कोरोनावायरस (कोववड-19) महामारीचे फाटभुय
ुं ेर उच्च रक्तदाब, गोडेंमत
ू आनी काळजाचीं दुयस
ें ाुं
आविल्लल्लया दुयत
ें ीं खातीर वनयमीतपणान ववचाररल्लले प्रस्न
-------------------------------------------------------------------------------------------------------काळजाचें दुयस
ें , गोडेंमत
ू वा उच्च रक्तदाब
आविल्लल्लया दुयत
ें ींक कोरोनावायरस सुंसगग

कोरोनावायरस जाल्लया उपराुंत वयर
उल्ललेखीत दुयस
ें ाुं आविल्लले लोक चड दुयत
ें
पडपाचो वा दुयस
ें ाुंत कठीण वथिती

सामान्यपणान, अवनयुंत्रीत गोडेंमूत आविल्लले
लोक सगळ्या प्रकारचे सुंसगग जावपाच्या चड
धोक्या खाला आसात हे तुमकाुं खबर आसा.
गोडेंमूत आविल्लल्लया लोकाुंक हो सुंसगग
जावपाचो चड धोको ना पूण एकदाुं हो सुंसगग
जाल्लया उपराुंत चड खर दुयेंस जावपाची आनी
कमी पररणाम ददवपाची िक्यताय आसा. ते
खातीर, तुमचो आहार पाळचो आनी नेमान
व्यायाम करचो (िक्य आसा वततलो), तुमचीं
वखदाुं नेमान घेवचीं आनी वनयमीतपणान
तुमची साकर तपासची जाका लागून तुमचें

उप्रासपाचो चड धोको आसा?

गोडेंमूत वनयुंत्रणा खाला उरतले.

कोववड-19 सुंसगग आविल्लल्लया चडशयाुं लोकाुंक
(80 टक्के) थवासा सुंबुंदीत सुंसगागचीं सौम्य
लक्षणाुं (जोर, ताळो दुखप आनी खोकली)
आसतलीं आनी पुरायपणान सारको जावपाक
िकता. पूण, गोडेंमूत, उच्च रक्तदाब आनी
काळजाचें दुयेंस देखीक हृदयपात (अिक्त
काळीज) आविल्लल्लया लोकाुंक चड खर दुयेंस
जावपाचो धोको आविल्लल्लयाचे हेर वपडीत
देिाुंनी आमी पळयला. ते खातीर, ह्या
दुयेंतींनी अदीक काळजी घेवपाची गरज आसा.

जेन्ना गोडेंमूत आविल्लले दुयेंती दुयेंत पडटात
तेन्ना, रक्ताुंतलो ग्लूकोज वनयमीपणान
पळोवचो पडटलो आनी इन्सुलीना सयत हेर
वखदाुं आवशयकते प्रमाणें सुदारचीं पडटलीं,
वनयमीतपणान ल्लहान ल्लहान प्रमाणाुंत खायत
रावचे पडटले आनी द्रव पदािग (फ्युईड) फावो
त्या प्रमाणाुंत ददत रावचे पडटले.

जावपाचो धोको चड आसा?
ना, काळजाचें दुयेंस, गोडेंमूत वा उच्च रक्तदाब
आविल्लल्लया दुयेंतींक हेर लोकाुं परस
कोरोनावायरस सुंसगग जावपाचो चड धोको
ना.

गोडेंमत
ू , उच्च रक्तदाब आनी काळजाचें दुयस
ें
आविल्लल्लया खातीर काुंय सुचोवण्यो:

तुमची वखदाुं नेमान घेवचीं – हें खूब म्हत्वाचें
गोडेंमत
ू आविल्लल्लया लोकाुंक कोववड-19 सुंसगग
जावपाची िक्यताय चड आसा?

तुमकाुं काुंय प्रमाणाुंत लक्षणाुं ददसून आयल्लयार
लेगीत तुमकाुं ददल्ललीं सगळीं वखदाुं तुमी
घेवपाक जाय. तुमकाुं दोतोरान साुंगल्लया

विवाय तुमचीं खुंयचींच वखदाुं तुमी बुंद
करचीं न्हय. िक्य आसल्लयार, उण्याुंत उणें दोन
सप्तकाुंचो वखदाुंचो साुंठो तुमचे कडेन दवरचो.
कोलेथरॉल (थटेरटन्स) वनयुंत्रीत करपी वखदाुं
आनी गोडेंमुता आडचीं वखदाुं (एण्टीडायबेटीक वखदाुं) घेत रावचीं.

काुंय बीपी वखदाुं (रक्तदाबाचीं वखदाुं)
कोववड-19 सुंसगागची खरताय वाडयतात ह्या
ररपोटाग वविीं दकतें?
दोन गटाुंचीं वखदाुं (एसीई इवन्हवबटसग –
रेवमप्रील, एनालप्रील आनी हेर) आनी
एवन्जयोटॅन्सीन ररसॅप्टर ब्लॉकसग (एआरबी –
लोसाटगन, टॅलवमसाटगन आनी हेर) कोववड-19
सुंसगागची सुग्रावहता वा खरताय वाडयता
हाचो सध्या तरी कसलोच पुरावो ना अिें
एकमत, उपलब्ध आविल्लल्लया म्हायतीच्या
वनयाळा उपराुंत वेगवेगळ्या ववज्ञानीक
सुंथिाुंचे आनी काळजािास्त्रज्ञाुंच्या तुंज्ञ गटाुंचे
आसा.
हीं वखदाुं हृदयपाता खातीर पररणामकारक
आसात जी तुमच्या काळजाच्या कामाक मजत
करता आनी उच्च रक्तदाब वनयुंत्रणा खाला
दवरता. हीं वखदाुं तुमच्या तुमी िाुंबोवप खूब
धोकादायक िारुं येता. हे तुमच्या काळजाची
वथिती आनीक इबाडू क
ुं िकता.

गरज आसल्लयार, पॅरावसतामॉल हें एक सुरक्षीत
पेन दकलसग घेवुं येता.
रक्ताचो दाब (बीपी), रक्ताची साकर वनयुंत्रीत
दवरची आनी वनयमीतपणान िारररीक कायग
करचें.
तुमचो धोक्याचो पाुंवडो वनयुंत्रीत दवरप खूब
गरजेचें – धुम्रपान करप आनी सोरो वपवप
टाळचें, तुमचो बीपी आनी रक्ताचे साकरे चो
थतर वनयुंत्रीत दवरचो आनी नेमान िारररीक
कायग करत रावचे (पूण, उपकार करन
समाजीक अुंतर दवरपाच्या वनयमा प्रमाणें
तुमचें भायलें कायग बदलचे.) तुमचो आहार
आनी वमठाची मयागदा पाळची. जर तुमी
माुंसाहारी जाल्लयार तुमी तें खावपाक िकतात.
तुमच्या आहाराुंत फायबर आनी प्रोटीन
वाडयल्लयार तिेंच आनीक भाजयो आनी फळाुं
खाल्लयार तुमची प्रवतकारिक्ती वाडयता.
म्हजीं लक्षणाुं आनीक वायट जावपाक
लागल्लया अिें म्हाका ददसपाक लागला. हाुंवें
दकतें करप?
थवास घेवपाक त्रास जाल्लयार, िदकल्लल्लया भिेन
खूब प्रमाणाुंत ददसल्लयार तुमच्या लागींच्या
हॉवथपटलाुंत वचात. िक्य आसल्लयार फोनाचेर
सल्ललो घेवचो. कोववड-19 राष्ट्रीय हॅल्लपलायन
नुंबर – 1075 हाचे वयल्लयान तुमी मजत
घेवपाक िकतात.

हाुंव पेन दकलसग घेवपाक िकता?
काुंय प्रकारचे पेन दकलसग (एनएसएआयडी)
देखीक इबुप्रोफे न कोववड-19 सुंसगग आनी
वायट करतात अिें समजला. हीं वखदाुं
हृदयपात आविल्लल्लया दुयेंतींक हानीकारक
आसात आनी मुत्रपपडाक लुकसाण जावपाचो
धोको वाडपाक िकता. एनएसएआयडी घेवप
टाळचें वा फकत तुमच्या दोतोराुंनी साुंगल्लयार
वखदाुं घेवचीं.

कोववड-19 चेर प्रवतबुंद हाडू ुंक तुमी दकतें
करुंक जाय?
कोववड-19 खोकली आनी पिकल्लयार ल्लहानिा
िेंब्याुंतल्लयान (खोकली/पिकल्लयार वा मोट्या
मोट्या हाुंसल्लयार सुक्ष्म लाळ वा हेर
स्त्रावाुंतल्लयान) तिेंच थपिग वा वविाणू
पसरावपी वथतूुंतल्लयान पसरता. जेन्ना तुमी

वविाणू कण आविल्लल्लया वथतूक हात लायतात
तेन्ना हो वविाणू तुमच्या हाताक लागता आनी
तोच हात तुमच्या तोंडाक लायल्लयार तुमकाुं
ताची वपडा जाता. वविाणू कण 3 दीस मेरेन
उरपाक िकतात आनी ते खातीर तुमचे
सरभोंवतणी वनतळसाण दवरप खूब गरजेची
आसा. तुमचे रम, टेबलाुं आनी हेर वाठार
वक्लनसग वापरन वा फकत साबणाचे द्रव्य
वापरन साफ करचे आनी तुमी वथतूुंक हात
लायता तेन्ना तुमचे हात सॅवनटायझर वापरन
वा साबणान धुुंवन थवच्छ दवरचे.

फोनाचेर सुंपकग सादचो आनी िक्य जाता
वततले हॉवथपटलाुंत वचप टाळचें. पूण थवास
घेवपाक त्रास जावपा सारकी सामकी खर
लक्षणाुं आसल्लयार तुमच्या लागींच्या
हॉवथपटलाक भेट ददवची.
2. हाताची थवच्छताय
अ. हात मेळोवप आनी हात तोंडाक लावप
टाळचें.
आ. तुमचे हात साबण आनी उदक वापरन
परत परत धुुंवचे – हे 20-30 सेकुंदा खातीर

सुंसगग जावचो न्हय वा तो पसरावपा पसून
आडावपा खातीर दकतें करप म्हत्वाचें आसा.
1. समाजीक अुंतर दवरप – खूब म्हत्वाचें.
अ. कोववड-19 सुंसगागचीं लक्षणाुं दाखोवपी
व्यक्तीचो सुंपकग टाळचो – िुंडी वा खोकली वा
जोर आविल्लले व्यक्ती.
आ. गरज ना तो प्रवास आनी भौिीक येरादारी
टाळची.
इ. भौिीक सुवातो, गदीच्यो सुवातो आनी
कु टुुंबाुंत मोट्या सुंख्येन मेळप टाळचें. फोन,
इुं टरनॅट आनी सोिल वमवडया वरवीं
इशटाुंच्या आनी सोयरयाुंच्या सुंपकारत रावचें.
ई.

बारीक

सारीक

गजालीं

खातीर

हॉवथपटलाुं / प्रयोगिाळाुंनी परत परत भेट
ददवप टाळचें, िक्य आसल्लयार फोन वा
हॅल्लपलायनीचो वापर करन हॉवथपटल आनी
दवाखान्याुंक सुंपकग सादचो. जर तुमी नेमान
आयएनआर तपासतात आनी रक्त पातळ
करपाचीं वखदाुं वयर-सकयल करपाक जाय
जाल्लयार, उपकार करन तुमच्या दोतोराक

करचे आनी तुमच्या हाताचे सगळे भाग सारके
वनतळ करचे.
इ. मद्य (सोरो) आदारीत हॅण्ड सॅवनटायझर
उपेगी आसात.
ई. दुिीत वाठार / वथतूुंक हात लावप टाळचें
– भौिीक िौचालयाुंचीं दाराुं, दाराुंचे हात,
हेर.

