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യു.കെ. പതിപ്പ്

കെോവിഡ് -19 മഹോമോരിസമയത്ത് ഒരു

ശസ്്ത്െിയക്്ക വികേയമോെുുംകപോൾ



ഈമോര്ഗ്ഗ ദര്ശികയക്കുറിച്്ച

നിങ്ങക ോനിങ്ങ ുകെ്പിയകപട്ടവകരോഒരുശസ്്ത്െിയയ്ക്കോയി

തയ്യോകറെുക്കുെകയോ, െോത്തിരിക്കുെകയോകെയ്യുന്നുണ്ടോവോും.ഇത്

വ കരസമ്മർദ്ദെരമോയസമയമോകെന്ന്ഞങ്ങൾമനസ്സിലോക്കുന്നു. 

ഇതിനനുപന്ഥമോയിനിങ്ങൾക്്കേോരോ ുംകെോദയങ്ങ ുുംഉണ്ടോെോും.

കെോവിഡ്-19മഹോമോരിസമയത്്തഒരുശസ്്ത്െിയക്്ക

വിേയനോെുന്നതിന്കെഅപെെസോേയതെൾമനസ്സിലോക്കോൻ

കരോഗിെക യുുംഅവരുകെെുെുുംബങ്ങക യുും

സഹോയിക്കുന്നതിനോെ്ഈലഘുകലഖസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത.്

ഈമഹോമോരിസമയത്്തനിങ്ങക എങ്ങകനപരിപോലിക്കുകമന്നുും, 

നിങ്ങ ുകെസുരക്ഷയ്ക്കോയിഎങ്ങകനഒകത്തോരുമിച്ചു

്പവർത്തിക്കോകമന്നുുംഞങ്ങൾവിശദീെരിക്കുന്നു.

ഈലഘുകലഖസൃഷ്ടിക്കോൻസഹോയിച്ചഞങ്ങ ുകെ
കരോഗിഉപകദശെവിഭോഗത്തികനോെ്ഞങ്ങൾവ കര

നന്ദിയുള്ളവരോെ.്

െൂെുതൽവിവരങ്ങൾക്ക്,സന്ദർശിക്കുെ: 

http://nihrglobalsurgery.org/surgeryduringcovid



ഉള്ളെക്കും

ശസ്്ത്െിയോകരോഗിെക സുംരക്ഷിക്കോൻഎന്തോെ്

കെയ്യുന്നത്? 

എന്കറശസ്്ത്െിയക്ക്കശഷുംകെോവിഡ-്19

പിെികപട്ടോൽഎകന്തോകക്ക

അപെെസോേയതെ ോെുള്ളത?് 

ശസ്്ത്െിയയക്്കോയുള്ളതയ്യോകറെുപ്പു

ശസ്്ത്െിയയ്ക്കിെയിലുും, കശഷവുുംഎന്കറ

സുരക്ഷയ്ക്കോയിആശുപ്തിജീവനക്കോര്

എകന്തോകക്കയോെ്കെയ്യുന്നത്?

ശസ്്ത്െിയസമയത്തുും, കശഷവുുംസുരക്ഷിതമോയി

തുെരോൻസവയുംഎങ്ങകനസഹോയിക്കോനോെുും?

എനിക്ക്അെിയന്തരശസ്്ത്െിയആവശയകമങ്കിൽ

എന്തുകെയ്യുും? 

കെോവിഡ-്19 ഉള്ളഅവസ്ഥയിൽശസ്്ത്െിയകവണ്ടി

വന്നോൽ?

റദ്ദോക്കലുും, ആകരോഗയപരിപോലനത്തിനുള്ള

െോലതോമസവുും

്പേോനനിബന്ധനെൾ

െുറിപ്പുെൾ
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നിങ്ങൾഅറികയണ്ടത്

ശസ്്ത്െിയോകരോഗിെക സുംരക്ഷിക്കുവോനോയിഎന്തോെ്

കെയ്യുന്നത്?

പെർച്ചവയോേി സമയത്ത് ശസ്്ത്െിയആവശയമുള്ള കരോഗിെക 

അവരുകെ ശസ്് ത്െിയയ്ക്കു മുൻകപോ കശഷകമോ കെോവിഡ-്19 

അെുബോേയിൽ നിന്ന്സുംരക്ഷിക്കുവോൻ കലോെകമമ്പോെുമുള്ളആകരോഗയ

സുംവിേോനങ്ങൾെഠിനമോയിപരി്ശമിച്ചുകെോണ്ടിരിക്കുന്നു.

പെർച്ചവയോേി സമയത്തു ശസ്്ത്െിയആവശയമോയി വരുെയുും, 

ശസ്്ത്െിയക്്ക മുമ്പുും, കശഷവുുംവവറസ്ബോേ ഉണ്ടോവുെയുും കെയ്യുന്ന

കരോഗിെക ശു്ശുഷിക്കുന്നതികന െുറിച്ചുള്ളഏറ്റവുും െോലിെമോയ

വിവരങ്ങൾ ശസ്്ത്െിയോ വിദഗ്ധരുും, ഗകവശെരുും

കശഖരിച്ചുകെോണ്ടിരിക്കുന്നു. അഭി്പോയങ്ങൾക്കുപരിയോയി, യഥോർത്ഥ

വിവരങ്ങക അെിസ്ഥോനമോക്കിആകരോഗയ പരിപോലന

തീരുമോനങ്ങക െുക്കോൻ ഇത്അവർക്കുസഹോയെമോെുും.

പകർച്ചവ്യാധിസമയത്്തശസ്്ര്കിയയ്കു വ്ിധധയകമാകുന്ന

മിക ധ ാഗികൾകുുംഅവ് ുടെ ശസ്്ര്കിയസമയത്്ത ധകാവ്ിഡ്-

19 അണുബാധ ഉണ്ടാകാൻസാധയരയില്ല

ശസ്്ത്െിയക്ക്കശഷും കെോവിഡ-്19പിെികപട്ടോൽ

എകന്തോകക്കഅപെെസോദ്ധ്യതെ ോെുള്ളത് ?  

എനിക്ക്എങ്ങകനസുരക്ഷിതമോയിതുെരോനോെുും?
നിങ്ങക ോ, നിങ്ങ ുകെ െുെുുംബത്തികല ഒരുഅുംഗകമോ കെോവിഡ്-19 

പെർച്ചവയോേി സമയത്ത് ശസ്്ത്െിയയ്ക്്ക തയ്യോകറെുക്കുെയോകെങ്കിൽ, 

ആശുപ്തി സുംഘവുും ശസ്്ത്െിയോ വിദഗ്ധനുുംഅപെെസോേയതെൾ

പരിഗെിക്കുെയുും അവ നിങ്ങ ുമോയി െർച്ച കെയ്യുെയുും കെയ്യുും. 

നിങ്ങ ുകെ പരിെരെും െഴിയുന്ന്തസുരക്ഷിതമോക്കോൻഅവർ

െഠിനമോയിപരി്ശമിക്കുും.

ശസ്്ത്െിയക്്ക കശഷുംവവറസ്ബോേിച്ച

കരോഗിെൾക്്ക ശവോസകെോശസുംബന്ധമോയ

്പശ്നങ്ങൾ െൂെുതൽ െഠിനമോെുകമന്ന്

ഗകവഷെങ്ങൾെോെിക്കുന്നു. ഈകരോഗിെ ിൽ

മരെനിരക്്കെൂെുതലുള്ളതിന്കറ കത ിവുെ ുും

ഉണ്ട്.

മറ്്റആകരോഗയ്പശ്നങ്ങ ുള്ള കരോഗിെൾക്കുും

കെോവിഡ്-19 ബോേിക്കുെയോകെങ്കിൽ, 

അപെെസോേയതെൂെുതലോെ്. ഇതുെോരെും, 

ശസ്്ത്െിയ കരോഗിെ ുകെ സുംരക്ഷെത്തിനു

കവണ്ടി ഒകത്തോരുമിച്ചു ്പവർത്തികക്കണ്ടത്

അതയന്തോവശയമോെ്.



എന്ടെ ശസ്്ര്കിയഎധപാഴാണ്

നെകുക?

സുരക്ഷിതമോയി െഴിയുന്ന്ത കവഗത്തിൽ

ശസ്്ത്െിയ നെത്തോൻ കരോഗിെൾക്്ക

മുൻഗെനനിശ്ചയിക്കുന്നു. ആശുപ്തി

െിെക്കയുകെ ലഭയതയുും, ്പോകദശിെ

തലത്തിലുള്ള കെോവിഡ്-19 

അെുബോേയുകെ കതോതുുംഅനുസരിച്ചു

ശസ്്ത്െിയയുകെ സമയ്െമീെരെങ്ങൾ

തിട്ടകപ്പെുത്തുും. നീണ്ടെോത്തിരിപ്്പ

ശസ്്ത്െിയപട്ടിെെൾ

െുറയ്ക്കുന്നതിനോയിഅെിയന്തിര

പരിെരെുംപുനരോരുംഭിക്കുെയുും, 

ആയതിനോൽ നിങ്ങൾക്്കവവെുകന്നരകമോ

വോരോന്തയത്തികലോ ശസ്്ത്െിയ വോഗ്ദോനും

കെയ്കതക്കോും. 

എന്ടെ ശസ്്ര്കിയഎവ്ിടെ നെകുും?

കരോഗിയുകെ സുരക്ഷ ഉറപ്പോക്കോൻ

രൂപെൽപ്പന കെയ്ത പരിതസ്ഥിതിെ ിൽ

ശസ്്ത്െിയെൾ നെത്തുും. എൻ.എച്ച്.എസ്. 

(NHS) കസവനങ്ങൾ നൽെുന്നതിനോയി

‘കെോവിഡ-്19 വിമുക്ത’ സൗെരയമുള്ള ഒരു

സവെോരയആശുപ്തിയിൽ നിങ്ങ ുകെ

ശസ്്ത്െിയ നെകന്നക്കോും.
എനിക്എന്ടെ ശസ്്ര്കിയയ്കായി എങ്ങടന

രയ്യാൊകാനാകുും? 

്പോകദശിെസുംഘങ്ങൾ നിങ്ങൾെ് മോർഗ്ഗനിർകദ്ദശും നൽെുും, നിങ്ങക ോെ്:
നിങ്ങ ുകെ ശസ്്ത്െിയയ്ക്കു മുൻപോയി ഒരു നിശ്ചിതസമയകത്തക്ക്സവയും

ഒറ്റകപ്പെുവോൻആവശയകപ്പകട്ടക്കോും

നിങ്ങ ുകെ ശസ്്ത്െിയയ്ക്കു മുൻപോയിസോർസ് കെോവ്-2 (SARS-CoV-2) 

അെുബോേക്കുള്ള പരികശോേന കെയ്യുവോൻആവശയകപ്പകട്ടക്കോും.  

സങ്കീർെതെൾ െുറയ്ക്കുന്നതിനോയി, വവറസിന് പരികശോേന

കപോസിറ്റീവ് ആെുന്ന കരോഗിെ ുകെ ശസ്്ത്െിയവവെികക്കണ്ടതുണ്ട്. 

നിങ്ങ ുകെ ശസ്്ത്െിയയുകെ ്പകതയെഅപെെസോേയതെക ക്കുറിച്ചുും

ശസ്്ത്െിയയ്ക്്കെോയി തയ്യോറോെോൻ നിങ്ങൾക്്ക കെയ്യോവുന്ന

മകറ്റകതങ്കിലുും നെപെിെക ക്കുറിച്ചുും ദയവോയി നിങ്ങ ുകെ

ശസ്്ത്െിയോവിദഗ്ധനുമോയി സുംസോരിക്കുെ. 

കരോഗിയുകെ

സുരക്ഷോമുൻഗെന

ശസ്്ത്െിയയ്ക്കു

മുൻപുള്ളസവയും

ഒറ്റകപ്പെൽ

ശസ്്ത്െിയയ്ക്കുള്ളതയ്യോകറെുപ്പു

വവെുകന്നരും

അകെങ്കിൽ വോരോന്തയ

ശസ്്ത്െിയസമയും

െോത്തിരിപ്്പ

പട്ടിെെൾ

െുറക്കുെ

ആസൂ്തിത

ശസ്്ത്െിയെൾ
്ശദ്ധ്ോപൂർവ്വും

രൂപെൽപ്പന കെയ്ത

സുരക്ഷിത

പരിതസ്ഥിതിെൾ

ശസ്്ത്െിയയ്ക്കുമുൻപുള്ള

സോർസ് കെോവ്-2 (SARS-CoV-2) 

പരികശോേന

വവറസ്

പരികശോേന

കപോസിറ്റീവ്ആയോൽ

വവെിയുള്ള

ശസ്്ത്െിയ



ശസ്്ത്െിയയ്ക്കിെയിലുും കശഷവുും

സുരക്ഷിതമോയിതുെരുെ

ശസ്്ത്െിയയ്ക്കിെയിലുുംകശഷവുുംഎകന്നസുരക്ഷിതമോയി

സൂക്ഷിക്കോൻജീവനക്കോര്എന്തോെ് കെയ്യുന്നത്?

നിങ്ങക യുുംഅവകരയുുംപരിരക്ഷിക്കോൻആശുപ്തിെീമുെൾ

പിപിഇ (വയക്തിഗതസുംരക്ഷെഉപെരെങ്ങൾ) ഉപകയോഗിക്കുും.

െിലശസ്്ത്െിയെ ിൽആവശയോനുസരെുംമോറ്റങ്ങൾവരുത്തി

ശസ്്ത്െിയസമയത്തിലുും,മലിനമോയഏകറോകസോൾ,ശരീര

്സവങ്ങൾ,അഥവോക്ഡോപ്കലറ്എന്നിവയുമോയുള്ളസമ്പർക്കവുും

െുറയ്ക്കുന്നതോെ്. 

കെോവിഡ്-19മൂലമുള്ളഅുംഗീെൃതസുരക്ഷയികലഏത് മോറ്റങ്ങ ുും

നിങ്ങ ുമോയിെർച്ചകെയ്യുും.

കെോവിഡ്-19സമ്പർക്കുംഒഴിവോക്കോൻഅനുവദനീയമോയ

പരിസ്ഥിതിയിൽജീവനക്കോർനിങ്ങക പരിപോലിക്കുും. 

ആശുപ്തിെൾസന്ദർശെകരനിയ്ന്തികച്ചക്കോും

പൂർണ്ണമോയുും പിപിഇ

കെോണ്്ട

സജ്ജീെരിച്ചിരിക്കുന്നു

ശസ്്ത്െിയയ്ക്കുകശഷുംനിങ്ങൾക്്കകെോവിഡ്-19 

പിെികപെുെയോകെങ്കിൽ,  സമീപെോലശസ്്ത്െിയമൂലും

നിങ്ങ ുകെവർദ്ധ്ിച്ചഅപെെസോേയതെൾആശുപ്തിസുംഘും

പരിഗെിക്കുെയുുംശസ്്ത്െിയമുറിവുെ ിൽനിന്നുും, 

ഏകതങ്കിലുുംഅെുബോേയിൽനിന്നുും

കരോഗമുക്തിയ്ക്കോവശയമോയുള്ളസഹോയപരിെരെുംനൽെുെയുും

കെയ്യുും. 

ഓർമ്മികുക: പകർച്ചവ്യാധിസമയത്്തശസ്്ര്കിയ

നെത്തടപെുന്നമികധ ാഗികൾകുുംശസ്്ര്കിയ സമയത്്ത

ധകാവ്ിഡ-്19 ബാധികാൻസാധയരയില്ല

സമ്പർക്കസമയും

െുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള

നെപെി്െമങ്ങൾ

്െമീെരിച്ചപരിെരെും

നിങ്ങ ുമോയിെർച്ച

കെയ്തു



ശസ്്ത്െിയയ്ക്കുള്ളആസൂ്തെും/ തയ്യോകറെുപ്പു

ശസ്്ത്െിയസമയത്തുുംഅതിനു കശഷവുുംസുരക്ഷിതമോയി

തുെരോൻസവയുംഎങ്ങകനസഹോയിക്കോനോെുും? 

െർശനമോയ ശുെിതവ നെപെിെൾപോലിക്കുെ.

നിങ്ങൾസോമൂഹിെഅെലും പോലികക്കണ്ടതുകണ്ടോ ഇെകയോ

എന്ന് നിങ്ങ ുകെആകരോഗയ സുംഘും ഉപകദശിക്കുും. 

മുഖോവരെുംേരിക്കോൻനിങ്ങക ഉപകദശിക്കുെകയോ

നിങ്ങൾസവയും തീരുമോനിക്കുെകയോ കെയ്യോും.

നിങ്ങക ഒരു ‘കെോവിഡ്-19 വിമുക്ത’ സൗെരയമുള്ള

സ്ഥോപനത്തിൽപരിെരിക്കോും.

ആശുപ്തിയിലുും നിങ്ങൾവീട്ടിൽ കപോയതിനുകശഷവുും

സന്ദർശെകര നിയ്ന്തിക്കോും.

ശോരീരിെ തുെര്നെപെി സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവോക്കോൻ

െഴിയുന്ന കവർെവൽ ക്ലിനിെ് ഉപകയോഗിക്കുും.

നിങ്ങ ുകെ സുരക്ഷ ഉറപ്പോക്കിയതിനു കശഷും മോ്തകമ നിങ്ങ ുകെ

ശസ്്ത്െിയോ സുംഘുംആശുപ്തിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങക 

വിട്ടയയ്ക്കുെയുള്ളു. നിങ്ങ ുകെ ശസ്്ത്െിയകയപ്പറ്റിയുും, 

കരോഗവിമുെ്തിയുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട െോരയങ്ങക പ്പറ്റിയുും (മുറിവുെ ുകെ

പരിപോലനും, കവദനക്കുള്ള മരുന്ന്, ഭക്ഷെ്െമും, വയോയോമും) അവർ

നിങ്ങക ഉപകദശിക്കുും.

നിങ്ങ ുകെ കരോഗമുക്തിയുമോയി ബന്ധകപ്പട്ടഎകന്തങ്കിലുും

കെോദയങ്ങ ുകണ്ടങ്കിൽ, ദയവോയി ്പോകദശിെ പരിെരെസുംഘകത്തോെ്

കെോദിക്കുെ.

ആശുപ്തിയികലയുും, വീട്ടികലയുും ശസ്്ത്െിയോനന്തര വീകണ്ടെുക്കൽ

കവ യിൽഎെോന്തതഅനുഭവകപ്പെോൻ സോേയതയുണ്ട.് സോമൂഹിെഅെലും

പോലിക്കുന്നതിന് കവണ്ടി നിങ്ങൾസവയും ഒറ്റകപ്പെുത്തുെയോകെങ്കിൽ

സോേനങ്ങൾവോങ്ങോനുും മറ്റു ദൗതയങ്ങൾക്കോയുും െുെുുംബോുംഗങ്ങ ുകെകയോ, 

സുഹൃത്തുക്ക ുകെകയോ,  അയൽക്കോരുകെകയോ സഹോയും കതെോവുന്നതോെ്. 



എനിക്ക്അെിയന്തരശസ്്ത്െിയആവശയകമങ്കിൽ

എന്തുകെയ്യുും?

െില കരോഗിെൾക്്കആശുപ്തിയിൽ ഹോജരോയി മെിക്കൂറുെൾ

അകെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ശസ്്ത്െിയആവശയമോയി

വകന്നക്കോും. വവദയസഹോയും കതെുന്നതിൽ നിന്ന് കരോഗിെക മഹോമോരി

തെയരുത്. നിങ്ങൾക്അസുഖമുടണ്ടങ്കിൽകാലരാമസും

വ് ുത്ത ുര്. നിങ്ങടെ പ ിപാലികാൻ ശസ്്ര്കിയാസുംഘങ്ങൾ

രയ്യാൊണ്

െില കരോഗിെൾആശുപ്തിയിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് കെോവിഡ്-19 ഉള്ള

ഒരു വയക്തിയുമോയി ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്കോും. ഈസമ്പർക്കുംഅവരുകെ

ശസ്്ത്െിയ സമയത്ത് കെോവിഡ്-19 ലക്ഷെങ്ങൾക്്ക െോരെമോകയക്കോും. 

െുമ പനി ശവസിക്കോനുള്ള

ബുദ്ധ്ിമുട്ടുെൾ

എനിക്ക് കെോവിഡ-്19 ഉള്ളസോഹെരയത്തിൽശസ്്ത്െിയ

കവണ്ടിവന്നോൽ? 

ശസ്്ത്െിയ സമയത്ത്വവറസ്

ബോേിച്ച കരോഗിെൾക്്ക െെുത്ത

കെോവിഡ-്19  കരോഗലക്ഷെങ്ങൾ

ഉണ്ടോെോനുള്ളസോേയതവ കര

െൂെുതലോെ്. 

ഈകരോഗിെ ിൽഏെകദശും 50% 

ശവസനബുദ്ധ്ിമുട്ടുെ ുും 4 ൽ 1

മരെസോേയതയുമുണ്ട്.

വ കര ഉയർന്നഅപെെസോേയതെൾെോരെും, ശസ്്ത്െിയോ കരോഗിെക 

സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുും വവറസ് ബോേിച്ച കരോഗിെക 

സഹോയിക്കുന്നതിനുും െൂെുതൽ ്ശദ്ധ് പോലിക്കുന്നു.

ശവസന

ബുദ്ധ്ിമുട്ടു

െൾ~50%

മരെ

സോേയത~25%

അെിയന്തരശസ്്ത്െിയ

ശസ്്ത്െിയയ്ക്്ക വികേയരോെുന്ന കെോവിഡ-്19 അെുബോേയുള്ള

കരോഗിെൾ, അവരുകെ ശരീരും ഒകരസമയും ശസ്്ത്െിയകയയുും, കെോവിഡ്

അെുബോേകയയുും വെെോരയും കെയ്യോൻ ്ശമിക്കുന്നതിനോൽ കപോതുകവ

ദുര്ബലരോകെന്്ന ്പസിദ്ദിെരിച്ച ഗകവഷെങ്ങൾസൂെിപ്പിക്കുന്നു.



എന്തുകെോണ്ടോെ്എന്കറശസ്്ത്െിയറദ്ദോക്കിയത്? 

ഇനിപെയുന്നവ് ഉൾടപടെ നി വ്ധി കാ ണങ്ങൊൽശസ്്ര്കിയ

െദ്ധാകിധയകാും:

ആശുപ്തിയിൽ കവച്ചുള്ള കെോവിഡ്-19 അെുബോേയുകെ സോേയതയുും

അത്െോരെും കരോഗിെൾക്്ക ഉണ്ടോകയക്കോവുന്ന സങ്കീർെതെൾ

െുറയ്ക്കുന്നതിന് കവണ്ടി.

ആശുപ്തിയുകെ മറ്്റ നിർെോയെ കമഖലെക സഹോയിക്കുന്നതിനോയി

അനസ്കതറ്റിസ്റ്റുെൾ, തിയറ്റർ ജീവനക്കോർ, ശസ്്ത്െിയോ വിദഗ്ദ്ധ്ർ

എന്നിവകര പുനർ വിനയസിക്കുവോനോയി. 

കെോവിഡ്-19 ബോേിച്ച കരോഗിെ ുകെ അെിയന്തര പരിെരെത്തിനോയി

ഉപകയോഗികക്കണ്ട പിപിഈ (PPE), െൃ്തിമശവോസ്പദോനസോമ്ഗി

(കവന്റികലറ്ററുെൾ), ഗുരുതര പരിെരെെിെക്കെൾഎന്നിവ

വിട്ടുനല്കുന്നതിനോയി.

െോത്തിരുപ്പുപട്ടിെെക എങ്ങകനബോേിക്കുന്നു? 

കെോവിഡ്-19 മഹോമോരി മൂലും

ആകഗോ തലത്തിൽ 28 ദശലക്ഷും

ശസ്്ത്െിയെൾ മോറ്റികവക്കകപ്പട്ടു. 

പെർച്ചവയോേി മൂലും

അരലക്ഷത്തിലേിെും കരോഗിെൾക്്ക

അവരുകെ ശസ്്ത്െിയ

നീട്ടികവക്കുകമന്ന് യു.കെ. (UK) യിൽ

ഞങ്ങൾ ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

കെോവിഡ്-19 ന്കറ

ആദയ 12 

ആഴ്ചെ ികല

ശസ്്ത്െിയ

റദ്ദോക്കലുെക ക്കുറി

ച്ചുള്ളആകഗോ 

പഠനകത്ത

അെിസ്ഥോനമോക്കി

യോെ്ഈ

െെക്കുെൾ. 

ശസ്്ത്െിയകെയ്യുന്നത്ഇകപ്പോൾസുരക്ഷിതമോയിരിക്കുന്നത്

എന്തുകെോണ്്ട?
പെർച്ചവയോേിയിൽ നിന്നുും പുന്പോപ്തി കനെുന്നെോലയ വിൽ കെയ്യോവുന്ന

്പവർത്തനങ്ങൾ പരമോവേി വർദ്ധ്ിപ്പിക്കുന്നതിനോയി െോരയമോയ പുന-

സുംഘെന നെത്തുന്നുണ്ട.് സുരക്ഷിതമോയി െഴിയുന്ന്ത കവഗും

െിെിത്സിക്കോൻ കരോഗിെൾക്്ക മുൻഗെന നൽെിവരുന്നു.

റദ്ദോക്കലുും പരിപോലിക്കോനുള്ളെോലതോമസവുും



ധകാവ്ിഡ-്19, സാർസ്ധകാവ്്-2
ഈമഹോമോരിയികല കരോഗത്തിന്കറ കപരോെ് കെോവിഡ്-19. സോർസ് കെോവ-്

2 (സിവിയർഅെയൂട്്ട കറസ്പികററ്ററി സിൻക്ഡോും കെോകറോെവവറസ് 2) 

എന്നറിയകപ്പെുന്നവവറസ് മൂലമോെ് ഇത്സുംഭവിക്കുന്നത്. കരോഗുംബോേിച്ച

വയക്തിയുകെ മൂക്കിൽനികന്നോ വോയിൽനികന്നോഉള്ള

തുള്ളിെ ിലൂകെയോെ് ഇത്െൂെുതലോയി പെരുന്നത്. കെോവിഡ്-19 ഉള്ള

മിക്ക കരോഗിെൾക്കുുംആശുപ്തി പരിെരെുംആവശയമിെോത്ത,

തീ്വതയിെോത്തകതോ തീക്ഷ്ണതെുറഞ്ഞകതോആയലക്ഷെങ്ങൾ

അനുഭവകപ്പെുന്നു. നയൂനപക്ഷ കരോഗിെൾക്്കെൂെുതൽെഠിനമോയ

ലക്ഷെങ്ങ ുണ്ടോവോറുണ്ട്. അവർക്്കആശുപ്തി ്പകവശനവുുംഅകെങ്കിൽ

ശവസനവുും മറ്്റഅവയവപിന്തുെയുുംആവശയമോെ്. 

ധകാവ്ിഡ-്19 ചികിത്സ
ഈവവറസികനതികരയുള്ള െിെിത്സെക ോന്നുും നിലവിലിെ, അതിനോൽ

പിന്തുെയുും,പരിെരെവുുംആെ് ്പേോനെിെിത്സോത്ന്തങ്ങൾ. 

ആയതിനോൽ, ്പതികരോേും ്പേോനമോെ്, ്പകതയെിച്ച് ഏറ്റവുും ദുർബലരോയ

വിഭോഗങ്ങൾക്്ക.

ധകാവ്ിഡ-്19 വ്ിമുക്തസൗക യും.
കെോവിഡ് രഹിത വോർഡുെ ുും ശസ്്ത്െിയോമുറിെ ുും ഗുരുതര

പരിെരെസൗെരയങ്ങ ുമുള്ള ഒരു നിയുക്ത കെോവിഡ്-19 ജനയആശുപ്തി

അകെങ്കിൽആശുപ്തി പരിസ്ഥിതിയോെിത്. ഇതുകപോലുള്ള ഒരു

സജ്ജീെരെത്തിൽ ശസ്്ത്െിയ നെത്തുന്നത്ആശുപ്തിക്കുള്ളികല

കരോഗവയോപനസോേയത െുറയ്ക്കുകമന്ന് കത ിവുെൾ െോെിക്കുന്നു.

ധകാവ്ിഡ-്19-പ ിധശാധന
സോേോരെയോയി ഇത് വോയികലകയോ മൂക്കികലകയോ

്സവപരികശോേനയോകെങ്കിലുും െിലകപ്പോൾ നിങ്ങ ുകെ കനഞ്ചിന്കറ സൂക്ഷ്മ

പരികശോേനയുും (സീ െീസ്കോൻ) ഉൾകപ്പകട്ടക്കോും. ഇതിനോയി

ശസ്്ത്െിയയ്ക്കു മുൻപ് നിങ്ങൾആശുപ്തിയിൽ കപോകെണ്ടതുണ്ട.്

സവയും-ഒറ്റടപെൽ
നിങ്ങൾക്്ക കെോകറോെവവറസ്അെുബോേ ഗുരുതരമോയി

പിെികപെോനുള്ളസോേയതവ കര ഉയർന്നതോകെങ്കിൽ, ഉദോഹരെത്തിന്

നിങ്ങൾ ഒരു ശസ്്ത്െിയയ്ക്കോയി െോത്തിരിക്കുെയോകെങ്കിൽ, 

ആശുപ്തിയിൽ വരുന്നതിനുമുൻപ് നിങ്ങക ോെ് സവയും ഒറ്റകപ്പെോൻ

ആവശയകപ്പെോും,അതിനർത്ഥുംവീട്ടിൽ തകന്നതുെരുെ, ഒരു

െോരെവശോലുും പുറത്തു കപോെോതിരിക്കുെ. നിങ്ങൾക്്ക ഭക്ഷെവുും

മരുന്നുും വീട്ടിൽഎത്തിക്കോൻ ്െമീെരിക്കോവുന്നതോെ.്

നിങ്ങൾകക്കോ നിങ്ങൾകക്കോപ്പും തോമസിക്കുന്നവർകക്കോ കെോവിഡ-്19 ന്കറ

ലക്ഷെങ്ങ ുകണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾസവയും ഒറ്റകപ്പെെും.

സാമൂഹികഅകലും
കരോഗും കപോട്ടിപ്പുറകപ്പെുന്ന സമയത്ത്, കരോഗുംബോേിച്ചആ ുെ ുും

മറ്റുള്ളവരുമോയുള്ള ശോരീരിെബന്ധുംെുറയ്ക്കുന്ന ത്ന്തങ്ങൾ ഇത്

വിവരിക്കുന്നു

്പേോനനിബന്ധനെൾ



െുറിപ്പുെൾ

എന്കറശസ്്ത്െിയോസുംഘകത്തോെ്കെോദിക്കോൻ

ആ്ഗഹിക്കുന്നെോരയങ്ങൾ… 



For more information, please visit http://nihrglobalsurgery.org/surgeryduringcovid


