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එක්සත් රාජධානියේ අනුවාදය

ය ාවිඩ්-19 වසංගතය

අතරතුර සැත් මක්කිරීම



යමම මාරයගෝපයේශය ගැන

ඔබ ය ෝ ඔබයග ආදරණීයයයකු සැත් මක් සඳ ා

සැලසුම් කිරීමට ය ෝ බලායපායරාතුයවන් සිටිනවා විය

 ැකිය. යමය ඔබට අස න රී  ාලයක් බව අපට වැටහී

ඇති අතර ඔබට ගැටලු රාශියක්ඇත.

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) වසංගත  ාලය තුළ සැත් මක්

කිරීයම් අවදානම යරෝගීන්ට ස ඔවුන්යේ පවුල්වල සමීප

සාමාජි යන්ට අවයබෝධ  ර ගැනීම සඳ ා යමම යපාත්

පංච නිරමාණය  ර ඇත. යමම වසංගත  ාලයේදී අප

ඔබ ගැන සැලකිලිමත් වන්යන් ය යේද ස ඔබව

ආරක්ෂා ාරීව තබා ගැනීම සඳ ා අප එ ට වැඩ

 රන්යන් ය යේද යන්න අප විේතර  රමු.යමම යපාත් පංච නිරමාණයකිරීමට උදව්
 ළ අපයේ යරෝගී උපයේශ  ණ්ඩායමට
අප යබය වින් ේතුතිවන්ත යවන්යන්මු. 

වැඩි විේතර සඳ ා  රුණා ර පවියසන්න : 
http://nihrglobalsurgery.org/surgeryduringcovid



අන්තරගතය

ශල්ය යරෝගීන්ආරක්ෂා කිරීම සඳ ා  රන්යන්

කුමක්ද? 

ශල්ය රමය අතරතුර ස ශල්ය රමයයන් පසුව

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) ඇතිවීයම අවදානම කුමක්ද? 

සැත් ම් සඳ ා සැලසුම් කිරීම

ශල්ය රමයේදී  ා පසුව මාව ආරක්ෂා  ර ගැනීමට

 ාරය මණ්ඩලය රන්යන්කුමක්ද? 

මයේ සැත් ම අතරතුර ස සැත් යමන් පසුව

ආරක්ිතව සිටීමට මට  ල  ැක්යක් කුමක්ද ?

මට  දිසි ශල්ය රමයක් අවශ්ය නම්කුමක් ළ

යුතුද? 

මට ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) වැළඳී තියේ නම් ස 

සැත් මක් අවශ්යයි නම්කුමක් ළ යුතුද? 

ශල්ය රමය අවලංගු කිරීම් ස ප්රමාද වීම

ප්රධාන යයදුම්

සට න්
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ඔබ දැනගත යුතු යේ

ශල්ය යරෝගීන්ආරක්ෂා කිරීම සඳ ා  රන්යන්කුමක්ද?

යමම වසංගත  ාලයේදී සැත් ම් අවශ්ය යරෝගීන් එම සැත් ම්

කිරීමට යපර ස පසුව ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) යරෝගයන් ආරක්ෂා

කිරීමට යලාව පුරා යසෞඛය යේවා දැඩි උත්සා යක් දරයි.

යමම වසංගත  ාලයේදී සැත් මක් අවශ්ය යරෝගීන් ප්රශේථව

 ළමනා රණය කිරීම ස ශල්ය රමයට යපර ය ෝ පසුව

වවරසය වැළඳීම පළිබඳ වඩාත් යාවත් ාලීන යතාරතුරු විේයාත්ම 

දත්ත මත පදනම්ව ශල්ය වවේයවරුන් ස පරයේෂ යන් විසින්

රැේ රයගන ඇත.

මෙෙ වසංගතකාලමේදී සැත්කම් සඳහා ලක්කරන අතිෙහත්

බහුතර මරෝගීන්, ඔවුන්මේ ශල්යකර්ෙයට මෙර මහෝ ෙසුව

මකාවිඩ්-19 (COVID-19) වැළඳීෙට ලක්මනාවනුඇත

මයේ ශල්ය රමයට පසුව ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) වැළඳීයම

ඇති අවදානම් යමානවාද? 

මමආරක්ිතව සිටින්යන් ය යේද?

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) වසංගතය තුළ ඔබ ය ෝ ඔයේ පවුයල්

සාමාජි යයකු සැත් ම් කිරීමට සූදානම් වන්යන් නම්, යරෝ යල්

ශල්ය වවේයවරයා ස ඔහුයේ  ණ්ඩායම යම් ගැන ඔබ සමඟ

සා ච්ඡා  රනු ඇත. ඔයේ රැ වරණය  ැකි තරම් ආරක්ිත

කිරීමට ඔවුන් ම න්සි වනුඇත

පරයේෂණ වලින් ය ළි වී ඇත්යත්

ශල්ය රමයකින් පසු වවරසය වැළඳුණු

යරෝගීන්  ට හුේම ගැනීයම් සංකූලතා වඩාත්

දරුණු විය  ැකි බවයි. යමම යරෝගීන් අතර

මරණ අනුපාතයද ඉ ළ යගාේ ඇති බවට

යසායා යගනඇත.

දිගු  ාලීන යබෝ යනාවන යරෝග ඇති යරෝගීන් ද

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) වැළඳීමට වැඩි අවදානමක්

ඇත. ශල්ය යරෝගීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳ ා අප

එ ට වැඩ කිරීම යම්තරම් වැදගත් වන්යන්

එබැවිනි.



ශල්ය රමයට

යපර ේවයං-

හුද ලාව

සාරේ-ය ෝව්-2 

(SARS-CoV-2) සඳ ා

පූරව පරීක්ෂණ

වවරසය සඳ ා

ධනාත්ම බව

පරීක්ෂා  රඇත

ශල්ය රමය

ප්රරමාද කිරීම

සැත් ම් සඳ ා සැලසුම් කිරීම

මයේ ශල්ය රමය සිදු වන්යන්

 වදාද?

ආරක්ිතව  ැකි ඉක්මනින් ඔබයේ

සැත් ම කිරීමට ප්රමුඛතාවය යදනු

ඇත. යමය යරෝ ල් ඇඳ ඇතිරිලි ස 

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) හි යේශීය මට්ටම්

ඇතුළු සම්පත් පළිබිඹු  රයි. දිගු

යපායරාත්තු යල්ඛනය අඩු කිරීම සඳ ා

 දිසි ප්රරති ාර නැවත ආරම්භ  රන

බැවින් ඔබට සවේ වරුයව් ය ෝ සති

අන්තයේ සැත් ම සිදු ළ  ැකිය.

මයේ ශල්ය රමය සිදුවන්යන්

ය ායේද?

යරෝගීන්යේ ආරක්ෂාව ස ති  ර ඇති

පරිසර ඔයේ සැත් ම සිදු  රනු ලැයේ.

NHS ය ෝ යනාමියල් ප සු ම් සලසන

යපෞේගලි යරෝ ල ඔයේ සැත් ම සිදු

 රනු ඇතැයි එයින් අද ේ විය  ැ .

මයේ ශල්ය රමය සඳ ා මා සූදානම් වන්යන් ය යේද? 
යරෝ යල් ශල්යවවේයවරයා ස ඔහුයේ  ණ්ඩායම ඔබට මග

යපන්වනු ඇත.  තවද ඔබට:

ඔයේ ශල්ය රමයට යපර යම්  ාලයක් සඳ ා ේවයං හුද ලා වීම

ඔයේ ශල්ය රමයට යපර සාරේ-ය ෝව්-2 (SARS-CoV-2) ආසාදනය

සඳ ා පරීක්ෂාවට ලක්කිරීමට පවසනු ඇත.

සංකූලතා අවම කිරීම සඳ ා, වවරසය සඳ ා ධනාත්ම බවට

ත වුරු  රන යරෝගීන්ට සාමානයයයන් ඔවුන්යේ ශල්ය රමය

ප්රරමාද කිරීමට පවසනු ඇත.  රුණා ර ඔයේ ශල්යවවේයවරයා

සමඟ ඔයේ සැත් ම සම්බන්ධ වියශ්ිත අවදානම් ස සූදානම් වීමට

ගත ැකි යවනත් වි ල්ප ක්රම ගැන  තා  රන්න.

 ලින්

සැලසුම්  ළ

සැත් ම්

ප්රරයව්ශයමන්

සැලසුම්  රන ලද

ආරක්ිත

පරිසරය

යරෝගියායේ

ආරක්ෂාවට

ප්රමුඛතාවය

සවස ය ෝ සති අන්ත

සැත් ම්

යපායරාත්තු

යල්ඛනය අඩු

කිරීම



ශල්ය රමයේදී  ා පසුවආරක්ිතව සිටීම

ශල්ය රමයේදී  ා පසුව මා ආරක්ෂා  ර ගැනීමට ාරය

මණ්ඩලය රන්යන් කුමක්ද?

ඔබයේ ස ඔවුන්යේආරක්ෂාව සඳ ා යරෝ ල්  ණ්ඩායම් පීපීඊ

(PPE) (පුේගලි ආරක්ෂ උප රණ) භාවිතා  රනු ඇත.

සැත් ම් ාලය අවම කිරීම සඳ ා ය ෝ ආසාදිත ජල බිඳිති වලට

 ාරය මණ්ඩලය නිරාවරණය වීම අඩුකිරීම සඳ ා සම ර සැත් ම්

යවනේ කිරීම ය ෝ අනුගත විය  ැකිය.

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) යේතුයවන් සම්මත සත් ාර සඳ ා වන ඕනෑම

යවනේ කිරීමක් ඔබ සමඟ සා ච්ඡා  රනු ඇත.

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) වලට නිරාවරණය වීම වළක්වා ගැනීම සඳ ා

පරිසරය තුළ  ාරය මණ්ඩලය ඔබ ගැන සැලකිලිමත් වනුඇත.

යරෝ ල ඔබයේ අමුත්තන්ට සීමා  ළ  ැකිය.

පීපීඊ (PPE) 

වලින්

සමන්විතය

නිරාවරණ ාලය අඩු

කිරීම සඳ ා

අනුවරතනය රන

ලද ක්රියාපටිපාටි

යවනේ රන ලද

සත් ාර ඔබ සමඟ

සා ච්ඡා  ර ඇත

ඔබයේ සැත් යමන් පසු ඔබට ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) වැළඳී ඇත්නම්,

යරෝ ල්  ණ්ඩායම විසින් මෑතදී සිදු  රන ලද සැත් ම යේතුයවන්

ඇති වැඩි අවදානම සල ා බලනු ඇති අතර, සැත් යමන්  ා ආසාදන

වලින් සුවය ලැබීම සඳ ා ප්රරවරධන සත් ාර සපයනු ඇත.

ෙතක තබා ගන්න: මෙෙ වසංගත කාලමේදී සැත්කම් සඳහා

ලක්කරන අතිෙහත් බහුතර මරෝගීන්, ඔවුන්මේ ශල්යකර්ෙයට

මෙර මහෝ ෙසුව මකාවිඩ්-19 (COVID-19) වැළඳීෙට ලක්මනාවනු

ඇත



මයේ සැත් ම අතරතුර ස පසුවආරක්ිතව සිටීමට මට

උදව්  රන්යන් ය යේද? 

ඔයේ ශල්ය වවේයවරයා ස ඔහුයේ  ණ්ඩායම ඔබ යරෝ යලන්

පටවීම අනුමත  රනු ඇත්යත් එය ආරක්ිත වූ විට පමණි. ඔයේ

ශල්ය රම  ා අදාළ තුවාල, තුවාල සඳ ා ප්රරති ාර  රන්යන්

ය යේද, යව්දනාව යබය ත්, ආ ාර ස ව්යායාම වැනි  රුණු

පළිබඳව ඔවුන් ඔබට උපයදේ යදනු ඇත.

ඔබයේ ප්ර ෘතිය පළිබඳව ඔබට ප්රශ්න ඇත්නම්,  රුණා ර ඔයේ

වවේය  ණ්ඩායයමන් විමසන්න.

නිවයේදී ස යරෝ යල්දී සුවය ලැබීම ඔබට තනි මක් ඇතිවිය

 ැකිය. ඔබ ඔබ ේවයං හුයද ලා වීමට යන්යන් නම් ඔබට උදව්  ළ

 ැකි පවුයල් අය, මිතුරන් ය ෝ අසල්වාසීන් දැනුවත් කිරීම ය ාඳ

අද සකි.

දැඩි සනීපාරක්ෂ පයවර අනුගමනය  රන්න.

ඔබ සමාජ දුරේථභාවය අනුගමනය  ළ යුතුද ය ෝ

සමාජයයන් සම්පූරණයයන්ම යවන් ළ යුතුද යන්න

ඔයේවවේය  ණ්ඩායම උපයදේ යදනු ඇත.

ඔබට මුහුණුආවරණයක් ඇඳීමට උපයදේ යදනු ඇත.

ඔබව ‘ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) වලින් යතාර පරිසරය 

රැ බලා ගනු ඇත.

අමුත්තන් යරෝ යල්දී ස ඔබ යගදර ගිය පසු සීමා

කිරීමට උපයදේ යදනු ඇත.

පසු විපරම් දුර ථන සායන වලට සීමා  රනු ඇත. 

ශල්ය රමය සඳ ා සැලසුම් කිරීම



මට  දිසි ශල්ය රමයක් අවශය නම්කුමක් ළ යුතුද? 

සම ර යරෝගීන්ට යරෝ ලට ඉදිරිපත් කිරීයමන් පැය ය ෝ දින

කිහිපයක් ඇතුළත සැත් මක් අවශ්ය යව්. වසංගතය යරෝගීන්

වවේය යේවා පැතීම නතර යනා ළ යුතුය. ඔබ අසනීෙ නම් ඔබ

ප්රරොද මනාවිය යුතුය. ඔබ රැකබලා ගැනීෙට ශල්ය

කණ්ඩායම් සූදානම්.

සම ර යරෝගීන් යරෝ ලට පැමිණීමට යපර ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) සහිත

පුේගලයයකු සමඟ සමීප සබඳතාවක් පවත්වා තීබීය  ැ . යමම

නිරාවරණය නිසා ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) යරෝග ලක්ෂණ මතුවිම

ශල්ය රමය වන ාලය තුළඇති විය  ැ .

 ැේස  ැේස හුේමගැනීයම්

අප සුතා

ශල්ය රමය  ා ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) යන යද ටම මුහුණ දීමට ශරීරය

උත්සා  රන බැවින්, ශල්ය රමය ට භාජනය වන ය ාවිඩ්-19 (COVID-

19) ආසාදිත යරෝගීන් වියශ්ෂයයන් අවදානමට ලක්වන බව යමයතක්

පරයේෂණ වලින් යපන්නුම් ර ඇත.

මට ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) වැළඳී ස ශල්ය රමයක්

අවශ්ය නම්කුමක් ළ යුතුද? 

ශල්ය රමයේදී වවරසය

ආසාදනය වූ යරෝගීන්ට දැඩි

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) යරෝග

ලක්ෂණ ඇතිවීයම් වැඩි

අවදානමක් ඇත.

යමම යරෝගීන් තුළ හුේම

ගැනීයම් අප සුතා ආසන්න

වශයයන් 50% ක් ස මරණ

අවදානම 4න් 1ක්ඇත.යමම ඉතා ඉ ළ අවදානම යේතුයවන්, ශල්ය යරෝගීන් ආරක්ෂා

කිරීමට ස වවරසය වැළඳුණු යරෝගීන්ට උප ාර කිරීමට අමතර

සැලකිල්ලක් දක්වයි.

හුේම ගැනීයම්

අප සුතා

අවදානම ~ 

50%
මරණ

අවදානම ~ 

25%

 දිසි සැත් ම්



මයේ ශල්ය රමය අවලංගු  යේ ඇයි? 

මබාමහෝ මේතුනිසා ඔමේශල්යකර්ෙය අවලංගුකිරීෙටඇත:

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) යරෝ යලන් ආසාදනය වීයම් අවදානම අවම

කිරීමට ස යරෝගීන්ට ඇති විය  ැකි සංකූලතා අවම කිරීමට.

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) ආසාදිත යරෝගීන්යේ  දිසි ප්රරති ාර සඳ ා

ස ාය වීම සඳ ා යරෝ ල්  ාරය මණ්ඩලය නීද ේ කිරීමට

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) ආසාදිත යරෝගීන්යේ  දිසි ප්රරති ාර සඳ ා

පීපීඊ (PPE),හුේම ගැනීයම් යන්ත්ර, වාට්ුව ය ෝ දැඩි සත් ාර ඇඳන්

නිද ේකිරීමට.

යපායරාත්තු යල්ඛනයට බලපාන්යන් ය යේද? 

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) වසංගතය

යේතුයවන් යගෝලීය වශයයන්

යමය යුම් මිලියන 28 ක්  ල් දමා

ඇත.

වසංගතය යේතුයවන් යරෝගීන්

මිලියන භාගය ට වඩා වැඩි

ප්රරමාණය යේ සැත් ම  ල්

දමනු ඇතැයි එක්සත් රාජධානියේ

අප අයප්ක්ෂා  රමු.

යමම

ඇේතයම්න්තු

පදනම් වී

ඇත්යත්

ය ාවිඩ්-19 

(COVID-19) හි පළමු

සති 12 තුළ

අවලංගු කිරීම්

පළිබඳ යගෝලීය

අධ්යයනයක්

මත ය. ශල්ය රමයක්කිරීම දැන්ආරක්ිතඇයි?

වසංගත ප්රර ෘතිමත් වීයම්  ාලය තුළ සිදු ල  ැකි සැත් ම්

ප්රමාණය උපරිම කිරීම සඳ ා සැලකිය යුතු ප්රති-සංවිධානයක්

සිදුයවමින් පවතී. ආරක්ිතව  ැකි ඉක්මනින් ප්රරති ාර ලබා

ගැනීමට යරෝගීන්ට ප්රරමුඛතාවය යදනු ලැයේ.

සැත් ම අවලංගු කිරීම් ස ප්රරමාද වීම



මකාවිඩ්-19 (COVID-19)සහසාර්්-මකෝව්-2 (SARS-CoV-2)

ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) යනු යමම වසංගත යරෝගයේ නමයි. එය සාරේ-

ය ෝව්-2 (SARS-CoV-2) (දරුණු ශ්වසන සින්ඩ්යරෝම් ය ායරෝනා වයිරේ-2)

නමින්  ැඳින්යවන වවරසයක් මගින් ඇතියව්. එය යබාය ෝ දුරට

පැතියරන්යන් ආසාදිත පුේගලයයකුයේ නාසයයන් ය ෝ මුඛයයන්

පටවන බිංදු මගිනි. ය ාවිඩ්-19 (COVID-19) සහිත යබාය ෝ යරෝගීන්

යරෝ ල් ප්රති ාර අවශ්යය යනාවන, මෘදු ය ෝ මධ්යේථ යරෝග

ලක්ෂණ යපන්වයි. යරෝගීන්යගන් සුළු පරිස ට වඩා දරුණු යරෝග

ලක්ෂණඇති අතර, ඔවුන් යරෝ ලට ඇතුළත් ළ  ැකිය,නැතය ාත්

ශ්වසන ස අයනකුත් ඉන්ේරිය ආධාර වල ස ාය අවශ්යය යව්.

මකාවිඩ් -19 (COVID-19) ප්රතිකාරය

වවරසයට වියශ්ෂයයන් ප්රරති ාර කිරීම සඳ ා දැනට කිසිදු

ප්රරති ාරයක් යනාපවතින බැවින් ප්රරධාන ප්රරති ාර වන්යන්

උප ාර සත් ාර රැ වරණයයි. එබැවින් වැළැක්වීම, වියශ්ෂයයන්

වඩාත් අවදානමට ලක්විය  ැකි  ණ්ඩායම් සඳ ා ප්රරධාන යව්.

මකාවිඩ් -19 (COVID-19) මතාර ෙහසුකම්

යමය ය ාවිඩ් (COVID) රහිත වාට්ු, යමය යුම්  ාමර ස දැඩි

සත් ාර ප සු ම් සහිත නම්  රන ලද ය ාවිඩ් -19 (COVID-19) රහිත

යරෝ ලක් ය ෝ යරෝ ල් පරිසරයකි. පරයේෂණවලින් යපනී යන්යන්

යමවැනි ඒ  ය ඔයේ ශල්ය රමයක් කිරීයමන් ය ාවිඩ් -19

සම්ප්යරෂණය වීයම් අවදානම අඩු විය  ැකි බවයි.

මකාවිඩ් -19 (COVID-19) පූර්ව ෙරීක්ෂාකිරීෙ

යමයින් සාමානයයයන් අද ේ  රන්යන් මුඛ ස නාසි ේපුේ

පමණක් යනාව ඔයේ පපුයව් ේ ෑන් කිරීමද විය  ැකිය. ඔයේ

සැත් මට යපර ඔබට යම් සඳ ා යරෝ ලට යාමට අවශ්යය විය

 ැකිය.

නිමරෝධායනය

ඔබ ය ායරාන වයිරේ ආසාදනයයන් බරපතල යලස පීඩාවට

පත්වීයම් වැඩි අවදානමක් තියේ නම්, උදා රණයක් යලස ඔබ

සැත් මක් බලායපායරාත්තුයවන් සිටී නම්, ඔබ යරෝ ලට පැමිණීමට

යපර ේවයං-හුයද ලා වීමට / නියරෝධායනය වීමට ඔයබන් ඉල්ලා

සිටිය  ැකිය, එයින් අද ේ වන්යන් නිවයේ රැඳී සිටීම ස කිසිදු

යේතුවක් නිසා පටව යනායාමයි. ඔබ ය ෝ ඔබ ජීවත් වන ඕනෑම

ය යනකුට ය ාවිඩ් -19 (COVID-19) යරෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් ඔබත්

නියරෝධායනය විය යුතුය.

සොජ දුර්ථභාවය

ආසාදිත පුේගලයින් ස යරෝග පැතිරීයම් අවදානමක් ඇති පුේගලයින්

අතර සමීප ශාරීරි සම්බන්ධතා අඩු රන උපාය මාරග යමයින්

ප්රධාන යයදුම්



සට න්

මයේ ශල්යවවේය  ණ්ඩායයමන් මට අ න්න අවශ්යය

යේවල්…



වැඩි විේතර සඳ ා  රුණා ර පවියසන්න
http://nihrglobalsurgery.org/surgeryduringcovid


