు శంళతసమసఱు  భఫడుతేన ేభందఱ 
దాామస చికూతస ఄంద ంచాయౌ.  
1. ఆమిరబ ైన్ భాతరఱు: తుదరఔు భుంద ఔ యసమ ి 
6-8 శంళతసమసఱ ళమశ ఈనారసమికూ - 25 mg 
9-12 శంళతసమసఱ ళమశ ఈనారసమికూ - 50 mg  
నెాండ్ె శంళతసమసఱ  భన ళమశ ఈనారసమికూ - 75 మంగ్ 
2. డెయ మ రళహసన్ భాతరఱు 0.1-0.5 mg తుదరఔు భుంద 
ఱేదా 
డెయ మ రళహసన్ ఄళహట్ేట్స (నేశల్ ళేరీ, ఔక ళేరీఔు 10 mcg): ముదట్ 10 mcg తో తృసర యంతేంచి మోతాదతు మోజుకూ 40 
mcg ళయఔు  ంచకోరొచి. తుదరఔు భుంద ఇ ళేరీ రసడాయౌ; భూడ్ె నండు అయు నెఱఱు.  
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ఴ చిమిఔ: మ ైననమిమా ఈనా రసమిఱో ఇ భంద తుచేమద,  భగస ఴ ైతృో నట్ేరమిమాఔు దామ ితీయొచి) 
తయౌలతండ్ెర ఱఔు యవమశచి 
మోగి యొఔక తయౌలతండ్రె ఱఔు ఇ రసయధ  దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో భేద  ఄతు యళమించాయౌ  
హఱలఱు మసతిర డ్ఔ మీద భూతరం తృోమతు మోజుఱన డెభమీఱో నమోద చేశకోరసయౌ. ఄఱా చేళహన మోజుఱు రసమికూ 
ఏదెభనా ఫషుభతిగస ఆళాడ్ం రసమికూ తృో ర తాసషఔయంగస ఈంట్ుంద . 
ఔక తడుహత ేఄఱా చేమఔడ్దతు శమిదచెతృసుయౌ కసతూ హఱలఱన తిట్టడ్ం, కొట్టడ్ం ళంట్్య చేమఔడ్ద. 
 
2.7 ఎయక టటల్ డుశింక్షన్ డుస్అయడర్స   
పయుయౖసంగసతుా ఎఔుకళ ళేప ఖట్్టగస ఈంచఱేఔతృో ళడ్ం, యోతుఱోకూ రరేయంజేమఱేఔతృో ళడ్ం, ఎఔుకళ ళేప యయయ 
శకఱనం కసఔుండా తుఱుపకోఱేఔతృో ళడ్ం ళంట్ ్శభశయఱు ఎయక టటల్ డుశింక్షన్ డుస్అయడర్స కోళఱోకూ ళయసు భ. 
శషజబ ైన కసయణాఱు: నయమోజ తుక్, రసశకాఱోజ తుక్, ఎండోక ైైననఱాజిఔల్; ఆర ేకసఔుండా ళహశటమిక్ రసయధఱు, ళయకూు 
తీశఔున ేభందఱ ళఱల  ఔడా ఎయక టటల్ డుశింక్షన్ మసరొచి. 
యసధాయణ చయయఱు  
రసఔయమ్ ఔంళహట కో్షన్ మిఔమసఱు  
ఴశు రచికూతస. ఈదా: ళ మిగిాడ్స శమిుఔల్ ఆంతృసల ంట్స ఱేదా ఆనా ల్ట్ఫుల్  నెభల్ తృ ర ళ ిళహస్. 
భందఱు  
ళహఱెడ నపహల్ భాతరఱు 25-100 mg.  దదరసమిఱో ముదట్ తఔుకళ మోతాదతో తృసర యంతేంచి తమసాత  ంచాయౌ. మీనల్ 
పంక్షన్ ఱోతృసఱు, ఎమితరోబ ైళహన్, ళహబ ట్డున్ & కుట్ోకోనజోల్ రసడ్ెతేనా రసమికూ ఔడా ముదట్ తఔుకళ 
మోతాదతో తృసర యంతేంచి తమసాత  ంచాయౌ. 
ఴ చిమిఔ: ఇ భంద ఔంకసమిట్ెంట్స నెభట్ేరట్స థెయ రసడ్ెతేనా రసమికూ, ఔంజ ళహటవ్ యౘర్ట ప భఱయర్ భమిము 
కసమిడయోభాయోతి ఈనా రసమికూ కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స. ఔమోనమ ీఅయటమ ీరసయధ , ఫో యడర్-ఱభెన్ ఴ ైతృో ట్ెనషన్, 
ఴ ైతృో రొఱేమిమా భమిము మాంట్ీఴ ైమ టతుసవ్ చికూతస తీశఔుంట్ునా మోఖుఱఔు ఇ భంద జఞఖాతుగస మియౕయౌంచి 
ఄళశమసతుా ఫట్్ట ఆరసాయౌ.  
ఱేదా 
ట్ెయోట ళ టమోన్ ఎనానేుట్స ఆంజక్షన్ (IM) 100-200 mg, రసయం నండు మ ండ్ె రసమసఱఔు ఔ యసమ,ి ట్ెయోట ళ టమోన్ యసి భ 
తఔుకళ ఈంట్ ే
ఱేదా 
ఆంట్రా ముమ తరల్ అఱోరోయోట డుల్ ళ మియసయౌడ్స  ఱెల ట్సస 125-1000 mcg 
ఱేదా  
ఆంట్రా కసరెమోాశల్ అఱోరోయోట డుల్ ళ ల్ి-ఆంజక్షన్ 1-40 mcg 
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మోగికూ యవమశచి  
ఫాఖయసాభుఱు ఆదదమికు కౌతుసయౌంగ్ ఆరసాయౌ  
ళహఱెడ నపహల్ భమిము ఆతయ భందఱు ళఱల  ళచేి రతిచయయఱు ఖుమించి మోగికూ యళమించాయౌ. 
2.8 మీనల్ కసయఱుకఱెభ  
మీనల్ ట్రా క్ట ( యౌాస్, ముమేట్ర్స ఱేదా ఫాల డ్ర్)ఱో కూడీా యోట న్ ఱేదా కసయఱుకఱస్ ఏయుడ్డాతుా మీనల్ కసయఱుకఱభె 
ఄంట్ాయు. మసలైల  ఏయుడ్డాతుకూ ఈఔమించ ేయసల్ట ళఱల  భూతరం శర్-యసచమేట్ెడ్స ళహితికూ మసళడ్ం ళఱల  ఇ రసయధ  
ళశు ంద . మూమినమ ీయోట న్స యొఔక రసయధ  ఱక్షణాఱు: 

 ఄఔయసమతేు గస ళచేి ఄఔయట్స కోయౌక్; యసధాయణంగస ఆద  ఫ్సల న్క తృసర ంతంఱో ళచిి మోగితు ఄశుభానం ఔద ఱేఱా 
చేశు ంద  

 యకసయం భమిము రసంతేఱు  
 నొహు క ేఔక యో ోట్మ్ ఱేదా ఱేతమం రెభప ళశు ంద ; ఎందఔంట్ ేమూమినమ ీయోట న్స ముమేట్ర్ దాామస 

కూందకూ ఔదఱుతాభ  
మూమినాయౌళహస్ దాామస బ ైకోా యో కహక్ ఱేదా భాకోా యో కహక్ ఴ భట్ృమిమాన ఫమట్ డ్ెతోంద . శమ ైన యసి భఱో 
ఫ్ూల భడ్సస తీశకోళడ్ం దాామస మూమినమ ీయోట న్స మసఔుండా కొంచెం ళయఔు ఄమిఔట్టళచ  ి
చికూతస  

 ఴ ైడేరవన్ తగినంతగస ఈండాయౌ  
 మసలైల  ఈనా మోఖుఱఔు రెభదయడ్ె మోజుకూ ఔతూశం 2.5 య్ట్యుల  భూతరభు ళచేిఱా ఫ్ూల భడ్స తీశఔునేఱా 

శఱయౘ ఆరసాయౌ.  
 కసయౌషమమ్ మసలైల  ఈనా మోఖుఱు యో డుమం మిమితిగస తీశకోరసయౌ భమిము కసయౌషమమ్ 1,000-1,200 

mg తీశకోరసయౌ. 
 కసయౌషమమ్ అఔసఱేట్స మసలైల  భమిము ఄధ ఔ మూమినమ ీఅఔసఱేట్స ఈనా రసయు అఔసఱేట్స ఄధ ఔంగస ఈనా 

అయౘయం తగిగంచాయౌ, ఄద ే యధంగస కసయౌషమమ్ ఔడా మిమితితో తీశకోరసయౌ. 
 కసయౌషమమ్ మసలైల  భమిము మూమినమ ీళహట్ేరట్స తఔుకళగస ఈనా మోఖుఱఱో ండ్ెల  భమిము ఔయగసమఱు 

ఎఔుకళ తీశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ. ఄద ేయధంగస జంతేళపఱ దాామస తృ ంద ేతృో ర ట్ీన్ తగిగంచాయౌ.  
 మూమిక్ మాళహడ్స మసలైల  ఱేదా కసయౌషమమ్ మసలైల  భమిము మూమినమ ీముమిక్ మాళహడ్స ఄధ ఔంగస ఈనా 

మోఖుఱు జంతేళపఱ దాామస తృ ంద ేతృో ర ట్ీన్ తగిగంచాయౌ.  
 ళహళటన్ మసలైల  ఈనా మోఖుఱు యో డుమం భమిము తృో ర ట్ీన్ రసడ్ఔం తగిగంచాయౌ. 

భందఱు  
మూమిన్ కసయౌషమమ్ ఄధ ఔంగస ఈండ్డ్ం భమిము కసయౌషమమ్ మసలైల  ఄనేఔ యసయుల  ళచిిన మోఖుఱఔు తెభఄజ భడ్స 
డెభమూమ ట్్క్స ఆరసాయౌ. 
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కసయౌషమమ్ మసలైల  ఄనేఔ యసయుల  ళళేు  భమిము తఔుకళ మూమినమ ీళహట్ేరట్స ఈనా మోఖుఱఔు తృ ట్ాలహమం ళహట్ేరట్స థెయ 
తృసర యంతేంచాయౌ. 
కసయౌషమమ్ అఔసఱేట్స మసలైల , ఴ ైర్-మూమికోశమిమా భమిము యసధాయణ ముమినమ ీకసయౌషమమ్ ఈనా మోఖుఱఔు 
ఄఱోల ూయమిననల్ ఆరసాయౌ. 
కసయౌషమమ్ మసలైల  తయచగస ళశు ంట్,ే బ ట్ఫో యౌక్ చయయఱు ఱేఔునాుట్్కు మసలైల  ళశు ంట్ ేతెభఄజ భడ్స డెభమూమ ట్్క్స 
ఆరసాయౌ. 
ముమిక్ మాళహడ్స భమిము ళహళటన్ మసలైల  ఈనా మోఖుఱఔు తృ ట్ాలహమం ళహట్ేరట్స ఆరసాయౌ, దీతు ళఱల  ముమినమ ీpH 
శభతేఱయత ఏయుడ్ెతేంద . 
ముమిక్ మాళహడ్స మసలైల  ఈనా మోఖుఱఔు ఄళశయం ఄభత ేతు ఄఱోల ూయమిననల్ పస్ట-ఱభెన్ థెయగస ఆళాఔడ్ద. 
ళహళటన్ మసలైల , అయౘయ భాయుుఱు ళఱల  పయౌతం తృ ందతు రసయు, ముమినమ ీఅఱకనెభజేవన్ ఱేదా  దద మసలైల  తయచగస 
ళశు ంట్ ేఅఱాి-బ మసకతోృట తృో ర హయోనెభల్ గ టలళహన్ ళంట్ ్ళహళటన్-ఫ్భండుంగ్ తిమాల్ భందఱు రసడాయౌ. 
తియఖఫ్ట్ేట శట ో యట్స మసలైల  ఈనా రసమికూ ఴశు రచికూతస పయౌంచఔతృో త ేఄళహట్ోఴ ైడోరఔసమిక్ మాళహడ్స (AHA) ఆరసాయౌ. 
యయరేక్షణ  
చికూతస తృసర యంతేంచిన అయు నెఱఱఱోప భూతర నభూనా ళేఔమించాయౌ, దీతు దాామస అయౘయ ఄఱరసట్ుల  భమిము 
భందఱు ళఱల  జమిగిన పమోఖతితు మియౕయౌంచళచి.  
భందఱ దాామస ఆశు నా థెయ దాామస పమోఖతితు మియౕయౌంచడాతుకూ తయచగస యఔు నభూనాఱు ళేఔమించాయౌ.  
చికూతసఔు శుంద ంచతు మోఖుఱఱో తయచగస యోట న్ ఎనాయౌళహస్ చేమాయౌ. 
ముమిభేస్ యడ్ెదఱ చేళ ేజీళపఱ ళఱల  ఔయౌగ ేఆనెిక్షన్ ళశు ందేమో చడాయౌ. ఔరేల ఄట్ుళంట్ ్ఆనెిక్షన్ ళళేు  
నమం చేమడాతుకూ తగిన చయయఱు తీశకోరసయౌ. 
మీనల్ కసయఱుకఱభె ఈనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ రెభదయతుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ. 
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10ళ ఄధాయమం 
చెయ, భుఔుక & గొంతే రసయధఱు 

 
1.1 ఒట్ెభట్్స్ (ఒట్ెభట్్స్ ఎక ్రమసా & ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా) 
చెయఱో ఫాగసఱభెన హనా, ఎఔ ర్యాల్ అడుట్ోమ ిమీట్స్ భమిము/ఱేదా మిడుల్ ఆమర్ కసయయట్ీకూ ళచేి ఆన ల్బేవన్ 
న ఒట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు. 
1.2 ఒట్ెభట్్స్ ఎక ్రమస  ా
రసయధ  తుమసి యణ  

 చెయకూ ఈండ ేక నాల్ ఱో దయద, తృ డు ఫామ,ి తృ యఱుగస ఄభతృో ళడ్ం; చెయ నొహు 
 తూయు ఱేదా చీభు ళంట్ ్దరళం కసయడ్ం భమిము ఄుట్్ఔపుడ్  ెఏమి యతుహంచఔతృో ళడ్ం 
 చెయ యొఔక క నాల్ ూమిుగస ఒడుభాట్స్ చయమం భమిము ళయయి దామసి ఱు ేమోకతుతృో భనపుడ్ె 

తీళరబ ైన నొహు 
చికూతస 

 కసట్న్ శయౘమంతో చెయతు యబరయుచకోరసయౌ.  
 చెయ యొఔక క నాల్ ఱో ఐద మోజుఱ తృసట్ు గిలజమిన్ భాఖసల్ి ఱో తడుహన మిఫబన్/గసజ్ రసడాయౌ. 
 ఄభాకూసళహయౌలన్ 500 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద మోజుఱు  
 ఐఫుతృో ర ప న్ 400 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద మోజుఱు  
 ఔరేల మోగ ిచికూతసఔు శుంద ంచఔతృో త ేఱేదా చెయ యొఔక క నాల్ దఖగయ చయమం దలశమ ిఄభయ ఄడ్డంకూగస 

భామిత ేరెంట్న ేENT రెభదయతుపణుతుడుతు శంరద ంచాయౌ. 
 ళ టమ ైల్ చేమఫడున కసట్న్ యక్ శయౘమంతో చెయతు భాప్ చేమాయౌ  
 2% ఄళహట్్క్ మాళహడ్స ఆమర్ డరా ప్స, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  రతి యసమ ిమ ండ్ె చఔకఱు; ఐద మోజుఱు  
 ఐఫుతృో ర ప న్ 400 mg  
 తిు  ఱేదా ఈతుా చెయఱో  ట్ుట ఔుతు చెయ తృ డుగస ఈండేఱా చశకోరసయౌ. 
 చెయుళపఱు/ళహామిమంగ్ ూల్ ళంట్ ్రసట్్ఱో యసానం చేమఔడ్ద. 

 
1.3 ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా 
రసయధ  తుమసి యణ  

 చెయ నొహు, చెయఱో ఎదో తుండ్ెగస ఈనాట్ుట  ఄతుహంచడ్ం, యతుకూడు ఱోం 
 ట్్భాుతుక్ బ ంఫలరన్ ఔనఔ చిఱుల  డ్ెంట్ ేఅయల్ డుఱసిర్ు ళశు ంద  
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 ఇ రసయధ  ళళేు  యసధాయణంగస ఄుర్ మ ళహుమేట్మ ీట్రా క్ట ఆనెిక్షన్ ఔడా ళశు ంద   
 ఆమర్ డ్రమ్ (చెయ ఖూఫ)కూ చిఱుల  డ్డ్ంతో శంఫంధం ఈండ ేఄళశి కసా తుక్ ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా.  

మియౕఱన: హనాాన జఞఖాతుగస మీక్షుంచాయౌ, అట్ోయో కప్ రసడు ఎఔ ర్యాల్ అడుట్ోమ ిక నాల్ భమిము ట్్భాుతుక్ 
బ ంఫలరన్ న మీక్షుంచాయౌ 
I) ఄఔయట్స ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా 
మిడుల్ ఆమర్ (భధయ చెయ) నండు ఄఔయట్స, దయదఖఱ ఎఔుసడేట్సస (యళహ) కసయడ్ం; ఄభత ేచెయఱో నండు 
ఎట్ుళంట్ ్డుఱసిర్ు ఈండ్ద, కేళఱం భధయ చెయ నండ ేకసయుతేంద . ఇ ఄళశి నెాండ్ె రసమసఱ ఱోప ఱక్షణాఱు 
చహంచి తమసాత తగిగతృో తేంద  
రసయధ  తుమసి యణ  

 జఱుఫు 
 చెయ నొహు 
 ఄఱసంతి/రసయఔుఱత 
 జాయంగస ఄతుహంచడ్ం 
 యతుకూడు ఱోం  
 ట్్భాుతుక్ బ ంఫలరన్ ఎయాగస భామ ిరసమడ్ం 

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

 చెయ నండు చీభు కసయడ్ం 
 ట్్భాుతుక్ బ ంఫలరన్ ఔు యంధరం ఏయుడ్డ్ం 

ఄఔయట్స ఒట్ెభట్్స్ మీడుమా & ఄఔయట్స శుమేట్్వ్ ఒట్ెభట్్స్ మీడుమాఱఔు చికూతస 
ఄఔయట్స ఒట్ెభట్్స్ మీడుమాఔు ఄనాఱెు ళహక్స, మాంట్్ఫయోట్్క్స భమిము/ఱేదా తృసమసళ ంట్ళహస్ రసడాయౌ. చెయఱో 
నండు ళచేి డుఱసిర్ు న ఔఱిర్ చేమడ్ం దాామస రసయధ కూ కసయణబ ైన ఫాకుటమిమా ఏదో  తెఱుశకోరొచ .ి   
చికూతస  
చీభు కసయుతేనా చెయకూ అయమ ిట్టడ్ం దాామస ఄద  యబరంగస ఈంట్ుంద  
1. జామసతుకూ తృసమసళ ట్భాల్ భాతరఱు 500 mg, ఄళశమసతుా ఫట్్ట 
2. ఄభాకూసళహయౌలన్ కసయూసల్స 500 mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు  
కూలవటబ ైన ఄళశిఱు ఎదయుకంట్ునా రసయు భమిము మ ండ్ె 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 కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స 125 mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ 
యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు  
భూడ్ళ మోజుకూ ఇ భందఱు ఖనఔ పయౌతాతుా ఆశు నాట్ుట  ఄతుహంచఔతృో త ే రతాయభాాామంగస: 
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ భాతరఱు 250-500 mg , నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు 
3. జ భఱోబ ట్ాజోఱభెన్ HCl 0.1% 1-2 చఔకఱు రతి భుఔుక యంధరభుఱో; మోజుకూ ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె యసయుల  
హఱలఱఱో: 0.05% 1-2 చఔకఱు రతి భుఔుక యంధరభుఱో; మోజుకూ ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె యసయుల   
ఱేదా 
అకుసబ ట్ాజోఱభెన్ 0.05% 1-2 చఔకఱు రతి భుఔుక యంధరభుఱో; మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
హఱలఱఱో: 0.01% 1-2 చఔకఱు రతి భుఔుక యంధరభుఱో; మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
4. చెయ నండు యసర ళం ళశు ంట్ ే(ట్్భాుతుక్ బ ంఫలరన్ తృసడ్ె ఄళడ్ం ళఱల ) 
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ ఆమర్ డరా ప్స, మ ండ్ె చఔకఱు రతి చెయ యంధరభుఱో, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  
ఴశు రచికూతస 
బ ైమింగోట్మీ, తీళరబ ైన తుహు, ఆమర్ డ్రమ్ ఈఫబడ్ం, చికూతస జయుఖుతేనాా తఖగతు జాయం ళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఈంట్ ే
ఒట్ోఱామింజఞఱజిస్ట న శంరద ంచాయౌ.  
మోగికూ యవమశచి 
ళ భనస్ ఆనెిక్షనల  భమిము ఄుర్ మ ళహుమేట్మ ీఆనెిక్షనలన ఎంత తాయగస యఱభెత ేఄంత తాయగస చహంచకోరసయౌ. 
చెయఱో నన ెరేమడ్ం ళంట్ ్దదతేఱన రసడ్ఔడ్ద. 
III) శబ్- మిఅళహటమల్ ఄఫసన్ తో ఔడున భాయోట భడెభట్్స్ 
భధయ చెయఱో ఈండ ేభాయోట భడ్స ఎభర్ ళ ల్స ఔు ఆనెిక్షన్ మసళడ్ం ళఱల  ఇ రసయధ  ళశు ంద ; ఆద  ఒట్ెభట్్స్ 
మీడుమా మసళడ్ం ళఱల  ఔయౌగ ేఄళశి. తృో స్ట అమిఔుయఱార్ రదేఴంఱో తీళరబ ైన దయద, నొహు భమిము రసప,  భచయమం 
ఎయాగస భాయడ్ం ళంట్్య ఇ రసయధ  ఔఱుఖజేశు ంద .   
చికూతస: ఆతుసవన్ భమిము డెభరనేజ్ చేళ ేభుంద రసపకూ మాళహుమేవన్ చేమాయౌ 
 
IV) ళ కుాట్మ ీఒట్ెభట్్స్ మీడుమ  ా 
ఆద  ఄనేఔ కసయణాఱ ళఱల  భధయ చెయఱో ళచేి ఆన ల్బేట్మ ీఄళశి; ఆందఱో చీభు  ట్టఔుండాన ేచెయ దాామస ళయస్ 
ఱేదా భూయఔస్ డుఱసిర్ు కసయుతేంద . ఇ రసయధ తు ళహఖట్టడ్ం ఔవటం, తయచగస ఆద  ఆతయ రసయధఱఔు మీక్షఱు 
చేళేట్పుడ్ె మోగికూ ఈందతు తెఱుశు ంద  
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రసయధ  తుమసి యణ  
 నొహు తఔుకళగస ళశు ంద  ఱేదా ఄశఱు మసద  
 ఔాభంగస యతుకూడు కోఱోుళడ్ం 
 చెయ నండు ఎట్ుళంట్ ్డుఱసిర్ు మసఔతృో ళడ్ం 

చికూతస  
 మోగితు తయచగస మీక్షుంచాయౌ  
 నేశల్ డరా ప్స, ఒయల్ డీఔంజ ళ టంట్సస భమిము మాంట్-ీఴిశటమిన్స ళఱల  ఎట్ుళంట్ ్"డీభన్స మసట్ఫల్ 

ఎప క్ట" ఈండ్ద 
 ళ కుాట్మ ీఒట్ెభట్్స్ ళఱల  ఔయౌగ ేయతుకూడు ఱోం చికూతస దాామస తఖగఔతృో త ేENT అశతిరకూ రెయళాయౌ 

 
2.1 ఄఔయట్స మ ైనెభట్్స్ & ళ భనళ భట్్స్ 
భుఔుకఱో ఈండ ేభూయకోశల్ ఱభెతుంగ్ భమిము తృసమసనేళ ల్ ళ భనళ స్ ఔు ళచేి ఆన ల్బేవన్, ఇ మ ండ్ె రదేఱసఱోల  
దాదాప క ేయసమ ిఆన ల్బేవన్ ళశు ంద ; ఄందక ేదీతుా తయచగస మ ైననళ భనళ భట్్స్ ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ  ఱక్షణాఱు 
నెాండ్ె రసమసఱ ఱోప తగిగతృో తాభ.  
మ ైనెభట్్స్ యయధ యకసఱ రెభయశల  ళఱల  ళశు ంద  
ఄఔయట్స ళ భనళ భట్్స్ రెభయల్ ఆనెిక్షన్ ళఱల  భూయకోశల్ ఎడుభా ఏయుడు ళ భనస్ అళహటమంఔు ఄడ్ెడ తఖఱడ్ం ళఱల  
ళశు ంద ; దీతు నండు ళ భనస్ రెంట్్ఱేవన్ తగిగతృో ళడ్ం, ళ భనస్ ఱో భూయఔస్ మిట్ెనషన్ తగిగతృో తేంద  భమిము 
ఫాకుటమిమా  మిగితృో తేంద . 
ఔరేల అళహటమంకూ ఎఔుకళ మోజుఱు ఄడ్డంఔుఱు ఈంట్ ేళ భనస్ ఎం భఇభా ళశు ంద . చీభు ళచేి ళ భనళ భట్్స్ ఔయౌగించ ే
ఫాకుటమిమా: నయమోకోక ైక భమిము ఴీమోపహఱస్ ఆన ల్ఎంజ . కొతుా యసయుల  మోమసకేసఱాల  భమిము ఖూా ప్ A ళ ట తోృోట కోక ైక 
ళఱల  ఔడా రసయధ  ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . ంట్ ్శభశయఱ ళఱల  ళచేి ళ భనళ భట్్స్ ఔు ఎనమోతక్ ఫాకుటమిమా 
భూఱకసయణం. 
2.2 ఄఔయట్స మ ైనెభట్్స్ 
నేశల్ భూయఔస్ బ ంఫలరన్ ఱో రెభయస్ ళఱల  ళచేి ఆన ల్బేట్మ ీఄళశి. ఆద  యసధాయణంగస ఄుర్ మ ళహుమేట్మ ీట్రా క్ట ఱో 
ళచేి ఆనెిక్షన్  యఖడ్ం ళఱల  ళశు ంద . 
చికూతస 

 తుదర భమిము యఱసాంతి  
C: ఎపహడురన్ ఴ ైడోరకోల మ ైడ్స ( దదఱఔు 1%, హఱలఱఔు 0.5%) 1-2 చఔకఱు రతి భుఔుకదాాయభుఱో, 

మోజుకూ భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల , ఐద మోజుఱు అ  భన 
ఱేదా 
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C: ఫ్కోల బ తాయో న్ నేశల్ ళేరీ (అయు శంళతసమసఱు  భఫడున హఱలఱఔు భమిము  దదఱఔు) - 100 micrograms, 
మ ండ్ె ళేరీఱు రతి భుఔుక యందరంఱో, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  

రసయధ  ఱక్షణాఱు తగసగ ఔ మోతాదన 50 micrograms ఔ ళేరీ మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల గస తగిగంచకోరసయౌ 
భూయఔస్ బ ంఫలరన్ రసపతు తగిగంచడాతుకూ ననట్ ్దాామస రేశఔున ేభందఱు రసడాయౌ; మాంట్-ీఴిశటమిన్స & 
మాంట్్ఫయోట్్క్స ఆండుకేట్ెడ్స కసద. 
 
2.3 ఄఔయట్స పయయుఱెంట్స ళ భనళ భట్్స్ 
ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ ళ భనళ స్ ఱో ఫాకుటమిమా ఆనెిక్షన్ ళఱల  చీభు ట్టడాతుా ఄఔయట్స పయయుఱెంట్స ళ భనళ భట్్స్ 
ఄంట్ాయు.  
రసయధ  తుమసి యణ 

 మాంట్ీమిమర్ మ ైననయో క - తూట్/్చీభు ఱాంట్ ్దయగంధంతో ఔడున నేశల్ డుఱసిర్ు; నేశల్ ఔంజ వన్ 
 యసధాయణ తృసమసనేశల్ ళ భనళ స్ ఎక్స-మ ే(రసాట్ర్స, కసఱెడ ాల్ ళూయస్) - భూయకోస్ దలశమిగస ఄళాడ్ం; 

ఎభర్ ఫ్ూల భడ్సస ఱో భాయుుఱు 
చికూతస 

 తుదర భమిము యఱసాంతి 
 నేశల్ డరా ప్స ఱేదా ళేరీ 
 భూయఔస్ బ ంఫలరన్ రసప ఒయల్ డ్రగ్స ఱేదా కసంట్రా -ఆండుకేట్ెడ్స కసతు మాంట్-ీఴిశటమిన్స 

మాంట్్ఫయోట్్క్స దాామస చికూతస  
A: పహనాకూసమిథెభల్  తుసయౌన్ 

 దదఱఔు - 250 – 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి మ ండ్ె రసమసఱు  
ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 6 mg/kg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మ ండ్ె రసమసఱు 
ఐద నండు నెాండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 250 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి మ ండ్ె రసమసఱు 

ఱేదా 
A: ఄభాకూసళహయౌలన్ 

 దదఱఔు - 500 mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి మ ండ్ె రసమసఱు ఱేదా అ  భన  
ద  శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 10 mg/kg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి మ ండ్ె రసమసఱు ఱేదా అ  భన 
రతాయభాాామంగస  

C: ఄభాకూసళహయౌలన్/కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స 
హఱలఱఔు - 375 mg [250 mg ఄభాకూసళహయౌలన్, 125mg కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స], ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి 
ద  మోజుఱు  
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 దదఱఔు - 625 mg [500 mg ఄభాకూసళహయౌలన్, 125 mg కసల ళపఱాతుక్ మాళహడ్స], ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి 
ద  మోజుఱు 

ఱేదా 
A: డాకూసళహయౌలన్ 200 mg, ముదట్ ్మోజు ఔట్ ేమోతాదగస, 

అ తమసాత మోజు నండు 100 mg మోజుకూ ఔ యసమి, మ ండ్ె రసమసఱు 
ఖభతుఔ: డాకూసళహయౌలన్ కేళఱం  దదరసలాకూ భమిము నెాండ్ె శంళతసమసఱ ళమశ ఈనా హఱలఱఔు ఆరసాయౌ 
హఱలఱఔు  

A: కో-ట్ెభరముకససజోల్ 
అయు రసమసఱ యయళప నండు ఐద శంళతసమసఱ హఱలఱఔు - 0.5 ml/kg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి మ ండ్ె 
రసమసఱు  
అయు నండు నెాండ్ె శంళతసమసఱ హఱలఱఔు - 480 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, మ ండ్ె రసమసఱు 
 
ఖభతుఔ: ళ తౄసఱెకూసన్ భమిము భాకోా ఱభెడ్సస (ఈదా: ఎమితరోబ ైళహన్) ఴీమోపహఱలస్ ఆన ల్ఎంజఞ మీద రఫాళం 
చళప కసఫట్్ట ఄయ రసడ్కసతుకూ శమ ైనయ కసళప.  భన చెహున భందఱు మ ండ్ె రసమసఱ ఔంట్ ేతఔుకళ రసడుత ే
చికూతస ళఱల  ఈయోఖం ఈండ్ద; రసట్్తు కయితంగస మ ండ్ె రసమసఱు ఱేదా అ  భన రసడాయౌ 
మిపయల్ 

 ఎతోమభడెభట్్స్ ఈనా హఱలఱఔు ఄఔయట్స  మిఅమిబట్ల్ ఆన ల్బేవన్ ఱేదా అమిబట్ల్ ళ ఱుల ఱభెట్్స్ ఱాగస అ 
రసయధ  ఫమట్డుత,ే రెంట్న ేహఱలఱన అశతిరఱో చేమసియౌ 

  దదఱోల  చికూతస ళఱల  పయౌతాఱు మసఔతృో ళడ్ం ఱేదా రసయధ  ఱక్షణాఱు  యుఖుతేండ్డ్ం  
 ంట్ ్శభశయఱ దాామస ళ భనళ భట్్స్ ళచిినట్ుట  ఄనభాతుళేు   
 మిఔమ ంట్స ళ భనళ భట్్స్ - శంళతసమసతుకూ భూడ్ె యసయలఔనాా ఎఔుకళ యసయుల  రసయధ  మసళడ్ం 
 కసా తుక్ ళ భనళ భట్్స్ - నెాండ్ె రసమసఱ ఔనాా ఎఔుకళ మోజుఱు రసయధ  తుయౌచంట్ ే

 
2.4 ఎఱమిుక్ మ ైనెభట్్స్  
ఎఱమీు ఔఱుఖ చేళ ేజీయ ఱేదా దాయిం దాామస ఄఱెమీుఱఔు ఱోనభేయ చమితర మోగికూ నేశల్ భూయకోయసఱో ఆమిట్ేవన్ 
మసళడాతుా ఎఱమిుక్ మ ైనెభట్్స్ ఄంట్ాయు  
దభుమ, పతృ ుడు, కుట్ఔనాఴతు, జంతేళపఱ జుట్ుట , ఫూజు, ముదఱభెన రసట్ ్దాామస ఎఱమీుఱు ఔఱుఖుతాభ 
రసయధ  తుమసి యణ 

 భుఔుక యంధరా ఱు, గొంతే, ఔనఱు దయద  
 తూయు ఱాంట్ ్నేశల్ డుఱసిర్ు 
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 నేశల్ ఔంజ వన్ 
 తేభుమఱు 
 మాంట్ీమిమర్ మ ైననయో క (తూయు ఱాంట్ ్నేశల్ డుఱసిర్ు, నేశల్ ఔంజ వన్) 
 ళహకన్ ఎఱమీు ట్ెస్ట   

చికూతస 
ఎఱమీు ఔయౌగించ ేరసట్ ్నండు దయంగస ఈండాయౌ  
1. ళ ట్్రజిన్ భాతరఱు 10-20 mg, మోజుకూ ఔ యసమ;ిఏడ్ె మోజుఱు  
హఱలఱఔు: 5 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఱేదా  
ఱెరోళ ట్్రజిన్ భాతరఱు 5 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఱేదా 
ప కోసప నడెభన్ భాతరఱు 120-180 mg, ఏడ్ె మోజుఱు  
ఱేదా  
కోల మ ితుయమిన్ భాయౌభేట్స 4 mg, అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు  
1-2 శంళతసమసఱ హఱలఱఔు: 1 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల   
2-5 శంళతసమసఱ హఱలఱఔు: 1 mg, భూడ్ె నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
6-12 శంళతసమసఱ హఱలఱఔు: 2 mg, నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ఴ చిమిఔ: శంళతసయం ఱోప హఱలఱఔు ఇ భంద రసడ్ఔడ్ద 
ఱేదా  
ప తుయమిన్ భాయౌభేట్స భాతరఱు 25-50 mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు  
హఱలఱఔు: మోజుకూ 0.5 mg/kg, మోతాదతు భూడ్ె ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ 
మోగి శుందనన ఫట్్ట చికూతస ఎఔుకళ మోజుఱు కొనయసగించాయౌస మసరొచి. 
2. భుఔుకకూ ఄడ్డంఔుఱు భమిము మ ైననమిమా ఈంట్ ే 
యసధాయణ ళ ఱభెన్ నేశల్ డరా ప్స, రతి భుఔుక యంధరభుఱో 1-2 చఔకఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల   
ఱేదా 
జ భఱోబ ట్ాజోఱభెన్ 0.1% నేశల్ డరా ప్స, రతి భుఔుక యంధరభుఱో 1-2 చఔకఱు, మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల ; 
ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు  
హఱలఱఔు: 0.05% రతి భుఔుక యంధరభుఱో 1-2 చఔకఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
ఱేదా  
అకుసబ ట్ాజోఱభెన్ 0.05% నేశల్ డరా ప్స, రతి భుఔుక యంధరభుఱో 2-3 చఔకఱు, మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె 
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యసయుల ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు  
హఱలఱఔు: 0.025% రతి భుఔుక యంధరభుఱో 2 చఔకఱు 
3. రసయధ  ఱక్షణాఱు ఖనఔ తగిగఔుండా ఈంట్ ే 
తెట్ాబ తాయో న్ నేశల్ డరా ప్స 2-3 చఔకఱు, మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల   
ఱేదా  
ఴ ైడోర కసమిటయో న్ నేశల్ డరా ప్స 2-3 చఔకఱు, మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల   
ఱేదా  
ఫ్కోల బ తాయో న్ ఆనేహఱర్ 50 mcg/puff, మ ండ్ె ఫ్పల , నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ఱేదా 
ఫుయడుయో నెభడ్స 50-100 mcg/puff ఆంట్రా నేశల్ ళేరీ, మోజుకూ 1-2 ఫ్పల  
ఱేదా 
ఫ్ూల ట్్ఔయో న్ 150 mcg/puff ఆంట్రా నేశల్ ళేరీ, మోజుకూ 1-2 ఫ్పల  
ఱేదా  
ట్ాహఔల్ ఄజిఱళహటన్ ఆంట్రా నేశల్ ళేరీ, మోజుకూ 2-3 ఫ్పల  
4.  భనచెహున చికూతసఱు ఏయ తుచేమఔతృో త:ే 
 రడుాయో ఱోన్ భాతరఱు మోజుకూ  5-60 mg, మోతాదతు భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; ఐద 
నండు ఏడ్ె మోజఱు  
ఱేదా 
డెకససబ తాయో న్ 0.5-5.0 mg, మోతాదతు భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; ఐద నండు 
ఏడ్ె మోజఱు  
ఱేదా  
తెట్ాబ తాయో న్ 0.5-5.0 mg, మోతాదతు భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ; ఐద నండు 
ఏడ్ె మోజఱు 
మోగికూ యవమశచి 
ఎఱమిుక్ మ ైనెభట్్స్ ఖనఔ ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ్ళఱల  ళళేు  రసయధ తు నమం చేమడాతుకూ ఔుదయద, కేళఱం ఄదపఱో 
 ట్ుట కోళడ్ం భాతరబ ేయసధయడ్ెతేంద . ఄభత ేభందఱ దాామస మోగ ియసధాయణ జీయతం ఖడ్తృ చి.  
నేశల్ డరా ప్స ఏడ్ె మోజుఱఔు మించి రసడ్ఔడ్ద. 
ట్ాహఔల్ డీఔంజ ళ టంట్స నేశల్ డరా ప్స ఎఔుకళ మోజుఱు రసడ్ఔడ్ద. దీతు ళఱల  ఎట్ోర పహక్ మ ైనెభట్్స్, ఄననసమిమా 
భమిము మ ైనెభట్్స్ బ డుకసబ ంట్ోయస ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. 
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3.1 తౄసమింజోట్ాతుసఱెభట్్స్  
తౄసమింక్స భమిము/ఱేదా ట్ాతుసల్స కూ ళచేి ఄఔయట్స ఆన ల్బేవన్; ఆద  ళళేు  జాయం భమిము గొంతే నొహు ళంట్ ్
ఄళశిఱు మోగిఱో ఔతుహయసు భ. తౄసమింజోట్ాతుసఱభెట్్స్ ఫాకుటమిమా ఱేదా రెభయస్ ళఱల  ళశు ంద ; రతేయకూంచి ఖూా ప్ A తెట్ా-
ఴీమోఱభెట్్క్ ళ ట తోృోట కోక ైక (GAS) భమిము ఎ భ ర్న్-ఫార్ రెభయస్ (EBV). ఖూా ప్ A తెట్ా-ఴీమోఱభెట్్క్ ళ ట తోృోట కోక ైక ళఱల  
తౄసమింజోట్ాతుసఱభెట్్స్ ళచిిందంట్ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స దాామస చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
చికూతస 
ఒయల్ ఫ్ూల భడ్సస ఄధ ఔంగస తీశకోరసయౌ, ఄధ ఔ యఱసాంతి భమిము రెచితు ళ ఱభెన్ తో ననయు పకూకయౌంచడ్ం చేమాయౌ.  
1. ఄభాకూసళహయౌలన్ కసయూసల్స 500 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  
హఱలఱఔు: మోజుకూ 50 mg/kg, మోతాదన భుందగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ; ఏడ్ె మోజుఱు  
ఱేదా 
ఎమితరోబ ైళహన్ 500 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
హఱలఱఔు: మోజుకూ 50 mg/kg, మోతాదన భుందగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ; ఏడ్ె మోజుఱు  
ఱేదా 
ఄభాకూసళహయౌలన్ కసయూసల్స 250/500 mg + కసల ళపతుక్ మాళహడ్స 125 mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద 
నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
2. తృసమసళ ట్భాల్ భాతరఱు 8-10 mg/kg, అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి జాయం తగేగంతళయఔు 
ఄళశయం బేయఔు రసడొచి 
ఱేదా 
తుబ శఱభెడ్స భాతరఱు 1.5-2 mg/kg/day, జాయం తగేగంతళయఔు ఄళశయం బేయఔు రసడొచి 
మోగికూ యవమశచి  
 మిట్ాతుసఱాల ర్ ఄఫసస్ ఱేదా  మిట్ాతుసఱభెట్్స్ ళంట్ ్ఄళశిఱు ఫమట్డుత ేమోగికూ ఆంట్రా యనస్ మాంట్్ఫయోట్్క్ 
చికూతస ఆరసాయౌ భమిము/ఱేదా ఴశు రచికూతస దాామస డెభరనేజీ. ఆయ ENT రెభదయతు యయరేక్షణఱో జమిగిత ేభంచిద . 
ఄఔయట్స ట్ాతుసఱభెట్్స్ శంళతసమసతుకూ నాఱుఖు నండు ఐద యసయుల  తియఖఫ్డ్ెతేంట్,ే మోగికూ ఴశు రచికూతస ఄళశయం 
ఈంట్ుంద . 
  
4.0 ఱామింజ భట్్స్  
శాయేట్్ఔఔు (ఱామింక్స) ళచేి ఆనెిక్షుమస్/నాన్-ఆనెిక్షుమస్, ఄఔయట్స/కసా తుక్ ఆన ల్బేట్మ ీరసయధ తు ఱామింజ భట్్స్ 
ఄంట్ాయు. రసయధ  కసయకసఱు రెభయశల  (ఄఔయట్స ఱామింజ భట్్స్), ఫాకుటమిమా, పంగ,ి ఱామింజిమల్ మిఫ్ల క్స రసయధ , థయమల్ 
ఆంజూయమీస్, ధభతృసనం, ట్రా భా (రోఔల్ కసర్డ ఄఫూయస్) భమిము గసా నఱోబేట్స్ ఄళశిఱు (కసా తుక్ ఱామింజ భట్్స్) 
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శాయేట్్ఔ మిభాణంఱో తేడా ళఱల  చినాహఱలఱోల  భమిము  దదరసలాఱోల  ఱామింజ భట్్స్ రేయుగస ఔనడ్ెతేంద . 
ఄఔయట్స శబ్-గసల ట్్క్ ఱామింజ భట్్స్ (శడోఔా ప్) ఏడ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు రెభయస్ ళఱల  ఇ ఆనెిక్షన్ 
ళశు ంద . శబ్-గసల ట్్క్ ళేుస్ ఱో భూయఔస్ బ ంఫలరన్ ఔు ఎడుభా మసళడ్ం ళఱల  ఉహమ ితీశకోళడ్ంఱో ఆఫబందఱు 
ళయసు భ; రతేయకూంచి గసయౌ ఱోఱకూ తీశఔునేట్పుడ్ .ె 
చికూతస 

 బ డ్ కసశు  తృ డుగించినట్ుట   ట్్ట మోగితు ఔకఔు డ్ెకోఫ్ట్్ట ఎభర్ రే ఔు ఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా 
చశకోరసయౌ. యసర రసఱు ఏబ ైనా ళశు ంట్ ేరసట్ ్శతుాతంగస శక్షన్ దాామస త ఱగించాయౌ.  

 రెంట్్భాస్క/షుడ్స ఈయోగించి అకూసజన్ 4-6 L/min ఖతిఱో ఆరసాయౌ. 
 థెయ దాామస మోగ ిఈఴభనం తృ ందాఔ, మిళహితి ఆంకస యవమిశు ంట్,ే ఱసాశ చయయఱు అగితృో ఔుండా 

ఈండ్డాతుకూ ఎఱకూటవ్ ఆంట్ృయఫలవన్/ట్రా కూమాశటమి చేమాయౌ. 
ఱామింజ భట్్స్ శాఱుంగస ఈండు, ళ ్రైడ్ర్ తఔుకళగస ఈనా రసమికూ: 
ళ ్రైడ్ర్ తఔుకళగస ఈండ్డ్ం ఄంట్ ేఫొ ంఖుయు గొంతే, ఄమిచినట్ుట  దఖుగ , ఏడ్ెప ఱేదా దీయఘం తీళహనపుడ్ె ళ ్రైడ్ర్ 
యతుహంచడ్ం ఱక్షణాఱుగస మిఖణ ంచళచి. దీతుకూ రతేయకూంచి చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద. గొంతేఔు యఱసాంతి, 
తృౌలహటకసయౘయం భమిము ఫ్ూల భడ్సస తీశకోళడ్ం.  
ఱామింజ భట్్స్ భధయతయయౘ తీళరతతో ఈనాా (యఱసాంతి ఄపుడ్ె ళ ్రైడ్ర్ యతుహంచడ్ం) ఱేదా తీళరంగస ఈనాా 
(అశతిరఱో రెంట్న ేచేమసియౌ) మోగికూ తుమిదవటబ ైన చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
1. డెకససబ తాయో న్ ఆంజక్షన్ (IM) 0.6 mg/kg యసట ట్స 
ఱేదా  
 రడుాయో ఱోన్ (O) 1-2 mg/kg 
2. ఆనేహల్ చేమఖఱ ఄడెరనయౌన్ 0.01 - 0.05 mg/kg/dose, 3 ml ళ ఱభెన్ ఱో ఔయౌహ రతి ఖంట్ ఱేదా మ ండ్ె 
ఖంట్ఱఔు ఆరసాయౌ. ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేరతిచయయఱు (ట్ాకూకసమిడమా, ట్ెరమోర్స) ఫమట్డ్నంత ళయఔు కొతుా 
మోతాదఱు ఆరొాచి.  
ఱేదా 
ఆనేహల్ చేమఖఱ ఫూయడుయో నెభడ్స 500-1000 mcg/dose, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
3. మోగి తృో వణఔు IV ఫ్ూల భడ్సస 
4. అకూసజన్ థెయ 
5. ఆతుసహభ ంట్స ఄడ్డంఔుఱు ఖనఔ ఈంట్ ేఆంట్ృయఫలవన్ ఱేదా ట్రా కూమాశటమీ. మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔడ్ద. 
 
5.1 ఄఔయట్స ఎహగసల ట్ెభట్్స్ (AE) 
ఎహగసల ట్్స్, శతృసర గసల ట్్క్ భమిము ఴ ైతృో తౄసమింక్స ఔు ళచేి ఄఔయట్స, ఆనెిక్షుమస్, ఆన ల్బేవన్ న ఄఔయట్స 
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ఎహగసల ట్ెభట్్స్ ఄంట్ాయు; ఆద  తృసర ణాంతఔబ ైన రసయధ . ఎహగసల ట్్స్ ఎడుభా ళఱల  ఄఔయట్స ఎభర్ ర ేఄఫ ర్ర క్షన్ ళశు ంద . 
చినాహఱలఱోల  భమిము  దదరసలలఱో ఔతుహంచ ేఇ రసయధ  యసధాయణంగస ఴీమోపహఱస్ ఆన ల్ఎంజఞ ళఱల  ళశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఄఔయట్స ఎహగసల ట్ెభట్్స్ ళళేు  గొంతే నొహు, అయౘయం మింఖడాతుకూ ఆఫబంద , ననట్ ్నండు ఎంగియౌ కసయడ్ం, గొంతే 
మసశఔుతృో ళడ్ం, ళణుఔు భమిము ఄధ ఔ ఈయోౖణ ఖాతఱతో జాయం; మోఖుఱు ఎఔుకళ ళేప మీద యసఖదీళహ ఔమోిళడాతుకూ 
అశకూు చపతాయు, గసయౌ తీశఔునేట్పుడ్  ెఆఫబంద , కొతుా శందమసైఱోల  దఖుగ  & అతరే త. 
బ డ్ఔు ఎక్స-మ:ే ఔక నండు తీళహన ఎక్స-మేఱో తృసజిట్్వ్ థంబ్ ళ భన్ ఔతుహశు ంద  (ఎడుభాంట్స్ ఎహగసల ట్్స్) 
చికూతస 
1. ఄఔయట్స ఱామింజ భట్్స్ ఱో యళమించిన యధంగస యసధాయణ చయయఱు తీశకోరసయౌ  
2. ళ తౄో ట్ాకూసమ్ ఆంజక్షన్ 100 mg/kg/day, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రసడాయౌ  
ఱేదా 
ళ ఫ్టమోాకూసమ్ ఆంజక్షన్ 100 mg/kg/day, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రసడాయౌ ; ఖమివట మోతాద 4 g/day. 
 భన చెహున భందఱు ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే  
కోల మసంప తుకసల్ భాతరఱు 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
హఱలఱఔు: 100 mg/kg, మోతాదతు నాఱుఖుగస ఫాగించి అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిరేశకోరసయౌ 

 
6.1 మిఔమ ంట్స మ ళహుమేట్మ ీతృసహఱోల భాట్్స్ (ఱామింజిమల్ తృసహఱోల భాస్) 
హఱలఱోల ,  దదరసలలఱో ళచేి శయాయసధాయణబ ైన శాయేట్్ఔఔు ళచేి తనెభన్ ఱామింజిమల్ ట్ృయభర్ ఆద . షయయభన్ 
తృసహఱోల భా రెభయస్ (HPV) ళఱల  ఇ రసయధ  ళశు ంద . ఇ రసయధ  తియఖఫ్ట్టడ్ం ఄనేద   దద రసమిఔంట్ ేచినాహఱలఱోల  
ఎఔుకళ చడొచి; కసతూ  దదరసమిఱో తనెభన్ ట్ృయభర్ కసశు  భాయౌగ ాంట్స ట్ృయభర్ ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ఔాభంగస గొంతే ఫొ ంఖుయుతృో ళడ్ం 
 ఔాభంగస ఱసాశ తీశకోరసడుతు ఆఫబందఱు మసళడ్ం  
 ఔాభంగస ళచేి ఆతుసెమేట్మ ీళ ్రైడ్ర్ 
 ళచిి-తృోభే దఖుగ  
 క్షుణణంగస ఱసాశభండ్ఱ మీక్షఱు చేమాయౌ 
 ఆండెభమ క్ట ఱామింజోయో క - ఱామింక్స మీద తృసహఱోల భా ఔా ప్స 
 ఛాతి ఎక్స-మ:ే ఫమట్ ్దామసి ఱు ఱుికోళడ్ం, నయమోతుమా ళంట్్య ఈనాాభేమో తెఱుశకోరసయౌ 

చికూతస  
 మోగికూ బ ైకోా ఱామింజిమల్ ఴశు రచికూతస చేభంచకోడాతుకూ ళహతౄసయుస చేమాయౌ 
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 ఔరేల మోగ ిఆఫబంద  డ్ెతేంట్,ే భుందగస ట్రా కూఅశటమి చేళహ అ తమసాత చికూతస/మిపయల్ ఖుమించి 
అఱోచించాయౌ 

 
7.1 ఎహయసట కూసస్ 
భుఔుక నండు యఔుం కసయడాతుా ఎహయసట కూసస్ ఄంట్ాయు. ఆద  తృసర ంతీమ కసయణాఱ ళఱల  (నేశల్ కసయయట్ీఱో ట్రా భా, 
ట్ృయభర్, ఫమట్ ్దామసి ఱు రరేయంచడ్ం, ళ టల్ రసమిళ స్, ళ టల్ డీయభేవన్) ఱేదా ళహశటమిక్ కసయణాఱ ళఱల  (ఫలడ్స 
డుస్అయడర్స, రసశకాఱర్ డుస్అయడర్స, మీనల్ ప భఱయర్, ఴ తృసట్్క్ ప భఱయర్) ఱేదా మాంట్ీకోమాఖుయఱెంట్సస 
రసడ్ఔం ళఱల  (రసయిమిన్, ఴ తృసమిన్) మసరొచి. 
ఎహయసట కూసస్ - తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు  
మోగితు శభళహితికూ తీశకొతు మసరసయౌ; ఒ న్ ఆంట్రా యనస్ ఱభెన్  ట్ాట యౌ, ఫలడ్స ఖూా హంగ్ భమిము భాచింగ్ రెంట్న ే
చేమాయౌ. మోగితు ఔమోిఫ్ట్్ట అశతిరఱో రసడ ేగౌన్,ఄదాద ఱు, తఱ మీద ఱభెట్స, ళ టమిఱభెజ్ చేళహన గోల వ్స ఆరసాయౌ. 
భుఔుకకూ ఈండ ేబ తుతు రదేఴంఱో భూడ్ె తుభుయౖసఱ తృసట్ు గిచిఔుంట్ృ ఈండాయౌ. ఖడ్డఱు ఏబ ైనా ఈంట్ ే
త ఱగించి తఱ భమిము బ డ్ ఫాగసతుా మీక్షుంచాయౌ. ఫమట్ ్దామసి ఱు ఏబ ైనా ఈంట్ ేత ఱగించి, ళహఱార్ఎక్స ళహటక్ 
దాామస ళ టల్ రసమిళ స్ న కసట్ెమ ైజ్ చేమాయౌ.    
ఔరేల యఔుం కసయడ్ం అఖఔతృో త,ే ఎంత రెనఔఔు యఱభెత ేఄంత రెనఔఔు ళ టమ ైల్ రసళ యౌన్ గసజ స్ ఱేదా ఄయోడున్ ఱో 
భుంచిన గసజ స్ న తౄో మ సప్ దాామస ంహంచాయౌ; ఇ దదతితు మాంట్ీమిమర్ నేశల్ తృసయకూంగ్ ఄంట్ాయు. మోల్డ  డెభర గసజ్ 
రసడు భుఔుకకూ తృసల శటర్ దాామస ఄంట్్ంచాయౌ. 
ఔరేల మోగికూ యఔుం ఆంకస అఖఔతృో త ేతృో ళటమిమర్ నేశల్ తృసయకూంగ్ రసడాయౌ; ఆందఱో నేశల్ కసయయట్ ీదాామస 
ఒమోతౄసమింక్స ఔు తౄో య్స్ కసథెట్ర్ న ంహంచాయౌ. ఫమట్కూ ఱాగేట్పుడ్ె ళ ఱభెన్, 10-15cc, రసడ్డ్ం దాామస ఄద  
తృో ళటమిమర్ నేశల్ కొమానాఔు తాకూ రఫాళం చపతేంద ; అ తమసాత  భన చెహున యధంగస మాంట్ీమిమర్ నేశల్ 
తృసయకూంగ్ చేమాయౌ. యఔుం కసయఔుండా డెభర గసజ్  ట్్ట, కసథెట్ర్ న ళహియంగస ఈంచడాతుకూ ఄంతయౌఔల్ కసల ంప్ న రసడాయౌ. 
ఇ యధంగస చేళేు  యఔుం కసయడ్ం చాఱా ళయఔు అగితృో తేంద .  
ఒయల్ మాంట్ీఫయోట్్క్స: ఄభాకూసళహయౌలన్ 500mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి ఐద మోజుఱు  
ఄనాఱెు ళహక్స: తృసమసళ ట్భాల్ 1g, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి ఐద మోజుఱు 
ట్ెరనాకససమిక్ మాళహడ్స: 500mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి ఐద మోజుఱు 
డెఫ్భై మ ండ్ె ఖంట్ఱు ఖడుచాఔ తృసయఔుల  తీళేమాయౌ. నదట్ ్మీద భంచ ఖడ్డఱు  ట్ుట ఔుతు దాతు ఔాభంగస బ డ్ 
ళయఔు ఄదద ఔుంట్ృ మసరసయౌ. 
మిపయల్ 
ఔరేల మోగికూ ఆంకస యఔుం కసయుతేంట్,ే తృసయఔుల  భయా  ట్్ట అశతిరకూ ంహంచాయౌ 
యఔుం కసయడాతుకూ ఖఱ కసయణం తెఱుశకోఱేఔతృో త ేరెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ 
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8.0 తౄసమిన్ ఫాడీస్  
చెయఱో, నేశల్ కసయయట్ీఱో ఖనఔ ఫమట్ దామసి ఱు ఈంట్ ేళ యుబ న్ షుక్ ఱేదా అపస్ షుక్ హన్ దాామస ఱభెట్స 
 ట్ుట ఔుతు త ఱగించాయౌ. ఔరేల దామసి ఱు ఫరా నకస్, ట్రా కూమా ఱేదా ఴ ైతృో తౄసమింక్స ఱో ఈంట్,ే రెభదయ తుపణుడుతు 
శంరద ంచాయౌ 
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11ళ ఄధాయమం 
ఔంట్ ్శభశయఱు & రసయధఱు 

 
1.1 ఄంధతాాతు  ాఔయౌగించ ేరధానబ ైన రసయధఱు  
రంచ అమోఖయ శంశి రకసయం, ఄంధతాం ఄనేద  ఫ్స్ట ఔమ క్షన్ ఄరెభఱఫల్ ళేకల్ ఱో 3/60 ఔనాా తఔుకళ ఈండ్డ్ం 
ఱేదా ళ ంట్రల్ యశళల్ పల్డ  10º ఔనాా తఔుకళ ఈండ్డ్ం. ఔంట్ ్చప శభశయఱన ఖుమిుంచేందఔు ఄనేఔ 
యధభుఱభెన మీక్షఱు ఈనాాభ, యట్్ఱో హఱలఱఔు రేయుగస,  దదఱఔు రేయుగస, శభశయఱఔు తగినట్ుట  ఈంట్ాభ. 
కసట్మసక్ట, గసల కోభా, ట్రా కోభా యట్మిన్ A ఱోం, మ ట్ీనా రసయధ , చికూతస ఄంద ంచతు మితౄసర కూటవ్ ఱోతృసఱు, చప 
భందగించడ్ం ళఱల  ఔంట్ ్చప శభశయఱు ళయసు భ. 
1.2 కసట్మసక్ట 
ఔంట్్ ఱెన్స భఫుబగస భామి ూయహల్ భమిము ఐమిస్ రెనఔ తెఱలతు భచిగస ఔతుహంచడ్ం ఇ రసయధ  ఱక్షణం. 
ఄంతేకసఔ ఔంజక టటరస భమిము కసమిామా శువటంగస ఔతుుయసు భ, ఄదే యధంగస ఐమిస్ ఔడా యసధాయణంగసన ే
ఔతుహశు ంద . 
మిపయల్  
కసట్మసక్ట ఴశు రచికూతస చేభంచకోళడాతుకూ రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ. 
చినాహఱలఱఔు కసట్మసక్ట ఈందతు ఖాఴించగసన ేఅఱశయం చేమఔుండా చినాహఱలఱ ఔంట్ ్అశతిరకూ తీశఔురెయళాయౌ; 
ఎందఔంట్ ేతెఱలతు భచి, ఔంట్్ఱో ఏయుడున ట్ృయభర్ ఄముయండొచి. అఱశయంగస చికూతస చేళేు  కసట్మసక్ట ళఱల  
హఱలఱోల  ూమిుగస ఄంధతాం మసళడ్ం, ఔంట్ ్చప భందగించడ్ం ఱేదా ళహకాన్ట ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. 
ఖభతుఔ 

 కసట్మసక్ట ఄతుా ళమశఱ రసమికూ ళశు ంద  
 కసట్మసక్ట ళఱల  ఔయౌగ ేఄంధతాాతుా తృో గొట్టట చి  
 కేళఱం ఴశు రచికూతస దాామసన ేనమం చేమఖఱం; ఴశు రచికూతస దాదాప ఆయరెభ తుభుయౖసఱు డ్ెతేంద   
 హఱలఱోల  ఎంత తాయగస యఱభెత ేఄంత తాయగస చికూతస చేభంచాయౌ 

ళ నెభల్ కసట్మసక్ట ఔు శంఫంధ ంచినంత ళయఔు ఆుట్్కు దాతుా తుఱుళమించడాతుకూ, నెభమద ంచడాతుకూ ఱేదా 
తురసమించడాతుకూ ఎట్ుళంట్ ్చికూతాస ఱేద. ళ నెభల్ కసట్మసక్ట ఔు ఈనా కేఔక చికూతస ఱెన్స ఎఔసట్రా క్షన్. మోగికూ 
చప రెభఔఱయం ళచిినపుడ్ ,ె చప భందగించడ్ం దాామస మోజురసమ ీచయయఱు చేశకోఱేనపుడ్ె కసట్మసక్ట ఆంకస 
ూమిుగస  యఖఔతృో భనా రెంట్న ేఱెన్స ఎఔసట్రా క్షన్ చేమాయౌ. ఫాగస  మిగితృో భన కసట్మసక్ట ఄభత ేగసల కోభా, 
ఐమ ైట్్స్, ఱెన్స డుళేరలళ మంట్స ళంట్్య జయఖఔుండా తురసమించేందఔు రెంట్న ేఱెన్స ఎఔసట్రా క్షన్ చేమాయౌ.    
చికూతస 
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కసట్మసక్ట ముదట్ ్దఴఱోల  ఈంట్ ేభందగించిన చపన మితౄసర క్షన్ భమిము శమ ైన ఄదాద ఱు మోగికూ ఆళాడ్ం దాామస 
శమ ిచేయొచి. 
మాకూసమాల్ రదేఴంఱో తఔుకళ యసి భ ఱెంట్్ఔయఱార్ ఒ ళహట్ ీఈనా మోఖుఱఱో ఈదమంూట్ ఇ కూంద  ఔంట్్ 
చఔకఱోల  ఔట్ ్రేశకోళడ్ం దాామస చప బ యుఖుడ్ెతేంద : 
పహనెభల్ఎపహరన్ 2.5% ఔంట్్చఔకఱు  
ఱేదా  
ట్రా హక్ఄబ ైడ్స 0.5% ఔంట్్చఔకఱు  
ఱేదా  
ళ భకోల  ంట్ోఱేట్స 1% ఔంట్్చఔకఱు 
ఴశు రచికూతస  
కసట్మసక్ట న ఫట్్ట భమిము మోగ ిఎంహఔన ఫట్్ట, ఄందఫాట్ుఱో ఈనా మిఔమసఱు/మంతరా ఱు భమిము రెభదయతు 
ఄనబరసతుా ఫట్్ట ఴశు రచికూతస తుయణభంచాయౌ.  
ఎకస్రరకసయూసఱార్ కసట్మసక్ట ఎఔసట్రా క్షన్ (ECCE), తౄసకో ఎభయౌసపహకేవన్ ఱేదా నాన్-తౄసకో యసమల్ ఆతుసవన్ ళంట్్య 
కసట్మసక్ట న త ఱగించడాతుకూ చేయొచి. ఄభత ేకసయూసఱార్ ఫాగ్ ఱో తృో ళటమిమర్ ఛాంఫర్ ఆంట్రా అఔుయఱార్ ఱెన్స 
 ట్టడ్ం ఄందయు ళహతౄసయుస చేళ ేరకూామ. 
మోగికూ యవమశచి  
కసట్మసక్ట  దదద  ఄభేయళయఔు అఖఔుండా భుంద ేఴశు రచికూతస చేభంచకోరసయౌ.  
దీయఘకసఱం కసట్మసక్ట ఔు చికూతస ఄంద ంచఔతృో త ేళ ఔండ్మ ీగసల కోభా ళంట్ ్రభాదఔయబ ైన శంకూలవటతఱు ఫమట్డ ే
ఄళకసఴం ఎఔుకళ. 
యసమల్ ఆతుసవన్ కసట్మసక్ట ఴశు రచికూతస చేళహన రసమిఱో ఴశు రచికూతస ఄభన రెంట్న ేమీయౘతయౌట్ేవన్ దాామస చపతు 
బ యుఖు యుచఔున ేఄళకసఴం ఈంద . 
కసట్మసక్ట ఴశు రచికూతసఔు ఱేశర్ రసడాయు; ఄభత ేతృో ళహటమిమర్ కసయూసఱోట్మి కోశం YAG ఱేశర్ దితితు 
ఄనశమియసు యు. 
 
1.3 గసల కోభా 
ఆయ నాఱుఖు యకసఱుగస ళమీగఔమించఫడాడ భ 
1)  భరభమ ీఒ న్ మాంగిల్ గసల కోభా  
రసయధ  తుమసి యణ  

 నొహు ఱేఔుండా  మిప యల్ చప కోఱోుళడ్ం 
 నఱఫ్భ శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ ళశు ంద  
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 ఔంజనెభరరస భమిము కసమిామా శువటంగస ఈండ్డ్ం 
 శయయయయమ ళఱల  ఔడా శభశయ ఈనా ఔనా శుంద ంచద  
 మ ండ్ె ఔనఱు క ేయధంగస ఆఫబంద  డాయౌసన తుమభం ఱేద; ఔదాతుకూ ఎఔుకళ శభశయ భమొఔ 

దాతుకూ శాఱుబ ైన శభశయ ఈండొచి  
 గసల కోభా ఈనా మోఖుఱఔు ముదట్ ్డుగీా ఫంధళపఱభెన రసమికూ ఔడా ఇ రసయధ  ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ 

ఖభతుఔ:  భరభమ ీఒ న్ మాంగిల్ గసల కోభా తృసర యంబ దఴఱో ఎట్ుళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళప; కసఫట్్ట నఱఫ్భ 
శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ ఆంట్రా అఔుయఱార్  రవర్ మీక్ష భమిము పండ్స్ మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ.   
చికూతస 
1. ట్ెభముఱాల్ 0.5% ఱేదా తెట్ాకోసఱాల్ 0.5% ఔంట్్చఔకఱు, ఆఫబంద  ఈనా ఔంట్్ఱో ఈదమంూట్ ఱేళగసన ే
ఔ చఔక, తమసాత నెాడ్ెఖంట్ఱు ఖడుచాఔ భమొఔ చఔక 
ఱేదా 
ఱాట్ననతృసర స్ట 0.005% ఔంట్్చఔకఱు, తుదరతృో భే భుంద ఔక చఔక  
ఱేదా 
తెభాట్ోతృసర స్ట 0.03% ఔంట్్చఔకఱు, తుదరతృో భే భుంద ఔక చఔక 
ఱేదా 
ట్రా రోతృసర స్ట 0.04% ఔంట్్చఔకఱు, తుదరతృో భే భుంద ఔక చఔక 
 భన చెహున భందఱు యపఱం ఄభత ేఔంట్ ్రెభదయ తుపణుడుతు ఔఱళడ్ం ఱేదా రేమే భందఱు ళహతౄసయుస 
చేభంచకోళడ్ం చేమాయౌ. 
2. డోమోు ఱబ ైడ్స 2% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల   
ఱేదా 
తరమోతుడున్ ట్ాయటమేట్స 0.2% మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల   
ఱేదా  
 భఱోకసమిున్ 1-4% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  ఱేదా 4% జ ల్ తుదరఔుభుంద  
ఔరేల మోగ ిమ ండ్ె ట్ాహఔల్ భందఱఔు ఔడా శుంద ంచఔతృో త ేరతాయభాాామంగస యౌశటర్ ట్రా ఫ్ఔుయఱోతృసల ళహట ఱేదా 
గసల కోభా పహఱటమింగ్ ఴశు రచికూతస చేమాయౌ.  
మోగికూ రతి భూడ్ె నండు అయు నెఱఱఔు ఔ యసమ ిIOP, అహటక్ నెర్ా ఴ డ్స భమిము యశళల్ పల్డ  ఎఱా ఈనాాయో 
మియౕయౌంచాయౌ. 
మోగికూ యవమశచి  

  భఱోకసమిున్ ళఱల  యసుశం భమిము బ ైయోహమా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద ; దీతు ళఱల  ఔనఫొ భమఱు నొహు 
మసరొచి, కసఫట్్ట మీడుంగ్ గసల శఱు తదనఖుణంగస భామసియౌస మసరొచి. 
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 ఔరేల ఈదమంూట్ ఔంట్్ఱో చఔక రేశకోఔతృో త,ే క ేయసమ ిమ ండ్ె చఔకఱు ఎట్్టమిళహితిఱో 
రేశకోఔడ్ద.  

 భందఱు, రతేయకూంచి తెట్ా-ఫాల ఔయుల , రెనసకోగసన ేభానాు  ఔయౌగియసు భ. యట్్తు దీయఘకసఱం రసడుత ేఔనఱు 
తృ డుఫామ ిఄళకసఴం ఈంద , ఄపుడ్ె ఔతూాయు ళచేిఱా ఈఔమించ ేఔంట్ ్చఔకఱు రసడాయౌస మసరొచి.  

 ంఔుిళల్ ఄఔల వన్ దితి ఖుమించి మోగికూ యళమించాయౌ  
 డ్మాఫ్ట్్క్స ఈనా మోఖుఱఱో ట్ెభముఱాల్ రసడ్ఔం ళఱల  ఴ ైతృో గ టలకేమిమా రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్ళప. 
 ఎఔుకళ ళేప కేచోట్ ఈండేట్ట్ుళంట్ ్జీళనఱ ైయౌతు భాయుికోరసయౌ. 

 
2)  భరభమ ీమాంగిల్ కోల వర్ గసల కోభా  
ఔంజ ళహటవ్ గసల కోభా ఄతు ఔడా ఇ రసయధ తు హఱుయసు యు; ఆద  యసధాయణంగస నఱఫ్భ శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ 
ళశు ంద  
రసయధ  తుమసి యణ  

 శభశయ ఈనా ఔంట్్కూ ఄఔయసమతేు గస దయద, ఔనా ఎయాగస ఄభతృో ళడ్ం 
 తఱనొహు, కసమిామా భశఔఫామితృో ళడ్ం  
 ఔకయసమిగస చప భందగించడ్ం భమిము రసంతేఱు 

ఖభతుఔ: 
  భరభమ ీమాంగిల్ కోల వర్ గసల కోభా ఄనేద  ఄఫ్సు ఱోమఱాజిఔల్ ఎభమ ుతూస  
 తృసర ధమిఔ చికూతస ఄభన తమసాత ఔంజ ళహటవ్ గసల కోభా ఈనా మోగితు ఔంట్ ్రెభదయ తుపణుడు దఖగయఔు ం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  
ఴ చిమిఔ: డ్మాఫ్ట్్క్ మోఖుఱఱో  భ భందఱు ఴ ైర్-గ టలకేమిమాఔు దామ ితీయొచి. భాతరఱు రేశఔునా ఖంట్ 
ళయఔు తూయు తీశకోఔడ్ద. డుఴ ైడేరవన్ ఱేదా కసమిడమాక్ డీఔం నేసవన్ ళంట్ ్కసంట్రా ఆండుకేవనల  మసరొచి. 
2.  భఱోకసమిున్ 2% ఔంట్్చఔకఱు, ముదట్ ్ఖంట్ఱో ద ఴేన తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమ ిరేమాయౌ. అ తమసాత IOP 
తృసర యంతేంచాఔ, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిరసడాయౌ. 
3. ఄళహట్ాజోఱబ ైడ్స భాతరఱు 500 mg యసట ట్స, అ తమసాత అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి250 mg, ూయహఱల మ ీఫాల క్ 
ళచిింద  ఄతు తేఱేళయఔు ఇ భంద రసడాయౌ.  
4. ట్్మోఱాల్ 0.5% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఴశు రచికూతస చేళేళయఔు ఇ భందఱు రసడాయౌ  
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ఱేదా 
తెట్ాకోసఱాల్ 0.5% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
ఴ చిమిఔ: బ ైడురమాట్్క్స, ళ భకోల  జిక్ భందఱు రసడ ేరసమికూ డెభఱేట్స ూయహల్ కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స  
రెభదయఱసఱఱో ఈనా మిఔమసఱన ఫట్్ట ఆమిడాట్మీ ఱేశర్ ఱేదా ఴశు రచికూతస చేమాయౌ. 
మోగికూ యవమశచి  
తఱనొహు భమిము ఔంట్ ్దఖగయ ళచేి కసా తుక్ నొహుతు యశమమించఔడ్ద.  
 భఱోకసమిున్ ళఱల  భయోహమా, ఆన ల్బేవన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. దీతు ళఱల  చప భందగించి ఄళకసఴం 
ఈంద .  
COPD, బ ైమాళుతుమా గేాయస్, కసమిడమాక్ ఄమితిమమస్, డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ ళంట్్య ఈనా మోఖుఱఱో ట్ాహఔల్ 
తెట్ా-ఫాల ఔయుల  రసడేట్పుడ్ె చాఱా జఞఖాతు  ళఴించాయౌ. 
 
3) ఔంజ తుట్ల్ గసల కోభ  ా
ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ఆద  యసధాయణంగస ళశు ంద . ఆంట్రా అఔుయఱార్ తిుడు  యఖడ్ం ళఱల  ళచేి 
ళహండోరమ్ ఆద . దీతుళఱల  ఔనఖుడ్ెల  ఄశషజంగస ఈండ్డ్ం భమిము ఔంట్ ్చప 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. ఄళహట్ాజోఱబ ైడ్స భాతరఱు 12 mg/kg, మోతాదతు భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱుగస చేశఔుతు రసడాయౌ  
గోతుయోట్మీ భమిము ట్రా ఫ్ఔయఱోట్మీ ళంట్ ్ఴశు రచికూతసఱు చేమాయౌస మసరొచి. 
కసమిామల్ డ్మామీట్ర్, IOP, డుస్క ఱో భాయుుఱు భమిము మీతౄసర క్షన్ ళంట్ ్యవమాఱన క్షుణణంగస 
మియౕయౌంచాయౌ. 
మోగికూ యవమశచి  

 ఆద  నెభమద గస  మిగ ిఆఫబందఱు ఔయౌగించ ేరసయధ ; ఄభత ేఴశు రచికూతస దాామస ఈఴభనం తృ ందొచి.  
 మోగసతుా భుందగసన ేఔతు ట్టఔతృో త ే(రెభదయం అఱశయంగస ఄంద త)ే జీయతాంతం తయచగస అశతిరకూ రెయల 

చహంచకోరసయౌ. 
 ఔంట్్కూ ట్రా భా ళఱల  నవటం ఔయౌగ ేఄళకసఴం ఎఔుకళ కసఫట్్ట ఱసమీమిఔ ఴాభ ఈండ ేఅట్ఱు అడ్ఔడ్ద. 
 మోగి యొఔక ఫంధళపఱ హఱలఱోల  ఎళమిక ైనా  దద కసమిామా, తౄో ట్ోతౄో తమా ఱేదా ఔంట్ ్నండు ఎఔుకళగస 

తూయు కసయడ్ం ళంట్్య ఈనాాభేమో తెఱుశకొళయౌ. ఔరేల ఄఱా ఎళమిక ైనా ఈంట్ే రసమికూ ఔడా చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ. 
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4) ళ ఔండ్మ ీగసల కోభా 
ఈరెభట్్స్, ఴ ైర్ బ చయర్ కసట్మసక్ట, ట్రా భా, మ ట్్నల్ రసయధఱు ళంట్్య ళచిినపుడ్ె రసట్్తో తృసట్ు (ఔట్ ్ఱేదా 
ఄనేఔం) ళచేి రసయధ గస ళ ఔండ్మ ీగ టలకోభా ళశు ంద . ళ టమసభడ్సస దీయఘకసఱం రసడ్డ్ం ళఱల  ఔడా ఇ రసయధ  మసరొచి. 
రసయధ  తుమసి యణ  

 శభశయ ఈనా ఔనాకూ చప తఖగడ్ం 
 ఆంట్రా అఔుయఱార్  రవర్ చాఱా ఎఔుకళగస ఈండ్డ్ం  
 మ ట్్నల్ రసయధఱు ళఱల  ఄముయంట్ ేఐమిస్ ఱో కొతు  నాయళఱు ఏయుడ్డ్ం 

చికూతస  
మోగ ిరెభదయచమితరఱో ఎట్ుళంట్ ్ఔంట్ ్శభశయఱు ఈనాాయో తెఱుశఔుతు, రసట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  భుంద అ 
రసయధఱన నమం చేమాయౌ. మోగ ితృో వణ/తుయాషణఔు:  

శభశయ ఈనా ఔంట్్కూ మ ట్ోర ఫఱాబర్ ఆంజక్షన్ 99% 
ఱేదా 

తరా ంఫో ట్్క్ గసల కోభా ఈంట్ ేతౄో ట్ో కొమాఖుయఱేవన్ చికూతస (ళ భకోల తౄో ట్ోకొమాఖుయఱేవన్) 
1.4 ట్ార కోభా  
ఔలమీడుమా ట్రా కోభాట్్స్ ఄన ేఫాకుటమిమా ళఱల  ఔయౌగ ేదీయఘకసయౌఔ ఔంజతురరెభట్్స్ రసయధ తు ట్రా కోభా ఄంట్ాయు. 
రంచరసయు ంగస ఄంధతాాతుా ఔఱుఖజేళ ేకసయణాఱఱో ట్రా కోభా భుంద ళయుశఱో ఈంట్ుంద . ఔంజనెభరరసఱో కసా తుక్ 
ఆన ల్బేవన్ మసళడ్ం ళఱల   భన ఔనమ ు యొఔక ట్ాయసల్ ేల ట్స, ఎంట్ోర హమాన్ ఔు యసకమింగ్ మసళడ్ం; ఄద ేయధంగస 
ఔనఫొ భమఱఔు ఔడా ఆద  యో ఔడ్ం ట్రా కోభా యొఔక ఱక్షణం. 
ఖభతుఔ: ఴ ైర్ ఎండ్మిక్ రదేఱసఱోల  ఈండ ేహఱలఱు, తఱుల ఱఔు ట్రా కోభా శఱబంగస ళశు ంద . ఇఖఱు, తౄో బ ైట్సస, 
రేలైా భమిము ఄమియబరంగస ఈండ ేరసతాళయణంఱో ఆనెిక్షన్ ఄతయంత రేఖంగస భనవేఱఔు ళశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ఆనెిక్షన్ తిమిగ ిళచిినపుడ్ె తృసర ధమిఔ దఴఱోల  మోఖుఱఔు తౄో ట్ోతౄో తమా ళశు ంద   
 ఄుర్ ట్ాయసల్ ేల ట్స మీద ఏయుడ ేతౄసయౌఔల్స ఖుండ్రంగస, తెఱల గస ఈండ ేనాడ్యల్స ఄతు మీక్ష దాామస 

తుమసి మించకోరసయౌ  
 మోఖం భుదయు దఴఱో ఈండ్గస, ఔనమ ుఱు ఱోఱకూ భుడ్ెచఔుతు కసమిామాఔు యుదద కోళడ్ం ళఱల  

కసమిామల్ ఄఱసర్స ళయసు భ 
 కసమిామల్ యసకమింగ్ ళఱల  చప ఱోం 

రంచ అమోఖయ శంశి రకసయం ట్రా కోభ  ాదఴఱు 
ట్రా కోభాట్స్ ఆన ల్బేవన్ తౄసయౌఔుయఱార్ (TF) - ఄుర్ ట్ాయసల్ ేల ట్స రదేఴంఱో ఔతూశం ఐద తౄసయౌఔుయల్స 
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ఔతుహంచడ్ం 
ట్రా కోభాట్స్ ఆన ల్బేవన్ ఆంట్ెన్స (TI) - ఄతితీళరబ ైన ఆన ల్బేవన్ ళఱల  ఔంజతురరెభట్ల్ యఔునాయళఱు 
ఔతుహంచఔతృో ళడ్ం 
ట్రా కోభాట్స్ యసకమింగ్ (TS) - ఄుర్ ట్ాయసల్ ేల ట్స రదేఴంఱో తెఱలతు గీతఱు (యసకర్స) 
ట్రా కోభాట్స్ ట్్రకూమాళహస్ (TT) - కొతుా ఔనమ ుఱు ఱోఱకూ భుడ్ెచఔుతు కసమిామాఔు యుదద కోళడ్ం  
కసమిామల్ ఒేళహట్ ీ(CO) - కసమిామల్ ఒేళహట్ ీ(యసకర్) ఈండ్డ్ం ళఱల  ళ ంట్రల్ కసమిామాఔు ఆఫబందఱు 
చికూతస 
రంచ అమోఖయ శంశి ట్రా కోభా తురసయణఔు భమిము చికూతసఔు SAFE ఄన ేదదతితు ళహతౄసయుస చేళహంద : 
S - మోఖుఱఱో ఎంట్ోర హమన్ నమం చేళేందఔు ఴశు రచికూతస (surgical correction). ఇ చికూతస దఖగమోల  ఈనా 
రెభదయ/అమోఖయ కేందరా ఱఱో ఔడా చేశకోరొచ .ి 
A - TF భమిము TI ఈనారసమికూ ఆతయుఱఔు రసయహు  చెందతుళాఔుండా తురసయణ చయయగస మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతస 
(antibiotic treatment).  
F - ఔమ ినండు భమొఔమికూ రసయధ  శంఔామించఔుండా ముషం ఔడ్ెకోకళడ్ం (face washing) భమిము ఴమీయం 
యబరంగస ఈంచకోళడ్ం 
E - చట్ుట ఔకఱ రసతాళయణంఱో భాయుు/ఴ ైజీన్ (environmental change) 
1. ఄజితరోబ ైళహన్ 1 g కసయూసల్, ఔక యసమ ి 
హఱలఱఔు: 20 mg/kg ఔక యసమ ి 
రతాయభాాామంగస: 
మసకూసతోబ ైళహన్ 150 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు  
హఱలఱఔు: 5.8 mg/kg, మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించి తీశకోరసయౌ  
ఱేదా 
డాకూసళ భకూలన్ 100 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; మ ండ్ె రసమసఱు  
ఴ చిమిఔ:  ఇ భంద హఱలఱఔు, ఖమిైణీఱఔు భమిము తృసఱు ఆచేి తఱుల ఱఔు కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స. 
ఱేదా 
శఱాిబ తోకససజోల్ భాతరఱు 400 mg + ట్ెభరబ తోహరమ్ 80 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె రసయుల   
హఱలఱఔు:  భన చెహున మోతాదఱో శఖం, భూడ్ె రసమసఱు  
భమిము/ఱేదా 
ట్ెట్రా ళ భకూలన్ 1% ఔంట్ ్అభంట్ెమంట్స మసతిరూట్, అయు రసమసఱు  
ఱేదా 
శఱాిళ ట్బ ైడ్స 10-20% ఔంట్్చఔకఱు, భూడ్ె నండు నాఱుఖు యసయుల ; అయు రసమసఱు 



268 
 

ఱేదా 
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ 0.3% అఫ్సు యౌమక్ య ఱయవన్, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  భమిము ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ 0.3% ఔంట్ ్అభంట్ెమంట్స 
మసతిరూట్; ఎతుమిద  రసమసఱు  
ఴశు రచికూతస 
ట్్రకూమాళహస్ భమిము ఎంట్ోర హయోన్ శమిద దదడాతుకూ ఔనమ ుఱు ఴశు రచికూతస చేమాయౌ, దీతు ళఱల  కసమిామల్ 
ఄంధతాాతుా తురసమించళచి. 
మోగికూ యవమశచి  
హఱలరసడుకూ భాతరబ ేట్రా కోభా ఈనాుట్్కు ఔుట్ుంఫం ముతుం చికూతస తృ ందాయౌ 
అఔుయఱార్ మియబరత బ యుఖుయుచకోరసయౌ - హఱలఱోల  ముషం యబరంగస ఈంచకోళడాతుకూ చడాయౌ  
రసతాళయణంఱో బ యుఖుదఱ - పయుఖుఱు/కుట్కసఱు మసఔుండా చశకోరసయౌ, ఫాతర ంఱో యబరత తృసట్్ంచాయౌ 
 
1.5 యట్మిన్ A ఱోం 
మీశల్స ళచిిన యయళపఱు భమిము హఱలఱఔు యట్మిన్ A ఱోం ఖనఔ ఈంట్ ేతృసర ణాఱఔు చాఱా రభాదం. 
యట్మిన్ A ఱోం ళఱల  ఄంధతాం తృ ందడ్ం ఄనేద  అయు నెఱఱ యయళప నండు అయు శంళతసమసఱ హఱలఱ ళయఔు 
ఎఔుకళగస ఔతుహశు ంద . 
అఔుయఱార్ భాతుప ళేటవన్స 
యట్మిన్ A ఱోం ళఱల  ఔనఱ దాామస ఔతుహంచ ేఱక్షణాఱన/శంకేతాఱన జ మోఫ్సు యౌమమా ఄంట్ాయు, రసట్్ఱో 
ఫాఖంగస ఈనాయ కూంద యళమించఫడాడ భ: 

 మేభ చీఔట్ ్- మసతిరూట్ ఱేదా రెఱుతేయు తఔుకళ ఈనాపుడ్ె మోగికూ చప భందగించడ్ం  
 ఔంజనెభరళల్ జ మోళహస్ - ఔంజనెభరరస తృ డుగస ఔతుహంచడ్ం 
 ఫ్భఱట్స యసుట్సస -  ఔంజనెభరళల్ జ మోళహస్ ఔు భుదయు దఴ; ట్ెంతోృ యల్ ఔంజనెభరరసఱో ఔ రదేఴంఱో తెఱల గస, 

నయఖఱా ఔతుహంచడ్ం 
 కసమిామల్ జ మోళహస్ - కసమిామా తృ డుగస ఔతుహంచడ్ం 
 కసమిామల్ ఄఱసమేవన్ తో ఔడున జ మోళహస్ - కసమిామల్ జ మోళహస్ ఔు భుదయు దఴ, కసమిామాఱో 

ఄఱసమేవన్ ఔతుహశు ంద   
 కసమిామల్ ఄఱసమేవన్/క మసట్ోభఱేళహమా - కసమిామా ఄఔయసమతేు గస ఔయఖడ్ం; తీళరబ ైన యట్మిన్ A 

ఱోం ళఱల  ళశు ంద  
 కసమిామల్ యసకమింగ్ - తీళరబ ైన యట్మిన్ A ఱోం ఈనా హఱలఱు దాతుా తట్ుట ఔుతు జీయంచి ఈంట్ ేఅ 

తమసాత ళచేి చిళమ ిదఴ ఆద . కసమిామల్ యసకమింగ్ చప మీద శువటబ ైన ఱోంతో ఔడున జఞడ్ 
యడుచి డ్ెతేంద . 
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చికూతస  
1. రసయధ  తుమసి యణ ఄభన రెంట్న ేయట్మిన్ A కసయూసల్స మోగికూ ఆరసాయౌ  
అయు నెఱఱఱోప హఱలఱఔు: యట్మిన్ A (O) 50,000 IU, మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు  
అయు నండు నెాండ్ె నెఱఱ ళమశనా హఱలఱఔు: యట్మిన్ A (O) 100,000 IU, మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు  
నెాండ్ె నెఱఱు  భన ళమశనా రసమికూ: యట్మిన్ A (O) 200,000 IU, మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు  
శంతాననతుతిు ళమశకూ ళచిిన ళు రఱఱో మేభ చీఔట్ ్ఱేదా ఫ్భట్ాట్సస యసుట్సస ఈనాట్టభత ేరసమికూ మోజుకూ 10,000 IU 
ఱోప యట్మిన్ A ఆరసాయౌ ఱేదా రసమసతుకూ 25,000 IU ఱోప ఆరసాయౌ. 
తీళరబ ైన రసంతేఱు, యమోచనాఱు భమిము ేఖుఱో మసనాజీళపఱు ఈనా హఱలఱఔు రసట్ర్ మిళహఫుల్ యట్మిన్ A 
IM దదతిఱో ఆరసాయౌ.  
2. జ ంట్ాబ ైళహన్ ఱేదా ట్ోఫరా బ ైళహన్ ఔంట్ ్ఛఔకకఱు 14 mg/ml, ఖంట్ఔు ఔ యసమ ి  
3. ళ తౄసజోయౌన్ 50 mg/ml ఔంట్్చఔకఱు, ఆనెిక్షన్ తగేగ ళయఔు ఖంట్ఔు ఔ యసమ ి
మోగికూ యవమశచి  

 ఖమిైణీఱు భమిము తృసయౌచేి తఱుల ఱు ఔడా యట్మిన్ A ఄధ ఔంగస ఈనా అయౘమసతుా తీశకోరసయౌ  
 కూాంద చెహున ట్ేఫుల్ అధాయంగస యట్మిన్ A మోతాద రేశకోరసయౌ  
 ఄధ ఔ మోతాదఱో యట్మిన్ A తీశకోళడ్ం ళఱల  ఴ ైర్-యట్మిననళహస్ A ళశు ంద . 

 
ట్ేఫుల్ 2: హఱల ఱఔు ఆళాళఱళహన యట్మిన్ A మోతాద 

యట్మిన్ A - మోతాద యట్మిన్ A - మోతాద 
శంళతసయం ఱోప హఱలఱఔు శంళతసయం ళమశ  భన హఱలఱఔు 
100,000 I.U ముదట్ ్మోజు 200,000 I.U ముదట్ ్మోజు 
100,000 I.U మ ండొళ మోజు 200,000 I.U మ ండొళ మోజు 
100,000 I.U నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత భూడ్ళ 
మోతాద 

200,000 I.U నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత భూడ్ళ 
మోతాద 

 
అఔుయఱార్ చికూతస 
ట్ెట్రా ళ భకూలన్ ఱేదా కోల మసంప తుకసల్ ఔంట్ ్అభంట్ెమంట్స, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి కసమిామాఔు ఎకోసెజ్ 
ఄళాఔుండా చశకోరసయౌ 
తురసయణ  
రశళం తమసాత తఱుల ఱఔు యట్మిన్ A 200,000 IU మోతాదఱో ఆరసాయౌ  
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తయౌలతృసఱు 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 ఈండ ేఅయౘయం తీశకోళడాతు  ాతయౌలఱో, తడ్డఱో తృో ర తసఴించాయౌ 
తయౌల తృసఱు కసఔుండా ఆతయ అయౘయం తీశకోళడ్ం ఄఱరసట్ు చేశఔుంట్ున  ాహఱలఱోల  యట్మిన్ A తృో వకసఱు ఎఔుకళ 
ఈనా అయౘయం తీశఔునేఱా చశకోరసయౌ (ఈదా: భామిడుండ్ె, ఫొ తృసుభ, అఔు ఔయఱు) 
 

1.6 మ ట్్నా రసయధఱు  
ఄంధతాం ఔయౌగించ ేమ ట్ీనా రసయధఱు: డ్మాఫ్ట్్క్ మ ట్్ననతి, ళమశ శంబంద త భాఔుఱార్ డుజ నెమేవన్ 
1) డ్మాఫ్ట్్క్ మ ట్్ననతి 
డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ ళఱల  ళచేి శయాయసధాయబ ైన ఄళశిగస డ్మాఫ్ట్్క్ మ ట్్ననతితు ఖుమిుయసు యు. మ ట్్నల్ యఔు 
నాయళఱఱో శభశయఱ ళఱల  ఔాభంగస చప కోఱోుళడ్ం ఇ రసయధ  ఱక్షణం; ఆద  ఴ ైర్ గ టలళహమిమా దీయఘకసఱం 
ఈండ్డ్ం, ఴ ైర్ ట్ెనషన్ ళంట్ ్డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ శంబంద త ఱక్షణాఱ ళఱల  ళశు ంద . 
డ్మాఫ్ట్్క్ మ ట్్ననతి భూడ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించఫడుంద  

1. ఫాయకౌగ ో ండ్స మ ట్్ననతి 
2. డ్మాఫ్ట్్క్ మ ట్్ననతి 
3. తృ ర యౌపమేట్్వ్ డ్మాఫ్ట్్క్ మ ట్్ననతి 

రసయధ  తుమసి యణ  
 డెభఱేట్ెడ్స పయహల్ ఔు పండోయో క 
 అహటఔల్ కొఴ మ న్స ట్ోమోఖాప  
 ఫ్ోల మ న్స అంజియోఖాప 

చికూతస 
రసయధ  తుమసి యణ తాయగస చేమాయౌ, డ్మాఫ్ట్్క్ తుమంతరణ ఄభఱు చేమాయౌ, మోగితు తయచగస అశతిరకూ ళచిి 
చహంచకోభనాయౌ. పండ్స్ తోౄ ట్ోఖాప, ఫ్ోల మోళహన్ మాంజియోఖాపహ చేమాయౌ. శమ ైన శభమంఱో యౌశటర్ 
తౄో ట్ోకోమాఖుయఱేవన్ ఱేదా యట్ెరఔటమీ ఴశు రచికూతస ఱేదా మ ండ్ె చేమాయౌ.  
ఇ రసయధ కూ తుమిదవటబ ైన భందఱు ఄంట్ృ ఏమి ఱేళప. ఏ భందఱ ఇ మోగసతుా తుఱుళమించించడ్ం, 
నెభమద ంచడ్ం ఱేదా తురసమించడ్ం ళంట్్య చేమఱేళప. 
మోగికూ యవమశచి  
శంళతసమితుకూ ఔ యసమ ిచేభంచకోరసయౌసన పండ్స్ మీక్ష యొఔక ఄళశయం ఖుమించి మోగికూ యళమించాయౌ. 
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ఱేశర్ చికూతస దాామస చప భమింత తగిగతృో ఔుండా చడొచి కసతూ తగిగతృో భన చపతు తిమిగ ితీశఔుమసళడ్ం 
ఔుదయద. 
 
2) ళమశ శంబంద త భాఔుఱార్ డుజ నెమేవన్ 
ళమశ  యుఖుతన  ాకొదీద ఔంట్్ఱోయౌ భాఔుఱాఱో భాయుు మసళడ్ం, దాతు ళఱల  ఔంట్ ్చప భందగించడ్ం, 
ఔాభంగస ఄంధతాం మసళడ్ం ఇ రసయధ  ఱక్షణం. భాఔుఱా తృసర ంతంఱో ఈండ ేమ ట్ీనా ఱోయౌ తృ యఱోల  ఔంట్్కూ 
శంఫంధ ంచతు దామసి ఱు ేమోకళడ్ం దాామస ళమశ శంబంద త భాఔుఱార్ డుజ నెమేవన్ ళశు ంద . ఇ దామసి ఱ 
ళఱల  శప యంఖుఱో ఔణ తి ఏయుడ్ెతేంద , మ ట్ీనాఱో ఏయుడ్డ  యట్్తు డ్రళ న్స ఄంట్ాయు. ఄయరెభ శంళతసమసఱు  భఫడ్డ 
రసమికూ ఇ రసయధ  యసధాయణంగస ళశు ంద . 
ఇ రసయధ కూ ఈండ ేకేఔక ఱక్షణం ళ ంట్రల్ యజన్ భందగించడ్ం; దీతు ళఱల  ఔాభంగస ఄంధతాం ళశు ంద . ఫాగస 
డెభఱేట్స ఄభన పయహల్ తు పండోయో క, అహటఔల్ కొఴ మ న్స ట్ోమోఖాప భమిము/ఱేదా డ్మాఫ్ట్్క్ మ ట్్ననతి ఈనా 
రసమికూ ఫ్ోల మ న్స అంజియోఖాప. 
చికూతస 
ఆంట్రా యట్్రమల్ ఆంజక్షన్: ఫ్రసళహజుభాబ్ (ఄరసళహటన్) ఱేదా మసతుతజుభాబ్ (ఱళ ంట్్స్) శభశయగస ఈనా ఔంట్్కూ 
యట్్రయోట్్నల్ తుపణుడు దాామస చికూతస చేమాయౌ 
 

1.7 మితౄసర కూటవ్ ఎయార్స భమిము ఱో యజన్ 
మితౄసర కూటవ్ ఎయార్స  
దఖగయగస ఈనాయ ఱేదా దయంగస ఈనాయ శళయంగస ఔతుహంచఔతృో ళడ్ం; ఆయ నాఱుఖు యకసఱు:  రశబయోహమా, 
భయోహమా, ఏళహటగసమట్్జం భమిము ఴ ైమోహమా. ఔ మోగికూ ఔట్ ్ఔంట్ ేఎఔుకళ మితౄసర కూటవ్ ఎయార్స ఈండొచి. 
1)  రశబయోహమ  ా
ళమశ  మిగ ేకొదీద ఇ రసయధ  ళచేి ఄళకసఱసఱు  యుఖుతాభ; యసధాయణంగస ఆద  నఱఫ్భ శంళతసమసఱు  భఫడున 
రసమికూ ళశు ంద .  రశబయోహమా రధాన శభశయ దఖగయగస ఈనాయ చదళడ్ం ఱేదా రసర మడ్ం భమిము దఖగయగస 
చేమళయౌసన నఱు చప ఆఫబందఱ ళఱల  చేమఱేఔతృో ళడ్ం. మితౄసర క్షన్ దాామస రసయధ  తుమసి యణ ఄళపతేంద . 
మీక్షఱు చేళేట్పుడ్ె గసల కోభా భమిము డ్మాఫ్ట్్క్ మ ట్్ననతి జఞడ్ ఈందేమో చడాయౌ. ఄరేమి ఱేఔుండా కేళఱం 
మితౄసర కూటవ్ ఎయార్స ఄభత ేఄపుడ్ె ఔలాజోడ్ె మసమాయౌ. 
 
చికూతస: మోగికూ లస్ ఱెన్స (కసనెాక్స) ఔలాజోడ్ె మసమడ్ం; రసట్ ్ళఱల  దఖగయగస ఈండేయ శువటంగస ఔతుహయసు భ. 
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2) భయోహమ  ా
దయంగస ఈండ ేళశు ళపఱన ఖుమిుంచఱేతు దఽలహట ఱోతృసతుా భయోహమా ఄంట్ాయు. ఐద నండు ఆయరెభ ఐద 
శంళతసమసఱ ఱోప ళమశ ఈండ ేరసమిఱో ఆద  ళశు ంద . భయోహమా ళళేు  జీయతాంతం ఈండుతృో తేంద ; తృసర యంబ 
దఴఱో చికూతస చేమఔతృో త ేమ ట్ీనాఔు శంఫంధ ంచిన ఆఫబందఱు ళయసు భ. మితౄసర క్షన్ దాామస రసయధ  తుమసి యణ 
ఄళపతేంద . 
 
చికూతస: మోగికూ బ ైనస్ ఱెన్స (కసనేకవ్) ఔలాజోడ్ె మసమడ్ం; మోగి ఔలలజోడ్ెతు ఎఱలపుడ్ రేశఔుతు ఈండాయౌ   
 
3) ఴ ైమోహమ  ా
దఖగయ ఈండ ేళశు ళపఱన ఖుమిుంచఱేతు దఽలహట ఱోతృసతుా ఴ ైమోహమా ఱేదా ఴ ైర్ బ ట్ోర హమా ఄంట్ాయు. చినా 
హఱలఱోల  "ఄకసభడేట్్వ్ ళర్" ఎఔుకళ ఈండ్డ్ం ళఱల  రసలలకూ ఇ శభశయ ళచేి ఄళకసఱసఱు తఔుకళ. ళమశ  మిగ ే
కొదీద ఄకసభడేట్్వ్ ళర్ తఖగడ్ం ళఱల   దదరసలలఔు అఔుయఱర్ ళ ్రైన్ తో తృసట్ు ఴ ైర్ బ ట్ోర హమా ఔడా ళచేి 
ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. డెభఱేట్స ఄభన పయహల్ ఔు మితౄసర క్షన్ దాామస రసయధ  తుమసి యణ ఄళపతేంద . 
చికూతస  
మోగికూ లస్ ఱెన్స (కసనెాక్స) ఔలాజోడ్ె మసమడ్ం ఱేదా కసంట్ాక్ట ఱెన్స మసమడ్ం. 
ఇ కూంద  ఱక్షణాఱు ఈంట్ేన ేహఱలఱఔు ఔలాజోడ్ె ఆరసాయౌ: 

 తీళరబ ైన ఴ ైర్ బ ట్ోర హమా (> +3.00 మ ండ్ె ఔనఱఔు ళహిమర్ డెభఅఫ్టర్ చేమగస)  
 ళహకాంట్స భమిము తీళరబ ైన ఴ ైర్ బ ట్ోర హమా ఈనాపుడ్ె  

 
4) ఏళహటగసమట్్జం 
కసమిామా భమిము ఱెన్స ఔు ళయతాయశం ఖఱ ఔమేాచర్ మేడుమస్ ఏయుడ్డ్ం; ఄద  ఔడా ఄతుా బ మిడుమన్స ఱో; 
దీతు ళఱల  కోక ేల న్ ఱో ఔక తౄో ఔస్ ఏయుడ్డ్ం జయుఖుతేంద . భయోహక్ భమిము ఴ ైమోహమా మోఖుఱఔు 
ఏళహటగసమట్్జం ఈండ ేఄళకసఴం ఈంద . దయంగస ఈండ ేరసట్్తు శమిగస చడ్ఱేఔతృో ళడ్ం, తఱనొహు మసళడ్ం ళంట్్య 
దీతు ఱక్షణాఱు. మితౄసర క్షన్ దాామస రసయధ  తుమసి యణ ఄళపతేంద . 
 
చికూతస: మోగికూ ఏళహటగసమట్్క్ ళహయౌండురఔల్ ఱెన్స ఈనా ఔలాజోడ్ె ఆరసాయౌ 
 
5) ఱో యజన్  
చప ఱసఴాతంగస భందగించడ్ం భమిము మోజురసమ ీచయయఱు చేమఱేఔతృో ళడ్ం ఇ రసయధ  ఱక్షణాఱు. యధ ఱో 
జనాఱన ఖుమిుంచఱేఔతృో ళడ్ం, ఫో యుడ  మీద మసశనాయ భశఔగస ఔతుహంచడ్ం, తోట్్రసమితో తృో యౌళేు  మసళ ేరేఖం 
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తగిగతృో ళడ్ం భమిము చప శభశయఱ ళఱల  ళేాఴితేఱతో అడ్ెకోళడ్ంఱో ఆఫబందఱు. చికూతస, మితౄసర కూటవ్ ఔమ క్షన్ 
తమసాత ఔడా చప శభశయఱు తఖగళప. ఇ రసయధ  ఈనా రసమికూ ఱభెట్స  మ సషన్ 6/18గస ఈంట్ుంద  భమిము 
ళ ంట్రల్ యశళల్ పల్డ  తగిగతృో ముంట్ుంద . 
చికూతస 

 ఴశు రచికూతస - ఆండుకేట్ెడ్స ఄభత;ే ఈదాషయణ: మోగికూ కేట్మసక్ట ఔడా ఈంట్ ే
 మోగ ిచప యసభయిాం మీక్షుంచాయౌ  
 మితౄసర క్షన్ తుమిదవటబ ైనద గస ఈండాయౌ భమిము ఄళశయం ఄభత ేఔలాజోడ్ె ఆరసాయౌ 
 ఱో యజన్ శభశయఱన ఄధ ఖమించడాతుకూ అహటఔల్ మిఔమసఱు (భాగిాప భమర్స, ట్ెయ్యో కప్స) భమిము 

నాన్-అహటఔల్ మిఔమసఱు (చదళపఔున ేఈఔయణాఱు) 
 

2.1 మ డ్స ఐస్ (Red Eyes) 
ఇ కూంద యళమింఫడ్డ రసయధఱు ఄఔయసమతేు గస ళచేి ఄఔయట్స మ డ్స ఐస్ ఔయౌగ ిఈంట్ాభ: అఔుయఱర్ ట్రా భా, 
కసమిామల్ ఄఱసర్, ఈరెభట్్స్ భమిము ఔంజకూటరెభట్్స్ 
2.2 అఔుయఱర్ ట్రా భా 
అఔుయఱర్ ట్రా భా ఄనేద  ఔంట్్కూ తగియౌన దెఫబఱు, రసట్్ఔంద న చికూతస భమిము మోగ ిరెభదయచమితర అధాయంగస నాఱుఖు 
యధాఱుగస ళమీగఔమించఫడాడ భ. ఄయ:  మోిమేట్్ంగ్ ఆంజుమ,ీ ఫల ంట్స ఆంజుమ,ీ తౄసమింగ్ ఫాడీస్ భమిము 
ఫర్ా్/యయసమనం ళఱల  ఆంజుమ.ీ 
 
1)  మోిమేట్్ంగ్ ఐ ఆంజుమ ీ
దనెభన ళశు ళపఱ ళఱల  ఔంట్్కూ తగిఱే దెఫబ. ఈదాషయణఔు భులైా, శద , బేఔుఱు, ఔఱం, ఔతిు , తీఖఱు, 
ముదఱభెనయ 
రసయధ  తుమసి యణ  

 కసమిామా భమిము/ఱేదా ళ లమస మీద తెగిన గసమం 
 ఔంట్ ్గోల బ్ రెనఔ గసమం ఄభత ేఔతుహంచఔతృో రొచి కసతూ ఔక ఔనా ఔనాా దెఫబ తగియౌన ఔనా 

చినాద  ఄళపతేంద   
 పయహల్ ఆమ ాఖుగ ఱర్ ఱేదా ఔతుహంచఔతృో ళడ్ం  
 ఆంట్రా అఔుయఱర్ తుమిమతాఱభెన ఐమిస్ ఱేదా ఱెన్స ఱో ఫాగసఱు ఫమట్కూ తృ డ్ెచఔు ళచిి యఔుం 

మాంట్ీమిమర్ ఛాంఫర్ ఱోకూ రరేయంచడ్ం 
 ఔనమ ుఱు ఔడా దెఫబతినండొచ  ి   

చికూతస 
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ఔంట్్కూ ఔళచంఱా ఈండేందఔు  
B: ట్ెట్ానస్ ట్ాకససభడ్స 0.5 ml, ఆంట్రా భుశకాఱర్ యసట ట్స, తృ ర ప భఱాకూసస్ 

దీతుతోతృసట్ు 
A: అకుసట్ెమసళ భకూలన్ ఔంట్ ్అభంట్ెమంట్స, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి భూడ్ె మోజుఱు 

దీతుతోతృసట్ు 
A: తృసమసళ ట్భాల్ 1 gm, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి భూడ్ె మోజుఱు 
హఱలఱఔు - 10-14 mg/kg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి, భూడ్ె మోజుఱు 

ఖభతుఔ: 
 ఔంట్ ్అభంట్ెమంట్స చాఱా శతుాతంగస ఔనమ ు రెనఔ ఫాఖంఱో ూమాయౌ  
 భంద ూళేట్పుడ్ె ఱేదా ఆతయ శభమాఱోల  ఔంట్ ్మీద ఎట్ుళంట్ ్తిుడు  ట్టఔడ్ద  
 ఴశు రచికూతస ఄళశయభభయ అఱశయం చేళేు  ఱసఴాతబ ైన ఄంధతాం ఔయౌగ ేరభాదం ఈంద ; కొతుా శందమసైఱోల  

ఔనా తీళేమాయౌస మసరొచి 
ఴశు రచికూతస  
ఔంట్ ్రెభదయ తుపణుడ్ె దెఫబ తగియౌన నఱఫ్భ ఎతుమిద  ఖంట్ఱ ఱోప ఴశు రచికూతస చేమాయౌ  
ముదట్ గసమం యొఔక రఫాళం తగిగంచడాతుకూ ఔంట్ ్మాంట్ీమిమర్ ఛాంఫర్ ఱో  

A: జ ంట్ాబ ైళహన్ 200µg, 0.1 ml ఆంజక్షన్ యసట ట్స ఱో 
ఔంట్్ఱో చీభు ఈనాట్ుట  ఖుమిుళేు  (ఎండోఫ్సు ఱబ ైట్్స్) ఇ కూంద  ఆంజ క్షనల  ఆరసాయౌ: 

D: రసంకోబ ైళహన్ 1000µg, 0.1 ml ఆంజక్షన్ యసట ట్స ఱో 
దీతుతోతృసట్ు 

D: ఄమిఔళహన్ 0.4 mg, 0.1 ml ఆంజక్షన్ యసట ట్స ఱో 
దీతుతోతృసట్ు 

D: ళ పపమసకూసమ్ 1000µg, 0.1 ml ఆంజక్షన్ యసట ట్స ఱో 
ఴశు రచికూతస తమసాత రసడ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స 

C: జ ంట్ాబ ైళహన్ 0.3% ఔక చఔక, చికూతస జమిగిన ఔంట్ోల , ఖంట్ఔు ఱేదా మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు 
దీతుతోతృసట్ు 

C: కోల మసంప తుకసల్ 0.5% ఔక చఔక, చికూతస జమిగిన ఔంట్ోల , ఖంట్ఔు ఱేదా మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు 
ఱేదా 

C: ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ 0.3% ఔక చఔక, చికూతస జమిగిన ఔంట్ోల , ఖంట్ఔు ఱేదా మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు 
డెభఱేవన్ కోశం ఆళాళఱళహన చఔకఱు: 

C: ళ భకోల  ంట్ోఱేట్స 1% ఔంట్ ్చఔకఱు, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
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ఱేదా 
C: ఄట్ోర హన్ 1% ఔంట్ ్చఔకఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ి

  
2) ఫల ంట్స ఆంజుమ ీ
ఇ దెఫబఱు యసధాయణంగస మసలైల , ఫంతేఱు, హడుకూయౌ, ముదఱభెన రసట్ ్ళఱల  ఔంట్్కూ తఖుఱుతాభ. 
రసయధ  తుమసి యణ  

 నొహు భమిము/ఱేదా చప ఱోం 
 కసమిామా రెనఔ యఔుం ఈండ్డ్ం  
 ూయహల్ యసధాయణంగస ఈండొచి ఱేదా ఔద ఱుండొచి 
 ఆంట్రా అఔుయఱర్  రవర్  యుఖుదఱ 

ఫల ంట్స ఆంజుమ ీ- తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
కూలవటబ ైన ఱేదా ఫఱబ ైన ఫల ంట్స ఆంజుమ ీతగియౌనపుడ్ె మోగితు ఴశు రచికూతస కోశం ఔంట్్రెభదయ తుపణుడు దఖగయఔు 
తీశఔురెయళాయౌ. కూంద చెహున యధంగస మోగితు మియౕయౌంచి ఫల ంట్స ట్రా భాన మిపయల్ దాామస మివకమించాయౌ: 
ట్ేఫుల్ 3: కూలవటబ ైన ట్రా భా మిళహితేఱన ఎదమోకళడ్ం 

మీక్ష దాామస ఔనగొన  ాయవమాఱు తీశకోరసయౌసన చయయఱు 
ఴ ైపభా ఱేద, యసధాయణ చప మియౕఱనఱో ఈంచాయౌ  
ఴ ైపభా, నొహు ఱేద రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ 
ఴ ైపభా ఱేద, యసధాయణ చప, నొహు తృసమసళ ట్భాల్, మ ండ్ె మోజుఱు మియౕఱనఱో ఈంచాయౌ, 

నొహు తఖగఔతృో త ేరెభదయడుా శంరద ంచాయౌ 
చప భందగించడ్ం, నొహు తృసమసళ ట్భాల్, ఄతయళశయంగస రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ 
ఴ ైపభా, నొహు, చప భందగించడ్ం తృసమసళ ట్భాల్, రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ 
 
రెభదయ తుపణుడ్  ెశచించ ేజఞఖాతుఱు 
A. భందఱ దాామస చికూతస 
ళ టమసభడ్స ఔంట్ ్చఔకఱు - ఇ చికూతస ఫల ంట్స ట్రా భా ఈనా రతి మోగికూ భమిము నొహు భమిము/ఱేదా ఴ ైపభా 
ఈనా రతి మోగికూ ఆరసాయౌ: 

C:  రడుాయో ఱోన్ 0.5 - 1% ఔంట్ ్చఔకఱు, ఖంట్ఔు ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ళహతౄసయుస బేయఔు 
ఱేదా 

ళ టమసభడ్స + మాంట్్ఫయోట్్క్ ఔంట్ ్చఔకఱు: 
C: డెకససబ తాయ న్/కోల మసంప తుకసల్ ఔంట్ ్చఔకఱు 0.1% - 0.5 %, ఖంట్ఔు ఱేదా భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
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ళహతౄసయుస బేయఔు 
డెభఱేట్్ంగ్ కోశం ఔంట్ ్చఔకఱు 

C: ళ భకోల  ంట్ోఱేట్స 1%, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 
ఱేదా 

C: ఄట్ోర హన్ 1%, మోజుకూ ఔ యసమ ి
మాంట్-ీగసల కోభా భందఱు  
ఆంట్రా అఔుయఱర్  రవర్ ఄధ ఔంగస ఈనా మోఖుఱఔు ఇ భందఱు ఆరసాయౌ  

D: ట్్మోఱాల్ ఔంట్ ్చఔకఱు, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
దీతుతోతృసట్ు 

C: ఄళహట్ాజోఱబ ైడ్స భాతరఱు 
ఱేదా 

C: భాతుట్ోల్ (మాంగిల్ కోల వర్ గసల కోభా ఱో చెహున యధంగస మోతాద తీశకోరసయౌ) 
ఴ చిమిఔ: 
 భఱోకసమిున్ ఔంట్ ్చఔకఱు ఴ ైపభా ఈనా మోఖుఱఔు ఆళాఔడ్ద 
కసమిామల్ ఄఫలరవన్ ఈంట్ ేళ టమసభడ్సస ఈనా ఔంట్ ్చఔకఱు రసడ్ఔడ్ద 
ఄనాఱెు ళహక్స 
 భన చెహున యధంగస తృసమసళ ట్భాల్ ఆరసాయౌ 
B. ఴశు రచికూతస 
ఴ ైపభా భమిము మాంట్-ీగసల కోభా భందఱు రసడునా తఖగఔుండా ఈండ ేఄధ ఔ ఆంట్రా అఔుయఱర్  రవర్ ఖఱ 
మోఖుఱఔు ఴశు రచికూతస చేమాయౌ. ఇ ఱక్షణాఱఔు తోడ్ెగస కసమిామల్ ఫలడ్స ళ జటతుంగ్ ఈండొచి, ఈండ్ఔతృో రొచి. 
ఴశు రచికూతసఱో ఫాఖంగస మాంట్ీమిమర్ ఛాంఫర్ ఱో ఖడ్డఔట్్టన యకసు తుా త ఱగించాయౌ భమిము చికూతస ఄనంతయం 
ఆంట్రా అఔుయఱర్  రవర్ ఎఱా ఈందో మియౕయౌంచాయౌ. 
 
3) తౄసమిన్ ఫాడీస్ 
ఴమీమసతుకూ శంఫంధ ంచతు, ఫాషయ రసతాళయణాతుకూ శంఫంధ ంచిన దామసి ఱు ఔంట్్ఱోకూ రెలలడ్ం దాామస శభశయఱు 
ళయసు భ; ఈదాషయణఔు - ఱోషప తేనఔఱు, ఔయగసమఱు ఱేదా జంతే ఫాగసఱు ఔంట్్ఱోకూ రరేయంచడ్ం. 
రసయధ  తుమసి యణ 

 కసమిామా ఱేదా ఔనమ ు మీద తౄసమిన్ ఫాడీస్ ఈంట్ ేఔనా నొహు, ఎయాగస భామితృో ళడ్ం, ఔతూాయు కసయడ్ం 
భమిము తౄో ట్ోతౄో తమా ళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహయసు భ 

 ఔరేల దామసి ఱు ఫమట్ ేఔనఔ ఈంట్,ే ఄయ భాభుఱుగస ఎదట్ ్రసమికూ ఔతుుయసు భ 
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 చప భందగించడ్ం ఱేదా తృో ళడ్ం 
చికూతస 
1. మోగితు అశతిరఱో చేమిి, ట్ెట్ానస్ ఔు ఆభూమానెభజేవన్ ఆరసాయౌ. 
2. రసంకోబ ైళహన్ (IV) 1 g ఆంజక్షన్, ఖంట్తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ, రతి నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు. 
3. జ ంట్ాబ ైళహన్ 2 mg/kg ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ఱేదా 
ళ ఫ్సట జిడెభమ్ (IV) 2 g ఆంజక్షన్, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ఱేదా  
ళ ఫ్టమోాకోసన్ (IV) 2 g ఆంజక్షన్, మోజుకూ ఔ యసమ ి
4. కూలండాబ ైళహన్, ఫాళహఱలస్ ళ మిమస్ ఆనెిక్షన్ తగేగంతళయఔు  
కూలండాబ ైళహన్ (IV) 600-900 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. 
హఱలఱఔు: మోజుకూ 20-40 mg/kg, అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి మాంట్్ఫయోట్్క్స ఏడ్ె నండు ద  
మోజుఱు కొనయసగించళచి.  
5. ఴశు రచికూతస తమసాత ఫాకుటమిమల్, ఎండోఫ్సు ఱభెమట్్స్ ఈంట్ే ట్ాహఔల్ తౄో మిటప భడ్స ఔంట్్చఔకఱు, శబ్-ఔంజక టటళల్ 
ఆంజక్షన్ భమిము ఆంట్రా యట్్రమల్ ఆంజక్షన్ భమిము ళ భకోల  జిక్ డరా ప్స రసడొచి. 
4) ఫర్ా్/యయసమనం ళఱల  ఆంజుమీఱు  
ఄగిా ళఱల , మాళహడ్స, తృసభు యవం, పయుఖు కసట్ు, భందఱు, ళహబ ంట్స ఱేదా శనాం ఔంట్ోల  డ్డ్ం ళఱల  ఇ 
ఄళశి ళశు ంద .  
రసయధ  తుమసి యణ  

 మోగికూ తౄో ట్ోతౄో తమా ళచిి ఈండొచి  
 ఔంట్్ఱో నండు ఄధ ఔంగస ఔతూాయు కసయడ్ం 
 కసమిామా భశఔఫాయడ్ం 
 ఔంజనెభరళల్ యఔు నాయళఱు నాఴనం ఄళాడ్ం 
 ళహబ ంట్స ఱేదా భూయౌఔఱు ఱేదా తేనఔఱు ఔంట్్ఱో ఔతుహంచడ్ం 
 ఔనమ ుఱ భ చయమం కసయౌతృో ళడ్ం (ఄగిా ళఱల  రభాదం జమిఖుంట్)ే 

చికూతస భాయగదయశకసఱు  
ఆఫబంద  ఔయౌగిశు నా ఔంట్్తు ద  తుభుయౖసఱ తృసట్ు తూట్్తో ఔడ్గసయౌ. ఔరేల అశతిరఱో ఔంట్్తు యబరయచాయౌ 
ఄనఔుంట్ ేఔనమ ుఱన రెనకూక ళంచి, ఔంజక టటళల్ యసక్ న యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఱేదా మింఖర్స ఱాకేటట్స ఱేదా తూట్్తో 
భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఔడ్గసయౌ.   
1. శమిమర్ భమిము ఆతూిమిమర్ తౄసమిాక్స నండు గన దామసి ఱన ఔంజక టటరసఔు భతేు  ఆచిి త ఱగించాయౌ. 
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ఔనమ ుఱు డ్ఫల్ ఎళయషన్ చేళహ తౄో మ సప్స శయౘమంతో ఇ తు చేమాయౌ. ఔరేల డ్ఫల్ ఎళయషన్ ఔుదయఔతృో త,ే తడు 
కసట్న్ ఈయోగించి తౄసమిాక్స జఞఖాతుగస తేడ్రసయౌ. 
2. యో డుమం ఎతియ్న్ డెభఄబ ైన్ ట్ెట్రా -ఄళహట్్క్ మాళహడ్స (EDTA) 0.01 to 0.05 మోఱార్ య ఱయవన్ రసడు 
కసయౌషమమ్ ఴ ైడరా క ైసడ్స న ఔమిగించళచి. 
3. ఐఫుతృో ర ప న్ 400 mg భాతరఱు, ఄళశయం ఄభతేన ేరసడాయౌ. 
ఔంట్్కూ ఔట్ుట  ఔట్్ట అుఱోమఱజిస్ట ళదదఔు ంహంచాయౌ. 
ఴశు రచికూతస  
డుఫ్భరడెమంట్స, ట్ీననతృసల ళట, యౌంఫాల్ ళ టమ్ ళ ల్ ట్రా నాస లెంట్ేవన్, క యట్ోతృసల ళట, క యట్ో రశుళహస్ 
 
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: ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స భమిము మీశల్స  
ట్రా భా - ఱసమీమిఔ ఱేదా యయసమన  
తృో వకసఱ ఱోం - యట్మిన్ A ఱోం 
రసయధ  తుమసి యణ 

 ఔనా నొహు భమిము ఎయాగస భాయడ్ం 
 ఄధ ఔంగస కసమ ేఔతూాయు  
 తీళరబ ైన తౄో ట్ోతౄో తమా  
 చప భందగించడ్ం  
 కసమిామా మీద ఫూడుద/తెఱుప యంఖు భచి 
 ూయహల్ యసధాయణంగస ఈండొచి 

ఆనెిక్షుమస్ కసమిామల్ ఄఱసర్స  
 ఇ రసయధ  ళచిిన మోఖుఱు ఔంట్ ్రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ  
 ఔంట్ ్అభంట్ెమంట్స ూళహ, లల్డ  రసడాఔ రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ 

ఔంట్ ్రెభదయ అశతిరఱో ఇ కూంద  యధానాఱు తృసట్్ంచాయౌ 
 క్షుణణంగస ఔంట్ ్మీక్ష 
 ఄఱసర్ యొఔక తృసట్ర్ా తెఱుశకోళడాతుకూ భమిము కసమిారసల్ డుప క్ట మిభాణం తెఱుశకోళడాతుకూ 

ఫ్ోల మ ళ న్స యో డుమం డరా ప్స ఱేదా ఱోఔల్ ఄనళేుతిక్ ఫ్ోల మ ళ న్స ళహట పో్ మీద రసడు తెఱుశకోరసయౌ  
 గసా మ్ ళ జటన్ భమిము తృో ళేటలహమం ఴ ైడరా క ైసడ్స ళ జటతుంగ్, కసమిారసల్ యసోహంగ్ దాామస, మీక్ష పయౌతాఱు ళచేి 
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రధభ చికూతస చేమాయౌ  
యసధాయణ చయయఱు 

 తృసచింగ్ చేమఔడ్ద. 
 ఔనఱన తయచగస ఔడ్ెఖుత యబరంగస ఈంచకోరసయౌ.  
 ట్్రకూమాళహస్, తౄసమిన్ ఫాడ,ీ ఎంట్ోర హమాన్, డాకూాయోళహళహటస్ ముదఱభెన ఄళశిఱు ఈంట్ ేభుంద రసట్్కూ 

చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
 నెకోా ట్్క్ ఔణజఞఱాతుా త ఱగించడ్ం దాామస మాంట్్ఫయోట్్క్స తుతీయు బ యుఖళపతేంద . 
 ళ ఔండ్మ ీగసల కోభా ఱాంట్్ ఄళశిఱన తాయగస ఖుమిుంచి, తఖు చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 

భందఱు  
ఎంహమిఔల్ చికూతస ముదఱు ట్్ట, ఄఫ్సు ఱోమఱజిస్ట ఔు ళహతౄసయుస చేమాయౌ 
1. ళ తౄసజోయౌన్ 5% ఔంట్్చఔకఱు (50 mg/ml) య ఱయవన్, 5 ml డుళహటల్డ  రసట్ర్ ఱో 250 mg ళ తౄసజోయౌన్ ఔయౌహ 
య ఱయవన్ తమాయు చేమాయౌ.  
ఱేదా  
మోకూసఫ్ోల కససళహన్ ఔంట్్చఔకఱు, రతి ఄయఖంట్ఔు ఔ చఔక ఆఫబంద  ఔయౌగిశు నా ఔంట్్ఱో రేశకోరసయౌ. 
2. ట్ాహఔల్ తౄో మిటప భడ్స జ ంట్ాబ ైళహన్  
ఱేదా 
ట్ోఫరా బ ైళహన్ 14 mg/ml (1.4%), రతి ఄయఖంట్ఔు ఔ చఔక ఆఫబంద  ఔయౌగిశు నా ఔంట్్ఱో రేశకోరసయౌ. 
3. ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ ఱేదా ఒఫ్ోల కససళహన్ 0.3% ఔంట్్చఔకఱు, మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
మోగి శుందనన ఫట్్ట భంద రసడ్ఔం తగిగంచాయౌ, ఔతూశం మ ండ్ె నండు భూడ్ె రసమసఱు రసడాయౌ. ఔరేల  
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ డ్ఔతృో త:ే 
a. ళ తౄసజోయౌన్ 100 mg శబ్-ఔంజక టటళల్ ఆంజక్షన్. ఔంజక టటరసఔు భతేు  ఆచాిఔ రసడాయౌ. 
b. జ ంట్ాబ ైళహన్ 20 mg శబ్-ఔంజక టటళల్. ట్ాహఔల్ డరా ప్స ళఱల  ళహియబ ైన పయౌతాఱు మసళట్ేల ద ఄనఔుంట్.ే 
4. ఄట్ోర హన్ శఱేిట్స 1% ఔంట్ ్అభంట్ెమంట్స, మోజుకూ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె యసయుల . 
5. మోిమేట్ెడ్స కసమిామల్ ఄఱసర్, ఆం ండుంగ్ మోిమేవన్, కసమిామల్ ఄఱసర్ తమసాత మోిమేవన్ ఆంజుమ,ీ 
ఆనెిక్షనల  ఈనాట్టభత ేేమ ంట్యల్ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడొచి.  
ఴ చిమిఔ: ళ ఔండ్మ ీగసల కోభా ఖనఔ ఈనాట్టభత ేకసమిటకోళ టమసభడ్సస కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స. 
 
ట్రా భాట్్క్ కసమిామల్ ఄఱసర్స 
ఇ రసయధ కూ తీశకోరసయౌసన భాయగదయశకసఱు/చికూతస  భన రసడునట్ుట గస రసడాయౌ; ఄభత ేఆందఱో కసమిామల్ 
ఄఫలరవన్ మినయౘభంప. కసమిామల్ ఄఫలరవన్ ఱక్షణాఱు - నొహు, కసంతిఱో ఏదో  ఈనాట్ుట  ఄతుహంచడ్ం (ఆశఔ 
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ఱాగస) భమిము ఎఔుకళగస ఔతూాయు కసయడ్ం. ఆఱాంట్ ్శభమంఱో మాంట్్ఫయోట్్క్ అభంట్ెమంట్స రసడు, తృసయడ్స 
 ట్ాట యౌ. ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తమసాత ఈఴభనం మసఔతృో త ేఔంట్ ్రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ. 
 
2.4 ఈరెభట్్స్ 
ఈయమల్ ఔణజఞఱాతుకూ (ఐమిస్, కొమసభడ్స, ళహయౌమమ ీఫాడ)ీ ళచేి ఆన ల్బేవన్ న ఈరెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ  
మసళడాతుకూ కసయణాఱు తెయౌమద; ఄభత ేకొతుా అట్ోఆభూయన్ రసయధఱు (ఈదా: యుభట్ాభడ్స అయుమ ైట్్స్), రెభయల్ 
భమిము ళహశటమిక్ రసయధఱు (ఈదా: ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్, ఱెరళహ, ళహపహయౌస్) ళఱల  ఈరెభట్్స్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఈరెభట్్స్ ఱక్షణాఱ అధాయంగస భూడ్ె యకసఱు; ఄభత ేఆందఱో ఄఔయట్స ఈరెభట్్స్ చాఱా రభాదఔయం. 
ఆందఱో: 

 ఔంట్ ్నొహు భమిము ఎయాగస భాయడ్ం 
 ఎఔుకళగస ఔతూాయు కసయడ్ం భమిము తీళరబ ైన తౄో ట్ోతౄో తమా  
 ళ భతూకూమా ళఱల  పయహల్ చినాద  ఄళాడ్ం భమిము చప భందగించడ్ం 
 ళహల ట్స-ఱాంప్ ఫయోబ ైకోా యో కహక్ మీక్షఱో, క మసట్్క్  రళహహట్ేట్స, ఔణాఱు భమిము ఴ ైతృో హయోన్ ళంట్్య 

మాంట్ీమిమార్ ఛాంఫర్ ఱో ఔతుహంచళచి   
చికూతస  
1. డెకససబ తాయో న్ 0.1% ఔంట్్చఔకఱు ఱేదా తెట్ాబ తాయో న్ 0.1% ఔంట్్చఔకఱు ఱేదా  రడుాయో ఱోన్ యో డుమం 
తౄసళేిట్స 0.1% ఔంట్్చఔకఱు ఱేదా  రడుాయో ఱోన్ ఄళహట్ేట్స 0.1% ఔంట్్చఔకఱు. ఖంట్ ఱేదా మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ 
యసమి ఆరసాయౌ. ఔరేల ట్ాహఔల్ ళ టమసభడ్సస దీయఘకసయౌఔంగస రసడాయౌ ఄనఔుంట్ ేఱోట్ె రడాాల్ 0.5% ఱేదా ఫ్ోల మో 
బ తోనాల్ 0.1% రసడాయౌ, దీతుళఱల  ళ ఔండ్మ ీగసల కోభా ళచేి ఄళకసఱసఱు తఖుగ తాభ. 
2. షోభట్ోర హన్ ఴ ైడోరఫోర బ ైడ్స 2% ఔంట్్చఔకఱు ఱేదా ఄట్ోర హన్ శఱేిట్స 1% ఔంట్ ్అభంట్ెమంట్స, మోజుకూ ఔట్ ్
ఱేదా మ ండ్ె యసయుల  
3.  భన భందఱఔు రసయంఱోప బ యుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో త ేఱేదా తీళరబ ైన అంట్ీమిమర్ ఈరెభట్్స్, ఫ్భఱాట్యల్ 
ఆనొాఱాబ ంట్స భమిము తృసనరెభట్్స్ ళంట్్య ఈంట్:ే 
 రడుాయో ఱోన్ 1 mg/kg ఱేదా 40-80 mg భాతరఱు, మోజూ ఄఱాుయౘయం తీశఔునాాఔ. మోతాదన మ ండ్ె నండు 
నాఱుఖు రసమసఱఔు తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. 
4. రసయంఱోప బ యుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో త ేఱేదా తృో ళహటమిమర్ ఈరెభట్్స్, తీళరబ ైన ఈరెభట్్స్ ఈంట్ ే
 మిఅఔుయఱార్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస (శబ్-ఔంజక టటళల్ ఱేదా తృో ళటమిమర్ శఫ్టనాన్ ఆంజక్షన్) రసడాయౌ: 
మిథెభల్- రడుాయో ఱోన్ ఄళహట్ేట్స 20, 40, 80 mg/ml ఱేదా ట్ెభరమాంళహననఱోన్ ఄళహట్ోనెభడ్స  (10, 40 mg/ml) 0.5-
1.0 ml  
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ఴ చిమిఔ: ఆనెిక్షన్ ఈరెభట్్స్ ఈనారసమికూ ఇ భందఱు కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స.  
5. ఆంట్రా అఔుయఱర్  రవర్ ఈందేమో మీక్షుంచాయౌ, ఔరేల ఄధ ఔంగస ఈంట్ే: 
ట్్మోఱాల్ భాయౌభేట్స 0.5% ఔంట్్చఔకఱు మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  భమిము/ఱేదా 
ఄళహట్ాజోఱబ ైడ్స 250 mg మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల   
6. ఐఫుతృో ర ప న్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
7. ళహపహయౌస్, ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్, ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స, ఴ మ ుస్ జోశటర్, ట్ాకోసతృసల యో మళహస్ ముదఱభెన ఄళశిఱు ఈంట్,ే 
రసట్్తు ఖుమిుంచి తగిన చికూతస ఄంద ంచాయౌ.   
2.5 ఔంజతురరెభట్్స్ (ఔండ్ల ఔఱఔ) 
ఔంజనెభరరస కూ ళచేి ఆన ల్బేవన్ న ఔంజతురరెభట్్స్ ఄంట్ాయు. ఔనఱు ఎయాగస భాయడాతుకూ ఇ ఄళశి ఔ రధాన 
కసయణం. దీతుకూ భూఱకసయణాఱు ఫాకుటమిమా, రెభయస్ భమిము ఎఱమీుఱ ళఱల  ఔయౌగ ేఆన ల్బేవనల . ఔంజతురరెభట్్స్ 
మసఔఔు ఖఱ కసయణాఱన ఫట్్ట, ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస ఈంట్ుంద . 
ఎఱమీు ఔంజతురరెభట్్స్ 
ఇ రసయధ  ళచిిన రసమికూ ఔనఱు దయద, ఆశఔఱాంట్ ్దామసి ఱు ఈనాట్ుట  ఄతుహంచడ్ం, కొతుా యసయుల  ఔనా 
కసయడ్ం ళంట్్య ఔనడ్ెతాభ. మీక్షుంచినపుడ్  ెఔనఱు తెఱల గస ఱేదా ఎయాగస ఈండొచి, తృసతోగోామిక్ 
శంకేతాఱభెన యౌంఫల్ ఴ ైర్ హగ మంట్ేవన్, తృసహఱేల  భమిము ఄుర్ ట్ాయసల్ ఔంజనెభరరస ళంట్్య ఔతుహంచొచి. 
భుదయు దఴఱోల  కసమిామా ఆఫబందఱు ఔడా తఱెతుళచి. 
చికూతస 
1. ట్ాహఔల్ కసంతనేవన్ - మాంట్ీఴిశటమిన్ (అంట్ాజోఱభెన్ 0.5% ఱేదా ప తుయబ ైన్) భమిము రసయో ఔంళహట ఔోటర్ 
(నాపజోఱభెన్ ఴ ైడోరకోల మ ైడ్స 0.05%) ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల . రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు.  
2. డెభయో డుమం కోామోగ టలకేట్స 4% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  ఱేదా 2% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; 
రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు. 
ఱేదా  
కుట్ోమోఱాక్ ట్ోర బ తాబ ైన్ 0.5% ఔంట్్చఔకఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు. 
ఴ చిమిఔ: ట్ాహఔల్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస పస్ట ఱభెన్ థెయపగస రసడ్డ్ం కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స. ఄతయళశయం ఄభత ేఔంట్్రెభదయ 
తుపణుడు శఱయౘ బేయఔు తఔుకళ మోతాదఱో ఇ భందఱు రసడాయౌ. 
3. రసయధ  తీళరం ఄభత,ే ళహశటమిక్ మాంట్ీఴిశటమిన్ ఆరొాచి. 
ళ ట్్రజిన్ ఴ ైడోరకోల మ ైడ్స 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ిఄఔయట్స ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు 
హఱలఱఔు: 5 mg 
మోగికూ యవమశచి  

 ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస భమిము ఎఱమీు ఔఱుఖజేళ ేరసట్ ్నండు దయంగస ఈండ్డ్ం ళఱల  థెయ 
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ఈయోఖఔయంగస భాయుతేంద . 
 ట్ాహఔల్ ఔంట్్చఔకఱు ఎంత తఔుకళ రసడుత ేఄంత భంచిద . 

 
రెభయల్ ఔంజతురరెభట్్స్ 
ఇ రసయధ  ళచిిన రసమికూ ఔంట్్ఱో నండు తూట్్ఱాంట్ ్దరళం కసయడ్ం, కసమిామాఔు రసయధ  ళళేు  తౄో ట్ోతౄో తమా ఈండ ే
ఄళకసఴం ఈంట్ుంద . ఄడుననరెభయస్ భూఱకసయణం ఄభత,ే ఔండ్ల ఔఱఔ ఈనా మోగ ిదఖగయఔు రెలలడ్ం దాామస రసయధ  
యో కూనట్ుట . మోగిఱో ఔంజనెభరళల్ నాయళఱోల  ఴ మోమేజస్ ఈండొచి. యసధాయణంగస ఇ రసయధ  దానంతట్ ఄద ే
తగిగతృో తేంద . ఆతయ జీళపఱ దాామస ళ ఔండ్మ ీఆనెిక్షన్ ఈందనఔుంట్ ేమాంట్్ఫయోట్్క్ ఔంట్ ్అభంట్ెమంట్స ఱేదా 
ఔంట్ ్చఔకఱు రేమాయౌ. 
ఖభతుఔ: రెభయల్ ఔంజతురరెభట్్స్ చాఱా శఱబంగస ఔమ ినండు భమొఔమికూ యో ఔుతేంద ; కసఫట్్ట మోగ ియొఔక 
ఔుట్ుంఫాతుా ఄరభతుం చేమాయౌ 
 
ఫాకుటమిమల్ ఔంజతురరెభట్్స్ 
ఇ రసయధ  ళచిిన రసమికూ నొహుఱేఔుండా చీభు కసయడ్ం జయుఖుతేంద . ఔంజనెభరరస ఎయాతు భఽదరెభన ఈమితఱంతో 
ఔతుహశు ంద . కొతుాయసయుల  చప శంఫంధ త ఆఫబందఱు ఔడా తఱెతేు తాభ. చికూతసఔు శుంద ంచతు మోఖుఱఔు 
ఔంట్ ్యసాబ్ తీశఔుతు గసా మ్ ళ జటన్, ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱు చేళహ పయౌతాఱన ఫట్్ట చికూతస చేమాయౌ. 
ఫాకుటమిమల్ ఔంజతురరెభట్్స్ ళళేు  మాంట్్ఫయోట్్క్ ఔంట్ ్చఔకఱు, భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి రేశకోరసయౌ. 
ఎట్ుళంట్ ్ఈఴభనం ఔతుహంచఔతృో త ేఔంట్్రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ. 
 
అఫ్సు యౌమమ  ాతుయోనేట్రమ్/తుయోనేట్ల్ ఔంజతురరెభట్్స్ 
ఆయరెభ ఎతుమిద  మోజుఱ ళమశఱోప యయళపఱఔు ళచేి ఄఔయట్స ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ ఆద . నెభళమిమా గోననమిమా, 
ఔలమీడుమా ట్రా కోభాట్్స్ భమిము ళ టప భఱోకోఔకస్ ఫాకుటమిమా ళఱల  ఇ రసయధ  ళశు ంద . తయౌల యయజనన భాయగంఱో 
నండు ళచేి యసర ళం నండు తడ్డఔు ఇ ఫాకుటమిమా ఆనెిక్షన్ యో ఔుతేంద .     
రసయధ  తుమసి యణ  
ఒడుభా, ఔనమ ుఱు ఎయాగస ఄళాడ్ం, తుయంతయంగస ఔంట్్ఱో నండు చీభు ఱాంట్ ్దరళం కసయడ్ం ళంట్్య రసయధ  
ఱక్షణాఱు. యట్్తోతృసట్ు కసమిామాఔు ఄతియౕగరభుగస ఄఱసమేవన్ భమిము చిఱుల  డ్డ్ం జయుఖుతేంద ; దీతు ళఱల  
చికూతస అఱశయం ఄభత ేఄంధతాం ళశు ంద . ఇ ఱక్షణాఱు భూడ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱు ఔతుహయసు భ, ఇ 
శభమంఱో మోగితు ఔంట్ ్రెభదయ తుపణుడు దఖగయఔు తీశక యళల యౌ. 
తురసయణ భమిము చికూతసఔు "STD ఄధాయమంఱో తుయోనేట్ల్ ఔంజతురరెభట్్స్ (NC) ఫ్ోల చార్ట" చడ్ండు 
ట్ేఫుల్ 4: మ డ్స ఐస్ రసయధ  తుమసి యణ మీద శంక్షుు శభాచాయం 
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రసయధ  చప శభశయన  ా

ఔన  ా

కసమిామ  ా
 

పయహల్ నొహు 
 

డుఱసిర్ు 
 

Allergic/ viral 
Conjunctivitis 

Good Both Clear Normal No Watery/muc 
oid 

Bacterial 

Conjunctivitis 
Good Both Clear Normal No Purulent 

Ophthalmia 
neonatorum 

 

Poor +/- One/both Cloudy 
+/- 

Normal +/- Yes Copious 
purulent 

Cornea ulcer Poor One/ both Gray spot Normal Yes Watery/puru 
lent 

Uveitis Poor One/ both Clear 
or 
cloudy 

Small & 
Irregular 

Yes watery 

Acute glaucoma Poor One Cloudy Mid dilated Yes Watery 

 

3.0 ళహకాంట్స (బ ఱల ఔనా) 
ళహకాంట్స ఄంట్ ేమ ండ్ె ఔనఱు చెమో ద ఔుకన చళహనట్ుట  ఈండ్డ్ం ఄందఱో ఔ ఔనా ఱోఱకూ ఱేదా ఫమట్్కూ 
తిమిగినట్ుట  ఄతుహశు ంద . ళమశ ఫలధం ఱేఔుండా ఄందమికూ ళశు ంద . చినా హఱలఱోల  ళహకాంట్స మసళడాతుకూ ఖఱ 
కసయణాఱు - మితౄసర కూటవ్ ఎయార్స, అంఫ్భఱోహమా (ఱేజి ఐ), మ ట్్ననఫాల యోట భా, కసట్మసక్ట భమిము ళహండోరమిక్ ఔంట్ ్
రసయధఱు.  దదఱోల  ళహకాంట్స డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ భమిము అమిబట్ల్/తఱ దెఫబఱ ళఱల  ఔయౌగ ేఄళశిఱఱో ఫాఖంగస 
ళశు ంద . 
చికూతస 
మితౄసర కూటవ్ ఎయార్ ఱేదా ఄయో ళహభేట్ెడ్స కసట్మసక్ట, కసమిామల్ ఒ ళహట్ ్ముదఱభెనయ ఈంట్ ేరసట్్తు శమిచేమాయౌ.  
ఆంట్మిమట్ెంట్స ఎకోసట్ోర హమా ఈంట్ ేపూయవన్ రసయమాభాఱు భమిము ఆతయ ఄళశిఱఔు అమోి అహటక్ రసయమాభాఱు.   
ఴశు రచికూతస 
ఴశు రచికూతస దాామస మాకూసస్ మీఄఱభెనెమంట్స ఔకట్ ేఇ రసయధ కూ తుమిదవటబ ైన చికూతస. 
మోగికూ యవమశచి  
భూడ్ె నండు ఐద శంళతసమసఱ ఱోప ళమశనా రసమిఱో యసట తశమస్ ఔు శమ ైన మీతిఱో శుంద యసు యు భమిము 
తుతీయు బ యుఖళపతేంద . 
హఱలఱు  మిగ ేకొదీద ళహకాంట్స దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో తేంద  ఄనేద  తుజం కసద, కసఫట్్ట యసట తశమస్ ఔు రెంట్న ేచికూతస 
తృ ందాయౌ. 

4.1 అఔుయఱర్ శమేుస్ డీళళ స్ (ఔంట్ ్ఈమితఱ రసయధఱు) 
ఔంట్ ్ఈమితఱాతుకూ ళచేి రసయధఱఱో భుకయబ ైన ట్ెమిజిమమ్ (pterygium) భమిము ఔంజనెభరరస యొఔక 
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యసకభస్ ళ ల్ కసమిసననభా . దీయఘకసయౌఔంగస ఔనా తృ డుగస ఈండ్డ్ం ళఱల  భమిము శయయయయమ ఎఔుకళ తఖఱడ్ం ళఱల  
ఔంజనెభరరస దెఫబ తినడ్బ ేఇ రసయధఱ ఱక్షణాఱు. 
4.2 ట్ెమిజిమమ్ (pterygium) 
కసమిామాన అఔామించ ేతిరకోణప ప భఫోర రసశకాఱార్ ఔణజఞఱప తృ య ళఱల  ఔయౌగ ేరసయధ తు ట్ెమిజిమమ్ ఄంట్ాయు. 
దీతుళఱల  కసమిామా మీద మోగికూ ఄతేఔునాట్ుట  ఈండ ేఔంజనెభరళల్ కసమిామా ఎఔుకళగస  మిగితృో తేంద . 
చికూతస  
యశళల్ మాకూసస్ రబేమం ఈనాపుడ్ె (ట్ెమిజిమమ్ భుదయు దఴఱో) ఴశు రచికూతస దాామస ఄనళశయప 
ఔణజఞఱాతుా త ఱగించాయౌ, అ తమసాత "పర ఔంజనెభరళల్ గసా ఫ్టట" చేమాయౌ. ఇ ఴశు రచికూతస కేళఱం ఄయహత ఈనా ఔంట్ ్
రెభదయ తుపణుఱు భాతరబ ేచేమాయౌ. ఴశు రచికూతస ఄనంతయం మాంట్్ఫయోట్్క్ + ళ టమసభడ్సస ఔయౌశనా 
ఔంట్్చఔకఱు మోగికూ ఆరసాయౌ. 
 
4.3 యసకభస్ ళ ల్ కసమిసననభ  ా
ఔంజనెభరరసకూ ళచేి ఄతి యసధాయణబ ైన ట్ృయభర్ ఆద .నెభమద గస  యుఖుత ఇ ట్ృయభర్ ళేలమస భమిము 
కసమిామాన అఔామిశు ంద . రసయధ  ఫాగస భుద మిత ేఔనఖుడ్ెల  ఱోఱకూ ఔడా ఇ రసయధ  రసయహశు ంద . జ మోడెమసమ 
హగ మంట్ోశమ్ ఈనా మోఖుఱఱో యసకభస్ ళ ల్ కసమిసననభా తాయగస రసయహు  చెందతేంద . ఴ చ్.ఐ.య ఈనా రసమిఱో 
ళచేి అఔుయఱర్ భాతుప ళేటవన్స ఱో ఆద  ఔడా ఔట్.్ 
రసయధ  తుమసి యణ 
యసకభస్ ళ ల్ కసమిసననభా ళఱల  ఏయుడున ట్ృయభర్ పడ్ర్ రెళ ల్స ఔు శంఫంధ ంచినదెభ తృసహఱల మ ీఱేదా జ ఱాట్్నెస్ 
భాస్ ఱా ఏయుడ్ెతేంద . యౌంఫస్ తృసర ంతంఱో ఈంట్ుంద  భమిము కసమిామాఔు ఆఫబంద  ఔయౌగించ ేఄళకసఴం ఈంద . 
చికూతస 
ఆంట్మ ిమసన్-α2b, బ ైట్ోబ ైళహన్ C భమిము 5-ఫ్ోల మోముమసళహల్ ళంట్ ్క మోథెయతృసట్్క్ ఏజ ంట్ుల  రసడ్ఔం ళఱల  
అఔుయఱార్ ఈమితఱం ముతాు తుకూ చికూతస ఄంద ంచ ేఄళకసఴం ఈంట్ుంద .  భగస ఴశు రచికూతస ళఱల  ఔయౌగ ేతృసజిట్్వ్ 
భామిున్స, యసకమింగ్, యౌంఫాల్ ళ టమ్ ళ ల్ ఱోట్ు ళంట్్య ఔడా తహుంచకోరొచి.  
ఆంట్మ ిమసన్-α2b ఔ యఔబ ైన ళ భట్ోక ైన్, దీతుా శక్షమజీళపఱు భమిము రెభయస్  భ తృో మసడేందఔు, మోఖతుమోధఔత 
ఈనా ఔణాఱతో తమాయు చేయసు యు.  ఆంట్మ ిమసన్-α2bఔు మాంట్ీతృో ర యౌపహమేట్్వ్, ళ భట్ోట్ాకూసక్ భమిము మాంట్్జ తుక్ 
ఱక్షణాఱు ఈంట్ాభ. దీతుతు శబ్-ఔంజక టటళల్ ఱేదా ఔంట్ ్చఔకఱ యౄంఱో రసడొచి. యసధాయణంగస ఔంట్ ్చఔకఱ 
యొఔక కసనసంట్ేరవన్ 1 million IU/mL ఈంట్ుంద . ఇ భంద ళఱల  80% - 100% మోఖుఱఱో ూమిుగస రసయధ  
నమం ఄభనట్ుట  ఄధయమనాఱు తెఱుపతేనాాభ. ఄభత ేఆంట్మ ిమసన్-α2b ఄతుా భందఱ దకసణాఱోల  
దొయఔద భమిము కమీద చాఱా ఎఔుకళ. 
ట్ాహఔల్ బ ైట్ోబ ైళహన్ C, OSSN చికూతసఔు ఄతయంత శభయిళంతబ ైన భంద. బ ైట్ోబ ైళహన్ C ఄనేద  
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మాంట్ీబ ట్ాఫో ఱభెట్స, ఄంట్ ేఆద  యౘతుఔయబ ైన ఔణాఱ యొఔక DNA మీద తు చేళహ RNA యడ్ెదఱ కసఔుండా 
ఄమిఔడ్ెతేంద . ఇ భంద ళఱల  80% - 100% మోఖుఱఱో ూమిుగస రసయధ  నమం ఄభనట్ుట  ఄధయమనాఱు 
తెఱుపతేనాాభ. బ ైట్ోబ ైళహన్ C కసనసంట్ేరవన్ మ ండ్ె యకసఱు - 0.02% ఱేదా 0.04%. తఔుకళ కసనసంట్ేరవన్ 
(0.02%) ఈనా భందతు యసధాయణంగస ఔ నెఱ తృసట్ు రసడాయౌ, ఎఔుకళ కసనసంట్ేరవన్ (0.04%) ఈనా భందతు 
రసయం రసడు చికూతస తమసాత భమొఔ మ ండ్ె నండు భూడ్ె రసమసఱు రసడాయౌ. బ ైట్ోబ ైళహన్ C ళఱల  అఔుయఱార్ నొహు, 
యౌంఫాల్ ళ టమ్ ళ ల్ ఱాస్, అఔుయఱార్ శమేుస్ ట్ాకూసళహట్ ్ళంట్్ రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . ంఔుిళల్ 
ళ టననళహస్ ళఱల  యౘతు ఔఱఖఔుండా ఈండాఱంట్ ేంఔుిళల్ ల గ్ ఄఔల వన్ చేళేు  శమితృో తేంద . 
5-ఫ్ోల మోముమసళహల్ హయభడున్ ఄనఱాగ్ ఱా తు చేళహ DNA ళహంతళహస్ న ఄడ్ెడ ఔుంట్ుంద . నెఱ నండు భూడ్ె 
నెఱఱ ళయఔు ఇ భందతు రసడుత ే100% కచిితతాంతో తుచేశు ంద  ఄతు ఄధయమనాఱు తెఱుపతేనాాభ. 
యసధాయణంగస ఇ భందతు నాఱుఖు నండు ఐద నెఱఱు రసడేఱా ళహతౄసయుస చేయసు యు. 5-ఫ్ోల మోముమసళహల్ ళఱల  
శాఱుబ ైన అఔుయఱార్ ఆమిట్ేవన్ భమిము ఔంజకూటరెభట్్స్ ళచేి రభాదం ఈంద . 
 
4.4 మ ట్్ననఫాల యోట భ  ా
ఫాఱయంఱో ఔంట్్కూ ళచేి ఄతియసధాయణబ ైన భాయౌగ ాంట్స ట్ృయభర్ . ఆద  ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు 
ళశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఇ రసయధ  ళచిినపుడ్ె ముదట్గస ఔతుహంచ ేఱక్షణం తెఱలతు పయహల్ మిఫ్ ల క్స (యౌయోకోకోమిమా), అ తమసాత 
ళహకాంట్స భమిము ఄయుదగస యట్్రమస్ ఴ మోమేజ్, ఴ ైపభా, అఔుయఱర్/ మిఅఔుయఱర్ ఆన ల్బేవన్, గసల కోభా. చిళమ ి
దఴఱోల  తృో ర తృోట ళహస్ భమిము ఴ ైతృో యోన్. ఇ రసయధ  ఔ తయం నండు భమొఔ తమసతుకూ శంఔామిశు ంద ; కసఫట్్ట రసయధ  
ఈనా హఱలరసడుకూ ఎళమ ైనా తోఫుట్ుట ళపఱు ఈంట్ ేరసమితు ఔడా మియౕయౌంచాయౌ. 
చికూతస  
A. ఆంట్రా అఔుయఱార్ ట్ృయభర్, ఄంతమసు తీమ ళమీగఔయణ ఖూా ప్ A నండు D, ముతుఱాట్యల్ ఱేదా ఫ్భఱాట్యల్ శభశయ 
ఄభత ేమోగితు మ ట్్ననఫాల యోట భా చికూతసగస కేందరంఱో చేమిుంచాయౌ. 
B. ఆంట్రా అఔుయఱార్ ట్ృయభర్, ఄంతమసు తీమ ళమీగఔయణ ఖూా ప్ A నండు D, ముతుఱాట్యల్ ఱేదా ఫ్భఱాట్యల్ శభశయ 
ఄభత:ే 
1. PMMA అమిబట్ల్ ఆంతృసల ంట్స తో ఔడున  భరభమ ీఇనయకూలభేవన్ 
మ ట్్ననఫాల యోట భాఱో ఇనయకూలభేవన్ చేళేట్పుడ్ె ఖుమిుంచకోరసయౌసన ఄంఱసఱు: 
> తఔుకళగస భాతుపయఱేట్స చేమడ్ం 
> ఔంట్్కూ యంధరం  ట్టఔడ్ద  
> యౘమ ాస్ట ఱాంగ్ (> 15 mm) అహటక్ నెర్ా శటంప్   
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> ఇనయకూలభేట్స ఄభనా ఔంట్్కూ భాకోా యో కహక్ ఎకస్రరఅఔుయఱార్ ఎక ర్నషన్ భమిము అహటక్ నెర్ా రబేమం 
ఈందేమో మీక్షుంచాయౌ. 
> జనయయబ ైన ఄధయనం చేమడాతుకూ తాజఞగస ఈనా భఽద ఔణజఞఱం తీశకోరసయౌ  
> తృో స్టఅమేట్్వ్ మేడుయోథెయ ఄళశయం ఄభత ేఫయోఆంట్్గేాట్ెడ్స ఆంతృసల ంట్స రసడ్ఔడ్ద 
2. నభూనా ళేఔమించి ఴియోట తృసథాఱజీకూ ంతృసయౌ భమిము బ ట్ాయసట ళహస్ న శచించ ేరభాదఔయ  
> మాంట్ీమిమర్ ఛాంఫర్ ళడుంగ్ 
> ఐమిస్ ఆతుిఱేట ోవన్ 
> ళహయౌమమ ీఫాడ ీఆతుిఱేట ోవన్ 
> భాళహవ్ కోమోభడ్ల్ ఆతుిఱేట ోవన్ 
> అహటక్ ఱామినా కూాఫోర యస 
> మ ట్ోర ఱామినార్ అహటక్ నెర్ా ఆనేావన్ 
> అహటక్ నెర్ా ట్రా నెసక్షన్ ఆనేావన్     
> ళలయల్ ఆతుిఱేట ోవన్ 
> ఎకస్రరళలయల్ ఎఔసట్ెన్స   
C. ఴియోట తృసథాఱజీఱో ఴ ై మిస్క తౄసఔటర్స, ఄంతమసు తీమ ళమీగఔయణ, ళేటజ్ II; ఎఔసట్రా అఔుయఱార్ ట్ృయభర్, ఄంతమసు తీమ 
ళమీగఔయణ, ళేటజ్ IIIA; మీజినల్ యౌంఫ్ ననడ్స బ ట్ాయసట ళహస్, ఄంతమసు తీమ ళమీగఔయణ, ళేటజ్ IIIB; ఴ భట్ోజీనస్ ఱేదా 
ళ ంట్రల్ నెయాస్ ళహశటమ్ బ ట్ాయసట ళహస్, ఄంతమసు తీమ ళమీగఔయణ, ళేటజ్ IV ఈనా రసమితు మ ట్్ననఫాల యోట భా చికూతాస 
కేందరంఱో చేమిుంచాయౌ. 
ఴశు రచికూతస 
1. మోగితు ఇనయకూలభేవన్ చేభంచడాతుకూ అశతిరఱో చేమసియౌ.  
2. మీక్షఱఔు భమిము రెభదాయతుకూ శషఔమించఖఱ హఱలఱఔు ఄళపట్స ేల ంట్స యధానంఱో చికూతస ఄంద ంచళచి. 
3. భతేు  ఆళాళఱళహన హఱలఱు ఄందయు డే కేర్ దదతిఱో చికూతస తృ ందాయౌ. 
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12ళ ఄధాయమం 
నాడ ీళయళశి రసయధఱు 

 
1.1 నాడ ీళయళశిఔు ళచేి ఆనెిక్షనల  
నాడ ీళయళశిఔు ళచేి ఆనెిక్షనల  ఫాకుటమిమా, పంగ,ి తృో ర ట్ోజోరస ఱేదా రెభయశల  ఴమీయంఱోకూ చేమసఔ ళచేి ళ ఔండ్మ ీ
ఆనెిక్షనల గస ఈంట్ాభ. రసయధ  ఱక్షణాఱు ఆనెిక్షన్ ళచిిన రదేఴం భ అధాయడు ఈంట్ుంద . 
 
ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్స 
1.1.1 బ తుంజ భట్్స్ 
బ దడ్ె భమిము రెనాూశన ఔహు ఈనా తృ యఱఔు (బ తుంజ స్) ఆన ల్బేవన్ మసళడాతుా బ తుంజ భట్్స్ ఄంట్ాయు.  
రసయధ  తుమసి యణ  
 తఱనొహు, ఄద  ఈయోౖణ ఖాతతో జాయం, ళణుఔు, రెనా నొహు, యకసయం భమిము రసంతేఱు  
 బ డ్ ట్ేటమడ్ం, ఔనాఱషన్స భమిము కోభా ఔడా మసరొచి 

 
చినాహఱల ఱోల  
శంళతసయం ఱోప హఱలఱోల  రసయధ  తుమసి యణ చేమడ్ం చాఱా ఔవటం, కసఫట్్ట ఄనామోఖయంతో ఈనా హఱలఱోల  ఇ కూంద  
ఄళశిఱన మియౕయౌంచాయౌ 
 తృసఱు తాఖఔతృో ళడ్ం, అయౘయం తీశకోఔతృో ళడ్ం, భతేు  భమిము చితుా ఴఫదంతో ఏడ్ెప  
 ఔనాఱషన్స  
 జాయం ఈండొచి  
 ఆమిాట్తయౌట్ ీ 
 ఴ ైతృో ట్ోతుమా, బ డ్ ఖట్్టగస ఈండ్ఔతృో ళడ్ం 
 ఫయౌుంగ్ తౄో ంట్నెఱెల  
ఖభతుఔ: కచిితబ ైన రసయధ  తుమసి యణ కోశం ఱంఫార్ ంఔిర్ చేమాయౌ  

 
యసధాయణ చయయఱు  

 మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో చేమసియౌ. 
 ఴమీయ ళయళశిఱన జఞఖాతుగస చశఔుంట్ృ, ఱసాశ ఆఫబందఱు ఈంట్ ేఎండోట్రా కూమల్ ఆంట్ృయఫలవన్.  
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 ఆంట్రా కేాతుమల్ తిుడు ఎఔుకళగస ఈంద  ఄనఔుంట్,ే తఱరెభప 30° ఎతేు ఱో ఈంచి ఴ ైర్-రెంట్్ఱేవన్ 
చేమాయౌ. 

భందఱు   
మోగి ళమశ భమిము ఄంతయగతంగస ఈండ ేరసయధ  తీళరతన ఫట్్ట ఎంహమిక్ మాంట్ీబ ైకోా తమల్ థెయ 
ముదఱు ట్ాట యౌ. ఏ ఫాకుటమిమా ళఱల  మోఖం ళశు ందో తెఱుశకోగసన ేమాంట్ీబ ైకోా తమల్ థెయఱో భాయుుఱు 
చేమాయౌ.  
1. ళ ఫ్టమోాకోసన్ మోజుకూ 4 g ఆంజక్షన్, మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి.  
ఱేదా 
ళ ఫ్టమోాకోసన్ మోజుకూ 8-12 g ఆంజక్షన్, మోతాదతు నాఱుఖు నండు అయుగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ, నాఱుఖు 
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి 
50 శంళతసమసఱు  భఫడున మోఖుఱఔు ఱేదా రసయధ  తుమోధఔత తఔుకళ ఈనా రసమికూ యౌళటమిమా మోననళ భట్ోజ నెస్ 
భమిము శడోమోనాస్ నండు యక్షణ ఔయౌహంచడాతుకూ: 
ళ ఫ్సట జిడెభమ్ 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 ట్రా భా, CSF మ ైననమిమా, ఆంట్రా కేాతుమల్ వంట్స ఱేదా నయమోశమిుఔల్ చమితర ఈనాా,  తుసయౌన్ ఱేదా 
ళ తౄసఱోయో ుమిన్ ఔు తుమోధఔత ఖఱ ళ ట తోృోట కోఔకస్ నయమోతుమా ఈనాట్ుట  ఄనభానం ళళేు ,  భ భందఱఔు ఇ భంద 
ఔఱతృ చి: 
రసంకోబ ైళహన్ (IV) 500 mg ఆంజక్షన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. 
3. ఴీమోపహఱలస్ ఆన ల్ఎంజఞ ట్ెభప్-B బ తుంజ భట్్స్, చినాహఱలఱోల  నయమోకోఔకల్ బ తుంజ భట్్స్ భమిము మ ండ్ె నెఱఱ 
 భన ళమశనా హఱలఱఱో నయమోఱాజిఔల్ ళకూాఱే ఈంట్ే: 
డెకససబ తాయో న్ (IV) 0.15 mg/kg ఆంజక్షన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి మ ండ్ె మోజుఱ తృసట్ు. మాంట్్ఫయోట్్క్స 
తృసర యంతేంచఔ భుంద కసతూ, రసట్్తో తృసట్ు కసతూ ముదఱు ట్ాట యౌ. మాంట్్ఫయోట్్క్స ముదఱు ట్్టన తమసాత 
డెకససబ తాయో న్ రసడునా పయౌతం ఈండ్ద. 
4. తృసహఱోల ఒడుభా, యవమఖాషణ ఴకూుఱో భాయుుఱు, అయళ నెర్ా యొఔక తృసయ్స, ఔనాఱషన్స ఱేదా డీళ మేబట్స 
తృో శిమింగ్ ఈంట్ే: 
భాతుట్ాల్ 20% 1 g/kg యసట ట్స ఆంజక్షన్, అ తమసాత రతి నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు 0.5 g/kg 
5. కుమోతృోర ప భఱాకూసస్ - బ తుంజోకోఔకల్ బ తుంజ భట్్స్ రసయధ ఖాశు ఱఔు దఖగయగస ఈనారసమికూ చికూతసగస: 
మితౄసమిుళహన్ 600 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఐద మోజుఱు  
ఱేదా 
ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్ 500 mg కసయూసల్ ఔక యసమ ి 
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ఱేదా 
ఒఫ్ోల కససళహన్ 400 mg ఔక యసమ ి 
ఱేదా 
ళ ఫ్టమోాకోసన్ (IM) 250 mg ఔక యసమ ి
ఴ చిమిఔ: శుఽష  కోఱోుభన మోగికూ ననట్్ దాామస అయౘయం కసతూ ఫ్ూల భడ్సస కసతూ ఆళాఔడ్ద. ూమిుగస 
తేయుఔునాాఔ ననట్్ దాామస ఏబ ైనా ఆరసాయౌ. 
 
1.1.2 ట్ెట్ానస్ 
కసల ళట డోుమమ్ ట్ెట్ానెభ ఄన ేఄనమోతక్ ఫాకుటమిమా యడ్ెదఱ చేళ ేఎకోసట్ాకూసన్ ళఱల  ఔయౌగ ేఄఔయట్స భమిము 
తృసర ణాంతఔబ ైన రసయధ తు ట్ెట్ానస్ ఄంట్ాయు. ఫాకుటమిమా యో ుర్స ఄనకోఔుండా ఴమీమసతుకూ తగియౌన దెఫబఱ దాామస 
ఱోఱకూ రరేయంచడ్ం దాామస ఇ రసయధ  ళశు ంద . యయళపఱోల  ఄభత ేఄంతయౌఔల్ శటంప్ దాామస ఫాకుటమిమా యో ుర్స 
రరేయయసు భ, ఇ ఄళశిన తుయోనేట్ల్ ట్ెట్ానస్ ఄంట్ాయు. 
రసయధ  తుమసి యణ  

 యసుశమ్స భమిము ళ కయౌట్ల్ భజిల్స తఖుతేగస ఄభతృో ళడ్ం 
 మోగ ిజయుఖుతేనా భాయుుఱఔు ూమిు జఞఖుయౄఔతతో ఈంట్ాడ్ె 

యసధాయణ చయయఱు  
 ఴఫదం ఄధ ఔంగస ఱేతు ఖద  ఱేదా ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో మోగితు చేమిుంచాయౌ. 
 కసమిడయోఱమనమ ీయయరేక్షణ; ఆంట్ృయఫలవన్/ట్రా కూమాశటమీ - ఎభర్ రే/ ఱసాశ కూామఔు శషకసయం 

ఄంద ంచేందఔు (రెంట్్ఱేవన్ రసడొచి, రసడ్ఔతృో రొచి), గసమాతుా యబరయచడ్ం, మియౕయౌంచడ్ం 
ళంట్్య చేమాయౌ.  

 ఴ ైడేరవన్, ఎంట్యల్/ేమ ంట్యల్ తృో వకసయౘయం  - క ఱమమీఱు భమిము తృసమీటఎంఱు ఄధ ఔంగస ఈండ ేఅయౘయం 
తీశకోరసయౌ. 

భందఱు  
1. కూాశటయౌన్  తుసయౌన్ (IV) 2 బ గస మూతుట్ుల  ఆంజక్షన్, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ద  మోజుఱు  
ఱేదా 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ 500 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిఱేదా 1 గసా భు, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
(గసమం ళదద ఏయుడ్ెతేనా ఆనెిక్షన్ న ఫట్్ట ఆతయ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌస మసరొచి.) 
2. షయయభన్ ట్ెట్ానస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ (TIG) (IV/IM) 3000-5000 మూతుట్ుల   
ఱేదా 
ఎకూాన్ మాంట్ీళయం ఆంజక్షన్ 10,000 మూతుట్ుల , యోల  IV ఆంజక్షన్ దాామస ఆరసాయౌ. ఇ భంద షయయభన్ TIG 
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ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త,ే ళ తుసట్్యట్ ్మీక్ష చేఱసఔన ేఆరసాయౌ. 
యసి తుఔంగస గసమాతుా తుమంతిరంచేందఔు మాంట్ీళయం రసడ్ెతాయు 
ఴ చిమిఔ: ట్ెట్ానస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ మోగికూ శషజబ ైన మోఖతుమోధఔ ఴకూుతు ఏయుమేిందఔు శయౘమడ్ద. మోగి 
కోఱుఔునాాఔ ట్ెట్ానస్ ట్ాఔసభడ్స దాామస ూమిు మోఖతుమోధఔ ఄంద ంచాయౌ. 
గేాడ్స 1 ట్ెట్ానస్ 
యసధాయణ చయయఱు  భన చెహున యధంగస  
1. డెభఄజితృసమ్ 5-20 mg భాతరఱు, యోల  IV ఆనిావన్; ఖమివట మోతాద మోజుకూ 80-100 mg మించఔడ్ద. 
2. యసుశమ్స తుమంతిరంచఱేఔతృో త ే
పననఫామిబట్ోన్ (IM) 200 mg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  నండు నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ఱేదా 
కోల మోరోభజ భన్ (IM) 50 mg ఆంజక్షన్, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  ( దదఱఔు) 
గేాడ్స 2 ట్ెట్ానస్ 
దీతుకూ గేాడ్స 1 ట్ెట్ానస్ ఔు తృసట్్ంచిన భాయగదయశకసఱతో తృసట్ు  
2. ట్రా కూయోశటమీ 
3. బ గీాలహమం శఱేిట్స (IV) ముదతి యసమ ి40 mg/kg అ తమసాత భజిల్ యసుశమ్స తుమంతిరంచడాతుకూ 1.5 
mg/h 
గేాడ్స 3 & 4 ట్ెట్ానస్  
యట్్కూ గేాడ్స 2 ట్ెట్ానస్ ఔు తృసట్్ంచిన భాయగదయశకసఱతో తృసట్ు 
2. రెంట్్ఱేట్ర్ 
3. తృసనకమోతుమం (IV) 2-4 mg ఆంజక్షన్  
ఱేదా 
గసఱలబ ైన్ (IV) 20-40 mg ఆంజక్షన్  
4. ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ఈనాట్టభత ే 
డోబ ైన్/డోఫూయట్బ ైన్ 10-40 mcg/kg/min ఆంజక్షన్, ళహయోట యౌక్ BP 100 mm Hg ఈండేందఔు  
ఫరా డీఄమితీమమస్ ఈనాట్టభత ే
ఎట్ోర హన్ (IV) 0.6-1.2 mg ఆంజక్షన్ 
 
 
 
ట్ేఫుల్ 1: మోతాద ఆళాడాతుకూ భాయగదయశకసఱు1 
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శభమం (ఖంట్ఱు) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 

డెభఄజితృసమ్ * *  *  *  * * 

కొల యుమోభజ భన్  *  *  *    
పననఫామిబట్ోన్ *  *     *  

 

1 ఆయ యసధాయణ భాయగదయశకసఱు భాతరబ;ే భందఱు ఎంత శభమంఱో ఆరసాయౌ ఄనేద  రసయధ  మిళహితితు ఫట్్ట 
ళహతౄసయుస చేమాయౌ. 
 
1.1.3 ఫ్రభన్ ఄఫసస్ 
బ దడ్ె యొఔక తృసమ ంక ైభాఱో కేందీరఔఽతభభేయ చీభు ఱేదా నెకోా ట్్క్ ఔణజఞఱం ళఱల  ఔయౌగ ేఆఫబందయౌా ఫ్రభన్ 
ఄఫసస్ ఄంట్ాయు; ఆద  ఆనెిక్షనల , ట్రా భా ఱేదా ఴశు రచికూతస ళఱల  మసరొచి. రసయధ  ఱక్షణాఱు తృసర యంబ దఴఱోల  
రతేయఔంగస ఈండ్ఔతృో ళడ్ంతో ఫ్రభన్ ఄఫసస్ రసయధ  తుమసి యణ ఔవటం. 
రసయధ  తుమసి యణ 

 తఱనొహు 
 బ డ్ తఖుతేగస ఄభతృో ళడ్ం 
 ఈదాళనత; ఆద  కోభాఔు దామితీశు ంద  
 రసంతేఱు  
 తౄో ఔల్ నయమోఱాజిఔల్ డెపహళహట్స 

యసధాయణ చయయఱు  
మోగికూ భుందగస మాంట్్ఫయోట్్క్స తృసర యంతేంచి, తమసాత ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షా పయౌతాఱన ఫట్్ట 
భందఱు భామసియౌ. 
భుందగస ళ తౄో ట్ాకూసమ్ ఱేదా ళ ఫ్టమోాకోసన్ దీతుతోతృసట్ు బ ట్ోర తుడ్జోల్ (ఫాకుటమసభడ్సస) ఱేదా రసంకోబ ైళహన్ 
(ళ టప భఱోకోఔకస్ అమిమస్) 
CT దాామస మోగికూ ళటమియోట్ాకూటక్ మాళహుమేవన్ ఱేదా శమిుఔల్ డెభరనేజ్ ఱో ఏద  ఄళశయమో తెఱుశఔుతు ఄభఱు 
చేమాయౌ. 
కొతుాయసయుల  కసమిటకోళ టమసభడ్సస, మాంట్ీళజర్ భందఱు ఱేదా మ ండుట్్తు రసడాయౌస మసరొచి. 
మోగి కచిితంగస నాఱుఖు నండు ఎతుమిద  రసమసఱ తృసట్ు మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ. 
మోగికూ రెంట్న ేఆళాళఱళహన మాంట్్ఫయోట్్క్స: 
ళ తౄో ట్ాకూసమ్ (IV) 2 g, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిఱేదా  
ళ ఫ్టమోాకోసన్ (IV) 2 g, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
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 భన చెహున భందఱు ళ ట తోృోట కోక ైక, ఎంట్ెమోఫాకుటమిమా భమిము ఄతుా ఎనమోబ్స మీద తుచేయసు భ. ఄభత ేఆయ 
ఫాకుటమోభడ్సస తౄసర జియౌస్ మీద తు చేమళప. 
ఫాకుటమోభడ్సస ఈంట్ే: బ ట్ోర తుడ్జోల్ ముదట్ ్మోతాద 15 mg/kg, అ తమసాత 7.5 mg/kg IV దాామస అయు 
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి 
ళ టప భఱోకోఔకస్ అమిమస్ ఈంట్ే: రసంకోబ ైళహన్ 1 g, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి ఇ భందతు ళ తౄో ట్ాకూసమ్ ఱేదా 
ళ ఫ్టమోాకోసన్ తో రసడాయౌ. 
MRI ఱేదా CT దాామస మాంట్్ఫయోట్్క్స తుతీయుతు తెఱుశకోరొచ .ి 
ఄఫసస్ ఔు శమ ైన చికూతస డెభరనేజ్ దాామస ఄంద ంచళచి. ఄభత ేఇ దితి ంట్మిగస భమిము చికూతసఔు ఄనళపగస 
ఈండ ేఄఫసస్ మీద భాతరబ ేరసడాయౌ. రతేయకూంచి 2 cm ఔంట్ ేఎఔుకళ రసయశం ఈనా ఄఫసస్ ఔు డెభరనేజ్ 
ఈయోఖఔయం.  
2 cm ఔంట్ ేతఔుకళ రసయశం ఈనా ఄఫసస్ కూ డెభరనేజ్ దితి రసడాయౌ ఄనఔుంట్ ేకచిితంగస MRI ఱేదా CT దాామస 
యయరేక్షణ ఈండాయౌ. ఄభత ేభుంద యట్్కూ మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయ రసడున తమసాత ఄఫసస్ తఖగఔతృో త ేఄపుడ్ె 
డెభరనేజ్ దితికూ రెయళాయౌ. 
ఆంట్రా కేాతుమల్ తిుడు ఄధ ఔం ఄళపతేనా మోఖుఱఔు ఈఴభనం కోశం ఄధ ఔ-మోతాదఖఱ కసమిటకోళ టమసభడ్సస 
రసడొచి: 
డెకససబ తాయో న్ (IV) 10 mg ముదట్ ్మోతాద, ఄ తమసాత అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి4 mg; భూడ్ె నండు 
నాఱుఖు మోజుఱు 
మోఖతుమోధఔ ఴకూు తఔుకళ ఈనా రసమిఱో ఄఫసస్ ఔనఔ ట్ాకోసతృసల యసమ గసండెభ ఱేదా పంఖస్ ళఱల  ళళేు  ఄఱాంట్ ్మోఖుఱు 
జీయతాంతం మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌస ఈంట్ుంద . 
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ట్ేఫుల్ 2: ఫ్రభన్ ఄఫసస్ - భందఱు 

రసయధ  చికూతస ళయళధ  
ఫ్రభన్ ఄఫసస్ 
(భూఱకసయఔబ ైన ఫాకుటమిమా 
తెయౌమద) 

ఫ్ంజ భల్  తుసయౌన్ (IV) 5 MU, 6 ఖంట్ఱఔు ఔ 
యసమ ి
హఱలఱఔు - 125,000 IU/kg/24 hours 
[దీతుతోతృసట్ు]  
బ ట్ోర తుడ్జోల్ (IV) 500mg, 8 ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 
హఱలఱఔు - 7.5 mg/kg/day 

 
 
4-6 రసమసఱు 

ఫ్రభన్ ఄఫసస్ (ళ టప భఱోకోఔకస్ 
అమిమస్) 

కోల కససళహయౌలన్ (IV) 2g, 6 ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి 
హఱలఱఔు - 5 – 100 mg/kg/day 

6 రసమసఱు 

ఖభతుఔ: మోగికూ  తుసయౌన్ భందఱు డ్ఔతృో త ేకోల మసంప తుకసల్ 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి ఆరసాయౌ 
 

1.2 పంఖల్ ఆనెిక్షనల  
కూాతృోట కోఔకల్ బ తుంజ భట్్స్  
మోఖతుమోధఔ ఴకూు తగిగతృో భన రసమిఱో ఆద  ళఽద ి చెందతేంద . ఈదా: తఔుకళ CD4 ళ ల్ కౌంట్స ఈనా ఴ చ్.ఐ.య 
మోఖుఱు 
రసయధ  తుమసి యణ 

 తఱనొహు, జాయం, రెఱుతేయు & ధాతుతు బమించఱేఔతృో ళడ్ం, బ డ్ తఖుతేగస ఄభతృో ళడ్ం, రసంతేఱు, 
ళజర్స, చెళపడ్ె భమిము ఄంధతాం 

 రసయధ  భుదయు దఴఱోల  మోగికూ ఖందయగోలం, యరేఔం/చెభతనయంఱో భాయుు భమిము కోభా ళంట్్య 
చడొచి 

ఖభతుఔ: యసధాయణ తృో వణఔు ఫాకుటమిమల్ బ తుంజ భట్్స్ యఫాగసతుా చడ్ండు 
చికూతస 
మాంతోౄ ట్ెమిళహన్ IV మోజుకూ 0.5-0.8 mg/kg + ఫ్ూల కూట్ోళహన్ మోజుకూ 100 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; మ ండ్ె 
రసమసఱు. అ తమసాత ఫ్ూల కోనజోల్ మోజుకూ 400 mg, ఎతుమిద  నండు ద  రసమసఱు. 
రతాయభాాామం: ఱభెతృో యో భల్ మాంతోౄ ట్ెమిళహన్ 
మోగి తృో వణఔు: ఫ్ూల కోనజోల్ మోజుకూ 200 mg 
ఖమిైణీఱు ఄజోల్ భందఱు రసడ్ఔడ్ద  
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ARTఔు శుంద శు  భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు CD4 >200గస ఈనా మోఖుఱఔు తృో వణా చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద. 
 
 
1.3 తృోర ట్ోజోళల్ ఆనెిక్షనల   
ట్ాకోసతృసల యో మళహస్ 
మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఫాఖుండ ేళయఔుు ఱఱో  భరభమ ీఆనెిక్షన్ ళచిినుట్్కు ఄద  ఱక్షణాఱు ఱేఔుండా ఈంట్ుంద ; ఱేట్ెంట్స 
ఆనెిక్షన్ ళచిినరసమికూ జీయతకసఱం తృసట్ు ట్ాకోసతృసల యో మళహస్ ఈంట్ుంద . ఎభడ్సస ళంట్ ్మోగసఱు ఈనా రసమికూ 
తృో ర ట్ోజోరస భయఱ ఈతేుజితబ  ైమోగసఱు ఔఱుఖజేయొచ ,ి ఆఱా ఆనెిక్షన్ ఫమట్కూ ళచేిట్పుడ్  ెమోగ ిCD4 
యౌంతోౄ ళ భట్సస 100 cells/mm3 ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ాభ. 
రసయధ  తుమసి యణ  

 బ దడ్ెఱో ఆనెిక్షన్ ళచిిన రదేఱసతుా ఫట్్ట తౄో ఔల్  మసఱళహస్ ఱేదా మోట్ార్ యక ాస్ ఫమట్డొచ  ి 
 బ దడ్ెఱో ఆనెిక్షన్ ళచిిన రదేఱసతుా ఫట్్ట నయమో-ళ భకూమాట్్రక్ భాతుప యసట ట్్న్స, ళజర్స ఱేదా భానళహఔ 

భాయుుఱు 
రెభదయ మీక్షఱ దాామసన ేరసయధ  తుమసి యణ ఄళపతేంద ; మీక్షఱు చేళేట్పుడ్ె ఆతయ కసయణాఱు భమిము 
నయమోఱాజిఔల్ ఄళశిఱు ఏబ ైనా ఈనాాభేమో చడాయౌ. CT యసకన్ కచిితబ ైన పయౌతాఱు ఆశు ంద . 
ట్ాకోసతృసల యసమ ళమసఱజి మీక్ష ఔడా తుయాఴించాయౌ. 
ఖభతుఔ: యసధాయణ తృో వణఔు ఫాకుటమిమల్ బ తుంజ భట్్స్ యఫాగసతుా చడ్ండు 
తృ ర ప భఱాకూసస్  
 భరభమ ీతృ ర ప భఱాకూసస్ థెయ  

A: ట్ెభరబ తోహరమ్-శఱాిబ తోకససజోల్ (O) (TMP-SMX) 160/800mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
చికూతస 
 భమిబ తాబ ైన్ ముదట్ ్యసమ ిఆచేిట్పుడ్ె 100-200 mg, అ తమసాత నండు 50-75 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి 
దీతుతోతృసట్ు  
శఱాిడెభఄజ భన్ 4-6 g/day, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల   
ఱేదా  
కూలండాబ ైళహన్ 2.4 g /day, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; అయు నండు ఎతుమిద  రసమసఱు  
ఔరేల శఱాిడెభఄజ భన్ రసడ్ెతేంట్ ేదీతుతోతృసట్ు  
తౄో యౌతుక్ మాళహడ్స 25 mg, ఴ భట్ోఱాజిఔల్ ట్ాకూసళహట్ ్తురసమించేందఔు  
ళ మిఫరల్ ఒడుభా ఈంట్ ేకసమిటకోళ టమసభడ్సస రసడొచి. 
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రతాయభాాామ చికూతస 
 భమిబ తాబ ైన్ తోతృసట్ు ఇ కూంద చెహున భందఱఱో ఔట్ ్
ఄజితరోబ ైళహన్ 1-1.5 mg/day ఱేదా 
ఄట్ోళకోాన్ 3 g/day ఱేదా 
డాతృ సన్ 100 mg/day ఱేదా 
కసల మితరోబ ైళహన్ 2 g/day 
 
మోగ ితృో వణఔు థెయ 
 భమిబ తాబ ైన్ 25-75 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి 
దీతుతోతృసట్ు  
శఱాిడెభఄజ భన్ 500-1,000 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  
ఇ భందన కొద దమోజుఱతృసట్ు ఱయకోళమిన్ తోతృసట్ు తీశకోరసయౌ 
చికూతసకూ శుంద శు  భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు CD4 >200గస ఈనా మోఖుఱఔు తృో వణా చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద. 
 
1.4 రెభయల్ ఆనెిక్షనల  
నాడ ీళయళశిఔు శంఫంధ ంచిన రెభయల్ ఆనెిక్షనల  ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స భమిము ఴ చ్.ఐ.య ళఱల  ళయసు భ. 
1.4.1 మేతస్  
ళ ంట్రల్ నాడ ీళయళశిఔు చెంద న ఄఔయట్స రెభయల్ ఆనెిక్షన్ ఆద . మేతస్ ఄతుా క్షీయదాఱోల  ళశు ంద ; ఆద  జంతేళప 
ఔయళడ్ం తదాామస ళచేి ఆనెిక్షన్ తో ఔడ్ెఔునా యసర ళం (యసధాయణంగస ఎంగియౌ) ంట్ోల కూ రరేయంచడ్ం దాామస 
ళశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 త ఱుత ళచేి రసయధ  ఱక్షణాఱు - అతరే త, రఱసంతత ఱేఔతృో ళడ్ం, జాయం, భాఱభెస్ భమిము తఱనొహు 
 ఔాభంగస ళచేి రసయధ  ఱక్షణాఱు - మోట్ార్ మాకూటయట్ ీఄధ ఔం ఄళాడ్ం, ఔఱళయభు, ఖందయగోలం, ఫరా ంతి, 

ఎంగియౌ ఎఔుకళగస ఈతుతిు  ఄళాడ్ం, ఔనాఱషన్స భమిము ఴ ైడోరతౄో తమా   
ఖభతుఔ: చికూతస ఄందఔతృో త ేచాళప ఄతురసయయం 
చికూతస 
I. తృో స్ట ఎకోసెవర్ తృో ర ప భఱాకూసస్  
రంచ అమోఖయ శంశి తేళప ఏదెభనా భతులహతు ఔమిళేు  దాతుా కసయట్గిమ ీIIIగస మిఖణ ంచి చికూతస ఄంద ంచాయౌ ఄతు 
చెపు ంద . ఆందఱో ఫాఖంగస భూడ్ె రధానబ ైన చయయఱు తీశకోరసయౌ భమిము భూడుంట్్కూ శభానబ ైన 
తృసర ధానయత ఆరసాయౌ: 
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1. గసమాతుకూ చికూతస 
జంతేళప ఔమిచిన చోట్ుతు రెంట్న ేయబరయచాయౌ. గసమం తగేగ ళయఔు కొతుా ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిఔడ్గసయౌ. శఫుబ 
భమిము తూయు ఈయోగించి ఔడ్గసయౌ, గసమాతుా చేతితో భుట్ుట కోఔడ్ద. గసమం ళదద యంధరం డు ఈంట్ ేకసథెట్యల 
శయౘమంతో (70% అఱకయౘల్ ఱేదా తృో యడోన్ య ఱయవన్) గసమాతుా యబరయచాయౌ. కసయం, నన,ె శప, 
తుభమకసభ, ఈపు, ముదఱభెనయ గసమాతుా, మోగసతుా ఈదఽతం చేయసు భ; ఆఱాంట్ ్రసట్్తు రసడ్ఔడ్ద. 
జంతేళప ఔమిచిన గసమాతుకూ రెంట్న ేఔుట్ుల  రేమఔడ్ద; 24-48 ఖంట్ఱు అగసఔ మాంట్ీమేతస్ 
ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ ూఱసఔ యఱభెనతుా తఔుకళ ఔుట్రఱతో గసమాతుా ఔతృ ుచ. 
2. మేతస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ (RIG) ఈయోగించి తృసళహవ్ ఆభూమానెభజేవన్: గసమం ఄభన చోట్ ళహయంజితు 
ఱోఱకూ తీశఔురెయల RIG ఆరసాయౌ భమిము య్వన్ తఖుగ తేంట్ ేగసమం చట్ృట  రేళహ మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ ఆరసాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: RIG కే ళహయంజితో మ ండొళ యసమ ిఆళాఔడ్ద. RIG ఆచిిన రదేఴంఱోన ేమ ండ్ళ యసమి ఆళాఔడ్ద. 
3. మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ తో ఄఔయట్స ఆభూమానెభజేవన్: షయయభన్ డుతృసల భడ్స ళ ల్ రసకూసన్ (HDCV) ఱేదా 
ూయమిప భడ్స చిక్ ఎంతరయో ళ ల్ రసకూసన్ (PCEC) ఱేదా ూయమిప భడ్స యమో ళ ల్ మేతస్ రసకూసన్ (PVRV) 
గసమాతుకూ శమ ైన చికూతస ఄంద న తమసాత మాంట్ీట్ెట్ానస్ చికూతస ముదఱు ట్టళచ .ి   
RIG మోతాద: 
షయయభన్ మేతస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ (HRIG) 20 IU/kg, ఖమివట మోతాద 1500 IU. 
ఇ భంద రసడ్డాతుకూ ఎట్ుళంట్ ్ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షా ఄళశయం ఱేద. 
ఖభతుఔ: HRIGన ఆంట్రా యనస్ (IV) దితి దాామస ఎకూకంచఔడ్ద  
భందన రసడేభుంద  20-25°Cఔు తీశఔుళచిి రసడాయౌ. 
ఱేదా 
ఎకూాన్ మాంట్ీమేతస్ ళయం (ERIG) 40 IU/kg, ఖమివట మోతాద 3000 IU 
చయమం మీద ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షా చేయసఔ ఆఫబందఱు తఱెతుఔతృో తేన ేరసడాయౌ. గసమబ ైన ముదట్ ్మోజు (డే 0) 
ముదట్ ్మోతాద - శఖం మోతాద గసమం ఄభనా చోట్, మిఖతా శఖం IM దితిఱో ఆరసాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: చయమం మీద మీక్ష చేళహనపుడ్ె "నెఖట్్వ్" ళళేు  ఎనాప భఱాకూటక్ చయయఱు మసఔుండా రెభదయతు శయౘమంతో 
తదమ ిచికూతసఔు రెయళాయౌ. 
భదయం, ఖూల కోకసమిటకోభడ్సస భమిము కోల మోకూాన్ ళంట్్య రసకూసన్ రేళ ేశభమంఱో రసడ్ఔడ్ద. 
గసమం ఱోఱకూ ఄనేఔ యసయుల  ఆంజక్షన్ తృ డ్ళడ్ం భంచిద  కసద. 
మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ (ARV) 
రసకూసన్ ఐద ఆంజ క్షనల గస ఐద మోజుఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ. (డే 0, 3, 7, 14 భమిము 28). రసకూసన్ IM దితిఱో 
భాతరబ ేఆరసాయౌ. మోఖతుమోధఔత తఔుకళ ఈనా రసమికూ భమిము చినా/ దద ళమశ ఈనా రసమికూ భమిము 
ళ టమసభడ్స 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  
డెఱాట భడ్స తృసర ంతంఱో ఆరసాయౌ; హఱలఱఔు  మాంట్ెమోఱాట్యల్ తెభ తృసర ంతంఱో ఆరసాయౌ. 
ఴ చిమిఔ: రసకూసన్ ఖుల ట్్మస్ భజిల్ ఔు ఆళాఔడ్ద 
ఆంట్రా డెయమల్ (ID) ల డ్యల్ కొతుగస రరేఴ ట్్టన TRC ల డ్యల్ రకసయం రేమాయౌ. ఆయ మ ండ్ె యకసఱు: 2-ళ భట్స దితి 
భమిము 8-ళ భట్స దితి. ఇ ఆంజ క్షనల  రేమడ్ం ళఱల  తృసపఱే నామింజ యంఖుఱో ఈండు కసశు   భకూ రసచినట్ుట  
ఄతుహంచాయౌ. ఔరేల ఄఱా మసఔతృో త ేఆంజక్షన్ ఫమట్కూ తీళహ, ఆఫబంద ఔయ తృసర ంతాతుకూ భమింత దఖగయఔు తీశఔురెయల 
రసకూసన్ రేమాయౌ. ID దితి ధయన తగిగంచడ్బ ేకసఔుండా మోఖతుమోధఔత తగిగన మోఖుఱఔు, కసమిటకోళ టమసభడ్సస, 
ఆభూమాననశ రళహవ్ థెయ, కోల మోకూాన్ రసడ్ెతేనా రసమికూ తాయగస ఈయోఖఔయం. 
 
II. మేతస్ రసకూసన్ రేభంచఔునా రసమికూ జంతేళప ఔమిచాఔ ఄంద ంచాయౌళహన చికూతస  
నెయాస్ ట్్వయ రసకూసన్ (NTV) చికూతస తృ ంద న రసమికూ జంతేళప ఔమిళేు , మోఖుఱన కొతు  మోఖుఱుగసన ేమిఖణ ంచి 
చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
కసయట్గిమ ీI చికూతస తృ ంద న మోఖుఱఔు అయు నెఱఱఱోప జంతేళప ఔమిచి గసమం కసయట్గిమ ీII ఱేదా III ఄభత ే
కసయట్గిమీతు ఫట్్ట ూమిు చికూతస ఄంద ంచాయౌ.  
మోగి ఆద  ళయక ేకసయట్గిమ ీII ఱేదా III చికూతస తృ ంద  ఈంట్,ే మ ండ్ె ఫూశటయుల  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 ంద న మోఖుఱఔు మ ండ్ె ఫూశటయుల  ఆళేు  శమితృో తేంద   
IM - 0.5 ml/1 ml; ID - 0.1 ml గసమం ళదద; డే 0 భమిము 3. ఄభత ేమేతస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ 
ఆళాఔడ్ద. గసమాతుా తయచగస యబరయచాయౌ. 
 
III. ర-ఎకోసెవర్ తృో ర ప భఱాకూసస్  
రయోఖఱసఱఱో మేతస్ రెభయస్ మీద తు చేళేరసయు, జంతేరెభదయఱు, ఄట్య ఄధ కసయుఱు ళంట్ ్రసమికూ ఇ ఄళశి ళచేి 
ఄళకసఴం ఎఔుకళ. 
IM ఱేదా ID ట్్వయ ఔఱిర్ రసకూసన్ భూడ్ె మోతాదఱు మోజుఱు 0, 7 భమిము 28న ఆరసాయౌ.  
మోగికూ యవమశచి  
కసయట్గిమ ీII భమిము IIIగస ళమీగఔమించఖయౌగ ేఔుఔక కసట్లన ఄతయళశయ చికూతస ఄంద ంచళఱళహన ఄళశిగస మిఖణ ంచి 
మేతస్ తృో స్ట ఎకోసెవర్ చికూతస రెంట్న ేముదఱు ట్ాట యౌ  
గసమాతుా రెంట్న ేతూట్్తో భమిము ఄయోడున్ తో యబరయచాయౌ. 
 
1.4.2 ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స ఎనెసపఱెభట్్స్ 
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ఄధ ఔ శంకయఱో ఇ రసయధ  HSV-1 ళఱల  ళశు ంద , తఔుకళ శంకయఱో ఇ రసయధ  HSV-2 ళఱల  ళశు ంద . ఆద  
యసధాయణంగస మోఖతుమోధఔ ఴకూు తగిగతృో భన రసమికూ భమిము యయళపఱకూ ళశు ంద . ఴ మ ుస్ ళహం ల క్స ఎనెసపఱభెట్్స్ 
బ దడ్ెఱో ఆన ల్బేవన్ భమిము నెకోా ళహస్ ఔఱుఖజేశు ంద .   
రసయధ  తుమసి యణ 

 త ఱుత ళచేి ఱక్షణాఱు - జాయం తఱనొహు భమిము యరేఔం కోఱోుళడ్ం; ఇ రకూామ మోజుఱ ళయళధ ఱో 
జయగొచి ఱేదా ఖంట్ఱ ళయళధ ఱో జయగొచి. 

 మోగిఱో ఔయౌగ ేభాయుుఱు -
 ళయకూుతాంఱో భాయుుఱు, డుళేిళహమా, రళయునఱో భాయుు భమిము ళ భకసట్్క్ ఱక్షణాఱు   

 తౄో ఔల్ ఱేదా యసధాయణబ ైన ళజర్స మసరొచి 
 ఱంఫార్ ంఔిర్ చేమడ్ం ళఱల , CSF ఄధ ఔ తిుడుకూ ఱోనళపతేనాట్ుట  ఔతుహంచడ్ం భమిము శాఱు-

భధయ తీళరత ఖఱ యౌంతోౄ ళ భట్ోళహస్ ఔతుహంచళచి. దీతుతోతృసట్ు తృో ర ట్ీన్ ఱసతం  యుఖుదఱ భమిము యసధాయణ 

ఱేదా శాఱుంగస తఖుగ తేనా ఖూల కోస్ ఱసతం ఖుమించి తెఱుశకోరొచ .ి  

చికూతస   
మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో చేమిుంచాయౌ.  
ఆంట్రా కేాతుమల్ తిుడు ఄధ ఔం ఄళపతేనా మోఖుఱఱో తఱన 30°  భకూ ఎతిు  ఈంచాయౌ. తయచగస ఆంట్రా కేాతుమల్ తిుడు 
యసి భ భమిము ICU ఱో ఴ ైర్-రెంట్్ఱేవన్ ళహితి మియౕయౌంచాయౌ  
ఴ ైడేరవన్ శమ ైన యధంగస ఈండేఱా చశకోరసయౌ. SIADH ఈనా రసమికూ భాతరం ఫ్ూల భడ్సస ఆళాడ్ం తఖగయౌంచాయౌ. 
ఴ చిమిఔ: మోగికూ డీఴ ైడేరవన్ ఔఱఖఔుండా చశకోళడ్ం తుతుశమి. 
భందఱు  
1. భాతుట్ాల్ 20% 1 g/kg ఆంజక్షన్ యసట ట్స, అ తమసాత రతి నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు 0.5 g/kg  
ఱేదా 
గిలజమసల్ 30 ml య ఱయవన్ (O), అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
2. ఄళ భకోల యర్ రసడు ఎంహమిఔల్ చికూతస తృసర యంతేంచాయౌ; తృసర యంబ దఴఱోల  ఱేదా HSE రసయధ  తుమసి యణ ఄళాళఱళహ ఈనా 
మోఖుఱఱో ఔడా ఄళ భకోల యర్ రసడొచి.  
ఄళ భకోల యర్ 10 mg/kg ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ద  మోజుఱు.  
మోతాద 7 mg/ml ఔనాా ఎఔుకళ ఄళాఔుండా చశకోరసయౌ, ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు నెభమద గస ఎకూకంచాయౌ. 
ఱేదంట్ ేఱోఔల్ ఫ్ ల ఫ్భట్్స్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద .  
ఔరేల HSE రసయధ  తుమసి యణ ఄభత ేచికూతసన 21 మోజుఱతృసట్ు కొనయసగించాయౌ. 
HSE ఱేతు యసధాయణ మోఖుఱఔు ఄళ భకోల యర్ ఐద మోజుఱు రసడు, అహరేమాయౌ. 
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2.1 భానళహఔ రసయధఱు  
2.2 మాంక ైసట్ ీఄళశిఱు  
రంచంఱో ఈండ ే5%భంద కూ మాంక ైసట్ ీరసయధఱు ళయసు భ; ఆందఱో ఎఔుకళగస ముఔు ళమశ రసమికూ 
ఎఔుకళగస ఆయ ళశు ంట్ాభ; భుకయంగస ఄభామభఱోల  ఄఫాబభఱఔనా  ామ ట్్టంపగస ఇ రసయధఱు ఆఫబంద  
 డ్ెతేంట్ాభ.  
ఄఔయట్స మాంక ైసట్ ీఄంట్ ేఄఔయసమతేు గస ళచేి ఈద రఔుత, తుఱఔడ్ఱేమి, ళణుఔు, ఱసాశ అడ్నట్ుట  ఄతుహంచడ్ం, 
ట్ాకుకసమిడమా భమిము తృసయౌుట్ేవన్స 
కసా తుక్ మాంక ైసట్ ీఄంట్ ేఔాభంగస  మిగ ేఅతరే త, మోట్ార్ ట్ెనషన్, అట్ోననమిక్ ఴ ైమసక్షన్, ఄహరమబ ైన చింతన 
భమిము ఆమిాట్తయౌట్.ీ రసయధ  తుమసి యణఔు ICD-10 క ైైట్ీమిమాన ఄనశమించాయౌ 
యసధాయణ చయయఱు  

 భందఱు భానళహఔ యుఖమతఱన తగిగంచఔతృో రొచి కసతూ మాంక ైసట్ ీఈధఽతితు తగిగంచళచి 
 మాంక ైసట్ ీయొఔక ఱక్షణాఱ ఖుమించి యళమించడ్ం  
 ళ భకోథెయప - మాంక ైసట్ీతు ఄదపఱో  ట్ుట కోళడాతుకూ భమిము తిుడుతు తగిగంచడాతుకూ యక్షణ 

చికూతస  
మాంక ైసట్ీ నండు ఈఴభనాతుకూ యసధాయణ భమిము ఱసాశ శంఫంధ త 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 మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ  
ఱేదా 
కోల నాజితృసమ్ భాతరఱు 0.5-1.0 mg, మోతాదతు మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ  
చికూతస తఔుకళ మోతాద రసడు రభాతేంచాయౌ, థెయకూ మోగ ిశుందనన ఫట్్ట మోతాదన  ంచఔుంట్ృ రెయళాయౌ; 
ఄభత ేమోతాద తఔుకళగస ఈంచి చికూతస ఄంద ంచడ్బ ేభంచిద . ఇ భందఱతో చికూతస 2-4 దాట్్ 
ఆళాఔడ్ద. 
ఱేదా 
ఫ్ోల ఔసట్్న్ 20-60 mg కసయూసల్స, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్ ్మోతాద 10 
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mgతో తృసర యంతేంచి ఔాభంగస  ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 20 mg శమితృో తేంద . 
ఱేదా 
ళ యటోఱభెన్ 50-200 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్ ్మోతాద 25 
mgతో తృసర యంతేంచి ఔాభంగస  ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 50 mg శమితృో తేంద . 
ఱేదా 
ఎళహకట్ఱోతృసర మ్ 10-20 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్ ్మోతాద 5 
mgతో తృసర యంతేంచి ఔాభంగస  ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 10 mg శమితృో తేంద . 
ఴ చిమిఔ: SSRIs రసడ్ఔం ళఱల  కొద దమోజుఱు మాంక ైసట్ ీఱక్షణాఱు  మిగ ేఄళకసఴం ఈంట్ుంద . 
ఱేదా 
ఫళ భుమోన్ భాతరఱు మోజుకూ 30-60 mg, మోతాదతు మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించి రసడాయౌ. 60 నండు 80% 
మోఖుఱఱో కసగిాట్్వ్ ఱక్షణాఱన తగిగంచడాతుకూ ఇ భంద ఈయోఖడ్ెతేంద . ఇ భంద తు చేమడాతుకూ 
మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె రసమసఱు ట్టట చి. 
ఱేదా 
తృసమోక సట్్న్ 12.5 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ిఈదమంూట్. ఖమివట మోతాద మోజుకూ 37.5 mg. 
ఴ చిమిఔ: MAOI తుయౌహరేళహన దాాఱుఖు మోజుఱఔు కసతూ తృసమోక సట్్న్ రసడ్ఔడ్ద. ఄఱాగ ేతృసమోక సట్్న్ 
తుయౌహరేళహన దాాఱుఖు మోజుఱఔు కసతూ MAOI రసడ్ఔడ్ద. 
ఱేదా 
తృో ర రననఱాల్ 40-80 mg భాతరఱు, మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించి రసడాయౌ. 
ఇ భంద ళహంతృసథట్్క్ ఒళర్-మాకూటయట్ ీళఱల  ఔయౌగ ేఱక్షణాఱన తగిగంచడాతుకూ ఄధ ఔంగస రసడ్ెతాయు. 
ఴ చిమిఔ: కసా తుక్ ఄఫ ర్ర కూటవ్ ఎభర్ రే రసయధ  భమిము ఫరా తుకమల్ అశుభా ఈనా మోఖుఱఔు తృో ర రననఱాల్ 
రసడ్ఔడ్ద. 
మోగికూ దీయఘకసయౌఔ చికూతస ఄళశయం ఈంట్ ేSSRIs రసడాయౌ. ఫ్ంజోడెభఄజి భన్స భమిము SSRIs ఔయౌహ రసడొచి. 
ఫ్ంజోడెభఄజి భన్స రసడ్ఔం మ ండ్ె నండ్ె నాఱుఖు రసమసఱఱోప తుయౌహరేయొచ ,ి ఇ శభమాతుకూ SSRIs 
శభయిళంతంగస తుచేమడ్ం ముదఱు డ్తాభ. 
మోగికూ యవమశచి  
జీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు ఄంట్ ేశాఱు రసయమాభం, కొంచెం శభమం యననద కసయయఔాభాఱఔు కేట్ాభంచడ్ం ళంట్్య 
చేమడ్ం దాామస ఈఴభనం ఱతేశు ంద . 
మోగి రసడ ేభందఱ ళఱల  ఔయౌగ ేఱాబ-నయౖసట ఱన శువటంగస యళమించాయౌ. 
 
2.3 తృసతుక్ డుయసయడర్  
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ఄఔయసమతేు గస భమిము తయచగస ళచేి అతరే త భమిము బమాందోలనఱు ఔయౌగించ ేరసయధ  తృసతుక్ డుయసయడర్. ఇ 
రసయధ  ఱక్షణాఱు తృసయౌుట్ేవన్స, చెభట్ ట్టడ్ం, ళణుఔు, ఉహమ ిఅడ్నట్ుట  ఈండ్డ్ం, గొంతే నయౌబేళహనట్ుట  
ఈండ్డ్ం, ఛాతి నొహు, యకసయం, ఔలైా తియఖడ్ం; డీమిమఱభెజేవన్; ఄదప తపుతాభన ేబమం, చతుతృో తాభన ే
బమం భమిము తృసమసతెళహమాస్. అతరే త భమిము బమాందోలనఱు నెఱఱో ఎఔుకళ యసయుల  ళళేు , కచిితంగస రెభదయ 
తుపణుడు దఖగయఔు రెయల రసయధ  తుమసి యణ చేశకోరసయౌ. 
 
యసధాయణ చయయఱు 
మోగికూ ఄతుా యధాఱా జఫుబ నండు కోఱుఔునేందఔు శయౘమం, శిమిు భమిము భానళహఔ శఱయౘఱు ఄంద ంచాయౌ  
ఔండ్మసఱు ఫాఖుండ్డాతుకూ రసయమాభాఱు, ధాయనం భమిము యోగస 
ళ భకూమాట్్రస్ట ఱేదా కూలతుఔల్ ళ భకసఱజిస్ట దాామస కసగిాట్్వ్ తఴేయమర్ థెయ  
భందఱు 
ఫ్ోల ఔసట్్న్ 20-60 mg కసయూసల్స, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్ ్మోతాద 10 
mgతో తృసర యంతేంచి ఔాభంగస  ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 20 mg శమితృో తేంద . 
ఱేదా 
ళ యటోఱభెన్ 50-200 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్ ్మోతాద 25 
mgతో తృసర యంతేంచి ఔాభంగస  ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 50 mg శమితృో తేంద . ఐద నండు 
అయు రసయఱ ఱోప మోతాద  ంచినా పయౌతం ఱేఔతృో త ేఖమివట మోతాద 200 mg రసడు చడాయౌ. 
ఱేదా 
ఎళహకట్ఱోతృసర మ్ 10-20 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్ ్మోతాద 5 
mgతో తృసర యంతేంచి ఔాభంగస  ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 10 mg శమితృో తేంద . 
ఴ చిమిఔ: SSRIs రసడ్ఔం ళఱల  కొద దమోజుఱు మాంక ైసట్ ీఱక్షణాఱు  మిగ ేఄళకసఴం ఈంట్ుంద . 
ఱేదా/భమిము  
ఄఱ్ీజోఱామ్ 1.5-6.0 mg భాతరఱు, మోతాదతు మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ  
ఱేదా  
కోల నాజితృసమ్ భాతరఱు, మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ.  
చికూతసన మోజుకూ 0.5-0.75 mgతో తృసర యంతేంచి మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె మోజుఱఔు ఔ యసమ ిమోతాదతు  ంచఔుతు 
రెయళాయౌ. 
ఱేదా  
ఆమిరబ ైన్ 50 mg భాతరఱు, మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ, చికూతసన మోజుకూ 25 mgతో తృసర యంతేంచి 
మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె మోజుఱఔు ఔ యసమ ిమోతాదతు  ంచఔుతు రెయళాయౌ. ఖమివట మోతాద మోజుకూ - 150-250 mg. 
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ఱేదా  
రెనాల ఫ్సల కూసన్ 75-150 mg భాతరఱు, మోతాదతు మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ. ఖమివట మోతాద 
మోజుకూ - 225 mg. 
మోగి శుందన మ ండ్ె 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 త ేళ భకూమాట్్రస్ట దఖగయఔు 
రెయళాయౌ. 
మోగికూ యవమశచి  
ఄఔయసమతేు గస ళచేి ఄళశిఱన ఎఱా ఎదమోకరసఱో మోగికూ తెయౌమజేమాయౌ 
తృసతుక్ డుయసయడర్ ఔఱుఖజేళ ేయవమాఱన దయం  ట్టడ్ం దాదాప ఄయసధయం, కసఫట్్ట ఄఱంట్ ్యవమాఱన 
ఎదమోకళడాతుకూ మోగికూ ధెభమసయతుారసాయౌ. 
ఱసాశ శంఫంధ త రసయమాభాఱు. 
 
2.4 బేజర్ డు రళహసవ్ డుయసయడర్ 
భానళహకసళశిఔు శంఫంధ ంచిన రసయధ ; ఔతూశం మ ండ్ె రసమసఱు తృసట్ు ళయకూు యచాయంగస ఈండ్డ్ం, అశకూుతు  
కోఱోుళడ్ం భమిము కూంద యళమించ ేఱక్షణాఱు ఖనఔ ఈంట్ ేళయకూు బేజర్ డు రళహసవ్ డుయసయడర్ తో 
ఫాధడ్ెతేనాాడ్తు ఖాఴించాయౌ: 
య భాట్్క్ ఱక్షణాఱు - తుదర/అయౘయప ఄఱరసట్లఱో భాయుు, ఴకూు తగిగతృో ళడ్ం, అందోలన ఱేదా మిట్ామేటవన్ 
ళ భకూక్ ఱక్షణాఱు - ఄరయోజఔుఱభతు ఫాయంచడ్ం, ఄమసధభు చేఱసభతు ఫాయంచడ్ం, ఏకసఖాత తగిగతృో ళడ్ం, 
తుయణమాఱు తీశఔునేట్పుడ్  ెతడ్ఫాట్ు, చాళప ఖుమించి అఱోచించడ్ం భమిము అతమషతయ చేశకోరసయౌ 
ఄనకోళడ్ం. 
యసధాయణ చయయఱు  
మోగికూ ఄతుా యధాఱా జఫుబ నండు కోఱుఔునేందఔు శయౘమం, శిమిు భమిము భానళహఔ శఱయౘఱు ఄంద ంచాయౌ  
ళ భకూమాట్్రస్ట ఱేదా కూలతుఔల్ ళ భకసఱజిస్ట దాామస కసగిాట్్వ్ తఴేయమర్ థెయ  
భందఱు 
ఫ్ోల ఔసట్్న్ 20-60 mg కసయూసల్స, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్ ్మోతాద 10 
mgతో తృసర యంతేంచి ఔాభంగస  ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 20 mg శమితృో తేంద . 
ఱేదా 
ళ యటోఱభెన్ 50-200 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్ ్మోతాద 25 
mgతో తృసర యంతేంచి ఔాభంగస  ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 50 mg శమితృో తేంద . ఐద నండు 
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అయు రసయఱ ఱోప మోతాద  ంచినా పయౌతం ఱేఔతృో త ేఖమివట మోతాద 200 mg రసడు చడాయౌ. 
ఱేదా 
ఎళహకట్ఱోతృసర మ్ 10-20 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ అయౘయంతో తృసట్ు రేశకోరసయౌ. భంద ముదట్ ్మోతాద 5 
mgతో తృసర యంతేంచి ఔాభంగస  ంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 10 mg శమితృో తేంద . 
ఴ చిమిఔ: SSRIs రసడ్ఔం ళఱల  కొద దమోజుఱు మాంక ైసట్ ీఱక్షణాఱు  మిగ ేఄళకసఴం ఈంట్ుంద . 
ఱేదా  
రెనాల ఫ్సల కూసన్ 75 mg భాతరఱు. ఖమివట మోతాద 225 mg. 
ఱేదా 
మిమసట జ భన్ 15-45 mg భాతరఱు, మసతిరూట్ ఔక యసమ ితఔుకళ మోతాద 15 mgతో తృసర యంతేంచి రతి ఐద నండు 
అయు రసమసఱఔు మోగ ిశుందనన ఫట్్ట 15 mg  ంచకోరసయౌ. ఖమివట మోతాద 45 mg.    
ఱేదా 
ట్ెభరళ భకూలక్ మాంట్ీడు రశంట్సస (TCA):  
ఆమిరబ ైన్ భాతరఱు ఱేదా ఄమీట్్రటఱభెన్ భాతరఱు 75-150 mg, మోతాదతు మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించి 
రేశకోరసయౌ. ముదట్ 25 mg మోతాదతో తృసర యంతేంచి రతి భూడ్ె మోజుఱఔు 25 mg   ంచఔుంట్ృ ఖమివట 
మోతాద 150 mg కూ చేయుకోరసయౌ. 
ఴ చిమిఔ: ఎహఱెహస, ఖుండె రసయధఱు, గసల కోభా, తనెభన్ తృో ర యసట ట్్క్ ఎనాల మ ుాంట్స ఈనా మోఖుఱఔు TCAs రసడ్ఔడ్ద. 
ఔ రసయం శభమంఱో మాంట్ీడు రశంట్సస ళఱల  మోగికూ తుదర  యుఖుతేంద , అఔయౌ రేశు ంద  భమిము అతరే త 
తఖుగ తేంద . 2-4 రసమసఱఔు మాంక ైసట్్ భమిము తుయుతాసష ళహితి నండు తేయుఔుంట్ాయు. నెాండ్ె రసమసఱఔు 
రసమిఱో ఖణతూమబ ైన భాయుుఱు ఖభతుంచళచి.  
ఔరేల 5 -6 రసమసఱకూ బ యుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో త ేమోగ ిచెహున శభమాతుకూ తుమీణత మోతాదఱో భందఱు 
తీశఔుంట్ునాాడ  ాఱేదో  తెఱుశకోరసయౌ. ఔరేల మోగ ిభందఱు శమిగసగ  తీశఔుంట్ుంట్ ేమోతాదతు  ంచాయౌ ఱేదా 
భందఱన భామిి చడాయౌ. ఆఱాంట్ ్దఴఱో కచిితంగస ళ భకూమాట్్రస్ట న ఔఱరసయౌ. 
డు రవన్ ముదట్ ్యసమ ిళచిినపుడ్ె దాతుకూ చికూతస 6-9 నెఱఱు కొనయసగసయౌ. మోగ ిశుందనన ఫట్్ట భందఱ 
మోతాదన రతి 6-8 రసమసఱఔు తగిగంచడ్ం/ ంచడ్ం చేయొచి. ఄభత ేరసయధ  ఱక్షణాఱు తఖగఔతృో త ేభమొఔ 3-
4 చికూతస కొనయసగించాయౌస ఈంట్ుంద . ఫ్భతృో ఱార్ డు రవన్ ఈనా మోఖుఱఱో ఄఔయసమతేు గస "బేతుమా" ళహితికూ 
రెయాతోృ తాయు, ఄఱాంట్పుడ్ె రెంట్న ేమాంట్ీడు రవన్స తుయౌహరేమాయౌ. 
మోగికూ యవమశచి 
బేజర్ డు రళహసవ్ డుయసయడర్ యొఔక ఱక్షణాఱు, చికూతస తృ ందఔతృో త ేఔయౌగ ేయౘతు, అతమషతయ చేశఔున ేరభాదం 
భమిము ఆతయ యవమాఱ ఖుమించి మోగి భమిము మోగ ితయౌలతండ్రె ఱు ఱేదా శయౘమదాయుఱతో క్షుణణంగస చమిించాయౌ.  
థెయకూ మోగ ిశుందనఔంట్ ేరతిచయయఱు భుంద ఫమట్డ ేఄళకసఴం ఎఔుకళ.  
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TCAs ళఱల  ళచేి రతిచయయఱు - ననయు ఎండుతృో ళడ్ం, భఱఫదదఔం, తృసశిాయల్ ఴ ైతృో ట్ెనషన్, చప భందగించడ్ం, 
చెభట్ఱు ట్టడ్ం, తృసయౌుట్ేవన్, ట్ెరమోర్స, భతేు , ముదఱభెనయ. 
SSIRs ళఱల  ళచేి రతిచయయఱు - మాజిట్ేవన్, తఱనొహు, యకసయం, యౘర్ట ఫర్ా, ట్ెరమోర్స, ఎజఞఔయఱేవన్ అఱశయం 
ఄళాడ్ం, అఔయౌ రేమఔతృో ళడ్ం, ముదఱభెనయ. 
మిమసట జ భన్ ళఱల  ళచేి రతిచయయఱు - భతేు , గిడీనెస్, అఔయౌ ఄధ ఔంగస రేమడ్ం భమిము ఫయుళప  యఖడ్ం 
భందఱు రసడ్ఔం ళఱల  మోగికూ భతేు గస ఄతుహళేు  రసషనాఱు నడ్డ్ం భమిము మంతరా ఱన రసడ్డ్ం ళంట్్య 
చేమఔడ్ద 
చికూతాస శభమంఱో భదయతృసనం, ధభతృసనం చేమఔడ్ద. దీతుళఱల  భతేు , ఔలైాతియఖడ్ం ళంట్్య 
 యుఖుతాభ. 
మోగి రెభదయతు ళహతౄసయుస ఱేఔుండా భందఱ మోతాదతు  ంచి ఱేదా తగిగంచి రేశకోఔడ్ద  
భందఱన ఄఔయసమతేు గస తుయౌహరేమడ్ం ళఱల  యతాడ ో ళల్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ. 
 
2.5 ఫ్భతృో ఱార్ డుయసయడర్ 
ఆద  జీయతకసఱం ఈండ ేరసయధ ; ఫ్భతృో ఱార్ డుయసయడర్ ఔు ఎహయో డుక్ ఱేదా రేమిమఫల్ కోర్స ఈండొచి. ఇ రసయధ  ళఱల  
ళచేి ఎహయో డ్సస: భాతుక్, ఴ ైతృో భాతుక్, డు రళహసవ్ ఱేదా యట్ ్ఔఱభఔగస ఫమట్డొచ .ి రశు తం ఈనా ఱేదా 
కూాతం ళచిిన బేతుమా ఎహయో డ్స ఈంట్ేన ేఫ్భతృో ఱార్ డుయసయడర్ ఄతు తుమసి మించకోరసయౌ. భానళహఔంగస ఔయౌగ ేఆమిాట్తయౌట్ ీ
ళఱల  ళయకూు ఫమట్కూ ఄధ ఔ శంతోవంగస ఔతుుంచడ్ం, భానళహకసళశి బ యుఖుగస ఈనాట్ుట  ఔతుుంచడ్ం ళంట్్య 
బేతుమా ఱక్షణాఱు . ఆఱాంట్ ్రసయు ఄతేయతాసషంతో, ఎఔుకళగస భాట్ాల డ్ెత, తుదర ఄళశయం తగిగ, బరభఱు 
 యుఖుతాభ. ఫ్భతృో ఱార్ డుయసయడర్ ళఱల  ఫఱబ ైన ళ భకోయ వల్ భామిబడుట్ ీ యుఖుతేంద ; దీతు ళఱల  మోగ ిఔుట్ుంఫ, 
ఈదోయఖ భమిము ఆతయ శంఫంధాఱ మీద చెడ్ె రఫాళం డ్ెతేంద . 
యసధాయణ చయయఱు 
ఄఔయట్స బేతుమా భమిము ఫ్భతృో ఱార్ డుయసయడర్ I ఔు చికూతస 
ళ టప్ 1: యసధాయణ తుమభాఱన తృసట్్శు  మోగి అమోఖయ ళహితితు యయరేక్షుంచాయౌ  
ళ టప్ 2: చికూతస తృసర యంబం/భాయుుఱు, మోగికూ భందఱు డ్ెతేనాాభ ఱేదో చడాయౌ. శుందన ఱేఔతృో త ేతమసాతి 
ళ టప్ ఔు రెయళాయౌ.  
ళ టప్ 3: కొతు  థెయ ముదఱు ట్ాట యౌ ఱేదా భమొఔ థెయ యధానాతుా రశు తం రసడ్ెతేనా థెయకూ ఔఱతృసయౌ. శుందన 
ఱేఔతృో త ేతమసాతి ళ టప్ ఔు రెయళాయౌ. 
ళ టప్ 4: కొతు  థెయ ముదఱు ట్ాట యౌ ఱేదా భమొఔ థెయ యధానాతుా రశు తం రసడ్ెతేనా థెయకూ ఔఱతృసయౌ. శుందన 
ఱేఔతృో త ేతమసాతి ళ టప్ ఔు రెయళాయౌ. 
ళ టప్ 5: రయోగసతమఔ ఏజ ంట్స న ఔఱతృసయౌ 
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చికూతస తృ ందతేనా ఫ్భతృో ఱార్ ఎప కూటవ్ డుయసయడర్ మోఖుఱఱో ఄద ేచికూతస కొనయసగిశు  ళ భకూమాట్్రస్ట న శంరద ంచాయౌ. 
కొతుగస రసయధ  తుమసి యణ ఄభన మోఖుఱఔు ఇ కూంద  చికూతస తృసర యంతేంచళచి: 
మిళ ుమిడాన్ భాతరఱు మోజుకూ 1 mg, మోతాదతు ఔాభంగస 2-4 mg ళయఔు  ంచాయౌ; మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించి 
రేశకోరసయౌ. ఖమివట మోతాద 4-8 mg. 
ఱేదా 
ఒఱభు  భన్ 5 mg భాతరఱు, మసతిరూట్ ఔ యసమ.ి 2-3 రసమసఱకూ మోతాదతు 20 mg ళయఔు  ంచళచి.  
ఴ చిమిఔ: ఒఱభు  భన్ ళఱల  ఴ ైర్-యౌహడెమిమా భమిము డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్న్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. 
ఒఱభు  భన్ రసడ్ెతేనా మోఖుఱు రతి అయు నెఱఱఔు ఔ యసమ ియౌహడ్స భమిము ఫలడ్స వేఖర్ మీక్షఱు 
చేభంచకోరసయౌ. 
ఱేదా 
యౘఱో మిడాల్ 5 mg భాతరఱు, 1-2 రసమసఱకూ మోతాదతు 10 mg ళయఔు  ంచళచి. 
ఱేదా 
డురసఱోరోఎక్స భమిము యౌథ మం కసమోబనేట్స ఆతయ భందఱు; ఆయ బేతుమాన ఄమిఔట్టడాతుకూ రసడ్ెతాయు. ఄభత ే
ళ భకూమాట్్రస్ట ఄనభతి ఱేఔుండా ఇ భందఱు రసడ్ఔడ్ద. 
మిళ ుమిడాన్ భమిము ఒఱభు  భన్ ళఱల  మోగ ిఫయుళప  యఖడ్ం జయుఖుతేంద  కసఫట్్ట రసయమాభం చేమడ్ం భమిము 
అయౘయ తుమంతరణ ళంట్్య తృసట్్ంచాయౌ.  
ఎకస్రరహయమిడ్ల్ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్డ మోఖుఱఔు ఇ కూంద  భంద ఔడా రసడాయౌ: 
ట్ెభరఴ కూసప తుడుల్ 2 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఔట్ ్+ భధాయషాంూట్ ఔట్.్ 
తృోర ప భఱాకూటక్ చికూతస  
యౌథ మం కసమోబనేట్స 900-1500 mg భాతరఱు, మోతాదతు మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ  
ఱేదా 
కసయబభజ  భన్ 600-1200 mg భాతరఱు, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ  
ఱేదా 
యో డుమం రసఱోరోభేట్స భాతరఱు ఱేదా డురసఱోరోఎక్స భాతరఱు - 500-1500 mg, మోతాదతు మ ండ్ె ఱేదా 
భూడ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ  
ఖభతుఔ: తృో ర ప భఱాకూటక్ చికూతస కేళఱం ళ భకూమాట్్రస్ట శచనా బేయక ేజయగసయౌ. మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె ఎహయో డ్సస మోగికూ 
ళచాిఔ తృో ర ప భఱాకూటక్ చికూతస ఄళశయం ఈంట్ుంద . ఆద  భూడ్ె శంళతసమసఱ నండు జీయతకసఱం కొనయసఖళచి.  
యౌథ మం కసమోబనేట్స రసడ్ెతేనా మోఖుఱు తయచగస యఔు మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ.  
కసయబభజ  భన్ భమిము యో డుమం రసఱోరోభేట్స రసడ్ెతేనా మోఖుఱు అయు నెఱఱఔు ఔ యసమ ిఫలడ్స ళ ల్ కౌంట్స 
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భమిము యౌళర్ పంక్షన్ మీక్ష కచిితంగస చేభంచకోరసయౌ. 
మోగికూ యవమశచి  
ళహకట్ోసప రతుమాఱో తృసట్్ంచ ేభాయగదయశకసఱు ఇ రసయధ కూ ఔడా తృసట్్ంచాయౌ. 
మోగికూ రసయధ కూ ఖఱ తియఖఫ్ట్ేట ఱక్షణం ఖుమించి యళమించి, ఆద  యసధాయణబ ేఄతు బమోయస ఆరసాయౌ. 
ముదట్ ్ఎహయో డ్స మసగసన ేచికూతస తృ ంద నట్టభత ేమిఱాప్స న శభయిళంతంగస ఎదయుకోరొచ .ి  
యౌథ మం కసమోబనేట్స రసడ్ెతేంట్ ేమోగి కచిితంగస ఎఔుకళ మోతాదఱో ఫ్ూల భడ్సస తీశకోరసయౌ.  
యౌథ మం కసమోబనేట్స తీశఔుంట్ునాపుడ్  ెమోగికూ ఔనఔ జాయం, రసంతేఱు ఱేదా యమోచనాఱు ళళేు  మోతాదతు 
శగసతుకూ తగిగంచి రెంట్న ేళ భకూమాట్్రస్ట న ఔఱరసయౌ. 
 
2.6 ళహకట్ోసప రతుమ  ా(Schizophrenia) 
ళహకట్ోసప రతుమా ళచిిన రసమికూ అఱోచనఱోల  భాయుు, ఫారసఱు & రళయునఱో భాయుు, డెభరవ్ భమిము రసశుయఔం 
నండు త ఱగితృో ళడ్ం ళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహయసు భ. మోగి నండు మోగికూ, శభమాతుా ఫట్్ట రసయధ  ఱక్షణాఱు 
భాయుతాభ. ఆందఱో భుకయబ ైనయ తజఞర్ ఄహమమ న్స, మోట్ార్ మాకూటయట్ ీతగిగతృో ళడ్ం, యతాడ ో ళల్, ఫ్సల ట్ెండ్స 
ఎప క్ట, భూడ్స డుశటయబన్స, డెఱయవన్స భమిము యౘఱళహనేవన్స.    
యసధాయణ చయయఱు  

 ఄఔయట్స ఎహయో డ్స మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు తెఱుశఔుతు రసట్ ్మీద ఏకసఖాత చేమాయౌ.  
 యసధయబ ైనంత తాయ మోగితు యసధాయణ ళహితికూ తీశఔు ళచేి రమతాాఱు చేమాయౌ.  
 మోగ,ి రెభదయడ్ె భమిము ఔుట్ుంఫ శబుయఱు ఔయౌళహ తుచేళేున ేరసయధ  తగేగ ఄళకసఱసఱు ఈంట్ాభ. 
 శాఱుకసయౌఔ భమిము దీయఘకసయౌఔ చికూతాస రణాయఔఱు భుందగసన ేయచించకోరసయౌ. 
 చికూతస తమసాత మోగికూ యసంతానఔు శమ ైన ఔభూయతుట్ ీఖూా ప్ ఱో చేమసియౌ. 

చికూతస 
మిళ ుమిడాన్ 1 mg భాతరఱు, మోతాదతు ఔాభంగస 2-4 mgకూ  ంచకోళచి (ఄపుడ్ె మోతాదతు మ ండ్ెగస 
ఫాగించఔుతు రసడాయౌ). మ ండ్ె నండు నాఱుఖు మోజుఱఔు ఔ యసమి మోతాదతు  ంచకోరసయౌ. ఖమివట మోతాద 4-8 
mg. ఎఔుకళ ఱసతం మోఖుఱఱో 4 mg శమితృో తేంద . 
ఱేదా 
ఒఱభు  భన్ 5 mg భాతరఱు, మసతిరూట్ ఔ యసమ.ి 2-3 రసమసఱకూ మోతాదతు 20 mg ళయఔు  ంచళచి.  
ఴ చిమిఔ: ఒఱభు  భన్ ళఱల  ఴ ైర్-యౌహడెమిమా భమిము డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్న్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. 
ఒఱభు  భన్ రసడ్ెతేనా మోఖుఱు రతి అయు నెఱఱఔు ఔ యసమ ియౌహడ్స భమిము ఫలడ్స వేఖర్ మీక్షఱు 
చేభంచకోరసయౌ. 
ఱేదా 
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ఄమిహరజోల్ 5-10 mg భాతరఱు, మసతిరూట్ ఔ యసమ.ి మ ండ్ె నండు భూడ్ె రసమసఱ ళయళధ ఱో మోతాదతు 30 
mg ళయఔు  ంచకోరొచి. 
ఱేదా 
ఔుయట్్మా భన్ భాతరఱు, మసతిరూట్ ఔ యసమి. మ ండ్ె నండు భూడ్ె రసమసఱ ళయళధ ఱో మోతాదతు 600 mg 
ళయఔు  ంచకోరొచ  ి
ఱేదా 
యౘఱో మిడాల్ 5 mg భాతరఱు. 1-2 రసమసఱఔు మోతాదతు 10 mg ళయఔు  ంచకోరొచి (ఆఱాంట్పుడ్ె 
మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ). 
ఱేదా 
ట్ెభరఫ్ూల ఒ యజిన్ 10 mg భాతరఱు. 1-2 రసమసఱఔు మోతాదతు 15-20 mg ళయఔు  ంచకోరొచి (ఆఱాంట్పుడ్ె 
మోతాదతు మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ). 
మిళ ుమిడాన్ భమిము ఒఱభు  భన్ ళఱల  మోగ ిఫయుళప  యఖడ్ం జయుఖుతేంద  కసఫట్్ట రసయమాభం చేమడ్ం భమిము 
అయౘయ తుమంతరణ ళంట్్య తృసట్్ంచాయౌ.  
ఄఔయట్స ఎక ైసట్ెమంట్స ఱేదా ళయొఱెంట్స తఴేయమర్ ఈనా మోఖుఱఔు: 
యౘఱో మిడాల్ 5-10 mg IM ఆంజక్షన్ యసట ట్స + తృో ర బ తాజ భన్ కోల మ ైడ్స 25-50 mg IM  
ఱేదా 
ఒఱభు  భన్ 10 mg IM ఆంజక్షన్  
ఱేదా 
ఱోమసజితృసమ్ 2 mg IM ఆంజక్షన్ 
మాంట్ీళ భకోట్్క్ భందఱ ళఱల  ఔయౌగ ేరతిచయయఱు - భతేు , ఔదయౌఔఱు నెభమద ంచడ్ం, భుకః ఫారసఱు భాయడ్ం, 
గ భట్స, మిజిడుట్,ీ ఱాఱాజఱం ఉయడ్ం, ననయు తృ డుఫాయడ్ం భమిము భఱఫదదఔం. యట్ ్నండు మోగ ికొద ద రసమసఱఱోన ే
కోఱుఔుంట్ాడ్ె.  
ఎకస్రరహయమిడ్ల్ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్డ మోఖుఱఔు ఇ కూంద  భంద ఔడా రసడాయౌ: 
ట్ెభరఴ కూసప తుడుల్ 2 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఔట్ ్+ భధాయషాంూట్ ఔట్.్ 
తుదర ట్టఔతృో త:ే  
ఱోమసజితృసమ్ 1-2 mg భాతరఱు ఱేదా కోల నాజితృసమ్ 0.25-1 mg భాతరఱు, తుదరతృో భ ేభుంద, ద  నండు 
దాాఱుఖు మోజుఱు  
రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు మోగ ిరసమసతుకూ ఔ యసమ ిరెభదయడుా శంరద ంచాయౌ. అ తమసాత నెఱ నండు భూడ్ె 
నెఱఱఔు ఔ యసమ ిశంరద ళేు  చాఱు. చికూతస తృసర యంతేంచిన రసయం మోజుఱక ేమోగ ిశుంద ంచడ్ం ముదఱు  డ్తాడ్ె; 
ఄభత ేభందఱు ూమిు శభయితతో తు చేమడాతుకూ కొతుా రసమసఱ నండు నెఱఱు ట్టట చి. ఄఔయట్స ళ భకోట్్క్ 
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డుయసయడర్ ఔు చికూతస 6-9 నెఱఱతృసట్ు ఈంట్ుంద . ఄభత ేరసయధ  తీళరతన ఫట్్ట చికూతస కొతుా శంళతసమసఱ తృసట్ు 
ఈండొచి. 
మోగికూ యవమశచి  
ళహకట్ోసప రతుమా రసయధ  ఖుమించి ూమిు యళమసఱు మోగికూ భమిము మోగితు చశఔున ేరసమికూ యళమించాయౌ. ఔుట్ుంఫ 
శబుయఱు మోగితు యభమిశంచఔుండా ఄయిం చేశఔుతు రెనాంట్ ేఈండాయౌ. 
రసయధ  ళఱల  భమిము భందఱ ళఱల  ఔయౌగ ేరతిచయయఱు ఖుమించి ూమిుగస యళమించాయౌ. ఄళశయభునా చోట్ మోగ ి
జీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు చేశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ.  
మాంట్ీళ భకోట్్క్స ళఱల  ఫయుళప  యుఖుతాయు, కసఫట్్ట రసయమాభం భమిము అయౘయ తుమభాఱఱో భాయుుఱు 
చేమాయౌ.  
ళ భకూమాట్్రస్ట ఄనభతి ఱేఔుండా చికూతస భధయఱో తుయౌహరేమఔడ్ద. 
 
2.7 తృసమికనసతుజం 
ట్ెరమోర్, మిజిడుట్,్ ఫరా డీక ైతూళహమా భమిము తృసశియల్ డుశటయబన్స ళంట్ ్ఱక్షణాఱతో ఔడున ఱక్షణాఱ దాామస ళచేి 
ళహండోరమ్ తు తృసమికననసతుజం ఄంట్ాయు. ఆద  తృసర ధమిఔం ఄముయండొచి (తృసమికనసన్స రసయధ ) ఱేదా ళ ఔండ్మ ీ
ఄముయండొచి (భందఱ దాామస).  
చికూతస ఱక్షాయఱు  

 ఫఱఴీనమిచ ేఱక్షణాఱన తగిగంచడ్ం 
 భందఱ ళఱల  ఔయౌగ ేళ భడ్స ఎప క్ట్ తగిగంచడ్ం భమిము శంకూలవటతఱన తురసమించడ్ం 
 ళ ఔండ్మ ీతౄసర్మ్ త ఱగించడ్ం 

యసధాయణ చయయఱు  
 రసయమాభం, పజియోథెయ ళఱల  మోజురసమ ీనఱు చేశఔున ేశభయిత  యుఖుతేంద  
 తృౌలహటకసయౘయం భమిము చ దామసి ఱు ఎఔుకళ ఈండేఱా చశకోరసయౌ. 

భందఱు  
ఎమీల డుళస్ ఄంట్ ేPD (తృసమికనసతుజం డుళస్) ఐద శంళతసమసఱ ఱోప నండు ఈండు, మోగికూ ఎట్ుళంట్ ్మోట్ార్ 
కసంహల కేవన్స ఱేఔతృో ళడ్ం. 
ఱేట్స డుళస్ ఄంట్ ేPD ఈండు మోఖుఱు ఱెరోడోతృస రసడ్ెత భమిము మోట్ార్ కసంహల కేవన్స తో ఆఫబంద  డ్డ్ం. 
తృసమికనసతుజం రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్గసన ేచికూతస ముదఱు ట్ాట యౌ. 65 శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ రెంట్న ే
ఱెరోడోతృస తో చికూతస అయంతేంచాయౌ. ముళతఱో ఱెరోడోతృసతో చికూతస రెంట్న ేచేమఔడ్ద. ఱెరోడోతృస భుందగస 
తఔుకళ మోతాదతో తృసర యంతేంచి ఔాభంగస మోగ ిశుంద ంచేళయఔు ఱేదా రతిచయయఱు ఔయౌగ ేళయఔు మోతాదతు  ంచాయౌ. 
ఎమీల PD  
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దీతుకూ తుమిదవటబ ైన పస్ట ఛామస్ డ్రగ్ థెయ ఄంట్ృ ఱేద. మోగి జీళనఱ ైయౌ, యౌఔయయం భమిము రెభదయ చమితర అధాయంగస 
రణాయఔ చేమాయౌ. 
PD ఈండు, ట్ెరమోర్స ఄధ ఔంగస ఈంట్ే: 
ట్ెభరఴ క ైసల్-ప తుడుల్ 6-20 mg భాతరఱు, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ  
ఱేదా 
ఫ్ంజ్-ట్ోర హన్ 1-6 mg భాతరఱు, మోతాదతు మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ  
ఴ చిమిఔ: 65 శంళతసమసఱు  భఫడున మోఖుఱఱో మాంట్ీకోల మినెుతుక్స రసడ్ఔడ్ద. 
ఱేట్స PD  
1. ట్ెభరఴ క ైసల్-ప తుడుల్ 6-20 mg భాతరఱు, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ  
ఇ కూంద చెహున భందఱఱో ఎదో  ఔట్ ్మోననథెయగస ఱేదా కసంతనేవన్ భనడ్ెల గస రసడాయౌ 
2. ఫోర మోకూాహటన్ 2.5-10 mg భాతరఱు, మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు రేశకోరసయౌ  
ఱేదా 
తృసర మిహకససల్ 0.375-4 mg భాతరఱు, మోతాదతు మ ండ్ె 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 యసమ ిఱేదా మోతాదతు ఫాగించఔుతు 
మ ండ్ె యసయుల  రేశకోరసయౌ. 
3. ఱెరోడోతృస భాతరఱు + కసమిబడోతృస (100-250 mg ఱెరోడోతృస); మోతాదతు మోగ ిఄళశమసతుా ఫట్్ట భామసియౌ.  
మాంట్ీతృసమికనసతుజం భందఱన 'డ్రగ్ యౘయౌడ'ే ేమిట్ ఔకయసమిగస తుయౌహరేమఔడ్ద. దీతుళఱల  మోట్ార్ 
కసంహల కేవన్స తఖగఔతృో గస నయమోఱెహటక్ భాయౌగ ాంట్స ళహండోరమ్ (NMS) ళచేి ఄళకసఱసఱు  యుఖుతాభ. 
 
డోబ ైన్ మాగితుస్ట్, MAO-B ఆతుహతట్ర్స, కో-ఎంజ భమ్ Q10 భమిము యట్మిన్ E - PD ఈనా మోఖుఱఔు 
నయమోతృ ర ట్ెకుటవ్ థెయ కూ రసడ్ఔడ్ద.  
PD ఈనా ఄధ ఔఱసతం మోఖుఱు ఔాభంగస మోట్ార్ ఔంహల కేవన్ శభశయఱు ఎదయుకంట్ాయు, రసమికూ  
ఱెరోడోతృస థెయ + డోబ ైన్ మాగితుస్ట/COMT ఆతుహతట్ర్స 
ట్్రపల్ కసంతనేవన్: 
ఱెరోడోతృస + కసమిబడోతృస + ఎంట్ాఔతృో న్ భమిము/ఱేదా డోబ ైన్ మాగితుస్ట 
 
తృసమికనసన్ ళహండోరమ్ భమిము భందఱ ళఱల  డుళ భకతూళహమస్ ఱేదా మోట్ార్ ఫ్ల ఔుిభేవన్స ఔతుహళేు  మోగ ిరెంట్న ే
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నయమోఱాజిస్ట న ఔఱరసయౌ.  
PD ఈనా 20-30% మోఖుఱఱో డుబ తుషమా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
PD ఈనా 40% మోఖుఱఱో శాఱు/భధయ తయయౘ డు రవన్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
మోగికూ యవమశచి  
మోగి భమిము మోగ ిఔుట్ుంఫంతో రసయధ  ఖుమించి, భందఱ ఖుమించి, థెయ ఖుమించి యళమించాయౌ. థెయ ఖుమించి 
రతేయఔంగస భాట్ాల డాయౌ, దీతుఱో ఫాఖంగస జీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు, మోట్ార్ ఄళశిఱ నండు ఫమట్డేందఔు 
ఔుట్ుంఫం చేమళయౌసన నఱు ముదఱభెనయ చమిినాయౌ.  
మాంట్ీతృసమికనసతుజం భందఱు ఄఔయసమతేు గస తుయౌహరేమఔడ్ద. 
 
2.8 ఎహఱెహసస్  
ళ ంట్రల్ నెయాస్ ళహశటమ్ (CNS)ఱో కసా తుక్ యసుంట్ేతుమస్ మిఔమింగ్ ళజర్స ళఱల  ఔయౌగ ేడుయసయడర్స న ఎహఱెహసస్ 
ఄంట్ాయు. 
యసధాయణ చయయఱు  
ళజర్ ఔు రెంట్న ేచికూతస ఄందాఱంట్ ేతీశకోరసయౌసన చయయఱు ళేటట్స్ ఎహఱెహటఔస్ యఫాఖంఱో యళమింఫడాడ భ.  
ళజర్స తియఖఫ్డ్ెతేంట్ ేదీయఘకసయౌఔ చికూతస ఄంద ంచాయౌ.  
మోగికూ ఆద  ళయఔు ళజర్ మసఔతృో భ, నయమోఱాజిఔల్ భమిము బ ట్ఫో యౌక్ రసయధఱు ఏమి ఱేఔతృో త,ే 
మోగ/ితయౌలతండ్రె ఱ ఆవటం బేయక ేచికూతస ఄంద ంచడ్ం/ఄంద ంచఔతృో ళడ్ం జయగసయౌ.  
ళేటట్స్ ఎహఱెహటఔస్, మోగి ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమితరఱో ఎహఱెహస, తఱకూ CT చేళహనపుడ్ె ఄశషజతాాఱు, EEG ఱో 
ఄశషజతాాఱు భమిము ళజర్ తిమిఖఫట్ేట ఄళకసఱసఱు ఄధ ఔంగస ఈనాపుడ్ె ముదట్ ్ళజర్ తమసాత దీయఘకసయౌఔ 
చికూతస కచిితంగస ముదఱు ట్ాట యౌ. 
భదయం తుయౌహరేళహనపుడ్  ెభమిము బ ట్ఫో యౌక్/డ్రగ్ శంఫంధ త ళజర్స ళచిినపుడ్ె బయవయతేు ఱో ఎహఱెహస 
ళచేి ఄళకసఱసఱు ఔనడ్ెతేంట్ేన ేదీయఘకసయౌఔ చికూతస ఖుమించి అఱోచించాయౌ. తఱకూ దెఫబ తగియౌన తమసాత ళజర్ ఔు 
చికూతస తృసర యంతేంచాయౌ ఄనఔుంట్,ే ముదట్ ్ళజర్ తమసాత అయంతేంచాయౌ. ఄభత ేఆందఱో చికూతస యొఔక ళయళధ  
ఱేట్స ఎహఱెహస ళచేి దాతుా ఫట్్ట ఈంట్ుంద . 20 శంళతసమసఱు  భఫడున రసమిఱో ళజర్స ళళేు , ళజర్స మసళడాతుకూ 
ళ ఔండ్మ ీకసయణం ఈందేమో మీక్షఱ దాామస తెఱుశకోళడ్ం భంచిద . 
యసధాయణ ట్ాతుక్ కోల తుక్ ళజర్స  
రసఱుమోభక్ మాళహడ్స 3-8 mg/kg భాతరఱు, మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ. భూడ్ె మోజుఱఔు ఔ 
యసమి మోతాదతు  ంచకోరొచి. ఖమివట మోతాద 200 mg.  
ఱేదా 
ప తుట్ోభన్ 10-35 mg/kg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
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ఱేదా  
పననఫామిబట్ోన్ 60-180 mg భాతరఱు, మసతిరూట్. హఱలఱఔు - 5-8 mg/kg. 
తృసక్షుఔబ ైన ళజర్స 
కసయబభజ  భన్ 10-35 mg/kg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల   
ఱేదా  
రసఱుమోభక్ మాళహడ్స 15-40 mg/kg భాతరఱు, మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించఔుతు రసడాయౌ. భూడ్ె మోజుఱఔు 
ఔ యసమ ిమోతాదతు  ంచకోరొచి. ఖమివట మోతాద 200 mg.  
ఱేదా 
పననఫామిబట్ోన్ 60-180 mg భాతరఱు, మసతిరూట్. హఱలఱఔు - 5-8 mg/kg. 
 
మోగికూ కే భంద దాామస (మోననథెయ) యఱభెనంత ళయఔు చికూతస ఄంద ంచాయౌ.  
భందతు తఔుకళ మోతాదతో తృసర యంతేంచాయౌ. ఔరేల ళజర్ తియఖఫడుత ేఄళశయం బేయఔు మోతాద 
 ంచకోరొచి. 
ముదట్ ్భంద ఖమివట మోతాద రసడున తమసాత ఔడా ళజర్స ఄదపఱోకూ మసఔతృో త,ే మ ండ్ళ భంద ఄదనంగస 
రసడాయౌ.  
మ ండ్ళ భంద ళఱల  ళజర్స ఄదపఱోకూ ళశు ంట్,ే ముదట్ ్భంద నెభమద గస ఈశంషమించడ్ం భంచిద . 
మోననథెయ (మ ండ్ె రమతాాఱు) యపఱం ఄభత ేకసంతనేవన్ థెయ ఖుమించి అఱోచించళచి. 
మ ండ్ె AEDs రమతిాంచాఔ ఔడా ళజర్స తఖగఔతృో త,ే మోగి రతేయఔ రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ. 
AEDs యొఔక తౄసయుమఱా ఱేదా ఫరా ండ్స భాయిఔడ్ద. ఖమిైణీఱఔు AEDs రసడేట్పుడ్ె మోతాద జఞఖాతుగస 
చశఔుతు రసడాయౌ. AED థెయ చేళేట్పుడ్ె రయోఖఱసఱ మీక్షఱు చేభంచకోళడ్ం భంచిద . AED 
తృసర యంతేంచఔ భుంద ూమిు ఫలడ్స కౌంట్స, యౌళర్ ఎంజ భమ్స భమిము మీనల్ మీక్షఱు చేమాయౌ.  
ఎంజ భభల న ేరమేహంచ ేభందఱన శంళతసమసతుకూ ఔ యసమ ిళయం కసయౌషమమ్, అఱకఱభెన్ తౄసశిట్ేస్ భమిము ఫో న్ 
బ ట్ఫాయౌజంకూ శంఫంధ ంచిన మీక్షఱు చేభంచకోళడ్ం తుతుశమ.ి  
యఔుమీక్షఱోల  ఱక్షణాఱు ఱేతు శాఱు అఱసజతాాఱు ఔనడుత ేభందఱు భామసియౌసన ఄళశయం ఱేద. 
భందఱు ళఱల  ఈయోఖం ఔనడ్ఔతృో త,ే ట్ాకూసక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్,ే మోగి ఄనేఔ AEDs రసడ్ెతేంట్,ే ఖమిైణీఱు, 
యసట ట్స్ ఎహఱెహటఔస్, యౌళర్ ఱేదా కూడీా రసయధఱు ఈనా రసమిఱో తెయతృసట్్క్ డ్రగ్ భాతుట్మింగ్ (TDM) ఄళశయం 
ఈంట్ుంద .  
ఎహఱెహస ఈనా మోఖుఱు ళజర్ డెభమ ీరసడాయౌ భమిము రెభదయడుా చెహున శభమాతుకూ ఔఱరసయౌ. AED ళఱల  
రతిచయయఱు ఏబ ైనా ఈనాాయో, చికూతస పమోఖతి భమిము భందఱ తుతీయు తెఱుశకోరసయౌ. చికూతస 
తృసర యంతేంచిన 2-4 రసమసఱఔు రెభదయడుా శంరద ంచాయౌ. అ తమసాత 3-6 నెఱఱఔు శంరద ళేు  చాఱు.   
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రెభదయడ్ె ళజర్ డెభమీతు మియౕయౌంచి మోగ ిపమోఖతి తెఱుశకోరొచ .ి తుదర, అయౘయం, భదయతృసనం, రసషనాఱు నడ్డ్ం 
భమిము ఖయైధాయణ ళంట్ ్యవమాఱు మోగితో చమిించాయౌ. 
ట్ేఫుల్ 3: ఎహఱెహస చికూతసఔు భందఱు భమిము మోతాదఱు 

భంద ళమశ మోతాద (మోజుకూ) ఖమివట మోతాద 
(మోజుకూ) 

ప ననఫామిబట్ోన్ (O) మోజుకూ 
ఔట్ ్మసతిరూట్ 

హఱలఱఔు 3mg/kg/24 hours 8 mg/kg/24 hours 
 దదఱఔు 60 to 90 mg 240 mg 

ప తుట్ోభన్ (O) మోజుకూ ఔ 
యసమ ిమసతిరూట్ ఱేదా 
ఄళశమసతుా ఫట్్ట మ ండ్ె యసయుల  

హఱలఱఔు 5mg/kg/24 hours 8mg/kg/24 hours 
(మోతాదన మ ండ్ెగస 
ఫాగించి) 

 దదఱఔు 200mg 600 mg (మోతాదన 
మ ండ్ెగస ఫాగించి) 

కసమసబభాజ హన్ (O) 
మోతాదన మ ండ్ె 
ఫాగసఱుగస చేళహ 
కసమసబభాజ హన్ 

హఱలఱఔు 10mg/kg/24 hours 20mg/kg/24 hours 

 దదఱఔు 300 mg 12 hourly 200 mg (మోతాదన 
భూడ్ెగస ఫాగించి) 

యో డుమం రసఱోరోభేట్స (O) హఱలఱఔు 20 mg/kg మోతాదన 
ఫాగించి 

40mg/kg 

 దదఱఔు 600mg మోతాదన ఫాగించి 3000  mg 
 
2.9 యసట ట్స్ ఎహఱెహటఔస్  
శుఽష ఱేఔుండా తుయంతయం రేద ంచ ేళజర్స మసళడాతుాయసట ట్స్ ఎహఱెహటఔస్ ఄంట్ాయు. ఆద  ఄతయళశయ రెభదయం 
ఄందాయౌసన ఄళశి కసఫట్్ట చికూతస తాయగస భమిము తుమిదవటంగస ఆరసాయౌ. 
యసధాయణ చయయఱు 
అశతిరకూ మసఔభుంద ఆళాళఱళహన చికూతస  
హఱలఱఔు & మళానంఱో ఈనారసమికూ: మ ఔటల్ డెభఄజితృసమ్ 0.5 mg/kg ఱేదా ఫఔకల్ మిడాజోఱామ్ 0.2-0.3 
mg/kg  
 దదఱఔు: మ ఔటల్ డెభఄజితృసమ్ 10 mg ఱేదా ఫఔకల్ మిడాజోఱామ్ 10 mg  
దఖగయఱో 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 ఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా చశకోరసయౌ, ఱసాశ రరసషం ఫాఖుండేఱా చడాయౌ, వేఖర్ 
యసి భతు యయరేక్షుంచాయౌ. 
అశతిరఱో తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
నేశల్ కసనయఱా ఱేదా భాస్క ఈయోగించి మోగికూ అకూసజన్ ఄంద ంచాయౌ. ఎభర్ రే ఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా శమ ైన 
దదతిఱో తృసడ్ెకోఫ్ట్ాట యౌ.  
ఎహఱెహస కూ కసయణం ఄభేయ ఄళశిఱు ఏబ ైనా ఈనాాభేమో ఖభతుంచి నమం చేమాయౌ.  
IV ఆళాడాతుకూ దామ ిశఽలహటంచాయౌ. ఖూల కోస్ యసి భ, ళయం క మిళట ,ో ఴ భట్ోఱాజిఔల్ ఄధయమనం, ట్ాకూసకసఱజి ళీన్స 
కోశం యఔుం నభూనా ళేఔమించాయౌ. ఄఱాగ ేమాంట్ీఱెహటక్ డ్రగ్ ఱెరెల్ భమిము EEG ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ ేచేమడ్ం 
భంచిద .  
అకూసజనేవన్ ఎఱా ఄళపతేందో తెఱుశకోళడాతుకూ ల్స అకూసబ ట్ీర.  
ఴ ైతృో గ టలకేమిమా ఈనాా ఱేదా ఫలడ్స ఖూల కోస్ మీక్ష ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో భనా రెంట్న ే 
 దదఱఔు: డెకో ర్రస్ 25% (IV) 50-100 ml; ఔరేల మోగ ిభదయం తాగేఱా ఈంట్ ేడెకో ర్రస్ ఆచిిన రెంట్న ేతమామిన్ 
(IM) 50 mg రసడాయౌ. 
హఱలఱఔు: ఖూల 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 ఄభత ేద  నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తమసాత భయా రసడొచి.  
ఱేదా 
డెభఄజితృసమ్ 0.2 mg/kg ఆంజక్షన్ (ఖమివట మోతాద 10 mg); ఖతి - తుభుయౖసతుకూ 5 mg, తుభువంఱో భంద 
ఎకూకంచాయౌ; ఄళశయం ఄభత ేద  నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తమసాత భయా రసడొచి.  
GCSE ళ ఔండ్స ళేటజి ఈనాట్టభత ే 
ప తుట్ాభన్ 15-20 mg/kg ఆంజక్షన్ ళ ఱభెన్ దాామస నెభమద గస ఎకూకంచాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: ప తుట్ాభన్ భమిము ఖూల కోస్ ఔయౌహ రసడ్ఔడ్ద, ఄద  ఔయౌళహ ఈనా య ఱయవన్ ఱో ప తుట్ాభన్ ఔయౌహ 
ఎకూకంచఔడ్ద. ప తుట్ాభన్ ఎకూకంచ ేభుంద యసధాయణ ళ ఱభెన్ తో IV ఱభెన్ న యబరయచాయౌ.  
ఱేదా 
తౄసళేితుట్ాభన్ 15-18 mg/kg ఆంజక్షన్  
ఴ చిమిఔ: ఇ భంద ళఱల  ఴ ైతృో ట్ెనషన్/ఄమితీమమ ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద  కసఫట్్ట ఔడుక ేయయరేక్షణ భమిము 
యఔుతృో ట్ు ఖభతుంచడ్ం తుతుశమ.ి 
2. ప తుట్ాభన్ ఱేదా తౄసళేితుట్ాభన్ రసడున ద  తుభుయౖసఱ తమసాత ఔడా ళజర్ తఖగఔతృో త ేఄదనంగస 
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ప తుట్ాభన్ 5-10 mg/kg. 
3. ళజర్స అఖఔతృో త ే 
యో డుమం రసఱుమోభేట్స (IV) 25-35 mg/kg; ఖతి - ఖంట్ఔు 6 mg/kg    
ఱేదా  
ప ననఫామీబట్ోన్ (IV) 20 mg/kg ఆంజక్షన్ 
ఔకయసమ ిళజర్స తగసగ ఔ దీయఘకసయౌఔ చికూతస కోశం AED రసడాయౌ -  
యో డుమం రసఱుమోభేట్స (O) 800-1500 mg భాతరఱు  
ఱేదా  
ప తుట్ాభన్ (O) 300 mg భాతరఱు  
ఱేదా 
కసయబభజ  భన్ 400-1200 mg భాతరఱు 
60 తుభుయౖసఱ తమసాత ళేటట్స్ ఎహఱెహటఔస్ ఈంట్ ేఄంతయగతంగస ఏబ ైనా కసయణాఱు ఈనాాభేమో ఖుమిుంచాయౌ 
భమిము రసట్్కూ చికూతస ముదఱు ట్ాట యౌ. మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాగసతుకూ తయయౌంచి చికూతస ఆళాడ్ం భంచిద .  
1. రెంట్్ఱేవన్, EEG భాతుట్ర్, అమీటమిమల్ కసథెట్ర్ భమిము ళ ంట్రల్ కసథెట్ర్  
2. మోగికూ భతేు   
మిడాజోఱామ్ IV ఫో ఱస్ 0.2 mg/kg (ఖమివట మోతాద 10 mg), మ ండ్ె 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 
థయో ంట్ాల్ IV 10-20 mg/kg ఆంజక్షన్. అ తమసాత 0.5 -1 mg/kg/h. 
3. కోభా: ఫయస్ట శ రవన్ EEG ఱక్షయంగస  ట్ుట ఔుతు నెాండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు మోగితు కోభాఱోకూ ంహ చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ. 
4. యతుంగ్ పేస్: రతి భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిభతేు  తగిగశు , EEG యయరేక్షణ చేమాయౌ. ఔరేల కూలతుఔల్ ఱేదా 
ఎఱెకోటో గసా పహక్ ళజర్స ఱేఔతృో తే యన్ ఄళశయం ఱేద. ళజర్స తియఖఫడుత ేకోభా థెయతోతృసట్ు మోగ ిఏ భతేు  భుందకూ 
శుంద శు నాాడో దాతున ేకొనయసగించి చికూతస ఄందజేమాయౌ. ఆఱా చేళహన నెాండ్ెఖు ఖంట్ఱఔు కూలతుఔల్ ఱేదా 
ఎఱెకోటో గసా పహక్ ళజర్స ఱేఔతృో తే యన్ ఄళశయం ఱేద. 
5. యసధాయణ చయయఱు: ఴ ైర్-థెమిమమా, మాళహడోళహస్, ఴీమోడెభనమిక్ ఄశషజతాాఱు, కసమిడమాక్ ఆఫబందఱు 
ళంట్ ్ఄళశిఱు 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 తిమిగ ిమసళడ్ం ళమిమల్ ఎహఱెహస ఱక్షణం 
చికూతస 
అశతిరకూ మసఔభుంద ఆళాళఱళహన చికూతస  
హఱలఱఔు & మళానంఱో ఈనారసమికూ: మ ఔటల్ డెభఄజితృసమ్ 0.5 mg/kg ఱేదా ఫఔకల్ మిడాజోఱామ్ 0.2-0.3 
mg/kg  
 దదఱఔు: మ ఔటల్ డెభఄజితృసమ్ 10 mg ఱేదా ఫఔకల్ మిడాజోఱామ్ 10 mg  
దఖగయఱో ఈనా డాఔటర్ ఱేదా నర్స దాామస IV ఆరసాయౌ: 
ఱోమసజితృసమ్ (IV) ఆంజక్షన్ 2 mg ఱేదా డెభఄజితృసమ్ (IV) ఆంజక్షన్ 5-10 mg 
యసధాయణ చయయఱు: ఎభర్ రే ఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా చశకోరసయౌ, ఱసాశ రరసషం ఫాఖుండేఱా చడాయౌ, వేఖర్ 
యసి భతు యయరేక్షుంచాయౌ. 
అశతిరఱో తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
నేశల్ కసనయఱా ఱేదా భాస్క ఈయోగించి మోగికూ అకూసజన్ ఄంద ంచాయౌ. ఎభర్ రే ఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా శమ ైన 
దదతిఱో తృసడ్ెకోఫ్ట్ాట యౌ.  
ఎహఱెహస కూ కసయణం ఄభేయ ఄళశిఱు ఏబ ైనా ఈనాాభేమో ఖభతుంచి నమం చేమాయౌ.  
IV ఆళాడాతుకూ దామ ిశఽలహటంచాయౌ. ఖూల కోస్ యసి భ, ళయం క మిళట ,ో ఴ భట్ోఱాజిఔల్ ఄధయమనం, ట్ాకూసకసఱజి ళీన్స 
కోశం యఔుం నభూనా ళేఔమించాయౌ. ఄఱాగ ేమాంట్ీఱెహటక్ డ్రగ్ ఱెరెల్ భమిము EEG ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ ేచేమడ్ం 
భంచిద .  
అకూసజనేవన్ ఎఱా ఄళపతేందో తెఱుశకోళడాతుకూ ల్స అకూసబ ట్ీర.  
ఴ ైతృో గ టలకేమిమా ఈనాా ఱేదా ఫలడ్స ఖూల కోస్ మీక్ష ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో భనా రెంట్న ే 
 దదఱఔు: డెకో ర్రస్ 25% (IV) 50-100 ml; ఔరేల మోగ ిభదయం తాగేఱా ఈంట్ ేడెకో ర్రస్ ఆచిిన రెంట్న ేతమామిన్ 
(IM) 50 mg రసడాయౌ. 
హఱలఱఔు: ఖూల 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 ఄభత ేద  నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తమసాత భయా రసడొచి.  
ఱేదా 
డెభఄజితృసమ్ 0.2 mg/kg ఆంజక్షన్ (ఖమివట మోతాద 10 mg); ఖతి - తుభుయౖసతుకూ 5 mg, తుభువంఱో భంద 
ఎకూకంచాయౌ; ఄళశయం ఄభత ేద  నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తమసాత భయా రసడొచి.  
GCSE ళ ఔండ్స ళేటజి ఈనాట్టభత ే 
ప తుట్ాభన్ 15-20 mg/kg ఆంజక్షన్ ళ ఱభెన్ దాామస నెభమద గస ఎకూకంచాయౌ.  
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ఴ చిమిఔ: ప తుట్ాభన్ భమిము ఖూల కోస్ ఔయౌహ రసడ్ఔడ్ద, ఄద  ఔయౌళహ ఈనా య ఱయవన్ ఱో ప తుట్ాభన్ ఔయౌహ 
ఎకూకంచఔడ్ద. ప తుట్ాభన్ ఎకూకంచ ేభుంద యసధాయణ ళ ఱభెన్ తో IV ఱభెన్ న యబరయచాయౌ.  
ఱేదా 
తౄసళేితుట్ాభన్ 15-18 mg/kg ఆంజక్షన్  
ఴ చిమిఔ: ఇ భంద ళఱల  ఴ ైతృో ట్ెనషన్/ఄమితీమమ ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద  కసఫట్్ట ఔడుక ేయయరేక్షణ భమిము 
యఔుతృో ట్ు ఖభతుంచడ్ం తుతుశమ.ి 
2. ప తుట్ాభన్ ఱేదా తౄసళేితుట్ాభన్ రసడున ద  తుభుయౖసఱ తమసాత ఔడా ళజర్ తఖగఔతృో త ేఄదనంగస 
ప తుట్ాభన్ 5-10 mg/kg. 
3. ళజర్స అఖఔతృో త ే 
యో డుమం రసఱుమోభేట్స (IV) 25-35 mg/kg; ఖతి - ఖంట్ఔు 6 mg/kg    
ఱేదా  
ప ననఫామీబట్ోన్ (IV) 20 mg/kg ఆంజక్షన్ 
ఔకయసమ ిళజర్స తగసగ ఔ దీయఘకసయౌఔ చికూతస కోశం AED రసడాయౌ -  
యో డుమం రసఱుమోభేట్స (O) 800-1500 mg భాతరఱు  
ఱేదా  
ప తుట్ాభన్ (O) 300 mg భాతరఱు  
ఱేదా 
కసయబభజ  భన్ 400-1200 mg భాతరఱు 
60 తుభుయౖసఱ తమసాత ళేటట్స్ ఎహఱెహటఔస్ ఈంట్ ేఄంతయగతంగస ఏబ ైనా కసయణాఱు ఈనాాభేమో ఖుమిుంచాయౌ 
భమిము రసట్్కూ చికూతస ముదఱు ట్ాట యౌ. మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాగసతుకూ తయయౌంచి చికూతస ఆళాడ్ం భంచిద .  
1. రెంట్్ఱేవన్, EEG భాతుట్ర్, అమీటమిమల్ కసథెట్ర్ భమిము ళ ంట్రల్ కసథెట్ర్  
2. మోగికూ భతేు   
మిడాజోఱామ్ IV ఫో ఱస్ 0.2 mg/kg (ఖమివట మోతాద 10 mg), మ ండ్ె 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 
థయో ంట్ాల్ IV 10-20 mg/kg ఆంజక్షన్. అ తమసాత 0.5 -1 mg/kg/h. 
3. కోభా: ఫయస్ట శ రవన్ EEG ఱక్షయంగస  ట్ుట ఔుతు నెాండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు మోగితు కోభాఱోకూ ంహ చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ. 
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4. యతుంగ్ పేస్: రతి భూడ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిభతేు  తగిగశు , EEG యయరేక్షణ చేమాయౌ. ఔరేల కూలతుఔల్ ఱేదా 
ఎఱెకోటో గసా పహక్ ళజర్స ఱేఔతృో తే యన్ ఄళశయం ఱేద. ళజర్స తియఖఫడుత ేకోభా థెయతోతృసట్ు మోగ ిఏ భతేు  భుందకూ 
శుంద శు నాాడో దాతున ేకొనయసగించి చికూతస ఄందజేమాయౌ. ఆఱా చేళహన నెాండ్ెఖు ఖంట్ఱఔు కూలతుఔల్ ఱేదా 
ఎఱెకోటో గసా పహక్ ళజర్స ఱేఔతృో తే యన్ ఄళశయం ఱేద. 
5. యసధాయణ చయయఱు: ఴ ైర్-థెమిమమా, మాళహడోళహస్, ఴీమోడెభనమిక్ ఄశషజతాాఱు, కసమిడమాక్ ఆఫబందఱు 
ళంట్ ్ఄళశిఱు భందఱు రసడ్ఔం ళఱల  మసరొచి, ఆయ మసఔుండా తఖు జఞఖాతుఱు తృసట్్ంచాయౌ. 
 
2.11 శఫ్్రన్స ఄఫూయస్  
తులేద తబ ైన ఱేదా రెభదాయతుకూ రసడ్తు భందఱన మోగ ితీశకోళడ్ం ళఱల  ఔయౌగ ేఄళశి. భమిజురసనా, డెభఄజితృసమ్, 
ఴ మసభన్, కొక భన్, భదయం, ముదఱభెనయ రంచరసయు ంగస దమిాతుయోఖ మిచ ేభందఱు. 
చికూతస 

 శతృో మిటవ్ థెయ - ఫ్ూల భడ్సస, కోల మోరోభజ భన్ (ఄఔయట్స ఔనిావన్ ళేటట్స ఔు) 
 ఄఔయట్స శభశయఱఔు తురసయణ ఱేదా చికూతస దమిాతుయోఖ మిచిన భందతు ఖుమిుంచడ్ం మీద అధాయడు 

ఈంట్ుంద  
 మీయౘతయౌట్ేవన్   

 
1) ఴ మసభన్  
భందన రసడ్డ్ం అహరేళేు  ఴమీయం ఫఱఴీనడ్ెతేంద , కసతూ తృసర ణాంతఔం కసద; ఆందఔు మినయౘభంప 
ఴ మసభన్ రసడ్ెతేనా ప భరభల్ డెతయౌట్ేట్డ్స మోఖుఱు భమిము ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో ఈనా ఖమిైణీఱు.  
శాఱు ఈశంషయణ చికూతస మోగ ిఅశతిరకూ శభమానయసయం అశతిరకూ ళచిి చహంచఔుంట్ ేనమం 
చేయొచి. 
చికూతస 
మోగితు రెంట్న ేఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో చేమసియౌ  
1. ఎభర్ ర ేభమిము ఱసాశ ఄడ్డంఔుఱు ఈండాడ్ెఔడ్ద. ఄళశయబ ైత ేఅకూసజన్ ఄంద ంచి, IV ఫ్ూల భడ్సస 
ఎకూకంచాయౌ.  
2. ఔరేల మోగ ిఄధ ఔ మోతాదఱో ఴ మసభన్ తీశఔునాట్ుట  ఄనభానం ఈంట్ ేమాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ 1g/kg 
తూట్్ఱో ఔయౌహ తాగించాయౌ. 
3. నాఱమకోసన్ (IV/IM) 0.4-2 mg ఆంజక్షన్. ఆద  రేళహన తుభువం ఱేదా మ ండ్ె తుభుయౖసఱక ేమోగ ిశుంద యసు డ్ె. 
ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేరతి మ ండ్ె నండు భూడ్ె తుభుయౖసఱఔు ఆరొాచి. ఖమివట మోతాద 10 mg. మోగ ి
శుంద శు ంట్ ే0.4 mg ఖంట్ఔు ఔ యసమ ిఴ మసభన్ ఒళమోడ స్ ఄళశిఱు త ఱగితృో భ ేళయఔు (ఔతూశం 24 ఖంట్ఱు) 
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కొనయసగించాయౌ. ఴ మసభన్ దమిాతుయోఖ మిచ ేతఱుల ఱఔు పట్ేట తడ్డఱఔు ఆన్-ట్ాకూసకేవన్, ఒళమోడ స్ ఱేదా యతాడ ో ళల్ 
ఱక్షణాఱు ఔనడ్తాభ.  
4. ఄనేఔ ఈతేరీయకసఱ ళఱల  ఒళమోడ స్ ఄముయండొచి ఄన ేయవమాతుా మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ. నాఱమకోసన్ ళఱల  
కసళేప కోఱుఔునా మోగ ిభయా ఆఫబందఱు డొచి, ఆద  నెభమద గస ఄళశిన ఔఱుఖజేళ ేరేమ ేభంద ళఱల  
ఄముయండొచి. ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల   
ఫ్పల భాజ తుల్ 0.2 mg/min  
ఴ చిమిఔ: ఇ భంద రసడ్డ్ం ళఱల  ళజర్స భమిము ఆంట్రా కేాతుమల్ తిుడు ళచేి ఄళకసఴం ఈండ్ె  
5. మ ళహుమేవన్, ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ఄళశిఱు భమిము కసమిడమాక్ అయయతిమమ ళంట్్య మసఔుండా జఞఖాతుఱు చేట్ాట యౌ. 
6. ఴమీయం చఱలఫడ్ఔుండా రేడు తూయునా ళయసఱతో ఈయోౖణ ఖాత తుమంతరణ.  
7. ఔనాఱషన్స ఈంట్ే: డెభఄజితృసమ్ (IV) 10 mg  
8. ఒహమం ళఱల  యవతేఱయం ఄభన మోగితు ఫఱళంతంగస నడుహంచఔడ్ద. ఄభత ేతడు ట్ళల్ ముషం మీద 
రేమడ్ం దాామస శుఽష కోఱోుఔుండా చడాయౌ. 
 
2) కొక భన్  
కొక భన్ రసడున ళయఔుు ఱఔు యసధాయణంగస అశతిరఱో చేమసయౌసన ఄళశయం ఈండ్ద; ఄభత ేమోగ ితాఱఔు డు రవన్ 
యసి భ భమిము అతమషతయ చేశకోరసఱన ేఅఱోచనఱ ఖుమించి క్షుణణంగస తెఱుశకోరసయౌ 
చికూతస 
రంచ రసయు ంగస కొక భన్ రసడ్ఔం ళఱల  ఄనేఔ భంద  ఄళశిఱు డ్ెతేనాాయు. ఄఔయట్స కొక భన్ ట్ాకూసళహట్ ్
ఈనా మోఖుఱఔు ట్ాకూకసమిడమా, డుళహరతిమమా, ఴ ైర్-ట్ెనషన్, ఔమోనమ ీరసయో యసుశమ్, ఔమోనమ ీళహండోరమ్, యోట ో క్ భమిము 
చాళప ళంట్్య మసరొచి, కసఫట్్ట కొక భన్ రసడేట్పుడ్ె యట్్కూ ఔడా రెభదయం ఄంద ంచడాతుకూ ళహదింగస ఈండాయౌ. 
డుట్ాకూసపహకేవన్ చేమడ్ం ఄతేయతుభం; ఏ భంద ఔడా ఇ దదతికూ రతాయభాాామం కసఱేద.  
తీళరబ ైన అతరే త, ఆమిాట్తయౌట్,ీ తుదరఱేమి (ఆనొసమిామా) ళంట్్య ఈంట్ ేతఔుకళ ళయళధ కూ ఫ్ంజోడెభఄజిహన్స 
రసడాయౌ 

C: డెభఄజితృసమ్ (O) 5–10mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
 
3) అఱకయౘల్ డు ండెన్స ళహండోరమ్  
భదయతృసన దమిాతుయోఖం మ ండ్ె దఴఱుగస ఈంట్ుంద : తృసర ఫ్లమ్ డురంకూంగ్ భమిము అఱకయౘల్ ఄడుక్షన్.  
తృసర ఫ్లమ్ డురంకూంగ్ ఄంట్ ేతయచగస భంద తాఖడ్ం; ఆందఔు తిుడు తగిగంచకోళడ్ం, భానళహఔ శభశయఱన 
భమిితృో ళడ్ం ళంట్ ్కసయణాఱు ఈంట్ాభ.  
అఱకయౘల్ ఄడుక్షన్ ఄంట్ ేభదాయతుకూ ఄఱరసట్ు డుతృో భ ఄదొఔ ళయశనంగస భామితృో ళడ్ం. శఫ్ ర్న్స ఄఫూయస్ ళఱల  
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ఎట్ుళంట్ ్మిణాభాఱు చోట్ు చేశఔుంట్ాయో భదాయతుకూ ఫాతుశ ఄళాడ్ం ళఱల  ఔడా ఄఱాంట్ ్మిణాభాఱే చోట్ు 
చేశఔుంట్ాభ. 
రసయధ  తుమసి యణ 

 నొహుఱేతు ఴ తృసట్ోబ గసయౌ భమిము తృసభర్ ఎమితీభా  
 యౌళర్ ళహమోా ళహస్ తో తృసట్ు ఆంకస ఆతయ రసయధఱు (ళ ఔండ్మ)ీ - జఞండుస్, ఄళ భట్ీస్, ట్ెళహటఔుయఱార్ ఎట్ోర ప 

భమిము గ ైనెకోభాళహటమా 
 రసయధ  తుమసి యణఔు ICD 10 క ైైట్ీమిమా తృసట్్ంచాయౌ  
 ఄఱాగ ేC.A.G.E రఴాఱు రసడ్ఔం ళఱల  భదయం ఎంత తీశఔుంట్ునాామ  ోతెఱుశకోరొచ  ి

C - భదయం తాఖడ్ం తగిగంచడ్ం (cutting down) 
A - ఆతయుఱు భదయం ఄఱరసట్ు భ యభయశఱు చేమడ్ంతో యశగ తుడ్ం (annoying) 
G - భదయం తాఖుతేనాందఔు ఄమసధఫాళం (guilt) ఔఱఖడ్ం 
E - భదయతృసనం ళఱల  ఔయౌగ ేనయౖసా ఱ ఖుమించి ఄయిం చేశకోళడ్ం (eye opener) 

 యసధాయణ చయయఱు  
డుట్ాకూసపహకేవన్ - అశతిరఱో కసతూ ఆంట్్ఱో కసతూ ఇ దితితు తృసట్్ంచళచి. శంకూలవటతఱు ఱేఔతృో తే డుట్ాకూసపహకేవన్ 
అశతిరకూ మసఔుండాన ేచేశకోరొచి.  
1. తమామిన్ (IM) 100 mg ఆంజక్షన్  
ఱేదా 
తమామిన్ భాతరఱు (O) + భయ్టయట్మిన్ భాతరఱు + తౄో ఱేట్స 1 mg భాతరఱు  
2. కోల యడమాజ తృసక ైసడ్స 10-40 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల   
ఱేదా  
డుఄజితృసమ్ 5-20 mg, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల  
మోగి కోఱుఔుంట్ునాాఔ భమిము భతేు ఱో ఈంచాఔ భంద మోతాదతు తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ఆఱా చేళేట్పుడ్ె 
డెయ్మిమం ఱక్షణాఱు ఏబ ైనా ఏయుడ్ెతేనాాభేమో ఖభతుంచాయౌ.  
యౌళర్ శంఫంధ త రసయధఱు ఈనా  దద రసమికూ: 
అకససజ తృసమ్ 15 mg భాతరఱు ఱేదా ఱోమసజ తృసమ్ 2-4 mg భాతరఱు, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి  
మోగి భుకయ ళయళశిఱ తుతీయు భమిము యతాడ ో ళల్ ఱక్షణాఱు రతి మ ండ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
మీక్షుంచాయౌ. 
శంకూలవటబ ైన అఱకయౘల్ డు ండెన్స ళహండోరమ్ - చికూతస 
 భన చెహున యధానాఱు తృసట్్ంచడ్ంతో తృసట్ు ఄదనంగస కూంద ఆచిిన భందఱు ఔడా రసడాయౌస మసరొచి. 
1. రసంతేఱు ఱేదా జాయం ఈంట్ ేఫ్ూల భడ్స భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస శమ ిచేమడ్ం. 
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2. ళజర్స - యమ్ పహట్సస: డెభఄజితృసమ్ 10 mg ఆంజక్షన్ ఱేదా ఱోమసజితృసమ్ IV యసట ట్స 2 mg 
డెయ్మిమం ట్ెరబ న్స  
మోగితు ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో చేమిుంచాయౌ  
a. IV ఱభెన్ రెంట్న ేతృసర యంతేంచాయౌ భమిము IM ఱేదా IV దితి దాామస తమామిన్ 100 mg ఆంజక్షన్.  
తమామిన్ భమిము భయ్టయట్మినల  ేమ ంట్యల్ దితి దాామస మోగికూ ఄంద రసాయౌ, ఆఱా మోగ ిఎుట్్ఱా అయౘయం 
తీశఔున ేయసి భకూ చేయుఔునేంతళయఔు చేమాయౌ. అ తమసాత తమామిన్ ననట్ ్దాామస భూడ్ె నండు నాఱుఖు 
నెఱఱు రసడుత ేఈతుభం.  
b. డెకో ర్రస్ భమిము ళ ఱభెన్ IV, ఫ్ూల భడ్స శభతేఱయత కసతృసడ్డాతుకూ. 
c. చఱల గస ఈనా యసుంజ్ దాామస ఴ ైర్-థెమిమమాన తుమంతిరంచాయౌ. 
ఴ తృసట్్క్ డుశింక్షన్ ఱేఔతృో త ే- తృసమసళ ట్భాల్ 500 mg (PO) భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల   
d. డెభఄజితృసమ్ 10 mg ఆంజక్షన్, యోల  IV, రతి ద ఴేన నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమ ిభతేు  ళచేింత 
ళయఔు. 
 
4) డుబ ంట్్మా 
డుబ ంట్్మా ఄంట్ ేఔాభంగస కసగిాట్్వ్ పంక్షన్ కోఱోుళడ్ం భమిము ఆంళహడుమస్ అనెసట్స ళఱల  ఔయౌగ ేఆఫబందఱు. 
తృసర యంబంఱో ళయళయౘయఱ ైయౌఱో ఱేదా శమయణఴకూుఱో శాఱు భాయుుఱు ఔతుహయసు భ, తమసాత తీళరబ ైన ఱోతృసఱు 
ఫమట్డ్తాభ. చికూతస చేమఖఱ ళహశటమిక్, నయమోఱాజిఔల్ భమిము ళ భకూమాట్్రక్ ఄళశిఱన తెఱుశకోళడాతుకూ 
మోగితు ూమిుగస మియౕయౌంచాయౌ. ట్రా తుసభ ంట్స తీళరత - బ ట్ఫో యౌక్ డుయసయడర్స, ఆనెిక్షన్స భమిము భందఱ దాామస 
ళచేి ళ భడ్స ఎప క్ట్ ళఱల  ఄముయండొచి. 
యసధాయణ చయయఱు  

 మోగ ిరెభఔఱాయతుా ఫట్్ట జఞఖాతుఱు భమిము శతృో ర్ట థెయ ఆరసాయౌ  
 అశతిరఱో చేయడ్ం ఔంట్ ేమాంఫుఱేట్మ ీకేర్ దాామస చికూతస తృ ందడ్ం భంచిద   
 ఔుట్ుంఫాతుకూ కౌతుసయౌంగ్ భమిము శతృో ర్ట 

చికూతస 
డుబ ంట్్మాఔు చికూతస ఄంద ంచఖఱ కసయణాఱు ఈంట్ ేరసట్్కూ రెంట్న ేచికూతస ఄంద రసాయౌ. ఆయ ఄమాయక ేడుజ నమేట్్వ్ 
డుబ ంట్్మా రసయధ  తుమసి యణఔు రెయళాయౌ. డుబ ంట్్మాఔు చికూతస ఄంద ంచఖఱ కసయణాఱు - భదయం, ఎండోక ైైనల్-
ఴ ైతృో థెభమసభడుజం, బ ట్ఫో యౌక్, ఆనెికూటవ్ భమిము ఴ డ్స ట్రా భా. డుబ ంట్్మాన నమం చేమడాతుకూ ఔుదయద, 
కేళఱం భందఱ దాామస, జీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱ దాామస ఄదపఱోకూ తీశఔుమసళడ్బ ేఔుదయుతేంద . 
తౄసయమకోథెయ, తఴేయమర్ భానెజ మంట్స, ళ భకోథెయ, ళ భకోయో వల్ చికూతస భమిము ఔుట్ుంఫ శబుయఱ శషకసయం 
ళంట్ ్ఄనేఔ ఄంఱసఱన చేయిడ్ం దాామస డుబ ంట్్మాఔు చికూతస ఄంద ళేు  బ యుగ ైన పయౌతాఱన మసఫట్టట చి. 
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 మోగి ఄఱరసట్లఱో భాయుు - భూతరయశయునఔు శభమం  ట్ుట ఔుతు ఄద ేశభమంఱో రెలాడాతుకూ 
రమతాం చేమాయౌ  

 జఞా ఔఴకూు  ంచకోళడాతుకూ యక్షణ  
 శఽజనాతమఔ యక్షణ 
 ళ నసమ ీమోట్ార్ పంక్షన్ బ యుఖుదఱ  
 మోగి యసాతంతరభు  ంచేందఔు తృో ర తాసషం 

డుబ ంట్్మా ఈనా మోఖుఱఱో అఔయౌ ఔఱగసఱంట్ ేతఔుకళ కసంతిఱో శంగీతం ఱేదా రఔఽతికూ శంఫంధ ంచిన 
శంబందాఱు  ట్ాట యౌ. ఖూా ప్ ట్ెభరతుంగ్ దాామస మోజురసమ ీచయయఱు బ యుఖళపతాభ.  
భందఱు  
శాఱు ఱేదా భధయ తయయౘ డుబ ంట్్మాఔు (MMSE యో కర్ - 10 & 20) 
మిరసళహటఖమభన్ 1.5-6 mg భాతరఱు, ఖమివట మోతాద 12 mg, మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ  
ఱేదా 
డోనేజ హల్ 5-10 mg భాతరఱు, ఔక యసమ ి 
ఔతువట మోతాదతో తృసర యంతేంచి ఄళశమసతుా ఫట్్ట నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱఱో ఖమివట మోతాదఔు చేయుకోరసయౌ. 
తీళరబ ైన డుబ ంట్్మాఔు ళ ఔండ్స ఱభెన్ భందన ఔడా ఔయౌహ రసడాయౌ: 
బ బ ంట్్న్ ఴ ైడోరకోల మ ైడ్స 5-10 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ.ి భందతు ముదట్ 5 mg తో తృసర యంతేంచి నాఱుఖు 
రసమసఱఔు 10 mg ళయఔు రసడొచి.  
MMSE యో కర్ దాామస రతి అయు నెఱఱఔు ఔ యసమ ిమోగ ిభానళహఔ మిళహితితు తెఱుశకోరసయౌ. 
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13ళ ఄధాయమం 
బ ట్ఫో యౌక్ & ఎండోక ైైన్ రసయధఱు 

 
1.1 డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్  
ఆనసయౌన్ ఱోం ఱేదా దాతు శభయిత తగిగతృో ళడ్ం ళఱల  ఴ ైర్-గ టలళమిమా మసళడాతుా డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ 
ఄంట్ాయు. ఴ ైర్-గ టలళమిమా ఄంట్ ేయఔుంఱో ఖూల కోస్ యసి భ యసధాయణం ఔనాా ఄధ ఔం ఄళాడ్ం. డ్మాఫ్ట్్స్ 
బ యౌట్స్ భూడ్ె యకసఱు: 
 
ట్ెభప్ 1 డ్మాఫ్ట్్స్ (T1DM): ఴమీయం ఆనసయౌన్ ఈతుతిు  చేమఱేఔతృో ళడ్ం ళఱల  ఇ డ్మాఫ్ట్్స్ ళశు ంద ; మోగ ి
ఆనసయౌన్ ఆంజ క్షనల  దాామస ఎకూకంచకోరసయౌ కసఫట్్ట దీతుతు ఆనసయౌన్ డు ండెంట్స డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ (IDDM) 
ఄతు ఔడా ఄంట్ాయు 
 
ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ (T2DM): ఴమీయంఱో ఆనసయౌన్ మ ళహశటన్స ళఱల  ఇ డ్మాఫ్ట్్స్ ళశు ంద ; ఔణాఱు ఆనసయౌన్ న 
శమిగస యతుయోగించకోఱేఔతృో ళడ్ం, కొతుా యసయుల  ఆనసయౌన్ తగిగతృో ళడ్ం ళఱల  ఇ ఄళశి మసరొచి. దీతుా నాన్-
ఆనసయౌన్ డు ండెంట్స డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ (NIDDM) ఄతు ఄన ేరసయు 
 
గ ళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్: ఆద ళయఔు డ్మాఫ్ట్్స్ మసతు అడ్రసమికూ, ఖయైం దాఱిగసన ేయఔుంఱో ఖూల కోస్ ఱసతం చాఱా 
ఎఔుకళ ఄళాడాతుా గ ళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ ఄంట్ాయు. దీతు ళఱల  T2DM ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
 
రసయధ  తుమసి యణ  

 డ్మాఫ్ట్్స్ యొఔక భుకయ ఱక్షణాఱు - దాషం, తృో య్డుహసమా, తృో య్ముమిమా, ఄఱళహతృో ళడ్ం, ఫయుళప 
తఖగడ్ం, చప భందగించడ్ం, ఫట్టఱు మీద తెఱల  భచిఱు ఏయుడ్డ్ం, పై మ ైట్్స్ ళఱెా, ఫఱాంట్్స్, 
తృసమసఏళులహమా ఱేదా ఄళమరసఱు నొహు భమిము తయుచగస ళచేి ఫాకుటమిమా ఆనెిక్షన్ 

 తౄసళహటంగ్ తృసల యసమ ఖూల కోస్ ఱెరెల్ ≥ 7.0 mmol/L (126 mg/dL) 
 తృసల యసమ ఖూల కోస్ ≥ 11.1 mmol/L (200 mg/dL); ఒయల్ ఖూల కోస్ ఱోడ్స 75 g (ఖూల కోస్ ట్ోఱమ ంట్స ట్ెస్ట ఱో 

ఱాఖ) ఆచిిన మ ండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత 
 ఴ ైర్-గ టలళమిమా ఱక్షణాఱు ఔతుహంచడ్ం భమిము కసయజుళల్ తృసల యసమ ఖూల కోస్ ≥ 11.1 mmol/L (200 

mg/dL) 
 గ టలకోళ భభేట్ెడ్స ఴిమోగోల తన్ (Hb A1C) ≥ 6.5% 
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యసధాయణ చయయఱు  
జీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు  
- ఔరేల మోగ ిఱాళపగస ఈంట్ ేఱేదా BMI 25 ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్,ే ఫయుళప తఖగడాతుకూ శచనఱు ఆరసాయౌ 
- కొళపా దామసి ఱు ఈండ ేఅయౘయం తగిగంచడ్ం 
- మిప భన్డ ంచదాయ రసడ్ఔం తగిగంచాయౌ  
- చ దాయిం ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ > 15g/100kcal  
- ఱసమీమిఔ రసయమాభాఱు; ఈదా: భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు నడ్ఔ  
- భదయతృసనం ఔాభంగస తగిగంచి ూమిుగస అహరేమడ్ం 
ఖభతుఔ: యఔుంఱో ఖూల కోస్ యసి భతు శభమానయసయం మీక్ష చేభంచకోరసయౌ 
 
డ్మాఫ్ట్్క్ డెభట్స  
మోగ ిఱసమీమిఔ ఄళశమసతుా ఫట్్ట డెభట్ీలహమన్ ళహతౄసయుస చేళహన అయౘమసతుా తినాయౌ. డెభట్స యొఔక భుకయ ఱక్షయం యఔుంఱో 
వేఖర్ ఱసతం యసధాయణ యసి భకూ తీశఔుమసళడ్ం భమిము శభయసి భఱో తుమంతిరంచడ్ం. ఴమీమసతుకూ 45-50% ఴకూు 
కసమోబఴ ైడేరట్సస యౄంఱో మసరసయౌ. ళహంపల్ వేఖర్స ఔనాా కసం ల క్స కసమోబఴ ైడేరట్సస ఈంట్ ేభంచిద . కసమోబఴ ైడేరట్సస 
భమిము క ఱోమీఱు శభంగస తీశఔునేఱా చశకోరసయౌ. ఆనసయౌన్ మీద అధాయడ్డ డ్మాఫ్ట్్క్ మోగ ిఫోజనాఱ 
భధయఱో ఆతయ తిండుదామసి ఱు తినొచి. ంచదాయ భమిము ంచదాయ ఈనా తిండు/తృసతూమాఱు ూమిుగస 
తీశకోళడ్ం భానేమాయౌ. ఔలైా తియుఖునట్ుట  ఱేదా భాభుఱుగస తినఱేనపుడ్ె భాతరబ ేమోగ ించదాయ ఱేదా 
ంచదాయ ఈనా దామసి ఱు ఄళశయం బేయఔు తినాయౌ. డ్మాఫ్ట్్క్ మోఖుఱు అట్ఱు అడ ేభుంద, అడున తమసాత 
ఏదెభనా తినడ్ం భంచిద . 
 
ట్ెభప్ 1 DM ఈనారసమికూ చికూతస 
యసధాయణబ ైన ఫయుళప ఈండ ేళయఔుు ఱఔు ఄళశయబ ైన క ఱమమీఱు 
భఖరసమికూ (Kcal/d) 
ళ డెంట్మ ీ  1800-2000  
మోడ్మేట్స  1800-2000  
ఴ య 2200-3200  
అడ్రసమికూ (Kcal/d) 
ళ డెంట్మ ీ 1200-1500 
మోడ్మేట్స 1400-1600 
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ఴ య 1600-2400 
క ఱమమీఱ యబజన 
కసమోబఴ ైడేరట్సస - 45-65%; తృో ర ట్ీన్ - 10-35%; యసచమేట్ెడ్స తౄసట్స - <7%; తృో య్ఄనాసచమేట్ెడ్స తౄసట్స - 10%. 
ఱాళపగస ఈనా మోఖుఱఔు తఔుకళ కసమోబఴ ైడేరట్సస (<130 g/day)తో ఔడున అయౘమసతుా ఆళాఔడ్ద. మాంట్-ీ
అకూసడెంట్సస రసడ్ఔం (యట్మిన్ E, యట్మిన్ C భమిము క మోట్్న్). FDA శచించిన మిధ ఱో శకోా స్ ళంట్ ్తీహ 
దామసి ఱు రసడొచి. చ దామసి ఱు మోజుకూ 20-35 g, యో డుమం మోజుకూ 3000 mg భమిము కొఱెయసట ో ల్ మోజుకూ 
300 mg. 
భందఱు  
ఆనసయౌన్ థెయ 
1. షయయభన్ ఆనసయౌన్ 0.5-1.0 units/kg/day దాామస థెయ తృసర యంతేంచాయౌ. 
2. యసధాయణ + ఱెంట్/ేళ మిఱెంట్ ేఆనసయౌన్ ఔయౌహ రసడొచి. 
3. 1/3 యసధాయణ ఆనసయౌన్ + 2/3 ఱెంట్/ేళ మిఱెంట్ ేఆనసయౌన్. 
4. మోతాదఱో 1/3 ళంతే మసతిరూట్ ఫోజనాతుకూ భుంద భమిము 2/3 ళంతే ఈదమం ఄఱాుయౘయం 
భుంద.  
5. అయౘమసతుకూ 30-45 తుభుయౖసఱ భుంద SC దదతిఱో ఆనసయౌన్ ఆయసు యు. 
6. త డ్ ఫాఖం, నడ్ెభు ఫాఖంఱో ఆంజక్షన్ ఆయసు యు; ఄభత ేతయచగస ఆంజక్షన్ ఆచేి తృసర ంతాతుా భాయుశు  
ఈండాయౌ. 
7. ర-తృసర ండుమల్ వేఖర్ యసి భతు (80-150 mg%) ఫట్్ట ఆనళహల న్ మోతాద, యఔం భమిము శభమం 
తుయణభంచాయౌ. ఔరేల మోతాదతు  ంచాయౌస ళళేు  10% ఔనాా ఎఔుకళ  ంచఔడ్ద భమిము భూడ్ె మోజుఱు 
భుంద ఆఱాంట్ ్తుయణమం తీశకోఔడ్ద (3 మోజుఱ ఱో ేమోతాదఱో భాయుు తుయణభంచాయౌ). 
8. మోగికూ ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ SC దదతిఱో ఎఱా రసడాఱో నేమిుంచాయౌ. 
9. ఆంజక్షన్ రేశఔునా తమసాత కచిితంగస అయౘయం తినాయౌ. 
10. ఴ ైతృో గ టలకేమిమా ఱక్షణాఱ ఖుమించి మోగికూ యళయణ. 
11. మోగి య ంతంగస ఖూల కోస్ భమిము కసమోబఴ ైడేరట్సస మీక్షుంచఔున ేయధానం భమిము ఆనసయౌన్ ఎఱా రసడాఱో 
నేయుడ్ం. 
 
ట్ెభప్ 2 DM ఈనారసమికూ చికూతస 
రసయమాభం భమిము అయౘయ తుమభాఱు తృసట్్ంచడ్ం ళంట్ ్యసధాయణ చయయఱ దాామస శాఱు తయయౘ ట్ెభప్ 2 DMన 
తుమంతిరంచళచి. ఄభత ే భధయ భమిము తీళర తయయౘ రసయధ కూ ఆనసయౌన్ థెయ భమిము ఴ ైతృో గ టలకేమిక్స 
రసడాయౌస ఈంట్ుంద .  
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ట్ెభప్ 1 DMఱో చెహున యధంగస అయౘయ తుమభాఱు తృసట్్ంచాయౌ. మోజుకూ ఄయఖంట్ ఱేదా ఖంట్ ళేప రసయమాభం. 
మోజురసమ ీ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  
బ ట్ాిమిమన్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె యసయుల .  
మోతాదతు 1000 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  అయౘయంతో తృసట్ు, ళయఔు  ంచకోరొచి. 
ఱేదా 
గిలమి భరడ్స 1-8 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ిఈదమంూట్ ఄఱాుయౘతో ఱేదా 
గిలహజ భడ్స 2.5-40 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘమసతుకూ భుంద ఱేదా  
గిలహజ భడ్స ER 5-10 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘయంతో ఔయౌహ ఱేదా 
గిలఔలజ భడ్స MR 30 mg-120 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘయం తిన ేశభమంఱో. 
ఱేదా  
గిలఫుమ ైడ్స 1.25-20 mg భాతరఱు, ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘయంతో ఱేదా భధాయషాం ఫోజనంతో 
ఱేదా 
హయోగిలట్ాజోన్ భాతరఱు, ముదట్ 15-30 mg మోతాదతో చికూతస తృసర యంతేంచాయౌ. అ తమసాత 45 mg మోతాద 
తీశకోరసయౌ. ఇ భుందకూ అయౘయంతో శంఫంధం ఱేద.  
కసంతనేవన్ థెయ  
మోననథెయ ళఱల  భూడ్ె నండు అయు నెఱఱఔు మోగిఱో బ యుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో త ేఴ ైతృో గ టలకేమిక్స తోతృసట్ు మ ండ్ళ  
ఴ ైతృో గ టలకేమిక్ ఱేదా GLP-1 మిళ టర్ మాగితుస్ట ఱేదా ఆనసయౌన్ ఆరసాయౌ. 
శఱోినెభఱమిమా +  బ ట్ాిమిమన్ 
శఱోినెభఱమిమా + హయోగిలట్ాజోన్ 
హయోగిలట్ాజోన్ + అఱాి ఖూల కోళహడేస్ ఆతుహతట్ర్  
ఆనసయౌన్ + బ ట్ాిమిమన్ 
ఒయల్ ఏజ ంట్సస తృసర ధమిఔంగస ఱేదా ళ ఔండ్మ ీరమతాాఱు యపఱం ఄభత ేఆనసయౌన్ రసడాయౌ. ఆంట్మీమడుమట్స 
మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ 0.3-0.4 units/kg/day ఄఱాుయౘయం భుంద ఱేదా మసతిర తుదరతృో భ ేభుంద. దీతుతోతృసట్ు 
బ ట్ాిమిమన్ భాతరఱు. ఖమిైణీఱఔు, ఴశు రచికూతసఔు రెయ్ల రసయు, ఆనెిక్షన్, ముదఱభెన ఄళశిఱు ఈనారసమికూ ఆనసయౌన్ 
తుతుశమ.ి 
 

ఫ్ోల  చార్ట - ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ (T2DM) తృో వణ/తుయాషణ 
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2.1 ఴ ైతృో గ టలకేమిమా 
డ్మాఫ్ట్్స్ ళఱల  ఔయౌగ ేఄఔయట్స బ ట్ఫో యౌక్ కసంహల కేవన్ న ఴ ైతృో గ టలకేమిమా ఄంట్ాయు; ఇ రసయధ  ఱక్షణాఱు - 
అఔయౌ, చెభట్ ట్టడ్ం, అతరే త, తృసయౌుట్ేవన్, తఱనొహు, ఖందయగోలం, ఔనాఱషన్స, ఫఱఴీనడ్ట్ం భమిము కోభాకూ 
రెయలతృో ళడ్ం 
ఴ ైతృో గ టలకేమిమా ఇ కూంద  రసట్ ్ళఱల  ళచేి ఄళకసఴం ఈంద  

 ఄధ ఔ రసయమాభం చేమడ్ం 
 ఄఱరసట్ెభన ఫోజనం ఱేదా ఄఱాుయౘయం శభమాతుకూ తీశకోఔతృో ళడ్ం 
 ఆనసయౌన్ ఒళమోడ స్  
 కసమోబఴ ైడేరట్సస ఖఱ అయౘయం తఔుకళగస తీశకోళడ్ం 
 భదయతృసనం  
 శఱోినెభఱమిమా ఄధ ఔ మోతాదఱో తీశకోళడ్ం  

రసయధ  తుమసి యణ: ఫలడ్స వేఖర్ మీక్ష < 3.0 mmol/L 
చికూతస 
1. మోగి రసయధ  ఱక్షణాఱు ఔనఫయుశు  బ ఱుఔుళగస ఈంట్,ే ఒయల్ ఖూల కోస్ 15-20 g ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ ేఱేదా తీహ 
దామసి ఱు/తశకట్సస/తీహ తృసతూమం.   
2. మోగి శుఽష కోఱోుభ ఈంట్ ేఱేదా ఖూల కోమీట్ర్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త:ే 
ఖూల కోస్ (25-50%) 50-100 ml ఆంజక్షన్ IV  
ఱేదా  
ఖూల కసగసన్ 1 mg ఆంజక్షన్ IM ఱేదా SC.  
ఱాంగ్-మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ ఱేదా ఒయల్ ఴ ైతృో గ టలకేమిక్ ఏజ ంట్ుల  రసడ్ెతేంట్ ే5% ఖూల కోస్ IV ఆనిావన్ 
కొనయసగించాయౌ. శఱోినెభఱమిమా ళఱల  ఴ ైతృో గ టలకేమిమా ళళేు  ఇ భంద కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స. 
ఖభతుఔ: ఴ ైతృో గ టలకేమిమా భమిము డ్మాఫ్ట్్క్ కుట్ోమాళహడోళహస్ భధయ శతుాధం ఈంట్,ే 25% డెకో ర్రస్ రసడాయౌ. 
దీతుళఱల  ఴ ైతృో గ టలకేమిమా ఔయౌగించ ేతృసర ణాంతఔబ ైన ఆఫబందఱ నండు తహుంచకోరొచ .ి  భగస ఖూల కోస్ యసి భ 
కొంచెం  మిగిత ేడ్మాఫ్ట్్క్ కుట్ోమాళహడోళహస్ ఈనా మోఖుఱఔు  దద నవటం జయఖద. 
15-20 తుభుయౖసఱ తమసాత 
ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భ మీక్షుంచాయౌ. మోగ ికోఱుఔునాట్ుట  దర యఔమించకోరసయౌ.  
ఏ కసయణం ళఱల  ఎహయో డ్స ళచిిందో  తెఱుశఔుతు, తదమ ిఅఱా జయఖఔుండా చశకోరసయౌ.  
మోగి కోఱుకోళడాతుకూ శభమం ట్్టనా ఱేదా ఱాంగ్-మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ ఱేదా ఒయల్ ఴ ైతృో గ టలకేమిక్ ఏజ ంట్ుల  
రసడ్ెతేంట్:ే 
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మోగి శుఽషఱో ఱేఔతృో త ే- 5-10% డెకో ర్రస్; మోగి శుఽషఱో ఈంట్ ే- భమికసశు  ఒయల్ ఖూల కోస్ ఆరసాయౌ  
ఖభతుఔ: ళ మిఫరల్ ఒడుభా భూఱాన కోభా నండు తేయుకోళడాతుకూ శభమం ట్టట చి. ఄభత ేఇ ఄళశి నండు 
తేయుకోళడాతుకూ IV భాతుట్ాల్ భమిము ఄధ ఔ అకూసజన్ మోతాదతో రెంట్్ఱేవన్ ఆళాడ్ం ళంట్్య 
రమతిాంచళచి.  
మోగికూ యవమశచి  
ఴ ైతృో గ టలకేమిమా రసయధ  ఱక్షణాఱ ఖుమించి శభఖా యళయణ. ఴ ైతృో గ టలకేమికేక్ ఏజ ంట్లతోతృసట్ు అయౘయం తీశకోళడ్ం 
భమిము ఎఱలపుడ్ తీహ దామసి ఱు దఖగయ  ట్ుట కోళడ్ం ళంట్ ్శచనఱు చేమాయౌ. ఔరేల ఴ ైతృో గ టలకేమిమా 
ఱక్షణాఱు ఫమట్డుత ేఇ తీహ దామసి ఱు ఆతయ ంచదాయ/ఖూల కోస్ తిండ్లతో రెంట్న ేరసడాయౌ. 

ట్ేఫుల్ 1: డ్మాఫ్ట్్క్ శంయక్షణఔు ఔాభభు 
ముదట్ ్శంరద ంప భూడ్ె నెఱఱ శంరద ంప శంళతసయకసఱ శంరద ంప 

రెభదయ చమితర & రసయధ  తుమసి యణ 
ఱసమీమిఔ మీక్షఱు: 
ఎతేు , ఫయుళప, నడ్ెభు కొఱత 
యఔుతృో ట్ు  
తృసదాఱు & ంట్ ్మీక్షఱు  
 
ఔంట్ ్మీక్షఱు 
- యశళల్ ఄఔయట్+్ పండోయో క 
 
ఫయోక మిళట  ో
- ఫలడ్స వేఖర్ 
- గ టలకోళ భఱేట్ెడ్స ఴిమోగోల తన్ (HBA1C) 
- యౌహడ్స తృ ర ప భల్ (TC,HDC,LDLC,TG)1 

- కూామాట్్తున్: యో డుమం, తృ ట్ాలహమం 
- భూతరం: ఖూల కోస్, కుట్ోన్స, తృో ర ట్ీన్ 
 
రసయధ  ఖుమించి ఫో ధన 
తృో వకసయౘయం ఖుమించి యళయణ  
ఄళశయం ఄభత ేభందఱు 

డ్మాఫ్ట్్స్ చమితర 
ఫయుళప  
యఔుతృో ట్ు 
తృసదాఱ మీక్ష  
ఫయోక మిళట  ో 
- HbA1C యసి భ 
- ఫలడ్స ఖూల కోస్  
మూమిన్ తృో ర ట్ీన్  
రసయధ  ఖుమించి ఫో ధన 
తృో వకసయౘయం ఖుమించి యళయణ  
మిళూయ థెయప 

రెభదయ చమితర భమిము ఱసమీమిఔ 
మీక్షఱు ముదట్ ్శంరద ంపఱో 
చేళహన యధంగస 
 
ఫయోక మిళట  ోమీక్షఱు ముదట్ ్
శంరద ంపఱో చేళహన యధంగస 
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3.1 డ్మాఫ్ట్్క్ కుట్ోమాళహడోళహస్ 
డ్మాఫ్ట్్స్ ళఱల  ఔయౌగ ేఄఔయట్స బ ట్ఫో యౌక్ కసంహల కేవన్; దీతు ళఱల  మోగిఱో ఴ ైర్-గ టలకేమిమా ళఱల  చెభతనయం 
తగిగతృో తేంద  
రసయధ  ఱక్షణాఱు  

 యకసయం/రసంతేఱు 
 దాషం/తృో యౌమూమిమా  
 భానళహఔ చయయఱోల  భాయుుఱు  
 తృ తిుఔడ్ెప నొహు 
 ఱసాశ ఄందఔతృో ళడ్ం 
 డుఴ ైడేరవన్ 
 భతేు , ఖందయగోలం భమిము కోభా 
 ఄళహట్ోన్/ండ్ెల  ఱా రసశన ళచేి ఱసాశ 
 జాయం 
 ఱెతామిు/ ఒఫటనేడవన్/ళ మిఫరల్ ఒడుభా/కోభా 

ఴ చిమిఔ: డ్మాఫ్ట్్క్ కుట్ోమాళహడోళహస్ (DKA) ఄనేద  ఄతయళశయ చికూతస తీశకొరసయౌసన రసయధ . మోగితు 
కచిితంగస ఆంట్ెతుసవ్ కేర్ మూతుట్స (ICU) ఱో ఈంచాయౌ భమిము యయరేక్షుశు  ఈండాయౌ 
మీక్షఱు  
(శమ ైన ళయళధ ఱో/ శభమంఱో రసయధ  తుమసి యణ చేమడ్ం ఄతయళశయం) 

 ఫలడ్స ఖూల కోస్ 
 కుట్ోన్స ఈతుకూ కోశం భూతర మీక్షఱు 
 అమీటమిమల్ ఫలడ్స  రవర్ 
 మూమిమా, కూామాట్్తున్ భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్స మీక్షఱు  
 DKA చార్ట రసడు మోగికూ చికూతస ఄంద ంచాయౌ భమిము యయరేక్షుంచాయౌ 

చికూతస 
రసయధ  తుమసి యణ చేశఔుతు, ఫ్ూల భడ్సస ఎంత తృోమాయో యఱలలలహంచాయౌ భమిము మాళహడోళహస్ తీళరతన ఄంచనా 
రేమాయౌ. 
ఫలడ్స కౌంట్స, ఖూల కోస్, మీనల్ పంక్షన్, ఎఱెకోటో ఱ భెట్స భమిము అమీటమిమల్ ఫలడ్స గసళ స్ మీక్షఱు  
రసయధ కూ కసయణాఱు భమిము ళ హసస్ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ  
ముదట్ ్ఖంట్ఱో: 
యఔుతృో ట్ు యసధాయణంగస ఈంట్,ే 1000 ml యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఎకూకంచాయౌ.  
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యౖసక్ భమిము ఒయౌగేమిమా ఈంట్,ే ళ ఱభెన్ మసహడ్స ఆనిావన్ యఔుతృో ట్ు యసధాయణం ఄభేయ ళయఔు. అ తమసాత 
ఖంట్ఔు ఔ య్ట్యు ళ ఱభెన్ ఎకూకంచాయౌ. 
1. ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ ఖంట్ఔు 5-10 units, IV ఆనిావన్. 
ఱేదా  
ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ 20 మూతుట్ుల , IM రెంట్న ేఆరసాయౌ. అ తమసాత ఖంట్ఔు 5 మూతుట్ుల . 
2. తృ ట్ాలహమం కోల మ ైడ్స ఆంజక్షన్ 10-20 mmol. ఖమివట మోతాద 40 mmol. ఆద  ళయం K+ ఔంట్ ేతఔుకళ ఈంట్ ే
భమిము భూతర యశయున శళయంగస ఈంట్ేన ేరసడాయౌ.  
3. యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స 50-100 mmol, 30-60 తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ. ఆద  అమీటమిమల్ ఫలడ్స ఔంట్ ేpH 
7.00 తఔుకళ ఈంట్ేన ేరసడాయౌ.  
4. ఆనెిక్షన్ ఱేదా ళ హసస్ ఈనాట్ుట  ఄనభానం ఈంట్ ే- ళ పహకూసమ్ 1-2 g ఆంజక్షన్, IV, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు 
ఔయసమ.ి 
మ ండ్ళ ఖంట్ఔు: 
యసధాయణ ళ ఱభెన్ IV ఖంట్ఔు 500 ml కొనయసగించాయౌ. 
ఆనసయౌన్ ఆనిావన్  భన చెహున యధంగస 
తృ ట్ాలహమం కోల మ ైడ్స IV ఆనిావన్  భన చెహున యధంగస 
భూడ్ె భమిము నాఱుఖళ ఖంట్ఔు: 
మ ండ్ళ ఖంట్ఔు చేళహనట్ుట  చేళహ మోగిఱో ఏదెభనా కసగిాట్్వ్/నయమోఱాజిఔల్ పంక్షనలఱో భాయుుఱు ళశు నాాభేమో 
ఖభతుంచాయౌ. 
ఐద నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు: 
యసధాయణ ళ ఱభెన్ IV ఖంట్ఔు 250 ml. ఫలడ్స ఖూల కోస్ ఆంకస <250 mg/dl ఈంట్ే యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఫదఱు డెకో ర్రస్ 
ళ ఱభెన్. 
కుట్ోనమిమా త ఱగితృో భేళయఔు నయట్రఱభెజింగ్ ఆనసయౌన్. 
ఎతుమిద  ఖంట్ఱ తమసాత: 
IV ఫ్ూల భడ్సస భమిము ఆనసయౌన్ కొనయసగింప  
కుట్ోన్స త ఱగితృో గసన ేSC ఆనసయౌన్ ఔు భామసయౌ 
తృసల యసమ యసి భ యసధాయణం ఄళాగసన ేతృ ట్ాలహమం కోల మ ైడ్స తుఱుపదఱ  
ఔఱిర్ ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱ అధాయంగస ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం. 
మోగికూ యవమశచి 
శమ ైన శభమంఱో ఆనసయౌన్ తీశకోళడ్ం భమిము అయౘయ తుమభాఱు తృసట్్ంచడ్ం యొఔక తృసర భుకయత మోగికూ 
యళమించాయౌ.  
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ఆనెిక్షన్ ఈనాట్ుట  ఄనభానం ళళేు  మోగి రెంట్న ేరెభదయడుా శంరద ంచాయౌ. 
మాళహడోళహస్ ఔమ క్షన్ 

 తీళరబ ైన మాళహడోళహస్ ఈనా రసమికూ రెభదయతు శచన బేయఔు NaHCO3 50mmol ఆరసాయౌ 
యయరేక్షణ 

 CVSఱో రసఱయం ఒళర్ ఱోడ్స ఄభందేమో చడాయౌ (ఆనుట్స ఓట్ుుట్స చార్ట, ఒడుభా - ఱంగ్స, 
 మిప యల్) 

 IM రసడ్ెతేంట్ ేమ ండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిఫలడ్స ఖూల కోస్ మియౕయౌంచాయౌ ఱేదా SC రసడ్ెతేంట్ ేనాఱుఖు 
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిమియౕయౌంచాయౌ 

4.1 నాన్-కుట్ో ఴ ైర్-అయో మఱార్ ళేటట్స (NKHS) 
ఆద  యసధాయణంగస ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ ఈనా  దదరసమికూ ళశు ంద   
రసయధ  ఱక్షణాఱు  

 తృో య్మూమిమా  
 అమోి యసట ట్్క్ ఴ ైతృో ట్ెనషన్ 
 భానళహఔ ళహితిఱో భాయుుఱు - ఱెతామిు/ ఒఫటనేడవన్/ళ మిఫరల్ ఒడుభా/కోభా 
 ఫయుళప తగిగతృో ళడ్ం  
 ననట్ ్దాామస ఫ్ూల భడ్సస తీశకోళడ్ం తగిగతృో ళడ్ం 
 ఖందయగోలం 
 తీళరబ ైన డుఴ ైడేరవన్  
 ఱెతామిు ఱేదా కొభాట్స్ 
 ట్ాకుకసమిడమా  
 ఴ ైతృో ట్ెనషన్ 

ఇ రసయధ కూ, DKAకూ భధయ ళయతాయశంగస ఈండ ేఱక్షణాఱు - యకసయం, రసంతేఱు, తృ తిుఔడ్ెప నొహు, ఔుయసమల్ తెరతింగ్ 
ళంట్్య NKHSఱో ఔతుహంచళప. 
 రళహహట్ేట్్ంగ్ తౄసఔటర్స ఏబ ైనా ఈనాాభేమో ఖుమిుంచాయౌ  

 ననట్ ్దాామస ఫ్ూల భడ్సస తీశకోళడ్ం తగిగతృో ళడ్ం 
 MI, యోట ో క్, ళ హసస్, నయమోతుమా భమిము ఆతయ తీళరబ ైన ఆనెిక్షనల  ఈనాాభేమో చడాయౌ  
 భందఱు: తెభఄజ భడ్సస డెభమూమ ట్్క్, ఖూల కో కసమిటకసభడ్సస, ప తుట్ోభన్   

రయోఖఱసఱఱ  ోమియౕఱనఱు భమిము రసయధ  తుమసి యణ 
 ఫలడ్స ఖూల కోస్ (> 55.5mmol/L) 
 ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస (K+, Na+, Cl-) 
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 మీనల్ పంక్షన్ (మూమిమా భమిము కూామాట్్తున్) 
 అయో మఱామిట్ ీ(యసధాయణంగస > 330 mosmol/L) 
 ళయం అయో మఱామిట్ ీ= 2 (Na++ K+) + ఖూల కోస్ + మూమిమా (ఖూల కోస్ భమిము మూమిమా mmol/L 

మూతుట్లఱో) (యసధాయణంగస > 310) 
 ఴ ైర్-అయో మఱార్ నాన్-కుట్ోతుక్ కోభా (HNC/HONC) ఈంట్ ేఅయో మఱామిట్ ీ330mosmol/L ఔంట్ ే

ఎఔుకళ ఈంట్ుంద  
ఖభతుఔ: ఱాకూటక్ మాళహడోళహస్ ఱేదా యౖసక్/ళ హసస్ ళఱల  ఔడా మోగికూ మాళహడోట్్క్ ఱక్షణాఱు ఈండొచి 

 డ్మాఫ్ట్్క్ కుట్ోళహడోళహస్ ఔు రసడ ేభాయగదయశకసఱే ఆఔకడ్ ఔడా రసడొచి  
- ఴ ైర్-నెట్ీరమిమా ఈంట్ ేIV ఫ్ూల భడ్సస ఫదఱు యౘఫ్-నాయమల్ ళ ఱభెన్ (0.45%) ఆరసాయౌ  
- ళయం యో డుమం యసధాయణంగస ఈంట్ ేయసధాయణ ళ ఱభెన్ ఆరసాయౌ  
 యసధాయణంగస ఇ రసయధ తోతృసట్ు ఆతయ రసయధఱు ఔడా ఈండొచి; ఈదా: ళ హసస్, CVA ఱేదా కసమిడమాక్ 

రసయధఱు. యట్్తు ఖుమిుంచి, చికూతస ఄంద ంచాయౌ. తృ ర ప భఱాకూటక్ ఴ తృసమిన్ రసడొచి (తెల డుంగ్ ఆండుళ స్ 
యయరేక్షుంచాయౌ - PT, PTT, ేల ట్ఱెట్సస కౌంట్స) 

 
5.1 డ్మాఫ్ట్్స్ భమిము ఆతయ కసమిడయోరసశకాఱార్ రసయధఱు  
మ ండ్ె రధాన కసయణాఱ ళఱల  యసధాయణ రజఱఔంట్ ేడ్మాఫ్ట్్స్ ఈనా రసమికూ కసమిడయోరసశకాఱార్ రసయధఱు మ ండ్ె 
నండు నాఱుగింతఱు ఎఔుకళ; అ రధాన కసయణాఱు: అమేుమోళేలమోళహస్ భమిము ఴ ైమ టనషన్. కసమిడయోరసశకాఱార్ 
రసయధఱు యొఔక కూలతుఔల్ ళ ుఔటోమ్ కూంద చడొచి: 
ఔమోనమ ీయౘర్ట డుళస్: 
- మాంజ భనా (ళ భఱెంట్స ఄముయండొచి) 
- ఄఔయట్స ఔమోనమ ీఅయటమ ీళహండోరమ్  
- ఔంజ ళహటవ్ కసమిడమాక్ ప భఱయర్ 
- అఔళహమఔ భయణం 
ళ మిఫరల్ రసశకాఱార్ మాకూసడెంట్స:  
- యోట ో క్ 
- ట్రా తుసభ ంట్స ఆళేకమిక్ ఄట్ాక్స  
- డుబ ంట్్మా 
 మిప యల్ రసశకాఱార్ డుళస్: 
- ఆంట్మిమట్ెంట్స కసల డుకేవన్ 
- పపట్స ఄఱసర్ 
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- గసంగీాన్   
మియౕఱన 

 శంళతసమసతుకూ ఔకయసమ ైనా మియౕఱన చేమాయౌ  
 ఄళశయం ఄభత ేళ ఔండ్మ ీభమిము ట్ెమిషమమ ిరెభదయ కేందరా ఱఔు రెయళాయౌ 
 మీక్షఱు: ECG, ఛాతీకూ ఎక్స-మ,ే యౘర్ట ప భఱయర్ ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  ఎకోకసమిడయోగసా మ్, ళ ట సో్ ట్ెస్ట, ఔమోనమ ీ

మాంజియోఖాప భమిము ళ మిఫరల్ రసశకాఱార్ రసయధఱు ఈంట్ ేక మోట్్డ్స డాల ర్ మీక్ష 
చికూతస 
 దద రసమిఱో యౌహడ్స ఄశషజతాాఱ కోశం శంళతసమసతుకూ ఔయసమ ైనా మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. ఱో-మిస్క యౌహడ్స 
యసి భ (LDL <100 mg/dl, HDL >50 mg/dl & triglycerides <150 mg/dl) ఈనా రసయు యౌహడ్స ఄళ ళ మంట్స 
మ ండ్ె శంళతసమసఱకూ ఔ యసమ ిచేభంచకోరసయౌ.  
మోగి జీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు, యసచమేట్ెడ్స తౄసట్స, ట్రా న్స-తౄసట్స భమిము కొఱెయసట ో ల్ ఎఔుకళగస ఈనా అయహయం 
తగిగంచడ్ం. ఄళశయం ఄభత ేఫయుళప తఖగడ్ం భమిము ఱసమీమిఔ రసయమాభాఱు చేమడ్ం. యట్ ్ళఱల  డ్మాఫ్ట్్స్ 
ఈనా మోఖుఱఱో యౌహడ్స తృ ర ప భల్ బ యుఖళపతేంద . 
ఒళర్ట CVD ఱేతు రసమికూ: 
> చికూతస ఱక్షయం LDL < 100 mg/dl (2.6 mmol/l) యసధ ంచడ్ం. 
> నఱఫ్భ శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ, LDL యసి భ ఎఱా ఈనాట్్కు యసట ట్్న్ థెయ ఈయోగించి LDL 30-40% 
తగిగంచడ్ం.  
> నఱఫ్భ శంళతసమసఱు ఱోప రసమికూ, కసమిడయోరసశకాఱార్ మిస్క తౄసఔటర్స ళఱల  యౌహడ్స యసి భ ఄనఔునా యధంగస 
బ యుఖళాఔతృో త ేజీళనఱ ైయౌఱో భాయుుతో తృసట్ు భందఱ దాామస చికూతస తృ ందాయౌస ఈంట్ుంద . 
ఒళర్ట CVD ఈనా రసమికూ: 
> LDL 30-40% తగిగంచడ్ం కోశం రతి మోగికూ యసట ట్్న్ థెయ చేమాయౌ.  
> ట్ెభరగిలశమ ైడ్సస యసి భతు <150 mg/dl (1.7 mmol/l)కూ తగిగంచాయౌ భమిము HDL కొఱెయసట ో ల్ యసి భతు >40 
mg/dl (1.0 mmol/l)కూ  ంచాయౌ.  
ళు రఱఱో HDL 10 mg/dl higher (>50 mg/dl) ఔనాా ఎఔుకళ ఈండేఱా చశకోరసయౌ. 
> ఖమిైణీఱఔు యసట ట్్న్ థెయ కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స 
మాంట్ీేల ట్్ఱెట్స ఏజ ంట్ుల   
డ్మాఫ్ట్్స్ భమిము కూాతం CVD ఈనాట్ుళంట్ ్మోఖుఱఔు ళ ఔండ్మ ీతురసయణ చయయగస మాళహుమిన్ థెయ - మోజుకూ 
75-162 mg. 
ట్ెభప్ 1 భమిము 2 డ్మాఫ్ట్్స్ ఈండు కసమిడయోరసశకాఱార్ మిస్క, నఱఫ్భ శంళతసమసఱు  భఫడు ఆతయ ఄళశిఱు 
ఱోనభేయ ఄళకసఴం ఈనా రసమికూ  భరభమిము తురసయణ చయయగస మాళహుమిన్ థెయ - మోజుకూ 75-162 mg. ఈదా: 
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ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమితరఱో CVD, ఴ ైమ టనషన్, ధభతృసనం, డుళహల హడెమిమ ,ా ఄఱుబమినమిమ .ా 
ధభతృసనం 
డ్మాఫ్ట్్స్ భమిము CVD ఈనా మోఖుఱు ధభతృసనం చేమఔడ్ద. 
డ్మాఫ్ట్్స్ చికూతస తోతృసట్ు ధభతృసనం భానేమడాతుకూ కౌతుసయౌంగ్ భమిము చికూతస తీశకోరసయౌ. 
ఔమోనమ ీయౘర్ట డుళస్ (CHD) ళీతుంగ్ భమిము చికూతస 
55 శంళతశమసఱు  భఫడున రసమికూ ఴ ైమ టనషన్ ఈనాా, ఱేఔతృో భనా ఆతయ కసమిడయోరసశకాఱార్ మిస్క తౄసఔటర్స 
ఈనాట్టభత,ే ACE ఆతుహతట్ర్ రసడ్డ్ం ఈతుభం.  
భయోకసమిడమల్ ఆంతౄసర్క్షన్ ఈనా ఱేదా ఖతంఱో ఈనా మోఖుఱు భమిము  దద ఴశు రచికూతస చేభంచకోఫో తేనా 
మోఖుఱు β-ఫాల ఔయుల  రసడుత ేతృసర ణాఱఔు ఄతృసమం తఖుగ తేంద . 
 
6.0 గ ళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్  
ఖమిైణ ీళు రఱఱో ముదట్ ఔనగొనా శాఱు ఱేదా తీళరబ ైన ఖూల కోస్ ఆనాట ఱమ న్స న గ ళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ 
ఄంట్ాయు 
 
ళీతుంగ్ 
ఖయైధాయణ ఄభన ఆయరెభ నాఱుఖు నండు ఆయరెభ ఎతుమిద  రసమసఱ ఱోప గ ళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ కోశం 
ళీతుంగ్ తుయాఴించాయౌ. BMI > 25 kg/M2 ఈనా రసయు, ఆద  ళయఔు ళచిిన రసయు, గ టలకోశమిమా, ఆద  ళయఔు 
 దదదెభన తడ్డఔు జనమతుచిిన రసమిఱో, ఄఫ్ ర్ట్్రక్ చమితర ఫాగోఱేతు రసయు, ఔుట్ుంఫంఱో డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ ఈనా 
రసయు, ఖూల కోస్ ట్ాఱమ న్స ఫాగోఱేతు రసయు ఱేదా ఆం భర్డ తౄసళహటంగ్ ఖూల కోస్ భమిము గసా ండ్స భయ్టతృసమస ఈనా ళు రఱఱో 
గ ళేటవనల్ డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ. 
చికూతస 
ఖమిైణ ీఈండాయౌసన ఫయుళపకూ 80-120% భధయఱో ఈంట్ ేఅబ  రశు త ఫయుళపకూ రతి మోజు 30 Kcal/kg క ఱమమీఱు 
తీశకోరసయౌ.  
ఖమిైణ ీఫయుళప <80% ఱేదా >120% ఄభత,ే అబ  రశు త ఫయుళపకూ రతి మోజు 36-40 Kcal/kg క ఱోమీఱు 
(<80%) ఱేదా 24 Kcal/kg (>120%) క ఱమమీఱు తీశకోరసయౌ.  
క ఱమమీఱఱో 50% కసం ల క్స కసమోబఴ ైడేరట్సస ఈండేఱా చశకొరసయౌ. చదాయిం 30-50 g ఈంట్ ేభంచిద . అయౘయం 
అయు యసయుల  (3  దదయ, 3 చినాయ) తినడ్ం భంచిద . 
ఔడ్ెపఱో తడ్డ  ళమశ తెఱుశకోళడాతుకూ ఄఱాట ో యౌండ్స. ఱెరెల్ II USG యసకన్ దాామస 16-18 రసమసఱ ఱోప తడ్డకూ 
ఏబ ైనా రెభఔఱాయఱు ఈనాాభేమో చడాయౌ, 22 రసమసఱఔు పట్ల్ ఎకో. 32 రసమసఱ తమసాత తడ్డ  అమోఖయం, 
ఎదఖుదఱ ఖుమించి ఄధయమనం. 
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మాంట్ీనేట్ల్ భానెజ మంట్స  
తృసర ధమిఔ ఄధయమనంఱో ఫాఖంగస ఫలడ్స వేఖర్, KFT భమిము పండోయో క. 
మోగికూ డ్మాఫ్ట్్స్ భుందగసన ేఈంట్ే:  ఒయల్ ఴ ైతృో గ టలకేమిక్స ఖమిైణీఱఔు కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స. కసఫట్్ట ఴ ైతృో గ టలకేమిక్స 
రసడ్ెతేనా ళు రఱు ఆనసయౌన్ థెయ కూ భామసయౌ. 
ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్: ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో - 0.6-0.8 U/kg, మ ండ్ళ తెభరభాళహఔంఱో - 0.7-0.9 U/kg, 
భూడ్ళ తెభరభాళహఔంఱో - 0.8-1.2 U/kg. 
2:1 మేలహయోఱో ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ భమిము యసధాయణ ఆనసయౌన్. 2/3 ళంతే ఈదమం 
ఄఱాుయౘయం తీశఔున ేభుంద భమిము 1/3 ళంతే మసతిరూట్ (అయౘమసతుకూ భుంద యసధాయణ ఆనసయౌన్, తుదరకూ 
భుంద ఆంట్మీమడుమట్స ఆనసయౌన్). ఈరసయసతుకూ <95 mg% భమిము తృో స్ట-తృసర ండుమల్ ళహితికూ 70 & 120 
mg% శభతేఱయత ఔుద మేిందఔు మోతాదతు ఄపుడ్పుడ్  ెశయుద త ఈండాయౌ. ఈరసశం, ఄఱాుయౘమసతుా 
భుంద-తమసాత, భధాయషాం ఫోజనాతుకూ భుంద-తమసాత భమిము తెఱలరసయు జఞభు మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు యఔు 
నభూనాఱు ళేఔమించి డ్మాఫ్ట్్స్ ఄదపఱోకూ ళశు ందో ఱేదో మియౕయౌంచాయౌ. 
రసంతేఱు, ఆనెిక్షనల , ఴ ైమ టనషన్, మ ట్్ననతి, నెతౄో ర తి, భాకోా యో మిమా, IUGR ఱేదా భధబేషం ఄదపఱోకూ 
మసఔతృో త ేరెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసయౌ. 
ఖయైధాయణ తమసాత మోగికూ డ్మాఫ్ట్్స్ ళళేు :  
 భన చెహున యధంగసన ేభాయగదయశకసఱు తృసట్్ంచాయౌ.  
అయౘయ తుమభాఱు:  భన చెహున యధంగస అయౘయప ఄఱరసట్లన భాయుికోరసయౌ. ఔరేల రసయం తమసాత ఔడా 
భధబేషం ఄదపఱోకూ మసఔతృో త ేఆనసయౌన్ థెయ ముదఱు ట్ాట యౌ. ఄళశయం ఈంట్ ేఄఱాుయౘయం, భధాయషాం & 
మసతిర ఫోజనం భుంద యసధాయణ ఆనసయౌన్ ఆరొాచి. ఱేదంట్,ే యసధాయణ భమిము ఱాంగ్ మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ 
ఄఱాుయౘమసతుా భుంద భమిము మసతిర ఫోజనాతుకూ భుంద ఆరొాచి. ఴ ైతృో గ టలకేమిమా మసఔుండా చశకోళడ్ం 
రధాన ఱక్షయం. 
తౄసళహటంగ్ తృసల యసమ వేఖర్ >105 mg% ఈంట్ ేఆనసయౌన్ దాామస ఄదప చేయొచి. ఈదమం ఄఱాుయౘయం భుంద 
యసధాయణ ఆనసయౌన్ భమిము భధాయషాం ఫోజనాతుకూ భుంద ఆంట్మీమడుమట్స ఆనసయౌన్. ఔరేల యసమంతరం 
ూట్ తౄసళహటంగ్ ఖూల కోస్ యసి భ ఖనఔ  మిగిత,ే మ ండొళ ఆంజక్షన్ న రసడాయౌ. ఔరేల మ ండ్ె ఔడా  మిగ ిఈంట్,ే 
ఆంట్మీమడుమట్స భమిము యసధాయణ ఆనసయౌన్ ఔయౌహ మసతిరూట్ ఫోజనం భుంద రసడాయౌ. ఄభనా ఔడా తౄసళహటంగ్ 
యసి భ ఄధ ఔంగసన ేఈంట్,ే తుదరతృో భ ేభుంద ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ రసడొచి. 
ఱేదా 
మ ఖుయఱర్ ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  ఄఱాుయౘయం, భధాయషాం & మసతిర ఫోజనం భుంద, ఖమిైణ గస 
ఈండేంతళయఔు. ఆంజ క్షనల  రసడ్డ్ం యొఔక ఱక్షయం తౄసళహటంగ్ వేఖర్ యసి భ <95 mg% భమిము 2 hour తృో స్ట-
తృసర ండుమల్ <120 mg% ళచేిఱా చేమడ్ం. ఔరేల యసి భ ఎఔుకళగస ఈంట్ ేరతి మోజు యయరేయససక్షుశు  
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ఄళశమసతుా ఫట్్ట మోతాదతు భాయుికోరసయౌ. ఔకయసమ ిమోగ ియసధాయణ ళహితికూ ళచాిఔ, ఆంట్ ్నండ ేఆనసయౌన్ 
తీశఔుంట్ృ రసమసతుకూ ఔ యసమ ిఫలడ్స వేఖర్ తృ ర ప భల్ చేభంచకోరసయౌ. 
ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో గ టలకోళ భఱేట్ెడ్స Hb (HbA1C) తుయాఴించాయౌ. 9%, అ  భన పయౌతంఱో ళచిిందంట్ ేగ టలకేమిక్ 
ఔంట్ోర ల్ ఱేనట్ుట  ఄయిం. దీతుళఱల  ఔంజ తుట్ల్ ఄళశిఱు మసరొచి.  
GDM యవమంఱో మూమిన్ ఖూల కోస్ యయరేక్షణ తుకూమసద 
ఖమిైణ ీయొఔక యఔుతృో ట్ు, మూమిన్ తృో ర ట్ీన్ ళంట్్య తయచగస మియౕయౌంచాయౌ భమిము ఴ ైమ టనషన్ ళంట్ ్ఄళశిఱు 
మసఔుండా యక్షణ ఔయౌుంచాయౌ. 
 
డ్మాఫ్ట్్స్ ఈనా రసమికూ ఴశు రచికూతస 
అమేవన్ ఔు భుంద శమ ైన భాయగదయశకసఱు తృసట్్ంచడ్ం ఄనేద  ఇ కూంద  రసట్్ భ అధాయడు ఈంట్ుంద   

 ఴశు రచికూతస యఔం: బ ైనర్ ఱేదా బేజర్ 
 ట్ెభప్ 1 ఱేదా ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్  
 మోగ ితృ ందతేనా డ్మాఫ్ట్్స్ తుమంతరణ 

 
ఖభతుఔ: 

 డ్మాఫ్ట్్క్ మోఖుఱు ఴశు రచికూతస ళయుశఱో భుంద ఈండాయౌ  
 బ ైనర్ శయుమ:ీ భతేు  ఱేదా యసట మేావన్ ఄళశయం ఈండ్ద  
 బేజర్ శయుమ:ీ యసధాయణ భతేు  ఆరసాయౌ; కసఫట్్ట రెభదయఱు శచించిన శభమం ఈరసశం ఈండాయౌ 

 
ట్ెభప్ 1 డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ భమిము ఴశు రచికూతస 

 అయౘయం తినఔతృో త ేఅమేవన్ ళయళధ తో తుమితుం ఱేఔుండా మోగికూ IV ఎకూకంచాయౌ  
 DKA మసఔుండా తురసమించేందఔు ఆనసయౌన్ ఄడుమతుళేట వోన్ ఆరసాయౌ; ఖంట్ఔు ఔ యసమ ి
 IV ఫ్ూల భడ్సస రసడేట్పుడ్ె ఄందఱో 5% డెకో ర్రస్ రసడ్డ్ం ళఱల  ఱభెతృో ఱభెళహస్ భమిము కుట్ోమాళహడోళహస్ 

తురసమించళచి 
 ఫలడ్స ఖూల కోస్ మియౕఱన ఔట్ ్నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిమోగ ిళహితితు ఫట్్ట; ఖూల కోస్ చేయుకోరసయౌసన 

యసి భ 6 – 10 mmol/L 
 ఖంట్ఔు ఔ యసమ ిఎఱెకోటో ఱ భెట్సస భమిము భూతరంఱో కుట్ోన్స ఈనాాభేమో మీక్షుంచాయౌ 
 మోగికూ ఔనఔ యసధాయణబ ైన థెయప ఆశు నాట్టభత ేఆంట్మీమడుమట్స-మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ (శఖం మోతాద) 

ఆరసాయౌ  
 ఴ ైర్-గ టలకేమిమా యసధాయణ ఆనసయౌన్ ళఱల  ఔడా తుమంతరణఔు ళశు ంద ; నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱ 
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తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ అ తమసాత ననట్ ్దాామస ఆరసాయౌ; మిక్్్ ఆనసయౌన్ ఄభనా ఆరొాచి 
 MDIT (Multiple Daily Insulin Therapy) తృ ందతేనా మోఖుఱు  మిఅమేట్్వ్ శభమంఱో ఄడ్డంఔుఱు 

ఱేఔుండా రఅమేట్్వ్ ఫలశల్ ఆనసయౌన్ మోతాదన తీశకోరసయౌ. ఔరేల ననట్ ్దాామస తీశకోళడ్ం 
ఔుదయఔతృో త,ే ఴ ైర్ గ టలకేమిమా తుమంతరణఔు ఆనసయౌన్ నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ. 
మోగ ిఅయౘయం తీశఔున ేళహితికూ ళళేు  భయా MDIT కొనయసగించొచి 

 ఴశు రచికూతస ూయుభన తమసాత - IV ఔ య్ట్యు 5 – 10% డెకో ర్రస్ + 20ml KCl + మోజురసమ ీమోతాదఱో 
2/3 ళంతేన ఎతుమిద  ఖంట్ఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ; ఆద  మోగ ిననట్ ్దాామస భందఱు తీశఔునేంత ళయఔు 
కొనయసగించాయౌ 

 Na+ యసి భతు మియౕయౌంచాయౌ (ఴ చిమిఔ: ఴ ైతృో నట్ేరమిమా ఈందేమో చశకోరసయౌ) 
 

ట్ేఫుల్ 3: ఴశు రచికూతస తమసాత ఆళాళఱళహన ఆనసయౌన్ మోతాద 
 

ఫలడ్స ఖూల కోస్ అకసటో హడ్స (యౖసర్ట మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్) 
 0 – 6 0 

6 – 8 2 
8 – 10 4 
10 – 14 5 
14 – 18 6 
18 – 20 8 
>20 10 + 

 
ఆనసయౌన్ ఆనిావన్ ంప్  
డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ ఈనా మోఖుఱఱో DKA,  దద ళయధఱు ఱేదా బేజర్ ఴశు రచికూతస ళఱల  ఔయౌగ ేఄళశిఱ నండు 
కసతృసడేందఔు ఆంట్రా యనస్ ఆనిావన్ ంప్ ఈయోఖఔయం. ఆద  రసడ్డ్ం ళఱల  -  
ఱక్షయం బేయఔు ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భతు తుమంతిరంచళచి  
ఆనసయౌన్ భమిము ఫ్ూల భడ్స మ జిబ న్ రేయు చేయొచి 
యౖసర్ట మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ 50 మూతుట్ుల , యసధాయణ ళ ఱభెన్ 50mls (0.9%)ఱో ఔయౌహ (unit/hr=ml/hr) 
 
ట్ేఫుల్ 4: 

ఫలడ్స ఖూల కోస్ (mmol/L) యౖసర్ట మాకూటంగ్ అకసటో హడ్స మూతుట్ుల  SC 
 0 -4 0.5 

4-6 1.0 
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6-8 1.5 
8-10 2.0 
10-12 4.0 
12-14 5.0 
14-16 6.0 
16-18 8.0 
18-20 10.0 or more 

 
ముదట్ోల  ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భతు ఖంట్ఔు ఔ యసమ ిమీక్షుంచాయౌ; అ తమసాత ఖూల కోస్ యసి భ బ యుఖుడ్ెతేంట్ ేమ ండ్ె 
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిచడాయౌ. అమేవన్ తమసాత మోగ ిభాభుఱుగస అయౘయం తీశఔునేంత ళయఔు IV కొనయసగించాయౌ.  
SC మోతాద ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ ఱోప ఆచిిన IV మోతాదతు ఫట్్ట ళహతౄసయుస చేమాయౌ. IV ఆనసయౌన్ 
ఆనిావన్ అేళహన ఄయఖంట్ తమసాత SC ఆనసయౌన్ ఆయసు యు. అ తమసాత మోగ ిఅయౘయం తీశకోరసయౌ. 
 
ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ భమిము ఴశు రచికూతస 
అమేవన్ కూ భుంద  
గ టలకేమిక్ తుమంతరణ శళయంగస ఱేఔతృో త ేఴశు రచికూతసన రసభదా రేమాయౌ: 
HbA1C >9% 
FBG >10mmol/L 
RBG >13mmol/L 
ఖభతుఔ:ఴశు రచికూతస ఄతయళశయం కసఔతృో త ేభుంద గ టలకేమిక్ తుమంతరణ తీశఔుమసళడాతుకూ రమతిాంచాయౌ. 
ఴశు రచికూతస చేమడ్ం ళఱల  నెతౄో ర తి, కసమిడమాక్ రసయధఱు, తృ ర యౌపమేట్్వ్ మ ట్్ననతి ళంట్్య ఔయౌగ ేఄళకసఴం ఈందేమో 
చళహ; ఔరేల ఈంట్ ేఇ శభాచామసతుా ఴశు రచికూతస చేళ ేరసమికూ ఄంద ంచాయౌ. 
 
డెభట్స ఱేదా మాంట్-ీడ్మాఫ్ట్్క్స భమిము తుమంతరణ యసధ ంచి, బ ైనర్ శయుమీభ ేఄభత:ే 

 ఴశు రచికూతస మోజున ఖట్్ూట్ తీశకోరసయౌసన మోతాదన తుయౌహరేమాయౌ  
 థెయ భయా మోగ ియసధాయణంగస తినఖయౌగేట్ుట్ ్నండు కొనయసగియౌంచాయౌ 

 
ఆనసయౌన్ థెయ తీశఔుంట్ునాా ఱేదా గ టలకేమిక్ తుమంతరణ శళయంగస ఱేఔతృో భనా ఱేదా బేజర్ శయుమ:ీ 

 తుయంతమసమంగస IV ఆనసయౌన్ ఆనిావన్ 
 ఴశు రచికూతస జయఖఔ భుంద, జయుఖుతేనాపుడ్  ెభమిము జమిగసఔ ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భతు మియౕయౌంచాయౌ  
 ఫలడ్స ఖూల కోస్ చేయుకోరసయౌసన యసి భ - 6 – 10mmol/L 
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బేజర్ శయుమ ీ(ఖూల కోస్-ఆనసయౌన్ తృ ట్ాలహమం మ జిబ న్) 
 10% డెకో ర్రస్ 500mlsఱో 16 మూతుట్ుల  యౖసర్ట మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్ భమిము 10mmol/L KCl ఔఱతృసయౌ; 

ఆనిావన్ 80ml/hr ఖతితో రసఱుయబ ట్్రక్ ంప్ (ఆనిావన్ ంప్) దాామస చేమాయౌ   
 మోగ ిఄధ ఔ ఫయుళపతో ఈనాా ఱేదా తృసర ధమిఔంగస ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భ ఄధ ఔంగస ఈనాా మోతాదతు  ంచాయౌ 

(20 మూతుట్ుల ) 
 మోగ ిభమ ీశనాగస ఈనాా ఱేదా ఆనసయౌన్ మోతాద యసధాయణంగస తీశఔుంట్ునాా మోతాదతు తగిగంచాయౌ 

(12 మూతుట్ుల ) 
 ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భతు ఖంట్ఔు ఔ యసమి మియౕయౌంచాయౌ; ఔరేల ఫలడ్స ఖూల కోస్ తఔుకళపనాా ఱేదా 

డుతృో తేనాా మోతాదతు 4 మూతుట్ుల  తగిగంచాయౌ; 
 ఔరేల ఫలడ్స ఖూల కోస్ ఎఔుకళపనాా ఱేదా  మిగితృో తేనాా మోతాదతు 4 మూతుట్ుల   ంచాయౌ 
 ముదట్ ్అయౘయం తమసాత ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆనిావన్ కొనయసగించాయౌ  
 మోజూ ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస యసి భతు మియౕయౌంచాయౌ (ఴ చిమిఔ: ఴ ైతృో నట్ేరమిమా ఈందేమో చశకోరసయౌ) 

 
చినాహఱల ఱోల  డ్మాఫ్ట్్స్ 
శమితృో తు యసి భఱో ఱేదా ఄశఱు ఈతుతిు ఄళాతు ఆనసయౌన్ ళఱల  ఔయౌగ ేకసా తుక్, జీయతకసఱం ఈండుతృో భ ేరసయధ గస 
చినాహఱలఱోల  డ్మాఫ్ట్్స్ ళశు ంద ; దీతు ళఱల  ఫలడ్స ఖూల కోస్  యుఖుత తుమంతరణఱో ఈండ్ద. ట్ెభప్ 1-4 ఄతు 
నాఱుఖు యకసఱుగస డ్మాఫ్ట్్స్ చినాహఱలఱోల  ఔతుహశు ంద ; యట్్ఱో ట్ెభప్ 1 డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ చాఱా ఎఔుకళగస 
ళశు ంద ; ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ ఄయుదగస ళశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  

 తృో య్మూమిమా (నాఔటయాల్ ఎనమ ళహన్ ఔఱుఖజేయొచి) 
 తృో య్డుహసమా  
 తృో య్పేజిమా 
 ఫయుళప తఖగడ్ం 
 ఫఱఴీనడ్డ్ం - తాయగస ఄఱళహతృో ళడ్ం 
 తౄసళహటంగ్ ఫలడ్స ఖూల కోస్ > 6.5mmol/l 
 2-hour తృో స్ట తృసర ండుమల్ ఫలడ్స ఖూల కోస్ > 11.1mmol/l 
 హఱలఱోల  ఆం భర్డ కసతుషమళ ాస్ భమిము మాళహడోళహస్  
 నయమోతుమా-ట్ాకుహామా భమిము ఴ ైర్-రెంట్్ఱేవన్ 
 ఄఔయట్స ఄఫోడ బ న్ - తృ ట్్ట ఔడ్ెప నొహు భమిము ఱేతగస ఄభతృో ళడ్ం 
 ళ ఔండ్మ ీనాఔటయాల్ ఎనమ ళహన్ 
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మియౕఱన 
 ఫలడ్స ఖూల కోస్ కసనసంట్ేరవన్  
 డ్మాఫ్ట్్స్ కుట్ో మాళహడోళహస్ (DKA) ఈంట్ ేయనస్ ఫలడ్స గసయస్ ఎంత ఈందో మీక్షుంచాయౌ  
 ళయం ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస, మూమిమా భమిము కూామాట్్తున్ కసనసంట్ేరవన్ 
 FBP - DKA ళఱల  ఱుయకోళ భట్ోళహస్ ళళేు   
 ఆనెిక్షన్ ఈనాట్ుట  ఄతుహళేు  (ఫలడ్స, భూతరం ఔఱిర్స, మేడుయోఖాప) 

చికూతస 
అయౘయం శమ ైన శభమంఱో తీశకోళడ్ం భుకయం, ఎందఔంట్ ేదీతు ళఱల  ఆనసయౌన్ భమిము అయౘయం యొఔక 
శభతేఱయత ఔుదయుతేంద .  
మోజూ తీశఔున ేఅయౘయంఱో ఈండ్ళఱళహన క ఱమమీఱు - కసమోబఴ ైడేరట్సస 55%; కొళపా దామసి ఱు 30% భమిము 
తృో ర ట్ీనల  15%. 
మిప భన్డ  వేఖర్ ఈనా కసమోబఴ ైడేరట్సస తీశకోఔడ్ద, ఆఱా చేళేు  బ ట్ఫో యౌక్ అఱసజతాాఱు ఏయుడ్తాభ. కసమోబనేట్ేడ్స 
తృసతూమాఱు ంచదాయ ఱేతుయ తీశకోళడ్ం భంచిద . 
కొళపా దామసి ఱ భూఱం జంతేళపఱ నండు కసఔుండా ఔయగసమఱ నండు ఄధ ఔంగస తీశకోళడ్ం భంచిద . 
మోజురసమ ీక ఱోమీఱ యబజన: ఈదమంూట్ ఄఱాుయౘయం - 20%, భధాయషా ఫోజనం - 20%, మసతిర ఫోజనం - 
30%. ఆయ కసఔుండా యట్ ్భధయఱో ఏదెభనా తినడ్ం, తాఖడ్ం ళంట్్య భూడ్ె యసయుల  చేమాయౌ, యట్్కూ 30%. 
ఱసమీమిఔ తు భమిము రసయమాభం. డ్మాఫ్ట్్స్ ఈనా రసయు నడ్ఔ, జఞగింగ్, ఇత, ట్ెతుాస్ ళంట్్య చేళేు  భంచిద . 
కూలవటబ ైన రసయమాభాఱు చేమాయౌ ఄనఔుంట్ ేఆనసయౌన్ మోతాదఱో భాయుు చేమాయౌస ఈంట్ుంద . ఄఱంట్ ్
రసయమాభాఱు చేమాయౌ ఄనఔున ేమోజు, ఆనసయౌన్ మోతాదతు 10-15% ళయఔు తగిగంచాయౌ. 
భందఱు  
మోగి అశతిరఱో చేయగసన ేతౄసస్ట మాకూటంగ్ మ ఖుయఱర్ ఆనసయౌన్ ఎకూకంచాయౌ. 
డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్ ళచిినపుడ్ె ఱేదా DKA నండు కోఱుఔునాపుడ్  ెఆనసయౌన్ మోతాద మోజుకూ 0.5-1.0 
unit/kg. 
యసధాయణ ఆనసయౌన్ 0.1-0.25 units/kg ఆంజక్షన్ SC, అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిఅయౘయం తిన ే
భుంద.  
ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భ యొఔక యయరేక్షనల్. ఆనసయౌన్ ఎంత ఄళశయం ఈంట్ుందో ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె మోజుఱ థెయ 
తమసాత తెఱుశు ంద . ఔకయసమ ిఆనసయౌన్ ఆంజ క్షనల ఔు మోగ ియసధాయణ ళహితికూ ళళేు , అ తమసాత "2 మోజురసమ ీ
ఆంజక్షనల " రసడేందఔు రణాయఔ చేయొచి: 
2 మోజురసమ ీఆంజక్షనల  రసడునపుడ్ె ఆనసయౌన్ కూాంద  యధంగస ఆయసు యు: 
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 తిన ేభుంద ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భతు తెఱుశఔుతు దాతుా ఫట్్ట ఆనసయౌన్ మోతాదతు తుయణభంచాయౌ. ఫలడ్స 
ఖూల కోస్ యసి భ తినఔ భుంద  80 mg/dl భమిము తినాాఔ 140 mg/dl ఈండాయౌ. తెఱలరసయుజఞభు 3 ఖంట్ఱఔు 
ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భ 70 mg/dl ఈండాయౌ. 
ఆనసయౌన్ మోతాదఱ  ోభాయుుఱు  
ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భతు ఫట్్ట ఆనసయౌన్ మోతాదఱో భాయుుఱు చేమాయౌ. ఄభత ేఆనసయౌన్ మోతాదఱో భాయుుఱు 
10-15%ఔు మించఔడ్ద.  
థెయ ముదట్్ఱో ఆనసయౌన్ ఎకూకంచడ్ం ళఱల  మోగ ిశభతేఱయతఔు చేయుఔునాాఔ, ఔాభంగస ఆనసయౌన్ ఄళశయం 
తఖుగ తేంద . అశతిర నండు డుఱసిర్ు చేళేట్పుడ్ె ఆనసయౌన్ మోతాదతు 10% తగిగంచాయౌ. 
ట్ేఫుల్ 5: ఆనసయౌన్ మ జిబ నల  

ముదట్ ్మ జిబ న్ 
ఫలరక్ తౄసస్ట  ఆంట్మీమడుమట్స/ఱాంగ్ మాకూటంగ్ (2/3) + యౖసర్ట 

మాకూటంగ్ (1/3) 
మోజురసమ ీమోతాదఱో 2/3 ళంతే 

శుర్ ఆంట్మీమడుమట్స/ఱాంగ్ మాకూటంగ్ (2/3) + యౖసర్ట 
మాకూటంగ్ (1/3) 

మోజురసమ ీమోతాదఱో 1/3 ళంతే 

 
మ ండ్ళ మ జిబ న్ 

ఫలరక్ తౄసస్ట  ఆంట్మీమడుమట్స/ఱాంగ్ మాకూటంగ్ + యౖసర్ట మాకూటంగ్  మోజురసమ ీమోతాదఱో 2/3 ళంతే 
శుర్ యౖసర్ట మాకూటంగ్   

మోజురసమ ీమోతాదఱో 1/3 ళంతే తుదరఔు భుంద ఆంట్మీమడుమట్స/ఱాంగ్ మాకూటంగ్ + యౖసర్ట మాకూటంగ్ 
 
 

భూడ్ళ మ జిబ న్ 
ఫలరక్ తౄసస్ట యౖసర్ట మాకూటంగ్  మోజురసమ ీమోతాదఱో 20% 
భధాయషా ఫోజనం యౖసర్ట మాకూటంగ్  మోజురసమ ీమోతాదఱో 20% 
శుర్ యౖసర్ట మాకూటంగ్  మోజురసమ ీమోతాదఱో 20% 
తుదరఔు భుంద ఆంట్మీమడుమట్స/ఱాంగ్ మాకూటంగ్ మోజురసమ ీమోతాదఱో 20% 
 
ట్ేఫుల్ 6: ఆనసయౌన్ మోతాద శళమింప 
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మ జిబ న్ ఫలడ్స ఖూల కోస్ - ఎఔుకళ/తఔుకళ ఆనసయౌన్ మోతాద శళమింప - 

↑/↓ 
ఆంజక్షన్ మ జిబ న్ - మోజుకూ 
మ ండ్ె యసయుల  

ఫలరక్ తౄసస్ట ఔు భుంద ఱేదా మసతిరూట్ యసమంతరం ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ 
భధాయషా ఫోజనంఔు భుంద ఈదమం యౖసర్ట మాకూటంగ్ 
మసతిర ఫోజనంఔు భుంద ఈదమం ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ 
తుదరఔు భుంద యసమంతరం యౖసర్ట మాకూటంగ్ 

ఆంజక్షన్ మ జిబ న్ - మోజుకూ 
భూడ్ె యసయుల  

ఫలరక్ తౄసస్ట ఔు భుంద ఱేదా మసతిరూట్ యసమంతరం ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ 
భధాయషా ఫోజనంఔు భుంద ఈదమం యౖసర్ట మాకూటంగ్ 
మసతిర ఫోజనంఔు భుంద ఈదమం ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ 
తుదరఔు భుంద యసమంతరం యౖసర్ట మాకూటంగ్ 

భయ్టపల్ ఆంజక్షన్ 
మ జిబ ంట్స: ఫలశల్-ఫో ఱస్ 

ఫలరక్ తౄసస్ట ఔు భుంద ఱేదా మసతిరూట్ యసమంతరం ఆంట్మీమడుమట్స మాకూటంగ్ 
భధాయషా ఫోజనం ఈదమం యౖసర్ట మాకూటంగ్ 
మసతిర ఫోజనంఔు భుంద భధాయషాఫోజన శభమాతుకూ భుంద 
తుదరఔు భుంద యసమంతరం యౖసర్ట మాకూటంగ్ 

 
మోగికూ ఇ కూంద  యవమాఱ ఖుమించి యళమించాయౌ: 

 డ్మాఫ్ట్్స్ ఄంట్ ేఏమిట్?్ 
 ఆనసయౌన్ ఄంట్ ేఏమిట్?్ 
 ఎఱాంట్ ్అయౘయం/డెభట్స తీశకోరసయౌ 
 ఴ ైతృో గ టలళమిమా, ళ మిఫరల్ ఒడుభా ళంట్ ్ఄళశిఱ ఖుమించి యళయణ 

చినాహఱలఱోల  డ్మాఫ్ట్్స్ ళఱల  మసఖయౌగ ేఄళశిఱు 
 ఄఔయట్స - DKA, ఴ ైర్-గ టలళమిమా భమిము ఴ ైతృో గ టలళమిమా 
 కసా తుక్ - మ ట్్ననతి, నెతౄో ర తి, నయమోతి, కేట్మసక్ట  
 ూయఫమీట అఱశయం ఄళాడ్ం భమిము ఎదఖుదఱ భందగించడ్ం 

 
10.1 డ్మాఫ్ట్్స్ కుట్ోమాళహడోళహస్ (DKA) 
కోభా ఱేదా కోభా భుంద ళహితి; ఆద  మిఱెట్్వ్ ఱేదా ఄఫసఱయట్స ఆనసయౌన్ కొయత భమిము కౌంట్ర్ మ ఖుయఱేట్మ/ీ 
ళ ట సో్ యౘమోమన్ ఄధ ఔం ఄళాడ్ం ళఱల  ఔయౌగ ేతీళరబ ైన బ ట్ఫాయౌక్ డ-ీఔం నేసవన్ కసయణంగస ళశు ంద . 
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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  
 షఠసతేు గస ఎదఖుదఱ (ూయఫమీట) 
 ఆనసయౌన్ ఄధ ఔంగస రసడాయౌస మసళడ్ం (తిుడు ఱేదా రసయధఱ ళఱల) 

రభాద కసయకసఱు  
 తఔుకళ ళమశఱో ళళేు  <5 శంళతసమసఱు 
 అమిిఔ ఆఫబందఱు 
 ఫాగస ఔుదయుఔుతృో భన డ్మాఫ్ట్్స్  
 షమయర్ గ టలకోళ భఱేట్ెడ్స ఴీమోగోల తన్ (HbA1c) 
 మళానంఱో ఈనా రసయు; భుకయంగస ఄభామభఱు  
 ళ భకూమాట్్రక్ డుయసయడర్స 
 డ్మాఫ్ట్్స్ దీయఘకసఱం రఫాళం చపతేంట్ ే

 రళహహట్ేట్్ంగ్ తౄసఔటర్స 
 బ ట్ఫాయౌక్ తుమంతరణ ఫాగోఱేఔతృో త ేభమిము ఆనసయౌన్ రేశకోళడ్ం తహుతృో తేంట్ ే
 ఆనెిక్షనల   
 భందఱు 

 
రసయధ తుమసి యణ రభాణాఱు  
కూలతుఔల్  
- ఴ ైర్-గ టలకేమిమా 
- దాషం భమిము డుఴ ైడేరవన్ 
- కోభా భుంద (precoma) భమిము కోభా   
యచాయణ  
- మాళహడోళహస్  
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- కుట్ోనెమిమా 
- కుట్ోనమిమా  
- ఎఱెకోటో ఱ భెట్స శభతేఱయత కోఱోుళడ్ం: ఴ ైతృో నట్ేరమిమా, ఴ ైతృో ఔఱేమిమా 
చికూతస 
రసయధ  తుమసి యణ చేశఔుతు, ఫ్ూల భడ్సస ఎంత తృోమాయో యఱలలలహంచాయౌ భమిము మాళహడోళహస్ తీళరతన ఄంచనా 
రేమాయౌ. 
ఫలడ్స కౌంట్స, ఖూల కోస్, మీనల్ పంక్షన్, ఎఱెకోటో ఱ భెట్స భమిము అమీటమిమల్ ఫలడ్స గసళ స్ మీక్షఱు  
రసయధ కూ కసయణాఱు భమిము ళ హసస్ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌ  
ముదట్ ్ఖంట్ఱో: 
యఔుతృో ట్ు యసధాయణంగస ఈంట్,ే 1000 ml యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఎకూకంచాయౌ.  
యౖసక్ భమిము ఒయౌగేమిమా ఈంట్,ే ళ ఱభెన్ మసహడ్స ఆనిావన్ యఔుతృో ట్ు యసధాయణం ఄభేయ ళయఔు. అ తమసాత 
ఖంట్ఔు ఔ య్ట్యు ళ ఱభెన్ ఎకూకంచాయౌ. 
1. ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ ఖంట్ఔు 5-10 units, IV ఆనిావన్. 
ఱేదా  
ఆనసయౌన్ ఆంజక్షన్ 20 మూతుట్ుల , IM రెంట్న ేఆరసాయౌ. అ తమసాత ఖంట్ఔు 5 మూతుట్ుల . 
2. తృ ట్ాలహమం కోల మ ైడ్స ఆంజక్షన్ 10-20 mmol. ఖమివట మోతాద 40 mmol. ఆద  ళయం K+ ఔంట్ ేతఔుకళ ఈంట్ ే
భమిము భూతర యశయున శళయంగస ఈంట్ేన ేరసడాయౌ.  
3. యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స 50-100 mmol, 30-60 తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ. ఆద  అమీటమిమల్ ఫలడ్స ఔంట్ ేpH 
7.00 తఔుకళ ఈంట్ేన ేరసడాయౌ.  
4. ఆనెిక్షన్ ఱేదా ళ హసస్ ఈనాట్ుట  ఄనభానం ఈంట్ ే- ళ పహకూసమ్ 1-2 g ఆంజక్షన్, IV, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు 
ఔయసమ.ి 
మ ండ్ళ ఖంట్ఔు: 
యసధాయణ ళ ఱభెన్ IV ఖంట్ఔు 500 ml కొనయసగించాయౌ. 
ఆనసయౌన్ ఆనిావన్  భన చెహున యధంగస 
తృ ట్ాలహమం కోల మ ైడ్స IV ఆనిావన్  భన చెహున యధంగస 
భూడ్ె భమిము నాఱుఖళ ఖంట్ఔు: 
మ ండ్ళ ఖంట్ఔు చేళహనట్ుట  చేళహ మోగిఱో ఏదెభనా కసగిాట్్వ్/నయమోఱాజిఔల్ పంక్షనలఱో భాయుుఱు ళశు నాాభేమో 
ఖభతుంచాయౌ. 
ఐద నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు: 
యసధాయణ ళ ఱభెన్ IV ఖంట్ఔు 250 ml. ఫలడ్స ఖూల కోస్ ఆంకస <250 mg/dl ఈంట్ే యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఫదఱు డెకో ర్రస్ 
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ళ ఱభెన్. 
కుట్ోనమిమా త ఱగితృో భేళయఔు నయట్రఱభెజింగ్ ఆనసయౌన్. 
ఎతుమిద  ఖంట్ఱ తమసాత: 
IV ఫ్ూల భడ్సస భమిము ఆనసయౌన్ కొనయసగింప  
కుట్ోన్స త ఱగితృో గసన ేSC ఆనసయౌన్ ఔు భామసయౌ 
తృసల యసమ యసి భ యసధాయణం ఄళాగసన ేతృ ట్ాలహమం కోల మ ైడ్స తుఱుపదఱ  
ఔఱిర్ ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱ అధాయంగస ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం. 
మోగికూ యవమశచి 
శమ ైన శభమంఱో ఆనసయౌన్ తీశకోళడ్ం భమిము అయౘయ తుమభాఱు తృసట్్ంచడ్ం యొఔక తృసర భుకయత మోగికూ 
యళమించాయౌ.  
 
 
ట్ేఫుల్ 7: DKA తుయాషణ భాయగదయశకసఱు 

ఈఔయణభు ఄళశయబ ైన యధానాఱు తీశకోరసయౌసన చయయఱు 
 

మియౕఱన 
(Assessment) 

చమితర మోగ ిరెభదయ చమితర భమిము ఱసమీమిఔ మీక్షఱ యళమసఱు 
తృో య్మూమిమా, డుఴ ైడేరవన్ ఈనాుట్్కు తృో య్ 
డుళహుమా 

ఱసమీమిఔ మీక్షఱు 10% డుఴ ైడేరవన్ ఈందతు ఄనకోరసయౌ 
ఴ ైర్-రెంట్్ఱేవన్ మాళహడోళహస్  
చెభతనయం/శుఽష ఏ యసి భఱో ఈందో తెఱుశకోరసయౌ - 
GCS/ఫాల ంట్ెభర్  
ఫయుళప చడాయౌ; ఔుదయఔతృో త ేఆట్ీళఱ ఫయుళప 
రసడాయౌ  
ఖూల కోస్ భమిము భూతరంఱో కుట్ోన్ యసి భ (ఫ్డ్స 
ళ భడ్స) 
యనస్/అమీటమిమల్ ఫలడ్స గసయళ స్ 

రయోఖఱసఱ మీక్షఱు RBG, మూమిమా భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస, 
ఴిమోగోల తన్ (Hb) భమిము WBCs ± HbA1c 
బ ైకోా తమల్ ఔఱిర్ - మూమిన్, తరోట్స యసాబ్, చయమం, 
యఔుం, ఛాతి ఎక్స-మ ే
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మీశళహకట్ేవన్ ఎభర్ రే ఎభర్ రే మిళహితి చడాయౌ 
రసంతేఱు ఈంట్ ేమాళహుమేవన్ తురసయణఔు 
NGTరసడాయౌ 

తెరతింగ్ (ఱసాశ) మోగ ియౖసక్ ఱో ఈంట్ ేభాస్క దాామస 100% O2 ఆరసాయౌ 
యసధాయణ ళహితిఱో ఈంట్ ేఅకూసజన్ ఄంద ంచాయౌ 

శయౄకాఱేవన్ (రశయణ) IV ఱభెన్  ట్ాట యౌ  
యౖసక్ ఱో ఈంట్ ే- NS/RL 10mls/kg భు భు 
తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ; 10ml/kg  ఫో ఱళ స్ 
భయా ఆరసాయౌ; ఖమివట మోతాద 30mls/kg 

ఫ్ూల భడ్స మీేల ళ మంట్స 
 
 
రసడాయౌసన ఫ్ూల భడ్స 
యఔం  
 
ఒయల్ ఫ్ూల భడ్సస 

యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఆచిి హఱలఱోల  
మీఴ ైడేరవన్ చేమాయౌ 
RBG≤15mmol/l ఄభత ే
మీశళహకట్ేవన్ ఖంట్ ఱేదా మ ండ్ె 
ఖంట్ఱతృసట్ు ఆరసాయౌ 
 
 
 
 
తీళరబ ైన డుఴ ైడేరవన్/యౖసక్  
మోగ ితామితఖతిన కోఱుఔుంట్,ే 
రసంతేఱు ఱేఔతృో త ే

10% డెపహళహట్ ీ+ 48hrs బ ైంట్ెనెన్స - ఫో ఱశస్ = 
48hr Mls/Hr 
యసధాయణ ళ ఱభెన్ 
0.45% ళ ఱభెన్ ఱేదా 5% డెకో ర్రస్ తో 0.9% ళ ఱభెన్ 
మింఖర్స ఱాకేటట్స ఱేదా మింఖర్స ఄళహట్ేట్స  
10% డెకో ర్రస్ ఔయౌహన 70mm0l/l యో డుమం కోల మ ైడ్స, 
ఱోఱకూ తీశకోళడాతుకూ చఱలతు తూయు ఱేదా ఐస్ 
రసడాయౌ 
 
ORS, ండ్ల  యయసఱు 
మోగికూ ఆశు నా IV ఫ్ూల భడ్సస ఱో నండు ఒయల్ 
ఫ్ూల భడ్స రసఱయంన తీళహరేళహ ఆరసాయౌ 

ఆనసయౌన్ థెయ మోగ ిశయౄకాఱేవన్ ళహియడాడ ఔ 
ఆనసయౌన్ ఆరసాయౌ (మీఴ ైడేరవన్ 
ఆచిిన 1-2hrs తమసాత) 

ఆనిావన్ 0.1 I.U/kg/hr 
ంప ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త ే- తఔుకళ 
మోతాదఱో ఆనసయౌన్ న ఆనిావన్ దాామస 
ఄంద ంచాయౌ [యసఱుయఫుల్ ఆనసయౌన్ 50 మూతుట్ుల , 
యసధాయణ ళ ఱభెన్ 500mlఱో]; ఇ ఆనసయౌన్ 0.1 
units/kg/hour ఖతితో ఆరొాచి; ఇ ళ ఱభెన్, ళ ఱభెన్ 
ఆనిావన్ ఔు రసడ ేళ ఱభెన్ ఔు ఄధనం.    
ఆనసయౌన్ ఆనిావన్ భామసగ ఱు ఏయ ఄందఫాట్ుఱో 
ఱేఔతృో త ే- 0.1 I.U IM మ ండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు 
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ఄంద రసాయౌ 
ఆనసయౌన్ యఔం యసధాయణ/యసఱుయఫుల్ ఆనసయౌన్ 
శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఆనసయౌన్ 
ఎపుడ్ె భామసియౌ? 

అమోఖయళహితి బ యుఖుడ్ెతేంట్ ే(శాఱు 
మాళహడోళహస్/కుట్ోళహస్ ఈండొచి) 
ఒయల్ ఫ్ూల భడ్సస మోగ ితీశకోఖఱుఖుతేనాపుడ్  ె

శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఆనసయౌన్ ఎఱా 
భామసియౌ? 

ముదట్ ్శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఆంజక్షన్ (యౖసర్ట ఱేదా 
మసహడ్స మాకూటంగ్) ఆచిిన 60 తుభుయౖసఱ తృసట్ు IV 
ఆనసయౌన్ ఆనిావన్ అఔడ్ద 

తృ ట్ాలహమం 
మీేల ళ మంట్స 

ళయం తృ ట్ాలహమం యళమసఱు 
తెయౌయసఔ ఱేదా భూతరం ఈతుతిు 
ఎంతో తెఱుశఔునాాఔ, 
మీేల ళ మంట్స ముదఱు  ట్ాట యౌ. 
ఄళకసఴం ఈంట్ ే- T రేవ్ 
ఎయౌరేవన్ ECG చఔతృో త,ే 
ఆనసయౌన్ తృసర యంతేంచ ేభుంద 

రతి య్ట్యు ళ ఱభెన్ ఆనిావన్ ఔు 40 mmol 
తృ ట్ాలహమం కోల మ ైడ్స ఔఱతృసయౌ 

మాళహడోళహస్ 
శమిచేముట్ 

ఫ్భకసమోబనేట్స ఱేఔుండా ఫ్ూల భడ్సస భమిము ఆనసయౌన్ యసధాయణంగస 
మాళహడోళహస్ న శమిచేళేయసు భ 

ఆనెిక్షనల  - ఄళశమసతుాఫట్్ట మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ 
యయరేక్షణ 
(Monitoring) 

రెభట్ల్ ళ భన్స 
ఫ్ూల భడ్స రసడ్ఔం, ఆనసయౌన్ 
థెయ భమిము భూతరం ఈతుతిు 
యఱుళఱు నమోద చేమాయౌ 

ఄయఖంట్ఔు ఔయసమ ి- , చెభతనయం/శుఽష ళహితి  
ఖంట్ఔు ఔయసమ ి- , మీఴ ైడేరవన్, భూతరంఱో కుట్ోన్స, 
యఔుతృో ట్ు, ఫ్ూల భడ్స ఆనుట్స భమిము ఓట్ుుట్స  
నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔయసమ ి- మూమిమా, 
ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస 
భూతరంఱో కుట్ోన్స ఱేఔతృో త ేఔాభంగస శబ్-
ఔుయట్ేతుమస్ ఆనసయౌన్ దదతితు తృసర యంతేంచాయౌ 
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ట్ేఫుల్ 8: ఫ్ూల భడ్స కసయయౌఔుయఱేవన్స 
 

ళమశస  
(శంళతసమసఱు) 

ఫయుళప 
(కేజీఱు) 

బ ైంట్ెనెన్స ఫ్ూల భడ్స 
(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% డుఴ ైడేరవన్ ఈండ్గస, హఱలరసడుకూ శయౄకాఱేవన్ 
 ంచడాతుకూ భుందగస 20ml/kg ఫ్ూల భడ్స ఆచాియు; ఆపుడ్ె అ హఱలరసడుకూ ఆళాళఱళహన మోతాద ఎఱా 
ఱెకూకంచాఱంట్ ే
10/100 (10%) x 20kg = 2kg  
1kg=1000mls కసఫట్్ట 2kg= 2000mls డెపహలహట్స ఈంద  
60ml x 20kg = 1200ml బ ైంట్ెనెన్స రతి ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు  
డెపహలహట్స + బ ైంట్ెనెన్స - 2000+2400= 4400ml, నఱఫ్భ ఎతుమిద  ఖంట్ఱు; ఄంట్ ేఖంట్ఔు 91ml 
 భన చెహున ఱెఔకఱు మూమినమ ీఱాస్ తు దాదాపగస శమ ిచేయసు భ, కసఫట్్ట ఆయ కసఔ ఫ్ూల భడ్సస ఆరసాయౌసన 
ఄళశయం ఈండ్ద. ఄభత,ే ఄధ ఔంగస రసంతేఱు, తీళరబ ైన డుఴ ైడేరవన్ ఈనాపుడ్ె భాతరం  భన చెహున ఱెఔకన 
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దాట్ ్ఫ్ూల భడ్సస ఆరసాయౌస ఈంట్ుంద . 
 
ఆనసయౌన్ డెభఱయవన్స  
యసఱుయఫుల్ ఆనసయౌన్ 1 unit / ml, యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఱో ఔయౌహన దరా ళఔం. 50 units యసఱుయఫుల్ ఆనసయౌన్ న 
50ml యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఱో ఔఱతృసయౌ. 
ళహయంజి ంపఱు ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త ేతఔుకళ మోతాదఱో ఆనసయౌన్ ఆనిావన్ - 50 units యసఱుయఫుల్ 
ఆనసయౌన్, యసధాయణ ళ ఱభెన్ 500ml ఱో ఔఱతృసయౌ, 0.1 units/kg/hour ఖతిన ఆరసాయౌ; ఆద  ళ ఱభెన్ ఆనిావన్ 
మోతాదఔు ఄధనం 
ఔరేల ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భ 15mmol/l ఔనాా ఎఔుకళ ఄభత,ే ఆనసయౌన్ ఆనిావన్ 25%  ంచాయౌ  
ఔరేల ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భ < 8 mmol/l ఱేదా ఄంతఔనాా తగిగతృో త,ే ఆనిావన్ న భామిి ఖూల కోస్ 10% 
ఆరసాయౌ [ఄళశయం ఄభత ేఆంకస ఎఔుకళ ఱసతం ఆరొాచి], దీతుకూ యసధాయణ ళ ఱభెన్ 75 mmol/litre ఔఱతృసయౌ   
యయరేక్షణ  
ఖభతుఔ: మీశళహకట్ేవన్ ఄమాయఔ ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భ 4 –5 mmol / hour ఔనాా రేఖంతో డుతృో ఔడ్ద. 
ఆనసయౌన్ ఆనిావన్ అఔడ్ద భమిము 0.05 units/kg/hour ఔనాా తఔుకళ రేఖంతో ఆళాఔడ్ద; 
ఎందఔంట్ ేఆనసయౌన్ భమిము ఖూల కోస్ ళఱల  కుట్ోళహస్ తఖగడ్ం భమిము ఄనఫాయౌజం  ంచడాతుకూ ఆద  
ఈయోఖడ్ెతేంద . 
మీఫౌండ్స ఴ ైర్-గ టలళమిమా తురసయణ కోశం శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఆంజక్షన్ (యౖసర్ట ఱేదా మసహడ్స మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్) 
ఆచిిన ఄయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు IV ఆనసయౌన్ ఆనిావన్ కొనయసగించాయౌ 
 
DKA ళఱల  ఔయౌగ ేఄళశిఱు - తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
ళ మిఫరల్ ఒడుభా 

 DKA ళచిిన హఱలఱోల  0.4-1% భంద కూ ళ మిఫరల్ ఒడుభా ళశు ంద ; ఆద  ఄనామోగసయఱఔు దామ ితీమడ్బ ే
కసఔ తృసర ణాంతఔం ఔడా 

 హఱలఱఔు మీఴ ైడేరవన్ ఎకూకశు నా ముదట్ ్ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱోల  ళ మిఫరల్ ఒడుభా ళశు ంద ; హఱలఱ 
అమోఖయళహితి బ యుఖుడ్ెతేనాట్ుట  ఄతుహంచళచి కసతూ తుయంతమసమంగస దఖగమ ేఈండు మియౕయౌశు  దీతుతు 
తురసమించ ేరమతాాఱు చేమాయౌ  

 కొతుా శందమసైఱోల  ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు ఔనడ్తాభ; ఄఱాంట్పుడ్ె రెంట్న ేభాయతుట్ాల్ ఆరసాయౌ 
ళ మిఫరల్ ఒడుభా రసయధ  ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు  

 తఱనొహు 
 ఖుండ ెరేఖం భందగించడ్ం 
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 నయమోఱాజిఔల్ ళేటట్స్ ఱో భాయుుఱు (రసయఔుఱత, ఆమిాట్తయౌట్,ీ భతేు , ఆన్-కసంట్్నెన్స, కేాతుమల్ నర్ా 
తృసయ్సస్ ళంట్ ్తుమిదవటబ ైన నయమోఱాజిఔల్ శంకేతాఱు 

 యఔుతృో ట్ు  యుఖుదఱ, అకూసజన్ యసచమేవన్ 
 ఴ ైతృో గ టలకేమిమా మసఔుండా చయయఱు: 

C: భాయతుట్ాల్ 1 g/kg IV ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు. ఎట్ుళంట్ ్శుందన ఱేఔతృో త ేభయా 
 భు భు నండు ఄయరెభ తుభుయౖసఱకూ ఆంకోయసమ ిఆరొాచి 

 అమోఖయళహితి బ యుఖుడ ేళయఔు మీఴ ైడేరవన్ ఆనిావన్ శఖం మోతాదఱో ఆరసాయౌ  
 హఱలరసడుకూ చికూతస ఄంద ంచేట్పుడ్ె తఱ  భకూ ఈండేఱా చశకోరసయౌ  
 భతేు  రేళ ేరసమితు భమిము చినాహఱలఱ రెభదాయతుా చశఔున ేఫఽందాతుా ఄరభతుంగస ఈండ్భతు 

చెతృసుయౌ; రెంట్్ఱేవన్ ఄళశయం ఄభత ేpCO2 > 3.5 kPa ఆరసాయౌ 
 భాయతుట్ాల్ ఆనిావన్ 0.25 g/kg/hour కొనయసగించాయౌ; దీతు ళఱల  ఆంట్రా కేాతుమల్ తిుడు  యఖఔుండా 

(మీఫౌండ్స) ఈంట్ుంద  (ఱేదా ఫో ఱస్ మోతాదఱు రతి నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఆరసాయౌ) 
 ఒడుభా కసఔుండా ఆతయ ఆంట్రా కేాతుమల్ ఄళశిఱు మసరొచి; ఈదా: ఴ మోమేజ్, తరా ంఫో ళహస్, ఆంతౄసర్క్షన్  
 భాయతుట్ాల్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో భనా ఱేదా భందఔు మోగ ిశుంద ంచఔతృో భనా ఴ ైర్-ట్ాతుక్ ళ ఱభెన్ 

(3%), 5-10 ml/kg భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ 
 ఴ ైతృో గ టలళమిమా - జఞఖాతుగస మోగితు యయరేక్షుంచాయౌ భమిము ఖూల కోస్/ఆనసయౌన్ ఆనిావన్ రేగసతుా 

తుమంతిరంచాయౌ  
 ఴ ైతృో ఔఱేమిమా - ఆద  మసఔుండా ఈండేందఔు తగినంత మోతాదఱో KCl ఆరసాయౌ భమిము తృ ట్ాలహమం 

యసి భ ఎంత ఈందో జఞఖాతుగస చశకోరసయౌ. ననట్ ్దాామస మోగ ిఅయౘయం తీశకోఖయౌగ ేళహితిఱో ఈంట్ ే
తృ ట్ాలహమం ఎఔుకళగస ఈనా ఫ్ూల భడ్సస/అయౘయం (ఈదా: తృసఱు, ఄయట్్ండ్ెల ) ఆరసాయౌ 

 మాళహుమేవన్ నయమోతుమా - రసంతేఱు, చెభతనయం శభతేఱయత కోఱోుభన హఱలఱోల  మాళహుమేవన్ 
నయమోతుమా మసఔుండా NGT (నాయో  గసయళహట కో్ ట్ృయబ్స) రసడాయౌ 

 ఆతయ ఄళశిఱు [యట్్కూ తుమిదవటబ ైన చయయఱు తీశకోరసయౌ] 
తుయంతమసమంగస ళశు నా తృ తిుఔడ్ెప నొహు (కసఱేమం ఈఫబడ్ం/ గసయళ ్రైట్్స్/ ఫాల డ్ర్ మిట్ెనషన్; ఄ ుండుళ భట్్స్ 
ఈందేమో జఞఖాతుగస చడాయౌ); 
నయమోతోమసక్స ± నయమోమీడుమాళటనం, ఆంట్ర్-ళటలహమల్ ఱమనమ ీఒడుభా, ఄయసధాయణబ ైన ఆనెిక్షనల  (TB, 
పంఖల్ ఆనెిక్షనల ); 
ఴ ైమసయో మఱార్ ఴ ైర్-గ టలకేమిక్ నాన్-కుట్ోట్్క్ కోభా, ట్ెభప్ 2 డ్మాఫ్ట్్స్ ఈనా రసమిఱో కుట్ోళహస్     
యయరేక్షణ 
ఆన్-ేల ంట్స: 
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రెభట్ల్ ళ భన్స - నయమోఱాజిఔల్ డెట్ేమియోమేవన్, ఈయోౖణ ఖాత, ఱసాశ రేఖం, ఫలడ్స ఖూల కోస్ మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ,ి 
భూతరంఱో కుట్ోన్స నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ఄళపట్స-ేల ంట్స: 

 ఫలడ్స ఖూల కోస్-యసనల్ ఖూల కోమీట్ర్స  
 ఴ ైర్-గ టలళమిమా - మసతిరూట్ ఎఔుకళ యసయుల  భూతరం రెలలడ్ం ళఱల  తుమసి మించకోరొచి  
 భూతరంఱో ఖూల కోస్  
 గ టలకేమిక్ ఄదప - గ టలకోళ భఱేట్ెడ్స ఴీమోగోల తన్ - (మేంజ స్) (HbA1c) 
 రతి శంరద ంపఱోల  ఎదఖుదఱ (ఎతేు  భమిము ఫయుళప) 
 ఴ ైర్-గ టలళమిమా భానేజ మంట్స 
 రతి శంరద ంపఱో డ్మాఫ్ట్్స్ మీద శభాచాయం ఄంద ంచడ్ం 

ఴశు రచికూతస  
బ ైనర్ శయుమ ీ(శభమం < 3 ఖంట్ఱు) 

 ఆనసయౌన్: ఈదమంూట్ ఆంట్మీమడుమట్స-మాకూటంగ్ ఆనసయౌన్, మోజురసమ ీమోతాదఱో 1/2-2/3; 
ఔరేల ఫలడ్స ఖూల కోస్ 20 mmol/l ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ ేయసమంతరంూట్ ఆంట్మీమడుమట్స-మాకూటంగ్ 
ఆనసయౌన్ మోజురసమ ీమోతాదఱో 1/3 ఆరసాయౌ 

 ఫ్ూల భడ్స: ఖూల కోస్ 5% ఆంట్రా యనస్, ళమశతు ఫట్్ట మోతాదతు తుయణభంచాయౌ  
 ఫలడ్స ఖూల కోస్ యయరేక్షణ: రతి ఖంట్ ఱేదా మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు; 10–14 mmol/l ఱోప ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భ 

ఈండాయౌ 
బేజర్ శయుమ ీ(శభమం > 3 ఖంట్ఱు) 

 ఆనసయౌన్ భమిము ఫ్ూల భడ్స: ఆనిావన్ య ఱయవన్ - 5% ఖూల కోస్ భమిము 20 mmol/l యో డుమం 
కోల మ ైడ్స; ఆనసయౌన్ ఆనిావన్ 0.05 IU/kg/hour 

 ఫలడ్స ఖూల కోస్ యయరేక్షణ: రతి ఖంట్ ఱేదా మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు; 6–14 mmol/l ఱోప ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భ 
ఈండాయౌ; ఔరేల ఇ యసి భ 5 mmol/l ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ ేఆనిావన్ ఖతి తగిగంచాయౌ, మోగ ిఅయౘయం 
తీశకోఖయౌగేంత ళయఔు ఆనిావన్ కొనయసగించాయౌ 

యసధాయణ చయయఱు  
ఆనిావన్ ఱేదా ఆంట్రా యనస్ ఫ్ూల భడ్సస ఎకూకంచడ్ం దాామస మోగిఱో ఫ్ూల భడ్సస యసి భతు కసతృసడ్డ్ం రధాన ఱక్షయం. 
ఆద  యజమళంతంగస జమిగిత,ే తమసాత ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస భమిము మాళహడ్స-ఫలస్ శభతేఱయతఱో ఆఫబందఱు ఈంట్ ే
రసట్్తు ఔడా శమిచేమాయౌ. 
1. ఴ ైతృో రోఱేమిమా ఈనా మోఖుఱఱో యసధాయణ యసి భఱో ఫ్ూల భడ్సస, యఔుం, తృసల యసమ, ఎకస్రరళ ఱయఱర్ ఫ్ూల భడ్సస 
భమిము ఆతయ ఫ్ూల భడ్సస శభతేఱయత తీశఔు ళచేిందఔు మీేల ళ మంట్స ఫ్ూల భడ్సస పస్ట ఱభెన్ చికూతసగస 
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రసడ్ెతాయు.  
2. ఆంట్రా యనస్ మీేల ళ మంట్స ఫ్ూల భడ్సస ళఱల  మోగితు తృసర ణయౘతు నండు తహుంచళచి, ఄంతేకసఔ యఔుయసర ళం ఖతితు 
తగిగంచొచి. ఇ శభమంఱో ఄళశయం ఄభత ేమోగికూ ఫలడ్స ట్రా నసఫావన్ చేళ ేయఱు ఈంట్ుంద . 
3. డెకో ర్రస్ కూాశటఱాల భడ్స ఫ్ూల భడ్సస మీేల ళ మంట్స ఫ్ూల భడ్సస గస తుకూమసళప. యో డుమం-తృసల యసమ గసఢత కేఱా ఈనా 
య ఱయవన్స భాతరబ ేమీేల ళ మంట్స ఫ్ూల భడ్సస గస రసడాయౌ. ఈదాషయణఔు యసధాయణ ళ ఱభెన్, మింఖర్స ఱాకేటట్స భమిము 
యౘమసట ాన్ య ఱయవన్. 
4. ఴమీయంఱో నంచి తృోభన ఫ్ూల భడ్స రసఱయం ఔంట్ ేభూడ్ె మేట్ుల  ఎఔుకళ మీేల ళ మంట్స ఫ్ూల భడ్సస ంహళేున ే
ఴ ైతృో రోఱేమిమా నండు ఈఴభనం తృ ందళచి. 
5. కొఱాల భడ్స యో ఱువన్స (అఱుబమిన్స, డెకస్రరన్, జ ఱాట్్న్) ఔడా మీేల ళ మంట్స ఫ్ూల భడ్సస ఱా రసడొచి. ఄభత ే
ఆయ  భన చెహున యో ఱువన్స ఄంత శభయిళంతం కసద. మోగ ిఴమీయంఱోతు ఫలడ్స రసఱయం ఱోట్ుకూ శభానంగస 
కొఱాల భడ్స యో ఱువన్స ఎకూకంచాయౌ.     
6. తృసల యసమ తు మీేల ళ మంట్స ఫ్ూల భడ్స గస రసడ్ఔడ్ద. 
7. ఆంట్రా యనస్ దితి దాామస తూట్్తు ఎట్్టమిళహితిఱో ఎకూకంచఔడ్ద. దీతు ళఱల  ఴీమోఱభెళహస్ ళచిి తృసర ణాంతఔం 
ఄరొాచి. 
8. ఫ్ూల భడ్సస, యఔుం భమిము భందఱు మోగికూ ఆళాడాతుకూ ఆంట్రా యనస్ భాయగబ ేకసఔుండా ఆంట్రా అళహమన్, 
ఒయల్, మ ఔటల్ ఱేదా శబ్-ఔుయట్ేతుమాస్ భామసగ ఱు ఔడా రసడొచి. ఆతయ భామసగ ఱు ఴ ైతృో రోఱేమిమా మోఖుఱఔు 
శమ ైనయ కసళప. 
9. ఫ్ూల భడ్సస ఎకూకంచడాతుకూ ఆతయ భామసగ ఱు ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త ేమోగికూ డ్ఔతృో త ేశబ్-ఔుయట్ేతుమాస్ భాయగం 
దాామస ఆనిావన్ చేమాయౌ. శబ్-ఔుయట్ేతుమాస్ భఽదఔణజఞఱంఱోకూ కసనయఱా ఱేదా శద తు ఎకూకంచి ళ టమిఱభెజ్ 
చేమఫడున ఫ్ూల భడ్సస తు ఎకూకంచాయౌ. డెకో ర్రస్ ఔయౌగ ిఈనా య ఱయవన్స న శబ్-ఔుయట్ేతుమాస్ దదతిఱో 
ఎకూకంచఔడ్ద. 
10. ఒయల్ భమిము నాయో గసయళహట కో్ ఫ్ూల భడ్సస: శాఱుబ ైన ఴ ైతృో రోఱేమిమా ఈనా మోఖుఱఔు ననట్్ దాామస మీఴ ైడేరవన్ 
ఄంద ంచళచి. ఄభత ేఇ కూంద  యవమాఱోల  ఒయల్ భాయగం కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స: 
> మోగ ిశుఽషఱో ఱేఔతృో తే. 
> మోగికూ GI ఱేవన్స ఈంట్ ేఱేదా ఖట్స ముట్్యౌట్ ్ఈంట్ ే
> మోగికూ ఴశు రచికూతస భమిము భతేు  ఆరసాయౌస ళచిినపుడ్  ె
రంచ అమోఖయ శంశి అమోద ంచిన తఔుకళ అయో మఱామిట్ ీఖఱ ఒయల్ మీఴ ైడేరవన్ ఫ్ూల భడ్స: 
య్ట్యు తాఖు తూట్్ఱో యో డుమం కోల మ ైడ్స 2.6 g/L, ట్ెభరయో డుమం ళహట్ేరట్స డెభఴ ైడేరట్స 2.9 g/L, తృ ట్ాలహమం కోల మ ైడ్స 1.5 
g/L, ఖూల కోస్ ఎనెజహడ్రస్ 13.5 g/L ఔఱతృసయౌ. ఇ దరళంఱో Na+ 75 mmol/L, Cl- 65 mmol/L, K+ 20 
mmol/L, ఖూల కోస్ ఎనెజహడ్రస్ 75 mmol/L, ళహట్ేరట్స 10 mmol/L - ముతుంగస అయో మఱామిట్ ీ245 mmol/L ఈండాయౌ. 
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బ ైంట్ెనెనస ఫ్ూల భడ్సస 
చయమం, ఉహమితితేు ఱు, భఱం భమిము భూతరం దాామస యసధాయణంగస ఫమట్కూ రెయ్ల  ఫ్ూల భడ్సస 
పనయుదిమించడాతుకూ బ ైంట్ెనెనస ఫ్ూల భడ్సస రసడ్ెతాయు. డెకో ర్రస్ భమిము తూట్ ్ఔఱభఔతో బ ైంట్ెన్స ఫ్ూల భడ్సస 
తమాయు చేయొచి. ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేకొతుా ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస ఔడా ఔఱతృ చి. 
 

తృసమసమీట్ర్ అహటభల్ మాక సటఫుల్ ఄదనప చయయఱు 
కసయహఱల మ ీఫలడ్స ఖూల కోస్ 
తౄసళహటంగ్ (mmol) 
తృో స్ట తృసర ండుమల్ (మ ండ్ె ఖంట్ఱు) 

 
4-6 
4-8 

 
6-8 
8-10 

 
> 8 
> 10 

గ టలకోళ భఱేట్ెడ్స ఴీమోగోల తన్ (%) < 7 7-8 > 8 
 
 
11.1 ఴ ైతృో థెభమసభడుజం 
థెభమసభడ్స యౘమోమన్ యడ్ెదఱ/ఈతుతిు తగిగతృో ళడ్ం ళఱల  ఔయౌగ ేఄళశిన ఴ ైతృో థెభమసభడుజం ఄంట్ాయు; దీతుకూ రధాన 
కసయణాఱు: 

 ఄయోడున్ ఱోం 
 ఔంజ తుట్ల్ 
 భందఱు: ఄయోడున్ ఎక సస్ (ఄయోడున్ ఈనా మీడుమాఔు కసంట్రా స్ట), యౌథ మం, మాంట్ీ-థెభమసభడ్స 

డ్రగ్స, p-ఄబ ైననయసయౌళహయౌక్ మాళహడ్స, ఆంట్మ ిమసన్ అఱాి భమిము ఆతయ ళ భట్ోక ైన్స, ఄబ ైననఖూల ట్తెభబ ైడ్స 
 అట్ో ఆభూయన్ రసయధఱు (షలహమోట్ోస్ థెభమసభడెభట్్స్), ఎట్రా హక్ థెభమసభడెభట్్స్ 
 ఆన్-పహఱటమేట్్వ్ ఄళశిఱు: అబ ఱోభడోళహస్, యసమోకభడోళహస్, ఴీమోకోాభట్ోళహస్, ళేలమోడెమసమ  
 ఄయోడున్ 131 చికూతస, థెభమసభడెఔటమీ, మేడుభేవన్ చికూతస 

ఆతయ కసయణాఱు 
 ఴ ైతృో హట్ృయట్మిజం: ట్ృయభర్, హట్ృయట్మ ిఴశు రచికూతస, లషన్స ళహండోరమ్, ట్రా భా, జనయయబ ైన 

హట్ృయట్మ ియౘమోమనల  ఱోం 
 అట్ోఆభూయన్ ఴ ైతృో థెభమసభడుజం: గసభట్ర్ శంఫంధ తబ ైనద  కసరొచి (షలహమోట్ోస్ ఱేదా గసభట్రస్ 

థెభమసభడెభట్్స్) ఱేదా ఎట్రా హక్ థెభమసభడెభట్్స్ 
ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు  
ఄఱశట్, ఫఱఴీనడ్ట్ం, తృ డుఫామ ేచయమం, చయౌ రేమడ్ం, ఏకసఖాత తుఱుఱేఔతృో ళడ్ం, శమయణఴకూు తఖగడ్ం, 
భఱఫదదఔం, ఫయుళప  యఖడ్ం కసతూ అఔయౌ రేమఔతృో ళడ్ం, డుశహామా, గొంతే ఫొ ంఖుయుతృో ళడ్ం, బ ననమేజిమా 
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(ఱేట్స అయౌగోబ ననమిమా ఱేదా ఄబ ననమిమా), మ ళేుళహమాస్, యతుకూడు ఱోం. 
ఆతయ ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు: చఱల గస ఄభతృోభ ే మిప యల్ ఎకు ర్రమిట్ీస్, ముషభు, చేతేఱు భమిము కసలైా 
ఈఫబడ్ం (బ ైఎక్సఒడుభా), జుట్ుట  ఉడ్డ్ం, ఫరా డీకసమిడమా,  మిప యల్ ఒడుభా, ట్ెండాన్ మిఫ్ ల క్ మిఱాకేసవన్ అఱశయం 
ఄళాడ్ం, కసయుల్ ట్నెాల్ ళహండోరమ్ భమిము ళమిస్ కసయయట్ ీఎపూిావన్స. 
చికూతస 
L-థెభమసకూసన్ 50-100 mcg భాతరఱు. TSH యసి భతు ఫట్్ట మోతాదతు భాయుికోరసయౌ. థెయ తృసర యంతేంచిన మ ండ్ె 
నెఱఱఔు TSH యసి భతు మీక్షుంచాయౌ. ఄళశమసతుా ఫట్్ట 12.5 ఱేదా 25 ఎంళజీ  యుఖుదఱ ఱేదా తయుఖుదఱ 
చేశకోరసయౌ. TSH ూమిుగస భామిుడు జమిగిన తమసాత మ ండ్ె నండు భూడ్ె శంళతసమసఱఔు ఔ యసమ ిమీక్ష 
చేభంచకోరసయౌ. 
 దదరసమికూ థెభమసకూసన్ ఄళశయం దాదాప 20% తఔుకళ ఈంట్ుంద , రతేయకూంచి ఔమోనమ ీఅయటమ ీరసయధ  ఈనా రసమికూ. 
ఄఱంట్ ్రసమికూ తృసర యంబ మోతాద 12.5 mcg. ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేరతి మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె నెఱఱఔు మోతాద 
 ంచకోరొచి. ఆఱా TSH యసధాయణ యసి భకూ చేమేంత ళయఔు చేమాయౌ.  
ఴ ైతృో థెభమసభడుజం ఈండు తఔుకళ TSH ఈనారసమిఱో క్షుణణంగస మియౕఱనఱు ఄళశయం. ఎతుమిద  రసమసఱఔు ఔ యసమ ి
ళయం TSH మీక్ష చేమాయౌ. ముథెభమసభడ్స యసి భ చేమసఔ రతి 6-12 నెఱఱఔు అశతిరకూ ళళేు  శమితృో తేంద . 
మికోసడుభ  ాకోభా  
1. రెచితు దుట్ుల , బ కసతుఔల్ రెంట్్ఱేవన్ ళంట్్య ఱసాశశంఫంధ త ఆఫబందఱు ఈనారసమికూ ఆరసాయౌ. 
2. బ ట్ఫో యౌక్ ఆఫబందఱు భమిము ఆతయ ఄళశిఱు ఈంట్ ేరసట్్తు నమం చేమాయౌ. 
3. L-థెభమసకూసన్ IV ఫో ఱస్ 500 mcg, అ తమసాత 50-100 mcg IV రతిమోజూ. 
4. ఴ ైడోరకసమిటయో న్ 500 mcg ఆంజక్షన్ IV యసట ట్స, అ తమసాత ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. 
ఴ చిమిఔ: ళ డేట్్వ్ భందఱు రసడ్ఔడ్ద. 
మోగికూ యవమశచి  
L-థెభమసకూసన్ మోజుకూ ఔ యసమ ేరసడాయౌ, తుదర ఱేచాఔ ఱేదా ఏదెభనా తినడాతుకూ ఄయఖంట్ భుంద.  
చ దామసి ఱు భమిము తృ ట్ుట  దామసి ఱు భంద ఴమీయం ఱుిఔున ేయసభమసి ాతుా తగిగయసు భ.  
ఇ రసయధ  జీయతాంతం ఈంట్ుంద  ఄతు మోగికూ యళమించాయౌ.  
మోతాద భాయిడ్ం ఱేదా అహరేమడ్ం రెభదయతు ఄనభతి ఱేఔుండా చేమఔడ్ద. 
ఄతిగస చికూతస ఄంద ళేు  ఫో న్ మినయల్ డెతుసట్ ీభమిము కసమిడమాక్ శభశయఱు తఱెతేు తాభ. 
 
12.1 థెభమోట్ాకూసకోళహస్ 
థెభమసభడ్స యౘమోమన్ ఎఔుకళగస యడ్ెదఱ ఄభేయ ఄళశితు థెభమోట్ాకూసకోళహస్ ఄంట్ాయు. థెభమసభడ్స ఖాంథ   యఖడ్ం ఱేదా 
యౘమోమన్ యడ్ెదఱఱో కసాయౌట్ేట్్వ్/కసాంట్్ట్ేట్్వ్ భాయుుఱు ఱేదా మ ండ్ె కసయణాఱ ళఱల  థెభమసభడ్స ఖాంథ కూ 
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శంఫంధ ంచిన రసయధ  ళశు ంద . ఄభత ేథెభమసభడ్స ఖాంథ   యఖడ్ం ళఱల  థెభమసభడ్స ఈతుతిు   యగొచి ఱేదా తగొగ చి. 
చికూతస 
1. తృ ర  భల్-తయోమూమసళహల్ ముదట్ ్యసమ ిరేళహనపుడ్ె 600 mg, అ తమసాత 200-300 mg రతి అయు 
ఖంట్ఱఔు ననట్్దాామస ఱేదా మ ైఱెస్ 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 యసమ ి 
4. డెకససబ తాయో న్ 2 mg ఆంజక్షన్ IV అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి  
యసధాయణ బ ట్ఫో యౌక్ దఴ ళచేింత ళయఔు ఄయోడెభడ్సస భమిము డెకససబ తాయో న్ కొనయసగించాయౌ. దీతుతోతృసట్ు 
ఴమీమసతుా చఱలఫయిడ్ం, మాంట్ీ భమ ట్్క్స, మాంట్్ఫయోట్్క్స, IV ఫ్ూల భడ్సస ముదఱభెనయ రసడ్డ్ం భంచిద . 
 
13.1 ఴ ైర్-థెభమసభడుజం 
ఄధ ఔంగస థెభమసకూసన్ ఱేదా యౌయోథెభమోతున్ ఱేదా మ ండ్ ఴమీయంఱో రళఴించడాతుా ఴ ైర్-థెభమసభడుజం ఄంట్ాయు. 
థెభమసభడ్స గసల ండ్స యొఔక డుపూయస్ ఴ ైర్-తృసల ళహమా భమిము ఴ ైర్-ట్ోర ప (గేావ్స డుళస్) ళఱల  ఆద  ళశు ంద . 
ఴ ైర్-థెభమసభడుజం యొఔక ఱక్షణాఱు: బ ట్ఫాయౌక్ మేట్స  మిగితృో ళడ్ం, ఫయుళప తఖగడ్ం, అయౘయం ఎఔుకళ 
తీశకోళడ్ం, ఄఱశట్, భానళహఔ శంగయషణఱు, రేడుతు తట్ుట కోఱేఔతృో ళడ్ం, చెభట్ఱు ట్టడ్ం, ఔండ్మసఱు 
ఫఱఴీనడ్డ్ం భమిము డెభభేమిమా. 
చికూతస 
1. ఄడ్ుంకూటవ్ చికూతస - చెభట్, ట్ెరమోర్స భమిము ట్ాకుకసమిడమా ళంట్ ్అడెరనెమిుక్ ఱక్షణాఱన ఎదమోకళడాతుకూ 
తృో ర రననఱాల్ 40-120 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఱేదా  
ఄట్్ననఱాల్ 50-200 mg భాతరఱు, థెభమసభడ్స యసధాయణ ళహితికూ ళచేి ళయఔు మోజుకూ ఔ యసమ ి 
2. తృ ర  భల్-తయోముమసళహల్ 100-150 mg భాతరఱు, రతి అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
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 ఔయసమ ిరేశఔుంట్ ేశమితృో తేంద . 
చికూతస ముదఱభెన 3-4 రసమసఱ తమసాత ళయం TSH భమిము FT3తో థెభమసభడ్స ళహితి ఏమిట్  ోతెఱుశకోరసయౌ. 
ఄదపఱోకూ రసచీతుద  ఄనఔుంట్ ేభంద ఔతువట మోతాదతో కొనయసగించాయౌ భమిము దీతుతోతృసట్ు L-థెభమసకూసన్ 
రసడాయౌ. దాదాప మ ండ్ె శంళతసమసఱు భందఱు రసడాయౌస ఈంట్ుంద .  
ఴశు రచికూతస ఱేదా థెభమసభడ్స తు త ఱగించడ్ం ఔకట్ ేఱసఴాత చికూతస.  
ఄతి దద గసభట్యుల  ఈండు, మాంట్ీథెభమసభడ్స థెయ యపఱం ఄభన భు భు శంళతసమసఱ ఱోప రసమికూ శబ్-ట్ోట్ల్ 
థెభమసభడెఔటమీ చేమాయౌ. 
ఴశు రచికూతస యపఱం ఄభన, ఴశు రచికూతస ఆవటడ్తు భమిము ఴశు రచికూతస కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స ఄభన మోఖుఱఱో 
థెభమోట్ాకూసకోళహస్ తియఖఫ్డ్ెతేంట్ ేమేడుయోమాకూటవ్ ఄయోడున్ (I131) రసడొచి.  
ఴ చిమిఔ: మేడుయోమాకూటవ్ ఄయోడున్ ఖమిైణీఱు ఎట్్టమిళహితేఱోల  రసడ్ఔడ్ద. శంతాననతుతిు ళమశకూ ళచిిన 
ళు రఱఱో ఖయైధాయణ ఱేనపుడ ేమేడుయోమాకూటవ్ ఄయోడున్ రసడాయౌ. 
ఖమిైణీఱు  
ముదట్ ్భమిము మ ండ్ళ తెభరభాళహఔంఱో ఈనా ఖమిైణీఱఔు ఴశు రచికూతస చేమఔడ్ద. మాంట్ీథెభమసభడ్స భందఱు 
ళఱల  తఔుకళ రభాదం ఈనాుట్్కు, ఔడ్ెపఱో ఈనా తడ్డఔు ఴ ైతృో థెభమసభడుజం ళచేి ఄళకసఴం ఱేఔతృో ఱేద. 
కసఫట్్ట TSH భమిము FT4 యసధాయణ యసి భఱో ఈంచేందఔు ఔతువట మోతాదఱో భందతు తీశకోరసయౌ.  
తృ ర  భల్-తయోముమసళహల్ 200 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ.ి  
తృో ర రననఱాల్ తడ్డ  ఎదఖుదఱఔు ఱసమీమిఔ భమిము భానళహఔ ఄళఱక్షణాఱు శఽలహటంచ ేఄళకసఴం ఈందనన దీతుతు 
రసడ్ఔడ్ద. 
మోగికూ యవమశచి  
మాంట్ీథెభమసభడ్స భందఱ ళఱల  జాయం ఱేదా గొంతే నొహు ళశు ంట్ ేభందతు రెంట్న ేూమిు ఫలడ్స కౌంట్స మీక్షా 
చేభంచకొరసయౌ. ఔరేల PMN కౌంట్స 1500/mm3 ఈంట్ ేభందఱు తుయౌహరేమాయౌ.  
ఄఱెమిుక్ మసష్ ఱేదా డ్రగ్ ళ తుసట్్యట్ ీళళేు , మాంట్ీఴిశటమిన్స రసడాయౌ. యఱభెత ేమాంట్ీథెభమసభడ్స భందఱు 
భామసియౌ. చికూతస ళఱల  ఏగసా నయఱోళ భట్ోళహస్, ఴ ట్ెభట్్స్, జాయం, అమసు ైయౌుమాస్ ళశు ంట్ ేరెంట్న ేమాంట్ీథెభమసభడ్స 
భందఱు రసడ్ఔం తుయౌహరేమాయౌ.  
మాంట్ీథెభమసభడ్స భందఱు రసడున తమసాతన ేఄయోడున్ భందఱు రసడాయౌ. ఆద  థెభమోట్ాకూసక్ క ైైళహస్ భమిము 
తీళరబ ైన కసమిడమాక్ రసయధ  ఈనా మోఖుఱఔు ఈయోఖడ్ెతేంద . 
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14ళ ఄధాయమం 
ఴ భట్ోఱాజిఔల్ రసయధఱు 

 
1.1 మ డ్స ళ ల్ డుజఞయడర్స (నయట్్రవనల్ డుజఞయడర్స) ళఱల  ఄతూమిమా 
1.2 ఐయన్ డెపహలహమతూస ఄతూమిమ  ా 
ఇ ఄళశి ఈనా మోఖుఱఔు ఄఱశట్, తృసయౌుట్ేవన్, ఔలైా తియఖడ్ం, కోభననల కూమా భమిము హకస ళంట్ ్ఱక్షణాఱు 
ఔనడ్తాభ. ఴ మోమేజ్, భాల్-ఄఫాసయరషన్ భమిము షుక్-రసర్మ ఆనెిక్షనల  ళఱల  ఔయౌగ ేయఔుయసర ళం ళఱల  ఐయన్ 
ఱోం ళశు ంద . రసయధ  తుమసి యణ - "ఱో MCV" భమిము "MCH" మీక్షఱోల  బ ైకోా ళ భట్్క్/ఴ ైతృో కోామిక్ మ డ్స ళ ల్ 
ఔతుహంచడ్ం    
చికూతస భాయగదయశకసఱు  
1. ఆతయ రసయధఱు ఏబ ైనా ఈంట్ ేరసట్్కూ చికూతస ఄంద ంచాయౌ. ఈదా: ళు రఱఱో బ ననమసజీమా, ఄతుా ళమశఱ రసమికూ 
GI ఫలడ్స ఱాస్, షుక్ రసర్మ, తృౌలహటకసయౘయ ఱోం భమిము ఄయుదగస భాల్ ఄఫాసయరషన్. 
2. ప యాస్ శఱేిట్స 200 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల . ఴిమోగోల తన్ 10 g/dl యసి భకూ ళళేు  మోతాదతు 
తగిగంచాయౌ. ఴిమోగోల తన్ యసధాయణ యసి భకూ ళళేు  మోజుకూ ఔకయసమ ిభాతరన రేశకోరసయౌ, భూడ్ె నెఱఱతృసట్ు. ప యాస్ 
శఱేిట్స డ్ఔతృో త ేప యాస్ పపభమేట్స భమిము ప యాస్ ఖూల కోనేట్స రతాయభాాామంగస రసడొచి. 
3. ఴీమోగోల తన్ యసి భ రసమసతుకూ 1 g/dl ఄముయండాయౌ. ఔరేల ఄఱా జయఖఔతృో త ేయఔుయసర ళం, భందఱు 
తుచేమఔతృో ళడ్ం, రసయధ  తుమసి యణ శమిగస చేమఔతృో ళడ్ం, భాల్-ఄఫాసయరషన్ భమిము ఴీమోగోల తననతి ళంట్ ్
ఄంఱసఱన మిగసాతుంచాయౌ.  
4. ేమ ంట్యల్ ఐయన్ ళఱల  ఴిమోగోల తన్ యసి భ తాయగస బ యుఖుడ్ద. ఄభత ేఇ కూంద  శభమాఱోల  ేమ ంట్యల్ 
దదతితు రసడాయౌ: 
> ఒయల్ ఐయన్ మోగికూ డ్ఔతృో త ే
> ఖయైధాయణ చిళమ ినెఱఱోల , తడ్డఔు భమిము తయౌలకూ శమిడా ఐయన్ తుఱాఱన  ంచడాతుకూ  
> ఒయల్ ఐయన్ ఆచేి దాతుఔంట్ ేయఔుయసర ళంతో తృోభే ఐయన్ ఱసతం ఎఔుకళగస ఈనాపుడ్ె  
> ఐయన్ భాల్-ఄఫాసయరషన్ 
ఴ చిమిఔ: ేమ ంట్యల్ ఐయన్ రసడ్ఔం ళఱల  ఄనాప భఱాకసట భడ్స రతిచయయఱు చోట్ు చేశఔున ేఄళకసఴం ఈంద ; కసఫట్్ట 
తగిన చయయఱు చేట్ేటందఔు ళహదింగస ఈండాయౌ. 
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1.3 బ గసఱోఫాల ళహటక్ ఄతూమిమ  ా
ఇ ఄళశి ఈనా మోఖుఱఔు ఄఱశట్, తృసయౌుట్ేవన్, ఴమీయం కూంద  ఫాఖంఱో తిమిమమ ిఎఔకడ్ం, గసల ళ భట్్స్,  తోృ ర గ ాళహవ్ 
నయమోతి భమిము శాఱుబ ైన జఞండుస్ (తుభమ యంఖుఱో) 
ఄళశయబ ైనంత అయౘయం తీశకోఔతృో ళడ్ం, గసయళహట కో్ ఆఫబందఱు ళఱల  భాల్-ఄఫాసయరషన్:  మిాలహమస్ ఄతూమిమా, 
ఔంజ తుట్ల్ ఱోం ఱేదా ఆంట్్రతుసక్ తౄసఔటర్ ఄఫాామసమయౌట్,ీ ూమిుగస ఱేదా తృసక్షుఔబ ైన గసళ ట ఔోటమీ 
బ గసఱోఫాల ళహటక్ ఄ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 ఴీమోఱభెట్్క్ ఄనేమిమా ఈనా రసమికూ కసరసయౌసనంత 
తృౌలహటకసఱు తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఱోం ఈనారసమికు కసళయౌ.  
2. తౄో యౌక్ మాళహడ్స 5 mg భాతరఱు మోజుకూ ఔ యసమి. భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళహండోరమ్ ఈనారసమికూ ఔడా ఇ మోతాద 
శమితృో తేంద . 
యట్మిన్ B12 ఱోం 
1. ఱసకాయౘయుఱఱో తృౌలహటకసఱ ఱోం భమిము  మిాళహమస్ ఄనేమిమా ళఱల  యట్మిన్ B12 ఱోం ళశు ంద . 
ఄంతేకసఔ ఄనేఔ రెభదయ ళేళ కేందరా ఱఱో శమ ైన ళశు ఱు ఱేఔ ఇ ఱోం ఫమట్డ్ద. 
2. యట్మిన్ B12 500 mcg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  ఱోం శమ ిఄభేయళయఔు, అ తమసాత 500-1000 
mcg మోజుకూ ఔ యసమ ి 
ఱేదా  
యట్మిన్ B12 1000 mcg ఆంజ క్షన్ (IM), మోజు భామిి మోజు ఔ ఆంజక్షన్; ఐద యసయుల  రేభంచకోరసయౌ. అ 
తమసాత ఐద రసమసఱకూ ఔ ఆంజక్షన్, అ తమసాత 3-6 నెఱఱఔు ఔ ఆంజక్షన్ చేభంచఔుంట్ ేశమితృో తేంద . 
 
ఴీమోఱెభట్్క్ ఄతూమిమా 
ఆంట్రా -రసశకాఱర్ రదేఴంఱో కొతుా తృసథోఱోజిఔల్ ఄళశిఱ ళఱల  ఎయా యఔు ఔణాఱు నాఴనం ఄళాడాతుా ఴీమోఱభెట్్క్ 
ఄతూమిమా ఄంట్ాయు. ఴీమోఱభెట్్క్ ఄతూమిమాఱ ళమీగఔయణ 
1) ఄక ైార్డ ఴీమోఱెభట్్క్ ఄతూమిమాఱు  
ఆభూయన్: 

- అట్ోఆభూయన్ (రసర్మ మాంట్ీఫాడ ీట్ెభప్, కోల్డ  మాంట్ీఫాడ)ీ 
ఄఱోల ఆభూయన్: 

- ఴీమోఱభెట్్క్ ట్రా నసఫావన్ మిమాక్షన్స 
- యయళపఱోల  ఴీమోఱభెట్్క్ రసయధ  
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- ఄఱోల గసా ఫ్టట భుకయంగస భాయమో భామిుడు 
మ డ్స ళ ల్ తౄసర గ మంట్ేవన్ ళహండోరమ్స:  

- అమిటమిమల్ గసా ఫ్టట్, కసమిడమాక్ రసల్ా  
- బ ైకోా అంజియోతిక్ ఴీమోఱభెట్్క్ ఄతూమిమాఱు 

ఆతయయ  
- భార్ి ఴ మోగోల తనమిమా  
- ఆనెిక్షనల  (భఱేమిమా, కసల ళట డోుమా)   
- యయసమనాఱు భమిము పహజిఔల్ ఏజ ంట్సస 
- తృసమసకూసశమల్ నాఔటయాల్ ఴ మోగోల తనయౌమా 

ఴ మ డుట్మ ీఴీమోఱభెట్్క్ ఄతూమిమా 
a) బ ంఫలరన్  

- ఴ మ డుట్మ ీళ ిమోళ భట్ోళహస్ 
- ఴ మిడుట్మ ీఎయౌతృోట ళ భట్ోళహస్ 

b) బ ట్ఫాయౌజం  
- G6PD కొయత 
-  భయురేట్స క ైనేస్ కొయత   

c) ఴిమోగోల తన్  
- ఄశషజ ఱక్షణాఱతో ఖఱ ఴిమోగోల తన్; ఈదా: HbS, C, ఄన్-ళేటఫుల్ Hb 

రసయధ  ఱక్షణాఱు  
 ఇ రసయధ  ఏ ళమశ రసమిక ైనా, ఏ యౌంఖం రసమిక ైనా ళశు ంద  
 ముదట్ోల  రసయధ  ఱక్షణాఱు చాఱా నెభమద గస ఫమట్కొశు , ఔకయసమిగస ఄతూమిమాఱా భామ ిమోగితు 

ఆఫబంద   డ్తాభ 
 ళరలననబ గసయౌ శయాయసధాయణబ ైన ఱక్షణం; ఄభత ేఆద  ఄతుా యసయుల  ఔతుహంచద  
 జఞండుస్ 

చికూతస 
 ఄతూమిమాఔు కసయణబ ైన ఄళశిన ఖుమిుంచి చికూతసన ఄంద ంచాయౌ  
 కసమిటకోళ టమసభడ్సస:  రడుాయో ఱోన్ 1mg/kg/day ఆద  పస్ట ఱభెన్ చికూతస ఇ రసయధ కూ  
 భందఱు తుచేమనపుడ్ె ళరలనెఔటమి 
 కసమిటకోళ టమసభడ్సస భమిము ళరలనెఔటమి పయౌతాతుాళానపుడ్  ెఆభూమానన-శ రీళహసవ్ భందఱు ఆరసాయౌ 

S: ళ భకోల ననిపబ ైడ్స (IV) 60mg/m2, మోజూ 
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ఱేదా 
S: అజఞతియోహరన్ 80mg/m2, మోజూ 

ఱేదా 
S: ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ IgG (IV) 400mg/kg, ఐద మోజుఱ తృసట్ు 

 తీళరబ ైన రసయధ  ఈనా మోఖుఱఔు తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఆరసాయౌ 
 ఄతూమిమా తీళరంగస ఈంట్ ేయఔుం ఎకూకంచాయౌ  
 తృసల యసమప యళహస్ 

 
1.5 ళహకూల్ ళ ల్ ఄతూమిమా 
రసయౌన్ ఫదఱు ఖుల ట్ామిక్ మాళహడ్స శత ర్ట్ృయట్స ఄభనపుడ్ె ళచేి ఆనెహమిట్ెడ్స ఴిమోగోల తన్ S ళఱల  ళచేి యయధ 
రసయధఱన ళహకూల్ ళ ల్ రసయధఱు ఄంట్ాయు. షోమోజ భఖస్ దఴఱో  భన చెహున చయయ ఈనాపుడ్ె ళహకూల్ ళ ల్ 
ఄతూమిమా మసరొచి. అయు నెఱఱు ఴమీయంఱో యశుమించాఔ ఇ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ. ళహకూల్ ళ ల్ 
రసయధఱ భుకయ ఱక్షణాఱు: ఄతూమిమా, డాకూటఱభెట్్స్, తయచగస ళచేి ఆనెిక్షనల , ఎదఖుదఱ శళయంగస ఱేఔతృో ళడ్ం. 
క ైైళ స్  
ళహకూల్ ళ ల్ రసయధ  ఈనా రసమికూ భూడ్ె తుమిదవటబ ైన యకసఱ క ైైళ స్ ఏయుడ్తాభ 
1. రసయో -ఄఔల ళహవ్ ఱేదా  భనిల్ క ైైళ స్ - ఆద  చాఱా తయచగస భమిము యసధాయణంగస ఔతుహంచ ేక ైైళ స్; మోజుఱ 
ళయళధ ఱో ఱేదా శంళతసమసఱ ళయళధ ఱో ఔతుహశు ంద . ఄభత ే భనిల్ క ైైళ స్ ఔు, ఆతయ కసయణాఱ ళఱల  ఔయౌగ ే
నొహుకూ భధయ ళయతాయశం ఖుమిుంచడ్ం భుకయం. 
2. ఎతృసల ళహటక్ క ైైళ స్ - ఎమితరో తృో భ ళహస్ రకూామ తుయౌచితృో ళడ్ం ఱేదా ఄణచఫడ్డ్ం ళఱల  ళశు ంద  
3. ళక ాళేట వోన్ క ైైళ స్ - ఄధ ఔ ఱసతం ఆద  చినాహఱలఱోల  ళశు ంద ; కొతుా యసయుల   దదరసమిఱో ఔడా చడొచి; ఎయా యఔు 
ఔణాఱు ఫామ ీశంకయఱో ళరలన్ తృసర ంతంఱో ఖుమిఖూడ్డ్ం ళఱల  ళరలన్  దదదెభతృో ళడ్ం జయుఖుతేంద  
చికూతస భాయగదయశకసఱు  
ఆనెిక్షన్ న ఎదమొకనేందఔు ఫరా డ్స-ళ ుఔటోమ్ మాంట్్ఫయోట్్క్స.  
రసయో -ఄఔల ళహవ్  భన్ క ైైళహస్ న ఎదమొకనేందఔు ఄనాఱెు ళహక్స భమిము IV ఴ ైడేరవన్.  
మోగి అమోఖయం కసతృసడేందఔు ట్రా నసఫావన్, ఆభూమానెభజేవన్, తౄో యౌక్ మాళహడ్స శయపమస భమిము 
ఴ ైడరా కుసమూమిమా. 
ఆనెిక్షన్, ఏతృసల ళహటక్ క ైైళహస్, ఄఔయట్స చెస్ట ళహండోరమ్, ఆన్-ట్రా ఔటఫుల్ నొహు భమిము ఫలడ్స ట్రా నసఫావన్ ఄళశయం 
ళచిినపుడ్ె మోగితు అశతిరఱో చేమసియౌ. మోగ ిఴమీయం > 38° C ఈంట్ే అశతిరఱో చేమిి ఔఱిర్ మీక్షఱు 
చేమాయౌ. ఄళశయం ఄభత ేIV మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడొచి. 
మాంట్్ఫయోట్్క్స 
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తీళరబ ైన ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ ఱేదా ఄఔయట్స చెస్ట ళహండోరమ్ ఈనా మోఖుఱఔు ఫరా డ్స-ళ ుఔటోమ్ మాంట్్ఫయోట్్క్స 
రెంట్న ేఆరసాయౌ. 
ఄనాఱెు ళహక్స  
ఒహమాభడ్సస ళంట్ ్ఄనాఱెు ళహక్స రసడు  భన్ క ైైళహస్ న తగిగంచాయౌ. IV భామిిన్ ఫాగస తుచేశు ంద  భమిము 
శయక్షుతం. బ  మిడున్ రసడ్ఔడ్ద. క ైైళహస్ శభమంఱో, నొహు భమిము జాయం ఐద మోజుఱ తృసట్ు ఈండొచి.  
ఒహమాభడ్సస ఄళశమసతుా తగిగంచడాతుకూ NSAIDs రసడొచి, ఄభత ేమీనల్ రసయధఱు ఈనారసమిఱో ఇ 
భందఱు జఞఖాతుగస రసడాయౌ. 
ఆంట్ార యనస్ ఴ ైడేరవన్  
శదీయఘంగస ఴ ైడేరవన్ ఄంద ంచడ్ం దాామస క ైైళహస్ తురసయణ జయఖద కసతూ మోగ ియసధాయణ ళహితికూ తీశఔు ళచేిందఔు 
ఈఔమిశు ంద . 
ట్రా నసఫావన్  
ళ మిఫరల్ తరా మోబళహస్ తియఖఫ్ట్టఔుండ ,ా రతేయకూంచి చినాహఱలఱోల , కసా తుక్ ట్రా నసఫావన్ థెయ రసడ్ెతాయు. ఇ థెయ 
దాామస Hb S 30 ఱసతం ఔనాా తఔుకళ ఈండేఱా చశకోరసయౌ. 
 
1.6 G6PD ఱోం 
ఖూల కోస్-6-తౄసళేిట్స డీ ఴ ైడోరజినేస్ ఱోం ఄనేద  జనయయంగస ళచేి శభశయ; ఆద  యసధాయణంగస భఖరసమిఱో 
ళశు ంద . G6PD ళఱల  ఎయా యఔు ఔణాఱు శళయంగస తుచేయసు భ, దీతు కొయత ళఱల  ఄనేఔ ఄళశిఱు ళయసు భ. 
యసధాయణంగస ఄభత ేG6PD ఱోతృసతుకూ ఎట్ుళంట్ ్రసయధ  ఱక్షణాఱు ఈండ్ళప; ఄభత ేఇ ఱోం ళఱల  కొతుా 
భందఱు తీశఔుంట్ ేఱేదా అయౘయం తింట్ ే(శఱోినబ ైడ్సస, తౄసరస తెన్స, కోల మోకూాన్ భాతరఱు ఱేదా తృో ర ఖుమాతుల్ 
భాతరఱు) ఴీమోఱభెళహస్ ఄళపతేంద . 
చికూతస భాయగదయశకసఱు  
G6PD ఱోం ఫమట్కూ తీశఔుమసఖఱ భందఱు ఱేదా అయౘమసఱు తీశకోఔడ్ద  
తీళరబ ైన ఄతూమిమా ఈంట్ ేఎయా యఔు ఔణాఱన ట్రా నసఫావన్ దాామస 10ml/kg body weight ఎకూకంచాయౌ; ఆఱా 
ఎతుమిద  ఖంట్ఱతృసట్ు కొనయసగించాఔ ఴిమోగోల తన్ యసి భతు మియౕయౌంచాయౌ 
1.7 ఎతృసల ళహటక్ ఄతూమిమా (ఫో న్ భాయమో యపఱభళాడ్ం) 
ఫో న్ భాయమోఱో ఎతృసల ళహమా మసళడ్ం ళఱల  ళచేి తృసంకూట్ో తుమాన ఎతృసల ళహటక్ ఄతూమిమా ఄంట్ాయు. బేజర్ ళ ల్ 
ఱభెన్స ఱో యఔుం తగిగతృో ళడాతుా తృసంకూట్ో తుమా ఄంట్ాయు 
ట్ేఫుల్ 1: ఎతృసల ళహటక్ ఄతూమిమాఔు కసయణాఱు 
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 భరభమ ీ ళ ఔండ్మ ీ
ఔంజ తుట్ల్ (తౄసననకతు 
భమిము నాన్-తౄసననకతు) 

ఐయోనెభజింగ్ మేడుభేవన్: మాకూసడెంట్ల్ ఎకోసెవర్ 
(మేడుయోథెయప, మేడుయోమాకుటవ్ ఐయో ట్ోప్స, నయకూలమార్ ళర్ 
ళేటవన్స) 

ఆడుయోతిక్ ఄక ైార్డ యయసమనాఱు: ఫ్ంజీన్, DDT, పయుఖుఱ భందఱు  
ఴీమోతృ భ ట్్క్ ళ టమ్ ళ ల్ ఔు ఔయౌగ ేయౌంతోౄ ళ భట్స మీడుభేట్ెడ్స 
అట్ోఆభూయన్ శ రవన్   

 భందఱు, రతేయకూంచి కోల మసంప తుకసల్ 
ఆనెిక్షనల , రతేయకూంచి రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్ (A ఱేదా నాన్-A ఔనెకూటవ్ 
ట్్వయ రసయధఱు, ఖయైధాయణ) 

 
1.8 తౄసననకతు ఄతూమిమా  

 జనయయంగస ళచేి అట్ోయో భల్ మ ళ ళహవ్ తృసట్ర్ా; ఆద  యసధాయణంగస ఎదఖుదఱ ఱోం భమిము 
ఄళహింజయం యొఔక ఔంజ తుట్ల్ ఱోతృసతుకూ శంఫంధ తబ  ైఈంట్ుంద  

 FANCA నండు FANCL ళయఔు ముతుం ఎతుమిద  జనయ భుయట్ేవనల ఔు శంఫంధ ంచినద  
 భాయమో ఴ ైతృో ళ ఱుల ఱామిట్ ీభమిము తృసంకూట్ో తుమా ఔాభంగస ఐద శంళతసమసఱ తమసాత ఫమట్డొచ  ి
 ఄశషజబ ైన చయమప హగ మంట్ేవన్ (café-au-lait భచిఱు) 
 ఄంతయగతంగస శభశయ డుప కూటవ్ DNA మిేర్ ళఱల  ఄముయండొచి 

ఱక్షణాఱు  
 ఄఱశట్  
 తృసఱాల ర్ భమిము డుయసహామా  
 యఔుం కసయడ్ం 
 ళ భట్ోహతుమా ళఱల  ఆనెిక్షన్ 
 గోా త్ మిట్ామేడవన్ - ఴమీయం చినాద గస ఈండ్డ్ం రతేయకూంచి ఫొ ట్నరేఱు భమిము డుయసరలళహటక్ మేడెభ 
 బ ైకోా ళ పయ్ భమిము భానళహఔ మిట్ామేడవన్ 
 ఴ ైతృో గొనాడుజం 

తీళరతయబ ైన ఎతృసల ళహటక్ ఄతూమిమాఔు చికూతస ఄంద ంచఔతృో త ేమోగ ిభూడ్ె నండు అయు నెఱఱ ఱోప చతుతృో తాయు 
(20% ఔంట్ ేతఔుకళ భంద  భాతరబ ేశంళతసయం  భన ఫరతేఔుతాయు) 
చికూతస 
శాఱు ఱేదా భధయ తయయౘ యఔు ఔణ భాయుుఱు ఈనా మోఖుఱఔు ట్రా నసఫావన్ ఄళశయం ఱేఔుండా యసధాయణ 
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మియౕఱన భమిము ఫలడ్స కౌంట్స మీక్షఱు చేభంచఔుంట్ ేశమితృో తేంద . ఄభత ేఆతయ కసనసయుల  ఏబ ైనా 
ఈనాాభేమో తెఱుశకోళడ్ం భంచిద . గోా త్ తౄసఔటర్స (ఎమితరో తృో భట్్న్, G-CSF & GM-CSF) 
తౄసననకతు ఄతూమిమా ఈనా మోఖుఱఔు ఫో న్ భామో ట్రా నాస లెంట్స చేమాయౌ. 
ఄభత ేట్రా నాస లెంట్స జమిగిన మోఖుఱు రెభదయడ్ె శచించిన యధంగస అశతిరకూ మసరసయౌ ఎందఔంట్ ేఆతయ కసనసయుల  
 మిగ ేరభాదం ఈంద .  
ఫో న్ భామో దాత దొయఔనపుడ్  ెరతాయభాాామంగస తఔుకళ మోతాదఱో ళ టమసభడ్సస భమిము యౘమోమన్ థెయ 
చేభంచకోరసయౌ. ఄధ ఔ ఱసతం మోఖుఱఔు యౘమోమన్ థెయ తు చేశు ంద , ఄతి తఔుకళ భంద కూ థెయ అేయసఔ 
ఆఫబందఱు తఱెతేు తాభ, అ తమసాత భందఱు తు చేమళప.. 
ఆతయ చికూతసఱు: 
ఆనెిక్షనల  ఏబ ైనా ఈంట్ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స  
యఔు ఔణాఱు తఔుకళగస ఈంట్ ేఫలడ్స ట్రా నసఫావన్  
షయయభన్ తృసహఱోల భా రెభయస్ రసకూసన్ రేభంచకోరసయౌ 
2.1 తెల డుంగ్ డుస్అయడయుల  
2.2 ఴ మ డుట్మ ీతెల డుంగ్ డుస్అయడయుల  
ఆందఱో ఫాఖంగస ఴీమోపహయౌమా A & B, రసన్ యఱేల ఫరా ండ్స రసయధ  ఈంట్ాభ 
2.2.1 ఴీమోపయౌమ  ా 
ఴీమోపయౌమా ఄనేద  జనయమసఖంగస ళచేి ఔ X-యౌంక్డ, జీయతకసఱం ఈండ ేతెల డుంగ్ డుయసయడర్; ఆద  భఖరసమిఱో 
ఔతుహశు ంద  (ఄయుదెభన శందమసైఱోల  ళు రఱఱో ళశు ంద ). యఔుయసర ళం యసధాయణంగస కులైల  ఱేదా ఔండ్మసఱఱో 
ఖభతుంచళచి; యఔుయసర ళం ళచేి ఱ ైయౌ ళమశతు ఫట్్ట భాయుతేంద . చినాహఱలఱోల  భఽదరెభన ఔణజఞఱంఱో 
భమిము ననట్్ఱో యఔుం ళశు ంద , ళమశ  మిగ ేకొదీద యఔుం కులల  నండు ళశు ంద . 
ఴీమోపహయౌమ  ాA (తౄసఔటర్ VIII ఱోం) 
ఴీమోపహయౌమా A ఄనేద  శయాయసధాయణంగస ళచేి ళంఴతృసయంయయబ ైన యఔుం ఖడ్డఔట్్టంచ ేతౄసఔటర్ ఱోం; ఆద  తౄసఔటర్ 
VIII ఱోం ళఱల  ళశు ంద . ఇ రసయధ  శంఔామించడ్ం ఄనేద  యౌంగసతుా ఫట్్ట ఈంట్ుంద , ఄభత ే33% భంద  మోఖుఱఔు 
భాతరం ఎట్ుళంట్ ్ఔుట్ుంఫ శభశయఱు ఱేఔతృో భనా కేళఱం జనయయబ ైన భుయట్ేవన్ దాామస ఔడా 
ఴీమోపహయౌమా A ళశు ంద . 
ఱక్షణాఱు  
దెఫబ/గసమం ఱేఔుండా కులల  నండు యఔుంయసర ళం, తృో స్ట-ట్రా భా (దెఫబ తమసాత) దీయఘకసఱం యఔుయసర ళం, అఔళహమఔంగస 
ఔండ్మసఱ నండు యఔుయసర ళం, ఎహయసట కూసస్ భమిము శఱబంగస గసమడ్ట్ం. దీతు ళఱల  అమోిో తి భమిము 
డుస్ఎతయౌట్ ీళంట్ ్ఄళశిఱు మసరొచి. 
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ఴీమోపహయౌమ  ాB (తౄసఔటర్ IX ఱోం) 
యఔుం ఖడ్డ  ఔట్టడాతుకూ ఈయోఖడ ేతౄసఔటర్ IX ఱోం ళఱల  ఴీమోపహయౌమా B ళశు ంద  
ఴీమోపహయౌమ  ా- తురసయణ భమిము చయయఱు  

 IM ఆంజ క్షనల  రసడ్ఔడ్ద; ఄతయళశయం ఄభత ేచినా గసజ్ ఈనా శదఱు రసడాయౌ  
 మాళహుమిన్ రసడ్ఔడ్ద, దాతుఫదఱు తృసమసళ ట్భాల్ రసడాయౌ  
 మోగికూ భమిము తయౌలతండ్రె ఱఔు శభశయ ఖుమించి శువటంగస యళమించాయౌ; ఆతయ రెభదయ ఫఽందాతుకూ/భందఱు 

ఆచేిరసమికూ ఇ శభశయ ఖుమించి తెయౌళేఱా చేమాయౌ  
 జనయళపఱ ఖుమించి యళమించాయౌ 
 ఴీభామోిో ళహస్ - శభశయ ఈనా కుఱుఔు మాళహుమేవన్ చేమఔడ్ద. ఆఫబంద   డ్ెతేనా తౄసఔటర్ న 

భాయిడ్ం దాామస చికూతస ఄంద ంచాయౌ. ఈదా: తౄసఔటర్ 8 ఱేదా తౄసఔటర్ 9 కసనసనేట టో్స ఱేదా FFP (10ml/kg), 
కులాఔు ఄదనగస ఈండ ేఈఔయణాఱు రసడొచి భమిము డెభకోల పహనాక్ భాతరఱు నొహు నండు 
ఈఴభనాతుకూ. 

ఴీమోపహయౌమ  ాళమీగఔయణ  
తౄసఔటర్ VIII ఱేదా IX రరసష యసి భతు ఫట్్ట, యఔు యసర ళం ఄభేయ ళయళధ తు ఫట్్ట ఴీమోపహయౌమా భూడ్ె యకసఱుగస 
ళమీగఔమించఫడుంద  - శాఱు తీళరత, భధయ తీళరత భమిము తీళరబ ైన ఴీమోపహయౌమా. 
ట్ేఫుల్ 2: ఴీమోపహయౌమ  ాళమీగఔయణ 
ళమీగఔయణ ఴీమోపహయౌమా A తౄసఔటర్ 

VIII యసి భ 
ఴీమోపహయౌమా B తౄసఔటర్ 
IX యసి భ 

ఱక్షణాఱు 

తీళరబ ైన 
ఴీమోపహయౌమా 

యసధాయణ యసి భ <2% 
≤ 0.01 U/ml 

యసధాయణ యసి భ ≤ 1% 

≤ 0.01 U/ml 
1. యసుంట్ేతుమస్ ఴ మోమేజ్ 
2. తయచగస ళచేి యసుంట్ేతుమస్ 
ఴీభామోిో ళహస్ తౄసఔటర్ ఄళశయం 
ఎఔుకళ యసయుల  ఈండొచి 

భధయ తీళరత యసధాయణ యసి భ <2-5%  
0.01-0.05 U/ml 

 1. ట్రా భా ఱేదా శయుమీకూ ళ ఔండ్మీగస 
ఴ మోమేజ్ 
2. ఄపుడ్పుడ్ె ళచేి 
యసుంట్ేతుమస్ ఴీభామోిో ళహస్ 

శాఱు తీళరత యసధాయణ యసి భ <5-25% యసధాయణ యసి భ <5-25% 1. ట్రా భా తమసాత ఱేదా 
ఴశు రచికూతస తమసాత ఴ మోమేజ్ 
2. ఄయుదెభన యసుంట్ేతుమస్ 
ఴీభామోిో ళహస్ 
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తౄసఔటర్ VIII & IX మోగికూ ఏ మోతాదఱో ఆళాడ్ం ఄనేద  యఔుయసర రసతుా ఫట్్ట ఈంట్ుంద  

 
చికూతస 
చికూతస మ ండ్ె యధాఱుగస ఆరొాచి  
1. హరరెంట్ేట్్వ్ చికూతస  
యఔుయసర రసతుా భమిము తమసాత ఔయౌగ ేకులైల  భమిము ఔండ్మసఱ నయౖసట తుా తురసమించేందఔు భందఱు రసడ్ఔం ఇ 
చికూతసఱో ఫాఖం. 
2. అన్-డుభాండ్స చికూతస 
దీయఘకసఱం యఔుయసర ళం కసఔుండా భందఱు రసఔడ్ం ఇ చికూతసఱో ఫాఖం. 
1. హరరెంట్ేట్్వ్ చికూతస 
ఴీమోపహయౌమా ఄనేద  తీళరబ ైన రసయధ గస మిఖణ ంచాయౌ భమిము హరరెంట్ేట్్వ్ చికూతస ఄంద ంచాయౌ. ఆందఱో ఫాఖంగస 
కసల ట్్ంగ్ 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; ఄభత ేచికూతస శమితృో ఔ భయా తీళరబ ైన యఔుయసర ళం ఄళపతేంట్ ేహరరెంట్ేట్్వ్ చికూతసఔు భామసయౌస 
ఈంట్ుంద . 
ఴీమోపయౌమా A భమిము B కూ రసయధ  ఱక్షణాఱు కేఱా ఈంట్ాభ కసతూ చికూతస రేయు. కసఫట్్ట రసయధ  తుమసి యణ 
చేళేట్పుడ్ె మోగికూ ఏ యఔం ఴీమోపయౌమా ళచిిందో ఖుమిుంచడ్ం భుకయం. 
ఴీమోపహయౌమా A ఈనా రసమికూ అకోట కసగ్ అఱాి రసడ్ెతాయు. ఆద  కసల ట్్ంగ్ తౄసఔటర్ VIII (8) యొఔక ఆంజతూర్డ రెయషన్. 
దీతు రతిచయయఱు: చయమం మీద దయద ఔయౌగించ ేమసష్, ఆంజక్షన్ చేళహన దఖగయ ఎయాగస ఄళాడ్ం. 
ఴీమోపహయౌమా B ఈనా రసమికూ నననాకసగ్ అఱాి రసడ్ెతాయు. ఆద  కసల ట్్ంగ్ తౄసఔటర్ IX (9) యొఔక ఆంజతూర్డ రెయషన్. 
దీతు రతిచయయఱు: తఱనొహు, యుచి భాయుు, యకసయం, ఆంజక్షన్ రేళహన దఖగయ రసప భమిము ఄయౌఔయయంగస ఈండ్డ్ం. 
2. అన్-డుభాండ్స చికూతస 
శాఱు ఱేదా భధయతయయౘ ఴీమోపయౌమా ఈనా మోఖుఱఱో యఔుయసర ళం ఄళపతేనాపుడ్  ెచికూతస ఄంద ళేు  
శమితృో తేంద . 
ఴీమోపయౌమా A ఈనా మోఖుఱఔు అకోట కసగ్ అఱాి ఱేదా డెయో మ రళహసన్ భంద రసడ్ెతాయు. డెయో మ రళహసన్ ఄనేద  
ళహంథట్్క్ యౘమోమన్, ఆద  కసల ట్్ంగ్ తౄసఔటర్ VIII ఈతుతిుతు ేరహశు ంద . 
డెయో మ రళహసన్ ళఱల  ళచేి రతిచయయఱు: తఱనొహు, ఔడ్ెపనొహు, యకసయం  
ఴీమోపయౌమా B ఈనా రసమికూ నననాకసగ్ అఱాి రసడ్ెతాయు. 
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2.2.2 రసన్ యఱేల ఫార ండ్స రసయధ  
రసన్ యఱేల ఫరా ండ్స రసయధ  ూమీాఔుఱ నండు శంఔామించ ేరసయధ , ఆద  vW తౄసఔటర్ ఱోం ళఱల  ళశు ంద . ఇ రసయధ  
ఱక్షణాఱు - శఱబంగస దెఫబఱు తఖఱడ్ం, బ ననమసజీమా, చిఖులల నండు యఔుం మసళడ్ం భమిము తీళరబ ైన దఴఱో 
ఈండ ేయసుంట్ేతుమస్ జఞభంట్స తెల డుంగ్. 
రసన్ యఱేల ఫరా ండ్స రసయధ కూ రశు తాతుకూ ఎట్ుళంట్ ్చికూతాస ఱేద, ఄభత ేజీళనఱ ైయౌఱో భాయుుఱు భమిము భందఱ 
దాామస రసయధ తు ఄదపఱోకూ భాతరం తీశఔుమసరొచి.  
యఔుయసర ళం ఄళపతేంట్,ే గసమం దఖగయ తిుడు  ట్టడ్ం దాామస కొద ద తుభుయౖసఱఔు యఔుం కసయడ్ం అగితృో తేంద . భుఔుక 
దాామస యఔుం కసయుతేంట్,ే భుఔుక యొఔక బ తుతు రదేఱసతుా గిఱల డ్ం దాామస యఔుం కసయడ్ం అగితృో తేంద .   

D: ట్రా నెకససమిక్ మాళహడ్స (O) 500 mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ితెల డుంగ్ అగ ేళయఔు 
ఔరేల మోగ ిశుంద ంచఔతృో త ే 

S: డెయో మ రళహన్ (DDVAP) ఆనిావన్ 0.3µg/kg IV; ఖమివట మోతాద 20µg 
ఖభతుఔ: ఔరేల మోగ ిశుంద ంచఔతృో త ేతౄసఔటర్ VIII కసనసనేట టో్స ఈనా రెభయస్-ఆనాయకూటరేట్ెడ్స vWF ఆరసాయౌ 
 

2.3 ఄక ైార్డ తెల డుంగ్ డుయసయడర్స/ేల ట్ెఱెట్స డుయసయడర్స  
2.3.1 డుళ సమినేట్ెడ్స ఆంట్ార రసశకాఱర్ కోమాఖుయఱేవన్ (DIC) 
ఔఽతిరభంగస ంహంచిన ఱేదా యఔుంఱో ఏయుడున తృో ర కోమాఖుయఱెంట్సస, ఴమీయంఱో ఈండ ేశషజబ ైన 
మాంట్ీకోమాఖుయఱెంట్సస యొఔక తుతీయుతు ఄధ ఖమిళేు  డుళ సమినేట్ెడ్స ఆంట్రా రసశకాఱర్ కోమాఖుయఱేవన్ 
ళశు ంద . DICకూ కసయణబ ైన రధాన రసయధఱన ఫట్్ట దీతు ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ. యసధాయణంగస ఄభత ే
తెల డుంగ్, ఄళమరసఱు తుచేమఔతృో ళడ్ం, యౖసక్, మీనల్ కసమిటఔల్ ఆళేకమిమా, కోభా, డెయ్మిమం భమిము తౄో ఔల్ 
నయమోఱాజిఔల్ ఱక్షణాఱు ఖభతుంచళచి. 
చికూతస  
రసయధ  కసయకసఱన ఖుమిుంచి రసట్్తు ఫట్్ట చికూతస ఄంద ంచాయౌ.  
మీేల ళ మంట్స థెయ రసడాయౌస మసరొచి; ఈదా: ేల ట్్ఱెట్సస, ఔాయో రళహహట్ేట్స, ప రష్ తౄో ర జ న్ తృసల యసమ. 
కొతుా శందమసైఱోల  ఴ తృసమిన్ రసడ్ఔం. 
రసయధ కూ భూఱాతుా ఖుమిుంచి చికూతస ఄంద ంచడ్ం తామితఖతిన చేమాయౌ. ఈదా: గసా మ్-నెఖట్్వ్ ళ హసస్ ఈనాట్టభత ే
ఫరా డ్స-ళ ుఔటోమ్ మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతస, ఄఫరహటయో తృసల ళ సంట్ ేఈనాట్టమత ేముట్ెయస్ తుయౄమఱన. 
తీళరబ ైన యఔుయసర ళం 
యఔుం తీళరంగస తృో తేంట్ ేఱేదా ఴమీయంఱో రధానబ ైన రదేఱసఱ నండు తృో తేంట్ ే(ఈదా: బ దడ్ె, GI ట్రా క్ట) ఱేదా 
ఴశు రచికూతస చేమాయౌసన ఄళశయం ఏయుడుత ేఄడెుతురవ్ థెయ చేమాయౌ.  
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మీేల ళ మంట్స థెయఱో ఫాఖంగస ఇ కూంద  యధానాఱు ఄభఱు చేయసు యు: 
తరా మోబళ భట్ోతుమా ఈంట్ ేేల ట్్ఱెట్స కసనసనేట టో్స (ేల ట్్ఱెట్స శంకయ < 10,000 - 20,000/microL [< 10 to 20 
×109/L]) 
ప భతరననజ న్ న భామిుడు చేమడాతుకూ ఔాయో రళహహట్ేట్స. ప భతరననజ న్ యసి భ రేఖంగస తగిగతృో తేంట్ ేఱేదా యసి భ < 100 
mg/dL (< 2.9 micromol/L) ఈంట్ే. 
ప రష్ తౄో ర జ న్ తృసల యసమ రసడు కసల ట్్ంగ్ తౄసఔటర్స భమిము మాంట్ీకొమాఖుయఱెంట్సస యసి భతు  ంచడ్ం (ఈదా: మాంట్ ీ
తరా మిబన్, తృో ర ట్ీన్ C, తృో ర ట్ీన్ S భమిము తృో ర ట్ీన్ Z). 
DIC మసఔుండా ఈండ్డాతుకూ ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ళచిినపుడ్ె రసఱయం మీేల ళ మంట్స తుతుశమ.ి 
నెభమద గస  యుఖుతేన  ాDIC  
యనస్ తీమసంఫో ళహస్ తోతృసట్ు ఔాభంగస  యుఖుతేనా ఆంట్రా రసశకాఱార్ కోమాఖుయఱేవన్ ఱేదా ఱమనమ ీఎంఫో యౌజం 
ఈనా మోఖుఱఱో చికూతసఔు ఴ తృసమిన్ ఈయోఖఔయం. ప భతరననజ న్ భమిము ేల ట్్ఱెట్స యసి భతు  ంచడాతుకూ భమిము 
ఴమీయం ఄధ ఔంగస కొమాఖుయఱేవన్ తీశకోళడాతుా తగిగంచడ్ం ఴ తృసమిన్ కూామఱు.  
ఄభత ేరేఖంగస  యుఖుతేనా DIC యవమంఱో ఴ తృసమిన్ ఈయోఖఔయం కసద. 
 
2.3.2 ఆడుయోతిక్ తరా మోబళ భట్ో తుక్ యుుామస (ITP) 
చినాహఱలఱోల  భమిము  దదఱోల  ఔడా ఔతుహంచ ేఇ రసయధ  తరా మోబళ భట్ోతుమాఔు శంఫంధ ంచి ఆతయ కసయణాఱతో 
శంఫంధం ఱేఔుండా, ఐయో ఱేట్ెడ్స తరా మోబళ భట్ోతుమా ఱాగస ఈంట్ుంద . తరా మోబళ భట్ోతుమాఔు కసయకసఱు 
ఏభునాాయో ఏమి ఱేరో తెఱుశకోళడ్ం దాామస ఇ రసయధ తు తుమసి మించాయౌ. 
 దదరసమిఱో తరా మోబళ భట్ోతుమా రసయధ  ఱక్షణాఱు భఖరసమిఱో ఔంట్ ేఄభామభఱఱో ఎఔుకళగస ఔతుహశు ంద ; 
ళయోళఽదద ఱఱో భాతరం ఇ ఫలదం ఱేద. యుుామస, బ ననమ జీమా, ఎహయసట కూసస్ భమిము జితుుళల్ ఴ మోమేజ్ ళంట్ ్
ఱక్షణాఱు  దదరసమిఱో ఔతుహయసు భ.   
ఖభతుఔ: తృసఱుఫల్ ళరలన్ ఈనాద  ఄంట్ ేతరా మోబళ భట్ోతుమాఔు ITP కసయణం కసద ఄతు ఄయిం 
చికూతస 
కొతు  మోఖుఱఔు HCV, HIV భమిము ఐయన్ ఱోం కోశం మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. ITP ఈనా మోఖుఱఔు ళమశతో 
తుమితుం ఱేఔుండా ఫో న్ భామో మీక్షా ఄళశయం ఱేద.  
చికూతస  
 రడుాయో ఱోన్ 2 mg/kg భాతరఱు, నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు. అ తమసాత మోతాద తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. 
ఱేదా 
ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ 400 mg/kg ఆంజక్షన్, ఐద మోజుఱు. దీతు తుతీయు ళ టమసభడ్సస తో శభానం భమిము మోగి 
శుందన తాయగస ఈంట్ుంద .  
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ఱేదా  
మాంట్-ీD 50-75 mcg ఆంజక్షన్, IV ఔకయసమ.ి Rh-తృసజిట్్వ్ భమిము నాన్-ళరలళ ఔటమీ మోఖుఱఔు. 
ఔ థెయ యపఱం ఄమాయఔ భమొఔ థెయతు రసడు చడాయౌ. ఔరేల  భన చెహున భందఱు ఏయ తుచేమఔతృో త ే
ళరలళ ఔటమీ ఖుమించి అఱోచించాయౌ. 
 
3.1 కోమాఖుయఱేవన్ డుయసయడర్స 
యనస్ తరా మోబఎంఫో యౌజం ఄనేద  చాఱా యసధాయణబ ైన ఄళశి; ఆద  ఱక్ష భంద ఱో 117 భంద కూ ఈంట్ుంద . ఆద  
మ ండ్ె యకసఱు - డీప్ రెభన్ తరా మోబళహస్ (DVT) భమిము ఱమనమ ీఎంఫో యౌజం (PE) 
ఱమనమ ీఎంఫో యౌజం ఄనేద  తృసర కూసభల్ డీప్ రెభన్ తరా మోబళహస్ ళఱల  ళశు ంద  (తృసహల ట్్మల్, పహమోయల్ ఱేదా 
ఆయౌమాక్ రెభన్స) 
ఆతయ భూఱాఱు - డీప్  యౌాస్ రెభన్స, మీనల్ రెభన్స, ఆతూిమిమర్ యనా కసరస, అకూసఱల మ ీరెభన్స భమిము 
ఖుండ ెఔుడు ఔక శభశయఱు 
 
3.2 డీప్ రెభన్ తార మోబళహస్ (DVT) తృోర గేట్్వ్  

 డీప్ రెభన్ తరా మోబళహస్ రసయధ  ఱక్షణాఱు  
 కసయౌ నొహు, బ తుగస ఄభతృో ళడ్ం భమిము రసప 
 తరా మోబళ డ్స రెళ సల్స శచించ ేతృసఱుఫల్ కసర్డ 
 డుశకఱమేవన్, యనస్ డుళ టనషన్, శమిిలహమల్ రెభన్స తృ ర మినెన్స భమిము శమననళహస్  
 ఄధ ఔఱసతం మోఖుఱఱో రసయధ  ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు తుమిదవటబ ైనయగస ఈండ్ళప 

 
3.3 ఱమనమ ీఎంఫో యౌజం  
రసయధ  ఱక్షణాఱు  

 ఆతయ ఱక్షణాఱు ఱేనపుడ్ె ట్రా తుసభ ంట్స డుయసహామా భమిము ట్ాకూహామా   
 పల మ ైట్్క్ చెస్ట  భన్, దఖుగ , ఴీమోహటస్, పల యల్ ఎపూిావన్ భమిము ఱమనమ ీఆతుిఱేట ోట్స 
 తీళరబ ైన డుయసహామా భమిము ట్ాకూహామా భమిము ఔుడు ఔక ఖుండ ెతు చేమఔతృో ళడ్ం 
 ఴ ైతృో ట్ేవన్, ళహంకోహ భమిము కొభాతో ఔడ్ెఔునా కసమిడయోరసశకాఱర్ కొఱాప్స  
 ఆతయ ఱక్షణాఱు తఔుకళగస ఔతుహంచడ్ం భమిము తుమిదవటబ ైనయ కసఔతృో ళడ్ం ళఱల  రసయధ  తుమసి యణ 

చేమడాతుకూ ఈయోఖడ్ళప - ట్ాకుళఅమీడఏ ఱేదా ఄమితీమిమా, మ ళహళ టంట్స కసమిడమాక్ ప భఱయర్, 
యజింగ్, దఖుగ , జాయం, ఖందయగోలం భమిము దడ్ 
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చికూతస 
A.  భరభమ ీచికూతస 
1. ళ ట తోృోట క ైనేస్ 250,000 మూతుట్ుల  ఆంజక్షన్ (IV), భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు. అ తమసాత 100,000 మూతుట్ుల  
ఖంట్తృసట్ు, ఆఱా 12-72 ఖంట్ఱతృసట్ు కొనయసగించాయౌ.  
ఱేదా 
మూమోక ైనేస్ 4400 U/kg ఆంజక్షన్ (IV), ద  తుభుయౖసఱ తృసట్ు. అ తమసాత ఖంట్ఔు 4400 U ఔంట్్నయమస్ 
IV ఆనిావన్. 
ఱేదా  
rt-PA 100 mg ఆంజక్షన్, ఔంట్్నయమస్ IV ఆనిావన్ మ ండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు. 
2. డోఫూయట్మిన్ 5-10 mcg/kg/min ఆంజక్షన్, IV ఆనిావన్. 
3. అకూసజన్ 100% ఆనహఱేవన్. COPD ఱేదా ఱమమనేల్ ఈనా మోఖుఱఱో ఆద  చేమఔడ్ద.  
4. NSAIDs ఱేదా నామోకట్్క్స దాామస నొహు నండు ఈఴభనం ఔయౌగించాయౌ.  
B. కసథెట్ర్ అధామిత ళ క్షన్ ఎంఫో ఱెఔటమీ, ఱోఔల్ బ కసతుకస డుళ ుయషన్, ఱోఔల్ తౄసయమకోఱాజిఔల్ తరా మోబఱభెళహస్ 
C. శమిుఔల్ ఎంఫో ఱెఔటమీ 
D. ళ ఔండ్మ ీచికూతస 
1. ఴ తృసమిన్ 5000-10,000 IU ఆంజక్షన్, ఐద తుభుయౖసఱ తృసట్ు. అ తమసాత 15-25 units/kg/hour ఖతితో IV 
ఆనిావన్.  
2. రసయిమిన్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  PT తుమసి యణ ఄభన మోజు నండ.ే మ ండ్ె మోజుఱు. 
3. మాళహుమిన్ 75 mg/day భాతరఱు, రసయిమిన్ భాతరఱు రసడున తమసాత మోజు నండు రసడాయౌ. 
4. గీాన్ పల్డ  ఱేదా ఫర్డ్ నెస్ట పహఱటర్ 
5. INR దాామస మాంట్ీ కోమాఖుయఱేట్స థెయ ూమిు చేమాయౌ. రసయిమిన్ రసడున 16 ఖంట్ఱ తమసాత ముదట్ ్INR 
ఆరసాయౌ. 
6. ఎంఫో యౌ తియఖఫ్డ్ెతేంట్ ేఆతూిమిమర్ యనా కసరస 
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15ళ ఄధాయమం 
ట్ార భా & ఆంజుమీఱు 

 
ట్రా భా - భాయగదయశకసఱు  
బేజర్ ట్రా భా ఄభత ేమోగికూ తౄసర ఔియుల , ఄనేఔచోట్ల  ఱాశమేవన్స భమిము ఆతయ  దద గసమాఱు ఔతుహయసు భ. 
రసషనాఱ మీద నండు డుతృో ళడ్ం ఱేదా గొడ్ళఱ కసయణంగస ఔడా బేజర్ ట్రా భా ఔఱగొచి. చికూతస 
ఄంద ంచేట్పుడ్ె బేజర్ ట్రా భా ళఱల  మోగ ితృసర ణాఱఔు ఄతృసమం ఔయౌగించ ేఄళశిఱు ఏబ ైనా ఔయౌగసభేమో ఖుమిుంచాయౌ 
రసయధ  తుమసి యణ  

 ట్రా భా ఱేదా రభాదం జమిగిన దాకఱాఱు మోగ ిరెభదయ చమితర దాామస తెఱుశకోరసయౌ  
 మోగ ిశుఽషఱో ఈంట్,ే ఴమీయంఱో తుమిదవటబ ైన తృసర ంతాఱోల  నొహు ళశు ందో యచామించాయౌ  
 కొందయు మోఖుఱఔు ఖందయగోలం, శఖం శుఽషఱో ఈండ్డ్ం ళఱల  శమిగస శుంద ంచఱేయు; భమికొందయు కోభా 

భమిము/ఱేదా యౖసక్ ళహితిఱో ఈంట్ాయు 
యసధాయణ చికూతస 
ఔభూయతుట్/ీడుళ ునసమ ీఱెరెల్ ఆంట్మ ానషన్స 

 ఎభర్ రే కూ ఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా చశకోరసయౌ  
 యఔుయసర రసతుా అహ, దెఫబఔు ఔట్ుట  ఔట్ాట యౌ  
 కసమిడమాక్ పంక్షన్ ఎఱా ఈందో చడాయౌ - అమీటమిమల్ ల్స, యఔుతృో ట్ు, కసయహఱల మ ీమీపహల్  
 నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ ఄనాఱెు ళహక్స రసడాయౌ - A: డెభకోల పహనాక్ ఆంజక్షన్ 75mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు 

ఔ యసమి  
 ఎభుఔఱు యమిగిత ేళహరలంట్స  
 శుఽష కోఱోుత ేకోభా ఄతు ఫాయంచి చికూతస ఄంద ంచాయౌ భమిము రెనెాభుఔఔు యక్షణ ఔయౌుంచాయౌ  
 ఄతయళశయంగస రెభదయ ళేళఱు ఄంద ంచాయౌ 

ఴ ల్ు  కేర్ ఱెరెల్ ఆంట్మ ానషన్స 
  భన చెహున యధానాఱు తృసట్్శు  ఄదనంగస ABCDE ట్రా భా తృో ర ట్ోకసల్ ఈయోగించాయౌ 
 శుఽషఱో ఱేతు మోఖుఱఔు ఫాల డ్ర్ కసథెట్మ ైస్ చేమాయౌ 
 IV ఱభెన్ దాామస యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఱేదా మింఖర్స ఱాకేటట్స 
 మోగికూ అయౘయం ఆళాఔడ్ద   
 గసమాఱు ఏబ ైనా ఈంట్ ేయబరమిచి, ఔట్ుట  ఔట్్ట ఇ కూంద  భందఱు ఆరసాయౌ  

C: మాంహళహయౌలన్ IV 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
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ఱేదా 
B: కోల మసంప తుకసల్ IV 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి

 ఄతయళశయంగస రెభదయ ళేళఱు ఄంద ంచాయౌ 
యౘళహుట్ల్ ఱెరెల్ ఆంట్మ ానషన్స 

  భన చెహున దితేఱు తృసట్్ంచాయౌ  
 ABCDE ట్రా భా తృో ర ట్ోకసల్ ఄనశమించి  దద దెఫబఱు తగియౌన శంకేతాఱు ఏబ ైనా ఈనాాభేమో చడాయౌ 

- తఱఔు గసమం, ఔనఱఔు గసమం, డెంట్ల్ ట్రా భా, రెనెాభుఔ తౄసర ఔిర్, ఛాతి దెఫబఱు, ఆంట్యాల్ 
ఄఫోడ మినల్ ఱేదా  యౌాక్ ఆంజుమీఱు. 

 బేజర్ ఆంజుమ ీఉడ్డ్ం/ఱేఔతృో ళడ్ం ఫట్్ట చికూతస చేమాయౌ; ఄభత ేఎఱాంట్ ్శందయైంఱోనెభనా మోగికూ 
ఄతయళశయ చికూతస ఄంద ంచేందఔు ఖద తు ఏమసుట్ు చేమాయౌ  

 రతేయఔ రెభదయ తుపణుడ్ె కసరసయౌ ఄంట్ ేమిపర్ చేమాయౌ 
 
ట్ేఫుల్ 1: ABCDE ట్రా భా తృోర ట్ోకసల్ 
 తుమసి యణ ఆంట్మ ానషన్ 
A - ఎభర్ ర ే తృసట్ెంట్స [patent] గసన ేఈందా?  

ఏబ ైనా ళ కుావన్స ళశు నాామా? 
నాఱుఔ ఄడ్ెడ డ్ెతేందా?  
ననట్/్భుఔుక దాామస యఔుం కసయుతేందా? 
మోగ ితూట్్ఱో భుతుగసడా?  
రసంతేఱు ళశు నాామా? మాళహుమేవన్ 
చేయసమస? 

మోగితు ళ మికసాట్ర్ మ స్ట ళహితిఱో ఈంచాయౌ  
ననట్ ్దాామస ఱసాశ ంేందఔు ఏమసుట్ుల  చేమాయౌ  
గ డ్డం భమిము భాండుఫల్ రదేఱసతుా  భకూ ఎతాు యౌ  
ఄళశయం ఄభత ేశక్షతుంగ్ చేమాయౌ  
ఎండోట్రా కూమల్ ఆనట ాఫలవన్ – ETT 

B - తెరతింగ్ ఱసాశ రేగసతుా నమోద చేమాయౌ 
(యసధాయణం:  దదఱోల  - 10-20/min; 
హఱలఱోల  - 30-60/min)  
చెస్ట ఎళహబ మట్ీర, ఄశషజబ ైన ఔదయౌఔఱు 
ఱేదా చెస్ట-ఆన్-డరా భంగ్  
ట్రా కూమాన భధయఫాఖంఱో (ళ ంట్రయ్ల) 
ఖుమిుంచాయౌ  
అశకఱేట వన్ దాామస మ ండ్ె ఉహమితితేు ఱోల  
గసయౌ రెయ్ల ఱా చడాయౌ 

ఄళశయం ఄభత ేననట్ ్దాామస మోగ ిననట్్ఱో నండు 
గసయౌ ఄంద ంచాయౌ, ఄంఫు ఫాగ్ ఱేదా నేశల్ తృసర న్గ ్  
 భనయ పయౌతాతుా ఆళాఔతృో త ేETT భమిము 
బ కసతుఔల్ రెంట్్ఱేవన్ ఆరసాయౌ  
ఴీమోతోమసక్స, నయమోతోమసక్స ఱేదా ట్ెనషన్ ట్ెభప్స 
ఈంట్ ేచెస్ట ట్ృయబ్  ట్ాట యౌ  
ఛాతి దఖగయ గసమాతుా తృసల శ ర్ర్ శయౘమంతో 
ఔేుమాయౌ 
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C - శయౄకాఱేవన్ అమీటమిమల్ ల్స యయరేక్షుంచాయౌ, 
యఔుతృో ట్ు భమిము ఖుండ ెచపుడ్ె 
దాామస యౖసక్ యొఔక శంకేతాఱు 
తెఱుశకోరసయౌ 

యౖసక్ ఈంట్ ేతీళరతన ఫట్్ట చికూతస 
IV ఱభెన్ దాామస ఐయో ట్ోతుక్ ఫ్ూల భడ్సస ఆరసాయౌ 

D - డుస్ఎతయౌట్ ీ GCS ళేకల్ రసడు మోగ ిఎంత శుఽషఱో 
ఈనాాడో తెఱుశకోరసయౌ 

తఱకూ దెఫబ తగిఱుంట్ ేతీళరతన ఫట్్ట చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ 

E – ఎకోసెవర్ మోగ ిఴమీయభంతా మీక్షుంచి 
భఽదఔణజఞఱ ఆంజుమీఱ శంకేతాఱు 
ఏబ ైనా ఈనాాయో తెఱుశకోరసయౌ. 
ఛాతి, ఔడ్ెప ఱేదా డోయసల్ ళ భున్ 
తృసర ంతంఱో ఫల ంట్స ఆంజుమ ీఈంట్ ే
ఄంతయగతంగస తృసర ణాంతఔబ ైన ఄళశి ఎదో 
ఈందతు ఄయిం 

కసథెట్మ ైజ్  
NGT  ట్ాట యౌ 
రతేయఔ రెభదయడు శచన బేయఔు ఴశు రచికూతస 
చేమాయౌస మసరొచి 

 
2.1 ట్రా భాట్్క్ ఫ్రభన్ ఆంజుమీస్  
తఱఔు తగియౌన ట్రా భాట్్క్ ఆంజుమ;ీ భాకూసఱోల -పేళహమల్ ఆంజుమీఱు భమిము ఔంట్ ్ఆంజుమీఱు ఖుమించి "ఔంట్ ్
యఫాఖం"ఱో చడ్ండు. ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ఱేదా ఎభర్ ర/ేఱసాశ శభశయఱఔు శమిగస చికూతస ఄంద ంచఔతృో త ేఇ ఄళశి 
తృసర ణాంతఔం ఄళపతేంద  
రసయధ  తుమసి యణ  
తఱఔు తగియౌన గసమం అఫ్సు యౌమక్, ENT భమిము డెంట్ల్ ఆంజుమీఱఔు శంఫంద ంతబ  ైఈండొచి; ఆయ మ ండ్ె 
యకసఱు: 
1. యసకల్ు ఒతూల  ఆంజుమ ీ 
2. ట్రా భాట్్క్ ఫ్రభన్ ఆంజుమ ీ
 
ట్ేఫుల్ 2: ట్రా భాట్్క్ ఫ్రభన్ ఆంజుమీఱ యళయణ 
శాఱుబ ైన ట్రా భాట్్క్ 
ఫ్రభన్ ఆంజుమ ీ

గసల యోగ  కోభా ళేకల్: 13-14 
కొద దతృసట్ ్శభమం మోగ ిశుఽష కోఱోుళడ్ం చడొచి 
దీయఘకసయౌఔ చికూతస ఄళశయం ఱేఔుండా మోగి తాయగస కోఱుకోరొచి 

భధయతీళరత ఖఱ ట్రా భాట్్క్ 
ఫ్రభన్ ఆంజుమ ీ

గసల యోగ  కోభా ళేకల్: 9-12 
మోగ ిఖందయగోలంగస ఈండ్డ్ం, తౄో ఔల్ నయమోఱాజిఔల్ డెపహలహట్సస మసళడ్ం చడొచి; 
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ఄభత ేచినా అజాఱన తృసట్్ంచఖఱడ్ె  
కొంచెం శాఱుబ ైన దీయఘకసయౌఔ ళక ాల్  
భంచి తృో ర గోాళహస్ 

తీళరబ ైన ట్రా భాట్్క్ ఫ్రభన్ 
ఆంజుమ ీ

గసల యోగ  కోభా ళేకల్ <8 (కోభా) 
అజాఱన తృసట్్ంచఱేఔతృో ళడ్ం 
దీయఘకసయౌఔబ ైన డుస్ఎతయౌట్ ీ

 
 
చికూతస 
గసల యోగ  కోభా ళేకల్ (GCS) అధాయంగస తఱకూ దెఫబ తగియౌన మోఖుఱఔు భాయగదయశకసఱు, రెభదయ మీక్షఱు భమిము 
చికూతస ఄంద రసాయౌ.  
తీళరబ ైన శభశయ ఄభత ేఔంఔవన్ ఱేదా ఔంట్ృయవన్ యౄంఱో ఫమట్డ్తాభ (ఈదా: శబ్-డ్ెయయల్ 
ఴ భట్ోభా). తఱకూ దెఫబ తగియౌన మోఖుఱఔు ఱక్షణాఱు తగిగత,ే రసమికూ ఆంట్ ్దాామసన ేచికూతస ఄంద ంచళచి. 
ఄభత ేఆంట్ ్ళదద మోగ ిమిళహితి ఆఫబంద ఔయంగస భాయుతేంట్ ేరెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసియౌ. 
అశతిరఱో చేమసియౌసనట్ుళంట్ ్తీళరబ ైన శంగట్నఱు: దెఫబ తగియౌనపుడ్ె శుఽష కోఱోుళడ్ం, గట్న ఱేదా అ 
తమసాతి కొతుా శంగట్నఱు భమిితృో ళడ్ం, తీళరబ ైన తఱనొహు, యకసయం, రసంతేఱు, భుఔుక/చెయ నండు 
యఔుయసర ళం, ళజర్స, ఔనా నఱల గస ఄళాడ్ం, పమ ా తౄసర ఔిర్ భమిము యసకల్ు ఴ భట్ోభా. 
శాఱు గసమాఱు 
మోగి శుఽషఱో ఈండు, ఇ కూంద  ఱక్షణాఱోల  ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ ఈంట్ ేకొదీద ఖంట్ఱతృసట్ు రెభదయ యయరేక్షణఱో ఈంచి 
తమసాత ఆంట్్కూ ంళచి. తఱనొహు, ఔలైా తియుఖుతేనాట్ుట  ఄతుహంచడ్ం, ఔ యసమ ిరసంతి ఄళాడ్ం, ఏకసఖాత 
ఔుదరచఱేఔతృో ళడ్ం ఱేదా చప భందగించడ్ం, యసకల్ు కూ చినా గసమం ఱేదా ఱాశమేవన్. ట్రా భా తీళరతన ఫట్్ట, 
ఱశకానాఱన ఫట్్ట ఎక్స-మ ేభమిము CT యసకన్ తుయణభయసు యు. 
భధయ తీళరత ఖఱ గసమాఱు  
దెఫబ తగియౌనపుడ్ె శాఱు శభమం శుఽష కోఱోుళడ్ం, భతేు గస ఈండ్డ్ం, మ ండ్ె ఱేదా ఎఔుకళ యసయుల  
రసంతేఱు, తఖగఔుండా ళచేి తఱనొహు, మ ండ్ె తుభుయౖసఱ ఔంట్ే తఔుకళ ళేప ఔనాఱషన్, యసకల్ు మీద  దద గసమం, 
ఴ భట్ోభా ఱేదా ఱాశమేవన్ ళంట్ ్ఱక్షణాఱు భమిము మీక్షఱోల  ఄంతా యసధాయణం ఈంట్ ేదాతుా భధయ తీళరత ఖఱ 
గసమాఱుగస మిఖణ ంచాయౌ.  
ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  మోగితు నాఱుఖు ఖంట్ఱతృసట్ు రెభదయ యయరేక్షణఱో ఈంచాయౌ, ఄందఱో ఄయఖంట్ నయమోఱాజిఔల్ 
యయరేక్షణ చేమాయౌ. నాఱుఖు ఖంట్ఱ తమసాత మోగ ితేయుఔుంట్ునాాడ్  ెభమిము రసంతేఱు ఏమీ ఱేఔతృో త ేఆంట్్కూ 
ంహంచళచి. 
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తఱనొహు తఖగఔుండా ళశు నాా,  దద ఴ భట్ోభా ఱేదా గసమం ఱోయౌకూ చొచిఔుతు రెయలనట్ుట  ఄతుహశు నాా 
క్షుణణంగస మియౕఱనఱు చేమాయౌ. నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు మోగ ిమిళహితిఱో బ యుఖుదఱ ఔతుహంచఔతృో త ేనయమోశయున్ న 
ఔయౌళహ ఄతతు దాామస చికూతస తృ ందడ్ం భంచిద . 
 
చితరట్ం 1: గసల యోగ  ళేకల్ రసడ్ఔం యళమసఱు 
 

 
 
తీళరబ ైన ట్ార భాట్్క్ ఫ్రభన్ ఆంజుమ ీ
శమ ైన చికూతస ఄంద ంచఔతృో త ేచతుతృోభ ేఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ ఈనా తీళరబ ైన ళహితి ఆద . ఆఱాంట్ ్ట్రా భాఱ ళఱల  
మోగికూ బయవయతేు ఱో/చికూతస తమసాత ఱసఴాతబ ైన రెభఔఱాయఱు ఈండ్ళచి. ఄనేఔ ఱసకఱ రెభదయఱు ఔయౌళహ చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ; దీయఘకసఱం అశతిరఱో ఈండు చికూతస ఄంద ంచడ్ం భంచిద  
చికూతస 
ఖందయగోలం, ళయళయౘయఱ ైయౌతో భాయుుఱు, కోభా, తౄో ఔల్ నయమోఱాజిఔల్ ఱక్షణాఱు, ఆంట్రా కేాతుమల్ తిుడు  యఖడ్ం 
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ళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔనఫడుత ేమోగితు రెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసియౌ. CT యసకన్ తుయాఴించి, కూంద చెహున యధంగస 
చికూతస ఄంద ంచాయౌ: 
1. ఎభర్ ర ేభమిము ఱసాశఔు ఄడ్డంఔుఱు ఈండ్ఔడ్ద. 
2. ల్స, రసఱయం, మేట్స, యఔుతృో ట్ు ళంట్్య మీక్షుంచాయౌ. 
3. IV భాయగం ఏయుయిడ్ం. 
4. ఴమీయంఱో కోఱోుభన రసఱయంన ఫట్్ట IV ఫ్ూల భడ్సస ఎకూకంచాయౌ.  
యసధాయణ ళ ఱభెన్ 0.9% ఄధ ఔంగస రసడ్ెతాయు. తీళరబ ైన యఔుయసర ళం ఄభయ ఴ ైతృో రోఱేమిమా ఈంట్ ేకొఱాల భడ్స 
ఆరొాచి.  
5. ఎకసటో కేాతుమల్ గసమాఱు ఏబ ైనా ఈనాాభేమో ఖుమిుంచాయౌ, ఔరేల ఈంట్ ేరసట్్కూ తఖు చికూతస. 
6. తఱకూ గసమం ఄభత ేళ మిాఔల్ గసమం ఔడా ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంట్ుంద . రెనాూశఔు ఎట్ుళంట్ ్దెఫబఱు 
తఖఱేఔతృో త ేమోగితు ఔకకూ డ్ెకో ట్్ట నయమోశమిుఔల్ యయరేక్షణఔు ంతృసయౌ. 
7. ఔరేల రెనాకూ గసమం ఄభంద  ఄనఔుంట్,ే ఖట్్టగస ఈండ ేఱఔ మీద మోగితు డ్ెకోఫ్ట్్ట తఱకూ మ ండ్ె ఔకఱా 
యసండ్స ఫాఖుల   ట్ాట యౌ. 
8. మోగి యొఔక నయమోఱాజిఔల్ ళహితితు ఄంచనా రేమడాతుకూ గసల యోగ  కోభా ళేకల్ ఈయోఖఔయం ఄళపతేంద . GSC 8 
ఱేదా ఄంతఔంట్ ేతఔుకళ ఈంట్ ేనయమోఱాజిఔల్ ఆంట్మ ానషన్ ఄ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-డ్యయల్ ఴ భట్ోభా, ఎహడ్యయల్ ఴ భట్ోభా ఱేదా  దద ఆంట్రా ళ మిఫరల్ ఴ భట్ోభా ఈనా శందమసైఱోల  
నయమోశయున్ అధాయయంఱో ఴశు రచికూతస జయగసయౌ. 
10. ఴ ైర్-థెమిమమా, ఴ ైతృసకూసమా భమిము ఴ ైర్-కసమిబమా భమిము ఄఔయట్స ఫ్ ల ఔసన్ ళఱల  ఆంట్రా కేాతుమల్ 
తిుడు  మిగ ేఄళకసఴం ఈండు. ఆఱాంట్ ్ఱక్షణాఱు ఈనాపుడ్ె బ కసతుఔల్ రెంట్్ఱేవన్ ఱేదా ఆతయ దదతేఱ దాామస 
మోగికూ చికూతస ఄంద రసాయౌ. 
11. ఆంట్రా కేాతుమల్ తిుడు  మిగ ిఈనాపుడ్ె - భాతుట్ాల్ ఆంజక్షన్ (20%) 0.25-1 g (IV), రతి భూడ్ె 
నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. 
తఱకూ దెఫబ తగియౌ అశతిరఱో చేమిన మోఖుఱఔు నయమోఱాజిఔల్ మీక్షఱు, యయరేక్షణాఱు ఇ కూంద  కసఱశచి రకసయం 
జమిహంచాయౌ: 
> ముదట్ ్మ ండ్ె ఖంట్ఱఱో ఄయఖంట్ఔు ఔ యసమ ి
> తమసాతి నాఱుఖు ఖంట్ఱఱో ఖంట్ఔు ఔ యసమ ి
> అ తమసాత రతి నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిఄళశమసతుా ఫట్్ట . 
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3.0 ఆంజుమీఱు  
3.1 భఽద ఔణజఞఱ గసమాఱు  
రసయధ  తుమసి యణ  

 నొహు భాతరబ,ే ట్రా భాట్్క్ ళ ాయౌలంగ్, చయమం శళయంగస ఈనాా దెఫబ ఈండ్డ్ం, తెఖడ్ం, యళహతృో ళపట్, 
ంఔియుల , తెయుచఔుతు ఈనా గసమాఱు 

 ఴమీయం ఱోయౌ ఄళమరసఱఔు గసమాఱన ఖుమిుంచడ్ం; ఈదా:   
- భూతరంఱో యఔుం - భూతరహండ్ం ఱేదా ఫాల డ్ర్ ఔు యౘతు 
- యౖసక్ - ఆంట్యాల్ తెల డుంగ్ 
- చెయ ఱేదా భుఔుక నండు యఔుం ఱేదా ఄధ ఔంగస డెభరనేజ్ - శకల్ ఫలస్ తౄసర ఔిర్ 
- గసమం ళఱల  ఔయౌగ ేళ రె భన్ ఱేదా ళ ్రైన్ న తృసర ధమిఔ దఴఱో మిఖణఱోకూ తీశకోఔతృో భనా మసాఱేద. 

తౄసర ఔిర్స తీళరతన తెఱుశకోకళడాతుకూ ఎక్స-మ ేతీళహ తౄసర ఔిర్ ఈందో ఱేదో తుమసి మించకోరసయౌ 
ఖభతుఔ: 

 చికూతస తృసర ధమిఔంగస ఄయసధయం ఄనఔుంట్ ేరసయధ  తుమసి యణ కోశం అఖఔుండా రతేయఔ రెభదయ తుపణుడుతు 
శంరద ంచాయౌ  

  భకూ ఔతుహంచతు గసమాఱు భమిము తౄసర ఔియుల  ( దద ఎభుఔఱఔు) రభాదఔయబ ైనయ ఄరొాచి భమిము 
యఔునాయళఱఔు యౘతు చేశండొచి  

 గసమం ఈండ ేరదేఴం భట్్ట భమిము దయతో ఈంట్ ేచికూతస కూలవటం ఄళపతేంద     
I. ఄతయళశయ చయయఱు  

 దెఫబతగయిౌన ఫాగసతుా ఔదఱతుళాఔుండా POP కసస్ట ఱేదా ళహరలంట్స 
 రెభట్ల్ ళ భన్స న యయరేక్షుంచాయౌ  
 అమీటమిమల్ ల్స మియౕయౌంచాయౌ భమిము గసమాతుకూ కూంద (రసప ఈనా ఫాఖం) కసయహఱల మ ీమీపహల్ 

II. గసమాతుకూ తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు  
గసమాతుా యబరయచడ్ం, ఒడుభాన తుమంతిరంచడ్ం, ఆళ కమిమా తురసయణ భమిము ఫాళహతేమ ి యఖడాతుా 
ఄమిఔట్టడ్ం ళంట్ ్చయయఱు కచిితంగస చేట్ాట యౌ. 
ఄఔయట్స గసమాఱు  
యఔుం ఖడ్డ  ఔట్టతు చోట్ యఔుయసర ళం కసఔుండా ఄమిఔట్టడ్ం భమిము ఴ భట్ోభా మసఔుండా చశకోళడ్ం ళంట్్య 
తృసర ధానయతఱు.  
1. తూయు ఱేదా యసధాయణ ళ ఱభెన్ తో గసమం ఄభన చోట్ యబరయచాయౌ. ఫాఖుండ ేఔణజఞఱాతుకూ  యౘతు ఔయౌగించఔుండా, 
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చతుతృోభన భమిము తృసడ్భన ఔణజఞఱాతుా తుయౄమయౌంచాయౌ. యౖసర్ు డీఫ్రడెమంట్స దితి తు చేమతు చోట్ క మిఔల్ 
డీఫ్రడెమంట్స రసడొచి. ఆద  ట్ాహఔల్ ఏజ ంట్సస-మాంట్ీళ హటక్స (కోల ర్-ఴ కూసడున్, తృో యడోన్ ఄయోడున్, అఱకయౘల్, 
ఴ ైడోరజన్  మసక ైసడ్స, ట్్రకోల యసన్) దాామస చేయొచి. డీఫ్రడెమంట్స ూయుమాయఔ, డెరళహసంగ్ చేమాయౌ. 
2. ఄఔయట్స గసమాఱు భూళహరేమడ్ం దాామస తాయగస నమం ఄభేయ ఄళకసఴం ఈండు. ఄభత ేకొతుా యసయుల  
ఆనెిక్షన్ తఖగడాతుకూ గసమాతుా భూమఔుండా ఔడా ఈండొచి. భాల్-నయట్్రవన్, ఒడుభా, ఫాకుటమిమా 
ఆనెిక్షన్, ఆళ కమిమా, ధభతృసనం భమిము ఆభూమాననశ రళ ంట్సస ళంట్ ్కసయణాఱ ళఱల  గసమం తఖగడాతుకూ 
ఎఔుకళ శభమం ట్టట చి. 
III. చికూతస 
A: తృసమసళ ట్భాల్ (O) 15 mg/kg, నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల   
దీతుతోతృసట్ు 
S: కోల కససళహయౌలన్ 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు  
దీతుతోతృసట్ు 
B: ట్ెట్ానస్ తృో ర ప భఱాకూసస్ - 0.5 mL ట్ెట్ానస్ ట్ాకససభడ్స భమిము 1 mL ట్ెట్ానస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ 
(ఆభూమానెభజేవన్ తృో ర ట్ోకసల్ అధాయంగస) 
ట్ేఫుల్ 3: ట్ెట్ానస్ తృోర ప భఱాకూసస్ తృోర ట్ోకసల్ 

మోగ ిళమీగఔయణ నాన్-ట్ెట్ానస్ తృ ర న్ ట్ెట్ానస్ తృ ర న్ 
ఆభూమానెభజేవన్ భమిము ఫూశటర్ ఐద శంళతసమసఱ ఱోప - - 
ఆభూమానెభజేవన్ ఄభతృోభ; ఫూశటర్ 5-10 శంళతసమసఱ 
ఱోప  

- TT1 

ఆభూమానెభజేవన్ ఄభతృోభ; ఫూశటర్ >10 శంళతసమసఱు 
ఄముయంట్ ే

TT TT 

ఆభూమానెభజేవన్ ఄశంూయణం భమిము ఫూశటర్ ఖుమించి 
ఎట్ుళంట్ ్యళమసఱు ఱేఔుంట్ ే

TT & TIG2 TT & TIG 

1TT – Tetanus Toxoid (ట్ెట్ానస్ ట్ాకససభడ్స) 
2TIG – Tetanus Immunoglobulin (ట్ెట్ానస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్)  
 
3.2 ళ రెభన్స భమిము ళ ్రైన్స   
రసయధ  తుమసి యణ 

 నొహు, రతేయకూంచి ఔద యౌనపుడ్ె 
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 తాకూనపుడ్ె ఱేతగస ఄతుహంచడ్ం 
 ఔదయౌఔఱు మిమితభళాడ్ం 
 మోగికూ ఖతంఱో ట్రా భా ఈండ్డ్ం 

ళ రెభన్స భమిము ళ ్రైన్స ఇ కూంద  రసట్ ్ళఱల  మసరొచ :ి 
 అట్ఱ ళఱల  గసమాఱు 
 జఞమితృో ళడ్ం, ఫ్ణఔడ్ం 
 ఔండ్మసఱన ఄధ ఔంగస రసడ్డ్ం 
 ఄశషజబ ైన 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. తౄసర ఔిర్ 
ఄభందో ఱేదో  తెఱుశకోళడాతుకూ ఎక్స-మ.ే గేాడ్స III ళ రీభన్ ఄముంట్ ేళ ట సో్ ఎక్స-మే ఱో కులైల  ఄశషజంగస 
తెయుచఔునాట్ుట  ఈంట్ాభ.  

 యక్షణ, అదయుళప భమిము యఱసాంతి. 
 గసమం ఄభన చోట్ుతు ఔదఔుండా చడాయౌ.  
 కోల్డ  ఔం రస్ రసడాయౌ కసతూ నేయుగస ఐస్ చయమం మీద  ట్టఔడ్ద.  
 దెఫబ తగియౌన ఫాగసతుా ఖుండెఔంట్ ేఎతేు ఱో ఈండేఱా చశకోరసయౌ, రతేయకూంచి మసతిరూట్ 

తుదరతృో భేట్పుడ్ె. 
 గేాడ్స I ళ రీభన్ ఄభత ేఔం రస్ ఫాయండేజ్ ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు రసడుత ేశమితృో తేంద . మోగ ిరసయం 

మోజుఱ తమసాత ఎుట్్ఱాగ ేనఱు చేశకోరొచి. 
 గేాడ్స II ళ రీభన్ ఄభత ేకులైల  ఔదఱఔుండా ఈంచడాతుకూ ళహరలంట్స; మోగి నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱ తృసట్ు 

ఫయుళపఱు మోమఔడ్ద. 
భందఱు  

ఐఫుతృో ర ప న్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 

డెభకోల పహనాక్ యో డుమం 50 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 

తుబ శఱభెడ్స 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఐద నండు ఏడ్ె మోజఱు. 
తీళరబ ైన దెఫబ, శదీయఘబ ైన నొహు ఱేదా తౄసర ఔిర్ ఈనాట్టభత ేమోగితు రెంట్న ేఅమోి  డుక్ శయున్ దఖగయకూ ంహంచాయౌ. 
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మోగికూ యవమశచి  
 గసమం ఄభన చోట్ భయదన చేమఔడ్ద. రేడు కసడ్ం  ట్టఔడ్ద.  
 నొహు తగేగంతళయఔు గసమం ఄభన చోట్ తిుడు  ట్టఔడ్ద, నఱు చేమఔడ్ద. 
 ఱసమీమిఔ ఴాభ ఔయౌగించ ేనఱు యసధయబ ైనంత తగిగంచకోరసయౌ. 
 48 ఖంట్ఱ ఱోప నొహు భమిము రసప తగిగత,ే కులాతు ఄతుా రెభపఱా ఔద తృసయౌ. 
 చీఱభండ్ఱాతుకూ గసమం ఄభత ేఴ -ైఴీల్ వస్ రేశకోఔడ్ద. 

 
3.3 ఎకు్రరమిట్ ్తౄసర ఔియుల   
 భ భమిము కూంద  ఫాగసఱఱో ఈండ ేఱాంగ్ ఫో న్స ఔు తౄసర ఔిర్ ఄళాడ్ం శయాయసధాయణం; ఄభత ేయట్్తు శమ ైన 
శభమంఱో చహంచకోఔతృో త ేదీయఘకసఱ రెభఔఱాయఱుగస మిగియౌతృో తాభ. చికూతస ఄందతు తౄసర ఔియల ళఱల  
అళహటయోభమఱభెట్్స్ ళశు ంద . ఄనేఔబ ైన తౄసర ఔిర్స ఱేదా  యౌాక్ మింగ్ తౄసర ఔిర్స ఈంట్ ేఴ మోమేజిక్ యౖసక్ ఔడా 
మసరొచి. 
రసయధ  తుమసి యణ 

 నొహు భమిము రసప 
 ఄళమళం తుచేమఔతృో ళడ్ం  
 డీతౄసమిమట్ ్భమిము ఄశషజబ ైన ఔదయౌఔఱు  
 డీతౄసమిమట్్తు దర యఔమించకోళడాతుకూ ఎక్స-మ ేతుతుశమ ి

 
చికూతస 
దెఫబ తగియౌన తృసర ంతాతుా ఔదఱతుళాఔుండా చేమాయౌ. చెఔక, గొడ్ెఖు ఱేదా భడుచిన రసమసు తిరఔ దాామస ఔ 
ఫాగసతుా భమొఔ ఫాగసతుకూ ఖట్్టగస ఔట్్ట అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ. దీతుతు ళహరలంట్ేజ్ ఄంట్ాయు. ళహరలంట్ేజ్ తృసర యంతేంచాఔ 
భుంద రేలా యొఔక యంఖు ఏమిట్ో నమోద చేశకోరసయౌ. 
గసమం/తౄసర ఔిర్ ఄభన ఫాఖం - ళహరలంట్ేజ్ రేమాయౌసన తీయు: 
రేలైా (తౄసఱెంజ స్) - ఔక రేలాతో ఄదన ఆరసాయౌ (ఫడీడ  యసట ో హంగ్ ఄంట్ాయు) 
చేభ (బ ట్ాకసయుల్స) - చేతి యొఔక ట్ెమిమనల్ ల్ు నండు భుంజేభ యొఔక తృసర కూసభాల్ థర్డ ళయఔు  
భణ ఔట్ుట  (కసయుల్స ఱేదా ఄఱాా) - డుశటల్ తృసభర్ కుాజ్ నండు భుంజేభ యొఔక తృసర కూసభాల్ థర్డ ళయఔు  
మోచేభ (ఱోమర్ ఎండ్స షుబ యస్ ఱేదా ఄఱాా) - డుశటల్ తృసభర్ కుాజ్ నండు చేతి యొఔక ఄుర్ ళన్-థర్డ 
ళయఔు  
ఫాషుళప (షుబ యస్) - మోచేభ మిడుల్ ళన్-థర్డ నండు బ డ్ ముదఱు ళయఔు (బుజంతో ఔయౌహ) 
తృసదం భమిము కసయౌచీఱభండ్ (ట్ాయసల్ ఱేదా బ ట్ాట్ాయసల్) - కసయౌ రేఱు ఫాఖం ముదట్ ్నండు కసఱు ఄుర్ 
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ళన్-థర్డ ళయఔు  
కసఱు (ట్్తమా ఱేదా పహఫూయఱా) - కసయౌ రేఱు ఫాఖం ముదట్ ్నండు త డ్ ఄుర్ ళన్-థర్డ ళయఔు (మోకసఱు 
భమిము కసయౌచీఱభండ్తో ఔయౌహ). ఫో ఱర్-ఫరమాన్ ళహరలంట్స ఔడా రసడొచి. 
మోకసఱు (పభర్ యొఔక ఱోమర్ ఎండ్స ఱేదా ట్్తమా యొఔక ఄుర్ ఎండ్స) - భయౌలయోయౌకూ శమిగసగ   భన నండు 
త డ్ ఄుర్ ళన్-థర్డ ళయఔు 
త డ్ (పభర్) - కసయౌ రేఱు ఫాఖం ముదట్ ్నండు ట్రంక్ యొఔక తుపల్ ఱభెన్ ళయఔు. థాభస్ ళహరలంట్స భంచి ఎంహఔ. 
ఄతయళశయ చికూతాస యఫాఖంఱో మోగికూ చికూతస ఄంద ంచేట్పుడ్  ెరధాన ఱక్షయం ఴ మోమేజ్ న ఄదప చేమడ్ం. 
తమసాత నొహు నండు ఈఴభనం, ఆళ కమిక్-మీయౄిావన్ తురసమించడ్ం భమిము ఆనెిక్షన్ ఔయౌగించ ేదామసి ఱు 
ఏబ ైనా ఈంట్ ేత ఱగించడ్ం ళంట్ ్ఄంఱసఱు మిఖణ ంచాయౌ. 
3.4 ళ భున్ తౄసర ఔిర్స  
రెనాూశఔు దెఫబఱు/గసమాఱు తఖఱడాతుకూ రధాన కసయణాఱు రసషనాఱ దాామస ఔయౌగ ేఄతృసమాఱు ఱేదా 
డుతృో ళడ్ం ళఱల  ఔఱుఖుతేంద . మోగితు అశతిరకూ తీశఔుతృో భ ేశభమంఱో ఄజఞఖాతుగస ఈంట్ ే మసఱళహస్ ఔడా 
మసరొచి. C-ళ భున్ ఆంజుమ ీఔయౌగిత ేకచిితంగస ట్రా భాట్్క్ ఫ్రభన్ ఆంజుమ ీఔడా ఈంట్ుంద . 
రసయధ  తుమసి యణ 

 ఖతంఱో ట్రా భా ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరసయౌ 
 నొహు  
 నయమోఱాజిఔల్ డెపహళహట్స  
 ఎక్స-మ,ే CT యసకన్ భమిము MRI తుఔుండా తుయాఴించాయౌ 

చికూతస 
మాకూసడెంట్స ఄభన చోట్ మోగికూ దెఫబ తగియౌన ఫాగసతుా ఎఔుకళగస ఔదఔుండా పస్ట ఎభడ్స ఄంద ంచాయౌ.  
ళ మిాఔల్ కసఱమ్ ళ భున్ ఆంజుమ ీఱేదా ళ మిాఔల్ కసఱమ్ ళ భున్ ఆంజుమ ీఔయౌగించ ేదెఫబ కసతూ తగియౌ ఈంట్ ేమోగితు 
ఔదఱతుళాఔుండా ఈంచి, రెంట్న ేఅశతిరకూ తీశఔురెయళాయౌ. ఖట్్టగస ఈండ ేళ మిాఔల్ కసఱర్, యసట ో ప్స తో ఔడున ఫాక్ 
ఫో యుడ  మీద శతృో మిటవ్ ఫాల క్స శయౘమంతో ఈంచి అశతిరకూ తీశఔురెయళాయౌ.  
రెనాఔు దెఫబ తగియౌంద  ఄతు ఄనభానం ళళేు  మోగితు  దద చెఔక మీద ఎఔుకళగస ఔదఱఔుండా ఱేదా ఫ్ ల ఔసన్ 
ఱేఔుండా అశతిరకూ చేమసియౌ. 
దెఫబ తగియౌన తృసర ంతాతుా ఔదఱతుళాఔుండా చేమాయౌ. చెఔక, గొడ్ెఖు ఱేదా భడుచిన రసమసు తిరఔ దాామస ఔ 
ఫాగసతుా భమొఔ ఫాగసతుకూ ఖట్్టగస ఔట్్ట అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ. దీతుతు ళహరలంట్ేజ్ ఄంట్ాయు. ళహరలంట్ేజ్ తృసర యంతేంచాఔ 
భుంద రేలా యొఔక యంఖు ఏమిట్ో నమోద చేశకోరసయౌ. 
మోగికూ తీళరబ ైన యఔుయసర ళంతో ఔడున ఒ న్ తౄసర ఔిర్ ఄముంట్ ేశయకబ ిమ తుషమల్ ఔట్ుట  రేమఔడ్ద; ఎందఔంట్ ే
ఔట్ుట  రేమడ్ం భమింత రభాదఔయం ఄరొాచి. 



381 
 

4.1 ఫ్భట్సస (కసట్ుల ) 
4.2 మాతుభల్ ఫ్భట్సస (జంతేళపఱు ఔయళడ్ం) 
 ంపడ్ె జంతేళపఱు భమిము ఔా య జంతేళపఱు ఏబ ైనా భతులహతు ఔమిళేు  ఄద  'జంతేళపఱు ఔయళడ్ం' కూందఔు 
ళశు ంద . ళహంషం, పయౌ, చియుతపయౌ, దభుమఱగొండు, ఎఱుఖుఫంట్,్ ఏనఖు, తూట్ ్ఏనఖు, దనాతృో తే, తోడేఱు, 
చేఱు, ముశలైా, యధ /ఄడ్య ఔుఔకఱు భమిము ఄడ్య ంద  ళంట్ ్ఔా య భఽగసఱు భతులహతు ఔమిచిన దాకఱాఱు 
ఈనాాభ. ఆఱాంట్ ్జంతేళపఱ లైా, దంతాఱు, ంజఞ భమిము కొభుమఱఱో ఈండ ేశక్షమజీళపఱ కసయణంగస 
భతులహకూ ఆనెిక్షనల  శంఔామియసు భ. ఄంతేకసఔ యట్ ్ళఱల  ఱాశమేవన్స,  నట్ేరట్్ంగ్ భమిము ఔాలహంగ్ ఆంజుమీస్ 
ఏయుడ్తాభ. పేళహమల్ & ఐ ఆనామిస్, నయమోతోమసక్స, ఴీమోతోమసక్స, ఫొ రెల్  మోిమేవన్ భమిము కసంతృౌండ్స 
తౄసర ఔిర్స ళంట్్య ఔడా చడొచి. 
చికూతస 

 ఄతయళశయ ఴశు రచికూతస చేమాయౌస మసరొచి 
 యఔుం తృోముంట్ ేళయకూుకూ యఔుం ఎకూకంచాయౌ 
 గసమం ళఱల  ళచేి శంకూలవటతఱఔు చికూతస ఆరసాయౌ; ఈదా: మేతస్, ట్ెట్ానస్, నయమోతోమసక్స 
 ఆనెిక్షన్ మసఔుండా మాంట్్ఫయోట్్క్స 
 ట్ెట్ానస్ ట్ాకససభడ్స 0.5ml యసట ట్స; నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత ఔ యసమ,ి భయా అయు నండు నెాండ్ె 

నెఱఱ ఱోప ఔ యసమి 
 
4.3 ఆనెసక్ట ఫ్భట్సస (పయుఖు కసట్ుల ) 
భతులహతు ఄనేఔ యకసఱభెన పయుఖుఱు ఔుడ్ెతన ేఈంట్ాభ; కసఔతృో త ేఄందఱో ఄతి తఔుకళ భాతరబ ేతీళరబ ైన 
ఆఫబందఱు ఔయౌగియసు భ. తేఱు, జ మిా ళంట్్య ఆఱా ఆఫబంద  ఔయౌగించ ేరసట్్ఱో ఈంట్ాభ. ఱక్షణాఱు - నొహు, రసప, 
ఎయాగస ఄళాడ్ం భమిము అ రదేఴంఱో దయద రేమడ్ం. 
చికూతస 
దోభఱు భమిము ఆతయ కుట్కసఱు  
ఄధ ఔ శంకయఱో  కుట్కసఱు ఔుడుత ేఄయ ఔుట్్టన తృసర ంతాతుకూ భాతరబే ఆనెిక్షన్ ఱేదా రతిచయయ ఏయుడ్ెతేంద . ఆయ 
కొద ద మోజుఱఱో తగిగతృో తాభ ఱేదా ఆంట్ ్దాామసన ేచికూతస తృ ందొచి. ఄభత ేదోభఱు ళఱల  మసనా జీళపఱు 
ఴమీయంఱోకూ రరేయంచ ేఄళకసఴం ఈంద . ఈదా: భఱేమిమా, య్లేమతుమాళహస్, ప భఱేమిమాళహస్. దోభఱు భమిము 
కుట్కసఱు ళఱల  ఫ్ోల మిడ్స ఱోఔల్ ఱేవన్స ఏయుడ ేఄళకసఴం ఈంద .  
చికూతస - తృసపయఱార్ ఄట్్రకేమిమా   
1. ళ ట్్రజిన్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ి
2. ళ ఔండ్మ ీఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ మసఔుండా ట్ాహఔల్ మాంట్ీబ ైకోా తమల్ భందఱు 

http://www.emedicinehealth.com/script/main/art.asp?articlekey=4723
http://www.emedicinehealth.com/script/main/art.asp?articlekey=4060
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తేనెట్ీఖఱు, రసస్ు ,్ యౘమ ాట్సస భమిము చీభఱు  
కొండుతు భమిము యవప యసక్ న గోయలతో శయౘమంతో ఱేదా ఏదెభనా ఖట్్ట ళశు ళపతో ళయకూు ఴమీయం నండు 
తుయౄమయౌంచాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: యవప యసక్ ఔు యంధరం చేమడ్ం ఱేదా కొండుతు ఫఱం ఈయోగించి తిు  తీమడ్ం ళంట్్య చేమఔడ్ద. 
రసస్ు్ భమిము యౘమ ాట్సస కొండుతు ళద ఱేమళప, కసఫట్్ట ఄయ ఔుట్్టన తమసాత భయా ఔుట్ేట ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. 
ళయకూు ఄయ ఈనా చోట్ు నండు దయంగస ళచేిమడ్ం భంచిద .  
చికూతస 
ఄధ ఔ ఱసతం కుట్కసఱు ఔుడుత ేకొతుా ఖంట్ఱతృసట్ు దయద, నొహు భమిము రసప ఈంట్ుంద . దీతుకూ రతేయఔబ ైన 
చికూతస ఄళశయం ఱేద. 
శాఱు తీళరతతో ఔుట్్టనపుడ్ె : 
1. రదేఱసతుా శఫుబ భమిము తూట్్తో యబరయచాయౌ.  
2. కోల్డ  ఔం రస్ రసప తగిగంచడాతుకూ  
3. ఔుట్్టన రదేఱసతుా గోఔఔడ్ద, ఄఱా చేళేు  ఆనెిక్షన్  మిగ ేరభాదం ఈంద . 
నొహు ఱేదా రసప ఄధ ఔంగస ఈనాపుడ్ె: 
1. ఐస్ తృసయక్ ట్ాహఔల్ ఄహల కేవన్ ఱేదా కసఱబ ైన్ ఱోవన్ ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనాతుకూ. 
2. ళహశటమిక్ మాంట్ీఴిశటబ ైన్స భమిము ఄనాఱెు ళహక్స నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ. 
3. ళహశటమిక్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస తీళరబ ైన రతిచయయఱు ఈంట్.ే 
కుట్కసఱు ఔుట్్టన తమసాత ళయకూు శుఽష కోఱోుభన ఱేదా యజింగ్, అతరే త, ఄఱశట్, దయద ఱేదా ఛాతీ ఖట్్టగస 
ఄభతృోభనట్ుట  ఄతుహశు నాా దాతుా ఄనాప భఱాకూటక్ యౖసక్ గస మిఖణ ంచాయౌ. 
ఄడురనయౌన్ ఆంజక్షన్ 1 mg (ఴ ైడోరజన్ ట్ాయటమేట్స యౄంఱో) 0.5-1.0 ml IM ఆంజక్షన్ ఄడురనయౌన్ (1:1000 
య ఱయవన్) రతి ద ఴేన నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమ.ి 24 ఖంట్ఱతృసట్ు యయరేక్షుంచి ఄనాప భఱాకూసస్ 
తియఖఫ్డ్ెతేందేమో చడాయౌ. 
 
4.4 ళేాక్ ఫ్భట్సస (తృసభు కసట్ుల ) 
రంచరసయు ంగస 2000 జఞతేఱ తృసభుఱు ఈనాాభ, ఫాయతదేఴంఱో 216 యకసఱ తృసభుఱు ఈండ్గస రసట్్ఱో 52 
భాతరబ ేయవూమితం ఄభనయ. శంళతసమసతుకూ దాదాపగస 2 ఱక్షఱ భంద  తృసభు కసట్ుకూ ఖుమ ిఄభత ేఄందఱో 
16000 భంద  చతుతృో తేనాాయు. ఫాయత దేఴంఱో యవూమితబ ైన తృసభుఱతో ఄధ ఔఱసతం ఎఱాహడ ేభమిము 
రెభమిడ ేఔుట్ుంఫాతుకూ చెంద న తృసభుఱే ఈంట్ాభ. నాఖుతృసభు, ఔట్లతృసభు, యఔుహంజమ,ి తరా చ తృసభు, యస ళేకల్డ  
రెభర్, ముదఱభెనయ ఎఔుకళగస ఔతుహంచ ేతృసభుఱు. 
ఇ తృసభుఱు కసట్ు రేమడ్ం దాామస ఏ యఔం ఄభన యవ చయయఱు జయుఖుతేనాాయో రెంట్న ేఖుమిుంచడ్ం ఔవటం. 
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ఄభత ేఎఱాహడ్సస ళఱల  నయమోట్ాకూసక్ యౘతు జయుఖుతేంద  భమిము రెభమిడ్సస ళఱల  రసశకాఱార్ యౘతు భమిము 
యఔుం ఖడ్డఔట్ేట యసభయిాం తగిగతృో ళడ్ం ళంట్్య జయుఖుతాభ. 
ఖభతుఔ: మోగితు రెంట్న ేమాంట్-ీరెనమ్ (యయుఖుడ్ె) ఄందఫాట్ుఱో ఈనా అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: తృసభు కసట్ు రేళహన దఖగయ కోమఔడ్ద, యంధరం  ట్టఔడ్ద, యయౖసతుా ననట్్ దాామస ఱాఖడాతుకూ 
చడ్ఔడ్ద, తృసభు మసలైల , భూయౌఔఱు భమిము ఐస్ తృసయక్ ళంట్్య  ట్టఔడ్ద, ఎఱెకూటోక్ యౖసక్ ఆళాఔడ్ద, 
భమిము కసట్ు మీద యయసమనాఱు ఱేదా ఆతయ భందఱు ూమఔడ్ద. 
I. తృసర ధమిఔ చికూతస 
1. ఎభర్ ర,ే ఱసాశ ఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా చడాయౌ భమిము IV భాయగం ఏమసుట్ు చేమాయౌ. 
2. మోగికూ భమిము ఔుట్ుంఫ శబుయఱఔు ఏమీ కసద ఄతు ధెభయయం/బమోయస ఆరసాయౌ. 
3. యఱసాంతితుశు  మోగ ిరెచిగస ఈండేఱా చశకోరసయౌ. ఎఔుకళగస ఔదఱడ్ం దాామస యవం ఴమీయంఱో యశుమించ ే
ఄళకసఴం ఄధ ఔం ఄళపతేంద . 
4. మోగి ఔదఱఔుండా డ్ెకోఫ్ట్్ట కసట్ు రేళహన ఫాగసతుకూ ళహరలంట్స ఱేదా ళహల ంగ్ ఏమసుట్ు చేమాయౌ. యఱభెనంత ళయఔు 
ఔండ్మసఱు ఔదఱఔుండా చడ్డ్ం భుకయం. 
5. కసట్ు రేళహన దఖగయ కోమడ్ం, యుదదడ్ం, ఄధ ఔంగస ఔడ్ఖడ్ం, భయదన, భూయౌఔఱు ఱేదా యయసమనాఱు ూమడ్ం 
ళంట్్య చేమఔడ్ద.దీతు ళఱల  ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద  భమిము యవం ఴమీయంఱోకూ రెయ్ల  ఖతి  మిగ ే
ఄళకసఴం ఔడా ఈంద . యబరంగస ఈనా ఖుడ్డన తీశఔుతు కసట్ు రేళహన దఖగయ భఽదళపగస తేడుచి భమొఔ ఖుడ్డతో 
అ తృసర ంతాతుా దఱుగస ఔహు ఔట్ాట యౌ.  
6. నొహు ళశు ంట్ ేశాఱు మోతాదఱో భతేు  ఆళాతు ఄనాఱెు ళహక్ (ఈదా: తృసమసళ ట్భాల్) రసడాయౌ. 
7. ట్ామిాక ాట్స (ఏదెభనా ఫాగసతుా ఖట్్టగస ఔట్్ట ఈంచేందఔు రసడ్ెతాయు, దీతుకూ యసట ో ప్ ఱేదా ఫ్ల్ట ఈంట్ుంద ) దాామస 
తృసభు కసట్ు రేళహన రదేఱసతుకూ 10 cm  భన ఔట్ాట యౌ. ఄభత ేభమీ ఖట్్టగస కసఔుండా ఔ రేఱు దమేంత కాయ ఈంచి 
ట్ామిాక ాట్స ఔట్్ట మోగితు అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ. ఔకయసమ ిదీతుా ఔట్ాట ఔ యయుఖుడ్ె ఆచాిఔన ేదఱు చేమడ్ం ఱేదా 
తీమడ్ం చేమాయౌ. ట్ామిాక ాట్స భమీ ఖట్్టగస ఔట్టఔడ్ద. 
II. తృసభుతు ఖుమిుంచడ్ం 
తృసభుఱ ట్ల  యవమమిజఞా నం ఈంట్ ేకసట్ు రేళహంద  ఏ తృసమో రెభదయతుకూ తెయౌమజేమాయౌ. ఄభత ేతృసభుతు 
ఖుమిుంచడాతుకూ గసతు చండాతుకూ గసతు శభమం ళఽధా చేమఔడ్ద.  భగస తృసభుతు చం ేరమతాంఱో భమింత 
భంద  రభాదంఱో డ ేఄళకసఴం ఈంద . 
III. మియౕఱనఱు  
తృసభు కసట్ు రేళహన ఫాగసతుకూ 10 cm  భన చట్ుట కొఱత తీశకోరసయౌ, ఆఱా రతి మ ండ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు 
ఔ యసమ ిచేమాయౌ. ళహంఖల్ తెరత్ కౌంట్స, ఱసాశ తుఱుపకోఖయౌగ ేశభమం భమిము ఛాతీ రసయకోచన యసభయిాం 
ళంట్్య నమోద చేఈకోరసయౌ. మోగ ి భ ఔనమ ుఱు భూశు నాాడేమో మియౕయౌంచాయౌ.  భన చెహునయ రతి ఖంట్ ఱేదా 
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మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిచేమడ్ం భంచిద . 
మీక్షఱు: BT, CT & 20 మితుట్స షో ల్ ఫలడ్స కసల ట్్ంగ్ ట్ెస్ట (20WBCT) 
20 మితుట్స షో ల్ ఫలడ్స కసల ట్్ంగ్ ట్ెస్ట (20WBCT) 
మోగి నండు 2 ml యఔుం ళేఔమించి గసజు గొట్టంఱో రేళహ, 20 తుభుయౖసఱ తృసట్ు యసధాయణ ఈయోౖణ ఖాతఱో ఔదఱఔుండా 
ఈంచాయౌ. 20 తుభుయౖసఱ తమసాత నెభమద గస గసజు గొట్ాట తుా ఔడ్ఱో; ఔరేల యఔుం ఖడ్డఔట్టఔుండా ఈంట్ ేమోగికూ 
తృసభు యవం దాామస ఴ ైతృో ప భతరననజ నేమిమా ళచిినట్ుట . కచిితబ ైన తుమసి యణ చేశకోరసయౌ ఄనఔుంట్ ేమోగ ిదఖగయ 
నండు ముదట్ోల  4 ml యఔుం ళేఔమించి 2 ml 20WBCT ఔు ఈయోగించి భమొఔ 2 ml యఔుంఱో యసధాయణ ళయకూు యఔుం 
ఔయౌహ యఔుం ఖడ్డఔడ్ెతేందేమో చడాయౌ. మ ండుంట్్ఱో పయౌతం కేఱా ళళేు , దాతుా ఫట్్ట మాంట్-ీరెనమ్ ఏమసుట్ు 
చేమాయౌ. 
5.1 ఫర్ా్ (కసయౌన గసమాఱు) 
చయమం, భూయకోళ ేభమిము ఱోఱ ఈనా ఔణజఞఱాతుకూ ళచేి థయమల్ ట్రా భాతు ఫర్ా్ ఄంట్ాయు. దీతు ళమీగఔయణ 
ఎంత ళయఔు భమిము ఎంత ఱోతే రేడుమి ళఱల  కసయౌంద  ఄన ేదాతు ఫట్్ట ఈంట్ుంద . ఴమీయం ముతుంఱో ఔనాా ఎఔుకళ 
కసయౌత ేదాతుా యయసు యబ ైనద గస మిఖణ ంచాయౌ; ఎందఔంట్ ేఆఱాంట్ ్ఫర్ా్ ఄభనపుడ్ె ఫ్ూల భడ్స ఱాస్, 
కసట్ఫో యౌజం, ఄతూమిమా భమిము ళ ఔండ్మ ీఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు చాఱా ఎఔుకళ. 
ఴమీయం ఎంత ఱసతం కసయౌంద  ఄన ేయవమాతుా తెఱుశకోళడాతుకూ "యౄల్ అఫ్ 9" రసడాయౌ 

ట్ేఫుల్ 4: యౄల్ అఫ్ 9 శచి 
ఴమీయంఱ  ోఫాగసఱు  దదఱఔు 

(%) 
హఱల ఱఔు (%) 

తఱ 
ఄుర్ యౌంబ్స  
ట్రంక్ యొఔక మాంట్ీమిమర్ ఱేదా తృో ళటమిమర్ ఈమితఱం 
ఱోమర్ యౌంబ్స 
 మితుమం   

9 
9 
18 
18 
1 

18 
18 
18 
14 
1 

 
చికూతస 
కసయౌన గసమాఱన ఫర్ా డుగీా భమిము ఴమీయం మీద ఎంత ళయఔు గసమం ఄభంద  (ఫాడ ీశమేిస్ ఏమిమా - BSA) 
ఫట్్ట ళమీగఔమియసు యు. తీళరతన ఫట్్ట ఏ యఔబ ైన చికూతస, ఏ రదేఴంఱో ఆరసాయౌ ఄనేద  తుయణభయసు యు. శాఱుబ ైన ఫర్ా్ 
భమిము ళ ఔండ్స-డుగీా ఫర్ా్ కేళఱం 2 నండు 3 ఆంచఱు ఱేదా  దద రసమిఱో 15% భమిము హఱలఱఱో 10% BSA 
భాతరబ ేఄభత ేరెభదయతు శచనా బేయఔు ఆంట్ ్నండ ేచికూుశ తృ ందళచి. 
2. ళ టమ ైల్ గసజ్ ఫాయండేజ్ ఱేదా తడు ట్ళల్ ఈయోగించి కసయౌన రదేఱసతుా ఔహు ఈంచాయౌ. కసట్న్ ఖుడ్డ రసడుత ేచయమం 
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ఆమిాట్ేట్స ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద . ఆయ భమ ీఖట్్టగస కసఔుండా దఱుగస గసమాఱ మీద యళడ్ం దాామస తిుడు 
తఖుగ తేంద . గసయౌ యో ఔఔుండా ఈండేందఔు ఫాయండేజ్ రేమాయౌ.  
3. గసమం ళదద కసయౌన చమసమతుా ఱేదా ఆతమసతర రసట్్తు ఫఱళంతంగస త ఱగించడ్ం ఱేదా ఱాఖడ్ం ళంట్్య 
చేమఔడ్ద. 
తీళరబ ైన ఫర్ా్ ఄంట్ ేముదట్ ్ఱేదా మ ండ్ళ డుగీా ఫర్ా్  దదరసమిఱో 25% భమిము హఱలఱోల  20% BSA ఈంట్ుంద  
ఱేదా భూడ్ళ డుగీా ఫర్ా్ >10% BSA ఈంట్ుంద . ఆఱాంట్ ్గసమాఱు ఄభన రెంట్న ేఄతయళశయ చికూతస 
చేమాయౌ.  
1. మోగి ఫరతిఔునాాడో ఱేదో  ఖుండ ెకొట్ుట కోళడ్ం, ఱసాశ భమిము ఔదయౌఔఱ దాామస ఖుమిుంచాయౌ. ఄఱాంట్్య ఱేఔతృో త ే
రెంట్న ేCPR (2ళ ఄధాయమంఱో చడ్ండు) ముదఱు ట్ాట యౌ. 
2. మోగి మీద ఈనా ఫట్టఱు త ఱగించ ేరమతాం చేమఔడ్ద. ఄభత ేకసఱుతేనా ళశు ళపఱు ఱేదా తృ ఖకూ ఱేదా 
రేడుకూ దయం  ట్ాట యౌ. 
3. తీళరబ ైన గసమాఱు ఈనా మోఖుఱఔు చతూాట్్తో యబరయచఔడ్ద, దీతు ళఱల  యౖసక్ కూ ఖుయభేయ రభాదం ఈంద . 
4. ఫాయండేజ్ ఱేదా తడు ట్ళల్ దాామస కసయౌన రదేఱసతుా ఔతృసుయౌ. 
తృసర ణాఱు తుయౌ ేరమతాాఱు భమిము అశతిరఱ  ోతీశకోరసయౌసన చయయఱు  
1. ఎభర్ ర ేఄడ్డంఔుఱు త ఱగించాయౌ. ఖద ఱో ఫంద ీఄభయ ఈంట్,ే ముయౘతుకూ కసయౌన గసమాఱు ఈంట్,ే 
ఔనఫొ భమఱు, భుఔుకఱో జుట్ుట  కసయౌనట్ుట  ఈంట్,ే ఱసాశ ఆఫబందఱు, ళ ్రైడ్ర్, చెభతనయంఱో భాయుు భమిము 
శిట్ంఱో తృ ఖభళహ ఈంట్ ేఆనహఱేవన్ ఆంజుమ ీఄభనట్ుట  తుమసి మించకోరసయౌ.  
2. మోగి ఱసాశ మీక్షుంచి తఖు చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
3. ఆతయ గసమాఱు ఏబ ైనా ఄమాయభేమో మీక్షుంచి చికూతస ఄంద ళాడ్ం. 
కసయౌన గసమాఱ తీళరతన యఱలలలహంచడ్ం యౄల్ అఫ్ 9 దాామస చేమాయౌ. 
యసధాయణ చయయఱు  
1. ఫ్ూల భడ్సస  
రెభడ్స ఫో ర్ కసనయఱా దాామస IV ఫ్ూల భడ్సస ఆనిావన్. ఖతి 4 ml/kg/BSA%. మింఖర్స ఱాకేటట్స య ఱయవన్ 
ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త ేయసధాయణ ళ ఱభెన్. శఖం మోతాద ముదట్ ్8 ఖంట్ఱోల  ఆరసాయౌ, మిఖతా శఖం తమసాతి 16 
ఖంట్ఱోల  ఆరసాయౌ. ఫ్ూల భడ్స థెయ శమితృో తేందో ఱేదో  మోగ ిఖంట్ఔు యడుచ ేభూతరా తుా ఫట్్ట తెఱుశకోరొచ .ి 
 దదరసమిఱో ఖంట్ఔు 30-50 ml భమిము చినాహఱలఱోల  0.5-1 ml/kg రసఱయం ఈనాట్ుట  ఄభత ేఴమీయంఱో 
ఫ్ూల భడ్సస శమితృో భనట్ుల . ఴ చితఖుగ ఱ అధాయంగస ఫ్ూల భడ్సస ఆనిావన్ భాయుికోరొచ .ి 
2. నొహు నండు ఈఴభనం 
యసధాయణ తిుడుతో రళఴిశు నా తూట్్తో కోల్డ  ఔం రస్, ఄభత ేభమీ చఱలతు తూయు రసడ్ఔడ్ద. 
భామిిన్ శఱేిట్స (15 mg/ml) 10-15 mg ఆంజక్షన్ యసట ట్స, ఄళశయం ఄననఔుంట్ ే4-6 ఖంట్ఱఔు భమొఔ యసమ ి
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ఆరొాచి. 
ఱేదా 
 తిడున్ 25-100 mg ఆంజక్షన్ (SC/IM); చినాహఱలఱఔు మోతాద - 0.5-2 mg/kg. 
ఱేదా  
 ంట్ాజోళహన్ ఆంజక్షన్ -  దదఱఔు (IM/IV) 30 mg, తీళరబ ైన నొహు ఈంట్ే 45-60 mg. శంళతసయం  భన 
హఱలఱఔు (IM/SC) 1 mg/kg ఱేదా IV దాామస ఄభత ే500 mcg/kg. ఄళశయం ఄనఔుంట్ ే3-4 ఖంట్ఱఔు ఔ 
యసమి ఆరొాచి. 
3. గసమాఱఔు చికూతస 
> యయసమనాఱ దాామస ఔయౌగ ేఫర్ా్ తు మిఖతా రసట్్తు తూట్్తో యబరయచాయౌ.  
> ఫట్టఱు, భట్్ట భమిము తృ ఔుకఱన త ఱగించాయౌ. 
> డెరళహసంగ్: నొహుతు తగిగశు ంద , ళయమసి ఱన ఱుిఔుంట్ుంద  భమిము ళ ఔండ్మ ీఆనెిక్షన్ ఄళాఔుండా 
తురసమిశు ంద . 
> ళహఱార్ శ ఱాిడెభమాజ భన్ 1% ఱేదా ళహఱార్ నెభట్ేరట్స ఱేదా తౄసర మీళ ట్్న్ 1% కుామ్. 
> ఄంచఱోల  చట్ృట  కసయౌనా ఱేదా ఛాతీ దఖగయ ఫర్ా్ ఈనాా తౄసళహభ ఔటమి  
> మాంహళహయౌలన్ 500 mg IV ఆంజక్షన్, అర్ ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి హఱలఱఔు 50-100 mg/kg, మోతాదతు 
నాఱుఖుగస ఫాగించి రేశకోరసయౌ  
ఱేదా 
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ 500 mg ఆంజక్షన్, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱతృసట్ు. 
ఔఱిర్ ళ తుసట్్యట్ ీమీక్షఱ అధాయంగస మాంట్్ఫయోట్్క్స. 
> ఎభర్ రే గసమం ఄముంట్ ేఎండోట్రా కూమల్ ట్ృయబ్, తీళరబ ైన ఫర్ా్ ఄముంట్ ేనాయో గసయళహట కో్ ట్ృయబ్ దఖగయ 
ఈంచకోరసయౌ. 
> తీళరబ ైన ఫర్ా్ ఄభనపుడ్ె మూమినమ ీకసథెట్ర్ ఄభమిి ఖంట్ఔు ఔ యసమ ిభూతరం యడ్ెదఱ ఎంతో 
మియౕయౌంచాయౌ.  
> పజియోథెయ 
> ఄళశయం ఄభత ేతృసల ళహటక్ శయుమ.ీ 
> రేడు తృసతూమం ఱేదా ఆఫబంద  ఔయౌగించ ేయయసమనం తాఖడ్ం దాామస ననయు భమిము గొంతే ఎయాగస భామ ి
రసశు ంద . దీతున ేయసకల్డ్ ఄంట్ాయు. ఇ శందయైంఱో మోగ ిరెంట్న ేచఱలట్ ్తూయు తాగ ిరెంట్న ేయసధాయణ ఈయోౖణ ఖాతఱో 
ఈనా తృసఱు ఱేదా ఖుడ్ెడ  తాగసయౌ. అ తమసాత అశతిరకూ తీశఔురెలలడ్ం భంచిద . 
మోగికూ యవమశచి 
ఫర్ా్ తీళరత ఖుమించి, రసట్ ్ళఱల  జమిగ ేమిణాభాఱ ఖుమించి మోగికూ భమిము ఔుట్ుంఫశబుయఱఔు యళమించాయౌ. 
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కసయౌన గసమాఱు ఄభన రెంట్న్ మోగితు అశతిరకూ తయయౌంచడ్ం భంచిద . 
 భన చెహున తృసర ధమిఔ చికూతస తృసట్్ంచడ్ం దాామస మోగికూ ఔయౌగ ేయౘతు తగిగంచళచి. 
6.0 తౄసమిన్ ఫాడీస్ (ఫమట్ ్దామసి ఱు/ఴఔఱాఱు) 
ఴమీయంఱోకూ ఄళశిఱు ఔయౌగించ ేతౄసమిన్ ఫాడీస్ భుఔుక, చెయ, యోతు భమిము మూమేతర దాామస ఱోఱకూ 
రరేయంచళచి. ననట్్ దాామస ళచేి తౄసమిన్ ఫాడీస్ ఱామింక్స, ఫరా తుకమల్ ట్ీర, ఇయో పేఖస్ ఱేదా ఔడ్ెపఱో ఈండుతృో భ ే
ఄళకసఴం ఎఔుకళ. 
రసయధ  తుమసి యణ  
శభశయ ఈనా రదేఱసతుా ఫట్్ట రసయధ  తుమసి యణ చేమాయౌ; రసయధ  ఱక్షణాఱు తౄసమిన్ ఫాడ ీఔ రదేఴంఱో ఈండ్డ్ం ళఱల  
ఔయౌగ ేఆన ల్బేవన్ ఱేదా ఄడ్డంకూ ళఱల  ఫమట్డ్తాభ. 
చికూతస భాయగదయశకసఱు  
తౄసమిన్ ఫాడీస్ న ఖుమిుంచి, త ఱగించాయౌ. ఔడ్ెపఱో ఈండ ేతౄసమిన్ ఫాడీస్ చాఱా ఄయుదగస ఱక్షణాఱన రదమిశయసు భ 
కసఫట్్ట యట్్కూ ఎట్ుళంట్ ్చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద. 
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16ళ ఄధాయమం 
భాయౌగ ాంట్స రసయధఱు 

భాయౌగ ాంట్స రసయధఱు ఖుమించి చెేుట్పుడ్  ెతయచగస యతుహంచ ేదం "కసనసర్". కసనసర్ ఄనేద  ఄనేఔ యకసఱభెన 
భాయౌగ ాంట్స రసయధఱన శచిశు  రంచ రసయు ంగస ఄనేఔ భంద కూ ఄనామోగసయఱు ఔఱుఖజేశు  భమిము తృసర ణాఱ 
మీదఔు తీశకొచేి ఄళశి. 
 
1.1 గ ైనెకోఱాజిఔల్ భాయౌగ ాతూసస్ 
1.2 ళ మిాక్స కసమిసననభ  ా(Cacx) 
ఱక్షణాఱు 

 తృసర యంబ దఴఱోల  ఎట్ుళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఈండ్ళప 
 భుదయు దఴఱోల  - తృో స్ట-కసభట్ల్, ఆంట్ర్-బ న ర్ర ళల్ ఱేదా తృో స్ట-బ ననతృసశల్ రెజ భనల్ తెల డుంగ్ ళంట్ ్

ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ 
 రసయధ  యొఔక చిళమ ిదఴఱోల  నొహు భమిము ఆనాకంట్్నెన్స ళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహయసు భ 

మియౕఱనఱు  
 రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, కూామాట్్తున్, మూమిమా 
 మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, తృ తిుఔడ్ెప/ యౌాక్ ఄఱాట ో యో ననఖాప, IVU 
 ళ మిాక్స ఫమాస ఱేదా ఄఫాాయమల్ తృసప్ ళహమమర్ ఱేదా VIA/Vili ళీతుంగ్   
 రసయధ  దఴన తుమసి మించేందఔు భతేు  (EUA) దాామస ఫ్భభాయనయళల్ మీక్ష, మ కోట -రెజ భనా మీక్ష 

తుతుశమిగస చేమాయౌ   
 
ఴియోట తృసథాఱజీ: యసకాభస్ ళ ల్ కసమిసననభా (SCC) 90%, ఄడునన కసమిసననభా - 10%; ఄయుదగస కూలమర్ ళ ల్, 
యసమల్ ళ ల్, యసమోకభా ముదఱభెనయ ఈండొచి  
 
ళేటజింగ్: FIGO: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA భమిము IVB 
తృసర ధమిఔ కసనసర్ దఴఱు - IB, IIA భమిము ళ ఱెక టడ్స IIB 
భుదయు కసనసర్ దఴఱు - IIB ఫయౌక, IIIA భమిము IIIB 
 
మిపయల్ 
ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస గ ైనకసఱజిస్ట దఖగయఔు రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ. 
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ళ మిాక్స కసమిసననభాఔు శమ ైన చికూతాస యధానం రతేయఔ అశతరే ఱోల  చేళ ేమీక్షఱన ఫట్్ట తెఱుశకోరొచ .ి 
చికూతస  
ఴశు రచికూతస, మేడుయోథెయ భమిము కుమోథెయ ళ మిాక్స కసమిసననభా నమం చేమడాతుకూ రసడ్ెతాయు. 
ళేటజ్ 1  
ఴశు రచికూతస భమిము మేడుయోథెయ క ేయఔబ ైన పయౌతాఱు ఆయసు భ. ఄభత ేఇ దఴఱో ముఔు ళమశఱో ఈనా 
మోఖుఱఔు ఴశు రచికూతస చేమడ్ం దాామస ఒళమీఱు కసతృసడ ేఄళకసఴం ఈంట్ుంద . మసడుఔల్ ఴిశటమ ఔటమీ భమిము  యౌాక్ 
యౌంతౄసడుళ ఔటమీ ఴశు రచికూతస తఔుకళ ళమశనా రసమికూ చేమడ్ం భంచిద . ళమశఱో  దదరసయు భమిము 
ఴశు రచికూతస ళఱల  ఄధ ఔ నవటం జమిగ ేరసమికూ మేడుయోథెయ, అ తమసాత కుమోథెయ చేమడ్ం ఈయోఖఔయం. 
ళేటజ్ 2  
ఇ దఴఱో మేడుయోథెయ ళహతౄసయుస చేయసు యు. దీతుతోతృసట్ు క మోథెయ ఔడా చేమాయౌస మసరొచి. కొతుా శందమసైఱోల  
ఴశు రచికూతస తమసాత మేడుయోథెయ భమిము క మోథెయ ఔడా చేమాయౌస మసరొచి. ఈదా: యౌంఫ్ గసల న్డ ్ ఔు కసనసర్ 
ళచిిన మోఖుఱఱో. ట్ృయభయుల  ఫయౌకగస ఈంట్ ేకుమోమేడుయోథెయ ఈయోఖఔయం. 
ళేటజ్ 3 & 4  
ఇ దఴఱోల  మేడుయోథెయ ఔకట్ ేరసయధ తు తగిగంచఖఱ భాయగం. కొతుాయసయుల  మేడుయోథెయ భమిము కుమోథెయ ఔయౌహ 
ఆరసాయౌస మసరొచి. 
ఖమిైణీఱఱ  ోఆనేాళహవ్ ళ మిాఔల్ కసమిసననభ  ా
కేళఱం 3% ఖమిైణీఱఱో భాతరబ ేఆనేాళహవ్ ళ మిాఔల్ కసమిసననభా రసయధ  తుమసి యణ ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద . రసయధ  
దఴ, ఖయైధాయణ దఴ భమిము మోగి తుయణమం మీద చికూతస అధాయడు ఈంట్ుంద . ళ భట్ాఱజి భమిము కోఱోుయో కహక్ 
ఫమాస దాామస ళ మిాక్స కసమిసననభా-ఆన్-ళట్ు రసయధ  తుమసి యణ ఄభన ఖమిైణీఱఔు తుమిదవటబ ైన చికూతస రశళం 
ఄభన అయు రసమసఱ ళయఔు ఆళాఔుండా ఈండొచి.  
బ ైకోా ఆనేాళహప్ ఱేదా ఆనేాళహప్ కసమిసననభా ఄభత ేఖయైధాయణ శభమంఱో ఔడా ఫమాస చేళహ రసయధ  తుమసి యణ 
చేమాయౌ. కొతుా శందమసైఱోల  బ ైకోా ఆనేాళహప్ కసమిసననభాఔు తఖు జఞఖాతుఱు తీశఔుతు తుమిదవటబ ైన చికూతస రశళం 
తమసాత ముదఱు ట్టట చి. 
ఖయైధాయణ ముదట్ ్దఴఱో, 20 రసమసఱు, కసమిసననభాఔు చికూతస ఄంద ంచడ్ం మిఖణఱోకూ తీశకోఔడ్ద. ఄభత ే
రసయధ  దఴన ఫట్్ట ఴశు రచికూతస ఱేదా మేడుయోథెయ చేమాయౌస మసరొచి. మ ండ్ళ తెభరభాళహఔం చిళమ ిరసమసఱోల  ఄభత ే
ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేకుమోథెయ చేయొచి. భూడ్ళ తెభరభాళహఔంఱో ళహళేమిమన్ చేళహ తడ్డన తీళహన తమసాత 
కసమిసననభాఔు ఴశు రచికూతస శమితృో తేంద  ఄంట్ే దాతుా తుయాఴించాయౌ ఱేదా మ ండ్ె రసమసఱ తమసాత 
మేడుయోథెయ/కుమో-మేడుయోథెయ చేమాయౌస ఈంట్ుంద . 
చికూతస తమసాత చయయఱు  
ళ మిాక్స కసమిసననభాఔు చికూతస తృ ంద న మోఖుఱఱో యసధాయణంగస మ ండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప ఇ రసయధ  తియఖఫ్ట్ేట 
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ఄళకసఴం ఈంద . కసఫట్్ట ఇ మ ండ్ె శంళతసమసఱఱో రతి 2 ఱేదా 3 నెఱఱఔు ఱసమీమిఔ మీక్ష, ననడ్ల్ ఄళ ళ మంట్స, 
మ కోట రెజ భనల్ మీక్ష భమిము తృసప్ ళహమమర్స ళంట్్య చేభంచకోరసయౌ. తమసాత భూడ్ె శంళతసమసఱ తృసట్ు రతి 4 
నండు 6 నెఱఱఔు ఇ మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. అ తమసాత శంళతసమసతుకూ ఔ యసమ ిచేభంచఔుంట్ ే
శమితృో తేంద . నొహు, రెజ భనల్ తెల డుంగ్, GI ఱేదా GU డుశింక్షన్ ళంట్్య ఫమట్డుత ేక్షుణణంగస మీక్షుంచాయౌ.  
రసయధ  కచిితంగస తియఖఫ్డ్ెతేంద  ఄనఔున ేమోఖుఱఱో తయచగస చెస్ట పహయౌమ్స భమిము ఄఫోడ మినల్- యౌాక్ CT 
యసకన్స చేమాయౌ. CT యసకన్ ఱేదా IVPs ళఱల  ఔడా ముమేట్యల్ ఄఫ ర్ర క్షన్ తుమసి యణ చేయొచి. 
మోగికూ యవమశచి  
తృసప్ ళహమమర్స భమిము యశళల్ ఆనెసెక్షన్ అఫ్టర్ ఄళహట్్క్ మాళహడ్స (VIA) యొఔక తృసర భుకయతన యళమించాయౌ. 
తృో స్ట-కోభట్ల్, తృో స్ట-బ ననతృసశల్, ఆంట్ర్-బ న ర్ర ళల్ తెల డుంగ్ భమిము రెజ భనా నండు డుఱసిర్ు ళంట్ ్ఱక్షణాఱు 
ఔనడుత ేరెంట్న ేరెభదయతు శంరద ంచాయౌ.  
చినా ళమశఱో  యల, ఄనేఔభంద తో ఴఽంగసయం, భయ్టతృసమిట్ ీభమిము ధభతృసనం ళఱల  ఇ రసయధ  ఔయౌగించ ే
నయౖసట తుా యళమించాయౌ. 
1.3 ఎండోబ ట్్రమం కసమిసననభ  ా
ఱక్షణాఱు:  దదరసమిఱో తృో స్ట-బ ననతృసశల్ PV తెల డుంగ్   
మియౕఱనఱు  

 రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, కూామాట్్తున్, మూమిమా 
 మేడుమాఱజీ మీక్షఱు:  IVU, CXR, తృ తిుఔడ్ెప/ యౌాక్ ఄఱాట ో యో ననఖాప  
 ళ భట్ోఱజీ: ఎండోబ ట్్రమల్ ఔుయమ ట్్టంగ్స 
 రసయధ  దఴన తుమసి మించేందఔు భతేు  (EUA) దాామస ఫ్భభాయనయళల్ మీక్ష, మ కోట -రెజ భనా మీక్ష 

తుతుశమిగస చేమాయౌ   
ఴియసట ఱజీ: యసధాయణంగస ఄడుననకసమిసననభా ఈంట్ుంద ; ఄయుదగస కూలమర్ ళ ల్, యసమల్ ళ ల్, యసమోకభా ముదఱభెనయ 
ఈండొచి  
ఴియోట ఱాజిఔల్ గేాడ్స, తృో ర గోాళహస్ న తెఱుపతేంద : GIII ఔనాా GI బేఱు    
ళేటజింగ్: FIGO: IA, IB, IC, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA భమిము IVB 
తృసర ధమిఔ కసనసర్ దఴఱు: IAG1, IBG1, II భమిము ఄతయధ ఔ II  
భుదయు కసనసర్ దఴఱు: III and IV 
 
మిపయల్ 
ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస గ ైనకసఱజిస్ట దఖగయఔు రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ. 
ముట్ెమిన్ కసమిసననభాఔు శమ ైన చికూతాస యధానం రతేయఔ అశతరే ఱోల  చేళ ేమీక్షఱన ఫట్్ట తెఱుశకోరొచ .ి 
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చికూతస 
యసి తుఔంగస  యుఖుతేనా ఎండోబ ట్్రమల్ కసనసర్ ఈనా మోఖుఱఱో ఇ రసయధ  నమం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఄధ ఔం. ఇ 
కూంద చెహున చికూతాస యధానాఱఱో ఔట్ ్రసయధ తు నమం చేమఖఱుఖుతేంద . 
1. ఫ్భఱేట్యల్ యసయౌుంగో-ఉపమ ఔటమీ తోఔడున ఴిశటమ ఔటమీ 
2. ఫ్భఱేట్యల్ యసయౌుంగో-ఉపమ ఔటమీ తోఔడున ఴిశటమ ఔటమీ భమిము ఄడ్ెు రెంట్స మేడుభేవన్ థెయ. కసనసర్ 50% 
 భగస భయోబ ట్్రమల్ ఔండ్మసఱోల కూ  మిగితృో త ేఱేదా గేాడ్స 3 ట్ృయభర్ భయోబ ట్్రమల్ ఆనేావన్ ఈనాపుడ్ె ఇ 
దదతితు ఄభఱు చేయసు యు. 
మీజనల్ భమిము డుళ టంట్స బ ట్ాయసట ళహస్ ఈనా మోఖుఱఱో రసయధ తు నమం చేమడ్ం దాదాప ఄయసధయం. ఄభత ే
కొతుా ఄయుదెభన శందమసైఱోల  యౘమోమన్ థెయ దాామస మోగ ికోఱుఔున ేఄళకసఴం ఈంద .  
ముట్ెమిన్ ళ మిాక్స రబేమం ఔనఔ ఈంట్,ే ఇ కూంద  చికూతసఱోల  ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ రమతిాంచళచ :ి 
1. ఫ్భఱేట్యల్ యసయౌుంగో-ఉపమ ఔటమీ తోఔడున ఴిశటమ ఔటమీ, అ తమసాత అడ్ెు రెంట్స థెయ  
2. మేడుమాల్ ఴిశటమ ఔటమీ 
3.  యౌాక్ భమిము  మిఄయోట్్క్ యౌంఫ్ ననడ్స డుళ క్షన్. 
 
1.4 రెజ భన  ాభమిము ళఱా కసనసర్ 
ఱక్షణాఱు 

 రెజ భనా భమిము/ఱేదా ళఱాఱో ఱుయకోతృసల కూమా భమిము ఆతయ డుయోట ో పహక్ భాయుుఱు   
 దయద ఔ శభశయ; ఆద  ఄఱసర్ గస భామొచి (నాన్-ఴీయౌంగ్ ఄఱసర్స) 
 శర్-ఆనెిక్షన్ ళఱల  నొహు 
 కసనసర్ మసళడాతుకూ ఫామోు యౌన్స గసల ండ్స, ఱాతమా బేజోమస, ఱాతమా బ ైననమస భమిము కూలట్ోమిస్ రధానబ ైన 

రదేఱసఱుగస ఈంట్ాభ; కొతుా యసయుల  గోాభన్ యౌంఫ్ఄడుననతి ఔడా కసనసర్ ఔు కసయఔం ఄరొాచి. 
మియౕఱనఱు  

 రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, కూామాట్్తున్, మూమిమా 
 మేడుమాఱజీ మీక్షఱు:  IVU, CXR, తృ తిుఔడ్ెప భమిము  యౌాక్ ఄఱాట ో యో ననఖాప  
 రసయధ  దఴన తుమసి మించేందఔు భతేు  (EUA) దాామస ఫ్భభాయనయళల్ మీక్ష, మ కోట -రెజ భనా మీక్ష 

తుతుశమిగస చేమాయౌ; దీతు ళఱల  తృసర ధమిఔ రసయధఱ ఈతుకూతు ఖాఴించళచి ఱేదా ఆతయ రదేఱసఱ యశుయణ 
ఖుమించి తెఱుశకోరొచి (ఈదా: Cacx)   

 ళఱాల్ ఱేదా రెజ భనల్ య్వన్ నండు ఫమాస చేమడ్ం దాామస రసయధ  తుమసి యణ చేయొచి 
 
ఴియసట ఱజీ: యసధాయణంగస యసకాభస్ ళ ల్ కసమిసననభా ఈంట్ుంద ; ఄయుదగస KS, కూలమర్ ళ ల్, యసమల్ ళ ల్, యసమోకభా 
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ముదఱభెనయ ఈండొచి  
ఴియోట ఱాజిఔల్ గేాడ్స, తృో ర గోాళహస్ న తెఱుపతేంద : GIII ఔనాా GI బేఱు   
 
ళేటజింగ్: FIGO: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA భమిము IVB 
తృసర ధమిఔ కసనసర్ దఴఱు: IAG1, IBG1, II భమిము ఄతయధ ఔ III  
భుదయు కసనసర్ దఴఱు: III and IV 
 
మిపయల్ 
ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస గ ైనకసఱజిస్ట దఖగయఔు రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ. 
ళఱోా-రెజ భనల్ కసమిసననభాఔు శమ ైన చికూతాస యధానం రతేయఔ అశతరే ఱోల  చేళ ేమీక్షఱన ఫట్్ట తెఱుశకోరొచ .ి 
 
చికూతస 
రెజ భనా: ళేటజ్ 1 ట్ృయభయుల  ఄుర్ థర్డ ఫాఖంఱో ఈనాట్లభత ేఴిశటమ ఔటమీ, రెజ భనెఔటమీ, యౌంఫ్ ననడ్స డుళ క్షన్ భమిము 
కొతుా యసయుల  మేడుభేవన్ థెయ.  
ఆతయ  భరభమ ీట్ృయభయుల  మేడుభేవన్ థెయ దాామస (ఎక ర్యాల్ తెమ్ మేడుభేవన్ థెయ భమిము ఫరా కూథెయ) చికూతస 
ఄంద ంచళచి. మేడుభేవన్ ఖనఔ కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స ఄభత ే(రెళహకోరెజ భనల్ ఱేదా మ కోట రెజ భనల్ పహశట ఱా ళఱల ) 
 యౌాక్ ఎక్సఎంట్మేవన్ దదతితు ఄనశమించాయౌ. 
ళఱాా: రెభడ్స ఎకూసవన్ భమిము యౌంఫ్ ననడ్స డుళ క్షన్; దీతుకూ మినయౘభంప యసట యమల్ ఆనేావన్ < 1 mm 
ఈనాపుడ్ె. 
ళేటజ్ 3 ఱేదా 4 కసనసర్ ఄభత ేఴశు రచికూతస, మేడుభేవన్ థెయ భమిము/ఱేదా కుమోథెయ. 
 
1.5 భాయౌగ ాంట్స ట్ోర తౄో ఫాల ళహటక్ రసయధ  
ఱక్షణాఱు: ఄయుదగస ళచేి యసయౌడ్స ట్ృయభర్. ఖయైధాయణ ళఱల  ఔయౌగ ేఴ ైడాట్్డుతౄసర్మ మోల్ మసళడ్ంతో ఇ రసయధ  
ళశు ంద . దీతు ళఱల  యసధాయణ ఱేదా ఎకోట హక్ రశళం ఄరొచి; కొతుాయసయుల  ఄండ్ం ఖయైంఱోన ేభయణ ంచళచి. 
ఖయైధాయణ ఄపుడ్ె ఱేదా తమసాత "ఱార్ు-పర్-డేట్స" ముట్ెయస్ ఔు శంఫంధ తబ ైన ఄశషజబ ైన రెజ భనల్ తెల డుంగ్ 
మోగిఱో ఔనడ్ెతేంద . ఆతయ ఱక్షణాఱు - ఔడ్ెప ళచిిన శంకేతాఱు ఱేదా ర-ఎకసల ంహసమా 
మియౕఱనఱు  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, కూామాట్్తున్, మూమిమా, ßHCG యసి భ, ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ మూమినమ ీ
HCG 
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు:   CXR, CT యసకన్స ఱక్షణాఱన ఫట్్ట బ ట్ాయసట ళహస్ ఈందో ఱేదో తెఱుశకోళడాతుకూ, 
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తృ తిుఔడ్ెప భమిము  యౌాక్ ఄఱాట ో యో ననఖాప  
ళ భట్ాఱజీ: D&C నండు ఔుయమ ట్్టంగ్స   
ఴియసట ఱజి: కొమియోకసమిసననభా, ఴ ైడాట్్డుతౄసర్మ మోల్, కొమియోఄడుననభా డెశట ో భ న్స  
 
ళేటజింగ్ 
భునట్ ్ఖయైధాయణ భమిము కుమోథెయ భధయ ళయళధ , తృసర ధమిఔంగస ఈనా HCG యసి భ, శంకయ, ఎతేు , 
మిభాణం భమిము బ ట్ాయసట ళహస్ ఈనా రదేఴం (బ దడ్ె తృసర ంతం ఄభత ేఄతయంత రభాదఔయం), మోగ ిళమశస 
(ళమశ  మిగేకొదీద ఄతృసమం  యుఖుతేంద ), తృసమిట్,ీ ఖతంఱో ఏబ ైనా కుమోథెయ జమిగిందా ళంట్ ్ఄంఱసఱన 
ఫట్్ట ళేటజింగ్ భూడ్ె యకసఱుగస ఈంట్ుంద  - ఱో మిస్క, మోడ్మేట్స మిస్క భమిము ఴ ై మిస్క శభూయౘఱు 
మిపయల్ 
ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస గ ైనకసఱజిస్ట దఖగయఔు రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ. 
భాయౌగ ాంట్స ట్ోర తౄో ఫాల ళహటక్ రసయధ  కూ శమ ైన చికూతాస యధానం రతేయఔ అశతరే ఱోల  చేళ ేమీక్షఱన ఫట్్ట 
తెఱుశకోరొచ .ి 
చికూతస 
ఴశు రచికూతస: ఱక్షణాఱు ఔనడ్ెతేంట్ ేD & C ట్రభల్ - ఴిశటమ ఔటమీ  
కుమోథెయ: కొమియోకసమిసననభా ఫాగస కుమోళ తుసట్్వ్; కసఫట్్ట బ ట్ాయసట ట్్క్ ళహితిఱో ఈనాా ఔడా నమం చేయొచి 
ఱో మిస్క శభూషం  
మోగికూ ఔతువటం ఔనాా కసశు  ఎఔుకళ తృో ర గోాళహటక్ ఆండుకేట్ర్స ఈంట్ ేఇ శభూషంఱో చేయుితాయు 

బ తోట్ెరకేసట్స (MTX) (IM) 50mg, మోజుఱు 1, 3, 5, 7 
దీతుతోతృసట్ు 

తౄో యౌతుక్ మాళహడ్స (IM) 6mg, మోజుఱు 2, 4, 6, 8 
బ తోట్ెరకేసట్స ళహంఖల్ ఏజ ంట్స భమిము ఄధ ఔ మోతాదఱో MTX + తౄో యౌతుక్ మాళహడ్స రసడ్ఔం తృసర ధమిఔ రసయధ  
దఴన శచిశు ంద .  
రతి అయు మోజుఱఔు ఔ యసమ ి భన చెహునయ రసడాయౌ; ఆఱా HCG ఖుమిుంచఱేఔుండా తృోభన తమసాత ఎతుమిద  
రసమసఱు రసడాయౌ 
 
మోడ్మేట్స మిస్క భమిము ఴ  ైమిస్క శభూయౘఱు 
మోగికూ తీళరం నండు ఄతి తీళరబ ైన తృో ర గోాళహటక్ ఆండుకేట్ర్స ఈంట్ ేఇ మ ండ్ె శభూయౘఱఱో చేయుితాయు  
కసంతనేవన్ కుమోథెయ: 
MTX + మాకూటననబ ైళహన్-D + ళ భకోల తౄసశిబ ైడ్స + ఎట్టతృో ళ భడ్స: 
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D1: MTX 50mg i/v, 200mls N/Sఱో భూడ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు; ఎట్టతృో ళ భడ్స 100mg i/v, 200mls N/Sఱో 
భు భు తుభుయౖసఱ తృసట్ు; మాకూటననబ ైళహన్-D 0.5mg i/v   
D2: MTX 50mg i/v, 200mls N/Sఱో భూడ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు; మాకూటననబ ైళహన్-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 యసమ ి భన చెహునయ రసడాయౌ; ఆఱా HCG ఖుమిుంచఱేఔుండా తృోభన తమసాత ఎతుమిద  
రసమసఱు రసడాయౌ 
ఖభతుఔ: చికూతసఔు శుందన ßHCG బ శమ మంట్స దాామస తెఱుశు ంద , ళయంఱో భాయకర్ అయు నండు ఎతుమిద  
రసమసఱ తృసట్ు ఔతుహంచఔుండా ఈండేంత ళయఔు చికూతస కొనయసగించాయౌ 
 
1.6 ఒళమ ీకసనసర్ 
ఎహతీయౌమల్ ట్ృయభర్స: ఒళమీకూ శంఫంద ంచి భాయౌగ ాతూసస్ ఱో 90% ఆందఱో ఫాఖం ఄముయంట్ాభ    
ఱక్షణాఱు:  తృసర ధమిఔ దఴఱో ఄతి తఔుకళ ఱేదా ఄశఱు ఎట్ుళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళప. మోఖం భుద మ ేకొదీద 
ఄఫోడ మినల్ డుళ టనషన్, తృ తిుఔడ్ెపఱో తృసఱుఫల్ భాస్, నొహు భమిము ఄళ భకట్సస ఈతుకూ ళంట్ ్ఱక్షణాఱు 
ఔతుహయసు భ.    
మియౕఱనఱు  

 రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, U&Es 
 మేడుమాఱజీ మీక్షఱు:   CXR, CT యసకన్స,  తృ తిుఔడ్ెప భమిము  యౌాక్ ఄఱాట ో యో ననఖాప  
 ఴియసట ఱజీ: ఉతౄో మ ఔటమీ నభూనా ఱేదా ఱామసట్మి దాామస ఫమాస 

ఎహతీయౌమల్ ట్ృయభర్స ఴియసట ఱజీఱు: ళయస్ (ళహస్ట) ఄడుననభా, భుయకూనస్ (ళహస్ట) ఄడుననభా, ఎండోబ ట్రా భడ్స 
ఄడుననకసమిసననభా, కూలమర్ ళ ల్ ఄడుననకసమిసననభా, గసా నయఱోయస ళ ల్ ట్ృయభర్ , తీకస ళ ల్ ట్ృయభర్, ళ మోట యౌ-ఱేడుగ్ 
ళ ల్ ట్ృయభర్, మిక్్్ ట్ృయభర్స.   
ళేటజింగ్: శమిుఔల్ (ఱామసట్మి): FIGO: IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, III భమిము IV 
మిపయల్ 
ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస గ ైనకసఱజిస్ట దఖగయఔు రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ. 
ఒళమ ీకసనసర్ రసయధ  కూ శమ ైన చికూతాస యధానం రతేయఔ అశతరే ఱోల  చేళ ేమీక్షఱన ఫట్్ట తెఱుశకోరొచ .ి 
చికూతస 
ఴశు రచికూతస: ఒబ నెఔటమీతో తృసట్ు TAHBSO. ఔరేల ట్ృయభర్ ూమిుగస త ఱగించడ్ం యసధయం కసఔతృో త ేభాకూసభం 
డీఫయౌకంగ్ (ళ భట్ో-మిడ్కూటవ్) ఴశు రచికూతస చేమాయౌ. ళేటజ్ IA ట్ృయభర్ భమిము ఴియసట ఱజీ ఄనఔఱంగస ఈంట్ేన ే
ముతూఱేట్యల్ యసయౌుంగో-ఉతౄో మ ఔటమీ చేమాయౌ     
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కుమోథెయ  
ఄడ్ెు రెంట్స కుమోథెయ: భుదయు దఴఱోల  ఈనా రసమికూ భమిము ఴియసట ఱజీ ఄనఔఱంగస ఱేతు రసమికూ ఇ చికూతస 
చేమాయౌ 
కుమోథెయ మ జిబ న్  

A: D0: రఴ ైడేరవన్ 0.9 NS 3000mls/24 hrs 
దీతుతోతృసట్ు 

S: D1:  తృసకూలట్ాక సల్ 175mg/sq m 
దీతుతోతృసట్ు 

S: ళహయసరలళహటన్ 100mg/sq m 
ళ భకూల్: రతి ఆయరెభ ఔక మోజుఱఔు, అయు ళ భకూలైల ; యట్్తో FBC, ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస, మూమిమా, కూామాట్్తున్ మీక్షఱు 
చేమాయౌ. చికూతసఔు భుంద 24-hr కూామాట్్తున్ కూలమమ న్స మీక్ష కచిితంగస చేమాయౌ 
మేడుయోథెయ 
మ ళహడ్ెయళల్ ఱేదా మిఔమ ంట్స రసయధ కూ మేడుయోథెయ శచించాయౌ.  
షో ల్ ఄఫోడ మినల్ మేడుభేవన్ - 30GY/20F/4wks 
దీతుతోతృసట్ు  
 యౌాక్ ఫూస్ట - 50Gy  
ఇ థెయ రసడ్డ్ం దాామస దీయఘకసఱం కసనసర్ ఄదపఱో ఈంట్ుంద  భమిము మోగ ిభంచి పయౌతాఱతో కోఱుఔుంట్ాడ్  ె 
ఄభత ేఫామ ీఄళ భకట్సస ఈనాా, గనతూమంగస మోగ ిఫయుళప తఖుగ తేనాా మేడుయోథెయ కసంట్రా -ఆండుకేట్ెడ్స 
 
2.1 చయమ కసనసయుల   
2.2 నాన్-బ ఱననట్్క్ చయమ కసనసయుల   
ఱక్షణాఱు: నమం ఄళాతు పండ్ెల , దీయఘకసఱం శయయయయమఱో ఈండ్డ్ం, తృసత కసయౌన గసమాఱు భమిము ననడ్ల్ 
ఆనాాఱెాాంట్స. దాదాప ఄందమిఱో ఔతుహంచ ేఴ చిమిఔ/శంకేతాఱు ఏమిట్ంట్ ేఎఔసతృో జ్ ఐన రదేఴం యౄప 
భామితృో ళడ్ం, కొతుగస పండ్ె  మిగ ినమం కసఔతృో ళడ్ం. కొతుా యసయుల  ఆట్ుళంట్ ్భాయుుఱే తృసత కసయౌన గసమాఱ 
మీద ఔడా ఏయుడొచి. 
మియౕఱనఱు   

 య్వన్ భమ ీచినాద గస ఈంట్ ేఄళశయం ఱేద  
 ఎభుఔఱు ళయఔు ఄళశి  మిగిందతుహళేు ఱోఔల్ ఎక్స-మ ే
 ట్ృయభర్ ళమీగఔమించఔతృో త ేCXR 
 ఫమాస - ఄళశయం ఈనా చోట్ ఎకూసవనల్ ఫమాస 
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ఴియసట ఱజీ: ఫలశల్ ళ ల్ (BCC) భమిము యసకాభస్ ళ ల్ కసమిసననభాస్ (SCC) 
ళేటజింగ్: TNM ళేటజింగ్ ళమీగఔయణన ఄనశమించాయౌ  
మిపయల్: రతేయఔ రెభదయ తుపణుడ్ె ఄళశయం ఈందతుహళేున ేఆరసాయౌ 
 
ఴశు రచికూతస 
నాన్-బ ఱననభా ళహకన్ కసనసర్ ఔు రధానబ ైన చికూతసగస ఴశు రచికూతస రసడ్ెతాయు. ఆందఱో ఫాఖంగస కసనసర్ 
ట్ృయభయుల  భమిము చట్ృట  ఈనా చమసమతుా త ఱగించాయౌ. నాన్-బ ఱననభా 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, గసా ఫ్టట భమిము 
కొతుాయసయుల  మాంపయట్ేవన్. యసి తుఔంగస కసనసర్ న నాఴనం చేళ ేదితేఱెభన ఔుయమ ట్్టంగ్, డెళహకేట్్ంగ్ ఱేదా 
ఔాయోథెయ ఔడా ఄళశమసతుా ఫట్్ట రసడొచి. 
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 ఈంట్ ే
ళహశటమిక్ కుమోథెయ: ఆద  భుదయు దఴఱోల  ఈనా మోఖుఱఔు; మేడుయోళ తుసట్ెభజర్ తో తృసట్ు ళహయసరలళహటన్ 
S: ళహయసరలళహటన్ ఆనిావన్ రసమసతుకూ అయు యసయుల ; దీతుతోతృసట్ు మేడుయోథెయ  
ర-ఴ ైడేరవన్ తుతుశమ,ి రతి ళ భకూల్ కూ భుంద FBC & ఫలడ్స క మిళట  ోతుతుశమ ి(యళమసఱఔు Cacx చడ్ండు) 
ఖుమిుంప/తురసయణ 
శభమానయసయం మీక్షఱు చేభంచకోళడ్ం ఱేదా ళీతుంగ్ భమిము క యట్ోట్్క్ భాయుుఱు ఔతుహంచగసన ేచికూతస 
చేభంచకోళడ్ం ళంట్్య చేమాయౌ; చయమంఱో హగ మంట్స తఔుకళ ఈనా రసయు UV ఱభెట్స దఖగయఔు రెలాఔడ్ద ఱేదా 
ఎఔసతృో జ్ ఄళాఔడ్ద. 
 
2.3 భాయౌగ ాంట్స బ ఱననభా  
ఱక్షణాఱు: ఖతంఱో ఈనా నేళస్ ఱో భాయుుఱు మసళడ్ం - దయద, యంఖు భామితృో ళడ్ం, మిభాణం  యఖడ్ం, 
యసట్్ఱభెట్స య్వన్స, ఈమితఱం  భకూమసళడ్ం, ఄఱసమేవన్ భమిము/ఱేదా ఉజింగ్.  
మియౕఱనఱు  
య్వన్ భమ ీచినాద గస ఈంట్ ేఄళశయం ఱేద  
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ఉహమితితేు ఱు రసయధ కూ ఖుయమాయభ ఄనఔుంట్ ేఛాతి ఎక్స-మ;ే యౌళర్ బ ట్ాయసట ళహస్ ఄతు ఄనభానం ఈంట్ ే
ఄఫోడ మినల్ అఱాట ో యౌండ్స  
య్వన్ ఄనభానఔయంగస ఈంట్ ేఏళహవనల్ ఫమాస భమిము య్వన్ ఱో భాయౌగ ాంట్స బ ఱననళ భట్సస ఈనాాభేమో 
ఖుమిుంచాయౌ 
ళేటజింగ్: కసల ర్క్ ఱేదా ఫలరయోల  ళమీగఔయణఱు ఈయోగించాయౌ. ట్ృయభర్ మిభాణాతుా ఫట్్ట తృో ర గోాళహస్ ఈంట్ుంద   
 
ఖుమిుంప/తురసయణ  
శభమానయసయం మీక్షఱు చేభంచకోళడ్ం ఱేదా ళీతుంగ్ భమిము నేళస్ ఔు శమ ైన చికూతస 
ఄళశయం ఄనఔుంట్ేన ేమిపయల్ ఆరసాయౌ; యఱభెనంత ళయఔు యసి తుఔంగస ఈనా య్వన్ న నమం చేమాయౌ 
మిపయల్  
ఄళశయం ఄతుహళేు  యసి తుఔంగస య్వన్ న నమం చేమడాతుకూ 
చికూతస 
శమిుఔల్ ఎకూసవన్ 
మేడుభేవన్ థెయ, ఆమికూాభాడ్స ఱేదా ఔాయో థెయ. 
బ ట్ాయసట ట్్క్ ఱేదా ఄన్-మ ళ ఔటఫుల్ బ ఱననభా రసయధఱఔు ఆభూమానన థెయ, ట్ామ గట్ెడ్స థెయ భమిము మేడుభేవన్ 
థెయ. 
బ ఱననభా చికూతస రధానంగస శమిుఔల్ ఎకూసవన్ దాామస ఄంద యసు యు. < 0.8 mm ఈనా ఱేవన్ ఔు 1 cm ఱాట్యల్ 
ట్ృయభర్-పర భామిున్ చేళేు  శమితృో తేంద . ఄభత ే< 0.8 mm ఱేవన్ తోతృసట్ు ఄఱసమేవన్ ఈంట్,ే ళ ంట్్నెల్ యౌంఫ్ 
ననడ్స ఫమాస మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ. ఱాళపగస ఈండ ేఱేవన్స ఔు  దద భామిున్స, మసడుఔల్ ఴశు రచికూతస భమిము 
ళ ంట్్నెల్ యౌంఫ్ ననడ్స ఫమాస ఄళశయం మసరొచి. 
ఱెంట్్గో భాయౌగసా బ ఱననభా భమిము ఱెంట్్గో భాయౌగసా రసయధఱన రెభడ్స ఱోఔల్ ఎకూసవన్ దాామస చికూతస 
ఄంద యసు యు. ఄళశయం ఄనఔుంట్,ే ళహకన్ గసా ఫ్హటంగ్ ఔడా చేమాయౌస మసరొచి. ఆంట్ెన్స మేడుభేవన్ థెయ యట్్కూ 
శమిడ్ద. దఴఱ రసమీగస ఎకూసవన్ ఱేదా మోహ్స బ ైకోా గసా పహక్ ఴశు రచికూతస (ఔణజఞఱం ఄంచఱన ఄంచెఱంచెఱుగస 
త ఱగిశు  ట్ృయభర్ ఱేఔుండా చేయసు యు, ఎంత ఔణజఞఱ త ఱగించాయౌ ఄనేద  ఴశు రచికూతస ఄపుడ్ె చేళ ేబ ైకోా యో కహక్ 
మీక్ష దాామస తుయణభయసు యు).  
మోగి మిళహితి క్షీణ శు నాా ఱేదా రసమ ిఴశు రచికూతస తృసడ్ఔతృోభనా ఆమికూాభాడ్స భమిము ఔాయోథెయ ఖుమించి 
అఱోచించాయౌ. ఆతయ దితేఱు తౄసయౌకూల్స ఱోతృసఱకూ చొచిఔుతృో భ తు చేళేంత శభయిళంతంగస ఈండ్ళప. 
యశుమిశు నా ఱేదా నాడ్ెయఱర్ బ ఱననభాఱు రెభడ్స ఱోఔల్ ఎకూసవన్ దాామస చికూతస ఄంద ంచళచి (తౄసళహమా ళయఔు 
యశుమించి ఈంట్)ే. ననడ్సస యొఔక రబేమం ఈంట్ ేయౌంఫ్ ననడ్స డుళ క్షన్ చేమాయౌస మసరొచి.  
బ ట్ాయసట ట్్క్ బ ఱననభాఔు ఆభూమానన థెయ, భాయౌఔయఱర్ ట్ామ గట్ెడ్స థెయ, మేడుభేవన్ థెయ భమిము ఄయుదగస 
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శమిుఔల్ మిళ క్షన్ చేమాయౌస మసరొచి. 
ఴశు రచికూతస 
ఱక్షయం: యఱభెన చోట్ంతా ూమిుగస ఱోఔల్ ఎకూసవన్  

 రెభడ్స ఱోఔల్ ఎకూసవన్ భమిము గసా ఫ్టట  
 ఴమీయ ఫాఖం తుచేమద ఱేదా చికూతసఔు యఱు ఎళాడ్ె ఄనఔుంట్ ేఅ ఫాగసతుా త ఱగించడ్ం 
 కుమోథెయ: తుచేమద 
 ట్ీమోజోఱబ ైడ్స భమిము DTIC రమతిాంచళచి. 
 మేడుభేవన్: ముదట్ ్ఎంహఔ కసద, కసతూ ఇ శందమసైఱోల  రసడొచి: య్వన్ ఔు ఴశు రచికూతస 

యసధయడ్నపుడ్ ,ె ఎకూసవన్ భామిున్ దఖగయగస ఈనాా ఱేదా యౌలమాట్్వ్ ఆంట్ెంట్స (ఫ్రభన్ బ ట్సస, 
పంగేవన్ ఱేదా ఄధ ఔ యఔు ైయసర ళం, ఎభుఔఱ నొహు) ఈనాపుడ్ .ె 

2.4 ఔతృో ళహస్ యసమోకభా (KS) 
అంజియో-తౄసమేమట్్వ్ ళ ల్స ఔు ళచేి భాయౌగ ాంట్స ట్ృయభర్ న ఔతృో ళహస్ యసమోకభా ఄంట్ాయు; ఆద  యసధాయణంగస 
చయమం నండు ముదఱళపతేంద , ఄభత ే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 ఈండొచి, ఈండ్ఔతృో రొచి. రసయధ  
శంఫంధాతుా ఫట్్ట ఆయ మ ండ్ె యకసఱు: 
1. నాన్-ఎభడ్సస మిఱేట్ెడ్స KS (ఎండ్మిక్)   
2. ఎభడ్సస మిఱేట్ెడ్స KS (ఎహడెమిక్) 
ఱక్షణాఱు: 

 చయమం మీద ఖట్్టగస, భుదయు గోధభయంఖుఱో నాడ్యల్స ఱేదా తృసల క్ ఔతుహయసు భ; ఆయ యసధాయణంగస 
చేతేఱు, కసలైా మీద చడొచి 

 చినాహఱలఱోల  భమిము మోఖతుమోధఔ ఴకూు తఔుకళ ఈనా రసమిఱో యయసు యంగస  మిగితృో భన యౌంఫ్ఄడుననతి 
యౄంఱో ఫమట్డ్ెతేంద ; దీతుకూ ళహకన్ య్వన్స ఏయుడ్ళచ ,ి ఏయుడ్ఔతృో రొచి 

 B ళహంటమ్స ఈంట్ ే(జాయం, చెభట్ట్టడ్ం భమిము ఫయుళప తఖగడ్ం) ఄద  ఎహడెమిక్ యకసతుకూ శచి 
మియౕఱనఱు  

 రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్; తుమసి యణ కోశం ELISA 
 మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: రసయధ  ఱక్షణాఱు ఈంట్ ేCXR 
 ళహకన్ ఫమాస; దాతు తమసాత ఴియోట ఱాజిఔల్ తుమసి యణ 

మిపయల్  
ఎభడ్సస మిఱేట్ెడ్స KS ఈనా రసయు CTC కూలతుక్ న శంరద ంచాయౌ. ఎహడెమిక్ రసయధ  ఈనా మోఖుఱు కచిితంగస 
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ARVs రసడాయౌ 
చికూతస 
శమిుఔల్ ఎకూసవన్, ఔాయోథెయ, ఎఱకోటో  కొమాఖుయఱేవన్ ఱేదా శర్ పహలహమల్ య్వన్స ఔు ఆమికూాభాడ్స.  
ఄనేఔ య్వన్స, డుపూయస్ ఱేదా యౌంఫ్ ననడ్స రసయధ  ఈంట్ ేఱోఔల్ మేడుభేవన్ థెయ భమిము కుమోథెయ.  
AIDS శంఫంధ త ఔతృో ళహస్ యసమోకభా ఈంట్ ేమాంట్ీమ ట్ోర రెభయల్ థెయ ఱేదా కొతుా యసయుల  IV ఆంట్మ ిమసన్ అఱాి.  
ఐమాట్ోర జ తుక్ ఔతృో ళహస్ యసమోకభాఔు ఆభూమానన శ రళ ంట్సస తగిగంచాయౌ. 
ఆండోఱెంట్స య్వన్స ఔు రతేయఔబ ైన చికూతస ఄళశయం ఈండ్ద. ఄభత ేకొతుా శర్ పహలహమల్ య్వన్స న భాతరం 
ఎకూసవన్, ఔాయోథెయ ఱేదా ఎఱకోటో  కోమాఖుయఱేవన్ దాామస త ఱగించళచి. ఆమికూాభాడ్స దితి ఔడా 
శభయిళంతంగస తు చేశు ంద .  ఆంట్రా య్వనల్ యన్-ఫాల ళహటన్ ఱేదా ఆంట్మ ిమసన్ అఱాి ఔడా ఈయోఖఔయబ.ే ఄనేఔ 
య్వన్స, డుపూయస్ భమిము యౌంఫ్ ననడ్స రసయధ  ఈంట్ ేమేడుభేవన్ థెయ (10 - 20 Gy) భమిము కుమోథెయ దాామస 
చికూతస ఄంద ంచళచి. రసయధ  తియఖఫ్ట్టడ్ం ఄనేద  ఄధ ఔ ఱసతం మోఖుఱోల  ఖభతుంచళచి. 
AIDS శంఫంధ త ఔతృో ళహస్ యసమోకభా ఴ యై్ మాకూటవ్ మాంట్ీమ ట్ోర రెభయల్ థెయ (HAART)ఔు ఫాగస శుంద శు ంద . 
దీతుకూ కసయణం CD4+ కౌంట్స  యఖడ్ం దాతు ళఱల  HIV రెభయల్ ఱోడ్స తఖగడ్ం; ఄభత ేచికూతసఱో ఫాఖంగస యడ్ెదఱభేయ 
తృో ర ట్ీభేస్ ఆతుహతట్ర్స ళఱల  మాంజియోజ నెళహస్ అగితృో భ ేరభాదం ఈంద . ఎభడ్సస మోఖుఱఱో ఆండోఱెంట్స రసయధ , 
CD4+ కౌంట్స > 150/microL భమిము HIV RNA < 500 copies/mL ఖనఔ ఈంట్ ేరసమికూ IV ఆంట్మ ిమసన్ 
అఱాి దాామస చికూతస ఄంద ంచళచి. ఄంతఔంట్ ేతీళరతయబ ైన భమిము యయసు యబ ైన రసయధ  ఈంట్ ేరసమికూ: 
ఱభెతృో యో భల్ డాకోసయౄతళహన్ 20 mg/m2 IV, 2 ఱేదా 3 రసమసఱఔు ఔ యసమ.ి  
ఔరేల ఇ భంద తుచేమఔతృో త ేతృసకూలట్ాక సల్ రసడాయౌ.    
ఐమాట్ోర జ తుక్ ఔతృో ళహస్ యసమోకభా శుందన ఆభూమాననశ రళ ంట్సస తుఱుపదఱఔు ఫట్్ట ఈంట్ుంద . ఄళమళ 
భామిుడు జమిగిన మోఖుఱఱో ఆభూమాననశ రళ ంట్సస మోతాద తగిగంచడ్ం దాామస ఔతృో ళహస్ యసమోకభా య్వన్స 
తఖుగ తాభ. ఔరేల మోతాద తగిగంచడ్ం ఔుదయఔతృో త,ే ఆతయ ఔతృో ళహస్ యసమోకభా యకసఱఔు రసడున చికూతసఱు 
రసడ్డ్ం రతాయభాాామం.  
ఎండ్మిక్ ఔతృో ళహస్ యసమోకభాఔు చికూతస ఄంద ంచడ్ం ఔవటతయం భమిము ఄద  యసధాయణంగస యౌలభేట్్వ్ శాఫాళంతో 
ఔడ్ెఔుతు ఈంట్ుంద . 
 
3.1 తఱ భమిము బ డ్ కసనసయుల   
కసమిసననభాఱ యంగస తఱ భమిము బ డ్ ట్ృయభయుల  చాఱా భుకయబ ైనయ; ఎందఔంట్ ేఆయ భతులహకూ 
ఄతయళశయబ ైన ఱసాశ కూామ, మింఖడ్ం, చప, భాట్ాల డ్డ్ం భమిము నభఱడ్ం ళంట్ ్కూామఱఔు ఄడ్డంఔుఱు 
ఔఱుఖజేయసు భ. భదయతృసనం, ధభతృసనం, తృ గసఔు నభఱడ్ం ళఱల  ఇ కసనసయుల  ఄధ ఔంగస ళయసు భ. 
ఱక్షణాఱు: ఫఔకల్ భూయకోయస భమిము నాఱుఔ మీద ర-భాయౌగ ాంట్స 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  
 డెభమ క్ట/ఆనెజడ మ క్ట ఱామింజోయో క/ తృసనెండోయో క/ఫరా ననకయో క భమిము ఫమాస 

ఴియసట ఱజీ: యసకాభస్ ళ ల్ కసమిసననభా ఄతయంత యసధాయణంగస ఔనడ ేఴియసట ఱజీ; ఄభత ేకసనసర్ ళచేి రదేఱసతుా 
ఫట్్ట ఴిశటఱాజిఔల్ యకసఱు భమిము ఫలదాఱు ఔతుహశు ంట్ాభ. ఆతయ ఴియసట ఱజీఱు: ఄడుననకసమిసననభా, 
భూయకోఎహడెమసమభడ్స, అళహతుక్, ఄడునాభడ్స ళహళహటక్ కసమిసననభాఱు, ఫలశల్ ళ ల్ కసమిసననభా, KS, యౌంతోౄ భాఱు, 
తృసల యసమళ భట్ోభా, యసమోకభా, బ ఱననభా, రెయుా ఔస్ కసమిసననభా, యఫోడ భయోయసమోకభా. 
ళేటజింగ్: TNM భాయగదయశకసఱు తృసట్్ంచాయౌ  
 
మిపయల్ 
ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస కసనసర్ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ. 
ట్ృయభర్ ఫో యుడ  దాామస తఱ భమిము బ డ్ ట్ృయభయలఔు చికూతస తుయణభంచాయౌ  
చికూతస 
ట్ృయభర్ ఈనా రదేఴం, రసయధ  ఈనా దఴ, మోగి ళమశ భమిము అమోగసయతుా ఫట్్ట చికూతస ఈంట్ుంద  
మేడుయోథెయ 
నాయో తౄసమింజిమల్ కసమిసననభా భమిము ఆతయ చికూతస ఆళాఱేతు తఱ భమిము బ డ్ ట్ృయభయలఔు రభాణబ ైన 
చికూతస 
40 – 60Gy/20-30F/4-6 wks 
యౌలమాట్్వ్ మేడుయోథెయ: నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ, రసప తఖగడాతుకూ, ఄఱసమేవన్ భమిము తెల డుంగ్ 
తగిగంచడాతుకూ 
కుమోమేడుభేవన్  
ఇ రసయధ కూ ఄతుా దఴఱోల  ఈతుభబ ైన చికూతస కుమోమేడుభేవన్; రతేయకూంచి తృసర ధమిఔ దఴఱోల  ఴమీమసతుమసమణాతుకూ 
శంఫంధ ంచిన రకూామఱన (భాట్ఱతో ఔయౌహ) ఆద  కసతృసడ్ఖఱద 
మ జిబ న్: ళహయసరలట్్న్ 100mg ఆనిావన్ D1+ 625mg 5FU D1 – D4 

A: D0: 0.9 %NS 3000 mls i/v ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు, ర-ఴ ైడేరవన్ 
దీతుతోతృసట్ు 

S: D1: ళహయసరలట్్న్ 80mg/sq m ఔ య్ట్యుఱో, అయు ఖంట్ఱ తృసట్ు 
దీతుతోతృసట్ు 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?term=tumor&amp;version=Patient&amp;language=English
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?term=stage&amp;version=Patient&amp;language=English
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S: D1: D4 5FU 625mg i/v ఔ య్ట్యుఱో, మ ండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు 
ళహంకోా నస్ ళహయసరలట్్న్ తోతృసట్ు మేడుయోథెయ 60Gy/30F/6wks 

ఱేదా 
S: ళహయసరలట్్న్ + బ ైట్ోబ ైళహన్ C మ జిమ్ 

 భన చెహున యధంగస, కసఔతృో త ేబ ైట్ోబ ైళహన్ C 10mg/sq m ఫదఱు 5-FU రసడాయౌ 
యౌంతోౄ భాస్ ఔు CHOP x 6 తుమిదవటబ ైన చికూతస   
ఴశు రచికూతస 
గొంతే తృోభ, భుదయు దఴఱఱో తృసక్షుఔంగస ఱేదా శంూయణబ ైన ఱామింజ ఔటమీ 
ఴశు రచికూతస దాామస రెమిాఔస్ కసమిసననభాన ఫాగస నమం చేయొచి  
ఱుయకోతృసల కూమాన ూమిుగస త ఱగించాయౌ 
 
3.2 థెభమసభడ్స కసమిసననభ  ా 
కొతుా థెభమసభడ్స కసనసయుల  చాఱా ముండు శాఫాళం ఖఱయ; ఆయ దీయఘకసఱం ఴమీయంఱో ఈండుతృో తాభ. "గసభట్ర్"ఱా 
ఈండ ేట్ృయభర్ ఴమీయంఱోన ేదఱసఫాద ఱ తృసట్ు ఈంట్ృ మోగికూ ఎట్ుళంట్ ్ఄ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 థెభమోగోల ఫుయయౌన్ యసి భ 

 మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: థెభమసభడ్స యసకన్, CXR, ఐయో ట్ోప్ ఫో న్ యసకన్, బ డ్ఔు CT యసకన్   
 థెభమసభడ్స య్వన్ ఔు FNAC 

ఴియసట ఱజీ: నాఱుఖు ఴియసట ఱజీ యకసఱు: తృసహఱల మ,ి తౄసయౌఔుయఱార్, బ డ్ెఱల మ ిభమిము ఄనాతృసల ళహటక్  
ళేటజింగ్: TNM భాయగదయశకసఱన ఄనశమించాయౌ  
మిపయల్ 
ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ. 
ట్ృయభర్ ఫో యుడ  దాామస థెభమసభడ్స ట్ృయభయలఔు చికూతస తుయణభంచాయౌ 
చికూతస   
థెభమసభడ్స కసనసయలఱో 80-90% తృసహఱల మ ీకసమిసననభాన ేఈంట్ుంద . రసయధ  యో క  అడ్:భఖ మేలహయో 3:1.   
> 4 cm ఈండే ట్ృయభయుల  యశు ఽతంగస  యుఖుతేంట్ ేూమిుగస ఱేదా దాదాప ూమిుగస థెభమసభడెఔటమీ చేమాయౌ. 
ఴశు రచికూతస తమసాత మేడుయోఄయోడున్ ఄఫలల వన్ చేమాయౌ. ఄధ ఔ మోతాదఱో ఄయోడున్-131 ఴ ైతృో థెభమసభడ్స ఈనా 
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మోఖుఱఱో ఱేదా TSH ఆంజ క్షన్స రేళహన తమసాత మోగికూ ఆళాడ్ం దాామస థెభమసభడ్స ఔణజఞఱ మ ళహడ్ెయన 
త ఱగించడాతుకూ మేడుయోఄయోడున్ ఄఫలల వన్ ఈయోగియసు యు. ఇ చికూతస 6 ఱేదా 12 నెఱఱ తమసాత థెభమసభడ్స 
ఔణజఞఱం ఏబ ైనా మిగియౌ ఈంట్ ేత ఱగించడాతుకూ రసడొచి. 
L-థెభమసకూసన్ TSH శ రళహవ్ మోతాదఱు చికూతస తమసాత ఆరసాయౌ భమిము ళయం థెభమోగోల ఫుయౌన్ యసి భతు 
మియౕయౌంచాయౌ. దీతుళఱల  మోగికూ రసయధ  తియఖఫ్ట్ేట ఄళకసఴం ఈందో ఱేదో  ఄధయమనం చేయొచి. బ డ్ఔు ఄఱాట ో యో ననఖాప 
చేమడ్ం దాామస యౌంఫ్ ననడ్సస ఱో రసయధ  తియఖఫ్డ్ెతేందో ఱేదో  తెఱుశకోరొచ .ి 20 to 30% మోఖుఱఱో, రతేయకూంచి 
 దద రసమిఱో, థెభమసభడ్స కసమిసననభా తియఖఫ్ట్ేట ఄళకసఴం ఈంద . ఎన్-కసయూసఱేట్ెడ్స ట్ృయభయుల  < 4 cm 
మిభాణంఱో యసి తుఔంగస క ేఱోబ్ ఔు మిమితం ఄభయ ఈంట్ ేతుమర్-ట్ోట్ల్ థెభమసభడెఔటమీ చేమాయౌ. 
మేడుయోమాకుటవ్ థెయ: ఴశు రచికూతస తమసాత రతి మోగికూ ఄయోడున్ ఄఫలల వన్ ఆరసాయౌ  
ఴశు రచికూతస ఄభయన భూడ్ె నండు నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత 100mCi (3,500 MBq) 
ఖభతుఔ: ఄఫలల ట్్వ్ చికూతసఔు కొనయసఖఔభుంద భూడ్ె రసయఱ భుంద ేT3 ఱేదా T4తు తుయౌహరేమాయౌ    
 
4.1 గసయయోట ో  ఆంట్ళ జటనల్ భాయౌగ ాతూసస్ 
4.2 ఇయో పేఖల్ కసనసర్  
దీయఘకసఱం ఈండ ేఎక లభజఞ (achalasia) ఱేదా కసా తుక్ ఆమిాట్ేవన్ ళఱల  ళచేిద  ఇయో పేఖల్ కసనసర్. ధభతృసనం, 
భదయతృసనం ళఱల  ఇ కసనసర్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఄధ ఔం.  
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 తిుఔడ్ెప USS   
ఫమాస: మిజిడ్స ఇయో తౄసగోయో క ఱేదా ఇయో తౄసగోడ్ెయయోడుననయో క (OGD) తోతృసట్ు ఫమాస 
ఴియసట ఱజీ: SCC, ADC 
ళేటజింగ్: TNM భాయగదయశకసఱన ఄనశమించాయౌ 
చికూతస 
ళేటజ్ 0, I భమిము IIa రసయధ  దఴఱతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు శమిుఔల్ మీళ క్షన్ ఔు ఫాగస శుంద యసు యు; ఴశు రచికూతస 
భుంద కుమోథెయ భమిము మేడుభేవన్ ళఱల  ఈయోగసఱు ఈంట్ాభ. ళేటజ్ IIb భమిము III ఈనా మోఖుఱు 
కేళఱం ఱసశు రచికూతసతో ఫరతఔడ్ం ఔవటం. ఴశు రచికూతస భుంద కుమోథెయ భమిము మేడుభేవన్ చేమడ్ం దాామస 
ట్ృయభయల శంకయ తగిగ ఴశు రచికూతస పయౌంచ ేఄళకసఱసఱు ఈంట్ాభ. ఴశు రచికూతస చేమఱేతు ఱేదా ఆవటంఱేతు మోఖుఱఔు 
మేడుభేవన్ భమిము కుమోథెయ ఔఱభఔ దాామస ఈఴభనం ఔయౌగించళచి. ఄభత ేమేడుభేవన్ ఱేదా 
కుమోథెయఱో ఏదెభనా ఔట్ ్భాతరబ ేచేమడ్ం ఈయోఖఔయం కసద. ళేటజ్ IVఱో ఈనా మోఖుఱఔు యౌలభేవన్ 
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భాతరబ ేచికూతస, రసమికూ శళ టమిికూతస చేమఔడ్ద. ఎండోయో క, బ డ్ఔు, ఛాతీఔు భమిము ఔడ్ెపఔు CT యసకన్ 
చికూతస ఄభతృోభన అయు నెఱఱఔు ఔ యసమ ిచేభంచకోరసయౌ. ఆఱా 3 శంళతసమసఱ తృసట్ు చేభంచకోరసయౌ అ 
తమసాత శంళతసమసతుకూ ఔయసమ ిమీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. ఫామ ట్స ఇయో పేఖస్ ఈనా మోఖుఱఔు గసయయోట ో ఇయో పేఖల్ 
మీఫ్ల క్స రసయధ కూ దీయఘకసయౌఔబ ైన చికూతస తీశకోరసయౌ భమిము రసయధ  భాయౌగ ాంట్స గస భాయుతేందో ఱేదో  
తెఱుశకోళడాతుకూ రతి 3 నండు 12 నెఱఱఔు ఔ యసమ ిఎండోయో క చేభంచకోరసయౌ. 
ఄధ ఔ ఱసతం మోఖుఱఔు యౌలభేవన్; ఏ యసి భ మోడాయౌట్ ీఈనాా నమం చేమఖయౌగ ేఱసతం భాతరం 5-10% 
కుమోమేడుభేవన్: మోగ/ిరెభదయతు ఄంగీకసయం బేయ ఈంట్ుంద ; కొద ద ఱసతం మోఖుఱఔు భాతరబ ేనమం ఄళపతేంద   
ళహయసరలట్్న్ & 5FU (నాఱుఖు మోజుఱు)   

A: D0: 0.9 %NS 3000 mls i/v ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ ర-ఴ ైడేరవన్ 
దీతుతోతృసట్ు 

S: D1: ళహయసరలట్్న్ 80mg/sq m ఔ య్ట్యుఱో, అయు ఖంట్ఱ తృసట్ు 
దీతుతోతృసట్ు 

S: D1- D4 5FU 625mg i/v ఔ య్ట్యుఱో, మ ండ్ె ఖంట్ఱ తృసట్ు 
మేడుయోథెయతో తృసట్ు ళహంకోా నస్ ళహయసరలట్్న్ 
ఴశు రచికూతస: నమం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ ఈనా మోఖుఱఔు భాతరబ;ే ఱోమర్ థర్డ మోఖుఱఔు యసధయం 
ఄరొాచి 
యౌమాట్్వ్ ఴశు రచికూతస: మింఖడాతుకూ ఆఫబంద గస ఈనా మోఖుఱఔు ఔపుడ్ె పడుంగ్ గసయోట ో ట్మి ళహతౄసయుస చేళేరసయు; 
ఄభత ేఆద  మోగ ిజీయతాతుా బ యుఖుయిద భమిము ఫరతిక ేఄళకసఱసఱన  ంచద. ఆనట ాఫలవన్ తో ఱేదా ఆద  
ఱేఔుండా డెభఱేట్ేవన్ చేమడ్ం దాామస మోగ ిమింఖడాతుకూ శయౘమడాయౌ. 
మేడుయోథెయ: చికూతసఔు శుంద ంచతు ఏ మోగిక ైనా యౌలభేట్్వ్ తృసర తిద ఔన మేడుయోథెయ చేమాయౌ 
30Gy/10F/2wks; 40Gy/20F/4wks 
కొతుా రెభదయ కేందరా ఱఱో HDR ఆంళ యషన్స ఆంట్రా ఱయమినల్ మసదోథెయ చేయసు యు 
 
4.3 శటభక్ కసనసర్ (ఔడ్ెప కసనసర్) 
ఱక్షణాఱు: అయౘయం తీశకోళడ్ంతో తీళరభభేయ ఎహగసయళహట కో్ నొహు, ఔడ్ెప తుండునట్ుట  ఄతుహంచడ్ం, ఫయుళప తఖగడ్ం, 
ఫఱఴీనడ్డ్ం భమిము డుశటల్ ట్ృయభయుల  ఈంట్ే ఄడ్ెడ డునట్ుట  శంకేతాఱు. అఔల్ట ఱేదా భాతుప స్ట తెల డుంగ్ ఔ 
ఱక్షణం. తృసఱోల ర్, ఫయుళప తఖగడ్ం, శతృసర కసల యఔుయఱార్ తౄసస్ ననడ్సస, తృ తిుఔడ్ెప భమిము మ ఔటమ్ మీక్షఱు, ఎహగసళహట కో్ 
భాస్, ఴ ట్ోబ గసయౌ భమిము  మిఄంతయౌఔల్ ననడ్సస ళంట్్య మియౕయౌంచాయౌ. 
మియౕఱనఱు  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, అఔల్ట ఫలడ్స కోశం శట ల్  
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మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: గసయయోట ో యో క, CXR, ఫలమిమం మీల్ (డ్ఫల్ కసంట్రా స్ట), తృ తిుఔడ్ెప USS 
ఴశు రచికూతస చేళేట్పుడ్ె ఫమాస  
ఴియసట ఱజీ: ఄడుననకసమిసననభా - 95%, NHL – 4%, ఆతయుఱు: యౌయోభయోయసమోకభా, KS – 1% 
ళేటజింగ్: శమిుఔల్: I, II, III భమిము IV 
చికూతస 
శమిుఔల్ మీళ క్షన్, కొతుా యసయుల  దీతుతోతృసట్ు కుమోథెయ, మేడుభేవన్ ఱేదా మ ండ్ె ఔడా ఄళశయం ఈండొచి. శటభక్ 
కసనసర్ చికూతస రసయధ  దఴన ఫట్్ట, మోగి ఆయౖసట ఆయౖసట ఱన ఫట్్ట తుయణభయసు యు.  
ఔయమేట్్వ్ ఴశు రచికూతస జమిగిన మోఖుఱఱో ఔడ్ెపఱో ఄధ ఔ ఫాఖం, ఄడెుళ ంట్స యౌంఫ్ నొడుఎస్ భమిము కొతుా 
శందమసైఱోల  మీజనల్ యౌంఫ్ ననడ్సస తుయౄమయౌయసు యు. మీళ ఔటఫుల్ ట్ృయభర్ ఄముయంట్ ేఴశు రచికూతస జమిగిన తమసాత 
అడ్ెు రెంట్స కుమోథెయ ఱేదా ఔంఫ్భన్డ కుమోథెయ భమిము మేడుభేవన్ థెయ ఈయోఖఔయం. యసి తుఔంగస 
 యుఖుతేనా రసయధ కూ మీళ క్షన్ చేమడ్ం దాామస మోగితు 10 నెఱఱు ఫరతికూంచళచి. 
ఔయమేట్్వ్ ఴశు రచికూతస జమిేంత ళయఔు ట్ృయభర్ ఎంత ళయఔు యశుమించిందో తెయౌమద. యౌలభేట్్వ్ చికూతసఱో 
ఫాఖంగస  భఱోమిక్ ఄఫ ర్ర క్షన్ న ఫ్భతృసస్ చేమడాతుకూ గసయయోట ో ఎంట్ెమోశటమీ, ఆద  మోగ ిఄళశిఱు త ఱగితృో తాభ 
ఄనఔుంట్ేన ేచేమాయౌ. ఴశు రచికూతస ఔుదయతు/ఆవటడ్తు మోఖుఱఔు కసంతనేవన్ కుమోథెయ మ జిబ న్స (5-
ఫ్ోల మోముమసళహల్, డాకోసయౄతళహన్, బ ైట్ోబ ైళహన్, ళహయసరలళహటన్ ఱేదా ఱుయకోరోమిన్) ళఱల  తాతాకయౌఔ ఈఴభనం 
ఔయౌగిశు ంద  కసతూ ఎఔుకళ శంళతసమసఱు జీయత కసఱాతుా  ంచడ్ం యసధయడ్ద. 
 
4.4 ఴ తృసట్ోళ ఱయఱర్ కసమిసననభ  ా 
ఴ తృసట్్క్ ళహమోా ళహస్ తో ఔడున ఱేదా ంట్మిగస కసఱేమంఱో ళచేి భాయౌగ ాంట్స తుయోతృసల యసమన ఴ తృసట్ోళ ఱయఱర్ 
కసమిసననభా ఄంట్ాయు. ఴ ట్ెభట్్స్ B ఆనెిక్షన్ భమిము/ఱేదా భదయతృసనం చేళేరసమికూ ఇ కసనసర్ ఄధ ఔంగస ళచేి 
ఄళకసఱసఱునాాభ. ఱక్షణాఱు: అమీటమిమల్ ఫఽభట్స భమిము ఄళ భకట్సస ఔతుహంచొచి. తృ తిుఔడ్ెప ఔుడుఔక 
 భఫాఖంఱో రసప, నొహు; యట్్తోతృసట్ు ఫయుళప తఖగడ్ం, జాయం భమిము జఞండుస్. 
మియౕఱన  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, ఫయోక మిళట ,ో ళయం అఱాి పట్ో తృో ర ట్ీన్, HBsAg, HB కోర్ మాంట్ీఫాడ,ీ 
PTT  
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: , తృ తిుఔడ్ెప ఱేదా  యౌాక్ USS, కసఱేమం FNAC, ఴశు రచికూతస చేమాఱనఔుంట్ ే
అంజియోఖాప 
కసఱేమంఔు ఫమాస ఱేదా FNAC 
ఴియసట ఱజీ: ఴ తృసట్ోళ ఱయఱర్ కసమిసననభా - 90%, కొఱాతుుయోకసమిసననభా -  7%, ఴ ట్ోఫాల యోట భా, 
అంజియోయసమోకభా, యసమోకభాఱు - 3%  
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ళేటజింగ్: TNM. ఄనట్ోమిక్ ఎఔసట్ెంట్స: A - ఔక ఱోబ్ భాతరబ,ే B - మ ండ్ె ఱోఫుల , C - బ ట్ాయసట ట్్క్ రసయధ , D - 
ళహమోా ళహస్ 
చికూతస 
మిఱాన్ క ైైట్ీమిమా ఱోఫడు ఖనఔ ట్ృయభయుల  ఈంట్ే ట్రా న్స-తృసల ంట్ేవన్ యసధయడ్ెతేంద . ఔ ట్ృయభర్ < 5 cm 
ఱేదా భూడ్ె (ఄంతఔంట్ ేతఔుకళ) ట్ృయభయుల  < 3 cm కేళఱం కసఱేమంఱో ఏయుడుత ే(బ ైకోా రసశకాఱార్ 
ఆనేావన్ ఱేఔుండా భమిము అఱాి-పట్ోతృో ర ట్ీన్ < 500 mcg/L) యౌళర్ ట్రా న్స-తృసల ంట్ేవన్ చేమడ్ం ళఱల  భంచి 
పయౌతాఱన తృ ందళచి. ఴ తృసట్ోళ ఱయఱర్ కసమిసననభా చికూతస రసయధ  దఴన ఫట్్ట భమిము ఄంతయగతంగస 
 యుఖుతేనా కసఱేమ రసయధ  తీళరతన ఫట్్ట తుయణభయసు యు. 
కొద ద భంద  మోఖుఱఱో ఔట్ ేట్ృయభర్ < 5 cm తృో యటల్ ఴ ైమ టనషన్ ఱేఔతృో త,ే శమిుఔల్ మీళ క్షన్ రసయధ తు నమం 
చేమఖడ్ఱాడ్ె. ఆఱాంట్ ్చికూతస తృ ంద న మోఖుఱఱో 5 శంళతసమసఱ తమసాత ఔడా 60-80% భంద  ఫరతికూ 
ఈనాాయతు ఄధయమనాఱు తెయౌమజేశు నామసభ. ఄఫలల ట్్వ్ చికూతస దాామస యౌలభేవన్ భమిము ట్ృయభర్ 
ఎదఖుదఱ భందగిశు ంద . ఇ చికూతస యౌళర్  ట్రా న్స-తృసల ంట్ేవన్ కోశం ఎదయు చశు నా మోఖుఱఔు 
ఈయోఖడ్ెతేంద .  
చినా ట్ృయభయుల  < 2 cm మేడుయోపరక ాతూస ఄఫలల వన్ (RFA) రసయధ తు నమం చేశు ంద . 
ఔరేల ట్ృయభర్ 5 cm ఔంట్ే  దదద , భయ్టతౄో ఔల్, తృో యటల్ రెభన్ ళయఔు చొచిఔుతు రెలైల ంట్ ేఱేదా బ ట్ాయసట ట్్క్ 
(3ళ దఴ, అ  భన) భమిము తృో ర గోాళహస్ ఫాగోఱేఔతృో త ే(ఫరతిక ేఄళకసఴం 5% ఔంట్ ేతఔుకళ) మేడుభేవన్ తేమోుయ్ 
ళఱల  ఈయోఖం ఈండ్ద. య మసప తుబ్ ళఱల  ద  నెఱఱు జీయత కసఱాతుా  ంచళచి. ఱెరసట్్తుబ్ పస్ట ఱభెన్ థెయఱో 
ఫాఖం చేమడ్ం దాామస మోగ ిజీయత కసఱం భమికసశు   ంచళచి. 
 
4.5 కోఱో-మ ఔటల్ కసనసర్  
ఱక్షణాఱు: తృో య్తృో ళహస్, ఄఱసమేట్్వ్ కొఱభెట్్స్ ఱేదా ఆతయ జనయయబ ైన ఄళశిఱు ఔుట్ుంఫంఱో ఎళమిక ైనా ఈంట్ే 
తమసాతి తయం రసమికూ ఇ కసనసర్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . బ య్నా, ఄడ్డండ ేశంకేతాఱతో ఱేదా శంకేతాఱు 
ఱేఔతృో భనా ఏయుడ ేతృ తిుఔడ్ెప భాస్, యఔు భామిుడు ఄళశయం ఎఔుకళగస ఈండ్డ్ం, ఫొ రెల్ ఄఱరసట్లఱో 
భాయుుఱు మసళడ్ం. 
మియౕఱన  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, ESR, LFTs, అఔల్ట ఫలడ్స కోశం శట ల్ మీక్ష 
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, ఫలమిమం ఎతూభా (డ్ఫల్ కసంట్రా స్ట), తృ తిుఔడ్ెప భమిము  యౌాక్ USS, 
కొఱననయో క 
EUAఱో DRE భమిము ఫమాస  
కోఱోయో క ఫమాస ఱేదా ఱామసట్మీ 
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ఴియసట ఱజీ: ఄడుననకసమిసననభా - 95%; ఆతయయ: యౌంతోౄ భా, కసమిసనాభడ్స, యసమోకభా, KS - 5% 
ళేటజింగ్: TNM భాయగదయశకసఱన ఄనశమించాయౌ  
చికూతస  
మీడుమాళహటనల్ యౌంఫ్ ననడ్సస రబేమం ఱేఔుండా యసి తుఔంగస  యుఖుతేనా రసయధ కూ ఴశు రచికూతస ఈయోఖఔయం. 
ఴశు రచికూతసఔు భుంద తీశకోరసయౌసన  చయయఱు 
> ధభతృసనం తుఱుపదఱ 
> ఫరా ంకోడెభఱేట్ర్స  
> ఆంట్ెమిమట్ెంట్స తృసజిట్్వ్  రవర్ తెరతింగ్ (IPPB) 
> చెస్ట పజియోథెయ 
> ఆనెిక్షన్ ఈంట్ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స 
1. ఱోఫో ఔటమీ ఱేదా నయమోననఔటమీ రసయధ  యశుమించిన దాతుతు ఫట్్ట చేమాయౌ. ఄభత ేదీతుకూ మోగ ిఴమీయంఱో తగినంత 
ఱమనమ ీమిజయుా ఈండాయౌ. 
2. యౌమిట్ెడ్స మీళ క్షన్ ఱోఫో ఔటమీ చేమడాతుకూ శమిడా ఱమనమ ీమిజయుా ఱేఔతృో తే చేమాయౌ. ఄభత ేదీతుకూ మోగ ి
ఴశు రచికూతసన తట్ుట ఔునేంత అమోఖయంగస ఈండాయౌ. ఱోఫో ఔటమీ ఔంట్ ేపయౌతాఱు తఔుకళ కసతూ మసడుఔల్ మేడుయోథెయ 
ఔంట్ే ఎఔుకళ. 
3. ఱెరెల్ 3, గేాడ్స B ఄభత ేN1 భమిము N2 యౌంఫ్ ననడ్స మీళ క్షన్ భమిము భాయహంగ్ చేమాయౌ. 
4. ఴశు రచికూతస ళఱల  ఈయోఖం ఱేతు మోఖుఱఔు ఔుయమేట్్వ్ (మసడుఔల్) మేడుయోథెయ. 
5. ఄనట్ోమిక్ రెశఱుఫాట్ు భమిము నెఖట్్వ్ భామిున్స ఖనఔ మసఫట్టఖయౌగిత ేనయమోనెఔటమీ ఫదఱు తృసమ ంక ైభా 
 రళ మిాంగ్ ఱంగ్ మీళ క్షన్. 
6. VASTS ఱంగ్ మీళ క్షన్ 
ఴశు రచికూతస తమసాత తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
1.  మిఅమేట్్వ్ మాంట్్ఫయోట్్క్స 
2. నొహు తుమంతరణ 
3. తామితఖతిన ముతఱభెజవన్ 
4. చెస్ట పజియోథెయఐ  
5. ఆనెసంట్్వ్ ళ భుమోబ ట్ీర  
6. IPPB 
అడ్ెు రెంట్స థెయ 
ూమిుగస మీళ క్షన్ ఄభన NSCLC మోఖుఱఱో ళహయసరలళహటన్ అధామిత అడ్ెు రెంట్స థెయ భంచి పయౌతాఱన ఆశు ంద . 
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ఄభత ేఆద  ముదట్ ్దఴఱో మీళ క్షన్ ఄభన మోఖుఱఔు భాతరం చేమఔడ్ద. ఱెరెల్ 3, గేాడ్స B మోఖుఱఱో తృసజిట్్వ్ 
భామిున్స ఈండు ఱంగ్ మీళ క్షన్ తమసాత మ ళహడ్య ఈంట్ ేరసమికూ ఔడా అడ్ెు రెంట్స థెయ ఆరొాచి. 
మీడుమాళహటనల్ యౌంఫ్ ననడ్సస తృసజిట్్వ్ ఈనా మోఖుఱఔు చికూతస  
చికూతసఔు భుంద తీశకోరసయౌసన  చయయఱు 
> ఛాతీ ఎక్స-మ ే 
> ఛాతీ భమిము ఔడ్ెపకూ CT యసకన్ 
> ప భఫర్ అహటక్ ఫరా ంకోయో క  
> ళ భట్ో/ఴియోట ఱాజిఔల్ తుమసి యణ - శిట్ం ళ భట్ోఱోజి, ఫరా ంకోఅయౌాయోఱార్ ఱారెజ్/ ఫరలహంగ్స ళ భట్ోఱోజి, తృో స్ట 
ఫరా ంకోయో క శిట్ం ళ భట్ోఱోజి, CT గ ైడెడ్స FNAC  
> మీడుమాళహటననయో క భమిము ఫమాస  
> బ ట్ాయసట ట్్క్ ళర్క ఄప్ - MRI యసకన్ బ దడ్ెకూ, PET-CT యసకన్ 
చికూతసఔు భుంద తుమసి యణ ఄ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   తుయోఅడ్ెు రెంట్స కుమోథెయ ఄమాయఔ ఴశు రచికూతస చేమాయౌ. 
3. NACT దాామస ఎట్ుళంట్ ్పమోఖతి తృ ందతు మోఖుఱఔు మీళ ఔటఫుల్ రసయధ  ఈంట్ ేరసమికూ ఴశు రచికూతస చేమాయౌ. 
ఄభత ేమోఖుఱఱో తగినంత ఱమనమ ీమిజయుా ఈంట్ేన ేఴశు రచికూతస తృసర యంతేంచాయౌ. 
4. ఱమనమ ీమిజయుా తఔుకళ ఈనా మోఖుఱఱో ఱంగ్ మీళ క్షన్ తట్ుట కోళడాతుకూ డెపహతుట్్వ్ కుమోమేడుయోథెయ చేమాయౌ. 
ఴశు రచికూతస దాామస తుమసి మితబ ైన N2 రసయధ  
1. తోమసఔటమీ దాామస N2 రసయధ  ఖుమిుంఫడున మోఖుఱు ఱంగ్ మీళ క్షన్ చేభంచకోరసయౌ. ఄభత ేట్ృయభర్ ూమిుగస 
మీళ క్షన్ చేయొచి ఄనఔుంట్ేన ేచికూతస ముదఱు ట్ాట యౌ. 
2. ళహశటభాట్్క్ యౌంఫ్ ననడ్స డుళ క్షన్ 
అడ్ెు రెంట్స థెయ 
తృసజిట్్వ్ భామిున్స ఈండు ఴశు రచికూతస తమసాత మ ళహడ్య ఈంట్ ేరసమికూ అడ్ెు రెంట్స థెయ ఆరొాచి. 
 
5.1 ఱంగ్ కసనసర్ (ఉహమితితేు ఱ కసనసర్) 
5.2 నాన్ యసమల్ ళ ల్ ఱంగ్ కసనసర్ (NSCLC) 
ఱక్షణాఱు:  

 ధభతృసనం చేళ ేరసమిఱో కోా తుక్ చెస్ట ఱక్షణాఱు  
 ఴ మోహటళహస్ ఄందఱో ఫాఖం ఄముండొచి  
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 శమిమర్ యనా కసరస ఄఫ ర్ర క్షన్ (SVCO) ళహండోరమ్ ఈండొచి 
 అఔుయేవనల్ అళ బయసట స్ ఎకోసెవర్  
 ఛాతి ఱక్షణాఱు ఖుమిుంప, ఫయుళప తఖగడ్ం, KPS ఫఱఴీనంగస ఈండ్డ్ం 

చికూతస  
కుమోమేడుయోథెయ దాామస LD SCLC మోఖుఱఔు చికూతస ఄంద యసు యు. కసంఔమ ంట్స మేడుభేవన్ థెయ తోతృసట్ు 
ళహయసరలళహటన్ కుమోథెయ ఇ రసయధ కూ తుమిదవటబ ైన చికూతస. (ఱెరెల్ IIa, గేాడ్స B) 
కుమోథెయ యొఔక తృసతర  
SCLCఱు కుమోథెయకూ ఫాగస శుంద యసు భ; ళహయసరలళహటన్ కుమోథెయ దాామస మోగ ిచికూతస రేఖంగస ూయుళపతేంద . 
ళహయసరలళహటనమ్ భమిము ఎట్ోతృో ళ భడ్స 4-6 ళ భకూలైా కుమోథెయ మ జిబ న్ ఄంద ంచాయౌ. ఇ మ జిబ న్ ఔు 70-80% 
భంద  మోఖుఱు శుంద యసు యు భమిము 50% భంద  ూమిుగస కోఱుఔుంట్ాయు. 
మేడుభేవన్ థెయ యొఔక తృసతర 
SCLCఔు కేళఱం కుమోథెయ తీశఔునా మోఖుఱఱో 80% భంద కూ త మసక్స ఱో ఱోకోమీజనల్ ప భఱయర్ ళశు ంద . 
మేడుయోథెయ దాామస ఇ ఄళశి నండు మోగితు కసతృసడు, తృసర ణాఱు తుయౌ ేఄళకసఱసఱు  యుఖుతాభ. క మోథెయ 
ముదట్ ్ఱేదా మ ండ్ళ ళ భకూల్ ఄపుడ్ె త మసక్స ఔు మేడుభేవన్ థెయ ముదఱు ట్ాట యౌ. 
ఴశు రచికూతస యొఔక తృసతర 
ననడ్ల్ రబేమం ఱేతు T1, T2 ట్ృయభయుల  త ఱగించడాతుకూ ఴశు రచికూతస ఈయోఖడ్ెతేంద . చినా య్వన్స ఔు పస్ట 
ఱభెన్ చికూతసగస ఴశు రచికూతసన మిఖణ ంచళచ ,ి దాతు తమసాత కుమోథెయ ఆరసాయౌ. 
తృోర ప భఱాకూటక్ కేాతుమల్ ఆమేాడుభేవన్ (PCI) యొఔక తృసతర 
SCLCఱో బ ట్ాయసట ళహస్ ఄళాడాతుకూ ళ ంట్రల్ నెయాస్ ళహశటం రధానబ ైన చోట్ు, దీతుళఱల  మోఖుఱు ఄనేఔ ఄళశిఱు 
డ్తాయు భమిము ఆద  తృసర ణాంతఔం ఔడా. PCI దాామస 5.4% నండు 8.8% భంద  మోఖుఱఱో తృసర ణాతృసమం 
తహుంచళచి.  
ఄభత ేకసంఔమ ంట్స కుమోమేడుభేవన్ భమిము తృసర ధమిఔ దఴఱోల  త మసక్స మేడుభేవన్ థెయ దాామసన ేఄధ ఔ ఱసతం 
మోఖుఱు కోఱుఔుంట్ాయు. ఴశు రచికూతస ఔడా చినా ట్ృయభయలన త ఱగించడాతుకూ తు తీళరబ ైన రసయధ ఔు 
ఈయోఖడ్ద. 
5.2 యసమల్ ళ ల్ ఱంగ్ కసనసర్ (SCLC) 
ఇ రసయధ  ఫమట్డునపుడ్  ెకచిితంగస ళహశటమిక్ రసయధ గసన ేఫమట్డ్ెతేంద  
చికూతస 
కుమోమేడుయోథెయ దాామస LD SCLC మోఖుఱఔు చికూతస ఄంద యసు యు. కసంఔమ ంట్స మేడుభేవన్ థెయ తోతృసట్ు 
ళహయసరలళహటన్ కుమోథెయ ఇ రసయధ కూ తుమిదవటబ ైన చికూతస. (ఱెరెల్ IIa, గేాడ్స B) 
కుమోథెయ యొఔక తృసతర  
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SCLCఱు కుమోథెయకూ ఫాగస శుంద యసు భ; ళహయసరలళహటన్ కుమోథెయ దాామస మోగ ిచికూతస రేఖంగస ూయుళపతేంద . 
ళహయసరలళహటనమ్ భమిము ఎట్ోతృో ళ భడ్స 4-6 ళ భకూలైా కుమోథెయ మ జిబ న్ ఄంద ంచాయౌ. ఇ మ జిబ న్ ఔు 70-80% 
భంద  మోఖుఱు శుంద యసు యు భమిము 50% భంద  ూమిుగస కోఱుఔుంట్ాయు. 
మేడుభేవన్ థెయ యొఔక తృసతర 
SCLCఔు కేళఱం కుమోథెయ తీశఔునా మోఖుఱఱో 80% భంద కూ త మసక్స ఱో ఱోకోమీజనల్ ప భఱయర్ ళశు ంద . 
మేడుయోథెయ దాామస ఇ ఄళశి నండు మోగితు కసతృసడు, తృసర ణాఱు తుయౌ ేఄళకసఱసఱు  యుఖుతాభ. క మోథెయ 
ముదట్ ్ఱేదా మ ండ్ళ ళ భకూల్ ఄపుడ్ె త మసక్స ఔు మేడుభేవన్ థెయ ముదఱు ట్ాట యౌ. 
ఴశు రచికూతస యొఔక తృసతర 
ననడ్ల్ రబేమం ఱేతు T1, T2 ట్ృయభయుల  త ఱగించడాతుకూ ఴశు రచికూతస ఈయోఖడ్ెతేంద . చినా య్వన్స ఔు పస్ట 
ఱభెన్ చికూతసగస ఴశు రచికూతసన మిఖణ ంచళచ ,ి దాతు తమసాత కుమోథెయ ఆరసాయౌ. 
తృోర ప భఱాకూటక్ కేాతుమల్ ఆమేాడుభేవన్ (PCI) యొఔక తృసతర 
SCLCఱో బ ట్ాయసట ళహస్ ఄళాడాతుకూ ళ ంట్రల్ నెయాస్ ళహశటం రధానబ ైన చోట్ు, దీతుళఱల  మోఖుఱు ఄనేఔ ఄళశిఱు 
డ్తాయు భమిము ఆద  తృసర ణాంతఔం ఔడా. PCI దాామస 5.4% నండు 8.8% భంద  మోఖుఱఱో తృసర ణాతృసమం 
తహుంచళచి.  
ఄభత ేకసంఔమ ంట్స కుమోమేడుభేవన్ భమిము తృసర ధమిఔ దఴఱోల  త మసక్స మేడుభేవన్ థెయ దాామసన ేఄధ ఔ ఱసతం 
మోఖుఱు కోఱుఔుంట్ాయు. ఴశు రచికూతస ఔడా చినా ట్ృయభయలన త ఱగించడాతుకూ తు తీళరబ ైన రసయధ ఔు 
ఈయోఖడ్ద. 
6.1 ఫ్రస్ట కసనసర్ (మొభుమ కసనసర్) 
మొభుమఱో ఈండ ేగసల ండ్ెయఱార్ ఱేదా ఱోఫుయఱార్ ఔణజఞఱాతుకూ భాయౌగ ాంట్స ట్ృయభర్ ళళేు  దాతుా మొభుమ కసనసర్ 
ఄంట్ాయు.  
ఱక్షణాఱు: మొభుమఱో తెయౌళ ేంట్మ ిఖడ్డ , ఖట్్టగస ఄభతృో ళడ్ం, చయమం ఱేదా ఱోయౌ ఔణజఞఱాతుా ఄంట్ుకోళడ్ం, 
ళహకన్ ఄఱసమేవన్, తుపల్ మిట్రా క్షన్, అకూసఱల మ ియౌంఫ్ఄడుననతి.    
మియౕఱనఱు  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్ 
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: కసంట్రా ఱేట్యల్ ఫ్రస్ట యొఔక భామోమఖాప, CXR, తృ తిుఔడ్ెప USS, శభశయఱు ఈంట్ ేఫో న్ 
యసకన్  
ఱంప్ కూ FNAC ఱేదా ఒ న్ ఫమాస  
ఴియసట ఱజీ: డ్ఔటల్ ఱేదా ఱాఫుయఱార్ కసమిసననభా  
ళేటజింగ్: TNM భాయగదయశకసఱన ఄనశమించాయౌ  
మిపయల్ 
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ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ. 
ట్ృయభర్ ఫో యుడ  దాామస ఫ్రస్ట కసనసర్ ఔు  చికూతస తుయణభంచాయౌ 
చికూతస  
ఴశు రచికూతస భాయగదయశకసఱు  
చికూతస ఄంద ంచఖయౌగ ేఄతుా దఴఱోల  ఈనా ఫ్రస్ట కసనసర్ యుగ ఱఔు అకూసఱల మ ికూలమమ న్స తో ఔడున భాడుప భడ్స మసడుఔల్ 
భాళ టఔటమీ (MRM) దాామస చికూతస ఄంద యసు యు. తుయోఄడ్ెు రెంట్స చికూతస తీశఔునా తమసాత ఴశు రచికూతసఔు ఄయుహ ఱభెన 
రసమికూ ఔడా ఇ దదతితు ఄనశమించళచ .ి 
1. తృో స్ట భాళ టఔటమీ మేడుభేవన్ యతుయోఖం. ట్ృయభర్ మిభాణం >5 cm ఈంట్ ేభమిము/ఱేదా 4, అ  భన 
తృసజిట్్వ్ ననడ్సస అకూసఱాల ఱో ఈంట్ ేరసమికూ ఇ థెయ ఆరొాచి. 
2. భాళ టఔటమీ తమసాత 1-3 తృసజిట్్వ్ అకూసఱల మ ీననడ్సస ఈనా మోఖుఱఔు మేడుభేవన్. తఔుకళ ళమశ ఈనా రసయు, 
రెళ సల్ ఆనేావన్, యౌంఫ్ ననడ్స డుళ క్షన్ శమితృో తు రసమికూ మేడుయోథెయ ఆరొాచి. 
3. మేడుభేవన్ థెయ ముదఱు ట్ేటట్పుడ్  ెఄళశయం ఄనఔుంట్ ేబ గసరోఱేట జ్ బ లహనల  రసడొచి. భాళ టఔటమీ 
తమసాత మేడుయోథెయఱో ఫాఖంగస య్తుమర్ మాఔసఱమేట్ర్ ఱేదా కోఫాల్ట60 రసడు చికూతస ఄంద ంచళచి. 
4. ఴశు రచికూతస తమసాత అకూసఱల మ ీననడ్ల్ మేడుభేవన్ రసడ్ఔం. ఴశు రచికూతస తమసాత అకూసఱాల ఱో బ ైకోా యో కహక్ ఱేదా గసా స్ 
మ ళహడ్ెయళల్ కసనసర్ ఈనాట్ుట  ఄభత ేఇ దదతితు ఄనశమించళచ .ి 
ఖుమిుంప/తురసయణ  
రతి ళు ర, రతేయకూంచి మాఫ్భ శంళతసమసఱు దాట్్న రసయు శంళతసమసతుకూ ఔ యసమ ిభామోమఖాప మీక్షఱు 
చేభంచకోరసయౌ  
కసనసర్ ళశు ందనా ఄనభాతుతేఱు నెఱకూ ఔయసమ ిఫ్రస్ట మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ 
 
7.1 జ నెభట్ో-మూమినమ ీభాయౌగ ాతూస 
7.2 ఫాల డ్ర్ కసనసర్ 
ఫాల డ్ర్ కసనసర్ యసధాయణంగస ఴ భట్ృమిమాతో ళశు ంద ; ఆద  ఔంట్్కూ ఔతుహంచళచి ఱేదా బ ైకోా యో కప్ దాామస 
ఖుమిుంచళచి. ఆతయ ఱక్షణాఱు: డుశమిమా ఱేదా తఱాహ మిుమా ఎకోసెవర్ ఄధ ఔం ఄళాడ్ం, ఫయుళప తఖగడ్ం 
భమిము ఄతూమిమా 
మియౕఱనఱు 
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్, ముమినాయౌళహస్, మూమినెతౄో ర్ ళ భట్ాఱజి, ఔఱిర్ & 
ళ తుసట్్యట్ ్ 
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: ళ భట్ోయో క చేళేట్పుడ్ె భతేు  దాామస ఫ్భభానయళల్ మీక్ష, CXR, IVU, తృ తిుఔడ్ెప 
భమిము  యౌాక్ USS ఱేదా తృ తిుఔడ్ెప భమిము  యౌాస్ యొఔక CT యసకన్  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hematuria
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ళ భట్ోయో క చేళేట్పుడ్ె ఫమాస తుతుశమ ి 
ఴియసట ఱజీ: SCC ఱేదా ట్రా తుసవనల్ ళ ల్ కసమిసననభా (TCC) 
ళేటజింగ్: TNM భాయగదయశకసఱన ఄనశమించాయౌ  
మిపయల్ 
ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ. 
ట్ృయభర్ ఫో యుడ  దాామస మూమినమ ీఫాల డ్ర్ ట్ృయభర్ ఔు  చికూతస తుయణభంచాయౌ 
చికూతస 
ఴశు రచికూతస: ట్ోట్ల్ ళహళ టఔటమీ భూయట్్ఱేట్్ంగ్ శాఫాళం ఔఱద  భమిము మోగ ిజీళన రభాణాఱతు దెఫబతీమఖఱద. 
ఆద  ఫాల డ్ర్ కసనసర్ తృసర ధమిఔ దఴఱోల  రసడాయౌ. 
కుమోమేడుభేవన్ భంచి పయౌతాఱన ఆశు ంద  భమిము ఫాల డ్ర్ పంక్షన్ న కసతృసడ్ెతేంద   
యౌలభేట్్వ్ మేడుయోథెయ నొహుతు తగిగంచడాతుకూ భమిము తీళరబ ైన యఔుయసర రసతుా ఄమిఔట్టడాతుకూ 
ఈయోఖడ్ెతేంద  
 
7.3 తృోర ళేటట్స కసమిసననభ  ా 
పయువఱఱో ళచేి ఄతి శషజబ ైన కసనసర్ తృో ర ళేటట్స కసమిసననభా భమిము తృసర ణాతృసమం ఔయౌగించ ేభూడ్ళ ఄతయంత 
రభాదఔయ కసనసర్ ఔడా ఆద.ే ట్ెయోట ళ టమోన్ రరసయౘతుకూ శంఫంధ ంచిన కసనసర్ కొతుా యసయుల  ఔుట్ుంఫ రెభదయ చమితరన 
ఫట్్ట ఔడా ళశు ంద . 
ఱక్షణాఱు 

 తృసర ధమిఔ దఴఱోల  ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళప, ఄంట్ ేఆద  శదీయఘకసఱం ముండుగస ఈంట్ృ  యుఖుతేంద   
 తనెభన్ తృో ర యసట ట్్క్ ఴ ైమోటో ప ఱేదా ఎయౌరేట్ెడ్స ళయం తృో ర యసట ట్్క్ ళ ుళహపహక్ ఏజ ంట్స (PSA) మీక్షఱు చేళహనపుడ్ె 

ఫమట్డొచి 
 తృో ర యసట ట్్క్ ఱక్షణాఱు ళచాిమంట్ ేరసయధ  భుదయు దఴఱోల కూ ళచిింద  ఄతు ఄయిం; ఆందఱో ఫాఖంగస - 

తృ ట్ెతూస తగిగతృో ళడ్ం, తయచగస భూతరం మసళడ్ం, నాఔట మిమా, ూర్ ళటమో్, ఴ ళహట్ేతూస భమిము ట్ెమిమనల్ 
డురతల ంగ్. ఄనేఔ శందమసైఱోల  మోఖుఱు రెనా నొహు ఱేదా తృసథోఱోజిఔల్ తౄసర ఔిర్ ళఱల  ఔడా ఆఫబంద  
డ్ెతాయు  

 DRE మీక్షఱో ఖట్్టగస, అకసయంఱేతు తృో ర ళేటట్స ఔతుహశు ంద . రసయధ  తుమసి యణఔు భమిము చికూతసఱో ఫాఖంగస 
TURP మీక్ష చేమాయౌ. 

మియౕఱనఱు 
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్, ళయం PSA, తౄసశిట్ేస్ 
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: నొహు ళశు నాా ఎభుఔ ఱేదా రెనా రదేఱసతుకూ ఎక్స-మ,ే IVU, తృ తిుఔడ్ెప USS ఱేదా 
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ట్రా న్స-మ ఔటల్ అఱాట ో యౌండ్స, ఫో న్ యసకన్  
ఴియసట ఱజీ తుమసి యణఔు TURP 
ఴియసట ఱజీ: ఄతుా ఄడుననకసమిసననభాఱే. ఴియసట ఱజీ దఴఱన ఫట్్ట మోగ ిజీయంచ ేఄళకసఱసఱన ఖుమిుంచళచి. "గీలశన్ 
యో కర్" దఴన తెయౌమజేమడ్బ ేకసఔ తృో ర గోాళహటక్ శభాచాయం ఔడా ఆశు ంద .   
ళేటజింగ్: TNM భాయగదయశకసఱన ఄనశమించాయౌ 
చికూతస  
యసి తుఔంగస తృో ర ళేటట్స ఱోఱ  యుఖుతేనా కసనసర్ ఄభత,ే ఴశు రచికూతస ఱేదా మేడుభేవన్ థెయ ఄంద ంచళచి. 
తృో ర ళేటట్స ఫమట్  యుఖుతేనా కసనసర్ ఄభత,ే యౌలభేవన్ తోతృసట్ు యౘమోమన్ థెయ, మేడుభేవన్ థెయ ఱేదా 
కుమోథెయ. 
కసనసర్ ళఱల  రభాదం ఱేతు మోఖుఱఔు తయచగస రెభదయ మియౕఱన చేళేు  శమితృో తేంద .  
తృో ర ళేటట్స-ళ ుళహపహక్ మాంట్్జ న్ (PSA) యసి భ, ట్ృయభర్ యొఔక గేాడ్స & ళేటజి, మోగ ిళమశ, ఆతయ ఄళశిఱు 
భమిము ఎతుా శంళతసమసఱు ఫరతేఔుతాయు ఄన ేఄంఱసఱ మీద చికూతస అధాయడు ఈంట్ుంద . 
థెయ యొఔక ఱక్షయం యయరేక్షణ, యసి తుఔంగస కసనసర్ న నమం చేమడ్ం భమిము ళహశటమిక్ కసనసర్ ఄభత ే
ట్ృయభర్ మిధ తు తగిగంచడ్ం ఱేదా తుఱుళమించడ్ం.  
ఇ రసయధ  ళచిిన మోఖుఱు తుమిదవటబ ైన చికూతస కోయుఔుంట్ాయు కసతూ కసనసర్ తృో ర ళేటట్స దాట్ ్ మిగిత ేయౌలభేట్్వ్ చికూతేస 
కసతూ తుమిదవటబ ైన చికూతస ఆళాడ్ం యసధయడ్ద. 
ఖుమిుంప/తురసయణ: ళీతుంగ్ దదతేఱ దాామస ఖుమిుంచి తురసమించఖయౌగ ేకసనసయుల  ఆయ. మాఫ్భ శంళతసమసఱు  భఫడున 
భఖరసయు శంళతసమసతుకూ ఔయసమ ిమీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. తృసర ణాతృసమం కసఔుండా ఈండేందఔు డుజిట్ల్ మ ఔటల్ 
ఎకససమినేవన్ (DRE) భమిము PSA చెక్ శమితృో తేంద .   
 
8.1 యౌంతౄో భాస్  
8.2 నాన్-యౘడుు కన్స యౌంతౄో భా (NHL) 
ఴమీయ మోఖతుమోధఔ ళయళశిఱో ఫాఖబ ైన యౌంతోౄ ళ భట్సస ఄన ేఔణాఱఱో ముదఱభేయ కసనసర్ ఆద . యౌంతోౄ ళ భట్సస యౌంఫ్ ననడ్సస 
భమిము ఆతయ యౌంతౄసభడ్స ఔణజఞఱంఱో (ళరలన్ భమిము ఫో న్ భాయమో) ఈంట్ుంద . NHL ఄనేద  ఎభడ్సస-
డుప భతుంగ్ భాయౌగ ాతూస 
ఱక్షణాఱు 

  మిప యల్ యౌంఫ్ ననడ్స రసయకోచించడ్ం (శయాయసధాయణబ ైన రదేఴం - బ డ్) 
 భుదయు దఴఱోల  ఴ ట్ోబ గసయౌ భమిము/ఱేదా ళరలననబ గసయౌ  
 B-ఱక్షణాఱు: కసయణం ఱేఔుండా ఫయుళప తఖగడ్ం, జాయం, మసతిరూట్ చెభట్ ట్టడ్ం. B-ఱక్షణాఱు ఈంట్ ే

రసయధ  తీళరబ ైన యసి భఱో  యుఖుతేందతు ఄయిం  
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 SVCO ఈంట్ ేదఖుగ , ఱసాశ ఆఫబందఱు, ఛాతి నొహు  
 కసనసర్ తీళరంగస ఈంట్ ేతుయంతయం ఄఱళహతృో భనట్ుట  భమిము ఫఱఴీనడునట్ుట  ఈండ్డ్ం 
 కసనసర్ తీళరంగస ఈంట్ ేనొహు, రసప భమిము తృ తిుఔడ్ెపఱో తుండ్ెగస ఈనాట్ుట  ఄతుహంచడ్ం 

మియౕఱనఱు  
 రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, ESR, మూమిమా, కూామాట్్తున్, LDH, ళయం ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్స, LFTs 
 మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, ఫో న్ భాయమో మాళహుమేట్స/ట్ెరపహన్, తృ తిుఔడ్ెప USS, 

తోమసక్స/తృ తిుఔడ్ెప/ యౌాస్ ఔు CT యసకన్  
 ఆతయ మీక్షఱు: ఫలస్ ఱభెన్ ECG 
 ఴియసట ఱజీ తుమసి యణఔు ఫమాస 

ఴియసట ఱజీ: ఱో గేాడ్స భాయౌగ ాతూస, ఆంట్మీమడుమట్స గేాడ్స, ఴ ై గేాడ్స; ఆతయయ: బ ైకోళహస్ పంగసభడ్సస , ఎకస్రరబ డ్ెయఱల మ ి
తృసల యసమళ భట్ోభా 
ళేటజింగ్: అన్ అయబర్ ళమీగఔయణన ఄనశమించాయౌ  
మిపయల్ 
ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ. 
ట్ృయభర్ ఫో యుడ  దాామస NHLఔు  చికూతస తుయణభంచాయౌ 
చికూతస  
రసయధ  దఴన ఫట్్ట చికూతస ఈంట్ుంద   
ఔయమేట్్వ్ 
మేడుయోథెయ  
రసయధ  IA భమిము IIA దఴఱో ఈనా రసమికూ భాతరబ ేశచియసు యు  
భాంట్్ల్ ఱేదా ఆనామ టడ్స Y: 40Gy/20F/4weeks భుకయబ ైన ఄళమరసఱఔు యక్షణ ఔయౌుంచి చేమాయౌ  
ఆనాాల్డ ్పల్డ  మేడుయోథెయ (IFRT): 45Gy/23F/4.5wks 
కుమోథెయ 
రసయధ  దఴఱు భధయఱో ఈనా రసమికూ నమం ఄళాడాతుకూ కుమోథెయ భమిము ఫల్క రదేఱసఱఔు (రతేయకూంచి 
మీడుమాళహటనం) మేడుయోథెయ  
NHLఔు పస్ట ఱభెన్ భానేజ మంట్స R-CHOP  
R-CHOPఔు కుమోథెయ మ జిబ న్: 

S: మీట్కూసభాబ్ i/v ఆనిావన్ 100mls N/Sఱో  ఖంట్ తృసట్ు; రతి మ ండ్ె రసమసఱఔు నెాండ్ె ళ భకూలైా 
దీతుతోతృసట్ు 

S: అడురమాబ ైళహన్ 40mg/ m sq i/v D1 
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దీతుతోతృసట్ు 
S: ళ భకోల తౄసశిబ ైడ్స 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 ళ భకూల్ న రతి ఆయరెభ ఔక మోజుఱఔు అయు యసయుల  ఆరసాయౌ  
ఖభతుఔ: ఇ చికూతసన తుపణుఱ యయరేక్షణఱోన ేఆరసాయౌ; ఎందఔంట్ ేఎఱమీుఱు (ఄనాప భఱాకూటక్) ళచేి ఄళకసఱసఱు 
ఈనాాభ  
అంకోఱోజిఔల్ ఎబ మ ుతూస: శమిమర్ యనా కసరస ఄఫ ర్ర క్షన్ (SVCO), ఄధ ఔ యఔుయసర ళం, ఆంకుాజ్డ ఆంట్రా కేాతుమల్ 
 రవర్ (ICP). ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  ఄతయళశయ చికూతస ఄంద ంచడ్ం తుతుశమ ి
 
8.3 యౘడుు కన్స డుళస్ (HD) 
ఇ రసయధ  ద  నండు ఆయరెభ శంళతసమసఱ ళమశ రసమిఱో ఄధ ఔంగస ఔతుహంచి, భధయ ళమశఱో తగిగ భయఱా 
మాఫ్భ శంళతసమసఱ  భఫడునపుడ్ె ఈదఽతం ఄళపతేంద   
ఱక్షణాఱు 
బ డ్ ఱేదా ఆతయ ఫాగసఱఱో నొహుఱేతు, ఈతబతోృభన యౌంఫ్ ననడ్సస  
B-ఱక్షణాఱు: ఫయుళప తఖగడ్ం, మసతిరూట్ చెభట్ఱు, జాయం, పై మ ైట్్స్, భదయం తీశకోళడ్ం ళఱల  నొహు; గొంతే, 
యౌంఫ్ ననడ్సస (రదేఴం, శంకయ, మిభాణం, ఔతుసళ టతూస, ముతయౌట్,ీ భాట్్టంగ్), ఱసాశకోఴ ళయళశి, తృ తిుఔడ్ెప 
(కసఱేమం, ళరలన్, ఆతయ భాశల ), ఎభుఔఱ భఽదతాం   
మియౕఱనఱు  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, ESR, U & Es, LDH, LFTs, ళయం ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్స, ఫో న్ భాయమో ట్ెరపహన్ 
భమిము ఫమాస 
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, తృ తిుఔడ్ెప USS, తోమసక్స/తృ తిుఔడ్ెప/ యౌాస్ ఔు CT యసకన్   
ఆతయ మీక్షఱు: ఫలస్ ఱభెన్ ECG 
ఴియసట ఱజీ తుమసి యణఔు ఫమాస 
ఴియసట ఱజీ: నాఱుఖు యకసఱు - యౌంతోౄ ళ భట్స ర-డామినెంట్స, నాడ్ెయఱార్ ళ లమోళహంగ్, మిక్్్ ళ ఱుల ఱామిట్,ీ యౌంతోౄ ళ భట్స 
డుల ట్ెడ్స 
ళేటజింగ్: అన్ అయబర్ ళమీగఔయణన ఄనశమించాయౌ  
రతి దఴ ఇ కూంద  యధంగస శచింఫడు ఈంట్ుంద : A = B-ఱక్షణాఱు ఱేళప; B = B-ఱక్షణాఱు ఈనాాభ  
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మిపయల్ 
ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు కచిితంగస రతేయఔ అశతిరకూ రెయల మీక్ష చేభంచఔుతు, చికూతస తృ ందాయౌ. 
ట్ృయభర్ ఫో యుడ  దాామస HDఔు  చికూతస తుయణభంచాయౌ. 
చికూతస 

 కుమోథెయ 
 మాంట్ీఫాడ-ీడ్రగ్ కసంజుగేట్స (ఈదా: ఫ్రంట్ుకూసభాబ్ రెడోట్్న్) 
 ఆభూమాననథెయ (ఈదా: ఆభూయన్ చెక్ తృసభంట్స ఆతుహతట్ర్స) 
 కొతుాయసయుల  అట్ోఱాఖస్ ళ టమ్ ళ ల్ భామిుడు  

కచిితబ ైన రసయధ  దఴ తుమసి యణ చేశఔునాాక ేఏ యఔబ ైన చికూతస తృ ందాఱో తుయణభంచాయౌ. చికూతసఔు భుంద 
భఖరసయు యయయం రతేయఔ రెభదయ కేందరా ఱోల  దాచకోళడ్ం, ళు రఱు పఱన యసభయిాం కసతృసడ్ెఔున ేచయయఱు ఖుమించి 
అఱోచించాయౌ. 
రధభ చికూతస  
కసనసర్ రధభ దఴఱోల  ఈంట్ ేడాకోసయౄతళహన్, తలయోబ ైళహన్, యనాలలళహటన్ భమిము డాఔయబజిన్ దాామస కుమోథెయ 
ఄంద ంచళచి. ఄభత ేమేడుభేవన్ థెయ ఄనేద  ఄళశమసతుా ఫట్్ట రసడొచి. ఫయ్క మీడుమాళహటనల్ రసయధ  ఈనా 
మోఖుఱఱో కుమోథెయ ఎఔుకళ మోజుఱు చేమాయౌస మసరొచి భమిము మేడుభేవన్ థెయ తుతుశమ ిఄరొాచి. 
రసయధ  భుదయు దఴఱోల : 
RATHL ట్రభల్ - ABVD దాామస చికూతస. మ ండ్ె ళ భకూలా తమసాత PET యసకన్ ఱో నెఖట్్వ్ ళళేు  AVD భమొఔ 
నాఱుఖు ళ భకూలైా కొనయసగిళేు శమితృో తేంద . తృసజిట్్వ్ ళచిిన రసమికూ BEACOPP చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
ECHELON-1 ట్రభల్ - మోఖుఱఔు AVD తోతృసట్ు మాండ-ీCD30 మాంట్-ీఫాడ ీకసంజుగేట్స ఫ్రనట కూసభాబ్ 
రెడోట్్న్ రసడాయౌ. దీతు ళఱల  ఄధ ఔ ఄతృసమం ఈనా మోఖుఱఱో రసయధ  నమం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. 
పస్ట ఱభెన్ థెయ దాామస కసనసర్ నమం ఄళాఔతృో త ేళ ఔండ్స ఱభెన్ కుమోథెయతు మిఖణ ంచాయౌ. ళ ఔండ్స ఱభెన్ థెయ 
దాామస శుందన ఫాఖునాా మోఖుఱఱో కుమోథెయ ఄధ ఔ తీళరతతో ఆరసాయౌ భమిము అట్ోఱాఖస్ ళ టమ్ ళ ల్ భామిుడు 
ఔడా చేయొచి. 
యౘడుుకన్స డుళస్ చికూతస కోశం మ ండ్ె నెఱఱ తృసట్ు థెయ తీశఔునా మోఖుఱఔు ఫ్రనట కూసభాబ్ రెడోట్్న్ తోతృసట్ు 
తురోఱుభాబ్ భమిము  మోలోయౌజుభాబ్ చికూతసఱో ఫాఖం చేయొచి. 
 
9.0 ఄతియసధనయబ ైన డుమాట్్రక్ భాయౌగ ాతూసఱు  
9.1 ఫమికట్సస యౌంతౄో భ  ా(BL) 
యౌంతౄసట్్క్ ళహశటంఔు రతేయకూంచి యౌంతోౄ ళ భట్సస ఔు ళచేి కసనసర్ ఆద . ఫమికట్సస ట్ృయభర్ ఄనేద  ఄన్-డుప మ ంలహభేట్ెడ్స 
యౌంతోౄ ఫాల ళహటక్ యౌంతోౄ భా. దీతుకూ ఎే ర్భన్ ఫార్ రెభయస్ ఆనెిక్షన్ ఔు దఖగయ శంఫంధం ఈంద . ఇ కసనసర్ తీళరతయం 
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ఄభేయ ళమశ: అయు నండు ద  శంళతసమసఱు 
ఱక్షణాఱు: ముయౘతుకూ శంఫంధ ంచిన ఎభుఔ మీద ఱేదా దళడ్ మీద నొహు ఱేతు రసపఱా ముదట్ ఇ ట్ృయభర్ 
ఔతుహశు ంద ; ఆద  చాఱా  రేఖంగస  యఖఖఱద. ఇ రసయధ  CNSఔు రసయహు  చెంద త ేతృసమస ల జిమా భమిము/ఱేదా 
కేాతుమల్ నెర్ా తృసయౌస ళయసు భ. 
మియౕఱనఱు  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, ఫయోక మిఔల్ తృ ర ప భల్, ళయం మాళహడ్స తౄసళేిట్స    
మేడుమాఱజీ మిక్షఱు: దళడ్ఔు ఎక్స-మ,ే తృ తిుఔడ్ెప USS 
FNAC. ఆద  యసధాయణంగస B ళ ల్ యౌంతోౄ భా 
ళేటజింగ్: A, B, C భమిము D దఴఱు ఆందఱో ఈంట్ాభ. A and B తృసర ధమిఔ దఴఱన శచిళేు , C and D 
భుదయు దఴఱన శచియసు భ  
మిపయల్ 
ఫమికట్సస యౌంతోౄ భాన ఎంత తాయగస ఖుమిుళేు  ఄంత భంచిద  భమిము ఄతియౕగరభుగస మిపయల్ ఆచిి శమ ైన అశతిరకూ 
మోగితు ంతృసయౌ 
చికూతస  
ఆంట్ెతుసవ్ కుమోథెయ  
ఇ రసయధ ఱో ట్ృయభయుల  తాయగస  యుఖుతాభ, కసఫట్్ట చికూతస ఎంత తాయగస యఱభెత ేఄంత తాయగస ముదఱు ట్ాట యౌ.  
ళ భకోల తౄసశిబ ైడ్స, యతుీళహటన్, డాకోసయౄతళహన్, బ తోట్ెరకేసట్స, ఆతౄో శిబ ైడ్స, ఎట్ోతృో ళ భడ్స భమిభ ళహట్ాయతన్ 
(CODOX-M/IVAC) భమిము మిట్ుకూసభాబ్ దాామస కుమోథెయ ఄంద ళేు  > 80% భంద  చినాహఱలఱు భమిము 
ఄయరెభ శంళతసమసఱ ఱోప రసమికూ రసయధ  నమం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఄధ ఔం. ఄయరెభ శంళతసమసఱు  భన ళమశనా 
రసమికూ మిట్ుకూసభాబ్ భమిము ఎట్ోతృో ళ భడ్స,  రడుాయో న్, యతుీళహటన్ భమిము డాకోసయౄతళహన్ మ జిబ న్ దాామస భంచి 
పయౌతాఱు మసఫట్టరసశ. CNS బ ట్ాయసట ళహస్ ఱేతు మోఖుఱఔు CNS తృ ర ప భఱాకూసస్ రణాయఔ చేమడ్ం ఈయోఖఔయం.  
చికూతస ఄంద ంచ ేశభమంఱో ట్ృయభర్ ఱభెళహస్ ళహండోరమ్ మసళడ్ం శషజం. దీతు నండు ఫమట్డ్డాతుకూ IV 
ఴ ైడేరవన్, ఄఱోల ూయమినాల్ భమిము మసశబమికేస్ అఱకఱభెనెభజేవన్ ఄళశయం ఈంట్ుంద . ఄంతేకసఔ, మోగి ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస 
ళహితి యయరేక్షుంచాయౌ భమిము ఄళశయం ఄభత ేఴ ైర్-ఔఱేమిమా తురసయణఔు డెభమాఱళహస్ చేమాయౌ. 
ట్ృయభర్ తోతృసట్ు ఫొ రెల్ ఄఫ ర్ర క్షన్ ఈనా మోఖుఱఱో ూమిు మీళ క్షన్ ఄభనుట్్కూ (తెయతృసట్్క్ ఱామసట్మీ దాామస) 
 భన చెహున థెయ యధానం తృసట్్ంచడ్ం భంచిద , ఄభత ేతఔుకళ ళ భకూలైా ఄభఱు చేళేు  శమితృో తేంద . చికూతస 
చిళమిఱో మోగ ిూమిుగస బ ట్ఫో యౌక్ శుందన ఈండాయౌ (PET దాామస) ఱేదా CT యసకన్ దాామస ూమిు శుందన 
నమోద ఄముయండాయౌ భమిము ఫో న్ భామో ఫమాస ఔడా మోగ ిబ యుఖుదఱఔు శచించాయౌ.  ఔరేల ఆఱా 
మసణ  శందమసైఱోల  కేళఱం 20% భంద  మోఖుఱు భాతరబ ేయజమళంతంగస కోఱుకోఖఱుఖుతాయు.   
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9.2 యల్మ్ ట్ృయభర్  
ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ళచేి తృసర ధమిఔ భాయౌగ ాంట్స మీనల్ ట్ృయభర్. ఇ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా 
హఱలఱఔు కొతుా శంఫంధ త ఄళశిఱు ఈండొచి - ఄతుమిడుమా, ఴేమీఴ ైమోటో ప, కూాతృోట అమికడుజం భమిము 
ఴ ైతృో యసుడుమాళహస్.  
ఱక్షణాఱు: తృ తిుఔడ్ెప రసప/భాస్, ఄయుదగస తృ తిుఔడ్ెప నొహు ఱేదా గోా స్ ఴ భట్ృమిమా. మ తున్ ళ కుావన్ ళఱల  
ఇ రసయధ  ళచిిన మోఖుఱఱో 25% భంద కూ ఴ ైమ టనషన్ ఈంట్ుంద . 
మియౕఱనఱు  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్, ముమిక్ మాళహడ్స  
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: ఱక్షణాఱు ఈనా చోట్ మేడుయోఖాప భమిము ఫో న్ యసకన్, మీనల్ కసయౌళ స్ భమిము/ఱేదా 
పహయౌలంగ్ ఱోతృసఱు ఖభతుంచడాతుకూ IVU 
ఆతయ మీక్షఱు: ళ భట్ోయో క  
రసయధ  తుమసి యణఔు FNAC 
ళేటజింగ్: ట్ృయభర్ త ఱగించడ్ంఱో ఴశు రచికూతస భుకయబ ైన తృసతర తృో లహశు ంద , ట్ృయభర్ దఴన ఖుమిుంచడ్ం, రసయధ  
తుమసి యణ చేమడ్ం భమిము తృ తిుఔడ్ెప ముతాు తుా మియౕయౌంచడ్ం దాామస ళేటజింగ్ యసధయడ్ెతేంద . 
చికూతస  
ఴశు రచికూతస భమిము కుమోథెయ 
ఄధ ఔ రభాదంఱో/రసయధ  భుదయు దఴఱోల  ఈనా మోఖుఱఔు మేడుభేవన్ థెయ  
యల్మ్ ట్ృయభర్ ఔు రధభ చికూతస శమిుఔల్ మీళ క్షన్, అ తమసాత అడ్ెు రెంట్స థెయ. చినా ట్ృయభయుల  ఈనా మోఖుఱఔు 
ఴశు రచికూతస ఔకట్ ేశమితృో తేంద , ఄభత ేఆద  కేళఱం చినా ళమశ ఈనా రసమికూ భాతరబ ేచేమాయౌ. 
మాకూటననబ ైళహన్ D భమిము యతుీళహటన్, డాకోసయౄతళహన్ (ఄళశమసతుా ఫట్్ట) ఔఱభఔతో కుమోథెయ మ జిబ న్ 
ఈంట్ుంద . రేఖంగస  మిగ ేట్ృయభయల యవమంఱో, ఆంట్ెతుసవ్ భయ్టఏజ ంట్స కుమోథెయ రసడాయౌ. 
మీళ క్షన్ చేమఱేతు ట్ృయభయుల  భమిము/ఱేదా ఫ్భఱేట్యల్ ట్ృయభయుల  ఈనా చినాహఱలఱఔు కుమోథెయ ఈతుభం. 
భూడ్ె దఴఱో రసయధ  ఱేదా యసి తుఔంగస యౌంఫ్ ననడ్సస ఱో ట్ృయభయుల  ఎదఖుతేంట్ ేఄట్ుళంట్ ్హఱలఱఔు మేడుభేవన్ 
థెయ ఆరసాయౌ. 
 
9.3 నయమోఫాల యోట భ  ా 
నాఱుఖు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ళచేి భాయౌగ ాతూస. ఄడురనల్ బ డ్ెఱాల  భమిము ళహంతృసతట్్క్ గసంగిలమాఱో 
ఈండ ేనయయల్ క ాస్ట ఔణజఞఱం నండు ఇ కసనసర్  యుఖుతేంద .  
ఱక్షణాఱు: తృ తిుఔడ్ెప రసప/భాస్, తృసమస రెమిటఫరల్ ట్ృయభయుల  ఄభత ేనయమోఱాజిఔల్ డెపహలహట్స, అమిబట్ల్ రసప 
భమిము చయమం మీద య్వన్స    
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మియౕఱనఱు  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, ఫలడ్స క మిళట ,ో ESR, ముమినాయౌళహస్, కసట్్కొఱబ ైన్స ఎకుసకరవన్ కసాంట్్ట్ేవన్ 
ఖుమించి తెఱుశకోళడాతుకూ 24-hr మూమిన్ నభూనా, ఫో న్ భాయమో ట్ెరపహన్ భమిము ఫమాస  
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: CXR, తృ తిుఔడ్ెప ఱేదా  యౌాస్ USS, తృ తిుఔడ్ెప CT యసకన్, ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  ఫో న్ 
యసకన్ 
ఴియోట తృసథాఱజీ: CT యసకన్ పయౌతాఱు భమిము ఴశు రచికూతస దాామస తెఱుశకోరసయౌ   
ళేటజింగ్: ఆంట్మేావనల్ నయమో ఫాల యోట భా ళేటజింగ్ ళహశటమ్ (INSS) భాయగదయశకసఱన ఄనశమించాయౌ. I & II దఴఱు - 
రసయధ  తృసర ధమిఔ దఴఱు; III & IV దఴఱు - రసయధ  భుదయు దఴఱు 
చికూతస  
శమిుఔల్ మీళ క్షన్ 
కుమోథెయ 
కొతుా యసయుల  ఄధ ఔ తీళరత ఖఱ కుమోథెయ ఆచాిఔ ళ టమ్ ళ ల్ భామిుడు  
కొతుా యసయుల  మేడుభేవన్ థెయ 
ఄధ ఔ రభాదం ఖఱ మోఖుఱఱో ళహస్-మ ట్్ననతుక్ మాళహడ్స  
ఆభూమాననథెయ  
నయమోఫాల యోట భా చికూతస మోగ ిడ్ఖఱ ఆఫబందఱు, ఄళశిఱన ఫట్్ట శచించాయౌ. 
తఔుకళ భమిము భధయ తయయౘ రభాదం ఈనా మోఖుఱఱో శమిుఔల్ మీళ క్షన్ ఈయోఖఔయం. ఄభత ేశమిుఔల్ మీళ క్షన్ 
దాామస రసయధ  నమభభేయ ఄళకసఱసఱు  ంచడాతుకూ భుందగస అడ్ెు రెంట్స థెయ ఆరసాయౌ.  
భధయ తయయౘ రభాదం ఈనా చినాహఱలఱోల  కుమోథెయ (భందఱు: యతుీళహటన్, ళ భకోల తౄసశిబ ైడ్స, డాకో ల్యౄతళహన్, 
ళహయసరలళహటన్, కసమోబతృసల ట్్న్, ఆతౄో శిబ ైడ్స భమిభ ఎట్ోతృో ళ భడ్స) ఄళశయం ఈండొచి. తీళరబ ైన రసయధ  ఱక్షణాఱతో 
ఫాదడ్ెతేనా చినాహఱలఱఔు ఄధ ఔ తీళరతతో కుమోథెయ, ళ టమ్ ళ ల్ భామిుడు భమిము ళహస్-మ ట్్ననభక్ మాళహడ్స 
ఔఱభఔతో చికూతాస రణాయఔ ఈండాయౌ. 
భధయ తయయౘ ఱేదా తీళరబ ైన రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా హఱలఱోల  ట్ృయభయలఔు చికూతస ఄంద ంచఱేఔతృో త ేమేడుభేవన్ 
థెయ ఆరసాయౌ. 
 
9.4 మ ట్్ననఫాల యోట భా (RB) 
మ ట్ీనాఱో ళచేి నయమో-ఎకోట డెయమల్ రసయధ తు మ ట్్ననఫాల యోట భా ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ  90% ఐద శంళతసమసఱ ఱోప 
హఱలఱఔు ళశు ంద . మ ట్్ననఫాల యోట భా ఄతయధ ఔ ఱసతం యో ుమసడుఔల్ గస ళశు ంద , కొంతభంద ఱో భాతరం ఆద  ఔుట్ుంఫ 
శంఔాభణ రసయధ గస ఫమట్డ్ెతేంద . 
ఱక్షణాఱు: "కసయట్సస ఐ మిఫ్ ల క్స" ఱేదా ఔనతృస తెఱల గస ఄళాడ్ం, ఄయుదగస అమిబట్ల్ ఆన ల్బేవన్ ఱేదా తృో ర తృోట ళహస్ 



419 
 

మియౕఱనఱు  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్, ళయం CEA & అఱాి పట్ో తృో ర ట్ీన్, CSF 
మియౕఱనఔు ఱుంఫార్ ంఔిర్ 
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: బ దడ్ె భమిము అమిబట్స ఔు MRI/CT యసకన్, CXR భమిము/ఱేదా ఱక్షణాఱు ఈంట్ ే
రెనెాభుఔఔు ఎక్స-మ ే
శంూయణబ ైన నయమోఱాజిఔల్ మియౕఱన భమిము అఫ్సు యౌమక్ EUA తుతుశమ ి
ళేటజింగ్: మ ట్ీనా ఱో ఈండుతృో భందా ఱేదా అహటక్ నెర్ా దాామస బ దడ్ె ళయఔు రెయలందా ఄనేదాతుా ఫట్్ట ళేటజింగ్ 
ఈంట్ుంద . 
మిపయల్: మోగితు కసనసర్ చికూతస ఄంద ంచ ేరతేయఔ అశతిరఱో చహంచాయౌ  
చికూతస 
ముతుఱాట్యల్ కసనసర్ ఄభత ేఇనకూలభేవన్  
ఫ్భఱాట్యల్ కసనసర్ ఄభత ేతౄో ట్ో కోమాఖుయఱేవన్, ఆంట్రా -అమీటమిమల్ కుమోథెయ ఱేదా ముతుఱాట్యల్ 
నకూలభేవన్ తోతృసట్ు తౄో ట్ో కోమాఖుయఱేవన్, ఔాయోథెయ భమిము  
ఔంట్్కూ ఆమేాడుభేవన్. 
ళహశటమిక్ కుమోథెయ 
మ ట్్ననఫాల యోట భా యొఔక ఱక్షయం మోగికూ ూమిుగస నమం చేమడ్ం, ఄభత ేచపతు ఎంత ళయఔు యఱభెత ేఄంత ళయఔు 
తిమిగ ిమసఫట్టడ్ం ఔడా ఈయోఖకసయబ.ే మ ట్్ననఫాల యోట భా మీద ట్ుట  ఈనా డుమాట్్రక్ ఄఫ్సు ఱోమఱాజిస్ట, 
డుమాట్్రక్ అంకసఱజిస్ట భమిము మేడుభేవన్ అంకసఱజిస్ట యయరేక్షణఱో చికూతస జయగసయౌ. 
భుదయు దఴఱోల  ఈనా ముతుఱాట్యల్ మ ట్్ననఫాల యోట భా ఄభత ేఇనకూలభేవన్, అహటక్ నెర్ా ఎంత ళయఔు యసధయం 
ఄభత ేఄంత ళయఔు త ఱగించాయౌ. 
ఫ్భఱాట్యల్ కసనసర్ ఈనా మోఖుఱఱో చపతు పనయుదిమించడ్ం యసధయం. మేడుభేవన్ థెయ ఎఔ ర్యాల్ తెమ్ ఱేదా 
చినా కసనసయుల  ఈనా రసమికూ. 
కసమోబతృసల ట్్న్, ఎట్ోతృో ళ భడ్స భమిము యతుీళహటన్ ఱేదా ళ భకోల  తౄసశిబ భడ్స + యతుీళహటన్ దాామస ళహశటమిక్ కుమోథెయ 
ఄంద ంచడ్ం దాామస  దద మిభాణంఱో ఈనా కసనసర్ ఔణాఱన ఔడా త ఱగించళచి. ఇ యధానం ఫ్భఱాట్యల్ 
ట్ృయభయుల  ఱేదా ఔంట్ ్రెనఔ ఫాగసతుకూ యశుమించిన కసనసర్ న ఎదమోకళడాతుకూ ఈతృసమాఖడ్ెతేంద . ఄభత ే
కుమోథెయ ఔకట్ ేకసనసర్ న ూమిుగస తుమంతిరంచఱేద. 
చికూతస తమసాత రతి మ ండ్ె నండు నాఱుఖు నెఱఱఔు ఔ యసమ ిమ ండ్ె ఔనఱఔు ఄఫ్సు ఱోమఱాజిక్ మీక్షఱు 
చేభంచకోళడ్ం తుతుశమ.ి ఄళశయం ఄభత ేచికూతస పనఃతృసర యంతేంచ ేఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. 
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9.5 ఎడుాన్గ  యసమోకభ  ా 
చినాహఱలఱోల  ళచేి ఫో న్ ట్ృయభర్ న ఎడుాన్గ  యసమోకభా ఄంట్ాయు. ఆద  ద  నండు ఆయరెభ శంళతసమసఱ ఱోప 
రసమికూ ఎఔుకళగస ళశు ంద . భఖ:అడ్ మేలహయో 5:1 
ఱక్షణాఱు: నొహు, ఎభుఔ శభశయగస ఈనా తృసర ంతం ఱేతగస ఄళాడ్ం, రేడుగస ఈండ్డ్ం భమిము రసప; 
యసధాయణంగస పభర్ ఎభుఔఔు ళశు ంద . అళహటయోబ ైమఱభెట్్స్ రసయధ  ఱక్షణాఱన తృో యౌన ఱక్షణాఱు ఎడుాన్గ  
యసమోకభాఔు ఈంట్ాభ. ఱమనమ ీశంఫంధం ఈంట్ ేఛాతి ఄళశిఱు ఫమట్డ్తాభ 
మియౕఱనఱు  
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు: FBC, LFTs, మూమిమా, కూామాట్్తున్, ESR, ALP 
మేడుమాఱజీ మీక్షఱు: ఎభుఔ ముతాు తుకూ ఎక్స-మ,ే ఎభుఔ ఈనా ఫాఖం ముతాు తుకూ  MRI/CT  
ఎభుఔఱఔు శంకూలవటతఱు మసఔుండా ఄనరెభన భఽద ఔణజఞఱాతుకూ ళచిిన భాస్ న ఫమాస చేమాయౌ 
ళేటజింగ్: ఇ రసయధ కూ దఴఱు తుయణభంచ ేశచీఱు ఱేళప 
మిపయల్: మోగితు కసనసర్ చికూతస ఄంద ంచ ేరతేయఔ అశతిరఱో చహంచాయౌ 
చికూతస  
ఴశు రచికూతస, కుమోథెయ భమిము మేడుభేవన్ థెయ ఔఱభఔఱో (ఄళశమసతుా ఫట్్ట) ఎడుాన్గ  యసమోకభాఔు చికూతస 
ఄంద యసు యు. రశు తాతుకూ యసి తుఔంగస  యుఖుతేనా ఎడుాన్గ  యసమోకభా రసయధ  ఈనా మోఖుఱఱో > 60% భంద   భ 
భూడ్ె చికూతాస యధానాఱ ఔఱభఔ దాామస ూమిుగస కోఱుకోఖఱుతేనాాయు. కొతుా యసయుల  బ ట్ాయసట ట్్క్ రసయధ  ఈనా 
రసమికూ ఔడా నమం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. కుమోథెయ భమిము మేడుభేవన్ థెయ దాామస ళచేి 
పయౌతాఱతో తృో యౌళేు  కుమోథెయ భమిము శమిుఔల్ ఎన్ ఫాల క్ మీళ క్షన్ దాామస భంచి పయౌతాఱన తృ ందళచి. 
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17ళ ఄధాయమం 
భఱేమిమా 

భఱేమిమా తృసమసళ భట్్క్ ఆనెిక్షన్ రసయధ ; ఆద  ఈంట్ ేమోగికూ జాయం, చయౌ భమిము తీళరబ ైన చెభట్ ఈంట్ాభ. 
ఄభత ేకొతుాయసయుల  భఱేమిమా ఈనా మోఖుఱఔు ఎట్ుళంట్ ్రసయధ  ఱక్షణాఱు ఱేఔుండా ఔడా ఈంట్ుంద .   
 
రసయధ  తుమసి యణ  
భఱేమిమా రసయధ  ఱక్షణాఱు మోగ ిరసయధ తుమోధఔ ఴకూుతు ఫట్్ట  శాఱుంగస ఱేదా తీళరంగస ఈండొచి. రసయధ  తీళరత, 
భఱేమిమాతో ళచేి ఆతయ రసయధఱు (భాల్-నయట్్రవన్, ఄతూమిమా, ముదఱభెనయ) మోగితు ఫట్ేట ఈంట్ాభ. 
రసయధ  ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు  
భఱభెస్, జాయం, ఄఱశట్, ఔండ్మసఱ నొహు, యకసయం, ఄనొమ కూసమా, చయౌ, ళణుఔు, చెభట్, తఱనొహు, దఖుగ , 
రసంతేఱు భమిము యమోచనాఱు. ఇ శంకేతాఱు ఄతుా భఱేమిమాఔు తుమిదవటబ ైన ఱక్షణాఱు ఄతు చెుఱేభు 
ఎందఔంట్ ేఆయ ఆతయ రసయధఱఱో ఔడా ఔతుహయసు భ. కసఫట్్ట జాయంతో ఔడ్ెఔునా రసయధ  ఎందఔు ళచిిందో 
తెఱుశకోళడాతుకూ ఱోతేగస మియౕఱనఱు చేమాయౌ. 
తీళరబ ైన భఱేమిమాతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱఔు రయోఖఱసఱ మీక్షఱు తుతుశమ.ి మసనాజీళపఱు ఈతుకూ 
తెఱుశకోళడాతుకూ బ ైకోా యో క ఱేదా మసహడ్స డ్మాగోాళహటక్ మీక్షఱు (RDTs). మోగి ఄధయమనం భమిము 
రయోఖఱసఱ మీక్ష పయౌతాఱన ఫట్్ట రసయధ  తుమసి యణ చేమాయౌ. 
 
భఱేమిమ  ా- యసధాయణ చయయఱు 
1. జాయం ళచిిన రసమికూ భఱేమిమా ఈండ ేఄళకసఱసఱు ఈనాామతు ఄనభానం ళళేు  రసమ ికచిితంగస బ ైకోా యో క 
ఱేదా RDT మిక్షఱు చేభంచాయౌ. 
2. కూలవటతయం కసతూ భఱేమిమా ఄభత ేతృసర ధమిఔ చికూతాస కేందరంఱోన ేచికూతస తృ ందళచి. ఄభత ేతీళరబ ైన 
భఱేమిమా భమిము శంకూలవటతఱు ఎదయుకంట్ునా మోఖుఱు కచిితంగస క్షుణణంగస మియౕఱనఱు భమిము ఫలడ్స 
ట్రా న్స-పూయవన్ శదతృసమం ఖఱ అశతిరఱోన ేచికూతస తృ ందాయౌ. 
3. తృసల యో మడుమం రెభరసక్స ఈనాట్ుట  తుమసి యణ ఄభత ేకోల మోకూాన్ భూడ్ె మోజుఱు భమిము  భరభాకూాన్ దాాఱుఖు 
మోజుఱు రసడాయౌ.  భరభాకూాన్ రసయధ  తియఖఫ్ట్టఔుండా కసతృసడ్ెతేంద  ఄభత ేఆద  ఖమిైణీఱఱ ,ో యయళపఱోల  భమిము 
G6PD ఱోం ఈనా రసమిఱో కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స.  
ఖభతుఔ: ఴ భట్ృమిమా ఱేదా భూతరం యంఖు భామిుడు/శమననళహస్ ఱేదా  దళపఱు ఫుఱుఖు యంఖుఱోకూ భాయడ్ం 
ళంట్్య జమిగిత ేరెంట్న ే భరభాకూాన్ రసడ్ఔం తుయౌహరేళహ రెభదయడుా ఔఱరసయౌ. 
4. తృసల యో మడుమం తౄసయౌసతృసయం ఈనాట్ుట  తుమసి యణ ఄభత ేACT థెయ - అమిటశనేట్స భూడ్ె మోజుఱు భమిము 
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శఱాిడోకూసన్-హమిబ తాబ ైన్ ఔక మోజు రసడాయౌ. యట్్తోతృసట్ు చికూతస మ ండ్ళ మోజున  భరభాకూాన్ ఔకయసమ ిరసడాయౌ. 
5. ఖమిైణీఱఱో శంకూలవటతఱు ఱేతు తృసల యో మడుమం తౄసయౌసతృసయం ఈనాట్టభత ేరసమికూ ఄంద ంచాయౌసన చికూతస 
ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో - కూాతున్ 
మ ండ్ె భమిము భూడ్ళ తెభరభాళహఔంఱో - ACT థెయ 
6. బ ైకోా యో క ఱేదా RDT శదతృసమాఱు ఱేఔ ఱేదా మీక్ష చేళహన పయౌతాఱు అఱశయం ఄళపతేనాా భఱేమిమా 
ఄనభానం ఈనా మోఖుఱఔు కోల మోకూాన్ తో చికూతస తృసర యంతేంచాయౌ. ఔయసమ ిపయౌతాఱు ళచాిఔ ఏ ఈజఞతి ళఱల  
భఱేమిమా ళచిండాట్స తెఱుశు ంద  కసఫట్్ట తదనఖుణంగస చికూతసన భాయుికోరొచి. 
7. రసంతేఱు, యమోచనాఱు ఱేనుట్్కు మోగ ి72 ఖంట్ఱోల  శుంద ంచఔతృో త ేభందఱఔు శుంద ంచడ్ం ఱేద ఄతు 
ఄయిం. ACT థెయ దాామస మోగి శుంద ంచఔతృో త,ే ననట్ ్దాామస కూాతున్ భమిము ట్ెట్రా ళ భకూలన్/డాకూసళ భకూలన్ రసడాయౌ. 
తృసల యో మడుమం రెభరసక్స చికూతస 
1. కోల మోకూాన్ - ముదట్ ్మోజు 10 mg/kg, మ ండ్ళ మోజు 10 mg/kg, భూడ్ళ మోజు 5 mg/kg. 
2.  భరభాకూాన్ - 0.25 mg/kg దాాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు 
ేమ ంట్యల్ కూాతున్ రసడ్ెతేనా మోఖుఱు ననట్ ్దాామస ఔడా ఇ భందతు తీశకోరొచి.  
కూాతున్ (O) 10 mg/kg మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు (ేమ ంట్యల్ కూాతున్ రసడున మోజుఱు ఔడా రసడొచి) 
దీతుతోతృసట్ు  
డాకూసళ భకూలన్ 3 mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమ ి(ఖమిైణీఱు ఏమిమా ఎతుమిద  శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు డాకూసళ భకూలన్ 
కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స) 
ఱేదా 
కూలండాబ ైళహన్ 10 mg/kg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు 
యయరేక్షణ  
మోగి ఈయోౖణ ఖాత, మ ఔటమ్ దాామస, తెఱుశకోరసయౌ. ఄఱాగ ేఱసాశ ఖతి, నాడు, యఔుతృో ట్ు భమిము చేతనతాం యసి భ రతి 
నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ియయరేక్షుంచాయౌ. భూతర యశయున యసభయిాం, ఫూడుద యంఖు ఱేదా నాఱుఖు యంఖు 
భూతరం (ఴీమోగోల తనమిమా) ఱేదా అయౌఖూమిమా ఫమట్డ్ెతేందేమో ఖభతుంచాయౌ. ఴీమోగోల తన్, ఖూల కోస్, 
మూమిమా ఱేదా కూామాట్్తున్ భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస మీక్షఱు. GI తెల డుంగ్ ఔఱుఖజేళ ేరభాదం ఈనా భందఱన 
(మాళహుమిన్, కసమిటకోళ టమసభడ్సస) రసడ్ఔడ్ద. జాయం, ఴ ైతృో గ టలళమిమా, ఎఱెకోటో ఱ భెట్స శభతేఱయత కోఱోుళడ్ం, 
ఴ ైతృో ట్ెనషన్, మీనల్ ప భఱయర్, ఄనేమిమా, ఔనాఱషన్స ళంట్్య ఫమట్డుత ేతగిన యధంగస చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
కుమోతృ ర ప భఱాకూసస్ 
తృసల యో మడుమం తౄసయౌసతృసయం ఄధ ఔంగస ఈనా రదేఱసఱఱో ళయఔుు ఱఔు భాతరబ ేకుమోతృ ర ప భఱాకూసస్ ఄందజేమాయౌ. 
ఆనెసకూటళ భడ్స ట్ీరట్ెడ్స ఫ్డ్స నెట్సస (ITN) ఱేదా ఱాంగ్ ఱాళహటంగ్ ఆనెసకూటళ భడ్స నెట్సస (LLIN) రసడేఱా ఖమిైణీఱన భమిము 
ఫమట్ నండు తృసల యో మడుమం ఄధ ఔంగస ఈనా రదేఱసఱఔు ళచిిన మాతిరఔుఱన తృో ర తసఴించాయౌ. 
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తఔుకళ ళయళధ  కుమోతృ ర ప భఱాకూసస్ (6 రసమసఱ తృసట్ు) 
డాకూసళ భకూలన్ 100 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ి( దదఱఔు) 
హఱలఱఔు: 1.5 mg/kg, మోజుకూ ఔ యసమ ి(8 శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ఇ భంద కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స).  
మాతిరఔుఱు ఄభత ేకొతు  రదేఱసతుకూ రెయ్ల  మ ండ్ె మోజుఱ భుంద నండు ఇ భంద రేశకోరసయౌ భమిము 
భఱేమిమా ఄధ ఔంగస ఈండ ేతృసర ంతాఱఔు రెయల ళచాిఔ నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు కొనయసగించాయౌ. 
ఖభతుఔ: ఇ భంద రసడ్ఔం ఖమిైణీఱఔు భమిము 8 శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స. 
ఄధ ఔ ళయళధ  కుమోతృ ర ప భఱాకూసస్ (6 రసమసఱు  భన) 
బ ఫ్ోల కూాన్ భాతరఱు 250 mg, రసమసతుకూ ఔ యసమ.ి కొతు  రదేఱసతుకూ రెయ్ల  మ ండ్ె రసమసఱ భుంద నండు ఇ భంద 
రేశకోరసయౌ భమిము భఱేమిమా ఄధ ఔంగస ఈండ ేతృసర ంతాఱఔు రెయల ళచాిఔ నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు కొనయసగించాయౌ. 
ఖభతుఔ: ఔనాఱషన్స, నయమోళ భకూమాట్్రక్ శభశయఱు భమిము కసమిడమాక్ శభశయఱు ఈనా మోఖుఱఔు బ ఫ్ోల కూాన్ 
కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స. 
మోగికూ యవమశచి  
1. దోభఱ  యఖఔుండా తురసయణ చయయఱు. ఈదా: దోభ తెయఱు, దోభఱ భంద, తృ డ్ెఖు చేతేఱ చొకసకఱు, తృ డ్ెఖు 
తృసయంట్ుల  రసడ్ఔం.  
2. రసయధ  ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు ఱేతు జాయం ళళేు  రెంట్న ేఅశతిరఱో చహంచకోరసయౌ. 
3. కోల మోకూాన్ రసడ్ెతేంట్ ేఎఔుకళగస తూయు తాగసయౌ భమిము అయౘయం శభమాతుకూ తినాయౌ. ట్్టఔడ్ెపతో కోల మోకూాన్ 
రేశకోఔడ్ద. చినాహఱలఱఔు కోల మోకూాన్ ళహయప్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త ేభాతరన చిద మి తేనెతో ఔయౌహ ఆరసాయౌ. 
4. భందఱ దాామస ళచేి రతిచయయఱు ఏమిట్ో తెఱుశకోరసయౌ. కోల మోకూాన్ ళఱల  యకసయం, రసంతేఱు, యమోచనాఱు, 
తఱనొహు భమిము ళహకన్ ఎఱమీు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
5. కోల మోకూాన్ రేశఔునా 30 తుభుయౖసఱ ఱోప రసంతి ఄభత,ే భయా అ భంద రేశకోరసయౌ. 
6. 48 ఖంట్ఱోల  మోగ ిఅమోఖయం బ యుఖు ఄళాఔతృో త,ే ళ మిఫరల్ భఱేమిమా రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డుత ేరెంట్న ే
అశతిరఱో చేమసయౌ. 
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Clinically suspected malaria 

(Based upon history and physical 
examination) 

 
 

Danger signs 
present? 

Treat immediately 
with parenteral 
antimalarial and 

antibiotic 

PRIMARY AND SECONDARY LEVEL 

PRIMARY LEVEL SECONDARY  LEVEL 

 
 
Admit and perform 

mRDT and BS 

Yes No 

mRDT/BS positive   mRDT/BS negative 

mRDT and BS 
negative 

mRDT and/or BS 
positive 

 
 
Perform  mRDT/BS 

 
 
Refer immediately 
to secondary level 

 
UNCOMPLICATED 

MALARIA 
 

Treat with antimalarial 
 

Investigate other 
causes of fever 

NON-MALARIAL 
FEBRILE ILLNESS 

 
Do NOT give antimalarial 

 
Investigate other causes 

of fever 
 
Ask the patient to return in 

2 days if not improved 
 
 

SEVERE  MALARIA 
 

Continue parenteral 
antimalarials and 

antibiotics 

చితరట్ం 1: మోగి ఄధయమనం భమిము రయోఖఱసఱ మీక్షఱన ఫట్్ట భఱేమిమా మోఖుఱఔు తీశకోరసయౌసన చయయఱు 
 

  No 
 
 

Yes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEVERE DISEASE 
 

Malaria not likely 
Continue parenteral antibiotics 

 
Repeat mRDT and BS within 

6-24 hours if malaria still 
suspected 

 

 
mRDT and BS 

 
mRDT and/or BS 

negative positive 
 

   
 
 
2.0 ఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స భఱేమిమాఔు చికూతస 
రసయధ  ఱక్షణాఱతో ఔడ్ెఔునా భఱేమిమా; కసతూ ఆద  తీళరబ ైనద  కసద భమిము రెభదయ మీక్షఱోల  ఎట్ుళంట్ ్
ఄళమరసఱన దెఫబ తీళేట్ుళంట్ ్తీళరబ ైన ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్ళప.  

 
SEVERE  MALARIA 

 
Continue parenteral 
antimalarials and 

antibiotics 

 
SEVERE DISEASE 

 
STOP antimalarials 

Continue antibiotics and 
other supportive care 

 
 

Do NOT 
perform mRDT 
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మసనాజీళపఱు ఈనాాభ ఄతు తుమసి మితబ ైతేన ేమాంట్-ీభఱేమిమల్ భందఱు రసడాయౌ  
తృసమసళ భట్ోఱాజిఔల్ రసయధ  తుమసి యణ కసఔతృో త ేమోగి ఄధయమనం దాామస ళచిిన పయౌతాఱన ఫట్్ట ఄంచనా రేశఔుతు 
చికూతస 
శంకూలవటతఱు ఱేతు తృసల యో మడుమం తౄసయౌసతృసయం భఱేమిమా చికూతస 
1. అమిటమిళహన్ అధామిత కసంతనేవన్ థెయ (ACT) 
అమిటశనేట్స , మోజుకూ ఔ యసమ;ి భూడ్ె మోజుఱు  
దీతుతోతృసట్ు 
శఱాిడాకూసన్ (25 mg/kg) - హమిబ తాబ ైన్ (1.25 mg/kg) ఔఱభఔ, ముదట్ ్మోజు  
3. హరభాకూాన్ - ముదట్ ్మోజు - 0.75 mg/kg, మ ండ్ళ మోజు - 0.75 mg/kg. 
ఖమిైణీఱఱ  ోశంకూలవటతఱు ఱేతు తృసల యో మడుమం తౄసయౌసతృసయం భఱేమిమ  ాచికూతస 
ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో - కూాతున్ యసల్ట 10 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు  
ఴ చిమిఔ: కూాతున్ ళఱల  ఴ ైతృో గ టలకేమిమా మసరొచి. ఖమిైణీఱు కూాతున్ ట్్టఔడ్ెపతో రేశకోఔడ్ద, కచిితంగస 
అయౘయం తీశఔుతు భంద రేశకోరసయౌ.  
మ ండ్ె భమిము భూడ్ళ తెభరభాళహఔంఱో - ACT థెయ  భన చెహున యధంగస. 
 
ట్ేఫుల్ 1: అమిటబ తర్ 20mg, ఱుబ ప తుటనో్ 120mg భాతరఱ యొఔక మోతాద 

  Day 1 Day 2 Day 3  
 

 
Kg 

Dose 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 
Colour 
Code Hours 0 (*) 8 24 36 48 60 

Age tablets tablets tablets tablets tablets tablets 
up to 
15 

0 to 3 
years 1 1 1 1 1 1 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 
 

 

ఫయుళప (kg) 
మోతాద (mg) భాతరఱ ఴకూు భమిము శంకయ  

(మోతాదకూ) 
 భమసకూాన్ డెభఴ ైడోరఅమిటమిళహతున్ 

5 to <7 80 10 ½ x 160mg / 20mg tablet 

7 to <13 160 20 1 x 160mg / 20mg tablet 
13 to <24 320 40 1 x 320mg / 40mg tablet 

24 to <36 640 80 2 x 320mg / 40mg tablets 
36 to <75 960 120 3 x 320mg / 40mg tablets 

75 to 100 1,280 160 4 x 320mg / 40mg tablets 

 
 
3.1 తీళరబ ైన భఱేమిమాఔు చికూతస 
తీళరబ ైన భఱేమిమా ఄతయళశయ చికూతస ఄంద ంచాయౌసన రసయధ .  
అమిటశనేట్స ఆంజక్షన్ 2.4 mg/kg (IV/IM) మోగితు చేమిిన రెంట్న,ే అ తమసాత 12 ఖంట్ఱఔు, తమసాత 24 
ఖంట్ఱఔు; అ తమసాత మోజుకూ ఔ యసమ.ి 
ఱేదా 
అమిటబ తర్ 3.2 mg/kg ఆంజక్షన్ IM మోగితు చేమిిన రెంట్న,ే అ తమసాత 1.6 mg/kg మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఱేదా  
అమీటతర్ ఆంజక్షన్ 150 mg IM భూడ్ె మోజుఱు  
ఖభతుఔ: ఇ భంద చినాహఱలఱఔు ఆళాఔడ్ద. 
ఱేదా 
కూాతున్ ఆంజక్షన్ 20 mg/kg (IV/IM) చేమిుంచిన రెంట్న,ే అ తమసాత 10 mg/kg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి 
ఴ చిమిఔ: కూాతున్ ఫో ఱస్ ఆంజక్షన్ ఆళాఔడ్ద.  
48 ఖంట్ఱ తమసాత ఔడా కూాతున్ థెయ ఆరసాయౌస ళళేు  మోతాదతు 7 mg/kgఔు తగిగంచి ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ 
యసమి ఆరసాయౌ. 
ఖభతుఔ: తీళరబ ైన భఱేమిమా మోఖుఱఱో ేమ ంట్యల్ చికూతస ఔతూశం 24 ఖంట్ఱు ఆరసాయౌ, అ తమసాత 3 మోజుఱు 
ACT థెయ కొనయసగించాయౌ. 
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ట్ేఫుల్ 3: తీళరబ ైన భఱేమిమ  ాఱక్షణాఱు 
ఱక్షణాఱు యళయణ/క ైైట్ీమిమ  ా
తృో ర ళేట వోన్/ తీళరయసి భ ఫఱఴీనత అదయుళప ఱేఔుండా తుఱఫడ్ఱేఔతృో ళడ్ం, ఔమోిఱేఔతృో ళడ్ం 
ఫఱఴీనబ ైన చెభతనయం  మోగిఱో చెభతనయం తగిగతృో ళడ్ం, ఖందయగోలం, కోభా 
రళయునఱో భాయుు  యౘఱళహనేవన్, డెఱయవన్స, మాజిట్ేవన్ 
ఔనాఱషన్స  ఄశషజబ ైన ఔండ్మసఱ ఔదయౌఔఱు 
ఱసాశశంఫంధ త ఆఫబందఱు (ఱాకూటక్ 
మాళహడోళహ భమిము/ఱేదా ఱమనమ ీ
ఒడుభా ళఱల ) 

మాళహడోట్్క్ తెరతింగ్: ఔవటంతో ఔడున ఱోఱకూ తీశఔున ేతెరతింగ్ 
ఱమనమ ీఒడుభా: తుఱఔడ్ఱేమి, ఱసాశ ఔవటడు తీశకోళడ్ం, యఔుంతో 
నయఖతో ఔడ్ెఔునా శిట్మ్ రతేయకూంచి  దదరసమిఱో 

తెల డుంగ్ ట్ెండెతూస/DIC శఱబంగస ళచేి/ దీయఘకసయౌఔబ ైన తెల డుంగ్ 
జఞండుస్ భూయఔస్ బ ంఫలరనల  శప యంఖుఱో భాయడ్ం 
శయౄకాఱేట్మ ికొఱాప్స/యౖసక్ ళహయోట యౌక్ క్షీణత భమిము రేఖళంతబ ైన ల్స మేట్స 
రతి దామసద తుా రసంతి చేశకోళడ్ం అయౘయం/తృసతూమం తీశఔునా రెంట్న ేరసంతేఱు 
ఏదీ తాఖఱేఔతృో ళడ్ం ఱేదా తయౌల తృసఱు 
తాఖఱేఔతృో ళడ్ం 

మింఖడాతుకూ ఆఫబందఱు 

 
ఖభతుఔ: ఔరేల మోగికూ శమ ైన భఱేమిమా చికూతస భమిము శంకూలవటతఱఔు చికూతస ఄంద ళాఱేఔతృో త,ే రసమికూ ర-
మిపయల్ చికూతస ఄంద ంచి రెంట్న ేరసమికూ మిపయల్ ఆచిి రతేయఔ రెభదయ కేందరా ఱఔు ంతృసయౌ. 
ర-మిపయల్ చికూతస 

B: అమిటశనేట్స IM/మ ఔటల్ 
ఱేదా 

B: కూానెభన్ IM 
ఔభూయతుట్ ీయసి భఱో ఄభత ేమ ఔటల్ అమిటశనేట్స దాామస ర-మిపయల్ చికూతస చేమడ్ం ఈతుభం. అమోఖయ కేందరా ఱఱో 
ఄభత ేఅఱశయం చేమఔుండా ేమ ంట్యల్ థెయ ముదఱు ట్ాట యౌ. 
ర-మిపయల్ మ ఔటల్ అమిటశనేట్స: 
శతృో ుళహట్మ ియౄంఱో ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ుంద ; మోతాద 50mg ఱేదా 100mg ఱేదా 400mg 
మోతాద మ జిబ న్: 
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మ ఔటల్ భాయగం దాామస ఔ మోతాద అమిటశనేట్స - 10 mg/kg body weight ఆరసాయౌ. ఔరేల 10 mg/kg body 
weight శతృో ుజిట్మ ీమ ఔటమ్ నండు భు భు తుభుయౖసఱ ఱోప ఫమట్కూ ళచేిళేు , మ ండ్ళ శతృో ుజిట్మ ీఎకూకంచాయౌ. 
చినాహఱలఱోల  హయాఱు ద  తుభుయౖసఱ తృసట్ు దఖగయకూ  ట్ాట యౌ; దీతుళఱల  మ ఔటల్ భాయగం దాామస అమిటశనేట్స మోతాద 
ఴమీమసతుకూ ఄందేఱా చేయొచి. 

ట్ేఫుల్ 4: మ ఔటల్ అమిటశనేట్స దాామస ర-మిపయల్ చికూతస 
ఫయుళప (kg) ళమశస అమిటశనేట్స మోతాద (mg) మ జిబ న్ (ఔక మోతాద) 
5.8-9 0-12 నెఱఱు 50 1 x 50 mg శతృో ుళహట్మ ి
9-19 13-42 నెఱఱు 100 1 x 100 mg శతృో ుళహట్మ ి
20-29 43-60 నెఱఱు 200 2 x 100 mg శతృో ుళహట్మ ి
30-39 5-13 శంళతసమసఱు 300 3 x 100 mg శతృో ుళహట్మ ి
40-59 > 14 శంళతసమసఱు 400 1 x 400 mg శతృో ుళహట్మ ి
60-80 > 14 శంళతసమసఱు 800 2 x 400 mg శతృో ుళహట్మ ి
>80 > 14 శంళతసమసఱు 1200 3 x 400 mg శతృో ుళహట్మ ి
 
ర-మిపయల్ అమిటశనేట్స IM: 
అమిటశనేట్స తృ డుఱాగస ఔడా మోగికూ ఆయసు యు; ఔ తృౌడ్ర్ రెభల్ ఱో అమిటశతుక్ మాళహడ్స, 1 మాంతృౌల్ డెభఱుయభ ంట్స 
యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స య ఱయవన్ 5% ఈంట్ాభ. దీతుతు ఆంజక్షన్ యౄంఱో IM దాామస ఎకూకయసు యు. 
అమిటశనేట్స తృ డు రెభల్ న 1ml డెభఱుయభ ంట్స యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స య ఱయవన్ ఱో ఔయౌహ యో డుమం అమిటశనేట్స 
తమాయు చేమాయౌ. మ ండ్ె నండు భూడ్ె తుభుయౖసఱు ఫాగస ఔయౌహ య ఱయవన్ శువటబ ైనద గస చేమాయౌ. 
య ఱయవన్: 60mg/ml అమిటశనేట్స 
య ఱయవన్ 2mlన 5% డెకో ర్రస్ ఱేదా డెకో ర్రస్/ళ ఱభెన్ ఱో ఔఱతృసయౌ. కసనసంట్ేరవన్: 20mg/ml అమిటశనేట్స 
ఔక రెభల్ దాామస 3ml (20mg/ml) య ఱయవన్ తమాయళపతేంద ; దీతుతు IM ఆంజక్షన్ ఱో రసడ్ెకోరసయౌ. 
ఆంజక్షన్ న రెంట్న ేరసడాయౌ భమిము య ఱయవన్ మిగియౌతృో త ేఖంట్ఱో ేరసడాయౌ; ఖంట్ భన ఈనా య ఱయవన్ న 
డేమాయౌ. 
మోతాద మ జిబ న్: 
 భనచెహున యధంగస తమాయు చేళహన తమసాత ఔక మోతాదఱో  2.4 mg/kg body weight తీశఔుతు 
ఆంట్రా భుశకాఱర్ ఆంజక్షన్ దాామస త డ్ యొఔక మాంట్ీమిమర్ ఫాగసతుకూ రేమాయౌ 

ట్ేఫుల్ 5: అమిటశనేట్స IM (20mg/ml య ఱయవన్) తృసర యంబ/ర-మిపయల్ చికూతసఔు మోతాద 
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ఫయుళప (Kg) ళమశస అమిటశనేట్స మోతాద 
(20mg/ml) 

<5 0-xx నెఱఱు 0.5 ml 
5-8 xx-xx నెఱఱు 1 ml 
9-12 xx-xx నెఱఱు 1.5 ml 
13-16 xx-xx నెఱఱు 2 ml 
17-20 xx-xx నెఱఱు 2.5 ml 
21-25 xx-xx నెఱఱు 3 ml 
26-29 xx-60 నెఱఱు 3.5 ml 
30-33 5-xx శంళతసమసఱు 4 ml 
34-37 x-xx శంళతసమసఱు 4.5 ml 

38-41 x-xx శంళతసమసఱు 5 ml 
42-45 >14 శంళతసమసఱు 5.5 ml 
46-50 >14శంళతసమసఱు 6 ml 

51-54 >14 శంళతసమసఱు 6.5 ml 
55-58 >14 శంళతసమసఱు 7 ml 

59-62 >14 శంళతసమసఱు 7.5 ml 
63-66 >14 శంళతసమసఱు 8 ml 
67-70 >14 శంళతసమసఱు 8.5 ml 
71-75 >14 శంళతసమసఱు 9 ml 
76-79 >14 శంళతసమసఱు 9.5 ml 
80-83 >14 శంళతసమసఱు 10 ml 
84-87 >14 శంళతసమసఱు 10.5 ml 

88-91 >14 శంళతసమసఱు 11 ml 
92-95 >14 శంళతసమసఱు 11.5 ml 
96-100 >14 శంళతసమసఱు 12 ml 

 
ర-మిపయల్ కూానెభన్ IM: 
ఔ ఫాఖం కూానెభన్ య ఱయవన్, నాఱుఖు ఫాగసఱు తూట్్ఱో ఔయౌహ ఆంజక్షన్ తమాయు చేమాయౌ; కసనసంట్ేరవన్: 60 
mg/ml. ఆఱా ఔఱడ్ం ళఱల  ళ టమ ైల్ ఄఫసస్ ఏయుడ్ఔుండా ఈంట్ుంద . 
మోతాద మ జిబ న్: 
ఔక మోతాద కూానెభన్ యసల్ట  10 mg/kg bodyweight; ఖమివట మోతాద 600mg దాట్ఔడ్ద. ఆఱా తమాయు 
చేళహన మోతాదన మ ండ్ె శభఫాగసఱు చేశకోరసయౌ. కొకఔక ఫాగసతుా ఆంట్రా భుశకాఱర్ ఆంజక్షన్ దాామస 
కోక త డ్ మిడ్స-మాంట్ెమోఱేట్యల్ ఫాగసతుకూ రేమాయౌ.    
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ట్ేఫుల్ 6: కూానెభన్ IM (20mg/ml య ఱయవన్) తృసర యంబ/ర-మిపయల్ చికూతసఔు మోతాద 
 

ళమశ 
(శంళతసమసఱు) 

ఫయుళప 
(kg) 

డెభఱయట్స చేమఫడ్తు 
కూానెభన్ 

(300 mg/ml) 

డెభఱయభ ంట్సస 
(రతి మోతాదఱ  ో
ఔయౌేందఔు) 

డెభఱయట్ెడ్స కూానెభన్ 
(60 mg/ml) 

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 
శంళతసమసఱు 

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 

 
కూలతుఔల్ ఄళశమసఱు ఈనాట్టభత ే(ఈదా: ఫలడ్స ట్రా నసఫావన్, ఆంట్ెతుసవ్ కేర్) మోగ ిూమిు ఄధయమనంతో తృసట్ు 
దఖగయఱో ఈనా అశతిరతు శంరద ంచాయౌ 
తీళరబ ైన భఱేమిమాఔు చికూతస 
ముదట్ ్ఎంహఔ  
అమిటశనేట్స (IV/IM) 2.4 mg/kg body weight మోగ ిఅశతిరఱో చేయగసన,ే అ తమసాత నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు 
భమిము ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు, అ తమసాత మోజుకూ ఔయసమ ి
అమిటశనేట్స (IV ఆనిావన్) 
అమిటశనేట్స తృ డుఱాగస మోగికూ ఆయసు యు; ఔ తృౌడ్ర్ రెభల్ ఱో అమిటశతుక్ మాళహడ్స, 1 మాంతృౌల్ డెభఱుయభ ంట్స యో డుమం 
ఫ్భకసమోబనేట్స య ఱయవన్ 5% ఈంట్ాభ. దీతుతు ఆంజక్షన్ యౄంఱో IV దాామస ఎకూకయసు యు. 
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అమిటశనేట్స తృ డు రెభల్ న 1ml డెభఱుయభ ంట్స యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స య ఱయవన్ ఱో ఔయౌహ యో డుమం అమిటశనేట్స 
తమాయు చేమాయౌ. మ ండ్ె నండు భూడ్ె తుభుయౖసఱు ఫాగస ఔయౌహ య ఱయవన్ శువటబ ైనద గస చేమాయౌ. 
య ఱయవన్: 60mg/ml అమిటశనేట్స 
య ఱయవన్ 2mlన 5% డెకో ర్రస్ ఱేదా డెకో ర్రస్/ళ ఱభెన్ ఱో ఔఱతృసయౌ. కసనసంట్ేరవన్: 20mg/ml అమిటశనేట్స 
ఔక రెభల్ దాామస 6ml (10mg/ml) య ఱయవన్ తమాయళపతేంద ; దీతుతు IV ఆంజక్షన్ ఱో రసడ్ెకోరసయౌ. ఆంజక్షన్ 
న రెంట్న ేరసడాయౌ భమిము య ఱయవన్ మిగియౌతృో త ేఖంట్ఱో ేరసడాయౌ; ఖంట్ భన ఈనా య ఱయవన్ న 
డేమాయౌ. 

ట్ేఫుల్ 7: అమిటశనేట్స IV (10mg/ml య ఱయవన్) దాామస చికూతసఔు మోతాద 
ఫయుళప (Kg) ళమశస అమిటశనేట్స మోతాద 

(10mg/ml) 
<5 0-xx నెఱఱు 0.5 ml 
5-8 xx-xx నెఱఱు 1 ml 
9-12 xx-xx నెఱఱు 1.5 ml 
13-16 xx-xx నెఱఱు 2 ml 
17-20 xx-xx నెఱఱు 2.5 ml 
21-25 xx-xx నెఱఱు 3 ml 
26-29 xx-60 నెఱఱు 3.5 ml 
30-33 5-xx శంళతసమసఱు 4 ml 
34-37 x-xx శంళతసమసఱు 4.5 ml 
38-41 x-xx శంళతసమసఱు 5 ml 
42-45 >14 శంళతసమసఱు 5.5 ml 
46-50 >14శంళతసమసఱు 6 ml 

51-54 >14 శంళతసమసఱు 6.5 ml 
55-58 >14 శంళతసమసఱు 7 ml 

59-62 >14 శంళతసమసఱు 7.5 ml 
63-66 >14 శంళతసమసఱు 8 ml 
67-70 >14 శంళతసమసఱు 8.5 ml 
71-75 >14 శంళతసమసఱు 9 ml 
76-79 >14 శంళతసమసఱు 9.5 ml 
80-83 >14 శంళతసమసఱు 10 ml 
84-87 >14 శంళతసమసఱు 10.5 ml 
88-91 >14 శంళతసమసఱు 11 ml 
92-95 >14 శంళతసమసఱు 11.5 ml 
96-100 >14 శంళతసమసఱు 12 ml 
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రతాయభాాామం - అమిటశనేట్స ఄందఫాట్ుఱ  ోఱేఔతృో త ే
కూానెభన్ యసల్ట 20 mg/kg body weight మోగికూ చేయగస (IV ఆనిావన్ ఱేదా ఫాగించిన IM ఆంజక్షన్), అ తమసాత 
ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు 10 mg/kg body weight; ఆనిావన్ ఖతి ఖంట్ఔు 20 mg salt/kg body weight 
దాట్ఔడ్ద 
 
కూానెభన్ (IV ఆనిావన్) 
కూానెభన్ యసల్ట 10 mg/kg body weight న 5-10 ml/kg body weight 5% డెకో ర్రస్ ఱేదా డెకో ర్రస్/ళ ఱభెన్ ఱో 
ఔయౌహ య ఱయవన్ తమాయు చేమాయౌ. దీతుతు నాఱుఖు ఖంట్ఱతృసట్ు మోగికూ ఎకూకంచాయౌ, భయా ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు 
కూానెభన్  భన చెహున మోతాదఱోన ేఎకూకంచాయౌ. మోగ ిననట్్ దాామస భంద తీశకోఖయౌగిత ేIV ఆనిావన్ 
అహరేమాయౌ. కూానెభన్ భాతరఱు ఏడ్ె మోజుఱు కచిితంగస రసడేఱా చశకోరసయౌ; రతాయభాాామంగస, ALu కోర్స 
రసడ్డ్ం దాామస చికూతస శంూయణం ఄళపతేంద . 
 
కూానెభన్ IV ఆనిావన్ డరా ప్ మేట్స న ఇ కూంద  యధంగస ఱెకూకంచాయౌ: 
తుభుయౖసతుకూ డరా ప్ మేట్స = ఆనిాస్ చేమళయౌసన ఫ్ూల భడ్స (ml ఱో) x 20 (డరా ప్ తౄసఔటర్) / ఆనిాస్ 
చేమళయౌసన శభమం (తుభుయౖసఱఱో) 
 

ట్ేఫుల్ 8: కూానెభన్ IV ఆళాడాతుకూ డెభఱయవన్ ల డ్యల్ భమిము డరా ప్ మేట్స 
ళమశ 

(శంళతసమసఱు) 
ఫయుళప 
(kg) 

కూానెభన్ 
మోతాద 

డెభఱయట్స చేమఫడ్తు 
కూానెభన్ య ఱయవన్ 
(300 mg/ml) 

ఆనిాస్ 
చేమళయౌసన 
ఫ్ూల భడ్స (4 
ఖంట్ఱఱ )ో 

తుభుయౖసతుకూ 
డ్ళఱళహన 
చఔకఱు 

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 
శంళతసమసఱు 

10-14 kg 150 mg 0.5 ml 100 ml 8 చఔకఱు 

3-5 
శంళతసమసఱు 

15-19 kg 180 mg 0.6 ml 150 ml 13 చఔకఱు 

5-8 19-25 kg 210 mg 0.7 ml 200 ml 17 చఔకఱు 
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శంళతసమసఱు 
8-12 
శంళతసమసఱు 

25-36 kg  300 mg 1.0 ml 250 ml 21 చఔకఱు 

12-14 
శంళతసమసఱు 

36-50 kg 420 mg 1.4 ml 350 ml 30 చఔకఱు 

14-16 
శంళతసమసఱు 

50-60 kg 540 mg 1.8 ml 500 ml 42 చఔకఱు 

16 
శంళతసమసఱు అ 
 భన 

60 kg అ  భన 600 mg 2.0 ml 500 ml 42 చఔకఱు 

 
ఔతూశం ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు ేమ ంట్యల్ అంట్-ీభఱేమిమల్స ఆరసాయౌ. ఆద  ళయఔు ఒయల్ బ డుకేవన్ మోగ ి
తీశకోఖయౌగసడా ఱేదా ఄన ేఄంఴంతో తుమితుం ఱేఔుండా ఇ చికూతస ముదఱు  ట్్ట భూడ్ె మోజుఱ కోర్స ూమిు 
చేమాయౌ. 

A: అమిటబ తర్ + ఱుబ తౄసతుటనో్ (ALu) 
ఱేదా 

C: డెభఴ ైడోరఅమిటమిళహతున్ +  భమసకూాన్ (DPQ) 
తీళరబ ైన భఱేమిమ  ా- యసధాయణ చయయఱు  
1. ఴ ైతృో గ టలళమిమాఔు చికూతస - ఴ ైతృో గ టలళమిమా ఈనా చితుా హఱలఱు భమిము ఖమిైణీఱఱో తీళరబ ైన భఱేమిమా 
ళళేు  చికూతస ఄంద ంచడ్ం ఔవటతయం ఄళపతేంద . కసఫట్్ట భఱేమిమా ఄనభానం ఈనా మోఖుఱఱో ఴ ైతృో గ టలళమిమా 
ఈందో ఱేదో ముదట్ మియౕయౌంచి అ తమసాత తగిన యధంగస చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
ఴ ైతృో గ టలళమిమా ఈంట్ ేఄతయళశయంగస భమిము ఱుభాయుల  ఫలడ్స ఖూల కోస్ ళీతుంగ్ చేమాయౌ  
హఱలఱఔు: 10% డెకో ర్రస్ 5 mls/kg ఆరసాయౌ ఱేదా 25% డెకో ర్రస్ 2.5 mls/kg ఫో ఱస్ ఱా ఆరసాయౌ; ఔరేల 50% 
డెకో ర్రస్ భాతరబ ేఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ ేదాతుా శభ రసఱయం తూట్్ఱో ఱేదా యసధాయణ ళ ఱభెననల  ఔయౌహ 25% డెకో ర్రస్ 
కూంద డెభఱయట్స చేమాయౌ. 
 దదఱఔు: 10% డెకో ర్రస్ 125 mls ఆరసాయౌ ఱేదా 25% డెకో ర్రస్ 50 mls ఫో ఱస్ ఱా ఆరసాయౌ 
డెకో ర్రస్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేనపుడ్ె ంచదాయ తూట్్తు ళహదిం చేమాయౌ; 20 gm ంచదాయన 200 ml తూట్్ఱో 
ఔఱతృసయౌ; ఔరేల మోగ ిశుఽషఱో ఱేఔతృో త ే50 ml య ఱయవన్ న ఒయల్ ఱేదా నాయో -గసయళహట కో్ ట్ృయబ్ దాామస ఆరసాయౌ. 
2. కోభా (ళ మిఫరల్ భఱేమిమా) - ఎభర్ ర ేన జఞఖాతుగస చశకోరసయౌ, కోభాఔు ఆతయ కసయణాఱు ఏబ ైనా 
ఈనాాభేమో మియౕయౌంచాయౌ (ఈదా: ఴ ైతృో గ టలళమిమా, ఫాకుటమిమా బ తుంజ భట్్స్); కసమిటకోళ టమసభడ్సస ఆళాఔడ్ద  
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3. ఴ ైర్- భమ కూసమా - తౄసతుాంగ్, తృసమసళ ట్భాల్ (NSAIDs మీద యట్్తు ఎనాకోరసయౌ) 
4. ఔనాఱషన్స: ఎభర్ ర ేన జఞఖాతుగస చశకోరసయౌ; మ కసట ర్ ఱేదా IV డెభఄజితృసమ్ దాామస చికూతస ఄంద రసాయౌ   
5. తీళరబ ైన ఄతూమిమా - Hb ≤ 4 g/dl ఈంట్ ేభమిము/ఱేదా యౘర్ట ప భఱయర్ శంకేతాఱు ఔతుహళేు  
భమిము/ఱేదా ఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱు ఈంట్ ేతృసయక్డ ళ ల్స ట్రా నసఫావన్ చేమాయౌ 
6. ఄఔయట్స ఱమనమ ీఒడుభా: నఱఫ్భ ఐద డుగీాఱ కోణంఱో మోగితు ఈంచాయౌ; ఫ్ూల భడ్స శభతేఱయతన మీక్షుంచాయౌ 
భమిము "డెభర ళ భడ్స" దదతితు తృసట్్ంచాయౌ; డెభమూమ ట్్క్స ఆరసాయౌ కసతూ కూడీా మీద రఫాళం చఔుండా 
చశకోరసయౌ, ళ ంట్రల్ యనస్  రవర్ (CVP) ఱభెన్  ట్ాట యౌ, అకూసజన్ ఆరసాయౌ. ఆనట ాఫలవన్/రెంట్్ఱేవన్ ఄళశయం 
ఈండొచి. 
7. ఄఔయట్స మీనల్ ప భఱయర్: ర-మీనల్ భూఱాఱు ఏబ ైనా ఈనాాభేమో తెఱుశకోరసయౌ, ఫ్ూల భడ్స శభతేఱయత 
భమిము మూమినమ ీయో డుమం యసి భ తెఱుశకోరసయౌ. మోగి ఴ ైడేరవన్ యసి భ (CVP>5cm) ఫాఖుంట్ ేడెభమూమ ట్్క్స 
ఆరసాయౌ. ఴీమోడెభమాఱళహస్/ఴీమోపహఱటమేవన్/ మిట్ోతుమల్ డెభమాఱళహస్ ముదఱు ట్ాట యౌ. 
 
4.1 ఖమిైణీఱఔు భఱేమిమ  ా- తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
ఖమిైణ ీళు రఱఱో, ఄండ్ంఱో భమిము యయళపఱోల  భఱేమిమా భామిబడుట్ ్భమిము మోమసట యౌట్ీకూ భుకయబ ైన కసయణం. 
ఖమిైణీఱఱో భఱేమిమా రఫాళం భఱేమిమా ఎండ్భళహట్ ీళఱల  ఔఱుఖుతేంద ; ఱో ఎండ్భళహట్ ీఈంట్ ేఄఫాయషన్ 
భమిము ఴ  ైఎండ్భళహట్ ీఈంట్ ేఆంట్రా ముట్ెమిన్ గోా త్ మిట్ామేడవన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. భఱేమిమా 
ఱక్షణాఱన భుంద ేఖుమిుంచి చికూతస ఄంద ంచడ్ం దాామస ఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స భఱేమిమా నండు తీళరబ ైన భఱేమిమా 
ఔు, ఄఔకడ్ నండు చాళపఔు దామ ితీమఔుండా తురసమించళచ .ి 
4.2 ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱ  ోఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స భఱేమిమ  ా- తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱు  
రయోఖఱసఱఱో ఫలడ్స శలభడ్స భఱేమిమా నెఖట్్వ్ ఄతు చహనంత భాతరా న భఱేమిమా ఱేనట్ుట  కసద. RDT మీక్ష 
చేమాయౌ; ఎందఔంట్ ేఇ మీక్షఱో తృసల ళ ంట్ాఱో దాగ ిఈనా మసనాజీళపఱు ఔడా ఖుమిుంచ ేఄళకసఴం ఈంద .  
ఖభతుఔ: మ ండ్ె-భూడ్ళ తెభరభాళహఔంఱో ఄన్-కసంహల కేట్ెడ్స భఱేమిమా రధానబ ైన భందఱుగస అమిటబ తర్-
ఱుబ ప తుటనో్ న ఎంహఔ చేశకోరసయౌ  
ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో, ఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు కూానెభన్ + కూలండాబ ైళహన్ రసడాయౌ; ఔరేల కూలండాబ ైళహన్ ఄందఫాట్ుఱో 
ఱేఔతృో త ేకూానెభన్ ఔకట్ ేరసడొచి. 
ఔడ్ెపతో ఈనా రసమికూ కూానెభన్ శయక్షుతబ ైన భంద. తెయతృసట్్క్ మోతాదఱోల  కూానెభన్ రసడునా ఄతయళశయ రశళం 
ఄభేయ ఄళకసఴం ఱేద. కూానెభన్ రసడునపుడ్ె  ముట్ెమిన్ కసంట్రా క్షన్స భమిము పట్ల్ డుళ ట సో్ ఔయౌగిత ేఄద  
భఱేమిమా ళఱల  ళచేి జాయం భమిము ఆతయ రఫారసఱ ళఱల  ఄతు ఖుమిుంచాయౌ. కూలండాబ ైళహన్ ఔడా ముదట్ ్
తెభరభాళహఔంఱో శయక్షుతబ ైనద . రశు తాతుకూ, అమిటమిళహన్ భందఱు ఖయైధాయణ ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో 
శచించఔడ్ద; ఄభత ేతయౌల తృసర ణాఱు కసతృసడ ేఔాభంఱో ఱేదా ఆతయ మాంట్-ీభఱేమిమా భందఱు ఱేనపుడ్ె 
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ఆయ రసడొచి. కూానెభన్ మోతాదఱు తెఱుశకోళడాతుకూ తీళరబ ైన భఱేమిమా యఫాగసతుా చడ్ండు. 
S: కూలండాబ ైళహన్ (O) 10mg/Kg మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల , ఏడ్ె మోజుఱ తృసట్ు 

ఖభతుఔ: తృసఱు ళశు నా తఱుల ఱఔు తుమిదవటబ ైన మాంట్-ీభఱేమిమల్ చికూతస (ALuతో ఔయౌహ) ఆరసాయౌ 
 
4.3 ఖమిైణీఱఔు తీళరబ ైన భఱేమిమ  ా- తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
యసధాయణ భఱేమిమా ళచిిన ఖమిైణీఱఔు రసయధ  తీళరంగస భాయడాతుకూ ఄధ ఔ ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ.  
ఄధ ఔ ఈయోౖణ ఖాతఱతో జాయం, ఴ ైర్-తృసమసళ భట్ీమిమా, ఫలడ్స వేఖర్ యసి భ తగిగతృో ళడ్ం, తీళరబ ైన ఴీమోఱభెట్్క్ 
ఄతూమిమా, ళ మిఫరల్ భఱేమిమా, ఱమనమ ీఒడుభా ళంట్ ్ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱతో ఆద  ఫమట్ డొచి.  
ఖమిైణీఱఔు తీళరబ ైన భఱేమిమా చికూతస  దదరసలలఔు ఄంద ంచ ేచికూతేస ఄంద ంచాయౌ (తీళరబ ైన భఱేమిమా చికూతస 
యఫాఖంఱో చడ్ండు); ఄభత ేముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో ఈనా ఖమిైణీఱఔు చికూతస భాయుతేంద . 
కూానెభన్ ళఱల  ళచేి ఴ ైతృో గ టలళమిమా ఄళకసఱసఱు యసధాయణ ళు రఱఱో ఔంట్ ేఖమిైణీఱఔు ఎఔుకళ  
ఫలడ్స వేఖర్ తయచగస యయరేక్షుంచాయౌ; ఔరేల దీతు యసి భ 2.5 mmol/L (< 45mg/dl) ఔనాా డుతృో త ే10% 
ఱేదా 25% డెకో ర్రస్ ఆరసాయౌ. మోగ ిIV కూానెభన్ చికూతస తృ ందతేనాపుడ్ె తీశఔున ేతృో వకసఱు/అయౘయం మీద 
రతేయఔ ఴాది  ట్ాట యౌ 
 
4.4 ఆంట్మిమట్ెంట్స హరరెంట్్వ్ ట్ీరట్ెమంట్స ఆన్  రఖతూస (IPTp)   
IPTpకూ ళహతౄసయుస చేళ ేభంద శఱాిడాకూసన్/ భమిబ తామిన్ (SP). భఱేమిమాఔు పస్ట ఱభెన్ చికూతసఔు రసడ ేభంద 
కసఔతృో భనా IPTp ఈనాపుడ్ె భాతరం శఱాిడాకూసన్/ భమిబ తామిన్ పస్ట ఱభెన్ చికూతసఔు రసడాయౌ. ఎందఔంట్ ే
ఄతి యౘతుఔయబ ైన ఆనెిక్షనల  నండు ఇ భంద కసతృసడ్ెతేంద . ఔడ్ెపతో ఈనా రసమికూ రసడ ేభందఱు 
శయక్షుతభా కసదా ఄన ేయవమాతూా భుందగసన ేతెఱుశకోరసయౌ. ఎఔుకళ యౘఫ్-ఱభెఫ్ ఈనా భందఱు IPTpగస 
ఫాగస తుచేయసు భ. 
గ ళేటవన్ శభమం తృసర యంబబ ైన 20-24 రసమసఱఔు IPTp ముదట్ ్మోతాద ఆరసాయౌ. మ ండ్ళ మోతాద 28-32 
రసమసఱఔు ఆరసాయౌ. 
ఖభతుఔ: 
IPTp కేళఱం డెభమ క్ట ఄఫసర్డ ్ట్ీరట్ెమంట్స (DOT) దితి దాామస తీశకోరసయౌ 
కసట్్రమోకససజోల్ (ట్ెభరబ తోహరమ్ + శఱాిబ తోకససజోల్) తృో ర ప భఱాకూసస్ చికూతస తృ ందతేనా ఴ చ్ఐయ మోఖుఱఔు IPTp 
చికూతస ఆళాఔడ్ద. 
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18ళ ఄధాయమం 
ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ & ఱెరళ 

 
1.1 ట్ృయఫయుకాఱోళహస్ (క్షమ రసయధ ) 
భయోఫాకుటమిమమ్ ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ (మాళహడ్స తౄసస్ట ఫాళహయౌల) ళఱల  గసయౌదాామస యో క  కసా తుక్ ఆనెిక్షన్ న 
ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ  కొతుా యసయుల  భయోఫాకుటమిమమ్ ఏయమం భమిము భయోఫాకుటమిమమ్ 
అపహరకసనస్ ళఱల  ఔడా ళశు ంద . 
 
ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు 

 మ ండ్ె రసమసఱఔు  భగస ఈండ ేదఖుగ  
 జాయం 
 మసతిరూట్ ఄధ ఔంగస చెభట్ ట్టడ్ం 
 ఴీమో జటళహస్ (శిట్ంఱో యఔుప జఞడ్ఱు) 
 ఫయుళప తఖగడ్ం 

 
ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ యకసఱు  
1. ఱమనమ ీTB: ఆద  చాఱా యసధాయణంగస ళచేి రసయధ  భమిము ఆద  ఉహమితితేు ఱఔు ఆనెిక్షన్ ఔయౌగిశు ంద   
2. ఎకస్రర ఱమనమ ీTB: ఉహమితితేు ఱఔు కసఔుండా ఫాకుటమిమా ఫమట్కూ యో కూ ఆతయ ఄళమరసఱఔు ఆనెిక్షన్ 
ఔయౌగిశు ంద . ఈదా: బ తుంజ స్, యౌంఫ్ ననడ్సస, భూతరహండ్ం, రెనా, ఆంట్ళ జటనల్ భమిము అళహటయోఅమిటఔుయఱార్ 
రదేఱసఱు. ఴ చ్ఐయ/ఎభడ్సస ఈనా మోఖుఱఔు ఆద  ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ 
 
క్షమన ఄదపఱ  ో ట్టడ్ం  

 చికూతస తఔుకళ ళయళధ ఱో ూయురసాయౌ భమిము శభయిళంతంగస ఈండాయౌ  
 ఄతుా తృసర ంతాఱఔు క్షమ రసయధ  రెభదయ ళేళఱు యశుమించాయౌ, BCG రసకూసనల  ఄందమికూ ఄందఫాట్ుఱో 

ఈండాయౌ భమిము రసయధ  తుమసి యణ (శిట్ం మీక్ష) యౕగరభుగస చేమాయౌ  
 రెభదయ తుపణుఱ భుకయ ఱక్షయం క్షమన ఖుమిుంచడ్ం భమిము చికూతస ఄంద ంచడ్ం భ ఈండాయౌ 

 
తురసయణ 
హఱలఱు పట్్టనపుడ్ె BCG రసకూసన్ రేమాయౌ. ఇ రసకూసన్ ఆంట్రా డెయమల్ దదతిఱో ఔుడు చేతి  భఫాఖంఱో, డెఱాట భడ్స 
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భజిల్ ఆనెసయషన్  భన రేమాయౌ. 
 
ఖభతుఔ: రసకూసన్ యొఔక ఫాయచ్ శంకయ భమిము ఏ మోజు రేయసమో హఱలరసడు మాంట్్నేట్ల్ కసయుడ  మీద మసమాయౌ. 
మోతాద EPI భాయగదయశకసఱ రకసయం ఆరసాయౌ. ఴ చ్ఐయ ఆనెిక్షన్ ఈనా యయళపఱఔు ఔడా BCG రసకూసన్ 
ఆరసాయౌ. 
BCG రేళహన (ఎతుమిద  రసమసఱ ళయఔు) దఖగయ నమం కసతు ఄఱసయుల  ఱేదా యసి తుఔంగస ఏయుడున యౌంఫ్ఄడుననతికూ ఇ 
కూంద  భంద దాామస చికూతస ఄంద ంచళచి: 

ఆయో తుమాజిడ్స (O) 10 mg/kg మోజుకూ ఔ యసమ,ి మ ండ్ె నెఱఱ తృసట్ు 
 
రసయధ  తుమసి యణ 
శిట్ం: రతి మోగికూ మ ండ్ె శిట్ం నభూనాఱు తీశఔుతు డెభమ క్ట ళహమమర్ బ ైకోా యో క (DSM) చేమాయౌ. 
ఆంట్ెతుసవ్ పేస్ ూయుమాయఔ DSM భయా చేళహ శిట్ం ఔనాయషన్ న తుమసి మించకోరసయౌ. క్షమ రసయధ ఖాశు ఱ 
శిట్ం ఇ కూంద  శందమసైఱోల  TB Reference రయోఖఱసఱఔు తీశక యళాయౌ: 

 శిట్ం ఔనాయషన్ నెఖట్్వ్ గస భాయఔతృో త ే
 మోగి భందఱఔు రతిగట్న ఏయుయచఔునాాడ్  ెఄతుహళేు   
 చికూతస భమిము ఆతయ రమతాాఱు యపఱం ఄభత ే 
 ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షఱు ఄళశయం ఄభత ే

 
ఛాతి ఎక్స-మ:ే ఇ కూంద  శందమసైఱోల  ఇ ఎక్స-మ ేతీమాయౌ  

 ళహమమర్ నెఖట్్వ్ ళచిిన క్షమ ఄళశిఱు 
 ఄళపట్స-ేల ంట్స చికూతస ూయుమాయఔ 
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చినాహఱలఱోల  క్షమ రసయధ కూ చికూతస ఄంద ంచడ్ం చాఱా ఔవటం ఎందఔంట్ ేరసమికూ యయసు యంగస రసయధ  ఱక్షణాఱు 
ఫమట్డ్తాభ. శిట్ం నభూనా ళేఔయణ చినాహఱలఱోల  ఔవటం ఄళపతేంద   భగస మీక్షఱోల  నెఖట్్వ్ ళశు ంద  
(ఔఱిర్ మీక్షఱో ఔడా). ఄంతేకసఔుండా రసయధ  శంఫంధ త ఱక్షణాఱు ఏయ చినాహఱలఱోల  ఔనడ్ళప. కసఫట్్ట రసయధ  
తుమసి యణ మోగ ిఄధయమనం, ఔుట్ుంఫంఱో ూయాం ఎళమిక ైనా ళహమమర్ తృసజిట్్వ్ ళచిిందో ఱేదో , ఎక్స-మ ేపయౌతాఱు, 
ట్ృయఫయౄకాయౌన్ మీక్ష, ఔఱిర్ భమిము ఫరా డ్స ళ ుఔటోమ్ మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతసఔు శుందన ఱేఔతృో ళడ్ం ళంట్ ్
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ఄంఱసఱన మియౕయౌంచి చేమాయౌ. కూంద  ఈనా యో కర్ చార్ట దాామస క్షమ రసయధ  తుమసి యణ చేయొచి. కసశు  ళమశ 
ఈనా హఱలఱు శిట్ం దఖగఖయౌగిత ేరసమికూ  దదరసమికూ చేళహన యధంగసన ేమీక్షఱు చేమాయౌ, ళహమమర్ బ ైకోా యో క "గోల్డ  
యసట ండ్ర్డ"గస ఫాయంచాయౌ. 

 
చినాహఱల ఱోల  క్షమ రసయధ  తుమసి యణఔు చార్ట 

 
ఱక్షణాఱు/శంకేతాఱు ఈనాట్టభత ేనమోద చేమాయౌసన యో కర్ 

 0 1 2 3 4 యో కర్ 
యసధాయణ ఱక్షణాఱు 

మోఖం యొఔక 
ళయళధ  

2 
రసమసఱఔనాా 
తఔుకళ 

2-4 రసమసఱు  4 రసమసఱఔనాా 
ఎఔుకళ 

  

 యఖడ్ంఱో 
ఄళమోధాఱు/ 
ఫయుళప తఖగడ్ం 

ఫయుళప 
 యఖడ్ం 

 ఫయుళప 
 యఖఔతృో ళడ్ం 

 ఫయుళప 
తఖగడ్ం 

 

క్షమ 
ఈనారసమితు 
ఔఱుశకోళడ్ం 

ఱేద యుజుళపఱు 
ఱేళప 

 ళహమమర్ +/EP ళహమమర్ +  

ట్ృయఫయౄకాయౌన్ 
మీక్ష 

   తృసజిట్్వ్   

భాల్-నయట్్రవన్    4 రసమసఱ తమసాత 
ఔడా 
బ యుఖుడ్ఔతృో త ే

  

కసా తుక్ ఆనెిన్ట 
డుళస్ 

   4 రసమసఱ తమసాత 
ఔడా 
బ యుఖుడ్ఔతృో త ే

  

మోఖం యొఔక 
ళయళధ  

 తియఖఫ్ట్టడ్ం  మాంట్్ఫయోట్్క్స 
ఔు శుందన ఱేద 
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చినాహఱల ఱోల  క్షమ రసయధ  తుమసి యణఔు చార్ట - 2 
 
 

 0 1 2 3 4 యో కర్ 
యసధాయణ ఱక్షణాఱు 

ఛాతి ఎక్స-మ ే    ఆతుిఱటమేవన్, కసయయట్ ీ
ఱేదా యౌంఫ్ ననడ్సస 
ళంట్ ్క్షమన తెయౌ ే
ఱక్షణాఱు 

  

యౌంఫ్ ననడ్సస    ళ మిాఔల్ శబ్-
భాండుఫుయఱార్ 

  

ఎభుఔ ఱేదా 
కుఱు రసప 

   ఎక్స-మ ేదాామస 
ఱక్షణాఱు 
ఔతుహయసు భ 

  

అళ భకట్సస   ఄఫోడ మినల్ 
భాస్ ఱేఔుండా 

ఄఫోడ మినల్ భాస్ 
ఈంట్ుంద  

  

బ తుంజ భట్్స్    కసా తుక్ CNS 
శంకేతాఱు 

  

రెనా యొఔక 
మాంగిల్ 
డీతౄసమిమట్ ్

   ఎక్స-మ ేదాామస 
ఱక్షణాఱు 
ఔతుహయసు భ 

  

ముతుం యో కర్  

 
ట్ృయఫయౄకాయౌన్ మీక్ష  
చినాహఱలఱోల  రసయధ  తుమసి యణ చేమడాతుకూ ట్ృయఫయౄకాయౌన్ చయమ మీక్ష ఈయోఖడ్ెతేంద . BCG రసకూసన్ 
రేభంచకోతు హఱలఱోల  ఆనడ ామేవన్ 10mm ఱేదా ఆంకస ఎఔుకళ ఈంట్ ేతృసజిట్్వ్, BCG రసకూసన్ రేభంచఔునా 
హఱలఱోల  ఆనడ ామేవన్ 15mm ఱేదా ఆంకస ఎఔుకళ ఈంట్ ేతృసజిట్్వ్. పయౌతాఱు ఇ కూంద  రసట్్తు శచించొచి 

 మాకూటవ్ ఆనెిక్షన్ (రతేయకూంచి ఫఱంగస తృసజిట్్వ్ ఄతు తేయౌనపుడ్ె) 
 ూయాప ఆనెిక్షన్ ఱేదా 
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 ూయాప BCG 
ఖభతుఔ:  భ మీక్షఱోల  ఎట్ుళంట్ ్పయౌతం మసఱేదంట్ ేక్షమ ఱేనట్ుట  కసద. కొందయు మోఖుఱోల  ఴ చ్ఐయ ఈండ్డ్ం ళఱల  
మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఱేఔ క్షమ ఈనాుట్్కు భాంట్ాక్స మీక్షఱో తృసజిట్్వ్ మసద. 
 

క్షమ చికూతస ళమీగఔయణ 
ళమీగఔయణ మోగ ి

I కొతు  శిట్ం ళహమమర్ PTB (తృసజిట్్వ్ ఱమనమ ీTB) & తీళరబ ైన 
EPTBతో ఫాదడ్ెతేనా కొతు  మోఖుఱు 

II - మీఱాప్స 
- చికూతస యపఱం ఄళాడ్ం భమిము డుతౄసల్ట తమసాత శిట్ం ళహమమర్ 
తృసజిట్్వ్ తిమిగిమసళడ్ం 

III - కొతు  శిట్ం ళహమమర్ నెఖట్్వ్ 
- EPTB (తఔుకళ తీళరత ఈనా యకసఱు) 

 
ట్ేఫుల్: 1 & 3 ళమీగఔయణఱఔు చికూతస 

ళయళధ   భంద హఱలఱ ఫయుళప  
(చికూతసఔు భుంద) 

 దదరసలా ఫయుళప  
(చికూతసఔు భుంద) 

5-10 kg 11-20 kg 21-30 
kg 

< 50 kg > 50 kg 

ఆంట్ెతుసవ్ పేస్ మ ండ్ె 
నెఱఱు, డెభయ్ ఄఫసర్డ ్
ట్ీరట్ెమంట్స 

{RHZE1} 
[150/75/400/275] 

½ 1 2 3 4 

ఔంట్్నయభేవన్ ేస్ 
నాఱుఖు నెఱఱు, డెభయ్ 
ఄఫసర్డ ్ట్ీరట్ెమంట్స 

{RH} 
[150/75] 

½ 1 2 3 4 

1 – R = మితౄసమిుళహన్  H = ఆయో తుమాజిడ్స  Z =  భమసజినబ ైడ్స  
     E = ఎతాంఫూయట్ాల్   S = ళ ట తోృోట బ ైళహన్ 
ఖభతుఔ: ట్ేఫుల్ ఱో ఈనా ఄంక ఱు మోగి ఫయుళప భమిము భాతరఱో ఈండ ేమోతాద అధాయంగస మోజుకూ ఎంత/ఎతుా 
తీశకోరసయౌ ఄన ేయవమాతుా శచిశు ంద . 
 భన శచనఱు ఇ కూంద ఆచిిన మోతాద/ఫయుళప ఱెఔకఱ అధాయంగస తమాయుచేమఫడునయ: 
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మితౄసమిుళహన్ - 10mg/kg 
ఆయో తుమాజిడ్స - 5mg/kg 
 భమసజినబ ైడ్స - 25 mg/kg 
ఎతాంఫూయట్ాల్ - 25 mg/kg  
ఔరేల ఎతాంఫూయట్ాల్ ఏ కసయణం చేతనెభనా ఎతుమిద  రసమసఱు  భన మోగికూ ఆళేు , మోజురసమ ీమోతాదన 15 mg/kg 
body weightఔు తగిగంచాయౌ 
ఖభతుఔ: 
ననట్్ దాామస ఆచేి భందఱు మోగ ికసయ్ ఔడ్ెపతో ఈనాపుడ్ె ఆళేు  భంచిద   
ఇ భందఱు రెభదయ/అమోఖయ ళహఫబంద  శభక్షంఱోన ే(ఆంట్ోల /అశతిరఱో) రేశకోరసయౌ 

 
ట్ేఫుల్: 2ళ ళమీగఔయణఔు చికూతస 

ళయళధ   భంద హఱలఱ ఫయుళప  
(చికూతసఔు భుంద) 

 దదరసలా ఫయుళప  
(చికూతసఔు భుంద) 

5-10 kg 11-20 kg 21-30 
kg 

< 50 kg > 50 kg 

ఆంట్ెతుసవ్ పేస్ 
మ ండ్ె నెఱఱు, డెభయ్ 
ఄఫసర్డ ్ట్ీరట్ెమంట్స 

ళ ట తోృోట బ ైళహన్ ఆంజక్షన్ IM 15mg/kg 15mg/kg 500 mg 750 mg 1 gm* 
{RHZE} భాతరఱు 
[150/75/400/275] 

½ 1 2 3 4 

ఆంట్ెతుసవ్ పేస్ ఔక 
నెఱ, డెభయ్ ఄఫసర్డ ్
ట్ీరట్ెమంట్స 

{RHZE} భాతరఱు 
[150/75/275/400] 

½ 1 2 3 4 

ఔంట్్నయభేవన్ ేస్ 
ఐద నెఱఱు, డెభయ్ 
ఄఫసర్డ ్ట్ీరట్ెమంట్స 
భూడ్ె రసమసఱు 

{RHE} 
[150/75/400] 

½ 1 2 3 4 

{RH} [150/75] ½ 1 2 3 4 
{E} [400] ¼ 1 2** 3** 4** 

* - మాఫ్భ శంళతసమసఱు  భఫడున ళమశ ఈనా మోఖుఱఔు ళ ట తోృోట బ ైళహన్ 750 mg మించి ఆళాఔడ్ద 
** - ఄధ ఔ మోతాదన ఖభతుంచాయౌ - తౄసయుమాఱేవన్ భమిము ఎతాంఫూయట్ాల్ మోతాద  యుఖుదఱ భూడ్ె 
రసమసఱ మ జిబ న్ ఱో 
 
ఖభతుఔ:  
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ఔరేల ఎతాంఫూయట్ాల్ ఏ కసయణం చేతనెభనా ఎతుమిద  రసమసఱు  భన మోగికూ ఆళేు , మోజురసమ ీమోతాదన 15 mg/kg 
body weightఔు తగిగంచాయౌ 
ఎతాంఫూయట్ాల్ చినాహఱలఱఔు ఆళాఔడ్ద 
2.1 రతేయఔ శందమసైఱోల  క్షమ రసయధ  చికూతస 
2.2 ఖయైధాయణ 
 ళు రఱఔు క్షమ మోగసతుకూ చికూతస ఄంద ంచేభుంద రసయు ఔడ్ెపతో ఈనాామో ఱేదో తెఱుశకోరసయౌ; మాంట్-ీTB 
భందఱు ఔడ్ెపతో ఈనా రసమికూ శయక్షుతబ ేకసతూ ళ ట తోృోట బ ైళహన్ ఔకట్ ేరభాదఔయం. ళ ట తోృోట బ ైళహన్ ఖమిైణీఱు రసడుత ే
ఄతేళఽద ి చెందతేనా ఄండాతుకూ ఱసఴాతబ ైన చెళపడ్ె ళశు ంద . 
2.3 తయౌలతృసఱు ఆళాడ్ం 
క్షమఔు శంఫంధ ంచిన చికూతసఱు తయౌలకూ భమిము తడ్డఔు ఔడా క్షేభం; ఄభత ేచికూతస ఄభేయంతళయఔు తయౌల 
భమిము తడ్డ  ఔయౌళ ేఈండ్డ్ం ఆదదమికు భంచిద . తఱుల ఱోల  ఱమనమ ీట్ృయఫయుకాఱోళహస్ ఈనాపుడ్ె, తడ్డఔు అయు 
నెఱఱ తృసట్ు INH హరరెంట్్వ్ భంద 5mg/kg ఆరసాయౌ; అ తమసాత BCG రసకూసన్ చేమాయౌ.  
హమసజినబ ైడ్స, ళ ట తోృోట బ ైళహన్ భందఱు కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స. యట్్కూ రతాయభాాామంగస ఐయో తుమాజిడ్స (INH), 
మితౄసమిుళహన్ భమిము ఎతాభుబట్ాల్; ఇ భందఱు మ ండ్ె నెఱఱ తృసట్ు రసడాయౌ అ తమసాత ఎతాభుబట్ాల్ 
తుయౌహరేళహ, ఐయో తుమాజిడ్స (INH) భమిము మితౄసమిుళహన్ ఆంకో ఏడ్ె నెఱఱు కొనయసగించాయౌ. ఇ భందఱు 
రసడ్ెతేనా తృసఱు ఆచేి ళు రఱు యయళపఱఔు తృసఱు ఆరొాచి. 
2.4 ఒయల్ కసంట్రా ళ హటవ్స తీశఔునేరసయు  
మితౄసమిుళహన్ ఒయల్ కసంట్రా ళ హటవ్స తో ఔఱళడ్ం దాామస కసంట్రా ళ హటవ్స యొఔక రఫాళం తగిగతృో తేంద . కసఫట్్ట 
కసంట్రా ళ హటవ్స రసడ్ెతేనా ళు రఱు ఇయోట ో జ న్ (50mcg) మోతాదన  ంచకోళడ్ం ఱేదా ఆతయ దితేఱన 
తృసట్్ంచడ్ం భంచిద . 
2.5 కసఱేమం రసయధఱు  
దాదాప ఄతుా మాంట్-ీTB భందఱు కసఱేమం రసయధఱన ఔఱుఖజేయసు భ. చికూతస శభమంఱో మోగికూ జఞండుస్ 
ళళేు , చికూతస తుయౌహరేళహ జఞండుస్ తగసగ ఔ భయా పనయుదిమించాయౌ. తీళరబ ైన మోఖంతో ఫాధడ్ెతేనా మోఖుఱఔు 
ళ ట తోృోట బ ైళహన్ భమిము ఎతాంఫూయట్ాల్ తో భాతరబ ేచికూతస ముదఱు ట్ాట యౌ. ఔరేల మోగి ఫాగస శుంద శు ంట్ ే
ఆయో తుమాజిడ్స ఔడా చికూతసఱో ఔఱతృసయౌ, అ తమసాత మితౄసమిుళహన్ ఆరసాయౌ. కసఱేమం తుతీయుతు ఖభతుంచాయౌ; ఏ 
కసయణం ళఱల  ఄభనా కసఱేమం తు తీయు తఖుగ తేంట్ ేఏ భంద ఄభత ేఔఱఫడుందో దాతుా త ఱగించాయౌ. 
ఐయో తుమాజిడ్స (INH), మితౄసమిుళహన్ భమిము ఎతాభుబట్ాల్ రసడ్ఔడ్ద. 
2.6 మీనల్ ప భఱయర్  
ఆయో తుమాజిడ్స, మితౄసమిుళహన్ భమిము  భమసజినబ ైడ్స న కసఱేమం దాదాపగస ూమిు ముతుం యశమిుశు ంద ; కసఫట్్ట 
ఇ భందఱు రసడ్డ్ం భంచిద .  ఎతాంఫూయట్ాల్ భమిము ళ ట తోృోట బ ైళహన్ భూతరహండాఱ దాామస యశమిుంఫడ్తాభ 
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కసఫట్్ట ఇ భందఱు రసడ్ఔతృో ళడ్ం ఱేదా మోతాదన తగిగంచడ్ం చేమాయౌ. మీనల్ ప భఱయర్ ఈనా మోఖుఱఔు 
శయక్షుతబ ైన మ జిబ న్: 2 RHZ/4 RH; దీతుతోతృసట్ు ఆయో తుమాజిడ్స ళఱల  ళచేి  మిప యల్ నయమోతి 
ఄమిఔట్ేటందఔు హమిడాకూసన్. ఄబ ైననగ టలకోళ భడ్సస భమిము ఎతాభుబట్ాల్ రసడ్ఔడ్ద. మీనల్ ప భఱయర్ 
ఈనాట్టభత ేఐయో తుమాజిడ్స (INH) భమిము మితౄసమిుళహన్ మోతాద తగిగంచాయౌ. 
2.7 ఴ చ్ఐయ/ఎభడ్సస 
మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ (ARV) చికూతస తృ ందతేనా ఴ చ్ఐయ మోఖుఱఱో తృ ర ట్ీభేస్ ఆతుహతట్ర్స భమిము మితౄసమిుళహన్ 
ఔయౌళ ేరభాదభుంద . మితౄసమిుళహన్ యౌళర్ ఎంజ భమ్ ళహశటంఱో చెభతనాయతుా ఔయౌగిశు ంద , దీతుళఱల  తృ ర ట్ీభేస్ ఆతుహతట్ర్స 
(PI) భమిము నయకూలయోళ భడ్స మిళర్స ట్రా తుసకరేటస్ ఆతుహతట్ర్స (NRTIs) బ ట్ాఫఱభెస్ ఄభతృో తాభ. దీతు ళఱల  PI 
భమిము NRTIs ఱో యఔుం యసి భ డుతృో తేంద . NRTIs ఱో నెయయహన్ కసనసంట్ేరవన్ ఫాగస డుతృో తేంద ; కసఫట్్ట 
మితౄసమిుళహన్ భమిము నెయయహన్ క ేయసమ ిచికూతసఔు రసడ్ఔడ్ద. PI ళఱల  యౌళర్ ఎంజ భమ్ ళహశటం బ యుఖుడేఱా 
చేశు ంద ; దీతుళఱల  మితౄసమిుళహన్ తుచేమడాతుకూ ఈండాయౌసన యఔు యసి భ ఈండ్ద, తదాామస క్షమ రసయధ  చికూతస 
శపఱం ఄళాద ఱేదా డ్రగ్ ట్ాకూసళహట్ ్ఏయుడ్ెతేంద . NRTIs ళఱల   మిప యల్ నయమోతి ళచేి ఄళకసఴం ఈంద , దీతు 
ళఱల  ఆయో తుమాజిడ్స ఔయౌగించ ేట్ాకూసళహట్్కూ ఄదనంగస ట్ాకూసళహట్ ్యసి భ ఆంకసశు   యుఖుతేంద . 
2.8 మాడ్ెు రెంట్స ళ టమసభడ్స థెయ యొఔక తృసతర 
మాంట్-ీTB చికూతసతో తృసట్ు ళ టమసభడ్స థెయ ఆళాడ్ం దాామస ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ బ తుంజ భట్్స్,  దద  ఎపూయవన్ తో 
ఔడున ూల ాయల్ TB భమిము TB  మికసమ టడట్్స్. TB బ తుంజ భట్్స్ భమిము TB  మికసమ టడట్్స్ కూ రసడ్ళఱళహన 
మోతాద: 40-60mg రతి మోజు, ఔట్ ్నండు నాఱుఖు రసమసఱ తృసట్ు; ఔాభంగస రసమసఱ ళయళధ ఱో మోతాద 
తగిగంచఔుంట్ృ మసరసయౌ. ళ టమసభడ్స చికూతస ళఱల  బ యుఖుడ ేఆతయ ఄళశిఱు: 

 ఎభర్ ర ేఄడ్డంఔుఱు ఈనా TB ఱామింజ భట్్స్  
 ఄడ్డంఔుఱు ఈనా భాళహవ్ యౌంఫ్ఄడుననతి ఈదా: ఎభర్ రే  
 మూమ ట్్ట్్క్ యసకమింగ్ తురసయణఔు మీనల్ ట్రా క్ట TB 
 ఴ ైతృో -ఄడురనయౌజం ఔఱుఖజేళ ేఄడురనల్ గసల ండ్సస TB 
 మాంట్-ీTB భందఱఔు రతిచయయగస తీళరబ ైన ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ్ 

ళ టమసభడ్సస ఆభూమాననశరళ ంట్స ఱక్షణాఱు ఔయౌగ ిఈనాుట్్కు యట్్తు ఴ చ్ఐయ మోఖుఱఔు ఔడా రసడొచి; 
ఎందఔంట్ ేయట్ ్ళఱల  ఔయౌగ ేరయోజనాఱు యట్ ్ళఱల  తృ ంచి ఈండ ేఆనెిక్షన్ రభాదాఱన ఄధ ఖమించఖఱళప. 
2.9 భయ్ట డ్రగ్ మ ళహశటన్స ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ 
భయోఫాకుటమిమం ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ ఔఱిర్ చేయసఔ భమిము డ్రగ్ శళ టతయౌట్ ీట్ెస్ట (DST) చేఱసఔ రయోఖఱసఱఱో 
పయౌతాఱన ఫట్్ట భయ్ట డ్రగ్ మ ళహశటన్స ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ రసయధ  తుమసి యణ చేయసు యు. ముండుగస ఈండ ేఫాకుటమిమం 
ళ ్రైభన్స  భ మీక్షఱోల  ఔతుహంచడాతుకూ కసయణం ఄయ మాంట్-ీTB భందఱఔు తట్ుట కోఖఱఖడ్ం. భందఱ భ మ ళహశటన్స 
ఫట్్ట నాఱుఖు యకసఱుగస ఇ ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ ళమీగఔమించఫడుంద : 
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1. మోనన-మ ళహశటన్స: ఏదెభనా ఔక మాంట్-ీTB భుందఔు భయోఫాకుటమిమం మ ళహశటన్స చడ్ం  
2. తృో య్-మ ళహశటన్స: ఔట్్ఔనాా ఎఔుకళ మాంట్-ీTB భందఱఔు భయోఫాకుటమిమం మ ళహశటన్స చడ్ం; 
ఆయో తుమాజిడ్స భమిము మితౄసమిుళహన్ ఔయౌహ కసఔుండా (ఈదా: ఆయో తుమాజిడ్స భమిము  భమసజినబ ైడ్స మ ళహశటన్స) 
3. భయ్ట డ్రగ్ మ ళహశటన్స: ఆయో తుమాజిడ్స భమిము మితౄసమిుళహన్ ళంట్ ్భందఱఔు భయోఫాకుటమిమం మ ళహశటన్స 
చడ్ం 
4. ఎక ర్తుసవ్ డ్రగ్ మ ళహశటన్స (XDR-TB): భయ్ట డ్రగ్ మ ళహశటన్స తోతృసట్ు ఏదెభనా ఫ్ోల మోకూాననఱోన్ భందఔు భమిము 
ళ ఔండ్స-ఱభెన్ ఆంజక్షన్ భందఱఱో (కసహరయోబ ైళహన్, ఔనాబ ైళహన్ భమిము ఄమికసబ ైళహన్) ఏదెభనా ఔ దాతుకూ 
భయోఫాకుటమిమం మ ళహశటన్స చడ్ం 
రసయధ  తుమసి యణ  
భయ్ట డ్రగ్ మ ళహశటన్స ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ మియౕఱనఱో ఫాఖంగస ఇ కూంద  మియౕఱనఱు చేళహ పయౌతాఱన ఫట్్ట రసయధ  
తుమసి యణ చేమాయౌ  

 ూమిు రెభదయ చమితర భమిము ూయాం తీశఔునా క్షమ చికూతస పయౌతాఱు  
 ఱసమీమిఔ మీక్షఱు  
 ళహమమర్ బ ైకోా యో క, ఔఱిర్ భమిము DST చేమడాతుకూ మ ండ్ె శిట్ం నభూనాఱు (రెంట్న-ే

ఈదమం)  
 ఴ చ్ఐయ ఈనా రసమికూ తృ ర రెభడ్ర్ ఆతూలహభేట్ెడ్స ట్ెళహటంగ్ & కౌతుసయౌంగ్ (PITC) 
 దగిగనపుడ్ె తీశకోరసయౌసన జఞఖాతుఱ మీద శభాచాయం ఆళాడ్ం 
 ఛాతి ఎక్స-మ ే 

ఔరేల DST మీక్షఱో భయ్ట డ్రగ్ మ ళహశటన్స ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ ఈందతు తేయౌత ేమోగితు రతేయఔబ ైన రసషనంఱో క్షమ 
అశతిరకూ తయయౌంచి చికూతస ఄంద ంచాయౌ 
చికూతస  
RNTCP రకసయం DOTS లస్ తుమేదఱసఱన తృసట్్ంచి చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
మోననథెయ/మోగ ిశుందన ళంట్్య శమిగస ఱేఔతృో ళడ్ం ళంట్్య MDRన ఔఱుఖజేయొచ .ి ఆఱాంట్్య జయఖఔుండా 
చశకోరసయౌ. 
భందఱు మోగికూ డ్ెతాయో ఱేదో  రయోగసతమఔంగస ఈయోగించి తెఱుశకోరసయౌ. బ తుంజ భట్్స్, ఫో న్ TB, 
జఞభంట్స TB భమిము మియౌమమ ీTB ఈనా రసయు ఔతూశం శంళతసయం తృసట్ు చికూతస తీశకోళడ్ం తుతుశమ.ి 
 
మోగికూ ఈనా డ్రగ్ మ ళహశటన్స న ఫట్్ట చికూతస/మ జిబ న్ తమాయు చేమాయౌ. ఔరేల మోగికూ భయ్ట డ్రగ్ మ ళహశటన్స 
ట్ృయఫయౄకాఱోళహస్ ఈనాట్ుట  ఄనభానం ళళేు  రెంట్న ేDST మీక్షఱు చేళహ రసయధ  తుమసి యణ చేశకోరసయౌ 
తుమిదవటబ ైన భయ్ట డ్రగ్ మ ళహశటన్స 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 ఔనాయషన్) 

 ఄమికసళహన్ ఱేదా ఔనాబ ైళహన్  
 అఫ్ోల కససళహన్ ఱేదా ఱెరోఫ్సల కూసన్ 
  భమసజినబ ైడ్స  
 ఎతియోనబ ైడ్స 
 ళ భకోల ళ మీన్ 
 ఎతాంఫుయట్ాల్ 

ఔంట్్నయభేవన్ ేస్ (ఔతూశం నెాండ్ె నెఱఱు ఱేదా దెదతుమిద  నెఱఱు తృో స్ట-ఔఱిర్ ఔనాయషన్) 
 అఫ్ోల కససళహన్ ఱేదా ఱేరోఫ్సల కూసన్ 
 ఎతియోనబ ైడ్స 
  భమసజినబ ైడ్స  
 ళ భకోల ళ మీన్ 
 ఎతాంఫుయట్ాల్ 

 
2.10 TB/HIV ఔయౌళహ ఈనాపుడ్  ెతీశకోరసయౌసన చయయఱు  
క్షమ రసయధ  తుమసి యణ ఄభన మోఖుఱందయు HIV మీక్షఱు చేభంచకోరసయౌ. ఎకస్రరఱమనమ ీTB నాఱుఖళ దఴ 
భమిము ఱమనమ ీTB భూడ్ళ దఴ (CD4 కౌంట్స <350 cells/ cu mm) ఈనా రసమికూ ART థెయ. 
 
3.1 ఱెరళ (ఔువేట  రసయధ ) 
బ ైకోఫాకుటమిమం ఱెేర ళఱల  ఔయౌగ ేకసా తుక్ గసా నఱోబేట్స్ రసయధ తు ఱెరళ ఄంట్ాయు. భయోఫాకుటమిమం ఱేేర మాళహడ్స 
భమిము అఱకయౘల్ తౄసస్ట ఫాళహఱలస్; ఆద  చాఱా నెభమద గస ళఽద ి చెందతేంద . దీతు ళఱల  భుకయంగస చయమం, 
 మిప యల్ నెర్ా్ భమిము భూయఔస్ బ ంఫలరన్ రదేఱసఱు ఄళశిఔు ఖుయళపతాభ.  మిప యల్ నయమ ైట్్స్ మసళడాతుకూ 
రంచంఱో ఄధ ఔ ఱసతం ఔువేట  రసయధ ేకసయణం 
ఄనేఔ యఔభుఱభెన ఫాళహఱజెల  ంట్ోల  ఈండ ేమోగసఱు ఆనెిక్షన్ యశుమించేందఔు రధానబ ైన కసయఔుఱుగస ఈంట్ాయు. 
తాయగస చికూతస ఄంద ంచఔతృో త,ే రసమ ిళఱల  రసమ ిచట్ృట  ఈనా శభాజంఱో బ ైకోఫాకుటమిమం, దఖుగ  భమిము 
తేభుమఱ దాామస రసయహు  చెందతేంద . ఔువేట  మోఖుఱ చమసమతుా భుట్ుట కోళడ్ం దాామస ఱెరళ ళచేి ఄళకసఱసఱు 
ఈనాామనేద  మిఖణ ంచాయౌసన ఄంఴం కసద. ఔువేట  రసయధ  తీళరత మోగ ియొఔక రసయధ తుమోధఔ ఴకూు మీద అధాయడు 
ఈంట్ుంద , ఫాళహఱజెల  యకసఱన ఫట్్ట కసద. 
దాదాప 85% భంద   దదరసమికూ భయోఫాకుటమిమం ఱేేర యో కూనా మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఫాఖుండ్డ్ం ళఱల  దాతు ఱక్షణాఱు 
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ఫమట్డ్ళప భమిము ఴమీమసతుకూ ఎట్ుళంట్ ్యౘతు జయుఖద. 75% భంద  హఱలఱోల  ఱెరళ ఫాళహఱజెల  ళచిినా రసమ ి
ఴమీయంఱో ఈండ ేతుమోధఔ ఴకూు ళఱల  రసయధ  తృసర యంబ దఴఱోన ేఎట్ుళంట్ ్చికూతస ఄళశయం ఱేఔుండా తగిగతృో తేంద . 
మోఖతుమోధఔ ఴకూు ఎఔుకళగస ఈనాా ఄశంూయణంగస రసమిఱో ఱెరళ ఫాళహఱజెల  ళఱల  తృసళహఫాళహఱజెల  ఱెరళ ళశు ంద . కేళఱం 
5-10% భంద కూ భాతరబ ేభయోఫాకుటమిమం ఱేేరన తట్ుట ఔున ేఴకూు ఈండ్ద. ఆఱాంట్ ్రసమికూ భయోఫాకుటమిమం 
ఱేేర యో కూత ేరసమిఱో ఆద  రేఖంగస ఄతేళఽద ి చెంద  భయ్ట-ఫాళహఱల మ ిఱెరళకూ దామ ితీశు ంద . 
రసయధ  తుమసి యణ  
ఇ రసయధ ఱో ఔనడ ేభుకయబ ైన ఱక్షణాఱు: ఴ ైతృో హగ మంట్ేడ్స ఄనెశుట్్క్ భాయఔుఱా ఱేదా నాడ్ెయఱార్ & 
ఎమితిభాట్స్ ళహకన్ య్వన్స భమిము నెర్ా్ దలశమ ిఄళాడ్ం.  భన చెహున ఱక్షణాఱోల  ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ 
ఱక్షణాఱు మోగిఱో ఔతుహళేు  ఱెరళ ఄతు ఄనభాతుంచాయౌ; దాతుా ఇ కూంద రసయధ  ఱక్షణాఱ దాామస 
ధఽయఔమించకోరొచ :ి 

 చయమం భండ్ెతేనా ఫాళన  
 చయమం మీద శుయశ కోఱోుభన ేఱళబ ైన భచిఱు  
 కసలైా భమిము/ఱేదా చేతేఱు తిమిమమ ిట్టడ్ం 
 ఔనఫొ భమఱు, కసలైా ఱేదా చేతేఱు ఫఱఴీనడ్డ్ం 
 ట్ెండ్ర్ నెర్ా్ 
 ముషం భమిము చెయ దఖగయ నొహుఱేతు రసప ఱేదా ఖడ్డఱు  
 కసలైా ఱేదా చేతేఱు మీద నొహుఱేతు గసమాఱు ఱేదా కసయౌనట్ుట ండ ేగసమాఱు   

ఖభతుఔ: 
  భన చెహున ఱక్షణాఱు ఔనఔ మోగిఱో ఔతుహశు ంట్ ేరెంట్న ేమోగ ిజిఱాల  క్షమ భమిము ఔువేట  

శభనామఔయున ఎంత తాయగస యఱభెత ేఄంత తాయగస శంరద ంచాయౌ; శభనామఔయు మియౕయౌంచాఔ మోగికూ 
రతేయఔ చికూతస ఄంద ంచాఱో ఱేదో తుయణభయసు యు 

 ఱెరళ రసయధ  తుమసి యణ ఱక్షణాఱ యొఔక చమితర భమిము క్షుణణబ ైన మోగ ిఄధయమనం దాామస చేమాయౌ. 
చాఱా తఔుకళ శందమసైఱోల  రయోఖఱసఱ మీక్షఱ దాామస ఱెరళ రసయధ  తుమసి యణ చేమాయౌస ళశు ంద . 

ఱెరళకూ భూడ్ె రధానబ ైన ఱక్షణాఱు: 
1. చయమం మీద శుయశ కోఱోుభన ేఱళబ ైన భచిఱు  
2. ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ  మిప యల్ నెర్ా్  దదయ ఄళాడ్ం 
3. ఱెరళ ఔఱుఖజేళ ేఫాళహఱజెల  మోగిఱో ఈండ్డ్ం 
మోగ ిరెభదయ చమితర 
మోగి దఖగయ నండు ూమిు రెభదయ చమితర భమిము ఱెరళకూ శంఫంధ ంచిన యళమసఱు తెఱుశకోళడ్ం చాఱా భుకయం. ఇ 
శభాచాయం ళఱల  మోగి మిళహితితు ఄయిం చేశకోరొచి భమిము మోగి ళహితితు తెఱుశకోళడాతుకూ బయవయతేు ఱో ఔఱరసయౌ 



448 
 

ఄనఔుంట్ ేఈయోఖడ్ెతేంద .  
 యసధాయణ శభాచాయం: ూమిు ేయు, యౌంఖం, పట్్టన తేద,ీ ూమిు చియునాభా, ళఽతిు , ఔుట్ుంఫంఱో 

ఆంక ళమిక ైనా ఱెరళ ఈందా ఱేఔ ఈండేదా 
 రధాన పహమసయదఱు: ఱక్షణాఱు ఎపుడ్ె ఫమట్డాడ భ, య్వన్స ముదట్ ఏ రదేఴంఱో ళచాిభ, అ 

తమసాత ఴమీయంఱో ఖభతుంచిన భాయుుఱు, రసట్ ్ళఱల  ఔయౌగిన ఄళశిఱు 
మోగ ిఄధయమనం  
ఱసమీమిఔ మీక్షఱు ఎపుడ్ రెఱుతేయు ఎఔుకళగస ఈండ ేఖద ఱో, మోగికూ యౌఔయయంగస ఈండ ేయధంగస శదతృసమాఱు 
చేళహ చేమాయౌ 
ఔువేట  రసయధ  మియౕఱనఔు మోగ ిఫట్టఱు ఱేఔుండా మియౕఱనఱో ఈండాయౌస ళశు ంద . రెభదయ తుపణుఱు ఎట్ుళంట్ ్
ఱక్షణాఱన ళదఱఔుండా, ళహశటభాట్్క్ దదతిఱో మోగితు మీక్షుయసు యు; యసధాయణంగస ఇ కూంద  ఔాభం తృసట్్ళేు  మోగ ి
ఄధయమనం ఫాగస చేయొచి: 

 మోగి మియౕఱన ఔాభం: చయమం, తఱ, బ డ్, 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  ఔయౌగ ేశంకూలవటతఱు  
 కసమిామాఔు యౘతు ఔఱఖడ్ం, ఄశంూయణంగస ఔనభూత భమిము మ ుతృసట్ు ళఱల  చప కోఱోుళడ్ం  
 చయమం మీద ఖులైల  భమిము ఄయచేతిఱో గసమాఱు భమిము ఄమికసలాఱో శుయశ తెయౌమఔతృో ళడ్ం 
 ళంఔతృో భన చేతి రేలైా భమిము కసయౌ రేలైా  
 డరా ప్ పపట్స  
 డరా ప్ మిస్ట  
 చినారెభన, శుయశ ఱేతు భమిము యసకమింగ్ తో ఈనా "జిన్" చేతి రేలైా భమిము కసయౌ రేలైా. 

శమ ైన మేకఱు ఈయోగించి మోగ ియొఔక గసమాఱ మిభాణం, ళంఔ తృోభన కోణాఱు ళంట్్య నమోద 
చేశకోరసయౌ. 
ఖభతుఔ: ఱెరళ రసయధ  తుమసి యణ ఇ కూంద  ేమొకనా భుకయబ ైన ఱక్షణాఱఱో ఔకట్ెభనా మోగికూ ఈంట్ ేకామం 
చేశకోరసయౌ 

 చయమం మీద శుయశ కోఱోుభన ేఱళబ ైన భచిఱు  
 ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ  మిప యల్ నెర్ా్  దదయ ఄళాడ్ం 
 ఱెరళ ఫాళహఱజెల  ఈతుకూ ళహకన్ ళహమమర్ ఱో ఔతుహంచడ్ం 
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ఱెరళ ళమీగఔయణ  
ఱెరళతు ళమీగఔమించడాతుకూ భుకయ కసయణం, ళమీగఔయణఱన అధాయంగస చేశఔుతు చికూతస మ జిబ న్ న ఄంద ంచడ్ం. 
ఴమీయంఱో ఈనా ఫాళహఱజెల న అధాయంగస చేశఔుతు ఱెరళ మ ండ్ె యధాఱుగస ళమీగఔమించఫడుంద . ఱెరళతు ఇ కూంద  
ఄంఱసఱన ఫట్్ట ళమీగఔమించొచ :ి 

 చయమం మీద ఏయుడున ఱెరళ య్వన్స శంకయ 
 ళహకన్ ళహమమర్ మీద ఫాళహఱజెల  ఈండ్డ్ం  

 
1. భయ్టఫాళహఱల మ ీఖూా ప్ (MB) - మోగ ిఴమీయంఱో ఄనేఔ యఔభుఱభెన ఫాళహఱజెల  ఈండ్డ్ం ళఱల  ఱెరళ ళశు ంద . మోగి చయమం 
మీద అయు ఱేదా ఄంత ఔంట్ ేఎఔుకళ ఱెరళ ళహకన్ య్వన్స ఈండ్డ్ం భమిము ళహకన్ ళహమమర్ తృసజిట్్వ్ ఈంట్ ే
భయ్టఫాళహఱల మ ీఱెరళ ఄతు తుమసి మించకోరసయౌ 
2. తృసళహఫాళహఱల మ ీఖూా ప్ (PB) - మోగ ిఴమీయంఱో కొతుా యఔభుఱ ఫాళహఱజెల  ఈండ్డ్ం ళఱల  ఱెరళ ళశు ంద . మోగి చయమం 
మీద ఔట్ ్నండు ఐద ఱెరళ ళహకన్ య్వన్స ఈండ్డ్ం భమిము ళహకన్ ళహమమర్ నెఖట్్వ్ ఈంట్ ేతృసళహఫాళహఱల మ ీఱెరళ 
ఄతు తుమసి మించకోరసయౌ 
ఆఱా ఱెరళతు ళమీగఔమించడ్ం ళఱల  ఆనెిక్షన్ ఏ యసి భఱో ఈందో తెఱుశకోరొచి భమిము రసట్ ్ళఱల  ళచేి 
శంకూలవటతఱన ఄంచనా రేయొచి. ఱెరళ ఄతు ఄనభానం ఈనా మోఖుఱఔు భమిము రసయధ  తియఖఫ్ట్్టంద  
ఄనఔునా మోఖుఱఔు ళహకన్ ళహమమర్ మీక్షఱు చేమడ్ం తుతుశమ.ి  
ఔరేల ళమీగఔయణ ఄనభానాఱఔు దామితీశు ంట్ ేమోగికూ భయ్టఫాళహఱల మ ీఱెరళ ఈందతు ఫాయంచి చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
ఆద  ూయాం ఔువేట  మోగసతుకూ చికూతస తృ ంద న మోఖుఱఔు భమిము మోగి ఖుమించి ూమిు శభాచాయం ఱేనపుడ్ె ఔడా 
ఆద ేళమిుశు ంద . 
చికూతస 
భయ్టపల్ డ్రగ్ ట్ీరట్ెమంట్స (MDT) ఱెరళకూ ఈతుబ ైన చికూతస. MDTఱో ఔతూశం మ ండ్ె మాంట్-ీఱెరళ భందఱు 
ఈంట్ాభ; ఔట్ ేభంద రసడుత ేఴమీయంఱో మ ళహశటన్స  మిగ ిభంద రఫాళం కోఱోుతేంద . భయ్టఫాళహఱల మ ీఱెరళ 
ఈనా రసమికూ మితౄసమిుళహన్, డాతృో సన్ భమిము కోల ప జిబ ైన్ ఔఱభఔతో భందఱు రసడాయౌ; తృసళహఫాళహఱల మ ీఱెరళ 
ఈనా రసమికూ మితౄసమిుళహన్ భమిము డాతృో సన్ ఔఱభఔతో భందఱు రసడాయౌ. మ ండ్ె మ జిబ నల  తల శటర్ తృసయక్ ఱాగస 
నాఱుఖు రసమసఱఔు ళహతౄసయుస చేమాయౌ. ముదట్ ్మోతాద భాతరం మోగ ిఅశతిర ళహఫబంద  యయరేక్షణఱోన ే
రేశకోరసయౌ. మిగియౌన ఆయరెభ ఏడ్ె మోజుఱు, మోగ ిఆంట్్కూ ళచేి రెభదయ శయౘమఔుఱ అధాయయంఱో భందఱు 
రేశకోరసయౌ. 
1. MDT ఴమీయంఱో ఈనా ఫాళహయౌలతు చంేశు ంద , దీతు ళఱల  రసయధ  రఫఱఔుండా ఈండ్డ్బ ేకసఔుండా శంకూలవటతఱు 
మసఔుండా ఈంట్ుంద . 
> బ ైకోఫాకుటమిమం ఱెేర చతుతృోభన తమసాత, మోగి ఱోఱ ఆనెిక్షన్ యశుమించడ్ం తఖుగ తేంద  భమిము మోగి నండు 



450 
 

ఔక రసమికూ రసయధ  యో క ేఄళకసఱసఱు తగిగతృో తేంద . 
> ఔక భంద రసడ ేఫదఱు మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె భందఱు రసడ్డ్ం దాామస చికూతస శభయిళంతంగస ఈంట్ుంద  
భమిము భందఱు ట్ల  తుమోధఔత  
2. ళమీగఔయణన ఫట్్ట మోఖుఱఔు MDT మ జిబ న్ తుయణభంచాయౌ. 
భయ్టఫాళహఱల మ ీఱెరళకూ చికూతస 
 దదఱఔు 
ముదట్ ్మోజు  

S: మితౄసమిుళహన్ 600mg (2x 300mg) 
దీతుతోతృసట్ు 

S: కోల ప జిబ ైన్ 300mg (3 x 100mg) 
దీతుతోతృసట్ు 

S: డాతృో సన్ 100mg 
మ ండ్ె నండు ఆయరెభ ఎతుమిదళ మోజు ళయఔు  

S: కోల ప జిబ ైన్ 50mg 
దీతుతోతృసట్ు 

S: డాతృో సన్ 100mg 
చికూతస ళయళధ : నెాండ్ె నండు దెదతుమిద  నెఱఱ ళయళధ ఱో నెాండ్ె తల శటర్ తృసయఔుల  
హఱల ఱఔు (ద  నండు దాాఱుఖు శంళతసమసఱ ళమశ) 
ముదట్ ్మోజు  

S: మితౄసమిుళహన్ 450mg 
దీతుతోతృసట్ు 

S: కోల ప జిబ ైన్ 150mg 
దీతుతోతృసట్ు 

S: డాతృో సన్ 50mg 
మ ండ్ె నండు ఆయరెభ ఎతుమిదళ మోజు ళయఔు  

S: కోల ప జిబ ైన్ 50mg 
దీతుతోతృసట్ు 

S: డాతృో సన్ 50mg 
చికూతస ళయళధ : నెాండ్ె నండు దెదతుమిద  నెఱఱ ళయళధ ఱో నెాండ్ె తల శటర్ తృసయఔుల  
తృసళహఫాళహఱల మ ీఱెరళకూ చికూతస 
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 దదఱఔు  
ముదట్ ్మోజు  

S: మితౄసమిుళహన్ 600mg (2x 300mg) 
దీతుతోతృసట్ు 

S: డాతృో సన్ 100mg 
మ ండ్ె నండు ఆయరెభ ఎతుమిదళ మోజు ళయఔు  

S: డాతృో సన్ 100mg 
చికూతస ళయళధ : అయు నండు త మిమద  నెఱఱ ళయళధ ఱో అయు తల శటర్ తృసయఔుల  
హఱల ఱఔు (ద  నండు దాాఱుఖు శంళతసమసఱ ళమశ) 
ముదట్ ్మోజు  

S: మితౄసమిుళహన్ 450mg (3 x 150mg) 
దీతుతోతృసట్ు 

S: డాతృో సన్ 50mg 
మ ండ్ె నండు ఆయరెభ ఎతుమిదళ మోజు ళయఔు  

S: డాతృో సన్ 50mg 
చికూతస ళయళధ : అయు నండు త మిమద  నెఱఱ ళయళధ ఱో అయు తల శటర్ తృసయఔుల  
భయ్టపల్ డ్రగ్ ట్ీరట్ెమంట్స కసఱళయళధ  
1. తృసళహఫాళహఱల మ ిఱెరళ  
త మిమద  నెఱఱ ళయళధ ఱో మోగ ిఅయు మోతాదఱు తీశకొతు ఈండాయౌ; అమొళ మోతాద తీశఔునేట్పుడ్  ెమోగికూ 
చికూతస ూయుభనట్ుట   
మోగి కుమోథెయ తీశఔునేందఔు ఄతుా రమతాాఱు చేమాయౌ. భూడ్ె నెఱఱతృసట్ు మోగ ిచికూతస అగితృో భనా ఱేఔ 
భూడ్ె మోతాదఱు తీశకోఔతృో భనా, మోగితు "డీతౄసఱటర్" గస మిఖణ ంచాయౌ  
2. భయ్టఫాళహఱల మ ీఱెరళ 
దెదతుమిద  నెఱఱ ళయళధ ఱో మోగ ినెాండ్ె మోతాదఱు తీశకొతు ఈండాయౌ; నెాండ్ళ మోతాద 
తీశఔునేట్పుడ్  ెమోగికూ చికూతస ూయుభనట్ుట  
మోగి నెాండ్ె మోతాదఱు ఱేదా భధయఱో కొతుా తీశకోళడ్ంఱో యపఱం ఄభత ేమ ండ్ళ ఄళకసఴంగస పపల్ కోర్స 
తల శటర్ తృసయక్ ఆరసాయౌ.  
అయు నెఱఱతృసట్ు మోగి చికూతస అగితృో భనా ఱేఔ ఎతుమిద  మోతాదఱు తీశకోఔతృో భనా, మోగితు "డీతౄసఱటర్" గస 
మిఖణ ంచాయౌ 
ఖభతుఔ: 
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 డీతౄసఱటర్ మోఖుఱు కొద దకసఱం తమసాత అశతిరకూ తిమిగ ిళళేు  రసమికూ చికూతస యొఔక యయవటత యళమించి భయా 
మ ండ్ళ కోర్స MDT తృసర యంతేంచాయౌ 

 మోగి మ ండ్ళ యసమ ైనా చికూతస శంూయణంగస తీశఔునేందఔు ఔఽలహ చేమాయౌ  
 మ ండ్ళ యసమ ిచికూతస ూయుమాయఔ ఄపుడ్ె MDT దాామస మోగికూ చికూతస ూయుభయందతు నమోద చేమాయౌ 

 
4.2 రతేయఔ శందమసైఱోల  ఔువేట  రసయధ  చికూతస 
4.3 ఖయైధాయణ 
MDT మ జిబ న్ ఔు రసడ ేచికూతస ఔడ్ెపతో ఈనా రసమికూ (తయౌలకూ భమిము తడ్డకూ) శయక్షుతం; కసఫట్్ట ఇ మ జిబ న్ 
ఖయైధాయణ ఄపుడ్ె కొనయసగించళచి   
4.4 క్షమ రసయధ   
ఔువేట  రసయధ  భమిము క్షమ రసయధ తో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱు MDT తోతృసట్ు మాంట్-ీTB థెయప ఔడా 
తీశకోరసయౌ. క్షమ చికూతసఔు ఄళశయబ ైన మోతాదఱో మితౄసమిుళహన్ ఆరసాయౌ. మాంట్-ీTB ఆంట్ెతుసవ్ ేస్ చికూతస 
ూయుళాగసన,ే మోగ ితుమిదవట మోతాదఱో మితౄసమిుళహన్ తీశఔుంట్ృ ఱెరళ చికూతస కొనయసగించాయౌ 
4.5 ఴ చ్ఐయ/ఎభడ్సస 
యసధాయణ ఱెరళ మోగికూ ఏ యధంగస చికూతస, తృో వణ, చయయఱు ఈంట్ాయో ఴ చ్ఐయ/ఎభడ్సస తోతృసట్ు ఱెరళ ఈనా 
మోఖుఱఔు ఔడా ఄద ేయధంగస చికూతస, తృో వణ, చయయఱు ఈంట్ాభ. రతేయఔబ ైన భాయుుఱు ఏమి చేమనళశయం 
ఱేద 
 
ఱెరళ రతిచయయఱు భమిము తియఖఫ్ట్టడ్ం  
మోగిఱో ఈండ ేమోఖతుమోధఔ ళయళశిఱో భాయుు ళఱల  ఄఔయసమతేు గస ఱెరళ య్వన్స (చయమం, నెర్ా్, ఆతయ ఫాగసఱు) మీద 
ఄఔయట్స ఆన ల్బేవన్ మసళడ్ం ఱెరళ రతిచయయఔు ఈదాషయణ. నెర్ా్ ఔు యౘతు ఔఱఖడ్ం భమిము 
తుచేమఔతృో ళడ్ం ఱెరళ రతిచయయఱు ళఱల  జమిగ ేభుకయబ ైన ఄళశిఱు. కసఫట్్ట యట్్తు భుందగస ఖుమిుంచి, తగిన 
చికూతస ఄంద ంచాయౌ. ఱెరళ రతిచయయఱు శషజంగస ళయసు భ భమిము ఏ శభమంఱోనెభనా ళయసు భ; కసఔతృో త ే
యట్్తు ఱెరళ తృసర ధమిఔ దఴఱోల  ఎఔుకళగస చడొచి. ఇ రతిచయయఱు ళఱేల  మోగ ిఅశతిరకూ ళచిి ఱెరళ ఄతు 
తెఱుశఔున ేశందమసైఱు ఎఔుకళ; కొతుా యసయుల  చికూతస ూయుమాయఔ రతిచయయఱు ళఱల  ఄళశిఱు ఫమట్డ్తాభ. 
ఇ మిమాక్షన్స (రతిచయయఱు) మ ండ్ె యకసఱు: 
1. మిళర్స మిమాక్షన్ (RR) ఱేదా ట్ెభప్ I మిమాక్షన్ 
2. ఎమితీభా ననడోశమ్ ఱెతృో ర శమ్ (ENL) ఱేదా ట్ెభప్ II మిమాక్షన్ 
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మిళర్స మిమాక్షన్ (RR) ఱేదా ట్ెభప్ I మిమాక్షన్ - చికూతస 
మోగికూ యఱసాంతి తోతృసట్ు కసమిటకోళ టమసభడ్సస భమిము ఄనాఱెు ళహక్స రసడాయౌ.  రడుాయో ఱోన్ ళహతౄసయుస చేమఫడున 
భంద. ఈదమంూట్ 40-60 mg రసడ్ఔంతో చికూతస ముదఱళపతేంద . ఖమివటంగస 1mg/kg రసడొచి. ఇ 
భంద రసడున కొద ద మోజుఱఱోన ేమోగిఱో బ యుఖుదఱ ఔతుహశు ంద . మోగ ిఅమోఖయం బ యుఖభేయ కొదీద మోతాద తగిగశు  
ఄళశయం ఱేఔుంట్ ేతుయౌహరేమాయౌ. డ్మాఫ్ట్్స్,  హటక్ ఄఱసర్, ఴ ైమ టనషన్ ఈనా మోఖుఱఱో ఇ భందఱు 
రసడేట్పుడ్ె ఎఔుకళ జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ. 
 రడుాయో ఱోన్ థెయ: 
ముదట్ ్మ ండ్ె రసమసఱు 40 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
3 భమిము 4 రసమసఱు 30 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
5 భమిము 6 రసమసఱు 20 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
7 భమిము 8 రసమసఱు 15 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
9 భమిము 10 రసమసఱు 10 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
11 భమిము 12 రసమసఱు 5 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
నయమ ైట్్స్ ( మిప యల్ నెర్ా రబేమం ఈనాపుడ్ె) చికూతాస శభమం తృ డ్గించాయౌ. మోతాద 20 mg ఔు 
చేయుఔునాుట్ ్నండు మ ండ్ె రసమసఱు కసఔుండా నాఱుఖు రసమసఱఔు ఔ యసమ ిమోతాదతు తగిగంచఔుంట్ృ 
రెయళాయౌ.  
ళ టమసభడ్సస తీశఔుంట్ునా మ ండ్ె రసమసఱఔు మోగిఱో బ యుఖుదఱ ఔతుహశు ంద . ఔరేల బ యుఖుదఱ ఱేఔతృో త,ే ఄదే 
మోతాద భమొఔ మ ండ్ె రసమసఱ తృసట్ు కొనయసగించి శుందన ఫాఖుంట్ ేఄపుడ్ె మోతాద తగిగంచడ్ం ఖుమించి 
అఱోచించాయౌ. 
నెర్ా రబేమం ఈంట్ ేఅ నెర్ా ఔు యఱసాంతి ఆళాడ్ం చాఱా ఄళశయం. రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగంత ళయఔు తృసడెడ్స ళహరలంట్స 
ళంట్్య రసడు యఱసాంతి ఆరసాయౌ భమిము నెర్ా ఈనా కుఱుతు ఔదఱఔుండా చశకోరసయౌ.  
ఔరేల నాఱుఖు రసమసఱకూ మోగ ిశుంద ంచఔతృో త ేఱేదా రసయధ  ఱక్షణాఱు తీళరం ఄళపతేంట్ ేరెంట్న ేరెభదయడుా 
శంరద ంచాయౌ. 
ఎమితీభ  ాననడోశమ్ ఱెతృో ర శమ్ (ENL) ఱేదా ట్ెభప్ II మిమాక్షన్ - చికూతస 
శాఱుబ ైన రసయధ  - కొతుా నాడ్యల్స ఈండ్డ్ం భమిము శాఱాబ ైన్ జాయం ఈంట్ే ఄనాఱెు ళహక్స రసడాయౌ 
తీళరబ ైన రసయధ  - నొహుతో ఔడ్ెఔునా నాడ్యల్స, ఄఱసమేవన్ ళచేి ఄళకసఱసఱు, ఄధ ఔ ఈయోౖణ ఖాతఱఱోు  జాయం, 
ఄంతమసళమరసఱ రబేమం ఈంట్ ే రడుాయో ఱోన్ మ ండ్ె ఱేదా భూడ్ె రసమసఱు. మోతాద ట్ెభప్ 1 మిమాక్షన్ ఱో 
రసడున యధంగస. నయమ ైట్్స్ ఈనా మోఖుఱఔు ట్ెభప్ 1 మిమాక్షన్ ఱో  రడుాయో ఱోన్ మ జిబ న్ రసడాయౌ. 
ట్ెభప్ 2 మిమాక్షన్ యవమంఱో కోల తౄసజిబ ైన్ ఔడా ఈయోఖడ్ెతేంద  ఄభత ేఆద  కసమిటకోళ టమసభడ్సస ఄంత 
రఫాళళంతం కసద.  భగస మోగిఱో బ యుఖుదఱ ఔతుహంచడాతుకూ నాఱుఖు నండు అయు రసమసఱు డ్ెతేంద . ఄందక ే
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దీతుా ంట్మిగస ట్ెభప్ 2 మిమాక్షన్ ఔు తెయ భగస రసడ్ఔడ్ద. ఄభత ేకసమిటకోళ టమసభడ్సస యయభణ శభమంఱో 
కోల తౄసజిబ ైన్ తృసతర యయవటబ ైనద . ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  ఄళశయబ ైన మోతాద 300 mg, GI రతిచయయఱు మసఔుండా 
ఈండేందఔు మోతాదతు భూడ్ెగస ఫాగించఔుతు (100 mg x 3) రేశకోరసయౌ. నెభమద గస మోతాదతు మోజుకూ 
100 mgఔు తగిగంచాయౌ. కోల తౄసజిబ ైన్ ఎట్్టమిళహితేఱోల  శంళతసమసతుకూ మించి రసడ్ఔడ్ద. ఆనెిక్షన్, తిుడు ఱేదా 
ఴ ఱెమంతిక్ ఆనెిళేటవన్ ళఱల  ట్ెభప్ 2 మిమాక్షన్ తియఖఫ్ట్టళచ .ి    
1. చికూతాస శభమంఱో ఱెతృసరర  ఖనఔ ఏయుడుత ేMDT థెయ తుయౌహరేమఔడ్ద, థెయ ూమిు చేమాయౌ. 
2. ఱెరళ రతిచయయఱు చికూతస ూయుమాయఔ ఫమట్డుత ే భన చెహున యధంగస చయయఱు తృసట్్ంచి తగిగంచాయౌ, ఄభత ే
MDT థెయ భయా ఆళాఔడ్ద. 
మిపయల్: 
1. ళ టమసభడ్స 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 
ళ ఔుసళయ్ల ట్ార తుసాట్ెడ్స ఆనెిక్షన్స (STI) 

ఄతాయధతుఔ మిఔమసఱు ఈండ ేఅమోఖయ కేందరా ఱఱో తు యసధాయణ మిఔమసఱు ఖఱ అమోఖయ కేందరా ఱఱో రయోఖఱసఱ 
దాామస కచిితబ ైన పయౌతాఱు మసఫట్్ట ళ ఔుసళయ్ల ట్రా తుసాట్ెడ్స ఆనెిక్షన్స  ఈనాామతు రసయధ  తుమసి యణ చేమడ్ం 
దాదాప ఄయసధయం. ఆఱాంట్ ్అధతుఔ శదతృసమాఱు ఱేనపుడ్ె ళహండోరమిక్ ఄతృో రోచ్ ఱేదా కూలతుఔల్ డ్మాగోాళహస్ 
దాామస రసయధ  కసయఔబ ైన ఏజ ంట్లన ఖుమిుంచాయౌ.  ళహండోరమిక్ ఄతృో రోచ్ ఱో రసయధ  కసయఔబ ైన ఏజ ంట్ుల  ఄతుాట్్తు 
ఱక్షయంగస చేశఔుతు చికూతస ఄంద ంచి ఏ ఏజ ంట్స ఈందో తెఱుశకోళడ్ం దాామస తదమ ిచికూతస ఄంద యసు యు. 
"కసంట్ాక్ట ట్ేరళహంగ్" దాామస రసయధ  యశుమించ ేఄళకసఱసఱు తగిగంచళచి. మోగికూ STI ఖుమించి ఄళకసఴం 
దొమికూనపుడ్ఱాల  యళమిశు  ఈండాయౌ. 
మోగి ముదట్ ళచిి అమోఖయ కేందరా తుా శంరద ళేు పస్ట ఱభెన్ థెయ శచించాయౌ  
పస్ట ఱభెన్ థెయ యపఱం ఄభయ ఆనెిక్షన్ తియఖఫడుత ేళ ఔండ్స ఱభెన్ థెయ శచించాయౌ  
రెభదయ తుపణుఱు, అధతుఔ రయోఖఱసఱ మిఔమసఱు భమిము చికూతసన యయరేక్షుంచఖయౌగ ేశదతృసమాఱు ఈంట్ేన ే
థర్డ ఱభెన్ థెయ శచించాయౌ 
ూమిుగస ఆనెిక్షన్ త ఱగితృో ళడాతుకూ, మోగి రెభదయ తుపణుఱు శచించిన మోతాదతు కచిితంగస రేశకోరసయౌ, 
ఎట్్టమిళహితేఱోల  మోతాద తగిగంచి రేశకోఔడ్ద. మాంట్ీఫయోట్్క్స మోతాద తగిగంచి రసడుత ేఆనెిక్షన్ ఔయౌగించ ే
జీళపఱు మ ళహశటన్స  ంచఔుంట్ాభ; ఄందళఱల  చికూతస ఄంద ంచడ్ం చాఱా ఔవటతయం ఄళపతేంద . 
ఖభతుఔ: ఇ ఄధాయమంఱో చెుఫడున చికూతస భాయగదయశకసఱు ఄతుా STI శంఫంధ త ళహండోరమ్స న డ్మాగోాస్ 
చేమడ్ం దాామస తెఱుశకోఫడ్డయ. 
1.0 STI డ్రగ్ ట్ీరట్ెమంట్స మ జిబ న్ ఎంచకోళడాతుకూ కసయణాఱు 
STI చికూతసఱ దాామస 95% ఔనాా ఎఔుకళ మోఖుఱఱో రసయధ  నమం ఄభయంద . పస్ట ఱభెన్ థెయ భందఱు 
ళ ఔుసళయ్ల ట్రా తుసాట్ెడ్స ఆనెిక్షన్స ఔు ఄంతగస రఫాళం చఱేళతు రయోగసఱ దాామస తుమసి యణ ఄభయంద . 
ఛాననోభడ్స భమిము గోననమిమా యవమంఱో ఆద  కచిితంగస తుయౄహతబ ైంద . ఄభత ేఇ రసయధఱఔు కొతు  
భందఱు ళచిినుట్్కూ ఄయ ళ ఔండ్స ఱభెన్ భమిము థర్డ ఱభెన్ చికూతసఔు రసడ్ెతేనాాయు.  
2.0 STIఔు ళహననడ ోమిక్ చికూతస 
తుమీణతబ ైన రసయధఱఔు ఆచిిన ఫ్ోల  చార్ట ఔడా చడ్ండు (కూంద యఫాఖంఱో) 
 
2.1 భఖరసమిఱ  ోSTIఔు ళహననడ ోమిక్ చికూతస 
ముమ తరల్ డుఱసిర్ు ఔు థెయ ఄంద ంచడ్ం దాామస గోననమిమా భమిము ఔలమిడుమల్ ఆనెిక్షనల ఔు చికూతస 
ఄంద ంచినట్ేట. శంకూలవటతఱు ఱేతు ఆనెిక్షనల  ఈనాాభ ఄంట్ ేరసయధ  కేళఱం మాననజ తుట్ల్ (మాంట్ీమిమర్ 
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ఈమేతెభరట్్స్) తృసర ంతంఱో భాతరబ ేఈందతు. 
ళ పహకూసమ్ (O) 400 mg భాతరఱు, ఔక యసమ ి

దీతుతోతృసట్ు 
ఄజితరోబ ైళహన్ (O) 1 గసా భు భాతరఱు, ఔక యసమ ిరెభదయ యయరేక్షణఱో 

థెయ ముదఱు ట్్టన ఏడ్ె మోజుఱ తమసాత అశతిరకూ భయా మసరసయౌ.  
గోననమిమా భమిము ఔలమిడుమా రసయధ  ఱక్షణాఱు చికూతస తమసాత ఔడా తఖగఔతృో త,ే ట్ెభరకోమోనాస్ రెజ భనాయౌస్ 
ఈనాట్ుట  ఫాయంచి చికూతస ఄంద ంచాయౌ.  
డుఱసిర్ు ఱేదా డుశమిమా 7 మోజుఱ తమసాత ఔడా ఈంట్:ే 

ళ కూాడ్జోల్ (O) 2 గసా భుఱు భాతరఱు, ఔక యసమ,ి రసయధ  ఱక్షణాఱు తఖగఔతృో త.ే 
మోగితు అధతుఔ చికూతాస కేందరంఱో చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
రసయధ  ఱక్షణాఱన ఫట్్ట ఫాఖయసామికూ ఄంద ంచాయౌసన చయయఱు 

 మోగితో ఈనా ఫాఖయసాభుఱు (ఆట్ీళయౌ) ఄందమికూ చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
 ఖయైధాయణ భమిము ఎఱమీుఱు ఈనాాభేమో తెఱుశఔుతు, ఱేఔతృో తే ళు రఱఔు గోననమిమా భమిము 

ఔలమిడుమా రసయధ కూ చికూతస ఆరసాయౌ.  
 చికూతస ూయుభేయళయఔు ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగ నఔడ్ద. 
 ఔండోమ్ రసడ్ఔం ఖుమించి యళయణ. 
 ఄళశయం ఄభత ేHIV భమిము ళహపహయౌస్ మీక్షఱు.  
 చికూతస ముదఱభెన 7 మోజుఱ తమసాత అశతిరకూ ళచిి చహంచకోరసయౌ. 

ఖమిైణ ీఫాఖయసామికూ ఄంద ంచాయౌసన చయయఱు 
భఖ మోగికూ ముమ తరల్ డుఱసిర్ు ఈంద , ఄతడు ఫాఖయసామి ఖమిైణ ీఄముంట్ ేఅబ ఔు "ర్ ళ ుఔుయఱం" భమిము 
"ర్ రెజ భనల్" మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ భమిము గోననమిమా & ఔలమిడుమా ఆనెిక్షనల ఔు చికూతస ఄంద రసాయౌ. 
ళ తౄసఱోయో ుమిన్స - గోనొకోఔకల్ ఆనెిక్షనల ఔు ఖమిైణీఱఱో చికూతస ఄంద ంచడాతుకూ శయక్షుతబ ైన భంద. 

ళ పహకూసమ్ (O) 400 mg భాతరఱు, ఔక యసమ ి
ఱేదా 

ళ ఫ్టమోాకోసన్ 125 mg IM ఆంజక్షన్ 
దీతుతోతృసట్ు 

ఎమితరోబ ైళహన్ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 

ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు (ఔలమిడుమా ఆనెిక్షనల ఔు చికూతస 
ఄంద ంచడాతుకూ) 
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కూాననఱోన్స (ఒఫ్ోల కససళహన్, ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్), డాకూసళ భకూలన్ ఖమిైణీఱఱో కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స.   
మోగి ఏడ్ె మోజుఱ తమసాత అశతిరకూ ళళేు  రసయధ  ఱక్షణాఱు తఖగడ్ం/ యఖడ్ం, HIV భమిము ళహపహయౌస్ మీక్షా 
పయౌతాఱ యఱలలవణ, రసయధ  ఱక్షణాఱు తఖగఔతృో త ేఆనెిక్షన్ తియఖఫ్ట్్టందేమో మియౕఱన భమిము మిపయల్ ఄళశయం ళంట్ ్
ఄంఱసఱన మియౕయౌంచాయౌ. 
2.2 అడ్రసమిఱ  ోSTIఔు ళహననడ ోమిక్ చికూతస 
రెజ భనెభట్్స్ (TV+BV+కసండుడ )ా  

ళ కూాడ్జోల్ (O) 2 గసా భుఱు భాతరఱు, ఔక యసమ ి
ఱేదా 

ట్్తుడ్జోల్ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఐద మోజుఱు 
బ ట్ోకోల తృో ర రబ ైడ్స భాతరఱు ళ కూాడ్జోల్ రేశఔున ే30 తుభుయౖసఱ భుంద రేశకోరసయౌ, దీతు ళఱల  గసయళహట కో్ 
ఆఫబందఱు ఔఱఖఔుండా ఈంట్ుంద .  
కసండుడుమాళహస్ కోశం - ఫ్ూల కోనజోల్ (O) 150 mg ఔక యసమ ిఱేదా ఱోఔల్ కసల ట్్రభజోల్ 500 mg రెజ భనల్  శసమ ి
ఔక యసమ.ి 
ళ మిాఔల్ ఆనెిక్షన్ చికూతస (గోననమిమ  ా& ఔలమిడుమా) 

ళ పహకూసమ్ (O) 400 mg భాతరఱు, ఔక యసమ ి
దీతుతోతృసట్ు 

ఄజితరోబ ైళహన్ 1 గసా భు, భధాయషాం ఫోజనాతుకూ ఖంట్ భుంద. ఔరేల ఇ ఖంట్ఱోప రసంతి ఄభత,ే మాంట్-ీ
ఎబ ట్్క్ ఆచిి ఄజితరోబ ైళహన్ భయా రేశకోరసయౌ. 

 రెజ భతుట్్స్ భమిము ళ మిాళ భట్్స్ మ ండ్ ఈంట్ ేమ ండుట్్కూ చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
 "డ్లహంగ్" చేమఔడ్ద ఄతు మోగికూ శువటంగస చెతృసుయౌ 
 రసయధ  తియఖఫ్ట్టడాతుకూ ఖయైధాయణ, డ్మాఫ్ట్్స్, HIV ఔడా కసయకసఱు ఄరొాచి.  
 చికూతస తృసర యంతేంచిన రసమసతుకూ మోగి భయా అశతిరకూ మసరసయౌ. 

ఫాఖయసామికూ ఄంద ంచాయౌసన చయయఱు 
 ళ మిాళ భట్్స్: ఫాఖయసాభుఱఔు గోననమిమా భమిము ఔలమిడుమా రసయధ కూ చికూతస ఆరసాయౌ.  
 రెజ భళ భట్్స్: దీతుకూ ఫాఖయసామికూ చికూతస ఄంద ంచాయౌసన ఄళశయం ఱేద. ఔరేల ఫాఖయసామికూ రసయధ  

ఱక్షణాఱు ఔనడుత,ే ఱక్షణాఱఔు భాతరబ ేచికూతస ఄంద ళేు  శమితృో తేంద .  
 చికూతస ూయుభేయళయఔు ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగ నఔడ్ద. 
 ఔండోమ్ రసడ్ఔం ఖుమించి యళయణ. 
 ఄళశయం ఄభత ేHIV భమిము ళహపహయౌస్ మీక్షఱు.  
 చికూతస ముదఱభెన 7 మోజుఱ తమసాత అశతిరకూ ళచిి చహంచకోరసయౌ. 
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ఖమిైణీఱఔు ఄంద ంచాయౌసన చికూతస 
"ర్ ళ ుఔుయఱం" మీక్ష - ఄఫాయషన్, శభమాతుకూ భుందగస బ ంఫలరన్ యిర్ ళంట్ ్ఄంఱసఱు ఈనాాయో/ఱేరో 
దర యఔమించకోళడాతుకూ.  
రెజ భనెభట్్స్ (TV+BV+కసండుడా) 
ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో 
కసల ట్్రభజోల్ రెజ భనల్  శసమ ిఱేదా కుామ్ దాామస యసి తుఔంగస చికూతస . ననట్్ దాామస తీశఔున ేఫ్ూల కోనజోల్ ఖమిైణీఱఔు 
కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స.  
ట్ెభరకోమోతుమాళహస్ ఱేదా BV ఈనాట్ుట  ఄనభానం ళళేు  బ ట్ోర తుడ్జోల్  శసమ ిఱేదా కుామ్ ఆంట్రా రెజ భనల్ దితి 
దాామస. మ ండ్ె భమిము భూడ్ళ తెభరభాళహఔంఱో ననట్ ్దాామస బ ట్ోర తుడ్జోల్ రసడొచి. 

ళ కూాడ్జోల్ (O) 2 గసా భుఱు భాతరఱు, ఔక యసమ ి
ఱేదా 

ట్్తుడ్జోల్ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఐద మోజుఱు 
బ ట్ోకోల తృో ర రబ ైడ్స భాతరఱు ళ కూాడ్జోల్ రేశఔున ే30 తుభుయౖసఱ భుంద రేశకోరసయౌ, దీతు ళఱల  గసయళహట కో్ 
ఆఫబందఱు ఔఱఖఔుండా ఈంట్ుంద .  
ళ మిాళ భట్్స్ ఈనా ఖమిైణీఱఔు చికూతస 
ళ మిాఔల్ డుఱసిర్ు ఈనా ఖమిైణీఱఔు "ర్ ళ ుఔుయఱం" భమిము "ర్ రెజ భనల్" మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. గోననమిమా 
& ఔలమిడుమా ఆనెిక్షనల ఔు చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
గోనొకోఔకల్ ఆనెిక్షనల  నండు ఈఴభనాతుకూ ళ తౄసఱోయో ుమిన్స రసడ్ఔం ఖమిైణీఱఱో శయక్షుతం భమిము 
శభయిళంతం. 

ళ పహకూసమ్ (O) 400 mg భాతరఱు, ఔక యసమ ి
ఱేదా 

ళ ఫ్టమోాకోసన్ 125 mg IM ఆంజక్షన్ 
దీతుతోతృసట్ు 

ఎమితరోబ ైళహన్ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు 
ఱేదా 

ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) 500 mg కసయూసల్స, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు (ఔలమిడుమా ఆనెిక్షనల ఔు చికూతస 
ఄంద ంచడాతుకూ) 

కూాననఱోన్స (ఒఫ్ోల కససళహన్, ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్), డాకూసళ భకూలన్ ఖమిైణీఱఱో కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స.   
 
3.1 గోననమిమ  ా
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గోననకోఔకల్ భమిము ఔలమీడుమల్ ఆనెిక్షనల  యసధాయణంగస ఔయౌళ ేళయసు భ; కసఫట్్ట ఇ రసయధఱఔు ఔంఫ్భన్డ థెయ 
ఄంద ంచాయౌ. చికూతస భాయగదయశకసఱఔు "STI ళహండోరమిక్ చికూతస" యఫాఖం చడ్ండు. 

 యసధాయణ భందఱభెన  తుసయౌనల , ట్ెట్రా ళ భకూలనల , కో-ట్ెభరభాకససజోల్, ఎమితరోబ ైళహన్ భమిము డాకూసళ భకూలన్ ళంట్ ్
రసట్్తు గోననకోఔకల్ ఆనెిక్షనల  ఔఱుఖజేళ ేజీళపఱు మ ళహశటన్స ఏయుయుిఔుంట్ాభ; కసఫట్్ట ఆయ రసడునా 
పయౌతం ఈండ్ఔతృో రొచి  

 చికూతస యపఱం ఄభత ేఄందఔు కసయణాఱు ఏమిట్ో తెఱుశకోరసయౌ 
ఖభతుఔ: గోననమిమాఔు ళ ఔండ్స ఱభెన్ ట్ీరట్ెమంట్స గస నామో్లకససళహన్ (కూాననఱభెన్ మాంట్్ఫయోట్్క్) రసడ్ెతాయు. దయౘయు 
శంళతసమసఱ ఱోప రసమికూ భమిము ఖమిైణీఱఔు నామో్లకససళహన్ కసంట్రా -ఆండుకేట్ెడ్స (ఄతయళశయం ఄనఔుంట్ ే
రసడ్ెతాయు). నామో్లకససళహన్ ళఱల  ళచేి ళ భడ్స ఎప క్ట్: మసల స్, తౄో ట్ోళ తుసట్్యట్ ్భమిము ఎభడ్సస ఈనా మోఖుఱఱో 
ఄనాప భఱాకూసస్ 
 
4.1 ఛాననోభడ్స 
రసయధ  తుమసి యణ 
చింహమ ిఄంచఱతో, నొహుతో ఔడున జ నెభట్ల్ ఄఱసర్స 
ఄడ్ెఖు ఫాఖం భుమికూతో, ఫుయదతో ఔడున ఎఔుసడేట్సస ఄనడ్ం; ఆయ ఏదెభనా తఖఱగసన ేయఔుం కసయుత ఈంట్ాభ  
చికూతస 
ఄజితరోబ ైళహన్ (O) 1 gm భాతరఱు, ఔక యసమ ి 
ఱేదా  
ళ ఫ్టమోాకోసన్ 250 mg ఆంజక్షన్ IM, ఔక యసమ ి
 
య్వన్స త యౌగేంత ళయఔు ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు  
ఱేదా 
డాకూసళ భకూలన్ (O) 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు  
ఱేదా  
ఎమితరోబ ైళహన్ ళటమేట్స ఫలస్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు 
6.0 ఎహడుమో-అమ ైకట్్స్ 
ఎహడెభడ్మిస్ ఔు ళచేి తీళరబ ైన భమిము ఄఔయట్స ఆన ల్బేవన్ న ఎహడుమో-అమ ైకట్్స్ ఄంట్ాయు. ఇ రసయధ  ళఱల  
ఫమట్డ ేభుకయబ ైన ఱక్షణాఱు: ఎహడెభడ్మిస్ రసప భమిము ఱేతగస ఄభతృో ళడ్ం, ట్ెళహటస్ (ఔట్ ్ఱేదా 
మ ండ్ె) ఔు తీళరబ ైన నొహు భమిము ఒడుభాట్స్ యో ోట్మ్ ఎయాగస ఄభతృో ళడ్ం. ఎహడుమో-అమ ైకట్్స్ ప భఱేమిమల్ 
రసర్మ్, ఔలమీడుమా ట్రా కోభాట్్స్, నెభళహసమిమా గోననమిమా, ఎశకమీలహమా కోఱభె భమిము రెభయశల  (భుమ్ు్ 
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ఔఱుఖజేళేయ) ళఱల  ళశు ంద . 
ఖభతుఔ: ట్ెళహటస్ ట్ాయషన్ ళంట్ ్ఆతయ తృసథాఱజీఱు ఈనాాయో ఱేదో  మియౕయౌంచాయౌ 
చికూతస 
యఱసాంతి భమిము యో ోట్ల్ అదయుళప తుతుశమ ి 
1. డాకూసళ భకూలన్ (O) 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ ఔ యసమ;ి ఎతుమిద  నండు ద  మోజుఱు. 
మూమిన్ ఔఱిర్ భమిము ళ తుసట్్యట్ ీమీక్షఱన ఫట్్ట మోతాద భాయుికోరసయౌ.  
2. ఄనాఱెు ళహక్ భమిము మాంట్ీహమ ట్్క్స ఄళశయం ఈండొచి. 
 
6.0 ఔలమీడుమ  ాఆనెిక్షన్స 
ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగ నా ఔట్ ్నండు భూడ్ె రసయఱ ఱోప ఱితు ఱేదా కసశు  ఎఔుకరెభన తెఱలతు భుయకసభడ్స ఱేదా 
ళమిస్ డుఱసిర్ు మసళడ్ం ఔలమీడుమా ళఱలన ేజయుఖుతేంద . 
చికూతస 
ఄజితరోబ ైళహన్ (O) 2 gm భాతరఱు, ఔక యసమ ి 
ఱేదా 
డాకూసళ భకూలన్ (O) 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ ఔ యసమ;ి ఏడ్ె మోజుఱు 
ఴ చిమిఔ: ఖమిైణీఱఱో డాకూసళ భకూలన్ కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స 
ఱేదా 
ఎమితరోబ ైళహన్ ళటమేట్స ఫలస్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు 
 
7.0 ళహపహయౌస్  
ళహుమోక ేట్ెరతృో తూభా తృసయ్డ్ం (spirochete treponema pallidum) ళఱల  ళచేి కసా తుక్ ఆనెిక్షన్ రసయధ తు ళహపహయౌస్ 
ఄంట్ాయు. ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగ నాపుడ్ె ఱేదా తయౌల నండు తడ్డఔు ఆద  ళచేి ఄళకసఱసఱునాాభ; ళహపహయౌస్ ళమీగఔయణ 
కూంద యళమించఫడుంద . 
 

యఔం దఴ ఱక్షణాఱు 
 

ఔంజ తుట్ల్ 
తృసర ధమిఔ దఴ  మ ైనెభట్్స్ 
భుదయు దఴ భూయకోఔుయట్ేతుమస్ య్వన్స; ఈదా: ఫుఱేల , 

అళహటయోకసండెభరట్్స్ ళహటగసమట్, అళహటఐట్్స్ (ఱేదా యసకర్స) 
 

ఄక ైార్డ 
 భరభమ ీ& ళ ఔండ్మ ీళహపహయౌస్ - నొహు ఱేతు కసంఔర్ 

- మసష్, నాన్-ట్ెండ్ర్ యౌంఫ్ఄడుననతి, కసండెభఱోభాయట్ా 
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ఄఔుయమిఱేట్ా 
ట్ెమిషమమ ీ(తనెభన్ ఖభామట్స్) ఆంట్ర్-ళ జటట్్స్, తౄో ట్ోతౄో తమా, కసమిామల్ ఆనెిక్షన్, 

*8ళ కసా తుమల్ నెర్ా డెప ాస్, ఫ్భఱేట్యల్ కుా ఎపూయవన్, 
మిఔమ ంట్స అమోి మోతి 

కసాయటమీల (కసమిడయోరసశకాఱర్ 
& నయమిసపహయౌస్) 

కసమిడయోరసశకాఱర్ ళహపహయౌస్ & నయమిసపహయౌస్ రసట్్కూ 
శంఫంధ ంచిన ళయళశిఱ భ ఱక్షణాఱు ఔనఫయుయసు భ. 
రసట్్తోతృసట్ు ఖభామ భమిము అళహటఐట్్స్ ఔడా 
చడొచి 

 
చికూతస 
ఎమీల ళహపహయౌస్  
ఫ్ంజఞతెభన్ ఫ్ంజ భల్- తుసయౌన్ ఆంజక్షన్ 2.4 million IU, డీప్ IM మోతాదతు మ ండ్ెగస ఫాగించి చెమొఔ హయాఔు 
రేమాయౌ. ఆంజక్షన్ రసడ ేభుంద మోగికూ  తుసయౌన్ ళ తుసట్్యట్ ీమీక్ష చేమాయౌ. 
ఱేదా 
తృో ర క ైన్ ఫ్ంజ భల్- తుసయౌన్ 1.2 million IU, IM 
 తుసయౌన్ ఴ ైర్-ళ తుసట్్వ్ ఈనా ఱేదా ఖమిైణీఱు కసతూ మోఖుఱఔు రతాయభాాామ మ జిబ నల : 

డాకూసళ భకూలన్ (O) 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ద ఴేన మోజుఱు 
ఱేదా 

మిననళ భకూలన్ (O) 100 mg కసయూసల్స, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ద ఴేన మోజుఱు 
ఱేదా 

ఄజితరోబ ైళహన్ (O) 1 g కసయూసల్స, ఔక యసమ ి
ఱేదా 

ట్ెట్రా ళ భకూలన్ (O) 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ నాఱుఖు యసయుల ; ద ఴేన మోజుఱు 
 
8.0 రసర్ట్ 
8.1 జ నెభట్ల్ రసర్ట్  
చయమం ఱేదా భూయఔస్ బ ంఫలరన్ ఔు యో కే తృసహఱోభా రెభయస్ శభూషం ళఱల  జ నెభట్ల్ రసర్ట్ రసయధ  ళశు ంద . జ నెభట్ల్ 
రదేఴం (కసండీఱోమోట్ా ఄఔుయమినాట్ా), చేతేఱు భమిము కసలైా దఖగయ జ నెభట్ల్ రసర్ట్ యసధాయణంగస ళశు ంద . ఇ 
య్వన్స ఎట్ుళంట్ ్ఱక్షణాఱు రదమిశంచళప. జ నెభట్ల్ రదేఴంఱో ళచేి రసర్ట్ చేతిరేఱు అకసయంఱో ఈండు, శభమం 
 మిగేకొదీద మిభాణం భమిము శంకయ ఔడా  యుఖుతేంద . రసర్ట్ తీళరతయం ఄభత ేమోఖుఱు ఴఽంగసయంఱో 
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తృసఱమగ నేట్పుడ్ె భమిము రశయంచ ేశభమంఱో ఆఫబందఱు ఎదయుకంట్ాయు. రసర్ట్ న త ఱగించినంత 
భాతరా న ఆనెిక్షన్ న తుఱుళమించినట్ుట  కసద. 
చికూతస  
తృో డోప భయౌన్ 20-25%, ఫ్ంజోభక్ ట్్ంఔిర్ ఱో ఔయౌహ రసర్ట్ ఈనా రదేఴంఱో ూశకోరసయౌ. చట్ుట ఔకఱ ఈనా 
యసధాయణబ ైన చమసమతుా రసళ యౌన్ మసశకోళడ్ం దాామస యక్షణ ఔయౌుంచి ఇ భందన రసడాయౌ. నాఱుఖు ఖంట్ఱ 
తమసాత యబరంగస ఔడుగిరేమాయౌ. 
ఱేదా 
ఎఱకోటో కసట్ెమ/ిఔాయోశయుమ ీ
మోగికూ యవమశచి  

 రసర్ట్ ఈనా మోఖుఱఔు దయంగస ఈండాయౌ. శంఔాభణ చయమం ఱేదా భూయఔస్ బ ంఫలరన్ యిర్ ఄళాడ్ం 
దాామస జయుఖుతేంద . 

 జ నెభట్ల్ రసర్ట్ ఈనా రసయు ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగ నాయౌసన యధానం ఖుమించి యళయణ. 
 
8.2 ళ మిాఔల్ రసర్ట్ 
ఇ రసర్ట్ ళళేు  మోగ ిరతేయఔ రెభదయ తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ. ఄధ ఔ ఱసతం రెభదయ తుపణుఱు ళ మిాఔల్ రసర్ట్ ళళేు  
తృో డోప భయౌన్ రసడ్ెఔన ళహతౄసయుస చేమయు,  భన చెహున యధంగస ఆమికూాభాడ్స రసడ్ఔం ఈతుభం 
 
8.3 మీట్ల్ భమిము ముమేతరల్ రసర్ట్  
ఄందఫాట్ుఱో ఈనా మీట్ల్ రసర్ట్ తృో డోప భయౌన్ ఱేదా తృో యడోన్-ఄయోడున్ య ఱయవన్ దాామస చికూతస 
ఄంద ంచళచి. భంద ూళ ేభుంద కచిితంగస రసర్ట్ ఈనా రదేఴం తృ డుగస ఈండేఱా చశకోరసయౌ.    
 
9.0 ట్ెభరకోమోతుమాళహస్ 
ట్ెభరకోమోనాస్ రెజ భనాయౌస్ ఄన ేఫ్సల జఱేల ట్స తృో ర ట్ోజోరస ళఱల  ట్ెభరకోమోతుమాళహస్ రసయధ  ళశు ంద . ఇ రసయధ  ళఱల  
అడ్రసమిఱో యోతు భమిము ళ మిాక్స తృసర ంతంఱో ఆన ల్బేవన్; భఖరసమిఱో ముమేతరా  భమిము తృో ర ళేటట్స గసల ండ్స 
తృసర ంతంఱో ఆన ల్బేవన్ ళశు ంద . యసధాయణంగస ఇ ఄళశిఔు ఱక్షణాఱు ఈండ్ళప; ఔరేల ళళేు  దయద, 
చితు/శప యంఖుఱో డుఱసిర్ు, ళ మిాక్స ఎమోవన్ ళంట్్య ఫమట్డ్తాభ 
చికూతస 
ళ కూాడ్జోల్ 2 g (O) భాతరఱు, ఔక యసమ ి
ఱేదా 
బ ట్ోర తుడ్జోల్ (O) 2 g భాతరఱు, ఔక యసమ ిఱేదా బ ట్ోర తుడ్జోల్ 400 mg (O) మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; ఏడ్ె 
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మోజుఱు  
ఱేదా 
ట్్తుడ్జోల్ (O) 2 g భాతరఱు, ఔక యసమ.ి 
10.0 రెజ భనల్ కసండుడుమాళహస్ 
కసండుడా ఄయౌబఔన్స ళఱల  ళచేి STI రసయధ తు రెజ భనల్ కసండుడుమాళహస్ ఄంట్ాయు. కసంట్రా ళ హటవ్ భందఱు రసడ ే
ళు రఱఔు, ఖమిైణీఱఔు, డ్మాఫ్ట్్క్స ఈనా రసమికూ భమిము దీయఘకసఱం మాంట్ీఫయోట్్క్స రసడ్ెతేనా అడ్రసమికూ 
రెజ భనల్ కసండుడుమాళహస్ ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ. ళఱెా రెజ భనల్ కసండుడుమాళహస్ ఱక్షణాఱు: దయద ఔయౌగించ,ే 
 యుఖు ళంట్ ్రెజ భనల్ డుఱసిర్ు, డుశమిమా భమిము డుశుయౄతుమా. ఇ ఱక్షణాఱ ళఱల  మోగికూ జాయం భమిము 
ట్ాకూసళహట్్తో ఔడున డుళ సమినేట్ెడ్స కసండుడుమాళహస్ మసరొచి. 
చికూతస  

ఫ్ూల కోనజోల్ (O) 150 mg కసయూసల్స, ఔక యసమ ి
ఖభతుఔ: ఫ్ూల కోనజోల్ ఖమిైణీఱఱో రసడ్ఔం శయక్షుతభా కసదా ఄనేద  తేఱాయౌస ఈంద . 
 
11.0 STIఔు ళహండోరమిక్ చికూతస ఛార్ట్ 
11.1 ముమేతరల్ డుఱసిర్ు ళహండోరమ్ (UDS) భానేజ మంట్స ఫ్ోల  చార్ట 
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11.2 రెజ భనల్ డుఱసిర్ు ళహండోరమ్ (VDS) భానేజ మంట్స ఫ్ోల  చార్ట 
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11.3 ఱోమర్ ఄఫోడ మినల్  భన్ (PID) భానేజ మంట్స ఫ్ోల  చార్ట 

 
 
ఖభతుఔ: 

 ఖమిైణీఱఔు ముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో బ ట్ోర తుడ్జోల్ ఆళాఔడ్ద. ఖమిైణీఱఔు ఱేదా తృసయౌచేి తఱుల ఱఔు 
డాకూసళ భకూలన్ ఱేదా ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ ఆళాఔడ్ద. యట్ ్ఫదఱు ఎమితరోబ ైళహన్ 500mg t.i.d 7/7 ఱేదా 
ళ ఫ్ట అోకో ల్న్ IM 250 mg యసట ట్స ఆరసాయౌ 

 తృ తిుఔడ్ెప దఖగయ ఱేతగస ఄళానుట్్కు, తృ తిుఔడ్ెప కూంద ఫాఖం నొహు ళళేు  ఆనెిక్షన్ ఈందేమో ఄతు 
మిఖణ ంచాయౌ 
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11.4  భనిల్ యో ోట్ల్ ళ ాయౌలంగ్ (PSS) భానేజ మంట్స ఫ్ోల  చార్ట   
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11.5 జ నెభట్ల్ ఄఱసర్ డుళస్ (GUT) భానేజ మంట్స ఫ్ోల  చార్ట 
 

 
ఖభతుఔ: 

 ఖమిైణీఱఔు కో-ట్ెభరముకససజోల్ ఆళాఔడ్ద; ఫదఱుగస ఎమితరోబ ైళహన్ 500mg QID 7/7 భాతరఱు 
రసడాయౌ 
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  తుసయౌన్ ఎఱమీు ఈనా మోఖుఱఔు ఔడా ఎమితరోబ ైళహన్ 500mg QID ద ఴేన మోజుఱు రసడాయౌ  
 ఛానరా భడ్సస ఔు రతాయభాాామ చికూతస: ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ (O) భాతరఱు 50mg మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె 

మోజుఱు ఱేదా ఄజితరోబ ైళహన్ (O) 1g ఔక యసమ ి
11.6 ఆతుగ ానల్ ఫుయఫో స్ (IB) భానేజ మంట్స ఫ్ోల  చార్ట 
 

 
 
 ఖభతుఔ: 
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 ఛామోకభడ్సస కూ రతాయభాాామ చికూతస: ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ (O) 500mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; భూడ్ె మోజుఱు 
 ఖమిైణ ీళు రఱఔు ఎమితరోబ ైళహన్ రసడ్ఔడ్ద 

 
 
11.7 తుయోనేట్ల్ ఔంజకూటరెభట్్స్ (NC) భానేజ మంట్స ఫ్ోల  చార్ట 
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20ళ ఄధాయమం 
షయయభన్ ఆభూమాననడెపహలహభ తూస రెభయస్ (HIV) 

ఆనెిక్షనల  ళఱల  ఔయౌగ ేరసయధఱు చాఱా యయసు యంగస ఈంట్ాభ; ఆందఱో శాఱుబ ైన, HIVక ేమిమితం కసతు ఱక్షణాఱు, 
ఈదా: తఖగఔుండా ఈండ ేయౌంఫ్ఄడుననతి, ఴ మ ుస్ జోశటర్ భమిము ళ ఫో మీక్ ఎకుుభా, ముదఱభెనయ భమిము తీళరతయం 
ఄభత ేళచేి చిళమ ిదఴఱు, ఈదా: ఄక ైార్డ ఆభూమాననడెపహలహభ తూస ళహండోరమ్ (AIDS) ఈంట్ాభ.రసయధ  ఱక్షణాఱు 
HIV ళఱలన ేమసరొచి ఱేదా మోఖతుమోధఔ ళయళశి ధాంశం ఄళాడ్ం ళఱల  మసరొచి. 
రసయధ  తుమసి యణ  
జాయం, యమోచనాఱు, ఫయుళప తఖగడ్ం, చయమం మీద మసల స్, పండ్ెల , దయదఱు, భానళహఔ ళహితిఱో భాయుుఱు, 
తుయంతయం తఖగఔుండా ఈండ ేతఱనొహు, ఒయల్ తరష్ ఱేదా కసతృో ళహస్ యసమోకభా  
మోఖతుమోధఔ ఴకూు తఖగడ్ం ళఱల  ఆనెిక్షనల  ఔఱుఖజేళ ేజీళపఱ ళఱల  ళచేి రసయధఱన ఫట్్ట రసయధ  తుమసి యణ చేయొచి; 
ఈదా: క్షమ, కసండుడుమాళహస్,  భయోజ తుక్ ఆనెిక్షనల , ముదఱభెనయ. 
1.1  దదరసమికూ & మళానంఱ  ోఈనా రసమికూ HIV/AIDS చికూతస 
HIV తృసజిట్్వ్ ళచిిన మోఖుఱన ఆభూమాననడెపహలహభ తూస చికూతస ఄందజేళ ేఅమోఖయ కేందరా ఱు ఱేదా అశతరే ఱఔు 
మిపర్ చేమాయౌ. ముదట్ మోగ ిచేత ఄంగీకసయ తరం మీద శంతఔం తీశకోరసయౌ. అ తమసాత ఫలడ్స కౌంట్స, మీనల్ 
భమిము ఴ తృసట్్క్ క మిఔల్ పంక్షన్ మీక్షఱు, మూమిన్,  రఖాతూస భమిము రెభయల్ ఱోడ్స చేమాయౌ. HIV మోగిఱో 
ఔఱుఖజేళహన యౘతుతు ఫట్్ట చికూతసన యౄతృ ంద ంచాయౌ. మోఖతుమోధఔ ఴకూు తుతనాతుా ఄంచనా రేళేందఔు "CD4+ T 
యౌంతోౄ ళ భట్సస కౌంట్స" ఄతయంత ఈయోఖఔయంగస ఈంట్ుంద . 
1.2  దదరసమికూ & మళానంఱ  ోఈనా రసమికూ మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ థెయ (ART) 
HIVతో ఈనా రసమ ిజీయతాతుా బ యుఖుయచడాతుకూ భమిము ఫరతిక ేఄళకసఱసఱు  ంచడాతుకూ ART చాఱా 
ఈయోఖడ్ెతేంద . శమ ైన శభమంఱో ఔనఔ ART ముదఱు డుత ేభయణం నండు తహుంచళచి, క్షమ ళంట్ ్
ఆతయ రసయధఱ నండు కసతృసడ్ళచి భమిము ఆతయ తీళరబ ైన ఄళశిఱన తురసమించళచి. రంచ అమోఖయ శంశి 
HIV ఈనా మోఖుఱఔు థెయప "WHO కూలతుఔల్ ళేటజింగ్" భమిము CD4 ఔణాఱ శంకయన/యసి భతు ఫట్్ట ఆరసాఱతు 
శచియోు ం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  దదఱు, మళానంఱో ఈనారసయు భమిము ఖమిైణీఱఔు CD4 count < 
350cells/mm3 ఈంట్ ే
3. CD4 ఔణాఱతో శంఫంధం ఱేఔుండా TB-HIV ఔయౌహ ఈనా మోఖుఱఔు, కసా తుక్ మాకూటవ్ ఴ ట్ెభట్్స్ ఈనా మోఖుఱఔు 
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చితరట్ం 1: మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ థెయ (ART) తృసర యంతేంచేందఔు శచీఱు 

 
 
ఖభతుఔ:  భనచెహున ళమీగఔయణఱోల  ఈనా HIV మోఖుఱఔు ART ముదఱు ట్ాట యౌ ఄంట్ ేమోగ ిఆవటతన ఔడా 
మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ 
1.3 థెయ తృసర యంతేంచఔ భుంద తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
HIV మోఖుఱఱో ART థెయ తృసర యంతేంచఔభుంద ఇ కూంద  యఅఴమాఱన మియౕయౌంచి తుయణమాఱు తీశకోరసయౌ: 

WHO 

Clinical 

Stage 3 and 4 

Perform WHO 

clinical 

staging 

WHO 
Clinical 

Stage 1 

Perform CD4+ T cell 
count 

CD4: 
>350 

cells/mm
3

 

Do NOT 
initiate ART. 

Monitorpatient 
regularly 

Confirmed HIV + Individual 

WHOClinical 

Stage 2 

Eligible 
for ART 

regardlessof 
CD4 count CD4:  ≤ 350 

cells/mm3
 

Eligible for ART 

regardless 

WHO Clinical 

stage 
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1. HIV ఆనెిక్షన్ యొఔక దఴ. 
2. మోగి ూయాం ళచిిన తీళరబ ైన రసయధఱు (HIVకూ శంఫంధ ంచినయ ఏబ ైనా ఈనాామా), రశు తం ఈనా 
రసయధఱు, HIV దాామస ఔయౌగిన రసయధఱు ఱేదా ఆనెిక్షనల  భమిము HIV తోతృసట్ు మోగితు ఫాధ శు నా రసయధఱ 
ూమిు యళమసఱు తెఱుశకోరసయౌ.  
3.  ART ఄండ్స OI తృో ర ప భఱాకూసస్ ఎంత ళయఔు ఄళశయమో మియౕయౌంచాయౌ. 
4. రయోఖఱసఱ మీక్షఱు - యసధాయణంగస చేళేరసట్్తో తృసట్ు రసయధ  దఴన తుయణభంచేందఔు CD4 కౌంట్స మీక్ష. 
5. తులేద త భందఱు రసడ్ఔం, యక్షణ ఱేఔుండా ఴఽంగసయంఱో తృసఱమగ నడ్ం ళంట్ ్తీళర రభాదంఱోకూ నెట్ేట రళయున 
ఈందేమో తెఱుశకోరసయౌ. 
 
1.4 పస్ట ఱెభన్ చికూతస 
మ ండ్ె రేమ ేళమసగ ఱఱో (NRTI భమిము NNRTI) ఈనా భూడ్ె భందఱ దాామస చికూతస తృసర యంతేంచడ్ం ళహతౄసయుస 
చేమఫడుంద . మోగికూ ఆళాళఱళహన మ జిబ నల  NACO దాామస తృ ందళచి. 
పస్ట-ఱభెన్ మ జిబ న్ = AZT + 3TC + NVP 
AZT ళఱల  ఄతూమిమా మసరొచి, కసఫట్్ట ఇ భంద రసడేట్పుడ్ె Hb యయరేక్షణ ఈండాయౌ. ఄభత ేd4T ఔనాా 
AZT రసడ్ఔబ ేఈతుభం, ఎందఔంట్ ేd4T ళఱల  ట్ాకూసక్ రతిచయయఱు (ఱభెతృో  ఄట్ోర ప, ఱాకూటక్ మాళహడోళహస్,  మిప యల్ 
నయమోతి)  ళచేి ఄళకసఴం ఄధ ఔం. 
AZT అధామిత మ జిబ న్ రసడున మోఖుఱోల  తీళరబ ైన ఄనేమిమా ళళేు  రసమికూ ఫఱళంతంగస AZT మ జిబ న్ 
కొనయసగించఔడ్ద. రసమికూ d4T ఱేదా TDF రతాయభాాామంగస రసడాయౌ. 
NVP అధామిత మ జిబ న్ తృసట్్శు , CD4 > 250 cells/mm3 ఈనా ళు రఱఱో ఴ తృసట్ోట్ాకూసళహట్ ్యసి భతు జఞఖాతుగస 
యయరేక్షుంచాయౌ. 
రతాయభాాామ పస్ట-ఱభెన్ మ జిబ న్ = AZT + 3TC + EFV 
NVP డ్తు మోఖుఱఱో ఱేదా మితౄసమిుళహన్ రసడ్ెతేనా రసమిఱో NVP ఫదఱు EFV రసడాయౌ.  
ALT యసి భ గేాడ్స 4 ఱేదా ఄంతఔంట్ ేఎఔుకళ ఈనా మోఖుఱఱో EFV రసడ్ఔడ్ద. 
మోతాదఱు: 

1. యసట ళపడున్ - 30 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
2. జిడోళపడున్ - 300 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల   
3. ఱామీళపడున్ - 150 mg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల   
4. నెయయహన్ - 200 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ిముదట్ ్మ ండ్ె రసమసఱు. అ తమసాత 200 mg మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  
5. ఎతౄసయమ ంజ్ - 600 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి

ఇ భందఱ ఔఱభఔ భమిము రణాయఔఱు ఎట్్టమిళహితేఱోల  రసడ్ఔడ్ద: 
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1. HIV ఆనెిక్షన్ తగిగంచడాతుకూ మోననథెయ ఱేదా డ్యమల్ థెయ  
2. AZT భమిము 3TC ఔఱభఔ రసడ్ఔడ్ద. 
3. d4T భమిము ddI ఔఱభఔ రసడ్ఔడ్ద. 
4. ఄన్-ఫూళ టడ్స PIs 
5. చికూతస భధయఱో తుఱుపదఱ 
భుకయబ ైన యవమాఱు: 
1. NNRTI ళమసగ తుకూ చెంద న మోఖుఱఔు ART మ జిబ ననల  ముదట్ ్ఎంహఔ నెయయహన్. NVPతు ఔకన ట్్ట ఎతౄసయమ ంజ్ 
రసడాయౌసన శందమసైఱు: 
a. NVP ట్ాకూసళహట్ ్ఄధ ఔంగస ఈనాపుడ్ె. 
b. HIV తోతృసట్ు TB ఈంట్ే. 
2. HIV ఈనా ఖమిైణీఱఱో ఎతౄసయమ ంజ్ కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స. 
3. OI జయుఖుతేనా శభమంఱో ART మ జిబ న్ ముదఱు ట్టఔడ్ద. OI చికూతస ూయుమాయఔ ఱేదా OI ళహియతాం 
యసధ ంచాఔ ART ముదఱు ట్ాట యౌ. 
4. ART ముదఱు ట్ాట ఔ మోగితు తయచగస మియౕయౌంచాయౌ భమిము ఄళశయబ ైన మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. 
ART థెయ యపఱం ఄభేయ శందమసైఱు: 
1. ART తృసర యంతేంచి అయు నెఱఱు ఄభనా WHO ళేటజ్ 4 ఱోన ేరసయధ  ఈనాా ఱేదా తియఖఫ్ట్్టనా. 
2.  థెయ భుందంఔంట్ ేCD4 కౌంట్స డుతృో త ేఱేదా ఫలస్ ఱభెన్ ఔు ళచేిళేు .  
3. చికూతసఱో ఄనఔునా యసి భ ఔంట్ ే50% CD4 డుతృో త.ే 
4. CD4 యసి భ 100 cells/cu mm ఔంట్ే తఔుకళ ఈంట్.ే 
5. తృసల యసమ రెభయల్ ఱోడ్స > 10,000 copies/ml ఈంట్ే. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



476 
 

చితరట్ం 2: పస్ట ఱెభన్ భందఱ యొఔక మ జిబ న్ 

 
 
మాంట్-ీమిట్ోర రెభయల్ థెయ తు భామిిరేమడ్ం 
మాంట్-ీమిట్ోర రెభయల్ థెయ తు భామిిరేమడ్ం/తుయౌహరేమడాతుకూ ఄనేఔ కసయణాఱు ఈనాాభ; ఇ కసయణాఱన మ ండ్ె 
యధాఱుగస ళమీగఔమించొచి 
1. డ్రగ్ ఄడ్ార్స ఇరెంట్సస - ట్ాకూసళహట్ ్

 భందఱు డ్ఔ ళచేి ళ భడ్స ఎప క్ట్  
 భందఱ భధయ జమిగ ేచయయఱు  
 ఖయైధాయణ ఄపుడ్ె మోగి EFV రసడ్ెతేంట్ ే

2. చికూతస యపఱం ఄళాడ్ం  
 కూలతుఔల్ ప భఱయర్ - HIV తఖగఔతృో ళడ్ం ఱేదా తియఖఫ్ట్టడ్ం 
 ఆభూమాననఱాజిఔల్ ప భఱయర్ 
 రెభమోఱాజిఔల్ ప భఱయర్ 

1.5 ట్ాకూసళహట్ ్ళఱల  మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ థెయతు భాయిడ్ం  
మోగికూ ఆశు నా మ జిబ న్ ఱో ఏ భందఱభెత ే(ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ) ట్ాకూసళహట్ ్ఔయౌగిశు నాాయో రసట్్తు ఖుమిుంచి 
రతాయభాాామాఱు రసడ్డ్ం.ఇ కూంద  ట్ేఫుల్ ఱో ట్ాకూసళహట్ ్ళఱల  తయచగస భామేి భందఱు రసట్ ్
రతాయభాాామాఱు ఖుమించి ఆళాఫడుంద . ఆద  జఞతీమ HIV/AIDS చికూతాస భాయగదయశకసఱు అధాయంగస 
ఆళాఫడునయ. 
 
 

+ + 

Anaemia Peripheral 

Neuropathy 

Women, 

Early 

Pregnancy 

NVP 

Intolerance 

Severe skin 

rashes TB 

+ + 

AZT EFV 3TC 

TDF 3TC or FTC NVP 



477 
 

 
ట్ేఫుల్ 1: పస్ట ఱభెన్ భందఱఔు తయచగస రసడ ేట్ాకూసళహట్ ్రతాయభాాామాఱు 

పస్ట ఱెభన్ శభశయ రతాయభాామం 
AZT + 3TC + EFV AZT ళఱల  ఄతూమిమా 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  ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ీ AZT + 3TC + EFV  
TDF*** + 3TC + EFV  
d4T + 3TC + EFV* 

TDF + 3TC + EFV or NVP 
(TDF ఈనా మ జిబ న్) 

TDF ళఱల  నెతౄో ర ట్ాకూసళహట్ ్ AZT + 3TC + NVP or EFV*  
d4T + 3TC + NVP or EFV* 

d4t + 3TC + NVP or EFV* d4t ళఱల   మిప యల్ నయమోతి AZT + 3TC + NVP [ఱేదా] EFV* 
TDF*** + 3TC + NVP [ఱేదా] EFV  
TDF*** + FTC + NVP [ఱేదా] EFV 

 d4t ళఱల  యౌతృ డుయోట ో ప TDF*** + 3TC + NVP [ఱేదా] EFV  
TDF*** + FTC + NVP [ఱేదా] EFV 

* - మోగి భూడ్ె శంళతసమసఱ ళమశ, అ  భన ఈంట్ ేభమిము ఫయుళప ≥ 10kg ఈంట్ ేఱేదా ఖయైం దాఱిఖఱ 
ళమశకొచిిన అడ్రసమిఱో 
** - యౌళర్ పంక్షన్ మీక్షఱన (LFTs) జఞఖాతుగస మియౕయౌశు  ఈండాయౌ 
*** - మీనల్ పంక్షన్ మీక్షఱన జఞఖాతుగస మియౕయౌశు  ఈండాయౌ 
 
1.6 ARVs ళఱల  ఔయౌగ ేతీళరబ ైన ఄళశిఱు 
ARVs రసడ్ఔం ళఱల  ళచేి ళ భడ్స ఎప క్ట్ ఱేదా ట్ాకూసళహట్ీస్ తు భూడ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించొచి: 
పస్ట కసయట్గిమ ీ
ఱక్షణాఱు చాఱా శాఱుంగస భమిము ఎఔుకళ రఫాయతం చతుయగస ఈంట్ాభ; మోగికూ ఇ ఱక్షణాఱు యసధాయణబ ే
ఄతు బమోయస ఆళేు  శమితృో తేంద . ఈదా: తఱనొహు, శాఱుబ ైన జీమసణ ఴమ ఆఫబందఱు, యకసయం, ఄఱశట్ భమిము 
EFVతో CNS ఔఱతఱు. కొద దమోజుఱు ARV అడ్ం ళఱల  ఇ ఱక్షణాఱు తగిగతృో తాభ. 
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ళ ఔండ్స కసయట్గిమ ీ
ట్ాకూసళహట్ ్కసశు  ఎఔుకళ ఈంట్ుంద ; ఄభత ేభందఱ దాామస ఱక్షణాఱన తగిగంచళచి. ఈదా: తీళరబ ైన జీమసణ ఴమ 
ఆఫబందఱు, యకసయం, రసంతేఱు, తీళరబ ైన తఱనొహు, శాఱుబ ైన  మిప యల్ నయమోతి (మోగ ిజీళనాతుకూ ఄడ్ెడ  
తఖఱతుద ). మాంట్-ీఎబ ట్్క్స, మాంట్-ీడెభభేమిమా, ఄనాఱెు ళహక్స, నయమోఱెఫ్హటక్స (ఈదా: ఏమిట్్రహటయౌన్) భమిము 
ఆతయ భందఱ దాామస ఇ ఱక్షణాఱన తగిగంచళచి. ARV అఔుండా, ఱక్షణాఱన ఫట్్ట చికూతస ఆళేు  
శమితృో తేంద . NVP ళఱల  ళచేి మసష్ న ఆంట్మ ానషన్ దాామస నమం చేయొచి. 
థర్డ కసయట్గిమ ీ 
ఱక్షణాఱు తీళరంగస ఈంట్ాభ; కసఫట్్ట ARV భందఱన తుయౌహరేళహ రసట్్కూ రతాయభాాామబ ైన భందఱు రసడాయౌ. 
AZT రసడ్డ్ం ళఱల  ఄనేమిమా (ఴీమోగోల తన్ < 7.5 gm/dl ఱేదా ఴీమోగోల తన్ యసి భ ఔకయసమిగస 2 gm/dl 
ఔనాా తఔుకళ డుతృో ళడ్ం). ముదట్ ్భమిము మ ండ్ళ కసయట్గిమీఱో ఈనా ఱక్షణాఱు తీళరతయం ఄళాడ్ం ళఱల  ఔడా 
కొతుా యసయుల  ట్ాకూసళహట్ ్ మిగితృో భ ARV భందఱన అహరేమాయౌస ళశు ంద . ఈదా: ఄయౌఔయయభుగస ఈండ ే
నాళహమా (భందఱు ఔతూశం భూడ్ె ఱేదా ఎఔుకళ మోజుఱు తీశఔునాపుడ్ె); రసంతేఱు (ఔక మోజు 
మోతాదఱు తీశఔునాపుడ్ె); రసంతేఱ ళఱల  డుఴ ైడేరవన్, నాన్-నామోకట్్క్ ఄనాఱెు ళహక్స ఔు శుంద ంచతు తఱనొహు 
భమిము మోగి తుతీయున 50%  భగస తగిగంచ ేఄఱశట్. ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ ARVఱన 
భాయిళఱళహ ఈంట్ుంద . ఆందఱోన ేఫాఖంగస NVP ళఱల  ళచేి ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్,ీ దాతు ళఱల  ఏయుడ ేమసష్ ఔడా 
ఈంట్ుంద . ఄంతేకసఔుండా యౌళర్ పంక్షన్ మీక్షఱో యసధాయణ యసి భఔంట్ ేఐద మ ట్ుల  (గేాడ్స III)  యఖడ్ం 
ఖభతుంచళచి. 
నెయమసహన్ (NVP) ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ీరతిచయయఱు 
యసి భ  మిగిన LFTs భమిము/ఱేదా మసష్ మసళడ్ం ఄనేద  నెయమసహన్ (NVP) ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ీరతిచయయఱు ళఱల  
ళశు ంద . థెయ తృసర యంతేంచిన అయు నండు ఎతుమిద  రసమసఱ ఱోప భమిము థెయ తీశఔుంట్ునా 20% మోఖుఱఱో 
మసష్ ఔనడ్ెతేంద . చికూతస ముదట్ ్మ ండ్ె రసమసఱఱో తఔుకళ మోతాదఱో మోజుకూ ఔ యసమ ిభాతరబ ేనెయమసహన్ 
ఆరసాయౌ. ఔరేల మోగ ిఎట్ుళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔనఫయిఔతృో త ే(ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ్ఱేదా ఄఱెమీు), LFT (ALAT) 
మియౕయౌంచి మోతాదన  ంచి మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల  ఆరొాచి. 
ఖభతుఔ: 
భందఱ ళఱల  ఔయౌగిన రతిచయయ దాామస మసష్ ళళేు , మోగికూ చికూతస ఄంద శు న ేఆతయ శభశయఱు మసఔుండా తుయంతయం 
యయరేక్షుశు  ఈండాయౌ. గేాడ్స III ఔనాా తఔుకళ యసి భఱో ఈండ ేLFTs ళఱల  చికూతస అఔుండా అ యసి భతు యసధాయణ 
ళహితికూ తీశఔుతు ళచేి రమతాాఱు చేమాయౌ. మసష్ ఔు మాంట్-ీఴిశటమిన్ దాామస చికూతస ఄంద శు  మోగికూ బమోయస 
ఆరసాయౌ. NVP మోతాద  ంచడ్ం ఄనేద  ఱక్షణాఱు తగేగళయఔు అతృసయౌ. ఔరేల మోఖ ఱక్షణాఱు ఄధ ఔబ ైత ేమోగికూ 
తీళరబ ైన ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ీళచిిందతు ఖభతుంచాయౌ. రెంట్న ేNVP రసడ్ఔం తుయౌహరేమాయౌ భమిము ఆంట్మ ానషన్ 
దితి దాామస ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ీతు ఄదపఱోకూ తెచేి రమతాం చేమాయౌ. 
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ఔరేల తీళరబ ైన మసష్ ళళేు ; ఈదా: ఎమితీమిమా, ఄమిటకేమిమా, డీయసకాబేవన్, ళహకన్ తల శటమింగ్, ళహకంగ్ యసల గిగంగ్, ఎక్స-
తౄో యౌభేట్స డెయమట్ెభట్్స్, ఎమితీభా భయ్టతౄసమేమ, ఄనాప భఱాకూసస్, భూయఔస్ బ ంఫలరన్స రబేమం ఈంట్,ే అంజిఒడుభా, 
 దాఱు ఖఱడ్ం భమిము ళహశటమిక్ శంకేతాఱు (ంట్ ్నొహు, అమసు యౌుమాస్, బ ైఅయౌుమాస్, జాయం, యౌంఫ్ఄడుననతి 
ఱేదా LFTs యసి భ యసధాయణం ఔంట్ే ఄధ ఔం ఄళాడ్ం. మోగికూ రెంట్న ేNVP అహరేమాయౌ, ఄధ ఔ మోతాదఱో 
 రడుాయో ఱోన్ ఆరసాయౌ; మాంట్-ీఴిశటమిన్స, ఄనాఱెు ళహక్స ఆరసాయౌ. రెంట్న ేఅశతిరఱో చేమిి IV ఫ్ూల భడ్సస 
ఎకూకంచాయౌ. తీళరబ ైన రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈండ్డ్ం ళఱల  ఆఔ NVP తిమిగ ిరసడ్ఔడ్ద. ARV మ జిబ న్ 
ఱో ఈండ ేమ ండ్ె భందఱన రేమొఔ భందతో ఔయౌహ థెయ కొనయసగించాయౌ; కొతుగస రసడ్ఫో భ ేభంద కసంట్రా -
ఆండుకేట్ెడ్స ఄళపనన-కసదో చశకోరసయౌ. 
ఄఫాఔయర్ (ABC) ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ీరతిచయయఱు 
ఄఫాఔయర్ (ABC) ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ీ5% మోఖుఱఱో ఔతుహశు ంద , ఆద  తృసర ణాంతఔబ ైనద . ఱక్షణాఱు: ఫ్ూల , ఱసాశ 
ఄందఔతృో ళడ్ం, దఖుగ , జాయం, నొపుఱు, ఄశాశితతో ఈనాాభన ేఫాళన, ఄఱశట్, రసపఱు, తృ తిుఔడ్ెప నొహు, 
యమోచనాఱు, ఔండ్మసఱు ఱేదా కులైల  నొహు, శుయశ తెయౌమఔతృో ళడ్ం, గొంతే మసశకోళడ్ం భమిము మసష్. ఆఱాంట్ ్
ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  రెంట్న ేఄఫాఔయర్ దాామస చికూతస అహరేళహ రతాయభాాామాఱు ఄనేాలహంచాయౌ. ఔరేల మోగికూ ABC 
ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ీఈనాట్టభత,ే ఇ భంద కసంట్రా -ఆండుకేట్ెడ్స ఄళపతేంద . 
ఎతౄసయమ న్ు (EFV) ళ భడ్స ఎప క్ట  ్
EFV ళఱల  CNS ళ భడ్స ఎప క్ట్ మసరొచి; ఈదా: డ్ఔఱఱు, రెమిటగో ఱేదా ఖందయగోలం. యసధాయణంగస ఇ ఱక్షణాఱు 
శాఱు యసి భఱోన ేఈంట్ాభ. మోగికూ బమోయస ఆశు  ఇ ఱక్షణాఱు ఔాభంగస తగిగతృో తామతు యళమిళేు  శమితృో తేంద . 
యసట ళపడున్ (d4T) ళ భడ్స ఎప క్ట్ 
 మిప యల్ నయమోతి భమిము ఱాకూటక్ మాళహడోళహస్ ఄనేయ యసట ళపడున్ రసడ్డ్ం ళఱల  ళచేి ళ భడ్స ఎప క్ట్. తీళరబ ైన 
రతిచయయఱు ళఱల  రెభఔఱయం ళచేి రభాదం ఈంద , ఱభెతృో డుయోట ో ప భమిము ఱాకూటక్ మాళహడోళహస్ ళంట్ ్తృసర ణాంతఔబ ైన 
ళ భడ్స ఎప క్ట్ ఔడా ళచేి రభాదభుంద . యసట ళపడున్ ఈనా మ జిబ న్ రసడ్ెతేనా మోఖుఱఔు ఆద  ముదట్ 30 mg 
నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిఆరసాయౌ  (ఫయుళపతో తుమితుం ఱేఔుండా). కొతు  మోఖుఱఔు AZT ఱేదా TDF అధామిత 
మ జిబ న్ రసడ్డ్ం ఈతుభం.   
1.7 చికూతస యపఱం ఄళాడ్ం ళఱల  మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ థెయ భాయుు/తుఱుపదఱ  
రెభమోఱాజిక్, ఆభూమాననఱాజిక్ భమిము ఱేదా కూలతుఔల్ కసయణాఱ ళఱల  చికూతస యపఱం ఄరొాచి. రసయధ తు/రెభయస్ 
మేహల కేవన్ న చికూతస దాామస అఱేఔ రెభయస్ మ ళహశటన్స ఏయుయచకోళడ్ం ళఱల  ARV యపఱం ఄళపతేంద . 
రెభమోఱాజిక్ ప భఱయర్  
అయు నండు ఎతుమిద  రసమసఱు చికూతస తమసాత తౄో ల్డ  డరా ప్ ద  ఔనాా తఔుకళ ఈనాపుడ్ె ఱేదా అయు నెఱఱ థెయ 
తమసాత ఔడా రెభయల్ ఱోడ్స ఔనడ్ెతేనాపుడ్  ెఱేదా రెభయల్ ఱోడ్స ఔాభంగస 5,000 copies/ml  భన ే
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ఈనాపుడ్ె ART రెభమోఱాజిక్ ప భఱయర్ గస ఖుమిుంచాయౌ 
ఆభూమాననఱాజిక్ ప భఱయర్ 
CD4 కౌంట్స ఖమివట యసి భ నండు 50% డుతృో త ేఱేదా ART చికూతసఔు భుంద CD4 కౌంట్స ఎంత ఈంట్ ేఄంత 
యసి భకూ తిమిగ ిడుతృో త ేఱేదా ఄంతఔంట్ ేతఔుకళ ఄభత ేఆభూమాననఱాజిక్ ప భఱయర్ గస ఖుమిుంచాయౌ 
కూలతుఔల్ ప భఱయర్  
మోఖతుమోధఔ ఴకూు తగిగతృో ళడ్ం ళఱల  ఆతయ రసయధఱు మసళడ్ం ఱేదా భూడ్ె నెఱఱ ళయళధ ఱో భాయౌగ ాతూస మసళడ్ం 
ఱేదా ART చికూతస ముదఱు ట్ాట ఔ  యఖడ్ం ళంట్్య జమిగిత ేకూలతుఔల్ ప భఱయర్ గస ఖుమిుంచాయౌ 
ఆభూమాననఱాజిఔల్ భమిము కూలతుఔల్ భాయగదయశకసఱు దాామస చికూతస యపఱభభేయ యవమాతూా తుమసి మించాయౌ. 
ఄభత ేరెభయల్ ఱోడ్స మీక్షఱు ఔడా ధయ తఖగడ్ం, ఄధ ఔంగస ఄందఫాట్ుఱోకూ మసళడ్ం ళఱల  దీతు దాామస చికూతస 
యపఱం ఄభయందో ఱేదో శువటంగస తెఱుశకోరొచ .ి రెభయల్ ఱోధా దాామస ఆభూమాననఱాజిక్ ప భఱయర్ ఖుమించి 
తెఱుశకోరొచ .ి  
కూలతుఔల్ ప భఱయర్ భమిము ఆభూయన్ మీకసతు్రట్ృయవన్ ఆన ల్బేట్మ ీళహండోరమ్ (IRIS)ఔు భధయ ళయతాయశం 
ఖభతుంచాయౌ. కూలతుఔల్ ప భఱయర్ ళఱల  CD4 కౌంట్స డుతృో త,ే IRIS ళఱల  మోఖతుమోధఔ ఴకూు  యుఖుతేందతు 
తెఱుశకోరసయౌ. 
 
1.8 ళ ఔండ్స ఱెభన్ ARV మ జిబ న్ 
చికూతస యపఱం ఄభయంద  ఄతు తుమసి మించ ేభుంద ఱేదా రతాయభాాామాఱు చళ ేభుంద, మోగిఱో భందఱఔు 
రతిచయయఱు/మ ళహశటన్స ఏయుడ్డాతుకూ ఆతయ కసయణాఱు ఈనాాభేమో చడాయౌ. నమం చేమఖఱ ఄంఱసఱ (కూంద 
ఈనాయ) ళఱల  చికూతస యపఱం ఄళపతేంట్ ేరసట్్తు శమిచేమాయౌ: 

 భందఱు ఆచేి శభమం/కసఱట్ీట శమిగసగ  ఱేఔతృో ళడ్ం 
 భందఱ భధయ చయయఱ ళఱల  ARV చికూతస శభయిత తఖుగ తేందేమో తెఱుశకోళడ్ం  
 ళ భడ్స ఎప క్ట్ ళఱల  చికూతస అయంచిన పయౌతాఱు ఆళాఔతృో ళడ్ం 
 భాల్-ఄఫాసయరషన్ 

 భన చెహున ఄంఱసఱ ళఱల  మోగిఱో థెయకూ శుందన తగిగతృో తేంద ; ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  యౌలభేట్్వ్ భందఱ దాామస 
భమిము మోగికూ ళ భడ్స ఎప క్ట్ ఖుమించి యళమించడ్ం దాామస కసశు  ఈఴభనం ఔయౌగించళచి. ఔరేల కూలతుఔల్ 
రయోగసఱ దాామస డ్రగ్ మ ళహశటన్స ళఱలన ేథెయ యపఱం ఄళపతేంద  ఄతు తుమసి యణ ఄభత ేకొతు  మ జిబ న్ ఔు 
భామితృో ళడ్బ ేఈతుభం.  
ళ ఔండ్స ఱభెన్ మ జిబ న్ ఱో మోగికూ కొతుయ ఄభన మ ండ్ె ఱేదా ఎఔుకళ భందఱన ఎంహఔ చేశఔుతు థెయ 
ముదఱు ట్ాట యౌ. థెయ ముదఱు ట్ేట భుంద మోగికూ కొతు  థెయ ఖుమించి ూమిుగస యళమించాయౌ. మోగితు జఞఖాతుగస 
యయరేక్షుంచాయౌ ఎందఔంట్ ేళ ఔండ్స ఱభెన్ మ జిబ న్ తుతీయు ఖుమించి మోఖుఱు దాచి ట్ేట ఄళకసఴం ఎఔుకళ 
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1.9  దదఱోల  & మళానంఱ  ోఈనా రసమికూ ళ ఔండ్స ఱెభన్ ARV థెయ  
ళ ఔండ్స ఱభెన్ భందఱు 
NRTIs:  

 ట్ెననతౄో యర్ (TDF) 
 ఄఫాఔయర్ (ABC) 

దీతుతోతృసట్ు  
 మిట్ోనయర్ దాామస ఫూస్ట ఄభన ఱోహనయర్ (LPV/r) 
 మిట్ోనయర్ దాామస ఫూస్ట ఄభన ఄట్ాజనయర్ (ATV/r) 

 దదఱఔు & మళానంఱో ఈనా రసమికూ ళ ఔండ్స ఱభెన్ NRTI భందఱ ఎంహఔ పస్ట ఱభెన్ మ జిబ న్ మీద అధాయడు 
ఈంట్ుంద .  
ఱేదా పస్ట ఱభెన్ మ జిబ న్ ఱో ఫాఖం ఄముంట్,ే ళ ఔండ్స ఱభెన్ ఔు TDF + 3TC ఱేదా FTC; యట్్తోతృసట్ు మిట్ోనయర్ 
దాామస ఫూస్ట ఄభన PI, LPV/r ఱేదా ATV/r 

[TDF+3TC ఱేదా FTC +LPV/r ఱేదా ATV/r] 
ఔరేల మోగికూ పస్ట ఱభెన్ మ జిబ న్ TDF దాామస ముదఱు ట్్ట, AZT ఄశఱు రసడ్ఔుంట్,ే అ మోగికూ ళ ఔండ్స ఱభెన్ ఱో 
AZT అధామిత మ జిబ న్ ఆళాడ్ం ఈతుభం 
ఔరేల మోగికూ పస్ట ఱభెన్ మ జిబ న్ ఱో AZT భమిము d4T డ్ఔతృో ళడ్ం ళఱల  TDF దాామస ముదఱు ట్ుట ంట్ ేరసమికూ 
ళ ఔండ్స ఱభెన్ మ జిబ న్ ABC + 3TC; యట్్తోతృసట్ు మిట్ోనయర్ 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 ఄంద ంచడ్ం శఱబం ఄళపతేంద . 
 
1.10  ఖయైధాయణ యసభయిాం ళచిిన & ఖమిైణీఱఔు ARV థెయ 
ఖయైధాయణ యసభయ్ాభు ళచిిన & ఖమిైణీఱఔు రసడ ేభందఱన ARTకూ రసడ్ెతేనా మ జిబ న్ అధాయంగస ఎంహఔ 
చేశకోరసయౌ. ఄధ ఔఱసతం ళహతౄసయుస చేళ ేపస్ట ఱభెన్ మ జిబ న్ ఏమిట్ంట్:ే AZT + 3TC + NVP. ఄభత ేతృసయౌచేి 
తఱుల ఱఱో భమిము తడ్డకూ ట్ాకూసళహట్ ్ఄళకసఱసఱు, తయౌల నండు తడ్డఔు HIV శంఔాభణ ళంట్ ్ఄంఱసఱు మిఖణఱోకూ 
తీశఔుతు ఄళశయం బేయఔు ARV భందఱు భామొిచి. 
ARV భందఱు తీశఔుంట్ునా అడ్రసమిఱో ఖయైధాయణ జమిగిత ేముదట్ ్తెభరభాళహఔంఱో EFV రసడ్ఔడ్ద. EFV 
ఫదఱుగస NVP రసడాయౌ. 
ఖభతుఔ: యౘమోమనల్ కసంట్రా ళ హటవ్స ఱో ఈండ ేళ టమసభడ్స యౘమోమన్స ఫయో-ఱబయతన ARV భందఱు తగిగంచళచి 
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ఱేదా  ంచళచి. కసఫట్్ట ARTతోతృసట్ు యౘమోమనల్ కసంట్రా ళ హటవ్ తీశకోరసయౌ ఄనఔునా అడ్రసయు యధ గస ఔండోమ్ 
రసడుత ేభంచిద . దీతుళఱల  యౘమోమనల్ కసంట్రా ళ హటవ్ రఫాళం తగిగనా ఖయైధాయణఔు ఄళకసఴం ఈండ్ద. 
1.11 నాన్-ART మోఖుఱఔు మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ భందఱు  
మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ థెయ ఆద ళయఔు తీశఔునా మోఖుఱు భయఱ థెయ తృసర యంతేంచడాతుకూ కచిితంగస రెభదయ 
తుపణుడుతు శంరద ంచాయౌ; ఄధయమనం ఫట్్ట రసమితు CTCఱో చేమసిఱా ఱేదా కొతు  చికూతస ఆరసాఱా ఱేదా తృసత 
మ జిబ న్ రసడు థెయ పనఃతృసర యంతేంచాఱా ఄనేద  తుయణభయసు యు. 

 మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ భందఱు దాామస మోగికూ ఆఫబందఱేమీ ఱేఔుండా కోఱుఔుంట్;ే తగిన మోతాదఱో ఄద ే
మ జిబ న్ న ళహతౄసయుస చేళహ కొనయసగించభనడ్ం ఈతుభం 

 చికూతస యపఱం ఄళాడ్ం కసయణం కసఔుండా ఆతయ కసయణాఱ ళఱల  చికూతస అేళహన రసమికూ, చికూతస 
పయౌతాతుాశు ంద  ఄనఔుంట్,ే థెయ పనఃతృసర యంతేంచళచి 

 ూయాం తీశఔునా మ జిబ న్ యపఱం ఄముయంట్ ేమోగికూ కొతు  మ జిబ ంట్స తో థెయ ముదఱు ట్ాట యౌ భమిము 
రసమికూ ఆద ళయఔు రసడ్తు కొతు  ARV భందఱు రసడాయౌ 

1.12 బ తాడోన్ ఄళహళ టడ్స థెయ మీదన  ా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 పయౌతాఱన ేఆశు ంద ; ఄభత ేయమికూ ART థెయ తృసర యంతేంచేట్పుడ్ె రతేయఔ యయరేక్షణ, అదయణ ఄళశయం. 
ఆందఱో శఫ్ ర్న్స డు ండెన్స, కో-భామిబడుట్ీస్ భమిము కో-ఆనెిక్షన్స ఈనా రసమితు ఔడా చేమొిచి. బ తాడోన్ 
ఄళహళ టడ్స థెయ తృసర యంతేంచిన మ ండ్ె-భూడ్ె నెఱఱఔు కసతూ ART ముదఱు ట్టఔడ్ద. ళ భట్ోకోామ్ CYP450 3 
భమిము నెయయహన్, ఎతౄసయమ న్ు, మిట్ోనయర్ భమిము బ తాడోన్ భధయ ఆంట్మసక్షనల  జమిగ ేరభాదం చాఱా ఎఔుకళ.    
మ జిబ న్ మోజుకూ ఔ యసమ ిరసడాయౌ: 

ఎతౄసయమ న్ు (EFV) 600mg + ట్ెననతౄో యర్ (TDF) 300mg + ఎమిట్్రళహట్ాతన్ (FTC) 200mg ఱేదా 
ఎతౄసయమ న్ు (EFV) 600mg + ఄఫాఔయర్ (ABC) 600mg + ఱామీళపడెభన్ (3TC) 300mg 
నెయయహన్ (NVP) 400mg+ ట్ెననతౄో యర్ (TDF) 300mg + ఎమిట్్రళహట్ాతన్ (FTC) 300mg 
నెయయహన్ (NVP) 400mg + ఄఫాఔయర్ (ABC) 600mg + ఱామీళపడెభన్ (3TC) 300mg 

 
ఖభతుఔ: 

 ఎతౄసయమ న్ు ళఱల  బ తాడోన్ కసనసంట్ేరవన్ 50% ళయఔు తగిగతృో తేంద ; కసఫట్్ట బ తాడోన్ మోతాదన చికూతస 
ఄభేయంతళయఔు శమిచేశఔుంట్ృన ేఈండాయౌ  

 నెయయహన్ ళఱల  బ తాడోన్ కసనసంట్ేరవన్ 80% ళయఔు తగిగతృో తేంద  భమిము యౌళర్ ట్ాకూసళహట్ ్భమిము 
చయమం భ మసల స్ ళచేి ఄళకసఱసఱునాాభ 
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ళ ఔండ్స ఱభెన్ మ జిబ న్ - మోజుకూ ఔ యసమ ిఆరసాయౌ  
ఱోతృో నయర్ 800 mg/మిట్ోనయర్ 200 mg + ట్ెననతౄో యర్ (TDF) 300 mg + ఎమిట్్రళహట్ాతన్ (FTC) 200 mg 

ఱేదా 
ఱోతృో నయర్ 800 mg/మిట్ోనయర్ 200 mg + ఄఫాఔయర్ (ABC) 600 mg + ఱామీళపడెభన్ (3TC) 300 mg 

ఱేదా 
ఄట్ాజనయర్ 300 mg/మిట్ోనయర్ 100 mg + ట్ెననతౄో యర్ (TDF) 300 mg + ఎమిట్్రళహట్ాతన్ (FTC) 200 mg 

ఱేదా 
ఄట్ాజనయర్ 300 mg/మిట్ోనయర్ 100 mg + ఄఫాఔయర్ (ABC) 600 mg + ఱామీళపడెభన్ (3TC) 300 mg 

ఖభతుఔ: ఄట్ాజనయర్ భమిము బ తాడోన్ ఆంట్మసక్షన్ ఄళాళప భమిము ఄట్ాజనయర్ ళఱల  ఴమీయంఱో శుందన 
ఫాఖుంట్ుంద , మ ళహశటన్స  మిగ ేఄళకసఱసఱు చాఱా తఔుకళ. ఄభత ేఄట్ాజనయర్ రసడ్ఔం యౌళర్ ప భఱయర్ 
మోఖుఱఱో కసంట్రా -ఆండుకేట్ెడ్స 
2.1 HIVతో ఫాధడ్ెతేన  ాయయళపఱు & చినాహఱల ఱఔు ART మ జిబ నల  
 దదఱఔు రసడ ేఅమోదం తృ ంద న మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ భందఱే HIV చికూతసఔు రసడొచి. ఄభత ేతీశఔున ే
యధానంఱో భాయుుఱు ఈంట్ాభ, హఱలఱఔు కొతుా భందఱు ళహయప్ ఱేదా దరళ యౄంఱో ఆరసాయౌ; కసతూ కొతుా ART 
భందఱు ఇ యౄంఱో ఱబయం ఄళాళప. ఄంతేకసఔ హఱలఱ ళమశన ఫట్్ట తౄసయమకోక ైనట్్క్ భాయగదయశకసఱు 
భామితృో తాభ, కసఫట్్ట మ జిబ న్ ళహతౄసయుస కూలవటం ఄభేయ ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. రశు తాతుకూ ఄభత ేకొతుా చినాహఱలఱ 
కోశం ఄతేళఽద ి చేళహన FDCs ఄందఫాట్ుఱో ఈనాాభ.  
ఴ చిమిఔ: హఱలఱఔు భందఱ మోతాద ఆచేిట్పుడ్ె భాతరఱన శఖం రేశకోభతు ఱేదా యమిచి రేశకోభతు 
చెుఔడ్ద; ఎందఔంట్ ేదీతుళఱల  ఒళమోడ స్ ఄభయ తీళరబ ైన మిణాభాఱఔు దామితీశు ంద . దీతుళఱల  రెభయస్ మ ళహశటన్స 
ఱేదా ట్ాకూసళహట్ ్ మిగ ేఄళకసఱసఱు ఔడా చాఱా ఎఔుకళ. 
హఱలఱఔు మోతాదన ఴమీయ ఫయుళప ఱేదా ఈమితఱ మిభాణాతుా ఫట్్ట తుయణభయసు యు. హఱలఱు  మిగేకొదీద 
మోతాదన శళమిశు  ఈండాయౌ ఱేఔతృో త ేఄండ్ర్-డోళేజ్, మ ళహశటన్స భమిము శుందన తగిగతృో ళడ్ం ళంట్్య 
జయుఖుతాభ. తుమిదవటబ ైన మోతాదఱన ఱెకూకంచఔుతు ఈండ్డ్ం చాఱా ఄళశయం, ఄపుడ్ె భాభూఱు ళయకూు 
ఔడా భందఱు తీశఔునేట్పుడ్  ెశమ ైన మోతాదన తెచిఔున ేయఱుంట్ుంద . డోళహంగ్ చాయురల భమిము డోళహంగ్ 
యల్స ఄంద ంచడ్ం దాామస రెభదయ/అమోఖయ కేందరా ఱోల  తుచేళేరసయు హఱలరసడుకూ ఏ మోతాద ఎపుడ్ె ఆరసాఱో 
కచిితంగస ఱెకూకంచఖఱుఖుతాయు.  
HIV/AIDSఔు WHO కూలతుఔల్ ళేటజింగ్ నెఱకొయౌున తృసర తిద ఔన భాతరబ ేచినాహఱలఱోల  ART చికూతసఔు ఄయహతన 
తుయణభంచాయౌ 
2.2 యయళపఱఔు & 18 నెఱఱ ఱోప హఱల ఱఔు ART తృసర యంతేంచడ్ం 
WHO డుమాట్్రక్ ళేటజింగ్ భమిము CD4 ఱసతం ఱేదా CD4 శంకయతో శంఫంధం ఱేఔుండా ఆయరెభ నాఱుఖు నెఱఱ 
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ఱోప హఱలఱఔు HIV రసయధ  తుమసి యణ ఄళాగసన ేరెంట్న ేART తృసర యంతేంచాయౌ. దెదతుమిద  నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు తృసత 
HIV ఆనెిక్షన్ రెభమోఱాజిఔల్ గస తుయౄహంచాయౌ (HIV DNA PCR, HIV RNA PCR రసడు). దెదతుమిద  నెఱఱు 
 భఫడున రసమికూ మ ండ్ె యసయుల  మాంట్ీఫాడ ీమీక్షఱోల  తృసజిట్్వ్ ళళేు  HIV ఆనెిక్షన్ ఈనాట్ుట  తుమసి మించాయౌ. 
దెదతుమిద  నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు రెభమోఱాజిఔల్ మీక్షఱోల  నెఖట్్వ్ ళచిి భమిము CD4 ఱసతం ఱేదా CD4 శంకయ 
యసధాయణంగస ఈనాా, తీళరబ ైన HIV రసయధ కూ హఱలఱు WHO తృసర తిద ఔ రకసయం తృసజిట్్వ్ గస తేయౌత ేరెంట్న ేART 
చికూతస ముదఱు ట్ాట యౌ. ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  హఱలఱఔు దెదతుమిద  నెఱఱ ళమశ మసగసన ేమాంట్ీఫాడ ీమీక్షఱు 
చేళహ HIV రసయధ  తుమసి యణ చేమాయౌ. తృసజిట్్వ్ ళచిిన రసమికూ భాతరం చికూతస కొనయసగించాయౌ. 
2.3 24 నెఱఱ  భన హఱల ఱఔు ART తృసర యంతేంచడ్ం 
దెదతుమిద  నెఱఱు ళమశ ళచిిన హఱలఱఔు మాంట్ీఫాడ ీమీక్షఱో HIV ఆనెిక్షన్ ఈందతు తేయౌనా, ఇ పయౌతం తయౌల 
ళఱల  ళచిిన మాంట్ీఫాడీస్ డీజ నమేట్స ఄళాడ్ం (మీక్షఱో) ఄముయండొచి; కసఫట్్ట రసయధ  తుమసి యణ ళమోఱాజిఔల్ 
మీక్ష దాామస చేమాయౌ. మ ండ్ె శంళతసమసఱ  భన ళమశనా హఱలఱఔు WHO డుమాట్్రక్ దఴ 3 ఱేదా 4 ఈంట్ ే
CD4 ఱసతం ఱేదా CD4 శంకయతో శంఫంధం ఱేఔుండా ముదఱు ట్ాట యౌ. ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ళ దఴఱో ఈనా హఱలఱఔు: 
 
ట్ేఫుల్ 3: హఱల ఱోల  ళమశ రకసయం ART తృసర యంతేంచడాతుకూ CD4 యసి భ 

ళమశ యయళపఱు < 24 నెఱఱు 24 – 59 నెఱఱు 5 శంళతసమసఱు, అ  భన 

CD4 ఱసతం ముతుం ≤ 25% - 

ఄఫసఱయట్స CD4 ≤ 750 cells/mm3 ≤ 350 cells/mm3 

 
ట్ేఫుల్ 4: HIV ఈనా హఱల ఱఔు ART తృసర యంతేంచడాతుకూ తృసర తిద ఔ 
ళమశ దఴ ఆభూమాననఱాజిక్ ళహితి 
< 24 నెఱఱు శంూయణబ ైన చికూతస 
> 24 నెఱఱు దఴ 4 శంూయణబ ైన చికూతస 
 దఴ 3  శంూయణబ ైన చికూతస 
 దఴ 2 ళమశ రకసయం ఈండాయౌసన CD4 ఔంట్ ేతఔుకళ ఈంట్ే చికూతస 

ఄంద ంచాయౌ. (కూంద  చితరట్ం చడ్ండు) 
CD4 ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త ేచికూతస ఄంద ంచఔడ్ద 

 దఴ 1 

 
చితరట్ం 3: 24 - 59 నెఱఱ ళమశన  ాహఱల ఱఔు ART తృసర యంతేంచడాతుకూ ఄయహత భాయగదయశకసఱు 
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2.4 తయౌలతృసఱు ఆళాడ్ం భమిము ART  
ARV భందఱు తయౌల నండు తడ్డఔు తయౌల తృసఱ దాామస చేయుతామన ేఄంఴం తుమసి యణ ఄళాఱేద. ఄభత ేనెయయహన్ 
ళంట్ ్ARV భందఱు కొతుా శందమసైఱోల  తయౌలతృసఱఱో ఔతుహంచాభ. ఄభత ేకసనసంట్ేరవన్ భమిము మోతాద 
మ ండ్ ఔడా యయళపఱఔు HIV చికూతస ఄంద ంచ ేయసి భఱో ఈండ్ళప. ఆఱా తయౌలతృసఱ దాామస భందఱు 
తీశఔుంట్ునా యయళపఱఔు మోతాద తఔుకళగస రెలలడ్ం ళఱల  ఔాభంగస మ ళహశటన్స  మిగ ిARV థెయ ఆళాడ్ం ఔవటం 
ఄళపతేంద . కసఫట్్ట తయౌలతృసఱు తాగ ేయయళపఱఔు ARV థెయ కసరసఱంట్ ేతుమిదవటబ ైన డుమాట్్రక్ మోతాదఱు రసడు, 
తయౌల తీశఔుంట్ుందో ఱేదో ఄన ేయవమాతుాయశమమించాయౌ. ఆఱా చేమడ్ం ళఱల  యయళపఔు ఒళమోడ స్ ఱేదా ట్ాకూసళహట్ ్
రభాదాఱు ఏమీ ఱేళప. 
థెయ తృసర యంఫాతుకూ భుంద మియౕఱనఱు  

 శంూయణబ ైన ఱసమీమిఔ మీక్షఱతో తృసట్ు మోగ ిూమిు రెభదయ చమితరన తెఱుశకోరసయౌ 
 మోగి ఫయుళప, ఎతేు , తఱ రెభఱసఱయం భమిము ఆతయ కొఱతఱు  
 HIV రసయధ  యొఔక దఴ 
 రసయధ  ఄతేళఽద ి చెందతేనా తీయు 
 భఱేమిమా, క్షమ ళంట్ ్రసయధఱఔు ళీతుంగ్ 
 ఔంకసమిట్ెంట్స ఄళశిఱ ఖుమిుంప (ఈదా: ఴ ట్ెభట్్స్ B ఱేదా C ఆనెిక్షన్, క్షమ, ఄతితఔుకళ ళమశఱో 

ఖయైం మసళడ్ం) 
 ఔంకసమిట్ెంట్స ఄళశిఱఔు రసడున భందఱు (ఈదా: కసట్్రముకససజోల్) భమిము ఆతయ రెభదయ యధానాఱ 

దాామస థెయ  
 తృో వణ ళహితి, మోగి తీశఔున ేఅయౘయం యొఔక మిభాణభు భమిము నాణయత  
 ARTకూ ఄయుహ ఱభెన రసమిఱో, హఱలఱు భమిము శయౘమదాయుఱ శనాదిత భమిము యవమజఞా నం 

హఱల ఱోల  ARV భందఱ దాామస చికూతస 
 దదఱోల  భమిము మళానంఱో ఈనా రసమిఱో తృసట్్ంచ ేభాయగదయశకసఱే చినాహఱలఱోల  మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ చికూతసఔు 
ఔడా తృసట్్ంచాయౌ. ళమశతో శంఫంధం ఱేఔుండా హఱలఱఔు HIV తృసజిట్్వ్ ఄతు తుమసి యణ ఄభత ేరసమితు రెంట్న ే
CTCకూ మిపర్ చేమాయౌ. హఱలఱు CTCఱో చేయగసన ేముదత ఱసమీమిఔ ఄధయమనం,  
WHO రకసయం దఴ తుయణమం, ూయాం ARV భందఱేబ ైనా ఄందామా (చికూతస ఱేదా PMTCT). మోఖతుమోధఔ ఴకూు 
తగిగతృో ళడ్ం ళఱల  ఆతయ రసయధఱు ళచాిభేమో చడాయౌ. 
మ ండ్ె శంళతసమసఱ ళమశఱోప హఱలఱఔు రెంట్న ేARV చికూతస ముదఱు ట్ాట యౌ; రయోఖఱసఱ మీక్షఱ పయౌతాఱ 
కోశం థెయతు అఱశయం చేమఔడ్ద. ఇ కూంద చెహున భందఱు, చినాహఱలఱోల  పస్ట ఱభెన్ చికూతసగస రసడ్ెతాయు: 
36 నెఱఱ ఱోప హఱల ఱఔు: 

జీడోళపడెభన్ (AZT) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + నెయయహన్ (NVP) 
ఄఫాఔయర్ (ABC) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + నెయయహన్ (NVP) 
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యసట ళపడెభన్ (d4T) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + నెయయహన్ (NVP) 
నెఱఱు ళమశ  భఫడున హఱల ఱఔు ఱేదా ఫయుళప కేజీఱఔనా  ాఎఔుకళ ఈనా హఱల ఱఔు: 

జీడోళపడెభన్ (AZT) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + ఎతౄసళమ న్ు (EFV) ఱేదా నెయయహన్ (NVP) 
ఄఫాఔయర్ (ABC) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + ఎతౄసళమ న్ు (EFV) ఱేదా నెయయహన్ (NVP) 

యసట ళపడెభన్ (d4T) + ఱామీళపడెభన్ (3TC) + నెయయహన్ (NVP) 
ఖభతుఔ: ఄనేమిమా ఈనా మోఖుఱఔు జీడోళపడెభన్ (AZT)కూ ఫదఱు యసట ళపడెభన్ (d4T) రసడాయౌ. ఄభత ే
దరళయౄంఱో ఈనా యసట ళపడెభన్ న మ పహరజిమేవన్ చేమాయౌ.  దదఱోల  యసట ళపడెభన్ రసడ్ఔం ళఱల  ఔయౌగ ే మిప యల్ నయమోతి 
ళంట్ ్ళ భడ్స ఎప క్ట్ హఱలఱోల  తఔుకళగస ఔతుహయసు భ. నెాండ్ె శంళతసమసఱ ళమశ నండు హఱలఱఔు జీడోళపడెభన్ 
భమిము యసట ళపడెభన్ కూ ఫదఱు ట్ెననతౄో యర్ (TDF) రసడాయౌ 
ARVకూ ూయాం ఎఔసతృో జ్ ఄభన హఱల ఱఔు మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ భందఱు రసడ్ఔం 
తయౌల ూయాం థెయ తీశఔుతు ఈంట్,ే తన కోశం ఱేదా తయౌల నండు తడ్డఔు మసఔుండా (PMTCT) తీశఔుంట్ుంట్,ే 
తయౌల ళఱల  తడ్డఔు మ ళహళ టంట్స రెభయస్ శంఔామించ ేఄళకసఴం ఈంద . తడ్డఔు ARV దాామస తృ ర ప భఱాకూసస్ ఄంద  ఈంట్ ే
మ ళహశటన్స  మిగ ేఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. నెయయహన్ (NVP)  ఔకట్ే ఱేదా PMTCTఱో ఫాఖంగస రసడ ే2-డ్రగ్ మ జిబ న్ 
దాామస తీశఔునాపుడ్  ెఆఱాంట్్య ఖభతుంచళచి. 
ఔక మోతాదఱో NVP ఱేదా 3TC ఱేదా తయౌలతృసఱు తాఖుతేనాపుడ్  ెMTCT తృో ర ప భఱాకూసస్ దాామస NVP 
మోజురసమ ీతీశఔునా హఱలఱఔు ARV థెయ ఆరసాఱంట్,ే రసమికూ PI అధామిత మ జిబ న్ దాామస ఆరసాయౌ. ఔరేల PI 
అధామిత మ జిబ న్ ఱేఔతృో త ేడుమాట్్రక్ ARV డోళహంగ్ రకసయం మ జిబ న్ తమాయుచేమాయౌ. 
యయళపఱఔు & చినాహఱల ఱఔు ళ ఔండ్స ఱెభన్ మ జిబ న్  
NNRTI అధామిత పస్ట ఱభెన్ మ జిబ న్ యపఱం ఄభత,ే ఫూళ టడ్స PI( LPV/r) + 2 NRTIs ళ ఔండ్స ఱభెన్ థెయగస 
రసడాయౌ    
LPV/r + 2 NRTIs అధామిత పస్ట ఱభెన్ మ జిబ న్ యపఱం ఄభత;ే NNRTI + 2 NRTIs ళ ఔండ్స ఱభెన్ థెయగస 
రసడాయౌ 
AZT ఱేదా d4T + 3TC అధామిత పస్ట ఱభెన్ మ జిబ న్ యపఱం ఄభత;ే ABC + 3TC తో ఈనాNRTI ళ ఔండ్స ఱభెన్ 
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 తృసర యంతేంచాయౌ, అ తమసాత శాఱు ళయళధ ఱో, క్షమ చికూతస ముదఱు ట్్టన ఎతుమిద  రసమసఱ ఱోప,  
ARV థెయ ఔడా ముదఱు ట్ాట యౌ. క్షమ చికూతసఔు రసడ ేభందఱు, HIVకూ రసడ ేభందఱు ఔయౌళేు  రతిచయయఱు 
జయఖఔుండా జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ. యసధాయణంగస ఎతౄసయమ న్ు (EFV) ఈండ ేART మ జిబ న్ రసడ్ఔం దాామస ఇ 
రతిచయయఱు చాఱా తఔుకళగస ఔతుహయసు భ. 
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ఎతౄసయమ న్ు (EFV) కసంట్రా -ఆండుకేవన్ ఈనా మోఖుఱఔు: 
AZT +3TC + NVP  [ఱేదా] 
TDF +3TC or FTC + NVP [ఱేదా] 
ట్్రపల్ NRTI మ జిబ న్; ఈదా: AZT+3TC+TDF 
నెరసమిహన్ (NVP) అధామిత మ జిబ న్ తో ముదఱు ట్ేట మోఖుఱఔు య్డుంగ్ డోస్ ఄళశయం ఱేఔుండా యసధాయణ 
మోతాదతో (200mg bd) తృసర యంతేంచాయౌ. 
ఔరేల క్షమ చికూతస తృ ందతేనా మోఖుఱఔు ఫూళ టడ్స తృో ర ట్ీభేస్ ఆతుహతట్ర్ (PI)తో ఈనా ART మ జిబ న్ కసరసయౌ 
ఄనఔుంట్,ే మితౄసమిుళహన్ భమిము ఱోహనయర్ భమిము మిట్ోనయర్ తో ఔడున ఫూళ టడ్స మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ మ జిబ న్ 
ఆరసాయౌ. 
LPV/r 400mg/ 400mg BID 
ఇ మ జిబ న్ రసడ్ఔం దాామస ఴమీయంఱో తీళరంగస ట్ాకూసళహట్ ్యసి భ  మిగ ేఄళకసఴం ఈంద ; కసఫట్్ట మోగితు రయోఖఱసఱ 
మీక్షఱు భమిము ఄధయమనం దాామస శభమానయసయం మియౕయౌశు  ఈండాయౌ 
HIV ఈనా హఱల ఱఔు క్షమ చికూతస 
క్షమ చికూతస  దదఱోల  భమిము హఱలఱోల  కేఱా ఈంట్ుంద . ఱమనమ ీTB ఈనా హఱలఱఔు శిట్ం నెఖట్్వ్ (కొతుా 
శందమసైఱోల  శిట్ం ళహమమర్ చెమయయు) ఱేదా ఎకస్రర-ఱమనమ ీTB కసయట్గిమ ీIIIఱో చేమసియౌ. తీళరబ ైన క్షమ 
రసయధఱు ఄంట్ ేబ తుంజ భట్్స్, మియౌమమ ీTB ఱేదా రెనెాభుఔఔు క్షమ ళంట్్య కసయట్గిమ ీIఱో చేమసియౌ. యసధాయణంగస 
ఎతాంఫూయట్ాల్ 15 mg/kg (2RHZE/4RH) ళహతౄసయుస చేయసు యు.  దదఱోల  ఄధ ఔ మోతాదఱో ఎతాంఫూయట్ాల్ (20 
mg/kg) తీశకోళడ్ం దాామస ళచేి ళ భడ్స ఎప క్ట మ ట్ోర -ఫఱాబర్ నయమ ైట్్స్ చినాహఱలఱోల  చాఱా ఄయుదగస ఔతుహశు ంద . 
ఔరేల హఱలఱఔు ఇ ళ భడ్స ఎప క్ట ళచిినా ఱేదా ఄనభానం ఈనాా మ జిబ న్ భామసియౌ. 
BCG రసకూసనేవన్ భమిము HIV 
HIV తృసజిట్్వ్ ఈనా యయళపఱోల , BCG రసడ్ఔం ళఱల  బ ైకోఫాకుటమిమం ఫో యస్  యఖడ్ం ఄనేద  చాఱా ఄయుదగస 
జయుఖుతేంద ; ఔరేల ఄట్ుళంట్్ద  జమిగిత ేఇ మ జిబ న్ రసడాయౌ: 2{RH}E/4RH. రంచ అమోఖయ శంశి, క్షమ 
ఄధ ఔంగస ఈండ ేరదేఱసఱోల  పట్్టన తడ్డఱఔు ఎంత తాయగస BCG రసకూసన్ రేభళేు  ఄంత భంచిదతు శచిశు ంద . 
ఄభత ేHIV/AIDS రసయధ  ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు ఄధ ఔంగస ఈనా హఱలఱఔు భాతరం BCG రసకూసనేవన్ 
చేమఔడ్ద.   
 
4.0 HIV తురసయణ చయయఱు 
కసట్్రముకససజోల్ హరరెంట్్వ్ థెయ ఆళాడ్ం 
క్షమ రసయధఱఱో HIV ఈంట్,ే ఄఱాంట్ ్రసమికూ కసట్్రముకససజోల్ హరరెంట్్వ్ థెయ రసడొచి. దీతుళఱల  ళ ఔండ్మ ీ
ఫాకుటమిమల్ భమిము తృసమసళ భట్్క్ ఆనెిక్షనల  మసళప.  

A: కసట్్రముకససజోల్ (O) 960 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
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మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ థెయ ఆళాడ్ం  
మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ థెయ ళఱల  HIV మోగ ిఄళశిఱ నండు ఈఴభనం తృ ంద  ఫరతిక ేఄళకసఱసఱన 
బ యుఖుయుచఔుంట్ాడ్ .ె ఄభత ేకచిితంగస థెయ తుమభాఱతు తృసట్్ంచడ్ం భమిము దీయఘకసయౌఔంగస చికూతస 
తృ ందడ్ం దాామస  భ పయౌతాఱన యసధ ంచళచి. 
 
HIVతో ఈనారసమిఱ  ోక్షమ ఆఫబందఱు తగిగంచడ్ం (3Is యధానం)  
మోఖతుమోధఔ ఴకూు తగేగకొదీద తృసర ణాంతఔం ఄభేయ రసయధ  కసఫట్్ట, HIVతో ఈనారసమిఱో క్షమ ఈంట్ ేతయచగస ళీతుంగ్ 
చేమాయౌ; ఄంతేకసఔుండా WHO శచించిన యధంగస ధకసఱన ఄభఱుఱో  ట్ాట యౌ: 
ఎయసట తల ష్ ఆంట్ెతుసప భడ్స TB కేస్ ప భండుంగ్ (ICF) 
HIV ఈనా మోఖుఱఱో క్షమ ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱన ళీతుంగ్ దాామస తెఱుశకోళడ్ం ఆంట్ెతుసప భడ్స TB కేస్ 
ప భండుంగ్ రధాన ఈదేదఴం. HIV మోఖుఱఱో క్షమ ఱక్షణాఱు తాయగస ఖుమిుంచడ్ం దాామస మోగి ఆంట్ోల  రసమికూ, చట్ుట  
ఔకఱ ఈనా రసమికూ, ఔరేల మోగ ికసంగిాగేట్స రదేఱసఱోల  ఈంట్ ే(ఈదా: కసమసగసమసఱు, కసమసయఱమాఱు, ఄతయళశయ ళశతి 
కేందరా ఱు, తృసఠఱసఱఱు, ముదఱభెనయ) ఄఔకడు రసమిఔంతా క్షమ మసఔుండా తురసమించడ్బ ేకసఔుండా మోగికూ ఇ 
రసయధఱ ళఱల  తృసర ణాతృసమం ఱేఔుండా తహుంచళచి. 
ఆఱా చేమడ్ం ళఱల  క్షమ మసళడాతుా 60% ళయఔు తురసమించళచ .ి  
ఐయో తుమాజిడ్స మోజుకూ ఔ యసమ;ి అయు నండు త మిమద  నెఱఱు; మోగ ిశంయక్షణ కోశం దెదతుమిద  నెఱఱు 
తృ డుగించళచి.  
ఇ థెయ చేమాయౌసన యధానం: తృసజిట్్వ్ మోఖుఱన ఖుమిుంచడ్ం, మాకూటవ్ TB ఈందో ఱేదో  తెఱుశకోళడ్ం, ఱేఔతృో త ే
(ఱేట్ెంట్స TB) మోగికూ చికూతస ఄంద ంచి తుయంతయం యయరేక్షుశు  ఈండాయౌ 
 
HIV ఈనారసమికూ TB హరరెంట్్వ్ థెయ చేమడాతుకూ ఈండాయౌసన ఄయహతఱు 
క్షమ చికూతస తీశకోనట్ుళంట్ ్HIV మోఖుఱఔు: 

 HIV మోఖుఱఱో మాకూటవ్ TB ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు ఱేఔతృో త ేభమిము ట్ృయఫయుకాయౌన్ మీక్ష 
నెఖట్్వ్ ళళేు  ఄఱాంట్ ్మోఖుఱఔు TB హరరెంట్్వ్ థెయ చేయొచి.  

 యఱునా చోట్ HIV మోఖుఱఔు ట్ృయఫయుకాయౌన్ ళహకన్ మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ  
క్షమ చికూతస తీశఔునా HIV మోఖుఱఔు: 

 మ ండ్ె శంళతసమసఱ కూాతం క్షమఔు చికూతస తృ ంద నరసయు హరరెంట్్వ్ థెయకూ ఄయుహ ఱు ఎందఔంట్ ేఇ 
శభమంఱో క్షమ తిమిగ ిళచేి ఄళకసఴం ఈంద .  

 TB హరరెంట్్వ్ థెయ తృ ందతేనా రసయు మాంట్-ీమ ట్ోర రెభయల్ థెయ ఔడా తృ ందళచి ఎందఔంట్ ే
ఐయో తుమాజిడ్స భమిము ARTఱో ఈయోగించ ేభందఱు ఔఱళడ్ం ళఱల  రతిచయయఱు ఈండ్ళప. 
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ఇ కూంద  మిళహితేఱోల  భాతరబ ేIPT రసడాయౌ: 
1. శతృో మిటవ్ కౌతుసయౌంగ్ ఄందఫాట్ుఱో ఈంట్ ే 
2. మాకూటవ్ TB ళీతుంగ్ ూయుమాయఔ  
3. హరరెంట్్వ్ థెయతు కచిితతాంతో ఄభఱు చేమఖఱఖడ్ం భమిము యయరేక్షుంచఖఱఖడ్ం  
4. IPT ళ భడ్స ఎప క్ట్ న నమం చేమఖఱఖడ్ం భమిము మాకూటవ్ TB మసఔుండా చశకోఖఱఖడ్ం 
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21ళ ఄధాయమం 
ఆతయ రెభయల్ ఆనెిక్షనల  

1.0 మీశల్స 
తృసమసమికో ల్రెభయస్  డరా  ల ట్సస ఆనెిక్షన్ దాామస యశుమించడ్ం దాామస మీశల్స ళశు ంద . ఱక్షణాఱు: జాయం, 
భాఔుయఱోతృౌఱార్ మసష్ (ఎయాతు మసష్ - ఆద  ముదట్ చెయ రెనఔ ఫాఖంఱో ళచిి ఔాభంగస ఴమీయభంతా యశుమిశు ంద ), 
దఖుగ , భుఔుక కసయడ్ం ఱేదా ఔంజకూటరెభట్్స్. ఆతయ ఱక్షణాఱు: ఱాకూాబేవన్, తౄో ట్ోతౄో తమా, నేశల్ డుఱసిర్ు, కోహల క్ 
యసుట్సస, ఔతూాయు కసయడ్ం భమిము ఔనఫొ భమఱ భ ఒడుభా. అయు నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు ఇ రసయధ  మసళడ్ం చాఱా 
ఄయుద. త మిమద  నెఱఱ ఱోప హఱలఱు మీశల్స రసకూసన్ రేభంచకోళడ్ం భంచిద .  
చికూతస 
1. ఆభూమాతుట్ ్తృ ందతు హఱలఱు, తుమోధఔ ఴకూు తఔుకళ ఈనా రసమ ినండు మోగితు దయంగస ఈంచాయౌ. మసష్ ళచిిన 
నాఱుఖు మోజుఱ తృసట్ు దయం తృసట్్ంచాయౌ.  
2. మోగి ఎఔుకళ ళేప యఱసాంతి తీశకోరసయౌ భమిము ప ఫ్భరల్ మోఖుఱఔు చఱల గస ఈండ ేయసుంజ్ దాామస ఄదదడ్ం భంచిద . 
3. ఎఔుకళ యసయుల  తఔుకళ మోతాదఱో అయౘయం భమిము ఎఔుకళగస ఫ్ూల భడ్సస తీశకోరసయౌ. 
భందఱు  
ఇ రసయధ కూ తుమిదవటబ ైన మాంట్ీరెభయల్ చికూతస ఄంట్ృ ఱేద. 
1. జాయం ళళేు  తృసమసళ ట్భాల్ (ముదట్ ్ఄధాయమంఱో చడ్ండు) 
2. కొమ ైజఞ ఱేదా భుఔుక దయద యడ్ళఔుండా ఆఫబంద   డ్ెతేంట్ ే 
తృో ర బ తాజ భన్ (O) 1 mg/kg/day ళహయంజి, మోతాదతు భూడ్ె ఱేదా నాఱుఖు ఫాగసఱు చేళహ రసడాయౌ. 
ఆతయ ఄళశిఱతోతృసట్ు మీశల్స ఈంట్ ేఄంద రసాయౌసన చికూతస  
1. యట్మిన్ A 100,000 IU IM దితి దాామస మ ండ్ె మోజుఱు. భూడ్ళ మోతాద నాఱుఖు రసమసఱ తమసాత, 
రతేయకూంచి యట్మిన్ A ఱోం శువటంగస ఔతుహశు నాపుడ్  ెఆరసాయౌ.  
2. ఫరా ననకనయమోతుమా భమిము GI ఆనెిక్షన్ ళంట్్య ఈంట్ ేతగిన యధంగస చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
మోగ/ిమోగ ిఔుట్ుంఫ శబుయఱఔు యవమశచి  
1. ఇ రసయధ  ళఱల  ఄననమ కూసమా భమిము తృో ర ట్ీన్ ఎనమీు భాల్-నయట్్రవన్ (PEM) ళంట్ ్ఄళశిఱు ఫమట్డ ే
ఄళకసఴం ఄధ ఔం. కసఫట్్ట మోగి ఎఔుకళ యసయుల , తఔుకళ అయౘయం తీశఔున ేదదతితు  భానఔడ్ద. ఄళశయం 
ఄభత ేఅయౘయం మోతాద  ంచకోరొచి.  
2. ఇ రసయధ  యసధాయణంగస ద  నండు నెాండ్ె మోజుఱు ఈంట్ుంద . మసష్ ళచిి నాఱుఖు మోజుఱ నండు కొద ద 
మోజుఱు ఆనెిక్షన్ ఔయౌగించ ేయసభయిాం ఄధ ఔంగస ఈంట్ుంద . మసష్ ఄనేద  డీయసకాబేవన్ దాామస తఖుగ తేంద , ఄభత ే
భచిఱు కొతుా రసమసఱ తృసట్ు ఈంట్ాభ. 
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ఇ కూాంద  రసట్్ఱో ఏదెభనా ఱక్షణం ఫమట్డుత ేరెంట్న ేహఱలరసడుతు అశతిరకూ తీశఔుమసరసయౌ: 
> బ డ్ ట్ేటమడ్ం, భుక ఔళయఔఱు భామినట్ుట  ఄతుహంచడ్ం ఱేదా ఔనాఱషన్స, తుదర భతేు గస ఎఔుకళ ళేప 
ఈండ్డ్ం, శుఽష కోఱోుళడ్ం ఱేదా చెభతనయంఱో భాయుుఱు. 
> ఱసాశ రేఖంగస భమిము ఆఫబంద ఔయంగస తీశకోళడ్ం, అయౘయం తినడ్ంఱో ఆఫబంద  భమిము శమననళహస్ 
> తీళరబ ైన డీఴ ైడేరవన్ - ఔనఱు ఱోతృసఱకూ రెయలనట్ుట  ఈండ్డ్ం ఱేదా తౄసంట్ానెఱెల స్, ళహకన్ ట్యగర్ కోఱోుళడ్ం, 
నాఱుఔ ఎండుతృో ళడ్ం భమిము ఔతూాయు మసఔతృో ళడ్ం ళంట్ ్శంకేతాఱు ఔతుహయసు భ 
> భఱంఱో యఔుం 
3. 7- 9 నెఱఱ ళమశనా హఱలఱఔు మీశల్స రసకూసన్ రేమడ్ం ఈతుభం. అ తమసాత MMR ఱేతు/ఈనా ఫూశటర్ 
డోస్ 15 నెఱఱ ళమశపుడ్ె రేమాయౌ. ఄభత ేమీశల్స రసయధ  ళచిిన హఱలఱఔు రసకూసన్ రేమడ్ం దాామస 
ఈయోఖం ఈండ్ద. 
4. ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱు మీశల్స ఈనా రసమ ిదఖగయ ఈంట్,ే రసమికూ ఆభుమనెభజేవన్ ఆళాడ్ం ళఱల  
ఈయోఖం ఈంట్ుంద . ఆట్ుళంట్ ్ళ ఔండ్మ ీకసంట్ాక్ట్ ఱో మీశల్స తీళరతన తగిగంచేందఔు ఱేదా ూమిుగస 
తురసమించేందఔు రసకూసన్ తుకొశు ంద . 
 
2.1 తృో యౌయోభమఱెభట్్స్ 
ప ఫ్భరల్ ఄనామోఖయంతో ఔడున ఄఔయసమతేు గస ఫఱఴీనత ళఱల  ఔయౌగ ేఄయుదెభన ఴ ైతృో ట్ోతుమాన తృో యౌయోభమఱభెట్్స్ 
ఄంట్ాయు. ట్ెభప్ 1, 2 ఱేదా 3 తృో యౌయో రెభయశల  ళఱల  ఇ రసయధ  ళశు ంద . ఇ రెభయశల  ఎంట్ెమోరెభయస్ శభూయౘతుకూ 
చెంద నయ. తృో యౌయోభమఱభెట్్స్ ఱక్షణాఱు భూడ్ె యధాఱుగస ళమీగఔమించళచి: 

1. CNS రబేమం ఱేతు తుమిదవటం కసనట్ుళంట్ ్ప ఫ్భరల్ ఄనామోఖయం మ ండ్ె నండు భూడ్ె మోజుఱు మసళడ్ం 
2.  భన చెహున ఱక్షణాఱతో ఎళ హటక్ బ తుంజ భట్్స్  
3. తృసమసఱభెట్్క్ తృో యౌయోభమఱభెట్్స్ - ఇ రసయధ  ళఱల  ళచేి ఄతయంత రభాదఔయబ ైన ఱక్షణం; ఄభత ేఆద  

రెభయస్ యో కూన 10% భంద కూ భాతరబ ేఫమట్డ్ెతేంద . 
తురసయణ  
తృో యౌయోభమఱభెట్్స్ న తృో యౌయో రసకూసన్ దాామస తురసమించళచి. యయళపఱఔు నాఱుఖు రసమసఱ ళయళధ ఱో 
నాఱుఖు మోతాదఱు రసకూసన్ ఆరసాయౌ. 
తయౌలతండ్రె ఱఔు తృో యౌయో తుయౄమఱన ఖుమించి, రసకూసన్ యొఔక యయవటత ఖుమించి యళమించి, రసకూసన్ మోతాదఱు 
ూమిుగస తడ్డఔు రేభంచేఱా తృో ర తసఴించాయౌ 
చికూతస భాయగదయశకసఱు 
అయు రసమసఱఔు IPV మ జిబ న్ న తుయౌహరేళహ OPV మ జిబ న్ తృసర యంతేంచళచి.  
ఎతుమిద  రసమసఱఔు ముదఱు డుత ే భరభమ ీళహమీస్ ఱో రసడునట్ుట  భూడ్ె మోతాదఱు కసఔుండా మ ండ్ె మోతాదఱు 
IPV రసడాయౌ భమిము భందఱ రసడ్కసతుకూ ఎతుమిద  రసమసఱు యమసభం ఈండాయౌ. 
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3.1 రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్  
కసఱేమంఔు ఆఫబందఱు ఔయౌగించ ేళహశటమిక్ ఆనెిక్షన్; ఆద  ఴ ట్ెభట్్స్  A, B, C భమిము D రెభయశలఱో ఔట్ ్ఱేదా 
ఎఔుకళ రసట్ ్ళఱల  ళశు ంద . రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్ ళఱల  ఫమట్డ ేఱక్షణాఱు మోగ ినండు మోగికూ భామితృో త ఈంట్ాభ. 
కొందమికూ ఱక్షణాఱు ఱేతు ఴ ట్ెభట్్స్ ళళేు  భమికొందమికూ ఄఔయసమతేు గస ళచిి తృసర ణాంతఔంగస భామ ేఆనెిక్షన్ ఱా 
తమాయళపతేంద . ఴ ట్ెభట్్స్ B & C తో తృసట్ు శబ్-కూలతుఔల్ గస ళచేి ముండు ఆనెిక్షనల  ఔనఔ ఈంట్ ేఄయ 
ఔాభంగస కసా తుక్ యౌళర్ డుళస్, ళహమోా ళహస్ భమిము ఴ తృసట్ోళ ఱుల ఱార్ కసమిసననభాఔు దామితీయొచి. 
చికూతస భాయగదయశకసఱు  
1. మోగికూ ఄఱశట్గస ఄతుహళేు  యఱసాంతి తీశకోరసయౌ.  
2. మోజుకూ ఎఔుకళ యసయుల  తఔుకళ అయౘయం తీశకోరసయౌ. అయౘయంఱో కేఱమమీఱు, కసమోబఴ ైడేరట్సస ఎఔుకళ ఈండేఱా 
చశకొరసయౌ.  
3. రసంతేఱు ఄధ ఔంగస ఄళపతేంట్ ేమోగ ిఴ ైడేరవన్ యసి భ కసతృసడేందఔు ఫ్ూల భడ్సస ఎఔుకళగస తీశఔుతు, కొళపా 
దామసి ఱు తఔుకళ తినాయౌ.  
భందఱు  
ఄఔయట్స రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్ ఔు తుమిదవటబ ైన చికూతస ఄంట్ృ ఱేద. శంకూలవటతఱు ఱేతు రసయధ  ఄభత ేఆంట్ ్దాామసన ే
చికూతస తృ ందళచి. 
1. మోగికూ ఔనఔ రసంతేఱు ఎఔుకళగస ఄళపతేంట్ ే
బ ట్ోకోల రబ ైడ్స 0.1 mg/kg ళహయంజి/భాతరఱు, ఄళశయబ ైనపుడ్ె. ఄభత ేఇ భంద 6 ఖంట్ఱ ళేప మ ండ్ె 
యసయుల  రసడ్ఔడ్ద. 
2. తఖగఔుండా ఈండ ేఄధ ఔ ఈవణ ఖాత జాయం రసయధ  తుమసి యణ శమిగస చేమఱేద ఄనేదాతుకూ శచి. తీళరబ ైన ఄళశిఱు 
మోగి ఎదమొకంట్ ేఅశతిరఱో చేమసియౌ. ఈదా: తుదర ఄఱరసట్లఱో భాయుు, రళయునఱో భాయుు, రసంతేఱు, డీఴ ైడేరవన్, 
భూతర యశయున యసభయిాం తఖుగ దఱ, యఔుయసర ళం. 
మోగికూ యవమశచి 
ఇ రసయధ  ఈనాా ఔడా యయళపకూ తృసఱు ఆరొాచి  
 భన చెహున ఄళశిఱు ఫమట్డుత ేరెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసయౌ. 
ఇ రసయధ  దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో తేంద . మోగి 7-14 మోజుఱఔు కోఱుకోళడ్ం ముదఱు డ్తాడ్ .ె ఇ రసయధ  3 రసమసఱ 
తృసట్ు ఆఫబంద   డ్ెతేంద . 
తురసయణ  
ఴ ట్ెభట్్స్  A, B భమిము Cఔు రసకూసనల  ఈనాాభ; ఆతయ ఴ ట్ెభట్్స్ యకసఱఔు రసకూసనల  ఄందఫాట్ుఱోకూ 
మసఱేద 
ట్ేఫుల్ 1: రెభయల్ ఴ ట్ెభట్్స్ యళమసఱు (ఴ తృసట్ోట్ార హక్ రెభయశల , మాంట్్జ న్స & ఖుమిుంచఫడ్డ మాంట్ీఫాడీస్) 
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ఴ ట్ెభట్్స్ యఔం మాంట్్జ న్ మాంట్ీఫాడ ీ

Hepatitis A virus (HAV) HAV 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 ఴ ట్ెభట్్స్ A 
రసయధ  తుమసి యణ 

 ఴ ట్ెభట్్స్ A ఆనెిక్షన్ ఎహడెమిక్ యౄంఱో ఱేదా యో ుమసడుక్ యౄంఱో మసరొచి; ఱక్షణాఱు: 
 GI ఄళశిఱు (ఄనొమ కూసమా, రసంతేఱు, డెభభేమిమా) 
 జఞండుస్, ఱేతగస & రసచితృోభన కసఱేమం 
 యౌళర్ పంక్షన్ మీక్షఱోల  ఄశషజబ ైన పయౌతాఱు మసళడ్ం 
  మిగిన యసి భఱో ఈనా మాంట్-ీHAV IgM   
 RNA రెభయస్  
 రెభయస్ శంఔాభణ ఄతృసనభు నండు భమిము ననట్్ నండు జయుఖుతేంద  

రెభదయ ఄధయమనం  
 మోగి ూయాం జఞండుస్ ఈనా ళయకూుతు ఔఱళట్ం  
 ఔఱులహతబ ైన తూయు శభుదరప జీళపఱన తినడ్ం 
 తుమిదవటబ ైన శంకేతాఱు కసనట్ుళంట్్య ఄభన ఱక్షణాఱు జఞండుస్  యుఖుతేనా ఐద నండు ద  మోజుఱ 

ఱోప ఔతుహంచడ్ం  
 జాయం, ఄనొమ కూసమా భమిము ఎహగసయళహట కో్ నొహు యసధాయణ ఱక్షణాఱు  
 జఞండుస్ ఫమట్డ్ఔ భుంద భూతరం యంఖు భాయుతేంద , ఆద  ఏడ్ె నండు దాాఱుఖు మోజుఱు 
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తీళరయసి భఱో ఈంట్ుంద ; అ తమసాత తగిగతృో తేంద  
 ట్ెండ్ర్ ఴ తృసట్ోబ గసయౌ భమిము జఞండుస్ ఈండ్డ్ం; ళరలననబ గసయౌ ఈండొచి, ఈండ్ఔతృో రొచి 

ఖభతుఔ: 
నాన్-ళ ుళహపహక్ ఎంట్ెమోరెభయల్ రసయధఱఔు ళచేి ఱక్షణాఱు భాతరబే జఞండుస్ మసఔభుంద ఔతుహయసు భ   
ఴ ట్ెభట్్స్ 95% మోఖుఱఱో దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో తేంద ; చాఱా ఄయుదగస భాతరబ ేఆద  పపయౌమనెంట్స ఴ ట్ెభట్్స్ 
ఱా భామ ితృసర ణాంతఔం ఄళపతేంద  
రయోఖఱసఱ మియౕఱనఱు  
మాంట్-ీHAV IgM ఔనఔ తృసజిట్్వ్ ళళేు  ఄఔయట్స రసయధ  ఈందతు ఄయిం; మోగ ికోఱుఔునా తమసాత భమిము కసా తుక్ 
రసయధ  తమసాత ఔడా HAV IgG ఈంట్ుంద  
ఴ తృసట్్క్ ఆన ల్బేవన్ భమిము యౌళర్ పంక్షన్ మీక్షఱు (ALAT, ASAT ఫ్భఱుయుతన్ ట్ోట్ల్ & డెభమ క్ట ఫ్భఱుయుతన్ 
అఱకఱభెన్ తౄసశిట్ేస్)  
ALAT & ASAT యసి భ  యుఖుదఱ మోగిఱో తృసమ ంక ైభల్ ఆన ల్బేవన్ తీళరతన శచిశు ంద .  
అఱకఱభెన్ తౄసశిట్ేస్, గసభా ఖుల ట్ామిక్ మాళహడ్స, ఫ్భఱుయుతన్ ట్ోట్ల్ & డెభమ క్ట ఫ్భఱుయుతన్ యసి భఱు కోయౌయసట ళహస్ 
తీళరతన శచియసు భ; ఆద  ఫ్భల్ డ్క్ట భమిము ఴ తృసట్ోళ ఱుల ఱార్ తృసర ంతాతుకూ యౘతు ఔఱఖడ్ం ళఱల  ళశు ంద   
FBP, ఱుయకోళ భట్స యసి భ యసధాయణం ఱేదా తఔుకళ ఈండ్డ్ం 
ఴ ైతృో అఱుబనేమిమా, ఴ ైతృో గ టలళమిమా భమిము తృో ర ఱాంగ్డ తృో ర తరా మిబన్ ట్ెభం తీళరబ ైన తృో ర గోాళహటక్ ఱక్షణాఱు  
భాకోా యో కహక్ భమిము బ ైకోా యో కహక్ (తృసమసళహట్్క్ ఒరస, RBCs) మీక్షఱు 
చికూతస  
HAV ఆనెిక్షన్ ళచిిన రసమికూ మాంట్ీరెభయల్ భందఱ దాామస థెయ ళఱల  ఈయోఖం ఈండ్ద. ఴ ట్ెభట్్స్ A 
ళచిిన రసయు చికూతస ఄళశయం ఱేఔుండాన ేకోఱుఔుంట్ాయు భమిము ఇ రసయధ  ళఱల  భయణ ంచ ేరసమ ిఱసతం 0.1% 
ఔంట్ే తఔుకళ. ఎఔుకళ భంద  ఖుమిఖూడ్డ్ం భమిము ఄమియబర రసతాళయణం ఈండ్డ్ం ళఱల  ఴ ట్్ట్ీస్ రసయహు  
చెందతేంద . ఆఱాంట్ ్మిళహితేఱు ఱేఔుండా చశకోళడ్ం దాామస రసయధ తు కొంత బేయ ఄమిఔట్టళచి. 
తురసయణ  
మిశమసఱు యబరంగస ఈంచకోళడ్ం, ళయఔుు ఱు యబరంగస ఈండ్డ్ం; చేతేఱు ఔడ్ెకోకళడ్ం, ళయమసి తుా/ఆనెిక్షన్ 
ఔయౌగించ ేదామసి యౌా శమ ైన దదతిఱో డేమడ్ం చేమాయౌ 
 
3.3 ఴ ట్ెభట్్స్ B 
రసయధ  తుమసి యణ 

 మోగికూ ూయాం ేమ ంట్యల్, ళ ఔుసళల్ ఱేదా ఔుట్ుంఫ శబుయఱ దాామస ఴ ట్ెభట్్స్ ఄనబళం ఈండ్డ్ం, తయౌల 
తయుపన ళచేి HBsAg 

 GI ఄళశిఱు 
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 జఞండుస్ 
 ట్ెండ్ర్ ఴ తృసట్ోబ గసయౌ  
 HBs మాంట్ీఫాడ ీమోగి కోఱుఔున ేఖతితు తెఱుశఔునేంద ఈఔమిశు ంద  భమిము/ఱేదా HBV ఆనెిక్షన్ 

ఔు ఆభూమాతుట్ ్గస తుచేశు ంద  
రసయధ  శంఔాభణ: ేమ ంట్యల్, ళ ఔుసళల్ భమిము ళమిటఔల్ (5%) 
రసయధ  ఄధయమనం  

 రసయధ  తుమిదవటబ ైన ఱక్షణాఱు ఔనడ్ళప; జాయం భమిము శాఱుబ ైన GI ఄళశిఱు ఔనడ్ళచ  ి
 జఞండుస్ మసళడ్ం ముదట్ ్భుకయబ ైన శంకేతం 
 భూతరం గసఢబ ైనయంఖుఱో ఈండ్డ్ం, ేఱళబ ైన/భట్్ట-యంఖుఱో శట ల్స  
 ఴ తృసట్ోబ గసయౌ  
 కొతుా యసయుల  ఇ ఱక్షణాఱు ఔనడ్ళచ  ి(మాంట్్జ న్-మాంట్ీఫాడ ీకసం ల ఔ ల్ ళఱల ): భాయఔుయఱార్ మసష్, 

ఄమిటకేమిమల్ య్వన్ భమిము ఆఔటయస్ ళచాిఔ ఏయుడ ేఅయుమ ైట్్స్ 
రయోఖఱసఱ మియౕఱనఱు  

 ఄఔయట్స HBV ఆనెిక్షన్,  HBsAg, మాంట్-ీHBs ఄధయమనం  
 HAV ఆనెిక్షన్ + అఱాి-1-మాంట్ీట్్రహసన్, PTT 
 శంకూలవటతఱు ఈనాామనఔుంట్ ేతృ తిుఔడ్ెపకూ అఱాట ో యౌండ్స 

 
చికూతస 
చికూతస ఎళమికూ ఄంద ంచాయౌ? 
CHB, డీకసం నేసట్ెడ్స ళహమోా ళహస్ ఈనా  దదరసమికూ, హఱలఱఔు చికూతస ఄంద ంచళచి. ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  ALT 
యసి భ, HBeAg యసి భ ఱేదా HBV DNA యసి భతో శంఫంధం ఱేఔుండా చికూతస ముదఱు ట్ాట యౌ.  
చికూతస ఎళమికూ ఄంద ంచఔడ్ద? 
ళహమోా మిస్ ఱేతు రసయు భమిము ALT యసి భ ఄధ ఔ శభమం యసధాయణంగస ఈనా రసయు భమిము HBV మేహల కేవన్ 
(HBV DNA <2000 IU/mL) తఔుకళగస ఈనా మోఖుఱఔు HBeAg యసి భ ఱేదా ళమశతో తుమితుం ఱేఔుండా 
మాంట్ీరెభయల్ థెయ ఆళాఔడ్ద. 
శతృో మిటవ్  

 కొళపా దామసి ఱు తఔుకళపనా అయౘయం, ఒయల్ ఫ్ూల భడ్సస  
 నొహు ఈంట్ ే భన ఈనా మోతాదఱో తృసమసళ ట్భాల్  

తుమిదవటబ ైన చికూతస 
 ఆంట్ర్-ప మోన్ యొఔక రసడ్ఔం చినాహఱలఱోల  ఆంకస ఄభఱుకసఱేద  
 మ ండ్ె నండు దకొండ్ె శంళతసమసఱ హఱలఱఔు: ఱాభుయడెభన్ 3mg/kg మోజుకూ ఔ యసమ ి  
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 నెాండ్ె నండు ద ఴేడ్ె శంళతసమసఱ హఱలఱఔు &  దదఱఔు: ఱాభుయడెభన్ 100 mg మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఖభతుఔ: ఔంకసమిట్ెంట్స ఆనెిక్షనల  కోశం ఱాభుయడెభన్ రసడ్ెతేనా HIV మోఖుఱు, మ జిబ న్ ఱో ఫాఖంగస ఔడా 
శచించిన మోతాదఱో ఱాభుయడెభన్ రసడాయౌ  
ఴ ట్ెభట్్స్ B తురసయణ 

 రెభయస్ రసయహు  చెందఔుండా చయయఱు 
 రసకూసన్ రసడ్ఔం దాామస ఴ ట్ెభట్్స్ B తురసమించళచి 

ఴ ట్ెభట్్స్ B రసకూసన్ శయక్షుతబ ైనద  భమిము రఫాళళంతబ ైనద ; ఎట్్ట మిళహితేఱోల  దీతుా రెభయస్ రసయహు  
తురసయణఔు రతాయభాాామంగస చడ్ఔడ్ద 
 
3.4 కసా తుక్ ఴ ట్ెభట్్స్ C ఆనెిక్షన్  
ేమ ంట్యల్ భామసగ ఱ దాామస ళచేి ఇ ఆనెిక్షన్ ళఱల  ఔడా ళహమోా ళహస్ భమిము ఴ తృసట్ోళ ఱుల ఱార్ కసమిసననభా 
ళశు ంద . ఴ ట్ెభట్్స్ C ఄఔయట్స ఆనెిక్షన్ ఴ ట్ెభట్్స్ A ఆనెిక్షన్ ఔనాా తఔుకళ రఫాళంతో ఈంట్ుంద  భమిము 
ట్రా న్స-అబ ైనేస్ యసి భ కొద దగస  మిగ ిఈంట్ుంద . మాంట్-ీHCV తృసజిట్్వ్ ఈంట్ుంద . 
చికూతస 
కసా తుక్ HCV ఆనెిక్షన్ ఈనా రసమికూ ఄనేఔ యకసఱ మీక్షఱు తుయాఴించాఔ చికూతస తుమసి మించాయౌ. రసయధ  తుమసి యణ, 
తీళరత, భదయం ఄఱరసట్ు, రసడ్ెతేనా భందఱు, మోగి ూయాప రసయధ  చమితరన ఫట్్ట చికూతస తృసర యంతేంచాఔ 
రతిచయయఱు ఎఱా ఈంట్ాయో ఉఴించి, దాతుకూ తఖగట్ుట  చికూతస మ జిబ న్ రణాయఔ చేమాయౌ. భధయ నండు తీళరంగస 
భదయం తాగ ేరసమిఱో తాఖడ్ం తగిగంచడ్ం భంచిద . 
చికూతస ఎళమికూ ఄంద ంచాయౌ? 
ఴ ట్ెభట్్స్ C రసయధ  తుమసి యణ ఄభనా మోఖుఱఔు చికూతస ఄంద ంచాయౌ. చికూతాస శభమం ళహమోా ళహస్ 
ఈండ్డ్ం/ఱేఔతృో ళడ్ం, డీకసం నేసవన్, చికూతాస యధానాఱు ( గ్ IFN, DAAS).  
పస్ట ఱభెన్ చికూతసగస ఎఔుకళ భంద  DAAS రసడ్ెతాయు. రెభయస్ జీననట్ెభప భమిము ళహమోా ళహస్ అధాయంగస DAAS ఎంత 
శభమం రసడాఱో తుమసి మించాయౌ. 
3.5 ఴ ట్ెభట్్స్ D 
ఴ ట్ెభట్్స్ డెఱాట  రెభయస్ ఆనెిక్షన్ కేళఱం ఴ ట్ెభట్్స్ B రెభయస్ ఆనెిక్షన్ ఈనా చినాహఱలఱోల  భాతరబ ేళశు ంద  (కో-
ఆనెిక్షన్) 
 
3.6 ఴ ట్ెభట్్స్ E 
ఴ ట్ెభట్్స్ E ఆనెిక్షన్ ేఖుశంఫంధ త రదేఱసఱ దాామస రసయహు  చెందతేంద , ఆద  ఴ ట్ెభట్్స్ A ఱాంట్్ ఆనెిక్షన్ 
కసతూ ఆద  ముఔు ళమశఱో ఈనారసమికూ ఄధ ఔంగస ళశు ంద  
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4.1 మేతస్ 
మసఫో యమిడ ేఔుట్ుంఫాతుకూ చెంద న యౌయససరెభయస్ జఞతిఱో ఔ రెభయస్ ళఱల  ఔయౌగ ేనయమోఆనేాళహవ్ రెభయల్ రసయధ  మేతస్. 
ఆద  జూననట్్క్ రసయధ  ఄంట్ ేజంతేళపఱ ళఱల  భనవేఱఔు శంఔామించ ేరసయధ . మేతస్ ళఱల  ఄఔయట్స ఎనెసపఱభెట్్స్ 
(ఫ్రభన్ ఆన ల్బేవన్) ళశు ంద . రెభయస్ ఆనెిక్షన్ ఈనా జంతేళపఱు భనవేయౌా ఔయళడ్ం ళఱల  ఱేదా ఆతయ 
యధాఱుగస రసట్్కూ దఖగయగస ఈండ్డ్ం ళఱల  అ రెభయస్ భతులహఱోకూ రరేయశు ంద . రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడ ఔ 
తృ ర ప భఱాకూసస్ తృసర యంతేంచఔతృో త ేమేతస్ తృసర ణాంతఔం ఄళపతేంద . 
రెభయస్ ఴమీయంఱోకూ రరేయంచాఔ ఄద  ళ ంట్రల్ నెయాస్ ళహశటమ్ ఔు ఎంత దయంఱో ఈంద  భమిము ఎంత శభమం 
యో ఔడాతుకూ డ్ెతేంద  ఄన ేదాతు మీద రసయధ  ఫమట్డ్డ్ం అధాయడు ఈంట్ుంద ; యసధాయణంగస రెభయస్ CNSఔు 
చేయడాతుకూ ఏడ్ె మోజుఱ నంచి అయు నెఱఱ ళయఔు శభమం డ్ెతేంద . ఔకయసమ ిరెభయస్ CNS చేయుఔునాాఔ 
భమిము రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడ ఔ మేతస్ ఔు చికూతస ఄంద ంచడ్ం ఄయసధయం భమిము మోగ ిమోజుఱ ళయళధ ఱో 
చతుతృో తాయు. 
మేతస్ తృసర ధమిఔ దఴఱో ఈనాపుడ్ె ఔతుహంచ ేఱక్షణాఱు: భాఱభెస్, తఱనొహు, జాయం.  
మేతస్ భుదయుతేనాపుడ్  ెఔతుహంచ ేఱక్షణాఱు: నొహు, ఄదపఱోఱేతు ఔదయౌఔఱు, అఱేతు అతరే త, దఃకం, 
తూయు తాఖఱేఔతృో ళడ్ం.  
మేతస్ భుద మితృో త ేఔతుహంచ ేఱక్షణాఱు: హచిి, యో భమితనభు, కోభా 
యసధాయణంగస మేతస్ ళచిిన మోఖుఱు ఱసాశ శంఫంధ త కొయత ళఱల  చతుతృో తాయు 
రసకూసన్ రేశకొతు భనవేఱఱో నయమోఱాజిఔల్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డాడ ఔ మేతస్ దాదాపగస చాళపక ేదామితీశు ంద . 
ఄభత ేశకసఱంఱో రసకూసన్ రేశకోళడ్ం దాామస రెభయస్ రసయహుతు తురసమించళచి.  
తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
I. తృో స్ట ఎకోసెవర్ తృో ర ప భఱాకూసస్  
రంచ అమోఖయ శంశి తేళప ఏదెభనా భతులహతు ఔమిళేు  దాతుా కసయట్గిమ ీIIIగస మిఖణ ంచి చికూతస ఄంద ంచాయౌ ఄతు 
చెపు ంద . ఆందఱో ఫాఖంగస భూడ్ె రధానబ ైన చయయఱు తీశకోరసయౌ భమిము భూడుంట్్కూ శభానబ ైన 
తృసర ధానయత ఆరసాయౌ: 
1. గసమాతుకూ చికూతస 
జంతేళప ఔమిచిన చోట్ుతు రెంట్న ేయబరయచాయౌ. గసమం తగేగ ళయఔు కొతుా ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిఔడ్గసయౌ. శఫుబ 
భమిము తూయు ఈయోగించి ఔడ్గసయౌ, గసమాతుా చేతితో భుట్ుట కోఔడ్ద. గసమం ళదద యంధరం డు ఈంట్ ేకసథెట్యల 
శయౘమంతో (70% అఱకయౘల్ ఱేదా తృో యడోన్ య ఱయవన్) గసమాతుా యబరయచాయౌ. కసయం, నన,ె శప, 
తుభమకసభ, ఈపు, ముదఱభెనయ గసమాతుా, మోగసతుా ఈదఽతం చేయసు భ; ఆఱాంట్ ్రసట్్తు రసడ్ఔడ్ద. 
జంతేళప ఔమిచిన గసమాతుకూ రెంట్న ేఔుట్ుల  రేమఔడ్ద; 24-48 ఖంట్ఱు అగసఔ మాంట్ీమేతస్ 
ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ ూఱసఔ యఱభెనతుా తఔుకళ ఔుట్రఱతో గసమాతుా ఔతృ ుచ. 
2. మేతస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ (RIG) ఈయోగించి తృసళహవ్ ఆభూమానెభజేవన్: గసమం ఄభన చోట్ ళహయంజితు 
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ఱోఱకూ తీశఔురెయల RIG ఆరసాయౌ భమిము య్వన్ తఖుగ తేంట్ ేగసమం చట్ృట  రేళహ మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ ఆరసాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: RIG కే ళహయంజితో మ ండొళ యసమ ిఆళాఔడ్ద. RIG ఆచిిన రదేఴంఱోన ేమ ండ్ళ యసమి ఆళాఔడ్ద. 
3. మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ తో ఄఔయట్స ఆభూమానెభజేవన్: షయయభన్ డుతృసల భడ్స ళ ల్ రసకూసన్ (HDCV) ఱేదా 
ూయమిప భడ్స చిక్ ఎంతరయో ళ ల్ రసకూసన్ (PCEC) ఱేదా ూయమిప భడ్స యమో ళ ల్ మేతస్ రసకూసన్ (PVRV) 
గసమాతుకూ శమ ైన చికూతస ఄంద న తమసాత మాంట్ీట్ెట్ానస్ చికూతస ముదఱు ట్టళచ .ి   
RIG మోతాద: 
షయయభన్ మేతస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ (HRIG) 20 IU/kg, ఖమివట మోతాద 1500 IU. 
ఇ భంద రసడ్డాతుకూ ఎట్ుళంట్ ్ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షా ఄళశయం ఱేద. 
ఖభతుఔ: HRIGన ఆంట్రా యనస్ (IV) దితి దాామస ఎకూకంచఔడ్ద  
భందన రసడేభుంద  20-25°Cఔు తీశఔుళచిి రసడాయౌ. 
ఱేదా 
ఎకూాన్ మాంట్ీమేతస్ ళయం (ERIG) 40 IU/kg, ఖమివట మోతాద 3000 IU 
చయమం మీద ళ తుసట్్యట్ ్మీక్షా చేయసఔ ఆఫబందఱు తఱెతుఔతృో తేన ేరసడాయౌ. గసమబ ైన ముదట్ ్మోజు (డే 0) 
ముదట్ ్మోతాద - శఖం మోతాద గసమం ఄభనా చోట్, మిఖతా శఖం IM దితిఱో ఆరసాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: చయమం మీద మీక్ష చేళహనపుడ్ె "నెఖట్్వ్" ళళేు  ఎనాప భఱాకూటక్ చయయఱు మసఔుండా రెభదయతు శయౘమంతో 
తదమ ిచికూతసఔు రెయళాయౌ. 
భదయం, ఖూల కోకసమిటకోభడ్సస భమిము కోల మోకూాన్ ళంట్్య రసకూసన్ రేళ ేశభమంఱో రసడ్ఔడ్ద. 
గసమం ఱోఱకూ ఄనేఔ యసయుల  ఆంజక్షన్ తృ డ్ళడ్ం భంచిద  కసద. 
మాంట్ీమేతస్ రసకూసన్ (ARV) 
రసకూసన్ ఐద ఆంజ క్షనల గస ఐద మోజుఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ. (డే 0, 3, 7, 14 భమిము 28). రసకూసన్ IM దితిఱో 
భాతరబ ేఆరసాయౌ. మోఖతుమోధఔత తఔుకళ ఈనా రసమికూ భమిము చినా/ దద ళమశ ఈనా రసమికూ భమిము 
ళ టమసభడ్స థెయ తీశఔుంట్ునా రసమికూ అయళ ఆంజక్షన్ (90ళ మోజు) ఆరొాచి.  
మోతాద - HDCV & PCEC రసకూసనల ఔు 2.5 IU/dose/ml, PVRV రసకూసన్ ఔు 0.5 ml  
డెఱాట భడ్స తృసర ంతంఱో ఆరసాయౌ; హఱలఱఔు  మాంట్ెమోఱాట్యల్ తెభ తృసర ంతంఱో ఆరసాయౌ. 
ఴ చిమిఔ: రసకూసన్ ఖుల ట్్మస్ భజిల్ ఔు ఆళాఔడ్ద 
ఆంట్రా డెయమల్ (ID) ల డ్యల్ కొతుగస రరేఴ ట్్టన TRC ల డ్యల్ రకసయం రేమాయౌ. ఆయ మ ండ్ె యకసఱు: 2-ళ భట్స దితి 
భమిము 8-ళ భట్స దితి. ఇ ఆంజ క్షనల  రేమడ్ం ళఱల  తృసపఱే నామింజ యంఖుఱో ఈండు కసశు   భకూ రసచినట్ుట  
ఄతుహంచాయౌ. ఔరేల ఄఱా మసఔతృో త ేఆంజక్షన్ ఫమట్కూ తీళహ, ఆఫబంద ఔయ తృసర ంతాతుకూ భమింత దఖగయఔు తీశఔురెయల 
రసకూసన్ రేమాయౌ. ID దితి ధయన తగిగంచడ్బ ేకసఔుండా మోఖతుమోధఔత తగిగన మోఖుఱఔు, కసమిటకోళ టమసభడ్సస, 
ఆభూమాననశ రళహవ్ థెయ, కోల మోకూాన్ రసడ్ెతేనా రసమికూ తాయగస ఈయోఖఔయం. 
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II. మేతస్ రసకూసన్ రేభంచఔునా రసమికూ జంతేళప ఔమిచాఔ ఄంద ంచాయౌళహన చికూతస  
నెయాస్ ట్్వయ రసకూసన్ (NTV) చికూతస తృ ంద న రసమికూ జంతేళప ఔమిళేు , మోఖుఱన కొతు  మోఖుఱుగసన ేమిఖణ ంచి 
చికూతస ఄంద ంచాయౌ. 
కసయట్గిమ ీI చికూతస తృ ంద న మోఖుఱఔు అయు నెఱఱఱోప జంతేళప ఔమిచి గసమం కసయట్గిమ ీII ఱేదా III ఄభత ే
కసయట్గిమీతు ఫట్్ట ూమిు చికూతస ఄంద ంచాయౌ.  
మోగి ఆద  ళయక ేకసయట్గిమ ీII ఱేదా III చికూతస తృ ంద  ఈంట్,ే మ ండ్ె ఫూశటయుల  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 ంద న మోఖుఱఔు మ ండ్ె ఫూశటయుల  ఆళేు  శమితృో తేంద   
IM - 0.5 ml/1 ml; ID - 0.1 ml గసమం ళదద; డే 0 భమిము 3. ఄభత ేమేతస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ 
ఆళాఔడ్ద. గసమాతుా తయచగస యబరయచాయౌ. 
 
III. ర-ఎకోసెవర్ తృో ర ప భఱాకూసస్  
రయోఖఱసఱఱో మేతస్ రెభయస్ మీద తు చేళేరసయు, జంతేరెభదయఱు, ఄట్య ఄధ కసయుఱు ళంట్ ్రసమికూ ఇ ఄళశి ళచేి 
ఄళకసఴం ఎఔుకళ. 
IM ఱేదా ID ట్్వయ ఔఱిర్ రసకూసన్ భూడ్ె మోతాదఱు మోజుఱు 0, 7 భమిము 28న ఆరసాయౌ.  
మోగికూ యవమశచి  
కసయట్గిమ ీII భమిము IIIగస ళమీగఔమించఖయౌగ ేఔుఔక కసట్లన ఄతయళశయ చికూతస ఄంద ంచళఱళహన ఄళశిగస మిఖణ ంచి 
మేతస్ తృో స్ట ఎకోసెవర్ చికూతస రెంట్న ేముదఱు ట్ాట యౌ  
గసమాతుా రెంట్న ేతూట్్తో భమిము ఄయోడున్ తో యబరయచాయౌ. 

 
 

ట్ేఫుల్ 1: కసయట్గిమీఱన ఫట్్ట మేతస్ యో కూన రసమికూ తీశకోరసయౌసన చయయఱు 
కసయట్గిమ ీ చికూతస 

కసయట్గిమ ీ– I 
జంతేళపఱతు ట్ుట కోళడ్ం ఱేదా 
అయౘయం  ట్టడ్ం  
జంతేళపఱు చయమం మీద నాఔడ్ం 

చికూతస ఄళశయం ఱేద 

కసయట్గిమ ీ– II 
చయమం ఉడున తృసర ంతంఱో జంతేళపఱు 
నెభమద గస కొయఔడ్ం, శాఱుబ ైన 
గీతఱు, యఔుంకసయఔుండా చయమం 

1. తూయు భమిము శఫుబతో గసమబ ైన చోట్ ద ఴేన తుభుయౖసఱ తృసట్ు 
ఔడ్గసయౌ  
2. మాంట్-ీమేతస్ రసకూసన్ ఆరసాయౌ: 
0.2ml (ID): కొకఔక చేతికూ డెఱాట భడ్స రదేఴంఱో 0.1 ml;  
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మిళహతృో ళడ్ం, చయమం ఉడున 
తృసర ంతంఱో జంతేళపఱు నాఔడ్ం 

మోజుఱు - 0, 3, 14 & 28 
ఱేదా 
1 ml (IM) డెఱాట భడ్స ఔండ్యం మీద; మోజుఱు - 0, 3, 7, 14 & 28  
ఖభతుఔ: చినాహఱలఱఔు ఔడా  భన చెహున మోతాదఱోన ేభంద 
ఆరసాయౌ; ఄభత ేరసకూసన్ న త డ్ ఱేట్యల్ రదేఴంఱో ఆరసాయౌ 

కసయట్గిమ ీ– III 
ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ యసయుల  చయమం 
ఱోఱకూ జంతేళపఱు ఔయళడ్ం ఱేదా 
యఔుం ళచేిఱా గోఔడ్ం, నాఔడ్ం ళఱల  
ఄంట్ుఔునా ఎంగియౌ ళఱల  భూయఔస్ 
బ ంఫలరన్ ఔంట్ామినేట్స ఄళాడ్ం, 
ఖతబఱం ఔయళడ్ం ఱేదా రసట్్ళఱల  
గీతఱు డ్డ్ం 

1. తూయు భమిము శఫుబతో గసమబ ైన చోట్ ద ఴేన తుభుయౖసఱ తృసట్ు 
ఔడ్గసయౌ 
2. మేతస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ (RIG) జంతేళప ఔమిచిన మోజ ేరేమాయౌ 
(DAY 0) 
- 20 IU/kg body weight (HRIG) 
3. మాంట్-ీమేతస్ రసకూసన్ ఆరసాయౌ 
- 0.2ml (ID): కొకఔక చేతికూ డెఱాట భడ్స రదేఴంఱో 0.1 ml; మోజుఱు - 
0, 3, 14 & 28 
ఱేదా 
1 ml (IM) డెఱాట భడ్స ఔండ్యం మీద; మోజుఱు - 0, 3, 7, 14 & 28 

 
మేతస్ చికూతసఔు ళచిిన మోఖుఱఔు ూయాం ర-ఎకోసెవర్ మేతస్ రసకూసన్ తీశకోళడ్ం ఱేదా ళ ల్-డుమ ైవ్డ  మేతస్ 
రసకూసన్ దాామస తృో స్ట-ఎకోసెవర్ తీశఔునా రసమికూ, భాభుఱుగస మాంట్-ీమేతస్ రసకూసన్ గసమం ఏయుడున మోజు 
భమిము భూడ్ళ మోజు (DAY 0 & 3) ID ఱేదా IM దాామస ఆరసాయౌ. మేతస్ ఆభూమాననగోల ఫుయౌన్ చికూతస 
ఆరసాయౌసన ఄళశయం ఱేద. మేతస్ రసకూసన్ రేభంచఔునా రసమిఱో నయట్రఱభెజింగ్ మాంట్ీఫాడ ీఔతూశం 0.5 IU/ml 
ఈంట్ ే భన చెహున తుమభాఱే యమికు ళమిుయసు భ. 
 
5.0 రెభయల్ ఴ మోమేజిక్ పళర్స  
5.1 ఆఫో ఱా 
భనవేఱు భమిము రసనయ జఞతికూ చెంద న జీళపఱఔు (కోతేఱు, గొమిఱాల ఱు & చింతృసంజీఱు) ళచేి తృసర ణాంతఔబ ైన 
రసయధ  ఆఫో ఱా ఴ మోమేజిక్ పళర్ (ఆఫో ఱా HF); ఆద  ప భఱోయమిడ ేఔుట్ుంఫాతుకూ చెంద న ఆఫో ఱా రెభయస్ ళఱల  
ళశు ంద . 
ఆఫో ఱా రసయహు  
ఆఫో ఱా భనవేఱోల కూ ఎఱా రరేయశు ంద  ఄన ేయవమం ఆంకస తుమసి మితం ఄళాఱేద. రెభజఞా తుఔుఱ రసదన రకసయం 
ఆఫో ఱా ఈనా జంతేళపఱ దఖగయఔు భనవేఱు రెలలడ్ం దాామస ఄద  భనవేఱకూ యో ఔుతేంద . ఔక ళయకూుకూ ఆఫో ఱా 
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ళచాిఔ ఄద  ఄనేఔ భామసగ ఱ దాామస శభాజంఱో యశుమిశు ంద : 
1. ఆఫో ఱా ఈనా ళయకూు యఔుం ఱేదా యశయునఱు ఱేదా ఴమీయ దరరసఱన నేయుగస భుట్ుట కోళడ్ం 
2. ఆఫో ఱాతో ఔఱులహతబ ైన ఆంజక్షన్ ఱాంట్ ్మిఔమసఱన భుట్ుట ఔుంట్ ే 
3. అశతరే ఱ దాామస: రెభయస్ యో కూన మోగితు PPE రేశకోఔుండా చికూతస ఄంద ంచడ్ం దాామస రెభదయ ళహఫబంద కూ 

యో ఔడ్ం  
4. ఆఫో ఱా ఈనా మోఖుఱు చతుతృోమాఔ రసమికూ ఄంతయకూామఱు చేళ ేదఖగయ భఽతదేయౘతుా నేయుగస భుట్ుట ఔునా 

రసయు & దఖగయునా రసయు 
5. ఫరతిఔునా ఱేదా చతుతృోభన ఆఫో ఱా ఈనా చింతృసంజీఱు, గొమిఱాల ఱు భమిము జింఔఱన ట్ుట కోళడ్ం 

దాామస  
 
ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స  
ఆఫో ఱాఔు యసధాయణంగస మ ండ్ె నండు ఆయరెభ ఔక మోజుఱు ఆంఔయఫలవన్ శభమం ఈంట్ుంద . ఇ రెభయస్ ళఱల  ళచేి 
ఆనెిక్షనల  ఄఔయట్స భమిము ఄతుా ళమశఱ రసమికూ ళశు ంద ;  భగస ఎట్ుళంట్ ్"కసమిమర్ ళేటట్స" ఈండ్ద.  
రసయధ  ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు: ఄఔయసమతేు గస ళచేి జాయం, ఫఱఴీనత, ఔండ్మసఱ నొహు, తఱనొహు 
భమిము గొంతే భంట్. ఇ ఱక్షణాఱ తమసాత తీళరబ ైన ఱక్షణాఱు ఔడా ఫమట్ డ్తాభ: రసంతేఱు, 
యమోచనాఱు, మసష్, కూడీా ఆం భమ మంట్స భమిము కసఱేమం తుతీయు తగిగతృో ళడ్ం.  
కొతుా శందమసైఱోల  మసష్, ఔనఱు ఎయాగస ఄళాడ్ం, రెకూకలైల , ఆంట్యాల్ & ఎక ర్యాల్ తెల డుంగ్ 
 
చికూతస 
రసయధ  ఱక్షణాఱు ఫమట్కూ ళచిిన తమసాత రసట్్కూ చికూతస ఄంద ంచాయౌ. ఱక్షణాఱు మసగసన ేచికూతస ఄంద ంచడ్ం 
దాామస మోగ ితృసర ణాఱు తుయౌహ ఄళకసఱసఱు  యుఖుతాభ.  
1. ఫ్ూల భడ్సస భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస IV దితి దాామస. 
2. అకూసజన్ ఄళశయం ఄనఔుంట్ ేఅకూసజన్ థెయ. 
3. యఔుతృో ట్ు, రసంతేఱు, యమోచనాఱు, జాయం భమిము నొహుకూ ఄళశమసతుా ఫట్్ట భందఱు. 
4. ఆనెిక్షనల  ఏబ ైనా ఈంట్ే రసట్్కూ చికూతస. 
మాంట్ీరెభయల్ భందఱు  
ఆఫో ఱాఔు మాంట్ీరెభయల్ భందఱు ఱేళప.  
మీజ నమసన్ (REGN-EB3) భమిము mAb114 ఄనే భందఱు రసడ్డ్ం దాామస ఆఫో ఱా మోఖుఱఱో భయణఱసతం 
తగిగందతు ఄధయమనంఱో తేయౌంద . రశు తాతుకూ ఇ మ ండ్ె భందఱే ఆఫో ఱాఔు రసడ్ెతేనాాయు. 
5.2 భాయబర్గ ఴ మోమేజిక్ పళర్ 
భాయబర్గ ఄనేద  భనవేఱోల  భమిము జంతేళపఱోల  ళచేి తీళరబ ైన ఴ మోమేజిక్ పళర్. దీతుకూ ఆఫో ఱా రెభయస్ ఔు 
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శంఫంధం ఈంద ; ఆద  ఔడా ప భఱోయమిడ ేఔుట్ుంఫాతుకూ చెంద న రెభయస్ ళఱల  ళచేి రసయధ . 
 
భాయబర్గ రసయహు  
జంతేళపఱ నండు భనవేఱఔు శంఔామిశు ందన ేరసదన ఈంద  కసతూ ఎఱా ళశు ంద  ఄన ేయవమం తుమసి యణ 
ఄళాఱేద. ఄభత ేభాయబర్గ ఴ మోమేజిక్ పళర్ ఔ భతులహ నండు ఆతయుఱఔు యో ఔుతేందతు భాతరం ఖుమిుంచాయు. 
ఈదాషయణఔు, జంతేళపఱ దాామస భాయబర్గ ళచిిన ళయకూుతు ఆతయుఱు నేయుగస కసతూ ఫ్ూల భడ్సస/ళ ల్ ఔఱిర్స దాామస 
కసతూ ఄంట్ుఔుంట్ ేరసమికూ ఔడా భాయబర్గ ళశు ంద .  
ఇ రసయధ  తయచగస అశతిరఱో దఖగయగస ఔయుినా రసమ ిభధయ ళశు ంద . ఴమీయంఱో ఈండ ేఫ్ూల భడ్సస యొఔక 
డరా  ల ట్సస, నేయుగస ళయకూు దఖగయ ఈండ్డ్ం, మిఔమసఱు, యఔుం, ఔణజఞఱం ముదఱభెన రసట్ ్ళఱల  రెభయస్ యో ఔుతేంద . మోగ ి
కోఱుఔునాాఔ ఏడ్ె రసమసఱ ళయఔు యయయం దాామస ఇ రెభయస్ యో క ేరభాదభుంద . భాయబర్గ ఆంఔయఫలవన్ 
శభమంఱో రసయహు  జయఖద. 
ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స 
భాయబర్గ ఔు యసధాయణంగస భూడ్ె నండు త మిమద  మోజుఱు ఆంఔయఫలవన్ శభమం ఈంట్ుంద . ఄతుా ళమశఱ 
రసమికూ ఆద  ళశు ంద ; ఄభత ే దదఱోల  ళచేి ఄళకసఱసఱు ఄధ ఔం. రసయధ  ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు మ ండ్ె 
దఴఱోల  ఖభతుంచళచ .ి  
ముదట్ ్దఴ: ఄఔయసమతేు గస ళచేి జాయం, చయౌ, తఱనొహు భమిము బ ైఅయౌుమా 
మ ండ్ళ దఴ: భాఔుయఱోతృసపయఱర్ మసల స్, ట్రంక్ మసష్, యకసయం, రసంతేఱు, గొంతే భంట్, తృ తిుఔడ్ెప నొహు, 
యమోచనాఱు, జఞండుస్, తృసంకూామాస్ ఆన ల్బేవన్, ఄధ ఔంగస ఫయుళప తగిగతృో ళడ్ం, యౌళర్ ప భఱయర్, భాళహవ్ 
ఴ మోమేజ్ (ఄతుా యంధరా ఱ దాామస), ఄనేఔ ఄళమరసఱు తుచేమఔతృో ళడ్ం, యౖసక్ భమిము భయణం. 
తృో ర గోాళహస్: భాయబర్గ ఴ మోమేజిక్ పళర్ ళచిిన మోఖుఱోల  23-25% భంద  చతుతృో తాయు 
చికూతస  
భాయబర్గ పళర్ ఔు ఎట్ుళంట్ ్చికూతస కసతూ రసకూసన్ కసతూ ఱేద. ఄభత ేశతృో మిటవ్ థెయ దాామస మోగి అశతిరఱో 
కోఱుకోరొచి: 

 ఫ్ూల భడ్సస భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస శభతేఱయత కసతృసడ్డ్ం 
 అకూసజన్ యసి భతు  కసతృసడ్డ్ం  
 ఫలడ్స ట్రా నసఫావన్ & కసల ట్్ంగ్ తౄసఔటర్స  
 ఆతయ శంకూలవటబ ైన ఆనెిక్షనల  ళళేు  రసట్్కూ చికూతస ఄంద ంచడ్ం 

 
5.3 మిఫ్టట రసయ్ పళర్ 
ఫునాయయమిడ ేఔుట్ుంఫాతుకూ చెంద న ఫ్ ల ఫో రెభయస్ జఞతికూ చెంద న మిఫ్టట రసయ్ రెభయస్ ళఱల  ళచేి జాయం; ఇ రెభయస్ 
దోభఱఱో ఈండు ఄద  జంతేళపఱఔు రసయహు  చేశు ంద ; అ జంతేళపఱ నండు జూననట్్క్ దితి దాామస భనవేఱఔు 



504 | P a g e   

శంఔామిశు ంద . ఄభత ేరెభయస్ ఈనా దోభఱ నండు ఔడా భనవేఱఔు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . భనవేయౌా, 
జంతేళపయౌా ఔుట్ేట ఄనేఔ యఔభుఱభెన దోభఱ ళఱల  ఇ రెభయస్ రసయహు  జయగొచి. ఏడుస్ దోభఱ ళఱల  భుకయంగస ఇ 
రసయధ  యో ఔుతేందతు ఖుమిుంచాయు. భనవేఱఔు నేయుగస ఱేదా మోక్షంగస ఆనెిక్ట ఄభన జంతేళపఱ యఔుం ఱేదా 
ఄళమరసఱ ళఱల  రెభయస్ యో ఔుతేంద . జంతేళపఱన కోళేట్పుడ్ ,ె రశళం చేభంచేట్పుడ్ె, యరెభదయం 
చేళేట్పుడ్ె మిఫ్టట రసయ్ రెభయస్ భనవేఱఔు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద .  
ఈదాషయణఔు, జంతేళపఱన కోళేట్పుడ్ె భతులహకూ ఔతిు  గసట్ు ఄళాడ్ం, చయమం ఱేతు తృసర ంతంఱో జంతేళప యఔుం 
ఱేదా ఆతయ ఔణజఞఱం ఄంట్ుకోళడ్ం, జంతేళపతు కోళేట్పుడ్ె యడ్ెదఱభేయ ఏమోయో ల్స ళఱల  రెభయస్ భతులహఱోకూ 
రరేయంచళచి. 
 
మిఫ్టట రసయ్ రెభయస్ యో కూన భతులహకూ భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు ఄళశిఱు ఫమట్డునపుడ్  ెభమిము జాయం 
మసఔభుంద శభమంఱో రెభయమిక్ గస భాయుతాడ్ె. ఄంట్ ేదోభఱు రెభయస్ ఈనా ళయకూుతు ఔుట్టడ్ం దాామస దోభ 
ఱోఱకూ రెభయస్ రరేయంచఖఱద; ఇ దోభ ఆతయుఱన ఔుట్టడ్ం దాామస రసమికూ మిఫ్టట రసయ్ పళర్ ళశు ంద .  భగస ఇ 
దోభఱఱో జీయతకసఱం తృసట్ు రెభయస్ ఈండుతృో తేంద . 
 
ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స మ ండ్ె నండు అయు మోజుఱు. రసయధ  ఱక్షణాఱు భమిము శంకేతాఱు ఆన ల్ఎంజఞన తృో యౌ 
ఈంట్ాభ: ఄఔయసమతేు గస ళచేి జాయం, తఱనొహు, బ ైఅయౌుమా, రెనానొహు, బ డ్ తఖుశఔుతృో ళడ్ం, 
తౄో ట్ోతౄో తమా భమిము రసంతేఱు. రసయధ  తీళరభభేయ కొదీద బ తుంజోఎనెసపఱభెట్్స్ భమిము ఴ మోమేజిక్ పళర్ 
ళంట్్య మసరొచి.    
 
మిఫ్టట రసయ్ రెభయస్ ళఱల  తీళరబ ైన ఆఫబందఱు డ్డ్ం ఄనేద  ఄయుద;  భగస ఇ రెభయస్ యో కూన మోఖుఱఔు 1%  ఔనాా 
తఔుకళ భంద క ేతృసర ణాతృసమం ఈంట్ుంద . రసయధ  ఱక్షణాఱు నాఱుఖు నండు ఏడ్ె మోజుఱు ఔతుహంచాఔ ఴమీయంఱోతు 
మోఖతుమోధఔ ళయళశి ఖుయుు డ్ెతేంద ; IgM & IgG ఔతుహంచడ్ం దాామస ఇ ఄంఱసతుా తుమసి మించకోరొచ .ి ఔాభంగస 
యఔుం నండు ఇ రెభయస్ త ఱగితృో తేంద . 
 
చికూతస 
మిఫ్టట రసయ్ పళర్ ఔు FDA అమోద త చికూతస ఄంట్ృ ఏమీ ఱేద. ఇ రసయధ  ళచిిన రసమిఱో ఖమివట శంకయఱో ఆద  
చాఱా తఔుకళ కసఱం ఈంట్ుంద  భమిము శాఱుబ ైన ఱక్షణాఱన ఫమట్ డ్ెతోంద ; కసఫట్్ట తుమిదవటబ ైన చికూతస ఇ 
రసయధ కూ ఄళశయం ఱేద. తఱనొహు, జాయం ళంట్ ్శాఱు ఱక్షణాఱఔు యసధాయణ భందఱు తీశఔుంట్ ేశమితృో తేంద . 
మ ండ్ె మోజుఱ నండు ఏడ్ె మోజుఱ ఱోప రసయధ  తగిగతృో తేంద . 
 
5.4 ఎఱోల  పళర్ 
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దోభ ఔుట్టడ్ం; రతేయకూంచి ఏడుస్ దోభ ఔుట్టడ్ం ళఱల  ఫ్సల యరెభయస్ జఞతికూ చెంద న రెభయస్ భతులహఱోకూ రరేయళేు  భ ఱోల  
పళర్ ళశు ంద . యసధాయణంగస ఇ రసయధ  శాఱుబ ైన ఱక్షణాఱతో ఈండు దానంతట్ ఄద ేతగిగతృో తేంద . కొతుా యసయుల  
ఎఱోల  పళర్ ళఱల  ఴ ట్ెభట్్స్ భమిము ఴ మోమేజిక్ పళర్ ళశు ంద , యట్ ్ళఱల  మోగ ితృసర ణాఱకూ రభాదభుంద .  
 
ఫ్సల యరెభయస్ యో కూన భతులహకూ భూడ్ె నండు ఐద మోజుఱు ఄళశిఱు ఫమట్డునపుడ్  ెభమిము జాయం 
మసఔభుంద శభమంఱో రెభయమిక్ గస భాయుతాడ్ె. ఄంట్ ేదోభఱు రెభయస్ ఈనా ళయకూుతు ఔుట్టడ్ం దాామస దోభ 
ఱోఱకూ రెభయస్ రరేయంచఖఱద; ఇ దోభ ఆతయుఱన ఔుట్టడ్ం దాామస రసమికూ ఎఱోల  పళర్ ళశు ంద .  భగస ఇ 
దోభఱఱో జీయతకసఱం తృసట్ు రెభయస్ ఈండుతృో తేంద . 
 
చికూతస & తురసయణ  
ఎఱోల  పళర్ ఔు FDA అమోద త చికూతస ఄంట్ృ ఏమీ ఱేద. ఇ రసయధ  ళచిిన రసమిఱో ఖమివట శంకయఱో ఆద  చాఱా 
తఔుకళ కసఱం ఈంట్ుంద  భమిము శాఱుబ ైన ఱక్షణాఱన ఫమట్ డ్ెతోంద ; కసఫట్్ట తుమిదవటబ ైన చికూతస ఇ 
రసయధ కూ ఄళశయం ఱేద. తఱనొహు, జాయం ళంట్ ్శాఱు ఱక్షణాఱఔు యసధాయణ భందఱు తీశఔుంట్ ేశమితృో తేంద . 
ఄభత ేఎఱోల  పళర్ ళచిిన రసయు ఴ ైడేరవన్ కోశం ఫ్ూల భడ్సస ఫాగస తీశకోరసయౌ. ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షనల  ఏబ ైనా 
ఈంట్ ేమాంట్ీఫయోట్్క్స రసడాయౌ. 
ఎఱోల  పళర్ రసకూసన్ ఎపుడ్  ెరేభంచకోరసయౌ? 
హఱలఱు ≥ 9 నెఱఱ ళమశ రసయు: 

1. ఎండ్మిక్ తృసర ంతాతుకూ రెయళాయౌ ఄనఔునాపుడ్  ె
2. ఆతయ దేఱసఱఔు రెయళాయౌ ఄనఔునాపుడ్  ెరసమ ితుమభాళయ రకసయం  

ఎండ్మిక్ రదేఱసతుకూ రమాణం ఄభేయ ద  మోజుఱ భుంద  
రతి ద  శంళతసమసఱఔు ఔ యసమి భయా రసకూసన్ రేభంచకోరసయౌ 
 
6.0 ఎకససెండెడ్స ఆభూమానెభజేవన్ తృోర గసా ం  
ఇ కూంద  రసట్్కూ ఎకససెండెడ్స ఆభూమానెభజేవన్ తోృ ర గసా ం దాామస రసకూసన్ ఄంద ంచాయౌ: క్షమ (ట్ృయఫయుకాఱోళహస్), 
తృో యౌయోభమఱభెట్్స్, డుఫ్ు మిమా, ఉహంగ్ కసఫ్, ట్ెట్ానస్, ఴ ట్ెభట్్స్ B, మీశల్స భమిము ఴీమోపహఱలస్ 
ఆన ల్ఎంజఞ ట్ెభప్ B ఆనెిక్షనల  
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చితరట్ం 1: చినాహఱల ఱోల  ఆభూమానెభజేవన్ చేభంచళయౌసన కసఱట్్టఔ 
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22ళ ఄధాయమం 
ఆతయ తృోర ట్ోజోరస ఆనెిక్షనల  

 
1.0 య్వమతుమాళహస్ (Leishmaniasis) 
య్లేమతుమా జఞతికూ చెంద న తృో ర ట్ోజోరస ళఱల  ఇ రసయధ  ళశు ంద ; య్వమనామళహస్ మ ండ్ె యకసఱుగస ఫమట్డొచి  
1. యసధాయణ యళ యల్ ఆనెిక్షన్ (ఔఱా-ఄజఞర్) 
2. ూమిు ఔుయట్ేతుమస్ ఆనెిక్షన్ (ఒమిమంట్ల్ యో ర్) 
ఔఱా-ఄజఞర్ ళళేు  మోగికూ జాయం, ళరలననబ గసయౌ, యౌళర్ మిభాణం  మిగితృో ళడ్ం భమిము యౌంఫ్ఄడుననతి ళంట్ ్
ఱక్షణాఱు ఔతుహయసు భ.  
ఔుయట్ేతుమస్ ఆనెిక్షన్ ఄభత,ే తృో ర ట్ోజోరస ఈనా రదేఱసఱోల  ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ య్వన్స ఔతుహయసు భ, యట్్ దాామస 
య్లేమతుమా డొననరసన్ జీళపఱన ఖుమిుంచళచి 
 
చికూతస 
మోగికూ చఱలతు యసుంజ్ దాామస కసడ్ం, యఱసాంతి భమిము ఄధ ఔ తృో ర ట్ీనల  ఈనా అయౘయం 
ఫలడ్స ట్రా న్స-పూయవన్ 
నాన్-ళ ుళహపహక్ రసయధ కూ చికూతస  
1. తృసమసళ ట్భాల్ 500-1000 mg భాతరఱు, 6-8 ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి జాయం తగిగంచేందఔు. 
2. ఆంట్ర్-ఔమ ంట్ు ఆనెిక్షనల  ఏబ ైనా ఈంట్ ేరసట్్కూ చికూతస. 
ళ ుళహపహక్ రసయధ కూ చికూతస 
యో డుమం ళ జటఫో ఖూల కోనేట్స  200 mg ఆంజక్షన్ ముదట్ ్యసమ ిరసడు మోగికూ శమితృో తేంద  ఄనఔుంట్ ేమోతాదన 20 
mg/kgఔు భామిి యోల  IV దాామస ఎకూకంచాయౌ. ఆఱా 28 మోజుఱు ఆరసాయౌ. IM ఆంజక్షన్ నొహుతు ఔయౌగిశు ంద  కసఫట్్ట 
IV భామసగ తుా ళహతౄసయుస చేయసు యు, ఄభత ేIV భాయగం దాామస భంద ఎకూకళేు  దఖుగ  ఄధ ఔంగస ళశు ంద . 
ఱేదా 
మాంతోౄ ట్ెమిళహన్ B ఆంజక్షన్ మోజుకూ 1 mg/kg. ఇ భంద మోజు భామిి మోజు ద ఴేన మోజుఱు ఆరసాయౌ. 
ఴ చిమిఔ: ఇ భంద రసడ్ఔం ళఱల  రసంతేఱు, యమోచనాఱు ళయసు భ. ఆయ కసఔ ఴ తృసట్ాకూసళహట్,్ మీనల్ ట్ాకూసళహట్,్ 
కసమిడమాక్ ట్ాకూసళహట్ ్ఔడా ఫమట్డొచి.  
యో డుమం ళ జటఫో ఖూల కోనేట్స దాామస మోగ ిశుంద ంచఔతృో తేన ేఇ భంద రసడాయౌ. 
ఱేదా 
మిఱెట తౄో ళ భన్ భాతరఱు  
 దదఱఔు - 12 శంళతసమసఱు  భఫడున రసయు భమిము 25 కేజీఱు  భన ఫయుళప ఈనారసయు - 50 mg, మోజుకూ మ ండ్ె 



508 | P a g e   

యసయుల  అయౘయం తమసాత; 28 మోజుఱు. 25 కేజీఱు ఱోప ళమశనా  దదరసలాకూ 50 mg మోజుకూ ఔ యసమ;ి 28 
మోజుఱు. 
హఱలఱఔు - 2 నండు 11 శంళతసమసఱ ఱోప ళమశ - మోజుకూ 2.5 mg/kg అయౘయం తీశఔునా తమసాత; 28 
మోజుఱు. 
ఴ చిమిఔ: ఇ భంద మ ండ్ె శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు, ఖమిైణీఱఔు భమిము శంతాననతుతిు , ళచిిన ళు రఱఔు 
భమిము తృసఱు ఆచేి తఱుల ఱఔు ఆళాఔడ్ద. 
ఇ రసయధ  చికూతసఔు ఈయోఖడ ేఆతయ భందఱు: 
 ంట్ామిడెభన్ ఆయో ఆతియోనేట్స (IV/IM) 4 mg/kg/day ఆంజక్షన్; 15-30 మోజుఱు. 
ఴ చిమిఔ: నెతౄో ర ట్ాకూసళహట్,్ ఫో న్ భమో శ రవన్, ఴ ైతృో గ టలకేమిమా, డ్మాఫ్ట్్స్ బ యౌట్స్, ఄరితిమమ ళంట్్ తీళరబ ైన 
రతిచయయఱు ఇ భంద ళఱల  ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
ఱేదా 
ఄబ ైననళహడెభన్ (IM) 12-15 mg/kg/day ఆంజక్షన్; 21 మోజుఱ తృసట్ు. 
మోగి పనఃమియౕఱన 6 రసమసఱఔు భమిము 6 నెఱఱఔు ఔ యసమ ిజయతృసయౌ. 
అయు నెఱఱ తమసాత ఎట్ుళంట్ ్ఄళశిఱు ఱేఔతృో తే భమిము రసయధ  తియఖఫ్ట్టఔతృో త ేమోగికూ నమం ఄభనట్ుట .  
రసయధ  తియఖఫడుత ేచికూతస 
యో డుమం ళ జటఫో ఖూల కోనేట్స 20 mg/kg/day ఆంజక్షన్, ఎతుమిద  రసమసఱు 
ఱేదా 
మాంతోౄ ట్ెమిళహన్ B ఆంజక్షన్ మోజుకూ 1 mg/kg. ఇ భంద మోజు భామిి మోజు ద ఴేన మోజుఱు ఆరసాయౌ. 
ఱేదా 
ఱభెతృో యో భల్ మాంతోౄ ట్ెమిళహన్ B 2-5 mg/kg/day IV, ఔట్ ్నండు ఐదళ మోజు ళయఔు, తమసాత దనాఱుఖళ 
మోజు భమిము ఆయరెభ ఔట్ళ మోజు. 
 
2.0 ట్్రతృసననయో మిమాళహస్ (Trypanosomiasis) 
ఇ రసయధ  మసళడాతుకూ కసయణం తృసమసళ భట్్క్ తృో ర ట్ోజోరస ఄభనా ట్్రతృసననయో భా ఫూర ళ య్ గసంతఎనేస భమిము 
ట్్రతృసననయో భా ఫూర ళ య్ మోడీళహఎనేస. 
ఱక్షణాఱు: జాయం, యౌంఫ్అడుంతి, CNS ఱక్షణాఱు - తఱనొహు, ఖందయగోలం, ట్ెరభర్స భమిము  భమ ళహస్. చికూతస 
రెశఱుఫాట్ు కోశం ఇ రసయధ తు మ ండ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించాయు: CNS రబేమం ఈనా ట్్రతృసననయో మిమాళహస్, CNS 
రబేమం ఱేతు ట్్రతృసననయో మిమాళహస్. 
 
చికూతస 
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రసయధ  దఴన ఫట్్ట, యకసతుా ఫట్్ట భమిము యశుయణన ఫట్్ట చికూతసన తుయణభయసు యు. ముదట్ ్దఴఱో ఈనాపుడ్ె 
రసడ ేభందఱు శయక్షుతబ ైనయ భమిము మోగికూ ఆళాడాతుకూ శఱబంగస ఈంట్ాభ. దఴఱు  మిగ ేకొదీద భందఱు 
ఆళాడ్ం ఔవటతయం ఄళపతేంద . రసయధ  తుమసి యణఔు యసధాయణ మీక్షఱతో తృసట్ు కొతుాయసయుల  ఱంఫార్ ంఔిర్ చేళహ 
ళ మిఫోర ళ భునల్ ఫ్ూల భడ్స ళేఔమించి మసనాజీయ ఈతుకూ ఖుమించి తెఱుశకోరసయౌస మసరొచి. 
మ ండ్ళ దఴఱో చికూతస శపఱం ఄరసాయౌ ఄంట్ ేఇ దఴఱో రసడ ేభందఱు శభయిళంతంగస ఫలడ్స-ఫ్రభన్ ఫామిమర్ 
న దాట్ుఔుతు మసనాజీయతు చేయుకోరసయౌ. 
రంచ అమోఖయ శంశి ఇ రసయధ కూ అయు భందఱు ళహతౄసయుస చేళహంద .  
1.  ంట్ామిడెభన్ - ఆద  ముదట్ ్దఴ రసయధ కూ ఈయోగియసు యు. గసంతభ న్స ఆనెిక్షన్ ఔు చికూతస ఄంద ంచడాతుకూ ఇ 
భంద రసడ్ెతాయు. 
2. శమసమిన్ - ఆద  ముదట్ ్దఴ రసయధ కూ ఈయోగియసు యు. మోడుళహభ న్స ఆనెిక్షన్ ఔు చికూతస ఄంద ంచడాతుకూ ఇ 
భంద రసడ్ెతాయు. 
3. బ ఱామోసతృసర ల్ - ఆద  మ ండ్ె యకసఱ ట్్రతృసననయో మిమాళహస్ ఆనెిక్షనల ఔు ఈయోఖడ్ెు ంద . ఇ భంద రశు తాతుకూ 
మోడుళహభ న్స చికూతసఔు పస్ట ఱభెన్ మ జిబ ం గస రసడ్ెతేనాాయు.  
4. ఎఫ్ోల తుతెభన్ - ఆద  బ ఱామోసతృసర ల్ ఔంట్ ేతఔుకళ ట్ాకూసళహట్ ్ఔయౌగిన భంద. ఇ భంద యసధాయణంగస తుపపమిటభాక్స 
తో ఔయౌహ రసడ్ెతాయు, ఄభత ేమోననథెయఱో ఔడా ఎఫ్ోల తుతెభన్ రసడ్ెతాయు. 
5. తుపపమిటభాక్స -  భన చెహున యధంగస ఎఫ్ోల తుతెభన్ తోఔయౌహ ఇ భంద రసడ్ెతాయు. దీతు ళఱల  చికూతాస శభమం 
తఖగడ్బ ేకసఔుండా మోగ ితాయగస కోఱుఔున ేఄళకసఱసఱు  యుఖుతాభ. 
6. ప కూసతుడ్జోల్ - ఆద  గసంతభ న్స ఆనెిక్షన్ ఔు చికూతస ఄంద ంచ ేభంద. అయౘయం తీశఔునా 30 తుభుయౖసఱ 
ఱోప ఇ భంద రేశఔుంట్ ేశభయిళంతంగస తు చేశు ంద . 
 ంట్ామిడెభన్ భమిము శమసమిన్ ముదట్ ్దఴ చికూతసఔు రసడ్ెతాయు. 
బ ఱామోసతృసర ల్, ఎఫ్ోల తుతెభన్ భమిము తుపపమిటభాక్స మ ండ్ళ దఴ చికూతసఔు రసడ్ెతాయు. 
ప కూసతుడ్జోల్ ఏ దఴఱోనెభనా రసడొచి. 
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23ళ ఄధాయమం 
ఆతయ ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షనల  

 
1.0 అంథార క్స 
జంతేళపఱోల  ఄధ ఔంగస ఔతుహంచ ేరసయధ  అంథరా క్స; ఄభత ేఆనెిక్ట ఄభన జంతే చయమం, యో ుర్స ఱుికోళడ్ం 
భమిము ఆనెిక్ట ఄభన భాంయసతుా తినడ్ం ళఱల  భనవేఱకూ ళశు ంద . కసఫట్్ట ఇ రసయధ  ఔుయట్ేతుమస్, ఱమనమ ీ
భమిము/ఱేదా ఆంట్ళ జటనల్ ఄరొాచి. ఱక్షణాఱు: దయద, భాయౌగ ాంట్స శిల్,  భమ కూసమా భమిము ఄయుదగస 
ఱమనమ ీ& GI ఄళశిఱు 
చికూతస 
అంథరా క్స చికూతస ఔనఔ అఱశయం ఄభత ేమోగ ిచతుతృోభ ేఄళకసఴం ఈంద .  
తీళరబ ైన డుభా ఱేదా ళహశటమిక్ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఱేతు ఔుయట్ేతుమస్ అంథరా క్స ఄభత ేఇ కూంద  మాంట్్ఫయోట్్క్స 
దాామస చికూతస ఄంద ంచాయౌ: 
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ (O) -  దదఱఔు 500 mg, హఱలఱఔు 10-15 mg/kg; నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి  
ఱెరోఫో్ల కససళహన్ (O) - 500 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి 
డాకూసళ భకూలన్ (O) -  దదఱఔు 100 mg, హఱలఱఔు 2.5 mg/kg; నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ఄభాకూసళహయౌలన్ (O) - 500 mg ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
తీళరబ ైన డుభా ఱేదా ళహశటమిక్ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఱేతు ఱేదా ఆనహఱేవన్ ఎకోసెవర్ రభాదం ఱేతు ఔుయట్ేతుమస్ 
అంథరా క్స ఄభత ేమాంట్్ఫయోట్్క్స 7 నండు 10 మోజుఱు రసడ్ెతాయు. ఔరేల ఔాభంగస మోగికూ ఆనహఱేవన్ 
ఎకోసెవర్ శభశయ ఏయుడుత ేచికూతసన 60 మోజుఱు కొనయసగించాయౌ.  
ఖమిైణీఱు, తృసఱు ఆచేి తఱుల ఱు భమిము హఱలఱఔు ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ భమిము డాకూసళ భకూలన్ ఆళాఔడ్ద. ఄభత ే
రసయధ తు దఽలహటఱో ఈంచఔుతు యట్్ఱో ఏదెభనా ఔట్ ్ఄళశమసతుా ఫట్్ట ళహతౄసయుస చేయొచి. ఄభత ేదీయఘకసయౌఔ చికూతస 
ఄభత ేభాతరం ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ భమిము డాకూసళ భకూలన్ రసడ్ఔుండా ఄభాకూసళహయౌలన్ రసడాయౌ. 
ఄభాకూసళహయౌలన్ -  దదఱఔు 500 mg, హఱలఱఔు 15-30 mg/kg. మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; దాాఱుఖు నండు ఆయరెభ 
ఔక మోజుఱు. 
ఇ చికూతస ళఱల  మోగి తృసర ణాఱఔు ఄతృసమం ఱేద కసతూ య్వన్  మిగ ిఎయసకర్ దఴఔు చేయుఔున ేఄళకసఴం ఈంద . 
తీళరబ ైన డుభా ఱేదా ళహశటమిక్ రసయధ  ఱక్షణాఱు ఈనా ఆనహఱేవన్ ఎకోసెవర్ ఈనా అంథరా క్స ఱేదా ఔుయట్ేతుమస్ 
అంథరా క్స ఈనాట్టభత ే2 ఱేదా 3 మాంట్్ఫయోట్్క్స దాామస థెయ ఄంద ంచాయౌ. మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయఱో 
ఫాఖంగస ఫాక టమిళ భడ్ల్ మాకూటయట్ ీఖఱ ≥ 1 మాంట్్ఫయోట్్క్ భమిము  ≥ 1 తృో ర ట్ీన్ ళహంథళహస్ ఆతుహతట్ర్ ఔయౌహ 
రసడాయౌ (ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్ భమిము కూలండాబ ైళహన్). తృో ర ట్ీన్ ళహంథళహస్ ఆతుహతట్ర్ ళఱల  ట్ాకూసన్ ఈతుతిు  తుయౌచితృోభ ే
ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ. 
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ఫాక టమిళ భడ్ల్ మాకూటయట్ ీఖఱ మాంట్్ఫయోట్్క్స: 
ళహతృో ర ఫ్ోల కససళహన్ (IV) -  దదఱఔు 400 mg, హఱలఱఔు 10-15 mg/kg. నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
ఱెరోఫో్ల కససళహన్ (IV) - 750 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
మోకూసఫ్ోల కససళహన్ (IV) - 400 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
బ మో నెమ్ (IV) - 2 g, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ఆమి నెమ్ (IV) - 1 g, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
రసంకోబ ైళహన్ (IV) - ళయం ట్రఫ్ కసనసంట్ేరవన్ 15-20 mcg/mL ఈండే యధంగస మోతాదతు ఆరసాయౌ 
 తుసయౌన్ G (IV) - 4 million units, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
మాంహళహయౌలన్ (IV) - 3 g, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి( తుసయౌన్ తుమోధఔత ఈనా ళ టభనల ఔు) 
తృో ర ట్ీన్ ళహంథళహస్ ఆతుహతట్యుల గస తుచేళ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స 
యౌనెజోయౌడ్స (IV) - 600 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
కూలండాబ ైళహన్ (IV) - 900 mg, ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
డాకూసళహయౌలన్ (IV) - 200 mg కొద దమోజుఱు ఇ మోతాద కొనయసగించాయౌ, అ తమసాత 100 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు 
ఔ యసమ ి
కోల మసంప తుకసల్ (IV) - 1 g, 6 నండు 8 ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి 
భమఱోశ రవన్ ఈనా మోఖుఱఱో యౌనెజోయౌడ్స జఞఖాతుగస రసడాయౌ; ఇ భంద దీయఘకసఱం రసడ్ఔం ళఱల  నయమోఱాజిక్ 
రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . 
కోల మసంప తుకసల్ భంద CNS దాామస ఔడా రరేయంచి తుచేమడ్ం ళఱల  అంథరా క్స చికూతసఔు ఄధ ఔఱసతం భంద  
రసడ్ెతాయు. 
మితౄసమిున్ తృో ర ట్ీన్ ళహంథళహస్ ఆతుహతట్ర్ కసఔతృో భనుట్్కు దీతుకూ ఈనా ళహనమిుళ భట్్క్ ఖుణాఱ (మాంట్్ఫయోట్్క్ తో 
ఔయౌళహనపుడ్ె) ళఱల  అంథరా క్స చికూతసఱో ఈయోఖడ్ెతేంద . 
బ తుంజ భట్్స్ ఈనాట్ుట  ఄనభానం ఈంట్,ే బ మో నెమ్ తోతృసట్ు ఆతయ మాంట్్ఫయోట్్క్స రసదాఱు. ఔరేల 
బ మో నెమ్ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో తే ఆమి నెమ్ ఱేదా ళహఱాయసట ట్్న్ రసడొచి. IV కసంతనేవన్ థెయ 2 రసశమసఱ 
తృసట్ు ఆచిి మోగ ిళహితితు బ యుఖుయచాయౌ. ఔరేల మోగి ఔనఔ ఏమోయో ఱభెస్డ  యో ుర్స ళఱల  ఆఫబంద  డ్ెతేంట్ ే
చికూతసన 60 మోజుఱ తృసట్ు కొనయసగించాయౌ, ఱేదంట్ ేరసయధ  తియఖఫ్ట్ేట ఄళకసఴం ఈంద . IV థెయ ూయుమాయఔ ఒయల్ 
మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయకూ భామసయౌ. 
 
2.0 భాళ జటట్స్ (ఫ్రస్ట ఄఫసస్) 
మొభుమఔు ళచేి ఆన ల్బేవన్ న భాళ జటట్స్ ఄంట్ాయు. ళ టప భఱోకోఔకస్ ఱేదా ళ ట తోృోట కోఔకల్ ఫాకుటమిమా ళఱల  ఇ రసయధ  
ళశు ంద . మొభుమ ఎయాగస భామ,ి రసచితృోభ నొహు ళశు ంద . ఫ్రస్ట ఄఫసస్ ఈనాపుడ్ె మొభుమఱో చీభు 
ఏయుడ్ెతేంద . ఱక్షణాఱు: ఱేతగస ఄళాడ్ం, రసప, ఎయాగస ఄళాడ్ం, రదేఴం రేడుగస ఈండ్డ్ం, జాయం భమిము 
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యౌంఫ్ ననడ్సస నొహు.  
భాళ జటట్స్ ఔు మాంట్్ఫయోట్్క్స భమిము మాంట్ీఫ్ోల జిళహటక్స ఆరసాయౌ. రసయధ  భుద మ ిఫ్రస్ట ఄఫసస్ ఄభత ే
ఴశు రచికూతస చేళహ, మాంట్్ఫయోట్్క్స రసడాయౌ    
చికూతస  
యఱసాంతి, మొభుమఔు అదయుళప ఈండాయౌ భమిము మోగ ియయళపఔు తృసఱు ఆరొాచి; ఄభత ేఄఫసస్  దదద  ఄభత ే
ఫాట్్ల్ దాామస తృసఱు ఆళాడ్ం భంచిద . 
భందఱు  
ముదట్ ్దఴఱోల  (ఆన్-డ్యమేవన్ భాతరబ)ే: 
1. ఎమితరోబ ైళహన్ 500 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు  
ఱేదా  
మసకుసతరోబ ైళహన్ 150 mg భాతరఱు, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల   
2. బ ట్ోర తుడ్జోల్ 400 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఏడ్ె మోజుఱు 
3. ఐఫుతృో ర ప న్ 400 mg భాతరఱు, అరసయసతుా ఫట్్ట 
ఔరేల బ యుఖుదఱ ఱేఔతృో భనా ఱేదా ఄఫసస్  దదద  ఄభనా: 
1.  భన చెహున యధంగస మాంట్్ఫయోట్్క్స 
2. మేడుమల్ ఆతుసవన్ దాామస ఄఫసస్ మీద ఈనా ఈనా ఱినెభన చయమం నండు ఆతుసవన్ భమిము డెభరనేజీ 
దాామస చీభుతు త ఱగించాయౌ. ఔరేల ఄఫసస్  దదద  ఄభత ేఇ చికూతస ఆంట్ర్-కోశటల్ ఫాల క్ ఱేదా భతేు  ఆచిి 
చేమాయౌ.  
3. ఄఫసస్ ఈనా రదేఱసతుకూ రతిమోజు డెరళహసంగ్ ఄళశయం. 
4. తయౌలకూ ఔనఔ తృసఱు ఆళాడ్ం నొహుతు తెహుశు ంట్ ేయౘమోమనల  రసడు ఱాకేటవన్ శ రవన్ చేయొచి. 
మోగికూ యవమశచి  
> మోగ ియబరతన తృసట్్ంచాయౌ భమిము  దద ఄఫసస్ ఄభత ేతు మ ండ్ె మొభుమఱ నండు తృసఱు ఆరొాచి. 
> యయళపకూ ఎదఖుదఱ రకసయం ఆతయ అయౘయప ఄఱరసట్ుల  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, ళ ఫ్హటకసమమిక్ భమిము నయమోతుక్ యౄంఱో ఈంట్ుంద ; ఆందఱో ఫుయఫో తుక్ 
ేల గ్ ఄధ ఔంగస ఔతుహశు ంద . ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స ఏడ్ె మోజుఱు ఱేదా ఄంతఔంట్ ేతఔుకళ; ఫుయఫో తుక్ ేల గ్ ఔు 
చికూతస ఄంద ంచఔతృో త ే50%-60% మోఖుఱు చతుతృోభే ఄళకసఴం ఈంద . ళ ఫ్హటకసమమిక్ ేల గ్ భమిము నయమోతుక్ 
ేల గ్ ఔు చికూతస ఄంద ంచఔతృో త ే100% కచిితతాంతో మోఖుఱు చతుతృో తాయు. 
చికూతస  
ళ హటళ మిక్ ఱేదా నయమోతుక్ ేల గ్ ళచిిన మోఖుఱఱఱో 24 ఖంట్ఱ ఱోప చికూతస తృసర యంతేంచాయౌ. మీనల్ పంక్షన్ 
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యసధాయణ ళహితిఱో ఈంద  ేల గ్ ళళేు  ఇ కూంద  భందఱఱో ఔట్ ్రసడాయౌ: 
ళ ట తోృోట బ ైళహన్ (IM) 15 mg/kg, మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల . ఖమివట మోతాద 1 g. 
జ ంట్ాబ ైళహన్ (IM/IV) ముదట్ ్యసమ ిరసడునపుడ్ె  2 mg/kg, అ తమసాత నండు 1.7 mg/kg ఎతుమిద  
ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
ద  మోజుఱ తృసట్ు చికూతస ఄంద ంచాయౌ ఱేదా ఈయోౖణ ఖాత యసధాయణ యసి భకూ ళచిిన భూడ్ె మోజుఱు తమసాత ళయఔు 
కొనయసగించాయౌ.  
రతాయభాాామం: డాకూసళ భకూలన్ (O/IV) 100 mg, నెాండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి  
ళహతృో ర ఫ్సల కూసన్, ఱెరోఫ్సల కూసన్ ఱేదా కోల మసంప తుకసల్ ఔడా రఫాళళంతంగస తు చేయసు భ. 
భఽద ఔణజఞఱం కాయఱఱో ఆనెిక్షన్ ఔనఔ ఈంట్ ేకొల మసంప తుకసల్ రసడ్డ్ం ఈతుభం.  
కోల మసంప తుకసల్ ముదట్ ్యసమ ిఆచిినపుడ్ె IV 25 mg/kg. అ తమసాత నండు (O/IV) దాామస 12.5 mg/kg, 
అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ.ి 
ఫుయఫో తుక్ ేల గ్ ఈనా రసమితు ఏకసంతంగస ఈంచాయౌ.  
నయమోతుక్ ేల గ్ ఈనా రసయు ఱసాశ భమిము తందళపఱు యశుమించఔుండా జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ. 
ఫాకుటమిమా/మోగిత  ోఈనారసమికూ కుమోతృ ర ప భఱాకూసస్  
నయమోతుక్ ేల గ్ మోఖుఱు, ఎమీసతుమా  ళహటస్ తో ఆనెిక్ట ఄభన ఫ్ల  ఱఔు ఎకోుస్ ఄభన రసయు, ఎమీసతుమా  ళహటస్ 
తో ఆనెిక్ట ఄభన జంతేళపఱ ఫ్ూల భడ్సస ఱేదా ఔణజఞఱాతుా తగియౌనపుడ్ె ఱేదా రయోఖఱసఱఱో ఆనెిక్ట ఄభన 
దామసి తుా భుట్ుట ఔునాపుడ్  ెఅ ళయకూుకు ఔడా ేల గ్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద . కసఫట్్ట ఄఱాంట్ ్ళయఔుు ఱు 
మాంట్్ఫయోట్్క్ హరరెంట్్వ్ థెయ తీశకోరసయౌ. 
ేల గ్ రసయధ  మసఔుండా ఈండేంద శభయిళంతబ ైన భంద కో-ట్ెభరముకససజోల్ (ళ హట నో్) 
 దదఱఔు మ ండ్ె భాతరఱు b.i.d; ఏడ్ె మోజుఱు  
హఱలఱఔు ఔక భాతర b.i.d; ఏడ్ె మోజుఱు   
శఱాిడుమిడెభన్ ఎఱమీు ఈనా మోఖుఱు కొల మసంపహతుకసల్ భమిము ట్ెట్రా ళ భకూలన్ రసడాయౌ 
 
4.0 ట్్క్ ఫార్ా మిఱాహసంగ్ పళర్ 
ఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ ళఱల  భూడ్ె మోజుఱు తుయౌచ ేప ఫ్భరల్ ఎహయో డ్సస భమిము ఏడ్ె మోజుఱు తుయౌచ ేఎప ఫ్భరల్ ఎహయో డ్సస 
న ట్్క్ ఫార్ా మిఱాహసంగ్ పళర్ ఄంట్ాయు; ఆద  ఔకయసమ ిమసఔుండా ఄనేఔ యసయుల  తియఖఫ్ట్టడ్ం ళఱల  దీతుకూ ఇ ేయు 
ళచిింద . జాయంతో తృసట్ు మోగికూ ఄనేఔ యసధాయణ ఱక్షణాఱు ఔతుహంచళచి. ప ఫ్భరల్ ఎహయో డ్స ళచిి రెయలన రతి యసమ ి
కొతుా ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ, యట్్తు "క ైైళహస్ (crisis)" ఄంట్ాయు. ఇ క ైైళహస్ ఱో ఈండ ే"చిల్ ేస్" 
శభమంఱో మోగికూ ఄధ ఔ ఈయోౖణ ఖాతఱతో జాయం (106.7°F ఱేదా 41.5°C), డెయ్మిమం, అందోలన, ట్ాకుకసమిడమా 
భమిము ట్ాకుేాభక్ ఱక్షణాఱు ళయఔుయచొచి. చిల్ ేస్ ళయళధ  ద  నండు భు భు తుభుయౖసఱు ఈంట్ుంద .  ఇ 
దఴ ఄమాయఔ "ఫ్లష్ ేస్" ళశు ంద ; ఇ దఴఱో మోగికూ తీళరంగస చెభట్ ట్టడ్ం, ఴమీయ ఈయోౖణ ఖాతఱు చాఱా ఎఔుకళ 
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ఄళాడ్ం భమిము కొతుా యసయుల  మోగ ికసశు  ఴ ైతృో ట్ెతుసవ్ ఄళాడ్ం చడొచి. చికూతస ఄంద ంచఔతృో త ేఔట్ ్నండు 
నాఱుఖు ఎహయో డ్సస జాయం భమిము ఆతయ ఱక్షణాఱు ళచాిఔన ేఇ రసయధ  తఖుగ తేంద .   
 
ఫో మ యౌమా డ్ట్ోట తు ఄన ేళ భుమోకుట్సస ళఱల  ఇ రసయధ  ళశు ంద . అమిాతరో డ్రస్ భరసబట్ా ఄన ేళ భుమోకుట్సస యో కూన యసఫ్టట ట్్క్ 
భనవేయౌా ఔుడుత ేఇ రసయధ  ళశు ంద . ఆంఔయఫలవన్ మిమడ్స మ ండ్ె రసమసఱ ఱోప ఈంట్ుంద . 
చికూతస  
ట్్క్స ళఱల  మీఱాహసంగ్ పళర్, ఱౌస్ ళఱల  మీఱాహసంగ్ పళర్ ళళేు : 
ట్ెట్రా ళ భకూలన్ ఱేదా ఎమితరోబ ైళహన్ (O) 500 mg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ;ి ఐద నండు ద  మోజుఱు. 
ఎతుమిద  శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు ఎమితరోబ ైళహన్ ఎయోట ఱేట్స (O) 10 mg/kg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల  ఆరసాయౌ. 
మోగికూ రసంతేఱు ఱేదా ననట్ ్దాామస చికూతస ఄంద శు ంట్ ేతీళరబ ైన రసయధ  మసళడ్ం ఱేదా CNS రఫాయతం ఄభత:ే 
ేమ ంట్యల్ ళ ఫ్టమోాకోసన్ మోజుకూ 2 g; ద  నండు దాాఱుఖు మోజుఱు  
ఱేదా 
డాకూసళ భకూలన్ (IV) 1-2 mg/kg, రతి నెాండ్ె/ఆయరెభ నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి(ఎతుమిద  శంళతసమసఱ ఱోప 
హఱలఱఔు ఆళాఔడ్ద) 
ఎతుమిద  శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు -  తుసయౌన్ G (IV) 25,000 units/kg, అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి
జాయం ళచిినపుడ్ె చికూతస తృసర ధమిఔ దఴఱోన ేతృసర యంతేంచాయౌ. చికూతస తృసర యంతేంచిన మ ండ్ె ఖంట్ఱ ఱో ేజఞమిష్-
ఴ ర్క్ ఴ ైభర్ రతిచయయ ఫమట్డ్ెతేంద . దీతుా తగిగంచడాతుకూ ఄళహట్ాబ ైననప న్ (O) 650 mg, 
మాంట్్ఫయోట్్క్ థెయ తృసర యంతేంచాఔ భుంద మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు భమిము తృసర యంతేంచిన తమసాత మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు. 
 తుసయౌన్ దాామస ఱౌస్ ళఱల  ఔయౌగిన మీఱాహసంగ్ పళర్ ఔు చికూతస తృ ంద న మోఖుఱఱో జఞమిష్-ఴ ర్క్ ఴ ైభర్ తీళరత 
ఄధ ఔంగస ఈంట్ుంద . 
ేమ ంట్యల్ ఫ్ూల భడ్సస దాామస డీఴ ైడేరవన్ భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్స ఄశషజతాాఱ నండు ఈఴభనం ఔయౌగించాయౌ.  
తీళరబ ైన తఱనొహు ఈంట్ే: ఄళహట్ాబ ైననప న్ తోతృసట్ు అకుసకోడోన్ ఱేదా ఴ ైడోరకోడోన్ 
యకసయం భమిము రసంతేఱు ఈంట్:ే తృో ర కోల మ ుమసజ భన్ (O/IM) 5-10 mg మోజుకూ ఔట్ ్నండు నాఱుఖు యసయుల  
(ఄళశమసతుా ఫట్్ట). 
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24ళ ఄధాయమం 
నయట్్రవనల్ డుస్అయడయుల   

 
ఄశంూయణంగస అయౘయం ఱేదా ఴమీమసతుకూ శమిడా తృో వకసఱు తీశకోఔతృో త ేఱేదా ఴమీయం తృో వకసఱతు తీశకోఱేఔతృో త ే
భమిము అయౘయం ఄళశమసతుఔనాా ఎఔుకళ తీశఔుంట్ ేనయట్్రవనల్ డుస్అయడర్స ళయసు భ; ఄతిభుకయబ ైన 
నయట్్రవన్ డుస్అయడర్స: 

1. తృో ర ట్ీన్-ఎనమీు భాల్-నయట్్రవన్ (కసమోబఴ ైడేరట్సస, తౄసయట్సస, తృో ర ట్ీన్స ఱోం) 
2. నయట్్రవనల్ ఄనేమిమా (ఎయా యఔు ఔణాఱ ళహంథళహస్ ఔు కసరసయౌసన తృో వకసఱ ఱోం; ఐయన్, తౄో యౌక్ మాళహడ్స 

భమిము యట్మిన్ B12) 
3. ఄయోడున్ ఱోం ళఱల  ళచేి ఄళశిఱు (థెభమసభడ్స యౘమోమన్ ళహంథళహస్ ఔు ఄయోడున్ చాఱా ఄళశయం) 
4. యట్మిన్ A ఱోం 

ఆతయ ఄళశిఱు ఔడా నయట్్రవన్ ఱోం ళఱల  ళయసు భ కసతూ రసట్ ్ళఱల  తీళరబ ైన అమోఖయ శభశయఱు తఱెతుళప 
 ఄధ ఔ ఫయుళప/ ఫలళహట్ ీ 
 యట్మినల  ఱోం ళఱల  ళచేి ఄళశిఱు 
 ట్ేరస్ మినయల్స ఱోం ళఱల  ళచేి ఄళశిఱు 

 
1.1 తృోర ట్ీన్-ఎనమీు భాల్-నయట్్రవన్ (PEM) 
కసమోబఴ ైడేరట్సస, తౄసయట్సస, తృో ర ట్ీన్స తగిన మోతాదఱో తీశకోఔతృో ళడ్ం ళఱల  ఇ ఄళశి ళశు ంద . ఐయన్ భమిము 
యట్మిన్ A ళంట్్ బ ైకోా  నయట్్రఎంట్సస ఱోం, ఆనెిక్షనల  ఔడా ఇ ఄళశి మసళడ్తుకూ కసశు  కసయణం ఄరొాచి. ఐద 
శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱోల  PEM ఎఔుకళగస ఔతుహశు ంద . 
1.2 PEM యొఔక కూలతుఔల్ యౄతృసఱు 
1. తఔుకళ ఫయుళప (ఄండ్మ ాభట్స) - ఆద  భధయ తయయౘ తీళరత ఖఱ భాల్-నయట్్రవన్. భాభుఱుగస చళేు  
హఱలరసడ్ె ఄందమిఱాగసన ేఔతుహయసు డ్ె కసతూ తుయతంగస మియౕయౌళేు హఱలరసడు ళమశ ఈనారసమిఔనాా చినాగస 
భమిము శనాగస ఈంట్ాడ్ె. ఒడుభా ఈండ్ద.  
2. భమసశమస్ - ఆద  తీళరబ ైన భాల్-నయట్్రవన్. చినాహఱలఱు  యఖడ్ంఱో చాఱా ఆఫబందఱు ఎదయుకంట్ాయు. 
ఔండ్మసఱు  యఖతృో ళడ్ం, ఫ్సల ళహడ్స భమిము భుడ్తఱు డ్డ  చయమం భమిము ఎభుఔఱఖూడ్ె ఱాంట్్ యౄభుతో 
ఈంట్ాయు. హఱలరసడ్ె బేఱుఔున ేఈనాట్ుట , అఔయౌతో ఈనాట్ుట  ఔతుహయసు డ్ె, దీతుతు "ఒల్డ  యసన్స పేస్" ఄతు 
హఱుయసు యు. ఒడుభా ఈండ్ద. 
3. కసాలహయోమోకర్ - ఆద  తీళరబ ైన భాల్-నయట్్రవన్. చినాహఱలఱు  యఖడ్ంఱో చాఱా ఆఫబందఱు ఎదయుకంట్ాయు 
కసతూ భమసశమస్ ఱో ఈనాతుా తీళరబ ైన ఆఫబందఱు ఈండ్ళప. తృ తిుఔడ్ెప ఈతబ ఈండ్డ్ం (తౄసట్ీ ఆంపహఱటమేవన్ 
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ళఱల  ఴ తృసట్ోబ గసయౌ) ఖభతుంచళచి. హఱలరసడు జుట్ుట ఱో భాయుుఱు ఔతుహంచడ్ం (జుట్ుట  గోధభ యంఖుఱోకూ 
భాయడ్ం, తుఱుళపగస ఈండ్డ్ం భమిము భఽదళపగస ఄళాడ్ం) భమిము చయమం మీద మసల స్ ఔతుహంచడ్ం (ఫ్ేల కు 
 భంట్స డెయమట్ెభట్్స్). ఫ్భఱేట్యల్ ఒడుభా ఈంట్ుంద .   
4. భమసళహమక్-కసాలహయోమోకర్ - భమసశమస్ ఱో హఱలరసడుకూ ఔయౌగ ేతీళరబ ైన ళహితేఱు భమిము కసాలహయోమోకర్ ఱో 
హఱలరసడుకూ ఔయౌగ ేఒడుభా యొఔక ఔఱభఔతో ఇ ఄళశి ఈంట్ుంద . భమసశమస్ భమిము కసాలహయోమోకర్ ఱో ఈండ ే
ఱక్షణాఱు హఱలరసడుఱో ఖభతుంచళచి.    
ఖభతుఔ: ఄపుడ ేపట్్టన యయళపఱోల  ఒడుభా ఈంట్ ేకచిితంగస తీళరబ ైన భాల్-నయట్్రవన్ గసన ేమిఖణ ంచాయౌ, 
యయళప యొఔక ఫయుళపన మిఖణఱోకూ తీశకోఔడ్ద 
 
1.3 PEM యొఔక అంతరో తృో బ ట్్రక్ ఱక్షణాఱు  
అంతరో తృో బ ట్్ర (ఴమీయ కొఱతఱు) దాామస PEMతు ఖుమిుంచళచి. శటంట్్ంగ్, రేళహటంగ్, ఄండ్ర్-రెభట్స, యసమల్ ఫాడ ీ
భాస్ ఆండెక్స (BMI) భమిము యసమల్ మిడ్స-ఄుర్ శయకబ ిమ న్స (MUAC) అంతరో తృో బ ట్్రక్ శచీఱ దాామస 
PEM ఖుమించి తెఱుశకోరొచ  ి
1. శటంట్్ంగ్ - ళమశఔు ఈండాయౌసన ఎతేు  ఈండ్ఔతృో ళడ్ం. శదీయఘకసఱం తృో వకసఱ ఱోం ళఱల  భమిము కసా తుక్ 
ఱేదా మిఔమ ంట్స రసయధఱ ళఱల  శటంట్్ంగ్ ళశు ంద .  
2. రేళహట ంగ్ - ఎతేు ఔు తఖగ ఫయుళప ఈండ్ఔతృో ళడ్ం. ఎతేు   యుఖుదఱ ఱేఔతృో భనుట్్కు హఱలఱోల  ఫయుళప ఔాభంగస 
తగిగతృో ళడ్ం రేళహటంగ్ ళఱల  జయుఖుతేంద . ఄఔయట్స భాల్-నయట్్రవన్, ఇ భధయన ేళచిిన మోఖం, తృౌలహటకసయౘయ ఱోం 
ళఱల  ఫయుళప తఖగడ్ం జయుఖుతేంద . 
3. ఄండ్ర్-రెభట్స - ళమశఔు తఖగ ఫయుళప ఈండ్ఔతృో ళడ్ం. కసా తుక్ భమిము ఄఔయట్స భాల్-నయట్్రవన్ న 
మియౕయౌంచఔుతు తమాయుచేమఫడ్డ శచిఔ. ఄండ్ర్-రెభట్స ఄనేద  కసా తుక్ భాల్-నయట్్రవన్ (ఈదా: దీయఘకసఱం 
రసయధ  ఈండ్డ్ం ఱేదా అయౘయ ఱోం) ఱేదా ఄఔయట్స భాల్-నయట్్రవన్ (ఈదా: యమోచనాఱు, ఆనెిక్షన్) ళఱల  
మసరొచి.  
4. ఱో ఫర్ు రెభట్స - ఆంట్రా ముట్ెమిన్ గోా త్ మిట్ామేడవన్ ళఱల  ళచేి ఄళశి. రంచ అమోఖయ శంశి రకసయం, పట్్టన తడ్డ  
2.5 kg ఔనాా తఔుకళ ఈంట్ ేఫయుళప తఔుకళగస పట్్టనట్ుట . ఖయైధాయణ శభమంఱో తయౌల అయౘయం భమిము 
తృో వకసఱు శమిగస తీశకోఔతృో ళడ్ం, భఱేమిమా ళంట్ ్ఆనెిక్షనల  మసళడ్ం, ధభతృసనం, భాట్యాల్ ళేటచర్ 
తఔుకళగస ఈండ్డ్ం ళంట్ ్కసయణాఱ ళఱల  తడ్డ  ఫయుళప తఔుకళగస ఈండొచి. 
 
చితరట్ం 1: అంతరో తృో బ ట్్రక్ ఱక్షణాఱు 
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5. ఱో BMI - ఫాడ ీభాస్ ఆండెక్స న ఇ యధంగస ఱెకూకయసు యు: weight (in kg) ÷ height2 (in meters). దీతు 
ళఱల  హఱలరసడ్ె శనాగస ఈనాాడా ఱేఔ ఱాళపగస ఈనాాడా, శమ ైన ఫాడ ీభాస్ యఱుళఱు ళంట్్య తెఱుశకోరొచి. 
ఇ కూంద  యధంగస BMI ళమీగఔమించఫడుంద : 
 
ట్ేఫుల్ 1: BMI & గేాడ్సస 
BMI (kg/m2) Diagnosis 

Below 16.0 

 
16.0 – 16.9 

 
17.0 – 18.4 

 
18.5 – 24.9 

 
25.0 – 29.9 

 
30.0 – 39.9 

 
40 or above 

Severe under-nutriton (thinness grade 3) 

Moderate under-nutrition (thinness grade 2) 

Mild under-nutrition (thinness grade 1) 

Good nutritional status 

Overweight (overweight grade 1) 

Obesity (overweight grade 2) 

Severe obesity (overweight grade 3) 

 
 
యసమల్ MUAC: యసమల్ మిడ్స-ఄుర్ శయకబ ిమ న్స  ఄనేద  ఎడ్భ చేతి  భఫాఖం చట్ుట కొఱతన ఱెకూకంచడ్ం; బుజం 
యొఔక భధయఫాఖం (ఄకోామీమం) నండు మోచేతి ఄంచ (ఒఱెకసా నాన్) ళయఔు కొఱత తీశకోరసయౌ. MUACన 
ళ ంట్ీమీట్యుల ఱో కొఱుయసు యు. 
 
ట్ేఫుల్ 2: యసమల్ మిడ్స-ఄుర్ శయకబ ిమ న్స (small MUAC) ఫట్్ట భాల్-నయట్్రవన్ ఱెకూకంచడ్ం 
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ళమశ తీళరబ ైన భాల్-
నయట్్రవన్ 

భధయ తీళరత ఖఱ 
భాల్-నయట్్రవన్ 

ట్ోట్ల్ భాల్-
నయట్్రవన్ 

< 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+ 
శంళతసమసఱు), ఖమీైణీఱు కసతూ ళు రఱు, 
తృసఱు ఆళాతు ళు రఱు, భఖరసలైా 

< 19.0 cm 19.0 – 21.9 cm < 22.0 cm 

ఖమిైణ ీళు రఱు, తృసఱు ఆశు నా తఱుల ఱు 
(ముదట్ ్అయు నెఱఱు) 

< 19.0 cm 19.0 – 22.9 cm < 23.0 cm 

 
1.4 PEM భానేజ మంట్స (ఄండ్ర్-నయట్్రవన్) 
భాల్-నయట్్రవన్ ఈనా దఴ, తీళరత భమిము రెభదయ శంకూలవటతఱు ఈండ్డ్ం/ఱేఔతృో ళడ్ం ళంట్ ్ఄంఱసఱన ఫట్్ట 
PEM భానేజ మంట్స ఈంట్ుంద . తీళరబ ైన తృౌలహటకసఱ ఱోం ఈనా హఱలఱోల  ఒడుభా, ఴ ైతృో థెమిమమా, ఴ ైతృో గ టలళమిమా, 
డుఴ ైడేరవన్, ఄనేమిమా, ళ ఫ్హటళమిమా/ఆనెిక్షనల  భమిము కసమిడమాక్ ప భఱయర్ ళంట్ ్ఄళశిఱు ఔనడ్ళచి. 
PEM భానేజ మంట్స చయయఱోల  ఫాఖంగస శమ ైన అయౘయ దితేఱు, తృో వకసఱు ఄందజేమడ్ం భమిము రెభదయ 
శంకూలవటతఱఔు చికూతస ఄందజేమడ్ం ఈంట్ాభ. 
 
1. ఄఔయట్స భాల్-నయట్్రవన్ (రేళహట ంగ్ & ఄండ్ర్-రెభట్స) 
ళహయమర్ ఄఔయట్స భాల్-నయట్్రవన్ (SAM): మోగికూ ఎట్ుళంట్ ్అమోఖయ శభశయఱు ఱేఔతృో తే ఆంట్ోల  నండు "మ డ ీట్ు 
మూస్ తెయతృసట్్క్ పపడ్స" (RUTF) దాామస భాల్-నయట్్రవన్ నండు తహుంచళచి. ఔరేల SAMతో తృసట్ు అమోఖయ 
శభశయఱు ఈంట్ ేమోగితు అశతిరఱో చేమిి చికూతస ఄంద ంచాయౌ. డుఴ ైడేరవన్, యౖసక్, ఄనేమిమా, ఆనెిక్షనల , 
ఴ ైతృో థెమిమమా, ఴ ైతృో గ టలళమిమా భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్స శభతేఱయత దెఫబతినడ్ం ళంట్ ్ఄళశిఱఔు చికూతస 
ఄంద ంచాయౌ. F75, F100 & ReSomal ఄంద ంచాయౌ; యట్ ్రసడ్ఔం జఞతీమ తృో వఔ ఱోతృసఱ భానేజ మంట్స శంశి 
ఆచిిన భాయగదయశకసఱన ఫట్్ట ఈండాయౌ. 
ఐద శంళతసమసఱు  భఫడున మోఖుఱు, ఖమిైణీఱు భమిము తృసయౌచేి తఱుల ఱు ఔడా ఆంట్ ్నండ ేRUTF దాామస 
భమిము  భన చెహున భాయగదయశకసఱ దాామస తభ అమోఖయ ళహితితు బ యుఖుయుచకోరసయౌ 
 
2. కసా తుక్ భాల్-నయట్్రవన్ (శటంట్్ంగ్) 
మోగికూ శమ ైన అయౘయం తీశకోళడ్ం భమిము శభమానయసయం తిన ేయవమంఱో కౌతుసయౌంగ్ ఆరసాయౌ. ఏబ ైనా అమోఖయ 
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శభశయఱు ఈంట్ ేఅమోఖయ కేందరా ఱ దాామస చికూతస తృ ందాయౌ. 
1.5 ఄధ ఔ ఫయుళప/ఫలళహట్ ీ 
ఴమీయంఱో ఄధ ఔంగస కొళపా ేయుఔుతుతృో ళడ్ం ళఱల  మోగ ిఄధ ఔ ఫయుళపతో ఫాధ డ్డాతుా ఫలళహట్ ీఄంట్ాయు. కొతుా 
శందమసైఱోల  ఴ ైతృో థెభమసభడుజం, ఔులహంగ్స రసయధ , దీయఘకసఱం భందఱు రసడ్డ్ం (ఈదా: కసమిటకోళ టమసభడ్సస) ళంట్ ్
రసట్ ్ళఱల  ఔడా ఫలళహట్ ీమసరొచి. ఴమీయ ఫయుళపఱో 2-70% కొళపా ఈంట్ుంద . దీతు రకసయం భఖరసమిఱో 24% 
ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్,ే అడ్రసమిఱో 35% ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ ేరసమితు ఫలళహట్ ీమోఖుఱు ఄంట్ాయు. భఖరసమిఱో 8-
24% కొళపా భమిము అడ్రసమిఱో 21-35% కొళపా ఈండాయౌ. రశళం ఄభయన ళు రఱఱో కొళపా ఱసతం ఄధ ఔంగస 
ఈండాయౌ ఱేఔతృో త ేరసమికూ శంతాననతుతిు  శభశయఱు ళయసు భ. ఫ్ళహట్ ీళఱల  కసమిడయోరసశకాఱర్ రసయధ , ఴ ైమ టనషన్, 
ట్ెభప్ II డ్మాఫ్ట్్స్, కొతుా యకసఱ కసనసయుల , ఎభుఔఱు & కులల  శభశయఱు భమిము జీయణరకూామ శభశయఱు 
తఱెతేు తాభ.   
ఫలళహట్ ీయొఔక అంతరో తృో బ ట్్రక్ ఱక్షణాఱు  
ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు  
Z score   -   +2SD - < +3SD = ఄధ ఔఫయుళప  
Z score   -   +3SD = ఫలళహట్ ీ 
 
తృో వకసఱ ఖుమించి కౌతుసయౌంగ్ ఆచేిట్పుడ్  ెఇ కూంద  యవమాఱ మీద ఴాది  ట్ాట యౌ: 
అయౘయప ఄఱరసట్లఱో భాయుు (కసమోబఴ ైడేరట్సస 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 ఴిమోగోల తన్ యసి భ తఔుకళగస ఈండ్డ్ం ళఱల  ళచేి ఄళశిన ఄనేమిమా ఄంట్ాయు. ఴిమోగోల తన్ 
తగిగతృో ళడ్ం ళఱల  ఔణాఱఔు అకూసజన్ ఄందడ్ం తగిగతృో తేంద . ఄనేమిమాఔు కసయణం భమిము ఄద   మిగ ేఱక్షణాఱన 
ఫట్్ట నాఱుఖు యధాఱుగస ళమీగఔమించళచి: 
1. ఴ మోమేజిక్ ఄనేమిమ  ా
యఔుయసర ళం ఄళాడ్ం ళఱల  ళచేి ఄనేమిమా. ట్రా భా, నెఱశమ,ి ఖయైధాయణ భమిము రశళం శభమంఱో, షుక్ 
రసర్మ్ ళంట్్ మసనాజీళపఱు ఆనెిక్షన్ ళఱల  భమిము ళహయోట యో మిమాళహస్ ళంట్ ్కసయణాఱ ళఱల  ఴ మోమేజిక్ 
ఄనేమిమా ళచేి ఄళకసఴం ఈంద .  
2. ఴీమోఱెభట్్క్ ఄనేమిమ  ా 
భఱేమిమా, ళహకూల్ ళ ల్ డుళస్ ళంట్ ్రసయధఱు మసళడ్ం ఴమీయంఱో ఎయా యఔు ఔణాఱు నాఴనం ఄళాడ్ం ళఱల  
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ఴీమోఱభెట్్క్ ఄనేమిమా ళశు ంద   
3. ఴ ైతృో తృసల ళహటక్/ఎతృసల ళహటక్ ఄనేమిమ  ా
ఫో న్ భాయమో (భూఱఖ) ఴమీమసతుకూ ఄళశయబ ైనతుా ఎయా యఔు ఔణాఱన ఈతు ెతిు  చేమఱేఔతృో ళడ్ం ళఱల  ఎతృసల ళహటక్ 
ఄనేమిమా ళశు ంద . భూఱఖ తుతీయు దెఫబతినడ్ం రసయధఱు (అట్ోఆభూయన్, రెభయల్ ఆనెిక్షన్), మేడుభేవన్, 
కుమోథెయ భమిము కొతుా భందఱు (మాంట్-ీఆన ల్బేట్మ,ి మాంట్్ఫయోట్్క్స) రసడ్ఔం ళఱల  జయుఖుతేంద . 
4. నయట్్రవనల్ ఄనేమిమ  ా 
ఎయా యఔు ఔణాఱ ఈతుతిుకూ ఄళశయబ ైన తృో వకసఱు ఴమీమసతుకూ ఄందఔతృో ళడ్ం ళఱల  నయట్్రవనల్ ఄనేమిమా ళశు ంద . 
ఐయన్, తౄో యౌక్ మాళహడ్స భమిము యట్మిన్ B12 ళంట్ ్తృో వకసఱు ఱోం ళఱల  ఇ ఄళశి ళశు ంద ; ఆద  భూడ్ె 
యకసఱుగస ళమీగఔమించళచి: 

1. ఐయన్ ఱోం ళఱల  ఄనేమిమా  
2. తౄో యౌక్ మాళహడ్స ళఱల  ఄనేమిమా  
3. యట్మిన్ B12 ళఱల  ఄనేమిమా 

ఄనేమిమా ఄతుా ళమశఱ రసమికూ ళశు ంద ; ఄభత ేఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఱో భమిము ఖమిైణీఱఱో ఇ 
ఄళశి ఎఔుకళగస ళచేి ఄళకసఱసఱునాాభ. ఴమీయంఱో ఴిమోగోల తన్ యసి భ ఎంత ఈందో తెఱుశకోళడ్ం దాామస 
ళయకూుకూ ఄనేమిమా ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరొచ  ి(ట్ేఫుల్ 3): 
 

ళమశ ఄనేమిమాన శచించ ేఴిమోగోల తన్ యసి భ 
(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 
ఖమిైణ ీళు రఱు < 11.0 g/dl 

 
ఄనేమిమ  ాతీళరత శచీ 
Hb 11.0  – 10.0 g/dl = శాఱుబ ైన ఄనేమిమా  
Hb ≤ 10.0 – 7.0 g/dl = భధయ తీళరత ఖఱ ఄనేమిమా  
Hb < 7.0 – 4.0 gdl = తీళరతబ ైన ఄనేమిమా  
Hb  <  4.0 g/dl = ఄతి తీళరబ ైన ఄనేమిమా 
ఄనేమిమ  ాతురసయణ 
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 ఐయన్ భమిము యట్మినల  ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం తీశకోళడ్ం. ఱసకాయౘయం నండు ళచేి ఐయన్ (నాన్-
ఴీమ్ ఐయన్) ఔనాా భాంశం దాామస ళచేి ఐయన్ (ఴీమ్ ఐయన్) ఴమీయం తాయగస తీశఔుంట్ుంద . యట్మిన్ 
C ళఱల  ఴమీయం ఐయన్ తీశఔున ేయసభయిాం  యుఖుతేంద ; ట్ ీభమిము కసప ళఱల  ఇ యసభయిాం తఖుగ తేంద   

 ఄనేమిమాఔు కసయణం ఄభేయ ఆతయ రసయధఱ తురసయణ భమిము చికూతస (ఈదా: భఱేమిమా, రసర్మ 
ఆనెిక్షన్, ఆతయ ఆనెిక్షనల ) 

 హఱలఱఔు, ఖమిైణీఱఔు, ళహకూల్ ళ ల్ మోఖుఱఔు ఐయన్ భమిము తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఆరసాయౌ 
 బ ైకోా నయట్్రఎంట్సస ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ 

 
ఐయన్ ఱోం 
ఴమీయంఱోతు ఫాగసఱఔు అకూసజన్ శయపమస చేమడాతుకూ ఐయన్ శయౘమడ్ెతేంద . ఴీమోగోల తన్, బ ైయోగోల తన్, 
ళ భట్ోకోామ్స, కసు తిున్ అకుసడేస్ [Xanthine oxidase], ఄకొతుట్ేస్,  మసకూసడేస్ భమిము కసయట్ఱేస్ ళంట్ ్భుకయబ ైన 
ఔణాఱఱో ఈండ్డ్ం ళఱల  ఐయన్ ఴమీమసతుకూ చాఱా ఄళశయం ఐన తృో వఔం. ళ భట్ోకోామ్స ళఱల  ళ ల్ మ ళహుమేవన్ 
జయుఖుతేంద , కసు తిున్ అకుసడేస్ ళఱల  నయకూలక్ మాళహడ్సస తమాయభేయందఔు ఈయోఖడ ేూయమినల న 
కసయట్ఫో యౌజం చేమడాతుకూ ఈయోఖడ్ెతేంద , ఄకొతుట్ేస్ క ాబ్స ళ భకూల్ ఱో భుకయతృసతర తృో లహశు ంద .  
ఴీమోగోల తన్ యసి భతు ఫట్్ట ఄనేమిమా ఈందో ఱేదో తెఱుశకోరొచి కసతూ ఄద ేదితితు ఐయన్ యసి భ 
తెఱుశకోళడాతుకూ రసడ్ఱేభు. ఴమీయంఱో ఐయన్ యసి భ డుతృో ళడ్ం/ఱోతృసఱు భూడ్ె యకసఱుగస ళమీగఔమించఫడాడ భ: 
1. ఐయన్ తుఱాఱు తగిగతృో ళడ్ం: కసఱేమం, ళరలన్ భమిము ఫో న్ భాయమో (భూఱఖ)ఱో ఐయన్ తుఱుళచేళహ ఈంట్ుంద ; 
శమ ైన అయౘయం తీశకోఔతృో ళడ్ం ళఱల  ఆద  ఔాభంగస తగిగతృో తేంద . ఄభత ేదీతు ళఱల  ఴీమోగోల తన్ యసి భ భ ఄంతగస 
రఫాళం డ్ద. 
2. ఐయన్ ఱోం (ఎమితోర తృో భ ళహస్): ఐయన్ తుఱాఱు గనతూమంగస డుతృో ళడ్ం, ఴీమోగోల తన్ ఈతుతిుకూ 
కసరసయౌసనంత ఐయన్ భూఱఖఱో ఱేఔతృో ళడాతుా ఎమితరో తృో భ ళహస్ ఄంట్ాయు. దీతు ళఱల  ఴీమోగోల తన్ యసి భ భ భమ ీ
ఎఔుకళ రఫాళం డ్ద. 
3. ఐయన్ ఱోం ళఱల  ళచేి ఄనేమిమ :ా ఆద  ఐయన్ ఱోం ళఱల  ఔయౌగ ేతీళరబ ైన భమిము అకమ ిదఴ; ఴీమోగోల తన్ 
ఔతూశ ఈతుతిుకూ ఔడా ఐయన్ ఱేఔతృో ళడ్ం. దీతు ళఱల  ఴీమోగోల తన్ యసి భ ఫాగస తగిగతృో భ ఄనేమిమాఔు దామ ి
తీశు ంద . 
ఐయన్ ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 తృసఱల ర్ 
 గసల ళ భట్్స్  
 ఄఱశట్ 
 ఔలైా తియఖడ్ం 
 భానళహఔ చెభతనయం తఖగడ్ం 
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 బ ైకోా ళ భట్్క్ ఄనేమిమా 
 
అయౘయ భాయగదయశకసఱు  

 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 దామసి ఱు. నాన్-ఴీమ్ ఐయన్ 
ఴమీయంఱో తాయగస తీశకోఫడ్డాతుకూ యట్మిన్ C రసడొచి (అయౘయంతో తృసట్ు ండ్ె తినడ్ం) 

 ఖభతుఔ: ళమిమల్స భమిము ఔయగసమఱోల  ఈండ ే భట్ేట్సస, ట్ ీభమిము కసపఱో ఈండ ేట్ాతున్స ఴమీయం 
ఐయన్ న తీశఔున ేయసభమసి ాతుా తగిగయసు భ. అయౘయ దామసి యౌా ఈడుకూంచినపుడ్ ,ె ఈడుకూన తూట్్ఱోకూ ఐయన్ 
రెయాతోృ తేంద  

చికూతస  
ఐయన్ డెపహలహమతూస ఄనేమిమ  ా
1. రసయధ కూ కసయణం ఄభన తయఖత కసయణాఱఔు చికూతస ఄంద ంచాయౌ: ళు రఱఱో బ ననమసజీమా, GI ఫలడ్స ఱాస్, షుక్ 
రసర్మ ఆనెిళేటవన్, అయౘయ ఱోతృసఱు భమిము ఄయుదగస భాల్-ఄఫాసయరషన్. 
2. ప యాస్ శఱేిట్స 200 mg భాతరఱు, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల . ఴీమోగోల తన్ యసి భ 10 g/dlకూ ళళేు  మోతాదతు 
ఔాభంగస తగిగంచాయౌ. ఴీమోగోల తన్ యసి భ యసధాయణం ఄభత ేప యాస్ శఱేిట్స మోజుకూ ఔట్ ్భూడ్ె నెఱఱ తృసట్ు 
రేశఔుంట్ ేశమితృో తేంద . ప యాస్ శఱేిట్స డ్తు మోఖుఱఔు రతాయభాాామంగస ప యాస్ పపయభమేట్స భమిము ప యాస్ 
ఖూల కోనేట్స రసడొచి. 
ఴీమోగోల తన్ బ యుఖుదఱ రసమసతుకూ 1 g/dl ఈండాయౌ; ఄఱా ఱేతు శందయైంఱో ఇ కూంద  యవమాఱు కసయణం 
ఄముయండొచి: 
యఔుయసర ళం, భందఱు డ్ఔతృో ళడ్ం, ఴీమోగోల తననతి, భాల్-ఄఫాసయరషన్ ఱేదా తపు రసయధ  తుమసి యణ. 
ేమ ంట్యల్ ఐయన్ దాామస ఴీమోగోల తన్ యసి భ  యుఖుతింద  ఄనేద  తుజం కసద. ఄభత ేేమ ంట్యల్ ఐయన్ ఇ కూాంద  
శందమసైఱోల  రసడొచి: 
> ననట్ ్దాామస ఐయన్ భాతరఱు డునపుడ్ె. 
> ఖయైధాయణ చిళమ ినెఱఱోల  ఐయన్ తుఱాఱు శమిడా ఈంచేందఔు. 
> ననట్ ్దాామస తీశఔున ేఐయన్ ఔనాా యఔు యసర ళం దాామస ఐయన్ ఄధ ఔంగస తృో తేంట్ ే
> మోగికూ ననట్ ్దాామస ఐయన్ డునపుడ్ె 
> ఐయన్ భాల్-ఄఫాసయరషన్   
ఴ చిమిఔ: ేమ ంట్యల్ ఐయన్ రసడ్డ్ం దాామస ఄనాప భఱాకసట భడ్స రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంద , యట్్కూ చికూతస 
ఄంద ంచేందఔు ళహదింగస ఈండాయౌ. 
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3.0 ఄయోడున్ డెపహలహమతూస డుయసయడర్స (IDD) 
ట్ెభరఄ యోడోథెభమోతున్ (T3) భమిము ట్ెట్రా ఄయోడోథెభమోతున్ (T4 ఱేదా థెభమసకూసన్) ఄన ేమ ండ్ె థెభమసభడ్స యౘమోమన్స ఱో 
భుకయబ ైన ఫాఖంగస ఄయోడున్ ఈంట్ుంద . ఇ యౘమోమన్స ఴమీయంఱో ఴకూుతు బ ట్ఫాయౌజం చేమడాతుకూ, తృో ర ట్ీన్ 
ళహంతళహస్, ఎదఖుదఱ భమిము యకసయసతుకూ ఎంతో తోడ్ుడ్తాభ. ఄంతేకసఔ క మోట్ీన్ న యట్మిన్ A గస 
భాయిడాతుకూ భమిము కొఱెయసట ో ల్ న ళహంతళహస్ చేమడాతుకూ ఈయోఖడ్తాభ. ఄయోడున్ తఖగడ్ం ళఱల  ఇ 
యౘమోమన్స ఈతుతిు తగిగతృో తేంద . తదాామస బ దడ్ె యకసశం, ఱసమీమిఔ ఄతేళఽద ి, ఔండ్మసఱు, ఖుండ,ె కసఱేమం, 
భూతరహండాఱు తుతీయు తగిగతృో తాభ. యఔుంఱో నండు శమిడా ఄయోడున్ న థెభమసభడ్స ఖాంథ  తీశఔున ే
రమతాంఱో రసళహతృో ళడాతుా గసభట్ర్ ఄంట్ాయు. ఄయోడున్ ఱోం ళఱల  ళచేి ఱక్షణాఱు, ఄళశిఱన ఔఱఖయౌహ 
ఄయోడున్ డెపహలహమతూస డుయసయడర్స (IDD) ఄంట్ాయు.   
 
ఄయోడున్ ఱోం ళయకుుఔయణ  

1. గసభట్ర్: ఎఔుకళ రమాశ డ్డ్ం ళఱల  ఈతబతోృభన థెభమసభడ్స ఖాంథ   
2. ఴ ైతృో థెభమసభడుజం: థెభమసభడ్స ఖాంథ  తుతీయు తఖగడ్ం ళఱల  తృ డుఫామిన చయమం, ఫయుళప  యఖడ్ం, ముషం 

ఈఫబడ్ం, ఄఱశతాం, భఱఫదదఔం  
3. ఴ ైర్-థెభమసభడుజం: థెభమసభడ్స ఖాంథ  తుతీయు ఄళశమసతుఔనాా ఄధ ఔం ఄళాడ్ం ళఱల  ఎకోసఫ్సు యౌమమా, 

నాడ ీ యఖడ్ం, ఫయుళప తగిగతృో ళడ్ం  
4. క ాట్్తుజం: ఖమిైణీఱఱో ఄయోడున్ ఱోం ఈండ్డ్ం ళఱల  జతుమంచిన తడ్డఔు ఔయౌగ ేఄళశిఱు - బ ంట్ల్ 

మిట్ామేడవన్, ఎదఖుదఱఔు ఄడ్డంఔుఱు భమిము నయమోఱాజిఔల్ ఆఫబందఱు (యసుళహటళహట్)ీ 
అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
ళయకూుకూ ఆరసాయౌసన ఄయోడున్ ఄతన ఈండ ేనేఱ యసయం, యళపఱు తిన ేదాణా, రదేఴంఱో ఈండ ేఈపుఱో 
ఄయోడున్ ళంట్ ్ఄనేఔ ఄంఱసఱ మీద అధాయడు ఈంట్ుంద .  
శషజబ ైన ఄ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 ఈయోగించ ేభాయగం. తిన ేఈపుఱో 
తృ ట్ాలహమం ఄయోడేట్స (KIO3) ఱేదా తృ ట్ాలహమం ఄయోడెభడ్స (KI) 40-70 ppm ఔఱుపతాయు. 
చికూతస  
ఄయోడున్, ఱెరోథెభమసకూసన్ ఈండొచి/ఈండ్ఔతృో రొచి 
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యయళపఱోల  ఄయోడున్ ఱోం ఈంట్:ే 
ఱెరోథెభమసకూసన్ (O) 3 mcg/kg, మోజుకూ ఔ యసమ;ి రసయం మోజుఱు  
దీతుతోతృసట్ు 
ఄయోడెభడ్స (O) 50-90 mcg, మోజుకూ ఔ యసమ;ి దీతుళఱల  మోగ ిథెభమసభడ్స ళేటట్స ళహియడ్ెతేంద  
హఱలఱఔు: 
ఄయోడెభడ్స (O) 90-120 mcg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
దీతుతోతృసట్ు 
ఱెరోథెభమసకూసన్ - ఴమీయం య ంతంగస T4 ళహంథళహస్ చేశకోఖయౌగ ేళయఔు. 
 దదఱఔు: 
ఄయోడెభడ్స (O) 150 mcg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
ఖమిైణీఱు ఱేదా తృసఱు ఆశు నా తఱుల ఱు: 
ఄయోడెభడ్స (O) 250 mcg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
మోగిఱో ళయం TSH యసి భ యయరేక్షుంచాయౌ, ఆద  యసధాయణ యసి భ (< 5 mcIU/mL) ళచేి ళయఔు చికూతస 
కొనయసగించాయౌ. 
 
4.0 యట్మిన్ A డెపహలహమతూస (VAD) 
యట్మిన్ A ఄనేద  తౄసయట్స ఱో శఱుళపగస ఔమిగితృో భ ేయట్మిన్. ఔంట్ ్చప, ఎహతీయౌమల్ ట్్వయ యక్షణఔు, 
భూయఔస్ ళ కుావన్ ళహంతళహస్, ఎదఖుదఱ, శంతాన యసభయిాం 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 ననెన రసడ్ఔతృో ళడ్ం); దీతు ళఱల  

యట్మిన్ A తీశకోళడాతుకూ ఴమీయం రమాశడ్ెతేంద  
 తయౌల తృసఱు శళయంగస ఆళాఔతృో ళడ్ం  
 యట్మిన్ A తుఱాఱన తగిగంచ ేరసయధఱు, ఈదా: మీశల్స, ARI 
 అయౘమసతుా ఴమీయం తీశఔున ేయసభమసి ాతుా తగిగంచ ేరసయధఱు, ఈదా: కసా తుక్ డెభభేమిమా, ేఖుఱో మసనా 

జీళపఱు    
యట్మిన్ A డెపహలహమతూస ళయకుుఔయణ 
1. జీమసఫ్ థాయౌమమా (ఔంట్్కూ శంఫంధ ంచిన VAD ళయకుుఔయణఱు) 
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 మేభ చీఔట్ ్ 
 జీమోళహస్ (కసమిామల్, ఔంజనెభరళల్) 
 ఫ్భట్ాట్సస యసుట్సస   
 కసమిామల్ ఄఱసర్  
 జీమసఫ్ థాయౌమక్ పండ్స్ 
 క మసట్ోభఱాళహమా (ఄంధతాాతుకూ దామ ితీశు ంద ) 

2. ఎదఖుదఱ భమిము యకసశం తగిగతృో ళడ్ం 
3. శంతాననతుతిు యసభయిాం తగిగతృో ళడ్ం 
4. ఄనేమిమా ళచేిందఔు ఄధ ఔ ఄళకసఱసఱు  
5. తౄసయౌఔుయఱార్ ఴ ైర్-క మసట్ోళహస్ 
VAD తురసయణ  

 ండ్ెల  భమిము ఔయగసమఱు ఎఔుకళగస తినడ్ం 
 ఎయాతు తృసమ్ అభల్ తీశకోళడ్ం  
 యయళపఱఔు తయౌల తృసఱు భమిము ఆతయ తృో వకసఱు ఄంద ంచడ్ం 
 ళంట్ నన ెరసడ్డ్ం 
 మీశల్స, యమోచనాఱు, ARI, పయుఖుఱు ళంట్ ్రసట్్కూ తాయగస చికూతస ఄంద ంచడ్ం  
 యట్మిన్ A కసయూసల్స తీశకోళడ్ం 
 యట్మిన్ A పవకఱంగస ఈనా అయౘయం తినడ్ం 

VAD చికూతస (రసయధ కూ తఖగ తృో వణ) 
1. రసయధ  తుమసి యణ ఄళాగసన ేయట్మిన్ A కసయూసల్స కూాంద చెహున మోతాదఱో రసడాయౌ: 
అయు నెఱఱ ఱోప యయళపఱఔు: యట్మిన్ A 50,000 IU రసయధ  తుమసి యణ ఄళాగసన,ే తమసాతి మోజు భమిము మ ండ్ె 
రసమసఱ తమసాత 
అయు నండు నెాండ్ె నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు: యట్మిన్ A 100,000 IU రసయధ  తుమసి యణ ఄళాగసన,ే తమసాతి మోజు 
భమిము మ ండ్ె రసమసఱ తమసాత 
నెాండ్ె నెఱఱు  భఫడున రసమికూ: యట్మిన్ A 200,000 IU రసయధ  తుమసి యణ ఄళాగసన,ే తమసాతి మోజు భమిము 
మ ండ్ె రసమసఱ తమసాత 
శంతాననతుతిు యసభయిాం ఈనా ళు రఱఱో మేభ చీఔట్ ్ఱేదా ఫ్భట్ాట్సస యసుట్సస ఈంట్:ే యట్మిన్ A <10,000 IU మోజుకూ 
ఔ యసమ ిఱేదా రసమసతుకూ < 25,000 IU. 
శంతాననతుతిు యసభయిాం ఈనా ళు రఱఱో (ఖమిైణ ీఔడా ఄరొాచి) తీళరబ ైన జ మసఫ్సు యౌమమా ఈంట్:ే యట్మిన్ A 
200,000 IU రసయధ  తుమసి యణ ఄళాగసన,ే తమసాతి మోజు భమిము మ ండ్ె రసమసఱ తమసాత. 
తూట్్ఱో ఔయౌహన మిఴాభంఱా యట్మిన్ Aన తమాయు చేళహ IM దితి దాామస రసంతేఱు, యమోచనాఱు భమిము 
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మసనాజీళపఱు ఈనా చినాహఱలఱఔు ఆయసు యు.  
2. జ ంట్ాబ ైళహన్/ట్ోఫరా బ ైళహన్ ఔంట్్ చఔకఱు 14 mg/ml ఖంట్ఔు ఔ యసమి. 
3. ళ తౄసజోయౌన్ 50 mg/ml ఔంట్్ చఔకఱు ఖంట్ఔు ఔ యసమ,ి ఆనెిక్షన్ తగేగ ళయఔు. ఇ భంద కసమిామల్ ఄఱసర్ 
ఈంట్ేన ేరసడాయౌ. 
మోగికూ యవమశచి  
అఔు ఔయఱు తయచగస తినడ్ం దాామస ఴమీమసతుకూ పవకఱంగస యట్మిన్ A ఱతేశు ంద . 
ఖమిైణీఱు భమిము తృసఱు ఆచేి తఱుల ఱు ఔడా యట్మిన్ A ఎఔుకళ ఈనా అయౘయం తీశకోరసయౌ. 
 
5.0 యట్మిన్ B1 ఱోం (థమామిన్) 
ఴమీయంఱో ఴకూుతు  ంచడాతుకూ జమిగ ేకసమోబఴ ైడేరట్సస, తౄసయట్సస భమిము తృో ర ట్ీన్ బ ట్ఫాయౌజంఱో యట్మిన్ B1 
ఈయోఖడ్ెతేంద . ట్్రతృోట తౄసన్ ఄన ేఄబ ైననమాళహడ్స న తుమాళహన్ గస యట్మిన్ B1 భాయుశు ంద ; తుమాళహన్ 
బ ట్ఫాయౌజంఔు ఈఔమిశు ంద . ఄంతేకసఔ థమామిన్ ళఱల  అఔయౌ రేశు ంద  భమిము ళ ంట్రల్ నెయాస్ ళహశటం కూామఱఔు 
ఄదనగస ఈంట్ుంద . ఇ యట్మిన్ ఱోం ళఱల  ఴకూు తగిగతృో ళడ్ం భమిము నెర్ా ఔణజఞఱంఱో య్వన్స ఏయుడ్డ్ం 
జయుఖుతేంద . ఄధ ఔంగస తృో యౌష్ చేళహన ళమిమల్స తినడ్ం ఱేదా థమామినేస్ (మాంట్-ీథమామిన్ తౄసఔటర్) ఈనా 
అయౘయం తినడ్ం ళఱల  యట్మిన్ B1 ఱోం ళశు ంద ; భదయతృసనం చేళ ేరసమికూ ఔడా యట్మిన్ B1 ఱోం ళచేి 
ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. 
యట్మిన్ B1 ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 నెర్ా్ మిభాణం  యఖడ్ం, అఔయౌ ఱేమి ళఱల  ఫయుళప తఖగడ్ం, ఒడుభా భమిము ఖుండ ెకూామఱఱో 
ఆఫబందఱు  

 ఴకూు ఴీనత  
 నెర్ా ఔణజఞఱంఱో య్వన్స 

అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
 తృో యౌష్ చేమనట్ుళంట్ ్తఽణధానాయఱు (ళమిమల్స) భమిము కసమధానాయఱు (ఱెసస్) 
 కసమఖూయఱు (ఫట్ాతూఱు ళంట్్య) 
 ండ్ెల  
 చేఱు, భాంశం, తృసఱు, అభల్ ళడ్స, ఇస్ట 

చికూతస 
రెభదయ మీక్షఱోల  ఫమట్డ్డ ఱక్షణాఱన ఫట్్ట శహలబ ంట్ల్ థమామిన్ ఆరసాయౌ. ఄభత ేఱక్షణాఱతో తు ఱేఔుండా 
మోగికూ శమిడేంత థమామిన్ భాతరం కచిితంగస ఄంద రసాయౌ. 
థమామిన్ ఱోం ఈనా రసమికూ IV ఖూల కోస్ ఆళాఔడ్ద. తుతుశమ ిఄనఔుంట్ ేభుందగస IV థమామిన్ 100 
mg ఆచాిఔ, అ తమసాత IV ఖూల కోస్ య ఱయవన్ ఆరసాయౌ. 
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శాఱు తృో య్నయమోతి: 10-20 mg (O) మోజుకూ ఔ యసమ;ి మ ండ్ె రసమసఱు 
భధయ ఱేదా తీళరబ ైన తృో య్నయమోతి: 20-30 mg మోజుకూ ఔ యసమ;ి రసయధ  ఱక్షణాఱు తగిగన కొద ద రసమసఱు ళయఔు 
రసడాయౌ  
కసమిడయోరసశకాఱార్ ఫ్మిఫ్మ ిళఱల  ళచిిన డుభా భమిము ఔంజ వన్ ళళేు : 100 mg IV, మోజుకూ ఔ యసమ ి
రేమిాక -కోయసకసఫ్ ళహండోరమ్: థమామిన్ 50-100 mg (IM/IV), మోజుకూ మ ండ్ె యసయుల ; కొద ద మోజుఱ తృసట్ు. అ 
తమసాత 50-100 mg మోజుఔు ఔ యసమ,ి ఄనఔునా శుందన ళచేింతళయఔు. కోయసకసఫ్ ళ భకోళహస్ తఖగడాతుకూ ఔట్ ్
నండు భూడ్ె నెఱఱు డ్ెతేంద . రేమిాక -కోయసకసఫ్ ళహండోరమ్ భమిము ఆతయ థమామిన్ ఱోతృసఱ దాామస ఔయౌగ ే
నయమోఱాజిఔల్ ఱోతృసఱు శంూయణంగస తఖగడ్ం ఄయుద. దీతుకూ కసయణం థమామిన్ ఱోం ళళేు  ఆతయ యట్మిన్ B 
ఱోతృసఱు ఔడా మోగికూ ఈండ ేఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. 
 
6.0 యట్మిన్ B2 (మ ైఫో ఫ్సల యన్) ఱోం 
ఴమీయంఱో ఴకూుతు  ంచడాతుకూ జమిగ ేకసమోబఴ ైడేరట్సస, తౄసయట్సస భమిము తృో ర ట్ీన్ బ ట్ఫాయౌజంఱో యట్మిన్ B2 
ఈయోఖడ్ెతేంద . కసమిటకోళ టమసభడ్సస ళహంతళహస్ భమిము ఎయా యఔు ఔణాఱ ఈతుతిుఱో మ ైఫో ఫ్సల యన్ తృసతర 
తృో లహశు ంద . ఄధ ఔంగస తృో యౌష్ చేమఫడున ళమిమల్స తినడ్ం ళఱల   యట్మిన్ B2 ఱోం ఏయుడ్ెతేంద . 
 
యట్మిన్ B2 ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 గొంతే నొహు, తౄసమింజిమల్ భమిము ఒయల్ భూయఔస్ బ ంఫలరన్ కూ ఴ ై మేమిమా, మాంఖుయఱార్ 
యోు భట్ెభట్్స్, చెభఱోళహస్, గోల ళ భట్్స్ భమిము ఄనేమిమా  

 మ ైఫో ఫ్సల యన్ ఱోం ఈందంట్ ేకచిితంగస ఆతయ యట్మినల  ఱోం ఔడా ఈనాట్ేట 
 
అయౘయ భాయగదయశకసఱు  

 యౌళర్, భాంశం, చేఱు, ఖుడ్ెల  
 అఔు ఔయఱు  
 తృసఱు, జునా, తృసఱ దామసి ఱు  
 ళమిమల్స భమిము ఱెసస్ 

చికూతస 
ఒయల్ మ ైఫో ఫ్సల యన్ భమిము ఆతయ తూట్్ఱో ఔమిగ ేయట్మినల   
మ ైఫో ఫ్సల యన్ 5-10 mg (O) మోజుకూ ఔ యసమ;ి మోగి కోఱుఔున ేళయఔు.  
ఄళశయం ఄభత ేఆతయ తూట్్ఱో ఔమిగ ేయట్మినల  ఔడా ఆరొాచి. 
7.0 యట్మిన్ B3 (తుమాళహన్) ఱోం  
ఴమీయంఱో ఴకూుతు  ంచడాతుకూ జమిగ ేకసమోబఴ ైడేరట్సస, తౄసయట్సస భమిము తృో ర ట్ీన్ బ ట్ఫాయౌజంఱో యట్మిన్ B3 
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ఈయోఖడ్ెతేంద . ముఔకజొనాఱు భమిము జొనాఱు రధాన అయౘయంగస తీశఔున ేరసమికూ ఇ ఱోం ఎఔుకళగస 
ళశు ంద . తుమాళహన్ ఱోం  ఱాల గసా ఔు దామితీశు ంద . 
యట్మిన్ B3 ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 డెయమట్ెభట్్స్ (శయయయయమకూ ఎకోసెజ్ ఄభేయ చోట్ యంఖు భుద మిన, తృ యఱాల  ఈండ ేచయమం) 
 డెభభేమిమా 
 డుబ ంట్్మా (బ భమ ీఱాస్) 
 కొతుా శందమసైఱోల  మోగికూ గసల ళ భట్్స్ ఔడా ఫమట్డ్ళచి 

అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
యౌళర్, కోడు భాంశం 
రేయుఱ నఖఱు, తెన్స, ఫఠసణీఱు, ఱెసస్, ఇస్ట 
ళమిమల్స (ముఔకజొనాఱు భమిము జొనాఱు తు) 
ఖభతుఔ  
ముఔకజొనాన ఱభెమ్ రసట్ర్ (కసయౌషమమ్ ఴ ైడోరఔసభడ్స)ఱో భుంచడ్ం దాామస ఄందఱోతు తుమాళహన్ 
ఄందఫాట్ుఱోకూ ళశు ంద   
తృో ర ట్ీనల  తీశకోళడ్ం దాామస ట్్రతృోట తౄసన్ ఄన ేఄబ ైననమాళహడ్స తుమాళహన్ గస భామ ిఴమీమసతుకూ ఈయోఖడ్ెతేంద  
చికూతస 
తుమాళహన్ ఱోం ఈనా రసమికూ యసధాయణంగస తుకోట్్నబ ైడ్స రసడ్ెతాయు ఎందఔంట్ ేతుకోట్్తుక్ మాళహడ్స ళఱల  ఔయౌగ ే
రతిచయయఱు (ఫ్లలహంగ్, దయద, భంట్) తుకోట్్నబ ైడ్స రసడ్డ్ం దాామస ఔతుహంచళప.  
తుకోట్్నబ ైడ్స 250-500 mg (O) మోజుకూ ఔ యసమి. 
తుమాళహన్ ఱోం ఈంట్,ే ఆతయ యట్మిన్ B ఱోతృసఱతో ఔయౌళహ ఈండ ేఄళకసఴం ఎఔుకళ కసఫట్్ట శమ ైన తృౌలహటకసయౘయం 
తీశకోళడ్ం దాామస ఱోతృసతుా తగిగంచకోరొచి. 
8.0 యట్మిన్ B6 (హమిడాకూసన్) ఱోం 
ఄబ ైననమాళహడ్సస ళహంతళహస్ భమిము ఫలరక్ డౌన్ ఔు (తృో ర ట్ీన్ బ ట్ఫాయౌజంఱో భుకయం), యౌళర్ భమిము ఔండ్మసఱఱో 
ఈండ ేగ టలకోజ న్ న ఖూల కోస్ గస భాయిడాతుకూ (ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భతు కసతృసడ్డాతుకూ), ఴీమ్ రఔయసర్ ఈతుతిు చయయఱోల  
ఫాఖంగస భమిము ఴీమోగోల తన్ ఏయుడ్డాతుకూ యట్మిన్ B6 ఈయోఖడ్ెతేంద . ట్్రతృోట తౄసన్ ఄన ేఄబ ైననమాళహడ్స 
తుమాళహన్ గస భాయిడాతుకూ హమిడాకూసన్ తుచేశు ంద . యట్మిన్ B6 ఱోం ళఱల  రసయధఱు/ఄళశిఱు ఫమట్డ్డ్ం 
చాఱా ఄయుద. కోల మసంప తుకసల్ భమిము ఐయో తుమాజిడ్స తీశఔుంట్ున  ామోఖుఱఱో హమిడాకూసన్ ఱోం ఈండ ే
ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ.   
యట్మిన్ B6 ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 డెయమట్ెభట్్స్, గసల ళ భట్్స్, చెభఱోళహస్  
 భాకోా ళ భట్్క్ ఄనేమిమా  
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 ఔనాఱషన్స  
అయౘయ భాయగదయశకసఱు  

 భాంశం, యౌళర్, చేఱు, తృసఱు 
 తృసఱఔయ, ట్మిాప్, ఫరా ఔయౌ  
 ఄయట్్ండ్ెల , నామింజ, పచికసమ  
 ఇస్ట 

చికూతస 
హమిడాకూసన్ 50-100 mg, మోజుకూ ఔ యసమ.ి  
ఐయో తుమాజిడ్స రసడ ేమోఖుఱు ఔడా హమిడాకూసన్ 30-50 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ిరేశకోరసయౌ.  
మోగిఱో బ ట్ఫో యౌక్ అళఴయఔత  మిగినపుడ్ె ఔయౌగ ేహమిడాకూసన్ ఱోం ఄభత ేమోజుకూ ఄళశయభునా మోతాద 
ఔంట్ే ఎఔుకళగస హమిడాకూసన్ తీశకోరసయౌస మసరొచి. 
9.0 యట్మిన్ B12 (కోఫాఱమిన్) ఱోం 
DNA యొఔక థెభమిన్ నయకూలయోట్ెభడ్సస ళహంతళహస్ (తౄో యౌక్ మాళహడ్స తో ఔయౌళహ), ఎయా యఔు ఔణాఱ ళహంతళహస్, తౄసయట్ీ 
మాళహడ్సస బ ట్ఫాయౌజం, బ ైమయౌన్ శఽలహటఱో (నెర్ా ఔణాఱ యొఔక మాకససన్స చట్ృట  ఈండ ేలట్స), కసమోబఴ ైడేరట్స 
బ ట్ఫాయౌజం (ఖూల ట్ాతియోన్ శభతేఱయతన కసతృసడ్ెతేంద  - ఖూల ట్ాతియోన్ ఎంజ భమ్ కసమోబఴ ైడేరట్స 
బ ట్ఫాయౌజంఔు ఈయోఖడ్ెతేంద ), ళంట్ ్భుకయబ ైన చయయఱోల  యట్మిన్ B12 భుకయతృసతర తృో లహశు ంద . 
యట్మిన్ B12 ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 భాకోా ఱభెట్్క్ బ గసఱోఫాల ళహటక్ ఄనేమిమా  
 తెఱల  యఔు ఔణాఱు తగిగతృో ళడ్ం 
 మాంఖుయఱర్ యోట భట్ెభట్్స్, గసల ళ భట్్స్  
 డెఱయవన్స, నెర్ా శభశయఱు, గ భట్స తుఱఔడ్ఱేమి 

 
అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
భాంశం, యౌళర్, శభుదరప జీళపఱ భాంశం, ఖుడ్ెల , తృసఱు భమిము జునా  
ఖభతుఔ: 
జంతేళపఱు కసతూ ముఔకఱు కసతూ యట్మిన్ B12న ళహంతళహస్ చేమఱేళప; జంతేళపఱోల  ఈండ ేఫాకుటమిమా ఇ 
యట్మిన్ న ళహంతళహస్ చేశు ంద   
భనవేఱోల  ఫాకుటమిమా దాామస యట్మిన్ ళహంతళహస్ ఄళాడ్ం ళఱల  ఄద  ఴమీమసతుకూ ఈయోఖడ ేఄళకసఱసఱు 
తఔుకళ; ఎందఔంట్ ేఆఱా ళహంతళహస్ ఄభన యట్మిన్ ేఖుఱఱో ఎఔుకళ దయం రమాణం చేమఱేద 
కొతుా ముఔకఱు (నాడ్యల్ ఫాకుటమిమా ఈనా ఱెఖూయమ్స) ఇ యట్మిన్ న ళహంతళహస్ చేమఖఱళప     
చికూతస 
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తీళరబ ైన ఱోం ఱేతు ఱేదా నయయఱాజిక్ ఱక్షణాఱు ఔనడ్తు రసమికూ: 
యట్మిన్ B12 1000-2000 mcg (0), మోజుకూ ఔ యసమ.ి 
తీళరబ ైన కోఫాఱమిన్ ఱోం ఈనా రసమికూ  
యట్మిన్ B12 1 mg IM, రసమసతుకూ ఔట్ ్నండు నాఱుఖు యసయుల ; ఴ భట్ోఱాజిక్ ఄశషజతాాఱు తగేగ ళయఔు 
కొనయసగించాయౌ. అ తమసాత నెఱకూ ఔయసమ.ి  
యసధాయణంగస ఴ భట్ోఱాజిక్ ఄశషజతాాఱు 6 రసమసఱఔు తగిగతృో తాభ. ఄభత ేనయమోఱాజిక్ ఱక్షణాఱు తఖగడాతుకూ 
ఆంకస ఄధ ఔ శభమం డ్ెతేంద .  
డుబ ంట్్మా భమిము యట్మిన్ B12 ఔయౌహ ఈనా  దద రసమికూ చికూతస తమసాత ఔడా కసగిావన్ ఱో ఎట్ుళంట్ ్
బ యుఖుదఱ ఈండ్ద. 
తృసతోపహజియోఱాజిక్ బ కసతుజం శమ ైత ేతు యట్మిన్ B12 చికూతస జీయతాంతం తీశకోరసయౌసంద.ే యఖన్ డెభట్స 
తృసట్్ంచ ేతఱుల ఱఔు పట్్టన హఱలఱు పట్్టనుట్ ్నండు యట్మిన్ B12 చికూతస తృ ందాయౌ. 
 
10.0 తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఱోం 
ఄబ ైననమాళహడ్సస బ ట్ఫాయౌజంఱో (ఴిళహటడున్ న ఖుల ట్ామిక్ మాళహడ్స గస భాయుశు ంద ) తౄో యౌక్ మాళహడ్స కుఱఔ తృసతర 
తృో లహశు ంద . థెభమిన్ (DNA కసంతోృ నెంట్స) ళహంతళహస్ ఱో తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఫాఖం భమిము ఎయా యఔు ఔణాఱ ఈతుతిు , 
నెయాస్ ళహశటం బ ైంట్ెనెన్స ఔు ఈయోఖడ్ెతేంద . 
తౄో యౌక్ మాళహడ్స ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 భాకోా ఱభెట్్క్ బ గసఱోఫాల ళహటక్ ఄనేమిమా  
 యోట భట్ెభట్్స్, గసల ళ భట్్స్  
 యమోచనాఱు  
 నయయల్ ట్ృయబ్ ఱోతృసఱు (ళ భునా ఫ్భపహడా, ఄనెంళ పయౌ, ఎనెసపఱోళల్)   

 
అయౘయ భాయగదయశకసఱు  

 అఔు ఔయఱు  
 ఱెఖూయమ్స  
 యౌళర్, భాంశం, చే, కోడు భాంశం 

చికూతస 
తౄో ఱేట్స 400-1000 mcg (O), మోజుకూ ఔ యసమ ిరసడ్డ్ం ళఱల  ఔణజఞఱం తిమిగ ిశంూయణం ఄళపతేంద . యసధాయణంగస 
తౄో ఱేట్స 400 mcg మోతాద శమితృో తేంద .  
ఴ చిమిఔ: బ గసఱోఫాల ళహటక్ ఄతూమిమా, యట్మిన్ B12 ఱోతృసఱు ఈనా మోఖుఱఔు భుంద రసట్్కూ చికూతస ఄంద ంచాఔ 
తౄో ఱేట్స ఆరసాయౌ. 
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ఖమిైణీఱఔు - తౄో ఱేట్స 600 mcg (O), మోజుకూ ఔ యసమి.  
నయయల్ ట్ృయబ్ ఱోంతో ఈనా పట్స్ ఱేదా యయళప ఈనా ళు రఱఔు మోజుకూ 4000 mcg. ఔనెసషన్ ఔు నెఱ భుంద 
భమిము ఔనెసషన్ తమసాత భూడ్ె నెఱఱ ళయఔు ఇ భంద రసడాయౌ. 
11.0 యట్మిన్ C (ఄయో కమిబక్ మాళహడ్స) ఱోం  
ఴమీయంఱో కసయౌషమమ్ భమిము ఆతయ తృో వకసఱన శమ ైన ఔాభంఱో రసడేందఔు, యఔు నాయళఱ గోడ్ఱు ట్్వటంగస 
ఈండేందఔు, ఔనెకూటవ్ ట్్వయస్ కూ భుకయబ ైన కొఱాల జ న్ తమాయభేయందఔు, అ యౘ యం నండు ఐయన్ ఴమీయం 
తీశఔునేందఔు, ఆనెిక్షనల  నండు తుమోధఔఴకూు బ యుఖుమిచేందఔు, తృో ర ట్ీన్ బ ట్ఫాయౌజం శళయంగస జమిగేందఔు 
యట్మిన్ C (ఄయో కమిబక్ మాళహడ్స) ఈయోఖడ్ెతేంద . 
యట్మిన్ C ఱోం  యొఔక ఱక్షణాఱు  

 శకమీా (చిఖులల నండు యఔుం, చయమం తృ డుఫాయడ్ం, గొంతే ఎండుతృో ళడ్ం, దెఫబఱు తాయగస నమం 
ఄళాఔతృో ళడ్ం) 

 జింజిరెభట్్స్ (యఔుం కసమ ేపండ్ె భమిము చిఖులల  ఎయాదనం, రసప) 
 యోట భట్ెభట్్స్ (ననట్ ్ఄంచఱోల  పండ్ెల ) 
 ఄనేమిమా (ఐయన్ ఱోం) 

అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
 ళహట్రస్ ఄధ ఔంగస ఈనా ండ్ెల   
 ఫ్మీాస్, తృసప్-తృసప్, భామిడుండ్ెల , బ ఱన్స, జఞభకసమఱు, ఄయట్్ండ్ెల   
 ఔయగసమఱు, ట్మోట్ోఱు, ఫంగసయళదం ( భతృ యతో), ముఱక తిున ళమిమల్స, ఱెసస్  

ఖభతుఔ: అయౘయం దాచేట్పుడ్ ,ె తమాయు చేళేట్పుడ్ె చాఱా ఎఔుకళ యట్మిన్ C కోఱోుళడ్ం జయుఖుతేంద . 
 
చికూతస 
శహలబ ంట్ల్ ఄయో కమిబక్ మాళహడ్స తోతృసట్ు తృౌలహటకసయౘయం తీశకోరసయౌ.  
శకమీా ఈనా  దద రసమిఱో: 
ఄయో కమిబక్ మాళహడ్స 100-500 mg (O), మోజుకూ భూడ్ె యసయుల ; ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె రసమసఱు రసయధ  ఱక్షణాఱు తగేగ 
ళయఔు.  
శకమీాఱో ఄయో కమిబక్ మాళహడ్స శహలబ ంట్స రసడ్డ్ం ళఱల  యట్మిన్ C కూామఱు యసధాయణం ఄళపతాభ.  
ఎక ర్తుసవ్ శబ్-ఔుయట్ేతుమస్ ఴ మోమేజ్ తోతృసట్ు కసా తుక్ జింజిరెభట్్స్ ఈంట్ ేరసయధ  ఱక్షణాఱు తఖగడాతుకూ ఎఔుకళ 
మోజుఱు డ్ెతేంద .  
12.0 యట్మిన్ D ఱోం 
కసయౌషమమ్ భమిము తౄసశియస్ న ఴమీయం తీశఔుతు ఈయోఖయుచఔున ేఱాగస యట్మిన్ D శయౘమడ్ెతేంద ; 
ఇ చయయ ళఱల  ఎభుఔఱు భమిము దంతాఱు దఽఢంగస ఈంట్ాభ. 
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యట్మిన్ D ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  
 మిక ట్సస - యయళపఱోల  భమిము చినాహఱలఱోల  ఎభుఔఱఔు శంఫంధ ంచిన రసయధ   
  దదఱోల  అళహటయోభఱాళహమా 

తురసయణ  
కసళేప ఎండ్ఱో ఈండ్డ్ం (శయయయయమ చమసమతుకూ తాఔడ్ం దాామస యట్మిన్ D ఏయుడ్ెతేంద ) 
గోధభఱు, చేఱు, యౌళర్, ఖుడ్ెడ  య న, భాంశం, జునా, తృసఱు, రెనా, భాయగమీన్, భయోనేస్ ళంట్ ్అయౘమసఱ 
దాామస యట్మిన్ Dతు తృ ందళచి  
చికూతస 
 దదఱోల  అళహటయోభఱేళహమా భమిము చినాహఱలఱోల  శంకూలవటతఱు ఱేతు మిక ట్సస ఈండు, కసయౌషమమ్ భమిము తౄసళేిట్స 
యసి భ యసధాయణంగస ఈంట్,ే రసమికూ యట్మిన్ D3 ఆళాడ్ం దాామస అ రసయధఱన నమం చేమళచి. 
యట్మిన్ D3 40 mcg (O) మోజుకూ ఔ యసమ.ి 
దీతు ళఱల  ళయం 25(OH)D భమిము 1,25-డెభఴ ైడరా కుసయట్మిన్ D ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె మోజుఱఱోన ే యుఖుతేంద . 
ఄంతేకసఔ ళయం కసయౌషమమ్ భమిము తౄసళేిట్స యసి భ  మిగ,ి అఱకఱభెన్ తౄసళేిట్స యసి భ ద  మోజుఱఱో తఖుగ తేంద . 
భూడ్ళ రసమసతుకూ ఎక్స-మే ఱో ఔతుుంచేంత కసయౌషమమ్ భమిము తౄసళేిట్స ళఽద ి చెందతేంద . నెఱ మోజుఱ తమసాత 
మోతాదతు ఔాభంగస తగిగంచి 15 mcg మోజుకూ ఔ యసమ ిరసడుత ేశమితృో తేంద . 
ట్ెట్ాతు ఔనఔ ఈంట్,ే vitamin D తోతృసట్ు IV కసయౌషమమ్ యసల్ట్ ఔడా మోగ ి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 యసి భ > 20 ng/mL (> 50 nmol/L) తృో వణఔు మోజుకూ ఄళశయబ ైన మోతాద ఔనాా చాఱా 
ఎఔుకళ. యట్మిన్ D ఖమివటంగస మోజుకూ 4000 units ఆరసాయౌ. 
ఴమీయంఱో 25(OH)D ఈతుతిు  ఱోతృసఱు ఈంట్:ే 
యట్మిన్ D3 (2000 units), మోజుకూ ఔ యసమ.ి ఆద  ళయం యసి భ మోగిఱో అమోఖయం బ యుఖుడేంత ళయఔు 
కొనయసగించాయౌ. 
కూడీా ఄళశిఱు ఈనా మోఖుఱఔు 1,25-డెభఴ ైడరా కుసయట్మిన్ D  శహలబ ంట్ేవన్ ఄళశయం ఈంట్ుంద . 
ట్ెభప్ I ఴ మ డుట్మ ీయట్మిన్ D అధామిత మిక ట్సస ఈంట్:ే 
1,25-డెభఴ ైడరా కుసయట్మిన్ D 1-2 mcg (O), మోజుకూ ఔ యసమ.ి  
ట్ెభప్ II ఴ మ డుట్మ ీయట్మిన్ D అధామిత మిక ట్సస ఈనా మోఖుఱు ఄధ ఔ మోతాద రసడ్ఔం దాామస శుంద యసు యు: 
1,25-డెభఴ ైడరా కుసయట్మిన్ D 10-24 mcg (O), మోజుకూ ఔ యసమి  
కొందయు మోఖుఱఔు కసయౌషమమ్ ఆనిావన్ దీయఘకసయౌఔంగస ఆళాడ్ం ఄళశయం. 
 
13.0 యట్మిన్ E (ట్ోకోప మసల్) ఱోం  
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యట్మిన్ E ఔ మాంట్-ీఅకూసడెంట్స. శంతాననతుతిు యసభయిాం  ంచడాతుకూ భమిము ఴీమోగోల తన్ ళహంతళహస్ ఔు ఆద  
ఈయోఖడ్ెతేంద   
యట్మిన్ E ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 కసలైా తిమిమమ ిట్టడ్ం 
 ఔండ్మసఱ ఫఱఴీనత  
 నమసఱ శభశయఱు  
 యతుకూడు ఱోతృసఱు 

అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
 ళంట్ నన ెరసడ్ఔం 
 షో ల్ గ ైైన్ ళమిమల్స రసడ్ఔం 

 
చికూతస 
భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళఱల  ఱోతృసఱు ఏయుడుత ేఅఱాి ట్ోకోప మసల్ 15-25 mg/kg (O), మోజుకూ ఔ యసమ.ి  
ఱేదా మిక్్్ ట్ోకోప మసల్స రసడొచి (అఱాి, తెట్ా, గసభా).  
తృసర ధమిఔ దఴఱోల  ఈనా నయమోతికూ చికూతస ఄంద ంచడాతుకూ ఱేదా ఄతట్యౌతృో తృో ర ట్ీనేమిమా ళఱల  ఔయౌగ ేఄఫాసయరషన్ 
భమిము ట్రా న్స-తృో ర్ట శభశయఱన ఄధ ఖమించేందఔు అఱాి ట్ోకోప మసల్ ఄధ ఔ మోతాదఱోల  ఆరసాయౌస ఈంట్ుంద . 
14.0 యట్మిన్ K ఱోం 
యౌళర్ ఱో తృో ర తరా మిబన్ ళహంతళహస్ ఔు, తౄసఔటర్ VII, IX & Xఔు యట్మిన్ K చాఱా ఈయోఖడ్ెతేంద . ఫో న్ 
కసయౌసపహకేవన్ ఔు ఄళశయబ ైన తృో ర ట్ీనల న ఔడా ఇ యట్మిన్ ఏమసుట్ు చేశు ంద .  భరభమ ీయట్మిన్ K ఱోం కేళఱం 
ఄపుడ ేపట్్టన యయళపఱోల  భాతరబ ేచడొచి. ళ ఔండ్మ ీయట్మిన్ K ఱోం భాల్-ఄఫాసయరషన్ ళహండోరమ్, యౌళర్ 
ళహమోా ళహస్ భమిము కౌభామిన్ యసధకసఱభెన డుఔుభమోల్, రసయిమిన్ రసట్ ్ళఱల  ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ.   
యట్మిన్ K ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  
దెఫబఱు/గసమాఱ నండు యఔుం ఎఔుకళ ళేప కసయడ్ం (ఖడ్డ  ఔట్టడాతుకూ అఱశయం ఄళాడ్ం) 
యయళపఱోల  యట్మిన్ K ఱోం ఈంట్ ేఆంట్రా కేాతుమల్ తెల డుంగ్ ళంట్ ్తీళరబ ైన శభశయఱు ఈండొచి 
అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
యట్మిన్ K మ ండ్ె యౄతృసఱోల  ఈంట్ుంద  - యట్మిన్ K1 & K2  
యట్మిన్ K1 (పహఱోల కూాననన్) ముఔకఱ దాామస ళహంతళహస్ చేమఫడ్ెతేంద   
యట్మిన్ K2 (బ నాకూాననన్) జంతేళపఱోల  ఈండ ేఫాకుటమిమా దాామస ళహంతళహస్ చేమఫడ్ెతేంద  
చికూతస 
ప భట్ోనాడుయోన్ ననట్్ దాామస ఱేదా SC దితి దాామస; మోతాద - 1-20 mg. ఇ భంద రసడ్ఔం దాామస అయు 
నండు నెాండ్ె ఖంట్ఱ ఱోప INR తఖుగ తేంద , ఄభత ేఅయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱఱో INR తఖగఱేద ఄతుహళేు  
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ప భట్ోనాడుయోన్ భయా ఆరొాచి. కొతుా ఄయుదెభన శందమసైఱఱో ప భట్ోనాడుయోన్ శమ ైన యధంగస ఴమీయంఱో 
ఔమిగినుట్కూ ఄనాప భఱాకూసస్ ఱేదా ఄనాప భఱాకసట భడ్స రతిచయయఱు ళచేి ఄళకసఴం ఈంట్ుంద . మాంట్ీ 
కోమాఖుయఱెంట్సస ట్ీమూశకంట్ునా మోఖుఱఱో INR దీయఘకసయౌఔంగస శమ ిచేమాయౌ ఄనఔుంట్ ేప భట్ోనాడుయోన్ 1-10 
mg శమిపతేంద . INR తృసక్షుఔంగస ద గసయౌ ఄనఔుంట్ ేఆంకస తఔుకళ మోతాదఱో 1-2.5 mg రసడుత ేశమితృో తేంద . 
యయళపఱోల  యఔుయసర ళం ళఱల  యట్మిన్ K ఱోం ళళేు : 
ప భట్ోనాడుయోన్ 1 mg SC ఱేదా IM దితి దాామస. 
ఔరేల INR యసి భ తఖగఔతృో త ేభయా మోతాద ఆరొాచి. ఔరేల తయౌల ఔనఔ ననట్్ దాామస మాంట్ీ 
కోమాఖుయఱెంట్సస రేశఔుంట్ుంట్ ేప భట్ోనాడుయోన్ ఄధ ఔ మోతాదఱో తీశకోరసయౌస మసరొచి. 
 
15.0 జింక్ ఱోం  
జింక్ ఄనేద  ఴమీయంఱో చాఱా భుకయబ ైన నయట్్రఎంట్స; ఆద  ఆనసయౌన్ భమిము ఄనేఔ ఎంజ భమ్స ఱో ఫాఖం, 
ఄందఱో భుకయబ ైనయ: 

 కసమోబతుక్ ఎనెజహడేరస్ (ఎయా యఔు ఔణాఱ నండు ఉహమితితేు ఱఔు CO2 తు తీశఔురెలైు ంద ) 
 కసమసబకూస హటడేస్ (  జటడ్స జీమసణ తుకూ ఄళశయం) 
 అఱకయౘల్ డీఴ ైడోరజినేస్ 

జింక్ నయకూలక్ మాళహడ్స భమిము తృో ర ట్ీన్ ళహంతళహస్ ఔు, కసఱేమం నండు యట్మిన్ A బ ట్ఫాయౌజంఔు, గసమాఱు 
భానడాతుకూ (కొఱాల జ న్ ళహంతళహస్) భమిము తౄో యౌక్ మాళహడ్స తుతీయున  ంచి, ఴమీయంఱో తాయగస ఔయౌళహతృో భేఱా 
చేశు ంద . 
జింక్ ఴమీయంఱో ఄతుా ఔణజఞఱాఱోల  ఈంట్ుంద , ఄధ ఔ మోతాదఱో ఇ కూంద  రసట్్ఱో ఈంట్ుంద : 

 ఔంట్్ యొఔక కోమసభడ్స బ ంఫలరన్ 
 పయువేఱ రతేయతుతిు ఄళమరసఱు (రతేయకూంచి తృో ర ళేటట్స ఖాంథ ) 
 ఎయా యఔు ఔణాఱు  
 తృసంకూామాస్ (ఆనసయౌన్ ఱో ఫాఖంగస) 
 కసఱేమం, ళ కయౌట్ల్ భజిల్, ఎభుఔఱు, చయమం భమిము జుట్ుట ఱో తఔుకళ మోతాదఱో ఈంట్ుంద    

జింక్ ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  
 ఎదఖుదఱ నెభమద ంచడ్ం 
 రసశన భమిము యుచి కోఱోుళడ్ం  
 అఔయౌ తగిగతృో ళడ్ం  
 యమోచనాఱు  
 దెఫబఱు తాయగస నమం కసఔతృో ళడ్ం  
 చయమం మీద య్వన్స 
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అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
 భాంశం, శభుదరప జీళపఱ భాంశం, ఖుడ్ెడ  య న భమిము నతుఖుఱల  
 ళమిమల్స భమిము ఱెఖూయమ్స ఱో ఔడా జింక్ ఈంట్ుంద  ఄభత ేమిఱుల ఱో అడుంచడ్ం ళఱల  ఄధ ఔ ఱసతం 

జింక్ తృో తేంద ; ఄంతేకసఔుండా యట్్ఱో ప భభేట్సస  ఈండ్డ్ం ళఱల  ఴమీమసతుకూ జింక్ ఄందడ్ం ఔవటతయం 
ఄళపతేంద   

 ండ్ెల , ఔయగసమఱు భమిము ఖుడ్ెడ  యొఔక  భఫాఖంఱో జింక్ చాఱా తఔుకళ ఈంట్ుంద  
చికూతస 
జింక్ భాతరఱు 50 mg, మోజుకూ మ ండ్ె నండు భూడ్ె యసయుల  నమం ఄభేయ ళయఔు 
 
16.0 ళ య్తుమం ఱోం  
ఖూల ట్ాథ యోన్  మసకూసడేస్ ఄన ేఴకూుళంతబ ైన మాంట్ీఅకూసడెంట్స ఱో ఫాఖంగస ళ య్తుమం తుచేశు ంద . 
కసాలహయోమోకర్ ఈనా హఱలఱోల  ళ య్తుమం రసడ్డ్ం దాామస ఫయుళప  యఖడ్ం చోట్ు చేశఔుంట్ుంద . ళ య్తుమం ఱోం 
తీళరం ఄభత ేఖుండ ెఔండ్మసఱ శభశయఱు ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ.  ళ య్తుమం ఄనేద  ఄతుా ఴమీయ 
ఔణజఞఱాఱోల  ఈంట్ుంద ; ఄభత ేఎఔుకళగస భూతరహండాఱు, కసఱేమం, ళరలన్, తృసంకూామాస్ భమిము ట్ెళహటయోల  
ఈంట్ుంద   
ళ య్తుమం ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 ఔండ్మసఱ ఫఱఴీనత  
 తృసంకూామాట్ెభట్్స్ (తృసంకూామాట్్క్ రసఴిఔఱఔు ఄడ్డంఔుఱు) 
 ఎదఖుదఱ శభశయఱు  
 యతుకూడు ఱోతృసఱు  
 మోఖతుమోధఔ ఴకూు క్షీణ ంచడ్ం  
 HIV ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఴం ఎఔుకళ, తాయగస రసయహు  చెందతేంద  భమిము మోగ ిచతుతృోభే ఄళకసఱసఱు 

ఎఔుకళ 
అయౘయ భాయగదయశకసఱు  

 భాంశం, శభుదరప జీళపఱ భాంశం, ఖుడ్ెడ  య న, తృసఱు  
 ళమిమల్స ఱో ఔడా ళ య్తుమం ఈంట్ుంద  కసతూ ఄద  ళమిమల్స  మిగిన భట్్టఱో ఈనా కతుజఞఱ మీద 

అధాయడు ఈంట్ుంద   
 పట్టగొడ్ెఖుఱు భమిము అశుమసఖస్ ఱో పవకఱంగస ళ య్తుమం ఈంట్ుంద ; ఄభత ేఈడ్ఔఫ్ట్టడ్ం ళఱల  

ళ య్తుమం తూట్్ఱోకూ రెయాతోృ తేంద  
చికూతస 
A: ళ య్తుమం (O/IM/IV) 100 -500 mcg, మోజుకూ ఔ యసమ ినమం ఄభేయళయఔు 
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17.0 కసయౌషమమ్ ఱోం 
కసయౌషమమ్ ళఱల  ఎభుఔఱు భమిము దంతాఱు ఫయౌవాం ఄళపతాభ, ఖుండె శభతేఱయతతో తుచేశు ంద , యఔుతృో ట్ు 
భాభుఱుగస ఈండేందఔు ఈఔమిశు ంద  భమిము గసమాఱభెనపుడ్ె యఔుం ఖడ్డఔడ్ెతేంద . 
కసయౌషమమ్ ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 యఔుం ఖడ్డ  ఔట్టడ్ం అఱశయం ఄళాడ్ం 
 అళహటయోతోృ మోళహస్ (ఎభుఔఱు ఫఱఴీనంగస ఈండ్డ్ం) 
 అళహటయోభఱాళహమా 
 దంత శభశయఱు  
 ఆనెిక్షన్ ఔు తుమోధఔఴకూు తగిగతృో ళడ్ం 
 శటంట్్ంగ్ 

అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
 తృసఱు, యోఖర్ట, జునా  
 చేఱు  
 అఔు ఔయఱు, ఫరా ఔయౌ  
 ఱెఖూయమ్స, ఫఠసణీఱు 

చికూతస  
తీళరబ ైన ఱక్షణాఱతో ఴ ైతృో కసఱేకమిమా 
కసయౌషమమ్ ఖూల కోనేట్స య ఱయవన్ 10% 20 ml, ద  నండు ద ఴేన తుభుయౖసఱ తృసట్ు. అ తమసాత 60-80 ml 
య ఱయవన్ య్ట్యు 5% డెకో ర్రస్ ఱో ఔయౌహ ఎకూకంచాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: కసయౌషమమ్ ఖూల కోనేట్స  న ఫ్భకసమోబనేట్స య ఱయవన్ ఱో ఔఱఔడ్ద, దీతు ళఱల  కసయౌషమమ్ కసమోబనేట్స 
 రళహహట్ేవన్ ఔఱుఖుతేంద . 
రతి నాఱుఖు నండు అయు ఖంట్ఱఔు ళయం కసయౌషమమ్ మీక్షా చేమాయౌ. చికూతస దాామస ళయం కసయౌషమమ్ యసి భ 7-9 
mg/dl భధయఱో ఈండేఱా చశకోరసయౌ.  
ఖభతుఔ: ఴ ైతృో భాగిాళేమిమా ఖనఔ ఈండు, చికూతస ఄంద ంచఔతృో త,ే  భ థెయ దాామస ఴ ైతృో కసఱేకమిమాఔు చికూతస 
ఄంద ంచడ్ం దాామస రసయధ  ముండుగస భాయుతేంద . 
ఴ ైతృో భాగిాళేమిమా ఈంట్:ే బ గీాలహమం శఱేిట్స (IV) 1-2 g ఆంజక్షన్, ముదట్ ్మోజు. అ తమసాత బ గీాలహమం 
అక ైసడ్స (O) 600-1200 mg, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల . 
రసయధ  ఱక్షణాఱు ఱేతు ఴ ైతృో కసఱేకమిమా 
ఴ ైతృో కసఱేకమిమా మసళడాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు తెఱుశఔుతు రసట్్కూ చికూతస ఄంద ంచాయౌ. చికూతస దీయఘకసఱం 
కొనయసఖళచి భమిము ఴ ైతృో తృసమసథెభమసభడుజం, శడోఴ ైతృో తృసమసథెభమసభడుజం భమిము కసా తుక్ యట్మిన్ D 
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ఱోతృసఱు ళంట్్య శమిచేమాయౌస మసరొచి. 
కసయౌషమమ్ కసమోబనేట్స భాతరఱు (ఫయుళప శచి రకసయం 40% ఎయౌబ ంట్ల్ కసయౌషమమ్) 1-2 g ఎయౌబ ంట్ల్ 
కసయౌషమమ్ (O), మోజుకూ భూడ్ె యసయుల . కొదీద మోజుఱ తమసాత మోగ ితృో వణఔు 0.5-1 g, మోజుకూ భూడ్ె యసయుల . 
ఄభత ేకసా తుక్ మీనల్ ప భఱయర్ ఈనా మోఖుఱఱో, కసయౌషమమ్ ఔకట్ ేచికూతసగస ఄంద ళేు  శమ ైన పయౌతం ఈండ్ద.  
ఔంకసమిట్ెంట్స ఴ ైమసిళేిట్ేమిమాఔు చికూతస ఄంద ంచిన తమసాత థెయ ముదఱు ట్ాట యౌ: 
యట్మిన్ D 50000 IU మోజుకూ , ఔట్ ్ఱేదా మ ండ్ె రసమసఱు; అ తమసాత రసమసతుకూ ఔ యసమ ిఱేదా మ ండ్ె నెఱఱఔు 
ఔ యసమ ి
ఱేదా  
కసయౌసట్రా ల్ 1,25(OH)2D3 0.25 mcg (O), మోజుకూ ఔ యసమ.ి 
ఴ ైర్-తౄసయో ిట్ేమిమా కోశం యట్మిన్ D, తౄసళేిట్స తఔుకళ ఈనా అషయం భమిము తౄసళేిట్స ఫ్భండుంగ్ ఏజ ంట్ుల . 
ఈదా: ఄఱయమితుమం ఴ ైడరా క ైసడ్స. 
మోగికూ యవమశచి  
కసయౌషమమ్ కసమోబనేట్స ళఱల  డుళ ుహసమా భమిము భఱఫదిఔం మసరొచి. 
గసయళహట కో్ మాళహడ్స శయౘమంతో భందఱు ఄఫాసయరషన్ జయగసయౌ; ఄభత ేఏకోల ర్-ఴ ైడురమా ఈనా రసమిఱో ఱేదా మాళహడ్స 
శ రళహవ్ థెయ రసడ్ెతేనా రసమిఱో భందఱు ఴమీయంఱోకూ రెలలడ్ం ఔవటతయం ఄళపతేంద . 
ళయం కసయౌషమమ్ తయచగస యయరేక్షుంచాయౌ. తీళరబ ైన ఴ ైతృో కసఱేకమిమా ఄభత ేరతి మోజు ళయం కసయౌషమమ్ 
యసి భతు మీక్షుంచాయౌ. 
ళయం భమిము మూమినమ ీకసయౌషమమ్ యసి భ యసధాయణం ఄభయ, PTH డుతృో త,ే మోగికూ తృో వణఔు చికూతస ళహతౄసయుస 
చేళహ భూడ్ె నెఱఱఔు ఔ యసమ ిమీక్ష చేళేు  శమితృో తేంద . 
 
18.0 కసర్ ఱోం  
ఴమీయంఱో ఈండ ేరతి ఔణజఞఱంఱో కసర్ ఈంట్ుంద ; ఄభత ేఄధ ఔ మోతాదఱో కసఱేమం, బ దడ్ె, ఖుండ,ె 
భూతరహండాఱు భమిము యఔుంఱో ఆద  ఈంట్ుంద . ళ యుఱో ల ళహమన్ యౄంఱో ఈండ ేకసర్ ళఱల  యయధ దఴఱోల  ఐయన్ 
నయట్్రవన్ చయయఱు జయుఖుతాభ. ఴమీయం ఐయన్ తీశకోళడాతుకూ భమిము ఐయన్ న ఄద  తుఱా ఄముయండ ేరదేఱసఱ 
నండు ఔదడాతుకూ కసర్ ఈయోఖడ్ెతేంద . ప యాస్ ఐయన్ న ప మిాక్ ఐయన్ గస (ఐయన్ బ ట్ఫాయౌజం దఴఱఔు 
ఄళశయం) భాయిడాతుకూ  ఈఔమిశు ంద . కసమోబఴ ైడేరట్సస భమిము తౄసయట్్ట మాళహడ్స బ ట్ఫాయౌజంఔు కసర్ ఈనా 
ఎంజ భభుల  శయౘమడ్తాభ. నెఱతఔుకళ తడ్డఱోల  ఄనామిఔ కసయఔంగస కసర్ ఱోం ఈంట్ుంద ; ఄదే యధంగస 
తృో ర ట్ీన్-ఎనమీు భాల్-నయట్్రవన్ ఈనారసమిఱో ఔడా కసర్ కొయత ఈంట్ుంద . బ ంఔజ్ డుళస్ ఄనేద  కసర్ న 
ఴమీయం తీశకోఱేఔతృో ళడ్ం ళఱల  ళచేి ఄయుదెభన ఔంజ తుట్ల్ రసయధ . 
 
కసర్ ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  
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 బ ంట్ల్ డుట్ోమిభేవన్ 
 ఴ ైతృో థెమిమమా 
 జుట్ుట  యంఖు కోఱోుళడ్ం  
 బ ైకోా ళ భట్్క్ ఄనేమిమా - యయళపఱఔు భమిము తీళరబ ైన PEM ఈనారసమికూ ళచేి ఄళకసఱసఱు ఈనాాభ 

అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
 నట్సస, ల ల్ పహష్, భూతరహండ్ం, ఎండ్ె దరా క్ష భమిము ఱెఖూయమ్స ఱో కసర్ ఄధ ఔంగస ఈంట్ుంద   
 తృసఱఱో కసర్ ఱసతం చాఱా తఔుకళ 
 మిఱుల ఱో అడుంచడ్ం, యుఫబడ్ం భమిము తూట్్ఱో అయౘయ దామసి ఱన ళండ్డ్ం ళఱల  కసర్ ఱసతం 

డుతృో తేంద   
అయౘయ దామసి ఱోల  కసర్ తఔుకళగస ఈండ్డాతుకూ ఖఱ కసయణాఱు: 

 నేఱఱో కసర్ యసి భ  
 అయౘయ దామసి ఱు ండున రదేఴం 
 ఈయోగించిన ఎయుళప  
 కసర్ ఈఔయణాఱ దాామస తృ ఱాతుకూ తూట్ ్శయపమస ఄళాడ్ం/ఄళాఔతృో ళడ్ం 

 
19.0 బ గీాలహమం ఱోం  
ఴమీయంఱో ఎభుఔఱు, ఔండ్మసఱు, భఽద ఔణజఞఱం భమిము యఔుంఱో బ గీాలహమం ఈంట్ుంద . కసయౌషమమ్, తౄసళేిట్స 
భమిము కసమోబనేట్స యసల్ట్ తో చయయఱన ఫట్్ట బ గీాలహమం ఄళశయం ఈంట్ుంద . బ గీాలహమం ఎననా ఎంజ భభాట్్క్ 
ఈతేరీయఔంగస తుచేశు ంద  (ఖూల కోస్, తౄసయట్ ీమాళహడ్స, ఄబ ైనన మాళహడ్స బ ట్ఫాయౌజం), ఎభుఔఱ బ ట్ఫాయౌజం 
భమిము తృో ర ట్ీన్ ళహంతళహస్ ఱో తృసఱుంచఔుంట్ుంద . నమసఱ తుతీయు భమిము ఔండ్మసఱ శంకోచాతుకూ 
ఈయోఖడ్ెతేంద . యమోచనాఱు భమిము తీళరబ ైన PEM ఈనారసమికూ బ గీాలహమం ఴమీయం నండు ఄధ ఔంగస 
ఫమట్కూ రెయాతోృ రొచి; దీతుళఱల  ఫఱఴీనత, భానళహఔ భాయుుఱు భమిము ఔనాఱషన్స ళచేి ఄళకసఱసఱు 
ఈనాాభ. 
బ గీాలహమం ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 ఔండ్మసఱు తఖుతేగస ఄభతృో ళడ్ం భమిము తిమిమమ ిట్టడ్ం 
 ట్ెరభర్స, ళజర్స భమిము కోభా 

అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
 దాదాపగస రతి అయౘయంఱోన బ గీాలహమం ఈంట్ుంద   
 భాంశం భమిము కోడు భాంశం  
 ఒకసా , ఫరా ఔయౌ, దోశకసమ త ఔుక 
 ఄరొకసడో  
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 షో ల్ గ ైైన్ ళమిమల్స  
 ఱెఖూయమ్స 
 శభుదరప జీళపఱ భాంశం 

చికూతస 
D: బ గీాలహమం 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 కసతృసడ ేతృసతర ఈనా భుకయబ ైన కతుజం ఫ్ోల మిన్. దంతాఱ మీద ఏయుడ ే
కసయమీస్ నండు యక్షణ ఆశు ంద  - ంట్ ్భధయ ఆయుఔుకన ేఅ యౘ యం యడ్ెదఱ చేళ ేఫఱఴీన అమసగ తుక్ మాళహడ్సస 
నండు యక్షణ ఔయౌుశు ంద . అళహటయోతోృ మోళహస్ మసఔుండా ఎభుఔఱఔు యక్షణ ఆశు ంద . ఐయన్ న ఴమీయం తీశఔున ే
చయయన శళయంగస జమిగేఱా చశు ంద  (ఄనేమిమా తురసయణ) భమిము దెఫబఱు తాయగస తగేగందఔు ఈఔమిశు ంద . 
ఴ చిమిఔ: తూట్్ఱో ఄధ ఔంగస ఫ్ోల మ ైడ్స ఈంట్ ే(6 ppm ఔనాా ఎఔుకళ) దంతాఱు భుదయు గోధభ యంఖుఱోకూ 
భాయడ్ం (ముట్్ల ంగ్) జయుఖుతేంద . దీయఘకసఱం ఎఔుకళ మోతాదఱో ఇ ఫ్ోల మ ైడ్స తూట్్తు తీశఔుంట్ ేఎభుఔఱు 
భమిము దంతాఱ రెభఔఱయం ళశు ంద . 
ఫ్ోల మిన్ ఱోం యొఔక ఱక్షణాఱు  

 డెంట్ల్ కసయమీస్ 
 ఄధ ఔంగస ఫ్ోల మ ైడ్స తీశఔుంట్ ేముట్్ల ంగ్ భమిము ళ కయౌట్ల్ భాల్-తౄసమేమవన్ 

అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
 చేఱు భమిము శభుదరప నాచ 
 భాంశంతో ళండున ఎభుఔఱు, తృసఱ దామసి ఱు  
 గింజఱు, ఔయగసమఱు భమిము నట్సస   

చికూతస  
తాగ ేతూట్్ఱో ఫ్ోల మ ైడ్స 0.7 ppm ఈంట్ ేఅ రదేఴంఱో ఈనా రసమికూ ఫ్ోల మిన్ భందఱు ఆళానళశయం ఱేద   
S: ఫ్ోల మిన్ భాతరఱు 
అయు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు - 250 mcg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
అయు శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ - 500 mcg - 1 mg, మోజుకూ ఔ యసమ ి
 
బ ైకోా నయట్్రఎంట్స ఱోతృసఱు  
బ ైకోా నయట్్రఎంట్సస శమ ైన యసి భఱో ఴమీయంఱో ఱేఔతృో తే తీళరబ ైన ఄనామోగసయఱు ళయసు భ; ళమశతో శంఫంధం 
ఱేఔుండా ఄందమికూ బ ైకోా నయట్్రఎంట్స ఱోతృసఱ ళఱల  ఄళశిఱు ఏయుడ్తాభ, ఄభత ేరతేయకూంచి అడ్రసయు భమిము 
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హఱలఱోల  శభశయఱు ఎఔుకళ. యట్మిన్ A, ఐయన్, ఄయోడున్ భమిము జింక్ ళంట్ ్బ ైకోా నయట్్రఎంట్సస తఔుకళగస 
ఈంట్ ేరభాదఔయభతు ఖుమిుంచాయౌ. 
బ ైకోా నయట్్రఎంట్సస ఱోతృసతుా శమిచేమడాతుకూ అయౘయ దితేఱోల  భాయుు, ండుంచ ేఅయౘయంఱో నాణయత భమిము 
బ ైకోా నయట్్రఎంట్సస ఄధ ఔంగస ఈండ ేఅయౘయం తినేందఔు తృో ర తాసషం ళంట్్య చేమాయౌ. బ ైకోా నయట్్రఎంట్సస తృో ర తాసషఔ 
కసయయఔాభాఱు భుకయంగస ఖమిైణీఱు, తృసఱు ఆచేి తఱుల ఱు భమిము ఐద శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఔు 
ఈయోఖఔయం. 
జనాఫాఔు బ ైకోా నయట్్రఎంట్సస ఄంద ంచేందఔు "పపడ్స తౄో మిటపహకేవన్" దితి భమొఔట్.్ ఆందఱో ఫాఖంగస ఈపుఱో 
ఄయోడున్ ఔఱడ్ం, మోజురసమ ీఅయౘయం (ఄనాం, ళమిమల్స, హండుఱు, ళంట్ నన)ెఱో ఫాఖంగస ఄతుా తృో వకసఱు 
శమ ైన మోతాదఱో ఈండేఱా చశకోళడ్ం. ఄళశయం ఄభత ేఅయు నండు ఆయరెభ భూడ్ె నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు 
భయ్ట-యట్మిన్ భమిము మినయల్స యొఔక తృ డుతు అయౘయం మీద చయౌల ఆళాడ్ం. 
అయౘయ భాయగదయశకసఱు  
అయౘయప ఄఱరసట్లఱో ఫాఖంగస తౄో మిటప భడ్స అయౘమసతుా తీశఔునేఱా తృో ర తసఴించాయౌ  
పపడ్స తౄో మిటపహకేవన్ 
ఔట్ ్ఱేదా ఎఔుకళ నయట్్రఎంట్సస న అయౘయంఱో (శషజంగస ఈనాా/ఱేఔతృో భనా) ఔఱడాతుా పపడ్స తౄో మిటపహకేవన్ 
ఄంట్ాయు. దీతు భుకయ ఈదేదఴం అయౘయంఱో ఱోట్ుతృసట్లన తెయౌమజేళహ, దాతుా శమిచేళహ అ రదేఴంఱో ఈండ ేజనాఫాఔు 
అయౘయంఱో శమ ైన యసి భఱో తృో వకసఱు ఄందజేమడ్ం.  
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25ళ ఄధాయమం 
తృసభజతుంగ్ 

 
1.0 యసధాయణ యవరఫాళం 
ఆద  ఄనకోఔుండా జమిఖుండొచి ఱేదా ఈదేదఴూయాఔంగస జయుఖుండొచ ;ి ఏ యధంగస జమిగినా హఱలఱు/ దదఱఔు 
ఔకయసమిగస ఎట్ుళంట్ ్కసయణం ఱేఔుండా ఄనామోఖయం ఫమట్డుత ేయవరఫాళం ఄన ేఫాయంచాయౌ. కొతుా శందమసైఱోల  
భందఱు డ్ఔ ఔడా ఴమీయం యవతేఱయం ఄభేయ రభాదం ఈంద . 
తుమసి యణ  
మోగ,ి మోగ ిఔుట్ుంఫం ఱేదా ళేాఴితేఱ నండు ఆట్ీళయౌ రెభదయ/యసధాయణ చమితర తెఱుశకోళడ్ం ఄతయళశయం 
యవరఫారసతుకూ కసయకసఱు ఏమిట్ ,ో ఎంత తీశఔునాాడో, ఏ శభమాతుకూ తీశఔునాాడో ూమిు యళమసఱు 
తెఱుశకోరసయౌ 
ఔరేల యవం ఏదెభనా డ్ఫాబఱో నండు తీశఔుతు ఈంట్,ే అ డ్ఫాబ తీశఔుతు ూమిు శభాచాయం నమోద 
చేశకోరసయౌ 
ననట్్ చట్ృట  కసయౌన గసమాఱు ఈనాాభేమో చడాయౌ ఱేదా ఖుయుా భన ేఴఫదం (ఱామింజిమల్ డాబేజ్) ళశు ందేమో 
ఖభతుంచాయౌ; ఆఱాంట్ ్శంకేతాఱు ఈంట్ ేమోగ ిఔమోళహవ్స తీశఔునాాడ్తు ఄయిం. ఔమోళహవ్స ఱేదా  ట్ోర యౌమం 
ఈతుతేు ఱు తాగిన మోఖుఱన కచిితంగస అయు ఖంట్ఱ తృసట్ు అశతిరఱో ఈంచి తుయంతయం యయరేక్షుంచాయౌ.  
ఔమోళహవ్స రసడ్డ్ం ళఱల  ఇయో పేఖస్ కసఱడ్ం జయుఖుతేంద , ఆద  రెంట్న ేఔతుహంచద ఖంట్ఱ ళయళధ ఱో మోగికూ 
ఱమనమ ీఒడుభా ళశు ంద .  
ఆనభు, పయుఖుఱ భంద, తృసమసళ ట్భాల్, మాళహరీన్, నామోకట్్క్స భమిము మాంట్-ీడు రశసంట్స భందఱు 
ఄధ ఔంగస తీశఔునా మోఖుఱన రెంట్న ేఅశతిరఱో చేమసియౌ 
యసధాయణ చయయఱు  

 ళయకూు శయక్షుతంగస ఈనాాడో ఱేదో మియౕయౌంచాయౌ  
 యవం దఖగయ నండు మోగితు దయంగస తీశఔుమసరసయౌ 
 తృసర ణాధాయబ ైన చయయఱు శమిగస తుచేళేఱా చశకోరసయౌ  
 ఎభర్ ర ేకూ ఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా చశకోరసయౌ  
 రెంట్్ఱేవన్ ఆరసాయౌ భమిము అకూసజన్ ఄందేఱా చడాయౌ  
 యఔుతృో ట్ు, ఖుండ ెరేఖం, ఈయోౖణ ఖాత, ఱసాశ, ఔనతృస మిభాణం భమిము మోగ ిశుందన చడాయౌ 

 
2.0 యవరఫాళం నండు ఫమట్కూ తీశఔుమసళడాతుకూ చయయఱు  
1. గసయళహట కో్ డుఔంట్ామినేవన్ యవం తీశఔునా ఖంట్ఱోప చాఱా రఫాళళంతంగస తుచేశు ంద  
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2.  గసయళహట కో్ డుఔంట్ామినేవన్ యయౖసతుా ఱేదా యవ దామసి యౌా ూమిుగస త ఱగిశు ందతు కచిితంగస చెుఱేభు. గసయళహట కో్ 
ఱారెజ్ ఱో కసంట్రా -ఆండుకేవన్స: 

 శుఽష కోఱోుభన మోగిఱో యక్షణ ఱేనట్ుళంట్ ్ఎభర్ ర ే
 ఔమోళహవ్స ఱేదా  ట్ోర యౌమం ఈతుతేు ఱు తాగిన మోఖుఱు (ఈదా: కూమోళహన్) 

3. మోగి ఄతయళశయ అమోఖయ ఱక్షణాఱు ఔనఫయుశు నాాడేమో చడాయౌ: కోభా, ఔనాఱషన్స, ఖందయగోలం, ఴ తృసట్్క్ 
భమిము/ఱేదా మీనల్ ప భఱయర్, ళహకన్ ఎయషన్, ళ భకూమాట్్రక్ ఱేదా నయమోఱాజిక్ ఆఫబందఱు, ఴ ైతృో గ టలళమిమా 
4. యవరఫారసతుకూ కసయణబ ైన దామసద తుా ఖుమిుంచి ూమిుగస త ఱగించడాతుకూ రమతిాంచాయౌ. యవం తీశఔునా ఖంట్ 
ఱోప చికూతస తృసర యంతేళేు  మోగ ికోఱుఔున ేఄళకసఴం ఄధ ఔం 
5. ఔరేల మోగ ికూమోళహన్,  ట్ోర ల్ ఱేదా  ట్ోర యౌమం ఈతుతేు ఱు తాఖుంట్ ేఱేదా మోగ ిననయు భమిము గొంతే కసఱుంట్ ే
మోగికూ రసంతేఱు ళచేిఱా చేమఔుండా ఎఔుకళ తూట్్తు తాగించాయౌ 
చికూతస 
యవరఫాళంతో ఫాదడ్ెతేనా మోఖుఱ మిళహితి చాఱా తాయగస క్షీణ ంచళచి. తీళరబ ైన ఄశాశిత ఱేదా ట్ాకూసన్ 
రఫాళం ఈనా మోఖుఱఔు రెంట్న ేCNS డు రవన్, ఴీమోడెభనమిక్ ఄశభతేఱయత ఱేదా ళజర్స ళంట్ ్ఱక్షణాఱు 
ఫమట్డ్ెతాభేమో మియౕయౌంచాయౌ.   
A. రథభ చికూతస  
> CAB మీశళహకట్ేవన్ ఖుమించి ఔతు ట్ుట ఔుతు ఈండ్డ్ం రథభ ఔయుళయం. 
>  మోగి నండు యవం త ఱగించ ేరమతాం చేమాయౌ. 
> ట్ాకూసక్ దామసి ఱు చమసమతుకూ తగియౌ ఈంట్ ేయసానం ఱేదా తూట్్ఱో ఎఔుకళ ళేప ఴమీమసతుా ఈంచి శఫుబతో ఔడ్గసయౌ. 
ఫట్టఱు త ఱగించి, జఞఖాతుగస ళయమసి ఱఱో డేమాయౌ.  
> ఔంట్్కూ ఆఫబంద  ఈంట్ ేభంచి తూట్్తో యబరయుచకోరసయౌ. ఔనఱన యుదదఔడ్ద. ఆమిాట్ేవన్ మసఔుండా ళ టమ ైల్ 
యౌకూాడ్స తృసమసపహన్ రసడొచి. 
> ట్ాకూసక్ దాయిం ఏదెభనా యౌళేు , మోగితు రెంట్న ేఅ రదేఴం నండు ఫమట్కూ తీశఔుమసరసయౌ, ఫట్టఱు తఖుతేగస 
ఈంట్ ేదఱు చేమాయౌ, ఄళశయం ఄభత ేఔఽతిరభ ఱసాశ ఄంద ంచాయౌ.  
తృసభు ఱేదా ఆతయ కుట్కసఱు ఔుడుత ేఅ ఴమీయ ఫాగసతుా తూట్్తో ఔడ్ఖడ్ం దాామస యవరఫారసతుా తగిగంచళచి. 
తృసభు కసట్ుఔు చికూతస దాతుకూ శంఫంధ ంచిన ఄధాయమంఱో చడ్ండు. మోగి శుఽషఱో ఱేఔతృో త,ే మోగితు ఎడ్ెభ రెభప 
డ్ెకోఫ్ట్్ట తఱతు రెనఔఔు ళంచాయౌ, దీతు ళఱల  గొంతేఔు నాఱుఔ ఄడ్ెడ డ ేఄళకసఴం ఈండ్ద. 
B. యవం తుయౄమఱన 
మోగి ఖనఔ యవం తాగ ిఈంట్ ేమాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ ఄంద ళాడ్ం దాామస ఆద  యయౖసతుా ఱుికోఖఱుఖుతేంద . 
తృసర ణాంతఔ యసి భఱో యవం ఖనఔ తీశఔుతు ఈంట్ ేఄధ ఔ మోతాదఱో మ ండ్ె ఎఔుకళ యసయుల  మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ 
ఆరసాయౌ.  కసయబభజ  భన్, డాతృో సన్, ప ననఫామిబట్ాల్, కూాతున్, థ యోపహయౌన్, ట్ెభరళ భకూలక్ మాంట్ీడు రళ ంట్సస, 
పహననతెభమాజ భన్స, భదయం, ఱసయౌళహఱేట్సస భమిము ఄధ ఔ ఱసతం ళఽక్షాఱఔు చెంద న ట్ాకూసన్స ళఱల  యవరఫాళం ఈంట్ే 
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మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ ఈయోఖడ్ెతేంద .  
చామోకల్ కేళఱం ఎభర్ ర ేఫాఖునాా మోఖుఱఔు భాతరబ ేఆరసాయౌ.  
మాళహుమేవన్ ఆఫబందఱు ఈనా మోఖుఱఔు ఎండోట్రా కూమల్ ఆనట ాఫలవన్ భమిము ఴ డ్స-అఫ్-ఫ్డ్స ఎయౌరేవన్ 
చికూతసఱు ూయుమాయఔ మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ ఆరసాయౌ.  
GI రదేఴంఱో యవ తుయౄమఱన ఄనేఔ యవమాఱ భ అధాయడు ఈంట్ుంద  కసఫట్్ట కచిితంగస ఇ ఄంఴం మీద 
తృసర యణయం ఈనా రెభదయతు యయరేక్షణఱోన ేయయౖసతుా తుయౄమయౌంచాయౌ. 
> రసంతేఱు ళచేిఱా చేమాయౌ 
ఴ చిమిఔ: ఔమోళహవ్ తృసభజతుంగ్, మోగి శుఽషఱో ఱేఔతృో త ేభమిము  ట్ోర యౌమం ఈతుతేు ఱు తాగిన రసమికూ 
రసంతేఱు ళచేిఱా చేమఔడ్ద. 
రేలా దాామస గొంతేఱో ఔదయౌఔఱు చేమడ్ం, శున్ ఱేదా ఆతయ మిఔమసఱు గొంతేఱో  ట్్ట నెభమద గస ఔదదడ్ం 
దాామస రసంతి ళశు ంద . ఱేదా 
ఐహకసక్ ళహయప్ 2-4 ట్ీశునల  ఆచిి, రెంట్న ేశఖం గసల శ తూయు ఆళాడ్ం దాామస రసంతి ళశు ంద .  
ఴ చిమిఔ: అయు నెఱఱ ఱోప హఱలఱఔు ఇ దితి భంచిద  కసద. ఱేదా 
ఄతృో భామిిన్ ఴ ైడోరకోల మ ైడ్స ఆంజక్షన్ 6 mg (SC) రసడ్డ్ం ళఱల  భూడ్ె-నాఱుఖు తుభుయౖసఱోల  రసంతి ళశు ంద . 
ఄభత ేఇ ఆంజక్షన్ డు రశంట్స గస ఔడా తు చేశు ంద  కసఫట్్ట జఞఖాతుగస రసడాయౌ. 
యయౖసతుా ఴమీయంఱో ఫఱఴీనయిడాతుకూ ఆతయ దామసి ఱు ఔడా శయౘమం చేయసు భ. ఈదా: పూై ళ బ ైడ్స, ఎతాకూాతుక్ 
మాళహడ్స, ఄళహట్ాజోఱబ ైడ్స, మూమిమా భమిము భాతుట్ాల్.  
ఫామిబట్ుమేట్స ట్ాకూసళహట్ ్నండు ఈఴభనాతుకూ తౄో ర్్్ అఱకఱభెన్ డెభముమిళహస్ చేయసు యు.  
 మిట్ోతుమల్ డెభమాఱళహస్, ఴీమోడెభమాఱళహస్ భమిము ట్రా న్స-పూయవన్ దితేఱు ఔడా కొతుా శందమసైఱోల  
ఈయోఖడ్తాభ. 
C. యయుఖుడ్ె/మాంట్ీడోట్స  
యసధాయణంగస మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్, కొఱెళహటయబ ైన్, పపఱల ర్స ఎర్ు, ఫ్ంట్ోనెభట్స, ముదఱభెనయ యయౖసతుా ఴమీయం నండు 
ఱుికోళడాతుకూ రసడ్ెతాయు.  
D. ఱక్షణాఱఔు చికూతస 
నొహు, రసంతేఱు, యమోచనాఱు, తృ తిుఔడ్ెప డుళ టనషన్, ఔనాఱషన్స, ఴ ైర్-ఏక ైసట్తయౌట్ ీభమిము డెఱయవన్స ఔు 
తగిన చికూతస ఄంద రసాయౌ. 
E. తృో వణ 
రయోఖఱసఱ మీక్షఱు దాామస మోగ ిఴమీయంఱో ఱోతృసఱు ఖుమిుంచి తగిన యధంగస చికూతస ఄంద ంచాయౌ. భుకయంగస 
ఫ్ూల భడ్సస భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస తగిగత,ే శభతేఱయత కసతృసడేందఔు చయయఱు తీశకోరసయౌ. మోగ ిఈయోౖణ ఖాత, నాడు, 
ఱసాశ ఖతి భమిము యఔుతృో ట్ు యళమసఱు తెఱుశకోళడ్ం తుతుశమ.ి ఴ ైతృో థెమిమమా ఈంట్ ేడీట్ాకూసపహకేవన్ భమిము 
యవం యశయున అఱశయం ఄళపతేంద .  
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కోభాఱో ఈనా ఱేదా ఱక్షణాఱు ఔతుహశు నా మోఖుఱఱో ఎభర్ రే ఄడ్డంఔుఱు త ఱగించి, అకూసజన్ ఄంద ంచి, 
మాళహుమేవన్ మసఔుండా జఞఖాతుఱు తీశకోరసయౌ. మోగ ియఱసాంతి తీశఔునా తీయుతు భాయిడ్ం, ఫాల డ్ర్, ఫో రెల్, చయమం, 
ఔనఱు భమిము ఫఔకల్ భూయకోయస ళంట్ ్రసట్్తు మియౕయౌంచి తఖు చయయఱు తీశకోళడ్ం ఄతయళశయం. ఄళశమసతుా 
ఫట్్ట ఆనెిక్షన్ ఈంట్ ేమాంట్్ఫయోట్్క్స రసడ్ఔం. 
 
3.0 చమసమతుకూ ఱేదా ఔనఱఔు యవం తాకూత ేతీశకోరసయౌసన చయయఱు 
చమసమతుకూ యవం తాకూత ే 

 ళయకూు ఫట్టఱు, ంట్్ మీద రేశఔునా ళశు ళపఱు ఄతుా తీళహరేమాయౌ; యవం తాకూంద  ఄనఔునా తృసర ంతం 
ఄంతా ఎఔుకళ తూట్్తో ఔడ్గసయౌ  

 యవం ఔనఔ ననెఱాంట్ ్దాయింఱా ఈంట్ ేతూయు భమిము శఫుబతో ఔడ్గసయౌ  
 ళయకూుకూ చికూతస ఄంద ంచ ేరసయు తభఔు యవం ఄంట్ుకోఔుండా గోల వ్స భమిము ఎతృసర న్ ధమించాయౌ  
 తీళహరేళహన ఫట్టఱు భమిము ళశు ళపఱన తమసాత జఞఖాతుగస డేమాయౌ 

ఔనఱఔు యవం తాకూత ే 
 ఔంట్్తు ఔతూశం ద  నండు ద ఴేన తుభుయౖసఱు యబరబ ైన తూట్్తో ఱేదా ళ ఱభెన్ తో ఔడ్గసయౌ; ఆఱా 

ఔడుగేట్పుడ్ె తూయు ఔక ఔంట్్కూ తఖఱఔుండా చశకోరసయౌ  
 భతేు  ఔయౌగించ ేఔంట్ ్చఔకఱు ఆమిగేవన్ ఔు శయౘమడ్తాభ  
 ఔనఫొ భమఱు ఱోఱ తృసర ంతాతుా ఔడా జఞఖాతగస ఔడ్గసయౌ  
 మాళహడ్స ఱేదా అఱకయ్ ఔనఔ డ్ెంట్ ేద ఴేన నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఔడ్గసయౌ  
 కసమిామా దెఫబతిందేమో చడ్డాతుకూ ఫ్ోల మోళ ంట్స ళ జటతుంగ్ మీక్ష యతుయోగించాయౌ. ఔరేల 

తీళరబ ైన/ఖుమిుంచఖయౌగేంత ఔనుక టటళల్ ఱేదా కసమిామల్ డాబేజ్ జమిఖుంట్ ేమోగితు రెంట్న ేఅఫ్ుఱోమఱాజిస్ట 
దఖగయఔు తీశఔు రెయళాయౌ 

 
4.0 యయౖసతుా ఱుిఔుంట్ ేతీశకోరసయౌసన చయయఱు  
ళయకూు దఖగయ నండు యవం రెదజఱుల తేనా భూఱాతుా తీళహరేమాయౌ  
ఄళశమసతుా ఫట్్ట అకూసజన్ ఄంద ంచాయౌ  
యవరఫాళం ఖఱ రసభళపఱన ఱుిఔుంట్ ేరసప, ఎభర్ ర ేకూ ఄడ్ెడ డునట్ుట  ఄతుహంచడ్ం, ఫరా ననకయసుశం 
భమిము నయమోనెభట్్స్ (అఱశయంగస ళశు ంద ). ఆన్-ట్ృయఫలయవన్, ఫరా ననకడెభఱేట్ర్స భమిము రెంట్్ఱేట్ర్ ఄళశయం 
ఈండొచి 
 
5.0 యవం ఏమిట్  ోశువటంగస తెయౌళేు తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
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5.1 ఔమోళహవ్స ళఱల  యవరఫాళం  
యో డుమం ఴ ైడరా క ైసడ్స, తృ ట్ాలహమం ఴ ైడరా క ైసడ్స, మాళహడ్సస, తెల చ్ ఱేదా డుస్-ఆంప ఔటన్ట్ ఔమోళహవ్స కూ ఈదాషయణఱు  
ఔమోళహవ్స ళఱల  యవరఫాళం ఈంట్ ేమోగికూ రసంతేఱు తెహుంచడ్ం భమిము మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ రసడ్ఔడ్ద  
తూయు ఱేదా తృసఱు తామితఖతిన ఆరసాయౌ; తమసాత మోగికూ ననట్ ్దాామస ఏమీ ఆళాఔడ్ద.  
ఴశు రచికూతస దాామస ఇయో పేఖస్ ఔు ఏబ ైనా యౘతు జమిగిందేమో చడాయౌ 
 
5.2  ట్ోర యౌమం ఈతుతేు ఱ ళఱల  యవరఫాళం  
కూమోళహన్,  ట్ోర ల్, ట్మ ుంట్ెభన్ ళంట్్య  ట్ోర యౌమం ఈతుతేు ఱఔు ఈదాషయణఱు. 
యౘతు జమిగిన తృసర ంతం నండు మోగితు ఔకకూ తీశఔుమసరసయౌ. ఔరేల  ట్ోర యౌమం ఈతుతేు ఱన యౌి ఈంట్ ేమోగికూ 
అకూసజన్ ఆరసాయౌ. ఎభర్ ర ేఄడ్డంఔుఱు త ఱగించి, మోగికూ తగిన రెంట్్ఱేవన్ ఈండేఱా చడ్డ్ం భుకయం. 
ఔరేల చయమం మీద డ్ెంట్,ే అ రదేఱసతుకూ శంఫంధ ంచిన ఫట్టఱు త ఱగించి శఫుబ భమిము తూట్్తో చయమం మీద 
15 తుభుయౖసఱ తృసట్ు యబరయచాయౌ.  
ఔంట్్కూ ఖనఔ  ట్ోర యౌమం ఈతుతేు ఱు రఫాళం ఈంట్,ే కసంట్ాక్ట ఱెన ల్ (రసడ్ెతేంట్)ే రెంట్న ేతీళహరేమాయౌ 
భమిము ఔనఱన తూయు ఱేదా 0.9% ళ ఱభెన్ దాామస 15 తుభుయౖసఱు ఔడ్ఖడ్ం భంచిద . 
రధాన ళయళశిఱ తుతీయు తెఱుశఔుతు నమోద చేశకోరసయౌ, అయు నండు ఎతుమిద  ఖంట్ఱు మోగి ఏ యధంగస 
ఈనాాడో ఖభతుంచాయౌ. ఔరేల ఎట్ుళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఫమట్ డ్ఔతృో త,ే తీళరబ ైన యౘతు ఔయౌగ ేఄళకసఱసఱు తఔుకళ. 
తీళరబ ైన ఱక్షణాఱు ఫమట్డుత,ే ఱమనమ ీరసయధఱు ఏబ ైనా ఈనాబేయో తెఱుశకోళడాతుకూ ఛాతీ ఎక్స-మ.ే 
ఄఱాగ ేయౌళర్ పంక్షన్ మీక్ష, మీనల్ పంక్షన్ మీక్ష, ముమినాయౌళహస్ భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్స మీక్షఱు తుయాఴించాయౌ. 
1. మాళహుమేవన్ మసఔుండా చశకోళడ్ం రధాన ఱక్షయం. రసంతేఱు తెహుంచఔడ్ద. గసయళహట కో్ ఱారేజ్ దితి 
రసడ్ఔడ్ద.  
ఎభర్ ర ేఄడ్డంఔుఱు ఱేఔతృో త,ే మోగ ి ట్ోర యౌమం ఈతుతేు ఱు తాగిన ఖంట్ ఱోప గసయళహట కో్ మాళహుమేవన్ 
తృసర యంతేంచాయౌ.  
2. గసయళహట కో్ రెయౌతి మసఔుండా భమిము ఆంట్ళహటనల్ ఄఫాసయరషన్ శభశయఱు తఱెతుఔుండా అభల్స రసడాయౌ.  
3.  ఴ ైతృసకూసమా ఈంట్ ేషయయమిడుప భడ్స అకూసజన్ బ ైయుయ CPAP (ఔంట్్నయళస్ తృసజిట్్వ్ ఎభర్ రే  రవర్) దాామస 
చికూతస. 
4. ళ ఔండ్మ ీఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ తురసయణఔు తృో ర ప భఱాకూటక్ మాంట్్ఫయోట్్క్స. 
5. ఴ ైతృసకూసమా తురసయణ భమిము ఫ్ూల భడ్స శభతేఱయత కసతృసడ్డాతుకూ చయయఱు. 
 
5.3 అమసగ నన-తౄసశియస్  భమిము కసర్బ-బేట్స ళఱల  యవరఫాళం  
అమసగ నన-తౄసశియస్ భఱాథ మాన్, తృసమసథ మాన్, TEPP,  బ యనాిస్, బ థ యోకసర్బ, కసయబమ ైల్ ళంట్్య అమసగ నన-
తౄసశియస్  భమిము కసర్బ-బేట్స దామసి ఱఔు ఈదాషయణఱు   
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ఇ దామసి ఱు చయమం దాామస, అయౘయం దాామస ఱేదా ఱిడ్ం దాామస ఴమీయంఱోకూ రరేయశు ంద . మోగికూ రసంతేఱు, 
యమోచనాఱు, చప భశఔఫాయడ్ం, ఫఱఴీనత ఱాంట్్య ళయసు భ. యవరఫారసతుకూ ఖుమ ైనట్ుట  శంకేతాఱు: 
నయఖకసయడ్ం, చెభట్ఱు ట్టడ్ం, నాడ ీతగిగతృో ళడ్ం, ఔనతృస చినాద  ఄభతృో ళడ్ం, ఔనాఱషన్స, ఔండ్మసఱు 
ఫఱఴీనడ్డ్ం, క్షరసతం, ఫాల డ్ర్  మీద ఄదప ఈండ్ఔతృో ళడ్ం, ఱమనమ ీఒడుభా భమిము ఱసాశ శంఫంధ త 
ఄళశిఱు 
చికూతస 
శాఱుబ ైన యవరఫాళం - యసధాయణ చేతనతాం, ళ కుావనల  శాఱుంగస ఈండ్డ్ం, కొతుా తౄసళహఔుయఱేవన్స భమిము 
ళయం ఄళహట్ెభల్-కోయౌనెశటమేస్ ఎంజ భమ్ (ACHe) యసధాయణ ళహితిఱో 20-50% యసి భఱో ఈండ్డ్ం. ఆళాతూ మోగ ి
ఎట్ుళంట్ ్ఆఫబంద /ఄళశి ఱేఔుండా కోఱుకోఖఱుఖుతాడ్  ెఄన ేరసట్్కూ శంకేతాఱు.  
తీళరబ ైన యవరఫాళం -  కోహమస్ ళ కుావనల  , తౄసళహఔుయఱేవన్స, యరేఔంతో భాయుుఱు,  ACHe యసధాయణం ఔంట్ ే< 
10% ఈండ్డ్డ్ం ళంట్్య మోగ ితృసర ణాంతఔబ ైన యవరఫాళంతో ఫాధడ్ెతేనాాడ్ె ఄన ేదాతుకూ శంకేతాఱు. కసరసఱతు 
యవరఫారసతుకూ ఱోనెభన రసమిఱో pO2 <75 mmHg భమిము ఄశషజబ ైన ఛాతీ ఎక్స-మ ేపయౌతాఱు ఔతుహయసు భ. 
ఆఱాంట్ ్శందమసైఱోల  మోగికూ రెంట్న ేరెంట్్ఱేట్ర్ అదయళప ఄంద ంచాయౌ. 
1. ఎభర్ ర ేఄడ్డంఔుఱు త ఱగించడ్ం, శక్షన్ భమిము అకూసజన్ తోడాుట్ు. ఆద  తామితఖతిన చేమాయౌ ఎందఔంట్ ే
ఱసాశకూామఱు అగ ితృో ళడ్ం ళఱల  చాళప శంబయంచ ేఄళకసఴం ఈంద . IV భాయగం ఏమసుట్ు, యఔుతృో ట్ు మియౕఱన 
చేమాయౌ. ఄభత ేఫ్ూల భడ్సస ఄంద ళాడాతుకూ త ందయ డ్ఔడ్ద.  
ఔరేల ఎభర్ ర ేఄడ్డంఔుఱు త ఱగించఱేఔతృో త ేఆంట్ృయఫలవన్ భమిము రెంట్్ఱేవన్. 25% మోఖుఱఱో రెంట్్ఱేవన్ 
ఄళశయం ఈంట్ుంద . శకూననకఱభెన్ రసడ్ఔడ్ద, ఆద  రసడ్డ్ం దాామస మోగికూ ఖంట్ఱు ఱేదా మోజుఱతృసట్ు క్షరసతం 
ఈంట్ుంద . ఎట్ోర హన్ రెంట్న ేరసడ్డ్ం దాామస ఆంట్ృయఫలవన్ ఄళశయం ఈండ్ద. 
2. చయమం, భూయఔస్ బ ంఫలరన్ భమిము ేఖు యొఔక ఔంట్ామినేవన్ 
ఔరేల చయమం ఖనఔ ఔంట్ామినేట్స ఄముయంట్ ేఎఔుకళ శఫుబ తూట్్తో యబరయచాయౌ. ఫట్టఱు భామిి, యవం ఖనఔ 
ఱోతృసఱకూ రెలైల ంట్ ేగసయళహట కో్ ఱారేజ్ భమిము క థామిసస్ తృసర యంతేంచాయౌ.  
3. ఎట్ోర హన్ 0.05 mg/kg IV ఆంజక్షన్, ద  తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమ ిఎట్ోర హతుజం ఱక్షణాఱు ఔతుహంచ ేళయఔు.  
ఎట్ోర హతుజం ఱక్షణాఱు: ళ కుావన్స ఄతుా ఎండుతృో తాభ, డెయ్మిమం, యఱసాంతి ఈండ్ద, జాయం, ట్ాకూకసమిడమా, నాఱుఔ 
ఎండుతృో ళడ్ం భమిము ూయహల్ డెభఱేవన్. కొతుా యసయుల  ఎట్ోర హన్ మోతాద యసధాయణం ఔంట్ ేద  మేట్ుల  ఄధ ఔంగస 
ఄళశయం ఄరొాచి. 
ఖభతుఔ: OP యవరఫారసతుకూ ఎట్ోర హన్ తుమిదవట మోతాద ఄంట్ృ ఏమి ఱేద, యవరఫాళం నండు మోగితు తహుంచేంత 
ళయఔు ఎట్ోర హన్ రసడ్ఔం తుతుశమ.ి 
4. భధయ నండు తీళరబ ైన యవరఫాళం ఈనా శందమసైఱోల  రెంట్న ే 
తృసర యౌడాకూసమ్ (PAM) 25-50 mg/kg IV ఆంజక్షన్. ళఽదద ఱఱో భమిము హఱలఱఱో 250 mg IV ఐద నండు 
ద  తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ, అ తమసాత ఎతుమిద  ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి36 ఖంట్ఱతృసట్ు కొనయసగించాయౌ. 
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ఴ చిమిఔ: కసయబబేట్స యవరఫాళం ఄంట్ ేతుయోళహటగ ైమన్, ప భయో ళహటగ ైమన్, మిరసళహటగ ైమన్ ళంట్ ్ళఱల  మోగికూ యవరఫాళం 
ఔయౌగిత ేతృసర యౌడాకూసమ్ ఎట్్టమిళహితేఱోల  రసడ్ఔడ్ద. 
5. ఔండ్మసఱ నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ తృసమసళ ట్భాల్ భమిము నాన్-ఒహమాభడ్స ఄనాఱెు ళహమా. 
6. కొళపా తుఱాఱ నండు అమసగ నన-తౄసయసిట్స అఱశయంగస ఔడా యడ్ెదఱ ఄభేయ ఄళకసఴం ఈంద  కసఫట్్ట మోగితు 72 
ఖంట్ఱతృసట్ు యయరేక్షణఱో ఈంచాయౌ. ECG, అమిటమిమల్ BP భాతుట్మింగ్, SpO2, CVC మాకూసస్ భమిము CXR 
దాామస మోగ ిఅమోఖయ ళహితితు తెఱుశకోరసయౌ. 
థెయ ూమిు ఄమాయఔ మోగ ిఅమోఖయం క్షీణ శు ందేమో ఖభతుంచాయౌ, ఉహమితితేు ఱోల  కసా ఔల్స ఴఫదం ళశు ందేమో 
మీక్షుంచాయౌ. ఔరేల కసా ఔల్స, భయోళహస్, ఫరా డీకసమిడమా, చెభట్ఱు ట్టడ్ం ళంట్్య జమిగిత ేరెంట్న ేఎట్ోర హన్ థెయ 
పనఃతృసర యంతేంచాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: భామిిన్, శకూకతుకోయౌన్, థ యోపహయౌన్, పననతమాజ భన్స, మీళ మిున్ ళంట్ ్భందఱు కసంట్రా ఆండుకేట్ెడ్స. 
 
5.4 తృసమసళ ట్భాల్ ళఱల  యవరఫాళం 

 150 mg/kg ఱేదా ఄంతఔంట్ ేఎఔుకళ తృసమసళ ట్భాల్ రసడ్ెంట్ ేఖంట్ఱోప మోగికూ మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ 
ఆరసాయౌ; ఔరేల ఄద  ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త ేరసంతేఱు ళచేిఱా చేమాయౌ  

 శుఽషఱో ఈండు, రసంతేఱు మసతు మోఖుఱఔు  
C: బ థ యోతున్ 

అయు శంళతసమసఱ ఱోప హఱలఱఱఔు: 1 gram, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి- ముతుం నాఱుఖు మోతాదఱు  
అయు శంళతసమసఱు  భఫడున రసమికూ: 2.5 grams, నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ి- ముతుం నాఱుఖు మోతాదఱు 

 ఔరేల ఄధ ఔ మోతాదఱో తృసమసళ ట్భాల్ తీశఔుతు ఎతుమిద  ఖంట్ఱు  భన ఄళపతేంట్ ేఱేదా మోగి ననట్ ్
దాామస ఏమీ తీశకోఱేఔతృో తేంట్ ే 

C: ఄళహట్ెభల్-ళహళటన్ (IV) 150 mg/kg, 200 ml 5% డెకో ర్రస్ ఱో ఔయౌహ ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ; అ 
తమసాత 50 mg/kg, 500 ml 5% డెకో ర్రస్ ఱో ఔయౌహ నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ; అ తమసాత 100 mg/kg, 
య్ట్యు 5% డెకో ర్రస్ ఱో ఔయౌహ దయౘయు ఖంట్ఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ 
ఆయరెభ కేజీఱ ఔనాా తఔుకళ ఫయుళపనా చినాహఱలఱఔు ఄళహట్ెభల్-ళహళటన్ (IV) 150 mg/kg, 3 ml/kg 5% డెకో ర్రస్ 
ఱో ఔయౌహ ద ఴేన తుభుయౖసఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ; అ తమసాత 50 mg/kg, 7 ml/kg 5% డెకో ర్రస్ ఱో ఔయౌహ నాఱుఖు 
ఖంట్ఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ; అ తమసాత 100 mg/kg, 14 ml/kg 5% డెకో ర్రస్ ఱో ఔయౌహ దయౘయు ఖంట్ఱ తృసట్ు 
ఆరసాయౌ 
ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస న యయరేక్షుశు  ఈండాయౌ; భుకయంగస తృ ట్ాలహమంన 
 
5.5 మాళహుమిన్ & ఆతయ ఱసయౌళహఱేట్సస ళఱల  యవరఫాళం  
ఱసయౌళహఱేట్సస ఄధ ఔంగస తీశకోళడ్ం ళఱల  మోగ ిఄళహడోట్్క్ ఄభయ, తీళరబ ైన CNS ట్ాకూసళహట్ ్శభశయఱు ళయసు భ. 
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ఒళమోడ స్ ఄభత ేమోగికూ నమం చేమడ్ం చాఱా ఔవటం. మోగి ఱక్షణాఱు: ఄళహడోట్్క్ తెరతింగ్, రసంతేఱు భమిము 
ట్్తుాట్స్ 

 మోగికూ ఖంట్ఱోప మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ ఆరసాయౌ. ఔరేల ఫొ ఖుగ  ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త ేభమిము మోగి 
తీళరబ ైన ట్ాకూసళహట్్తో ఆఫబంద  డ్ెతేంట్,ే గసయళహట కో్ ఱారెజ్ ఱేదా రసంతేఱు ళచేిఱా చేమాయౌ  

 యఔుంఱో ఔయౌళహన రసముళపఱు, pH, ఫ్భకసమోబనేట్సస భమిము ళయం ఎఱెకోటో ఱ భెట్స యసి భతు మియౕయౌంచాయౌ   
 ఫ్ూల భడ్స శభతేఱయతన కసతృసడ ేరమతాం చేమాయౌ. యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స ఆచేి భుంద తృసల యసమ 

తృ ట్ాలహమం శమిగసగ  ఈండేఱా చశకోరసయౌ, ఱేదంట్ ేఴ ైతృో ఔఱేమిమా ళఱల  మూమిన్ అఱకఱభెజేవన్ ళచేి 
రభాదభుంద .   

 మాళహడోళహస్ శమిచేమడాతుకూ భమిము మూమిన్ pH యసి భతు 7.5 ఔనాా ఎఔుకళ చేమడాతుకూ (దీతుళఱల  
ఱసయౌళహఱేట్స ఫమట్కూ తృో తేంద ) యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స IV 1 mmol/kg, నాఱుఖు ఖంట్ఱ తృసట్ు ఆరసాయౌ 

 ఄళశమసతుకూ తఖగట్ుట  IV ఫ్ూల భడ్సస ఆశు  ఈండాయౌ 
 ఱసయౌళహఱేట్సస మోతాద 700mg/litre ఔనాా ఎఔుకళ ఈంట్ ేఱేదా తీళరబ ైన బ ట్ఫో యౌక్ మాళహడోళహస్ ళళేు  

ఴీమోడెభమాఱళహస్ చేమాయౌ 
 రతి అయు ఖంట్ఱఔు ఫలడ్స ఖూల కోస్ యసి భతు యయరేక్షుంచాయౌ; ఄళశయబ ైత ేశభయసి భకూ తీశఔుమసరసయౌ 

 
5.6 ఐయన్ ళఱల  యవరఫాళం  
ఐయన్ యవరఫాళం యొఔక ఱక్షణాఱు: యకసయం, రసంతేఱు, తృ తిుఔడ్ెప నొహు భమిము యమోచనాఱు (ఫూడుద 
యంఖు ఱేదా నఱుప). తీళరబ ైన ఐయన్ యవరఫాళం ఄభత ేGI ఴ మోమేజ్, ఴ ైతృో ట్ెనషన్, భతేు గస ఈండ్డ్ం, 
ఔనాఱషన్స భమిము బ ట్ఫో యౌక్ మాళహడోళహస్    
GI ఄళశిఱు ముదట్ ్అయు ఖంట్ఱ ఱోప ఔతుహయసు భ భమిము మోగికూ ఆఱాంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔతుహంచఔతృో త ేయయుఖుడ్ె 
భంద ఆరసాయౌసన ఄళశయం ఱేద 
మాకూటరేట్ెడ్స చామోకల్ ఐయన్ యసల్ట్ ఔు ఄంట్ుకోద, కసఫట్్ట ఇ దితి ఔనాా గసయళహట కో్ ఱారెజ్ రసడ్డ్ం ఈతుభం  
ఄధ ఔ ముతుంఱో ఐయన్ తీశఔుతు ఈంట్ ేయయుఖుడ్ె ఆరసాయౌ: 
డెప మోకససమిన్ (IM ఆంజక్షన్) 50 mg/kg, ఖమివటంగస 1 g; నెాండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత భయా ఆరసాయౌ.  
ఔరేల మోగికూ తీళరబ ైన ఄశాశిత ఈంట్ ేడెప మోకససమిన్ (IV) 15 mg/kg/hour, ఖమివటంగస మోజుకూ 80 mg/kg 
ఆరొాచి 
 
5.7 కసయబన్ మోనాక ైసడ్స ళఱల  యవరఫాళం  
కసయబన్ మోనాక ైసడ్స తుయౄమఱనఔు 100% అకూసజన్ ఆరసాయౌ; ఆఱా ఴ ైతృసకూసమా ఔతుహంచనంత ళయఔు చేమాయౌ; మోగి 
యంఖు భామినట్ుట  (హంక్) ఔతుహంచళచి కసతూ ఴ ైతృసకేసబ ైక్ ఄముయండొచి  
యఔుంఱో ఔయౌళహన రసముళపఱు భమిము ళయం ఎఱెకోటో ఱ భెట్సస మియౕయౌంచాయౌ 
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యవరఫారసతు  ాతురసమించడ్ం 

 భందఱు భమిము యవ దామసి ఱన శళయంగస బదరమిచి, చినాహఱలఱఔు ఄందఔుండా చేమాయౌ  
 మోగికూ భమిము ఔుట్ుంఫ శఫుయఱఔు యవరఫాళం జమిగిత ేచేమళయౌసన పస్ట ఎభడ్స ఖుమించి యళమించాయౌ  
 కూమోళహన్,  ట్ోర ల్ ఱేదా  ట్ోర యౌమం ఈతుతేు ఱు తాగినా, మోగి ననయు భమిము గొంతే కసయౌతృో భ ఈనాా, 

మోగికూ భతేు గస ఈనాా రసంతేఱు ళచేిఱా చేమఔడ్ద 
 ఆతయ భందఱు ఱేదా యవ దామసి ఱు తీశఔుతు ఈంట్ ేమోగికూ గొంతే తుభుయుత రసంతేఱు ళచేిఱా 

చేమాయౌ 
 మోగితు ఄతయళశయ తృసర తిద ఔన అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ; తీశఔునా యవం యొఔక డ్ఫాబ, దాతు ఖుమించి 

శభాచాయం, భాతరఱు ఱేదా ఆతయ శషజ యవ దామసి ఱు ఔడా రెభదయ తుపణుడుకూ చహంచడాతుకూ 
తీశఔురెయళల యౌ 

 
6.0 ఔుట్టడ్ం/కసట్ురేమడ్ం  
6.1 పయుఖు ఔుట్టడ్ం  
పయుఖుఱు ఱేదా ఆతయ జీళపఱు ఔుట్టడ్ం/కసట్ు రేమడ్ం ళఱల  అ రదేఴంఱో నొహు, రసప, ఎయాదనం భమిము 
దయద ళశు ంద . 
ఄధ ఔ శంకయఱో  కుట్కసఱు ఔుడుత ేఄయ ఔుట్్టన తృసర ంతాతుకూ భాతరబే ఆనెిక్షన్ ఱేదా రతిచయయ ఏయుడ్ెతేంద . ఆయ 
కొద ద మోజుఱఱో తగిగతృో తాభ ఱేదా ఆంట్ ్దాామసన ేచికూతస తృ ందొచి. ఄభత ేదోభఱు ళఱల  మసనా జీళపఱు 
ఴమీయంఱోకూ రరేయంచ ేఄళకసఴం ఈంద . ఈదా: భఱేమిమా, య్లేమతుమాళహస్, ప భఱేమిమాళహస్. దోభఱు భమిము 
కుట్కసఱు ళఱల  ఫ్ోల మిడ్స ఱోఔల్ ఱేవన్స ఏయుడ ేఄళకసఴం ఈంద .  
చికూతస - తృసపయఱార్ ఄట్్రకేమిమ  ా  
1. ళ ట్్రజిన్ 10 mg భాతరఱు, మోజుకూ ఔ యసమ ి
2. ళ ఔండ్మ ీఫాకుటమిమల్ ఆనెిక్షన్ మసఔుండా ట్ాహఔల్ మాంట్ీబ ైకోా తమల్ భందఱు 
తేనెట్ీఖఱు, రసస్ు ,్ యౘమ ాట్సస భమిము చీభఱు  
కొండుతు భమిము యవప యసక్ న గోయలతో శయౘమంతో ఱేదా ఏదెభనా ఖట్్ట ళశు ళపతో ళయకూు ఴమీయం నండు 
తుయౄమయౌంచాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: యవప యసక్ ఔు యంధరం చేమడ్ం ఱేదా కొండుతు ఫఱం ఈయోగించి తిు  తీమడ్ం ళంట్్య చేమఔడ్ద. 
రసస్ు్ భమిము యౘమ ాట్సస కొండుతు ళద ఱేమళప, కసఫట్్ట ఄయ ఔుట్్టన తమసాత భయా ఔుట్ేట ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ. 
ళయకూు ఄయ ఈనా చోట్ు నండు దయంగస ళచేిమడ్ం భంచిద .  
చికూతస 
ఄధ ఔ ఱసతం కుట్కసఱు ఔుడుత ేకొతుా ఖంట్ఱతృసట్ు దయద, నొహు భమిము రసప ఈంట్ుంద . దీతుకూ రతేయఔబ ైన 
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చికూతస ఄళశయం ఱేద. 
శాఱు తీళరతతో ఔుట్్టనపుడ్ె : 
1. రదేఱసతుా శఫుబ భమిము తూట్్తో యబరయచాయౌ.  
2. కోల్డ  ఔం రస్ రసప తగిగంచడాతుకూ  
3. ఔుట్్టన రదేఱసతుా గోఔఔడ్ద, ఄఱా చేళేు  ఆనెిక్షన్  మిగ ేరభాదం ఈంద . 
నొహు ఱేదా రసప ఄధ ఔంగస ఈనాపుడ్ె: 
1. ఐస్ తృసయక్ ట్ాహఔల్ ఄహల కేవన్ ఱేదా కసఱబ ైన్ ఱోవన్ ఱక్షణాఱ నండు ఈఴభనాతుకూ. 
2. ళహశటమిక్ మాంట్ీఴిశటబ ైన్స భమిము ఄనాఱెు ళహక్స నొహు నండు ఈఴభనాతుకూ. 
3. ళహశటమిక్ కసమిటకోళ టమసభడ్సస తీళరబ ైన రతిచయయఱు ఈంట్.ే 
కుట్కసఱు ఔుట్్టన తమసాత ళయకూు శుఽష కోఱోుభన ఱేదా యజింగ్, అతరే త, ఄఱశట్, దయద ఱేదా ఛాతీ ఖట్్టగస 
ఄభతృోభనట్ుట  ఄతుహశు నాా దాతుా ఄనాప భఱాకూటక్ యౖసక్ గస మిఖణ ంచాయౌ. 
ఄడురనయౌన్ ఆంజక్షన్ 1 mg (ఴ ైడోరజన్ ట్ాయటమేట్స యౄంఱో) 0.5-1.0 ml IM ఆంజక్షన్ ఄడురనయౌన్ (1:1000 
య ఱయవన్) రతి ద ఴేన నండు ఆయరెభ తుభుయౖసఱఔు ఔ యసమ.ి 24 ఖంట్ఱతృసట్ు యయరేక్షుంచి ఄనాప భఱాకూసస్ 
తియఖఫ్డ్ెతేందేమో చడాయౌ. 
 
6.2 తేఱు ఔుట్టడ్ం  
తేఱు ఔుడుత ేనొహు కొతుా మోజుఱ తృసట్ు ఈండుతృో తేంద ; తేఱు యవం ళఱల  ళచేి ళహశటమిక్ ఎప క్ట్  దదరసమిఱో ఔంట్ ే
చినాహఱలఱోల  ఎఔుకళగస ఔతుహశు ంద  
తేఱు యవం తుమసి యణ (ఎనెానమింగ్) 
తేఱు ఔుట్్టన కొద ద తుభుయౖసఱోల న ేనాడ ీళయళశి శుందన ళఱల  ఎనెానమింగ్ ఱక్షణాఱు ఫమట్డ్తాభ, ఆయ: 

 యౖసక్  
 యఔుతృో ట్ుఱో భాయుు  
 నాడ ీరేఖంగస కొట్ుట కోళడ్ం 
 యకసయం, రసంతేఱు భమిము తృ తిుఔడ్ెప నొహు 
 ఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱు (ఖుండె చయయఱు యపఱం ఄళాడ్ం ళఱల ) ఱేదా ఱసాశ ళయళశి యపఱం 

ఄళాడ్ం 
 ఔండ్మసఱ శభశయఱు  
 ఄధ ఔ ఱేదా తఔుకళ యఔుతృో ట్ు కోశం చళహ, యౘర్ట ప భఱయర్ ఱక్షణాఱు ఈనాాభేమో మియౕయౌంచాయౌ 

చికూతస 
పస్ట ఎభడ్స: మోగితు తామితఖతిన అశతిరకూ తీశఔు రెయళాయౌ  
మాంట్-ీరెనం 
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 మోగికూ తీళరబ ైన ఎనెానమింగ్ ఱక్షణాఱు ఔతుహశు ంట్ ేతేఱు యయౖసతుకూ మాంట్-ీరెనం (యయుఖుడ్ె) ఆరసాయౌ  
 యౘర్ట ప భఱయర్ ఈంట్ ేరెంట్న ేదాతుకూ చికూతస ఄంద ంచాయౌ  
 తీళరతన ఫట్్ట మోగికూ తృసమసళ ట్భాల్ (O) ఱేదా ముమిిన్ (IM) ఆరసాయౌ; ఄధ ఔ తీళరత ఈనాట్లభత ేతేఱు 

ఔుట్్టన రదేఴంఱో ఎహనెపహరన్ ఱేతు యౌగోాక ైన్ 1% ఆరసాయౌ 
6.4 తృసభు కసట్ుల  
రంచరసయు ంగస ఈండ ేభూడ్ె రేఱ ఐద ళందఱ (3500) తృసభు జఞతేఱోల  10% ఔనాా తఔుకళ తృసభుఱే 
యవూమితబ ైనయ. ఆందఱో భుకయబ ైనయ కోఫరా , భాంఫా, శభుదరప తృసభుఱు, ఔట్ల  తృసభుఱు, హంజేమిఱు, 
ఫూభా ల్ంగ్ భమిము రెభన్ తృసభుఱు. ళయకూుకూ తృసభుకసట్ు ళఱల  ఫమట్డ ేఱక్షణాఱు తృసభు యొఔక యయౖసతుా 
ఫట్్ట, యవం చొయఫడున దాతుతు ఫట్్ట ఈంట్ుంద . కోఫరా , భాంఫా, ఔట్లతృసభు భమిము శభుదరప తృసభుఱోల  
నయమోట్ాకూసక్; రెభన్, హంజేమిఱు భమిము ఫూభా ల్ంగ్ తృసభుఱోల  ఴీమోట్ాకూసక్ యవం (ఎనెానమింగ్) ఈంట్ుంద  
ఄఔయసమతేు గస ళయకూుకూ తీళరబ ైన నొహు, ఄళమళం రసమడ్ం, ఄశాశిత, యఔుం కసయడ్ం భమిము నయమోఱాజిఔల్ 
ఄళశిఱు ఔతుహళేు  ఄద  తృసభు కసట్ు ళఱల  ఄతు ఖుమిుంచాయౌ. కొతుా కోఫరా  జఞతి తృసభుఱు యయౖసతుా చిభుమతాభ, 
యవం ఔంట్్ఱో డు నొహు భమిము ఆన ల్బేవన్ ళశు ంద . యవప జీళపఱు భమిము కుట్కసఱ దఖగయఔు రెలలడ్ం ళఱల  
మ ండ్ె యకసఱ గసమాఱు ఄరొాచి: 
1. డెభమ క్ట ఆంజుమ ీ- యవం ళఱల  నేయుగస మోగికూ ళచేి ఆఫబందఱు; ఈదా: ట్ాకూసక్ రతిచయయఱు   
2. ఆండెభమ క్ట ఆంజుమ ీ- యవం కసయణంగస ఆతయ ఆఫబందఱు మోగికూ ళచేి ఄళకసఴం; ఈదా: తేనెట్ీఖ ఔుట్టడ్ం ళఱల  
ఴ ైర్-ళ తుసట్్యట్ ్మిమాక్షన్   
తృసభు యవం తుమసి యణ (ఎనెానమింగ్) 
యౖసక్, రసంతేఱు భమిము తఱనొహు ళంట్్య తృసభు ఔుడుత ేళచేి యసధాయణ ఱక్షణాఱు; ఄభత ేయట్్ళఱల  తృసభు 
కసట్ు రేళహందతు ఖుమిుంచడ్ం ఔవటం. నొహు ళశు నా చోట్ ఔణాఱు చతుతృో ళడ్ం (నెకోా ళహస్), యఔుం కసయడ్ం, యౌంఫ్ ననడ్స 
 దదదళడ్ం ళంట్్య ఈనాాభేమో చడాయౌ. 
యవం ళఱల  ఔయౌగ ేతుమిదవటబ ైన శంకేతాఱు: 

 యౖసక్  
 ఔాభంగస ఄళమళం ఄంతా యశుమించ ేరసప  
 యఔుం కసయడ్ం: చిఖులల నండు, గసమం నండు, ఆంట్రా కేాతుమల్ తెల డుంగ్ 
 నయమోట్ాకూసళహట్స ఱక్షణాఱు: ఱసాశ ళయళశి యపఱం ఄళాడ్ం, క్షరసతం, ఔనమ ుఱు  భకూ ఱేఱేఔతృో ళడ్ం 

(తృోట ళహస్), అయౘయం మింఖడాతుకూ & భాట్ాల డ్డాతుకూ ఆఫబంద  (ఫఱాబర్ తృసయౌస), ఄళమరసఱు 
ఫఱఴీనడ్డ్ం 

 ఔండ్మసఱు తుచేమఔతృో ళడ్ం: ఔండ్మసఱు నొహు భమిము భూతరం నఱల గస మసళడ్ం 
 యఔుం ఖడ్డఔట్టఔతృో ళడ్ం 

చికూతస 
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పస్ట ఎభడ్స 
 మోగికూ బమోయస ఆరసాయౌ  
 తృసభు ఔమిచిన ఄంగసతుకూ ఖట్్టగస ఔట్ుట ఔట్ాట యౌ భమిము అ రదేఱసతుా ఎఔుకళగస ఔదఱఔుండా చశకోరసయౌ; 

దీతుళఱల  యవం  భకూ ఎఔకఔుండా ఈంట్ుంద .  
 కోయఱు భమిము యవం త ఱగించడాతుకూ తృసభుకసట్ు రదేఱసతుా యబరబ ైన తూట్్తో ఔడ్గసయౌ  
 మాంట్-ీరెనం ఈనా అశతిర ఖుమించి తెఱుశఔుతు మోగితు రెంట్న ేఄఔకడ్కూ తయయౌంచాయౌ 
 ఔరేల తృసభుతు చంహరేశంట్ ేమోగితోతృసట్ు తృసభుతు ఔడా అశతిరకూ తీశఔు రెలలడ్ం దాామస యయుఖుడ్ె 

ఆళాడ్ం శఱుళప ఄళపతేంద  
అశతిరఱ  ోచికూతస 
మోగికూ యౖసక్ ఈంట్ ేరెంట్న ేదాతుకూ చికూతస ఄంద రసాయౌ 
ఱసాశ శంఫంధ త కూామఱు శమిగసగ  తుచేమడాతుకూ ఎఔుకళ మోజుఱు శభమం ట్టట చి; ఇ కూామఱు యసధాయణ 
ళహితికూ ళచేి ళయఔు ఆనట ాఫలవన్ ఱేదా బ కసతుఔల్ రెంట్్ఱేవన్ ఱేదా భానళల్ రెంట్్ఱేవన్ రెభదయ తుపణుఱు ఱేదా 
యక్షణ ఆళాఫడున ఫంధళపఱు తుయాఴించాయౌ. ఎండోట్రా కూమల్ ట్ృయబ్ శయక్షుతంగస ఈండేఱా చశకోరసయౌ.  భన 
చెహున దితేఱు కసఔుండా ఎఱకూటవ్ ట్రా కూయోశటమి ఔడా రసడొచి    
మాంట్-ీరెనం 

 ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఱేదా కసట్ు రేళహన దఖగయ తీళరబ ైన ఱక్షణాఱు (యశుమిశు నా రసప ఱేదా తీళరబ ైన 
నెకోా ళహస్) ఈంట్ ేమాంట్-ీరెనం ఆరసాయౌ 

 ఎఱమీుఱు ళచేి ఄళకసఱసఱు ఎఔుకళ కసఫట్్ట ఎహనెపహరన్  (IM) భమిము కోల మ ితుయమిన్ (IV) ళహదింగస 
ఈంచకోరసయౌ  

 ఏ జఞతి తృసభు కసట్ు రేళహందో తెయౌళేు  మోననళఱెంట్స మాంట్-ీరెనం ఆరసాయౌ  
 కసట్ు రేళహన తృసభు ఏమిట్ో తెయౌమఔతృో త ేతృో య్ళఱెంట్స మాంట్-ీయనం ఆరసాయౌ  
 మాంట్-ీరెనంన 0.9% ళ ఱభెన్ 2–3 రసఱయంఱోల  ఔయౌహ IV దాామస ఖంట్ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ 
 ముదట్ నెభమద గస ఆశు , మోగికూ ఄనాప భఱాకూసస్ ఱేదా ఆతయ తృసర ణాతృసమ రతిచయయఱు ళశు నాాభేమో 

చడాయౌ  
 IV ఆశు నాపుడ్ె దయదఱు, ఄమిటకేమిమల్ మసష్, తుఱఔడ్ఱేమి, జాయం, దఖుగ  ఱేదా ఱసాశ తీశకోళడాతుకూ 

ఆఫబంద గస ఈంట్,ే రెంట్న ేమాంట్-ీరెనం ఆళాడ్ం అేళహ ఎహనెపహరన్ (SC) 0.01 ml/kg of 1/1000 
ఱేదా 0.1 ml/kg of 1/10,000 ఆరసాయౌ. దీతుతోతృసట్ు కోల మ ితుయమిన్ (IM/IV/SC) 250 
micrograms/kg ఆరసాయౌ. మోగ ిఔుదయుఔునాాఔ నెభమద గస మాంట్-ీరెనం  భయా ఆరసాయౌ 

 యఔుం ఖడ్డఔట్టడ్ంఱో శభశయఱు ఈంట్ ేఅయుఖంట్ఱ తమసాత మాంట్-ీరెనం ఖతి  ంచొచి ఱేదా మోగికూ 
తుయంతమసమంగస యఔుం కసయుతేంట్ ేఱేదా నయమోట్ాకూసక్ ఱేదా కసమిడయోరసశకాఱర్ ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  
ఖంట్ నండు మ ండ్ె ఖంట్ఱ ఱో ేమాంట్-ీరెనం ఖతి  ంచొచి 
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 మాంట్-ీరెనం ఆచేిట్పుడ్ె ఫలడ్స ట్రా న్స-పూయవన్ ఄళశయం ఈండ్ద  
 తృసభుకూ ఈనా యయౖసతుా ఫట్్ట మాంట్-ీరెనంఔు నయమోఱాజిఔల్ శంకేతాఱు ఫమట్డ్తాభ 
 యఔుం ఖడ్డఔట్టడ్ంఱో శభశయఱు ఈంట్ ేఅయుఖంట్ఱ తమసాత మాంట్-ీరెనం ఖతి  ంచొచి ఱేదా మోగికూ 

తుయంతమసమంగస యఔుం కసయుతేంట్ ేఱేదా నయమోట్ాకూసక్ ఱేదా కసమిడయోరసశకాఱర్ ఱక్షణాఱు ఔతుహళేు  
ఖంట్ నండు మ ండ్ె ఖంట్ఱ ఱో ేమాంట్-ీరెనం ఖతి  ంచొచి 

 మాంట్-ీరెనం ఆచేిట్పుడ్ె ఫలడ్స ట్రా న్స-పూయవన్ ఄళశయం ఈండ్ద  
 తృసభుకూ ఈనా యయౖసతుా ఫట్్ట మాంట్-ీరెనంఔు నయమోఱాజిఔల్ శంకేతాఱు ఫమట్డ్తాభ 
 మాంట్-ీరెనంఔు ఎట్ుళంట్ ్శుందన ఱేఔతృో భనా  భన దదతితు భయా జయళచి  
 కొతుా యకసఱ తృసభుఱఔు ఈండ ేయవం ళఱల  ళచేి నయమోఱాజిఔల్ శంకేతాఱు మాంట్ీకోయౌనెళ టమసళ స్ 

భందఱ దాామస తగిగంచళచి 
ఴశు రచికూతస  

 ఄళమళం ఫాగస రసచితృోముంట్,ే కసట్ు ఈనా రదేఴంఱో నాడ ీఱేఔుండా, నొహుతో భమిము ఔణాఱు 
చతుతృోముంట్ ేతృసభు కసట్ుకూ ఴశు రచికూతస మిఖణఱోకూ తీశకోరసయౌ; ఴశు రచికూతసఱో ఫాఖంగస: 

 గసమం దఖగయ చతుతృోభన ఔణజఞఱాతుా త ఱగించడ్ం 
 ఄళమళం మీద తిుడు తగిగంచడాతుకూ తౄసళహఔల్ బ ంఫలరన్స త ఱగించడ్ం  
 తీళరబ ైన నెకోా ళహస్ ఈంట్ ేళహకన్ గసా ఫ్హటంగ్  
 మింఖడాతుకూ ఈఔమించ ేఔండ్మసఱు చచిఫడుతృో త ేట్రా కూఅశటమి ఱేదా ఎండోట్రా కూమల్ ఆన్-ట్ృయఫలవన్ 

యసధాయణ చయయఱు  
 ఫ్ూల భడ్సస ననట్్ దాామస  ఱేదా NG ట్ృయబ్ దాామస ఄళశయబ ైన యసి భఱో మోగికూ ఄంద ంచాయౌ; ఎంత 

మోతాద ఄంద శు నాామో నమోద చేశకోరసయౌ  
 నొహుకూ తగిన చికూతస ఄంద ంచాయౌ  
 రసప ఈనా తృసర ంతాతుా ఔదఱఔుండా చశకోరసయౌ  
 మాంట్-ీట్ెట్ానస్ తృో ర ప భఱాకూసస్ ముదఱు ట్ాట యౌ  
 కసట్ు ఈనా తృసర ంతంఱో ఔణజఞఱం చతుతృో త ేతు మాంట్్ఫయోట్్క్ చికూతస ఄళశయం ఱేద 
 మోగి అశతిరఱో చేమసఔ జఞఖాతుగస యయరేక్షుంచాయౌ; ఖంట్కొఔయసమ ికచిితంగస ఎనెానమింగ్ ఱక్షణాఱు 

ళశు నాాభేమో చడాయౌ 
 
7.0 ఆతయ భూఱాఱ ళఱల  యవరఫాళం (ఎనెానమింగ్) 
మోగితు తాయగస భమిము జఞఖాతుగస రెభదయ కేందరా తుకూ తయయౌంచాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: కసట్ు ఱేదా ఔుట్్టన చోట్ గసట్ు  ట్టడ్ం, తృ డ్ళడ్ం, యయౖసతుా ఱిడ్ం ళంట్ ్రమతాాఱు చేమఔడ్ద. 
ఄఱాగ ేతృసభు మసలైల , ఎఱకూటోక్ యౖసక్, యయసమనాఱు రసడ్డ్ం, భూయౌఔఱు రసడ్డ్ం ఱేదా ఐస్ తృసయఔుల   ట్టడ్ం ళంట్్య 
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చేమఔడ్ద. 
I. తృసర ధమిఔ చికూతస 
1. ఎభర్ ర,ే ఱసాశ ఄడ్డంఔుఱు ఱేఔుండా చడాయౌ భమిము IV భాయగం ఏమసుట్ు చేమాయౌ. 
2. మోగికూ భమిము ఔుట్ుంఫ శబుయఱఔు ఏమీ కసద ఄతు ధెభయయం/బమోయస ఆరసాయౌ. 
3. యఱసాంతితుశు  మోగ ిరెచిగస ఈండేఱా చశకోరసయౌ. ఎఔుకళగస ఔదఱడ్ం దాామస యవం ఴమీయంఱో యశుమించ ే
ఄళకసఴం ఄధ ఔం ఄళపతేంద . 
4. మోగి ఔదఱఔుండా డ్ెకోఫ్ట్్ట కసట్ు రేళహన ఫాగసతుకూ ళహరలంట్స ఱేదా ళహల ంగ్ ఏమసుట్ు చేమాయౌ. యఱభెనంత ళయఔు 
ఔండ్మసఱు ఔదఱఔుండా చడ్డ్ం భుకయం. 
5. కసట్ు రేళహన దఖగయ కోమడ్ం, యుదదడ్ం, ఄధ ఔంగస ఔడ్ఖడ్ం, భయదన, భూయౌఔఱు ఱేదా యయసమనాఱు ూమడ్ం 
ళంట్్య చేమఔడ్ద.దీతు ళఱల  ఆనెిక్షన్ ళచేి ఄళకసఴం ఈంద  భమిము యవం ఴమీయంఱోకూ రెయ్ల  ఖతి  మిగ ే
ఄళకసఴం ఔడా ఈంద . యబరంగస ఈనా ఖుడ్డన తీశఔుతు కసట్ు రేళహన దఖగయ భఽదళపగస తేడుచి భమొఔ ఖుడ్డతో 
అ తృసర ంతాతుా దఱుగస ఔహు ఔట్ాట యౌ.  
6. నొహు ళశు ంట్ ేశాఱు మోతాదఱో భతేు  ఆళాతు ఄనాఱెు ళహక్ (ఈదా: తృసమసళ ట్భాల్) రసడాయౌ. 
7. ట్ామిాక ాట్స (ఏదెభనా ఫాగసతుా ఖట్్టగస ఔట్్ట ఈంచేందఔు రసడ్ెతాయు, దీతుకూ యసట ో ప్ ఱేదా ఫ్ల్ట ఈంట్ుంద ) దాామస 
తృసభు కసట్ు రేళహన రదేఱసతుకూ 10 cm  భన ఔట్ాట యౌ. ఄభత ేభమీ ఖట్్టగస కసఔుండా ఔ రేఱు దమేంత కాయ ఈంచి 
ట్ామిాక ాట్స ఔట్్ట మోగితు అశతిరకూ తయయౌంచాయౌ. ఔకయసమ ిదీతుా ఔట్ాట ఔ యయుఖుడ్ె ఆచాిఔన ేదఱు చేమడ్ం ఱేదా 
తీమడ్ం చేమాయౌ. ట్ామిాక ాట్స భమీ ఖట్్టగస ఔట్టఔడ్ద. 
II. తృసభుతు ఖుమిుంచడ్ం 
తృసభుఱ ట్ల  యవమమిజఞా నం ఈంట్ ేకసట్ు రేళహంద  ఏ తృసమో రెభదయతుకూ తెయౌమజేమాయౌ. ఄభత ేతృసభుతు 
ఖుమిుంచడాతుకూ గసతు చండాతుకూ గసతు శభమం ళఽధా చేమఔడ్ద.  భగస తృసభుతు చం ేరమతాంఱో భమింత 
భంద  రభాదంఱో డ ేఄళకసఴం ఈంద . 
III. మియౕఱనఱు  
తృసభు కసట్ు రేళహన ఫాగసతుకూ 10 cm  భన చట్ుట కొఱత తీశకోరసయౌ, ఆఱా రతి మ ండ్ె నండు నాఱుఖు ఖంట్ఱఔు 
ఔ యసమ ిచేమాయౌ. ళహంఖల్ తెరత్ కౌంట్స, ఱసాశ తుఱుపకోఖయౌగ ేశభమం భమిము ఛాతీ రసయకోచన యసభయిాం 
ళంట్్య నమోద చేఈకోరసయౌ. మోగ ి భ ఔనమ ుఱు భూశు నాాడేమో మియౕయౌంచాయౌ.  భన చెహునయ రతి ఖంట్ ఱేదా 
మ ండ్ె ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిచేమడ్ం భంచిద . 
మీక్షఱు: BT, CT & 20 మితుట్స షో ల్ ఫలడ్స కసల ట్్ంగ్ ట్ెస్ట (20WBCT) 
20 మితుట్స షో ల్ ఫలడ్స కసల ట్్ంగ్ ట్ెస్ట (20WBCT) 
మోగి నండు 2 ml యఔుం ళేఔమించి గసజు గొట్టంఱో రేళహ, 20 తుభుయౖసఱ తృసట్ు యసధాయణ ఈయోౖణ ఖాతఱో ఔదఱఔుండా 
ఈంచాయౌ. 20 తుభుయౖసఱ తమసాత నెభమద గస గసజు గొట్ాట తుా ఔడ్ఱో; ఔరేల యఔుం ఖడ్డఔట్టఔుండా ఈంట్ ేమోగికూ 
తృసభు యవం దాామస ఴ ైతృో ప భతరననజ నేమిమా ళచిినట్ుట . కచిితబ ైన తుమసి యణ చేశకోరసయౌ ఄనఔుంట్ ేమోగ ిదఖగయ 
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నండు ముదట్ోల  4 ml యఔుం ళేఔమించి 2 ml 20WBCT ఔు ఈయోగించి భమొఔ 2 ml యఔుంఱో యసధాయణ ళయకూు యఔుం 
ఔయౌహ యఔుం ఖడ్డఔడ్ెతేందేమో చడాయౌ. మ ండుంట్్ఱో పయౌతం కేఱా ళళేు , దాతుా ఫట్్ట మాంట్-ీరెనమ్ ఏమసుట్ు 
చేమాయౌ. 
IV. అశతిరఱో తీశకోరసయౌసన చయయఱు  
ఏట్్రమల్ ల్స భమిము చేతనతాం యసి భ మీక్షుంచాయౌ. నయమోట్ాకూసక్ రెనమ్ ళఱల  ఆఫబంద  డ్ెు నా రసమికూ గసల యోగ  
కోభా ళేకల్ దాామస చేతనతాం యసి భ కొఱళఔడ్ద. తీళరబ ైన ఎనెానమింగ్ ఈనాట్ుట  ఖుమిుంచడాతుకూ అధామసఱు: 
> తృసభు చాఱా రభాదఔయబ ైనద  
> కసట్ు రేళహన దఖగయ రేఖంగస రసప ఄతేళఽద ి చెందడ్ం. 
> యసి తుఔంగస ఈండ ేయౌంఫ్ ననడ్సస రసప, దీతుళఱల  యవం యౌంతౄసట్్క్ ళహశటం దాామస యశుమిశు ంద  ఄతు తెఱుశకోరొచ .ి 
> ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు - ఴ ైతృో ట్ెనషన్, యౖసక్, యకసయం, రసంతేఱు, యమోచనాఱు, తీళరబ ైన తఱనొహు, ఔనఫొ భమఱు 
ఫాయంగస ఄతుహంచడ్ం, భతేు  ఱేదా తృోట ళహస్/ అఫ్సు ఱమమ ల జిమా.  
> ఄరమతాళహది ళహశటమిక్ యఔుయసర ళం 
> భుదయు గోధభ ఱేదా నఱలతు యంఖుఱో భూతర యశయున 
ఔరేల మోగికూ తృసభు కసట్ు ళఱల  ఆఫబందఱు ఔఱుఖుతేనాాభ ఄనఔుంట్,ే చికూతస తమసాత 24 ఖంట్ఱు 
యయరేక్షణఱో ఈంచి డుఱసిర్ు చేమాయౌ. 
ఇ కూాంద  యవమాఱన మియౕయౌంచాయౌ & మీక్ష జయతృసయౌ: 
a. ఖంట్ఔు ఔ యసర్ నాడు, ఱసాశ ఖతి, యఔుతృో ట్ు భమిము WBC కౌంట్స. 
b. ఫలడ్స మూమిమా భమిము కూామాట్్తున్ 
c. భూతర యశయున యసభయిాం, భూతరంఱో RBC ఈతుకూ  
d. రసంతేఱు, యమోచనాఱు భమిము ఄశషజబ ైన యఔుయసర ళం. 
e. తృసర దేయఔంగస రసప భమిము నెకోా ళహస్ యసి భ. ECG, అమిటమిమల్ ఫలడ్స గసయస్, BT, CT భమిము  PTT మీక్షఱు 
రతి అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమి. 
2. మాంట్ీరెనం థెయ: ఏ తృసభు కసట్ుక ైనా (ఄళశయం ఱేతు చోట్ ఔడా) మాంట్ీరెనం రసడ్డ్ం భంచిద  కసద. 
ఄఱా రసడుత ేఄనాప భఱాకూసస్ ళచేి రభాదం ఈంద . ళహశటమిక్ ఎనెానబేవన్, కసట్ు రేళహన ఫాగసతుకూ శంఫంధ ంచిన 
ఄంఖం 48 ఖంట్ఱఱో శగసతుకూ  భగస రసళహ ఈంట్,ే రేలైా రసప, రసప రేఖంగస యశుమించడ్ం భమిము యౌంఫ్ ననడ్స 
 దదద  ఄభతృో ళడ్ం ళంట్ ్ఱక్షణాఱు ఔనడుత ేఄపుడ్ె మాంట్ీరెనం థెయ తృసర యంతేంచళచి. 
ఄభత ేఖమిైణ ీళు రఱఱో ఔడ్ెపఱో ఈనా తడ్డ  జీళ నాడ్ెఱు భందగిశు ంట్ ేతయౌల ఱక్షణాఱు ఈనాా, ఱేఔునాా 
మాంట్ీరెనం థెయ ఆరసాయౌ. ఇ థెయ తృసభు కసట్ు రేళహన కొద ద ఖంట్ఱ ఱోప ఆళేు  ఄతయంత రఫాళళంతంగస తు 
చేశు ంద . కొతుా శందమసైఱోల  నెఱఱు ఱేదా రసమసఱు తమసాత ఔడా మాంట్ీరెనం థెయ తు చేశు ంద  (యయౖసతుా 
ఫట్్ట).  
ఱయోపహఱభెజ్డ తృౌడ్ర్ తూట్్ఱో ఱేదా యసధాయణ ళ ఱభెన్ ఔయౌహ రసడాయౌ.   
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మోతాద  
తృసభు, తీళరత, యవభు ముదఱభెన ఄనేఔ ఄంఱసఱన ఫట్్ట మాంట్ీరెనం మోతాద తుయణభంచాయౌ; యసధాయణంగస 
ఄభత:ే 
a. యసి తుఔంగస రసప ఈనాా ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఱేతు కసట్ల ఔు: 20-50 ml. 
b. కసట్ు రేళహన శిఱాతుా దాట్ ్రసప  మిగిత,ే శాఱు ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు ఈంట్ ేఱేదా తెల డుంగ్ డ్మాతెళహస్: 50 to 
100 ml. 
c. శువటబ ైన ళహశటమిక్ ఱక్షణాఱు (ఴీమోఱభెళహస్, కసల ట్్ంగ్ ఄశషజతాాఱు) ఈంట్ే: 100-150 ml. 
d.  దదరసమికూ ఆచిిన మోతాదఱోన ేచినాహఱలఱఔు ఔడా మాంట్ీరెనం ఆరొాచి. 
తృసర ణాతృసమం ఄధ ఔంగస ఈనా మోఖుఱఱో మాంట్ీరెనం ఆచేి భుంద: 
ఴ ైడోరకసమిటయో న్ 200 mg ఆంజక్షన్ భమిము ప తుయబ ైన్ భాయౌభ ట్స 22.75 mg 
మాంట్ీరెనం థెయ దితి  
మీకసతు్రట్ృయట్ెడ్స పరజ్-డెభరడ్స మాంట్ీరెనం ఱేదా తూట్స యౌకూాడ్స మాంట్ీరెనం - యోల  IV ఆంజక్షన్. IV ఖతి తుభుయౖసతుకూ 2 
ml దాట్ఔడ్ద. 
ఱేదా  
మీకసతు్రట్ృయట్ెడ్స పరజ్-డెభరడ్స మాంట్ీరెనం ఱేదా తూట్స యౌకూాడ్స మాంట్ీరెనం 5-10 ml ఆయో ట్ాతుక్ ఫ్ూల భడ్స ఱో ఴమీయ 
ఫయుళపతు ఫట్్ట (యసధాయణంగస  దదఱోల  250-500 ml ఆయో ట్ాతుక్ ళ ఱభెన్ ఱేదా 5% డెకో ర్రస్) ఖంట్ తృసట్ు ఎకూకంచాయౌ. 
మాంట్ీరెనం ఎకూకంచిన తమసాత మ ండ్ె ఖంట్ఱతృసట్ు మోగితు ఔాభంగస యయరేక్షుంచాయౌ. 
అయు ఖంట్ఱ తమసాత ఔడా యఔుం ఖడ్డఔట్టఱేఔతృో త ేఱేదా ఔట్,్ మ ండ్ె ఖంట్ఱ తమసాత నయమోట్ాకూసక్ ఱేదా 
కసమిడయోరసశకాఱార్ ఱక్షణాఱు ఔనడుత ేముదట్ ఆచిిన మోతాదన భయా ఆరసాయౌ. ఄళశయం ఄభత ేయఔుం 
ఖడ్డఔట్ేట యసభయిాం పనఃయుదదమించేంత ళయఔు రతి అయు ఖంట్ఱఔు ఔ యసమ ిమోతాదన ఆరొాచి. ఔరేల ఄధ ఔ 
మోతాదఱో యయుఖుడ్ె ఆశు నాట్ుట  ఄభత ేభమిము ఖడ్డఔట్ేట యసభయిాం  యఖఔతృో త,ే మోగికూ ప రష్ తౄో ర జ న్ తృసల యసమ 
(FFP) ఱేదా తౄసఔటర్స ఆరసాయౌ.  
ఴ చిమిఔ: మాంట్ీరెనం IM భాయగం దాామస ఆళాఔడ్ద. ఖుల ట్్మల్ రదేఴం భమిము కసట్ు రేళహన రదేఴంఱో 
ఆంజక్షన్ రేళహనా రయోజనం తఔుకళ. 
మాంట్ీరెనం ళఱల  రతిచయయఱు ళశు నాాభ ఄతుహంచగసన ేభంద ఆళాడ్ం అహరేమాయౌ.  
ఎహనెపహరన్ (ఄడురనయౌన్) 0.1% య ఱయవన్, 1 in 1,000, 1 mg/ml దఖగయ ఈంచకోరసయౌ. 
హంజ యుఱ ళఱల  యవం ఎకూకనా మోగికూ తృసర ధమిఔంగస మాంట్ీరెనం ళఱల  తగిగనట్ుట  ఈనాా 24 నండు 48 ఖంట్ఱఱోప 
యవరఫాళం భయా ఫమట్కూ మసరొచి. 
మ ళహుమేట్మ ీ మసఱళహస్ తోఔడున నయమోట్ాకూసక్ ఎనెానమింగ్: మోగి ూమిుగస కోఱుకోళడాతుకూ చాఱా శభమం 
డ్ెతేంద . అశతిరఱో రెంట్్ఱేవన్ శయౘమంతో రతిచయయఱు మసఔుండా జఞఖాతుగస యయరేక్షుంచాయౌ. 
నయమో మసఱళహస్ ఱక్షణాఱు ఔనడుత:ే మాంట్ీకోయౌనెళ టమసళహస్ - తుయోళహటగిమన్ 0.56 mg ఆంజక్షన్ ఄయఖంట్ తృసట్ు. 
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తుయోళహటగిమన్ ఆచేి భుంద కచిితంగస ఎట్ోర హన్ 0.6 mg IV ఆంజక్షన్ ఆరసాయౌ, దీతు ళఱల  భయసకమితుఱక్ 
రతిచయయఱు మసఔుండా తురసమించళచి. ఔరేల మోగికూ ఱసాశ శంఫంధ త ఆఫబందఱు ఈంట్ే అకూసజన్, రెంట్్ఱేవన్ 
ముదఱభెనయ మిఖణ ంచాయౌ.   
ఴీమోయసట ట్్క్ ఄశషజతాాఱు: చినా ట్రా భా ఈనాా ఔడా మోగికూ యఱసాంతి తుతుశమ.ి కసల ట్్ంగ్ తౄసఔటర్స భమిము 
ేల ట్ెల ట్సస ట్రా నసఫావన్; FFP భమిము ఔాయో  రళహహట్ేట్స ఄభత ేభంచిద . ఆయ ఄందఫాట్ుఱో ఱేఔతృో త ేయఔు 
భామిుడు చేమాయౌ. మోగికూ IM ఆంజ క్షనల  ఆళాఔడ్ద. 
యౖసక్, భయోకసమిడమల్ యౘతు: కొఱాల భడ్స/కూాశటఱాల భడ్సస శయౘమంతో ఴ ైతృో రోఱేమిమాన శమ ిచేమాయౌ. మాంకూఱల మ ి
 రశసర్ భందఱు (డోబ ైన్ ఱేదా ఎహనెపహరన్-ఄడురనయౌన్) ఄళశయం మసరొచి. ఎట్ోర హన్ దాామస ఫరా డీకసమిడమాతో 
ఔడున ఴ ైతృో ట్ెనషన్ ఔు చికూతస ఄంద రసాయౌ.   
ఄఔయట్స కూడీా ఆంజుమ:ీ ఔంజమేాట్్వ్ చికూతస ఱేదా డ్మాఱళహస్ 
భుదయు గోధభ యంఖుఱో భూతరం (భయోగోల తనమిమా ఱేదా ఴీమోగోల తనమిమా): IV ఫ్ూల భడ్సస ఆళాడ్ం 
దాామస ఴ ైతృో రోఱేమిమాన శమ ిచేమాయౌ. యో డుమం ఫ్భకసమోబనేట్స 50-100 mmol యోల  IV ఆనిావన్ దాామస 
మాళహడోళహస్ శమ ిచేమాయౌ. కసా ష్ ళహండోరమ్ ఈంట్ ే20% భాతుట్ాల్ 200 ml IV ఆయరెభ తుభుయౖసఱ తృసట్ు. భాతుట్ాల్ 
ఔక యసమ ేఆరసాయౌ, భయా ఆళేు  ఫ్ూల భడ్స భమిము ఎఱెకోటో ఱ భెట్స శభతేఱయత దెఫబతింట్ుంద . 
తీళరబ ైన యసి తుఔ ఎనెానమింగ్: యసి తుఔంగస నెకోా ళహస్, ఆంట్రా ఔంతృసయటబ ంట్ల్ ళహండోరమ్స భమిము బేజర్ రెళ ల్స 
యొఔక తరా మోబళహస్ ళంట్్య మాంట్ీరెనం దాామస చికూతస తృ ందే మోఖుఱఱో ఔతుహంచళచి. ఆఱాంట్పుడ్ె 
ఴశు రచికూతస మిఖణ ంచాయౌ. ఄభత ేకొమాఖుయఱోతి, తరా మోబళ భట్ోతుమా భమిము ప భతరననఱభెళహస్ ళఱల  ఔయౌగ ేనయౖసట ఱు 
భమిము యసి తుఔబ ైన ఎనెానమింగ్ ళఱల  ఔయౌగ ేనయౖసట ఱన తఔం రేశఔుతు ఴశు రచికూతస చేమాఱో ళదోద  
తుయణభంచకోరసయౌ. మోగికూ తృో ర ప భఱాకూటక్ ఫరా డ్స-ళ ుఔటోమ్ మాంట్ీబ ైకోా తమల్ చికూతస. 






