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ল6ণ/সূচনা

সুপািরশক;ত !ডাজ

টাইে>শন/সময়কাল

A. অি1েজেনর দরকার

3বিশ পছSসই: 80 mg IV 3বালুস,
তারপর 40 mg IV িদেন দুবার
একাTর: 80 mg / 240 ml Pাভািবক
স'ালাইন IV ইনিফউশন, 10 ml/hr
হাের

A1. যিদ 2–4 িদেনর ভীতের অি1েজেনশেন
3কানও উYিত না হয়, তাহেল িZ[ণ মা\া
অথ]াৎ 160 mg/^দিনক .
A2. FIO2 > 0.6 অথবা আইিসইউ এর দরকার
পড়েল, িনে_ উি`িখত(B) “পালস 3ডাজ”
aের এিগেয় যান
A3. IMV, NPPV, অথবা হাই 3cা O2, বd
হেল ^দিনক দুবার 20 mg 3ত কিমেয়
আনুন। একবার O2 বd করেল,
20 mg/িদন × 5 িদন মা\া িনেয় 3দখI ন
আর তারপর 10 mg/িদন × 5 িদন িনেয়
3দখI ন

পড়েল অথবা বI েকর
অPাভািবক এ1-ের
হেল

3কািভড-19 সংUাT 3রিVেরটির
3ফইিলউেরর 30ােটাকল অনুসরণ
কর;ন
(েদখI ন flccc.net/respiratorysupport-c19/)
B. িরf'াgির অসুhতা

“পালস” মা\া যা হল 125 –250 mg
IV
0িত 6 ঘkা

3 িদন অবিধ চািলেয় যান আর তারপর
160 mg Iv/^দিনক মা\ায় চেল আসুন,
অি1েজেনর 0েয়াজন অনুযায়ী মা\া পিরবত] ন
কর;ন(A)।
যিদ 3কানও সাড়া না পাওয়া যায় অথবা
িসআরিপ/েফিরmন উnচI/বধ]নশীল হয়, তাহেল
3মগা-েডাজ IV অ'াসকoবpক অ'ািসড
এবং/অথবা িনে_ উি`িখত “েথরািপউmক
qাজমা এ1েচr” িবেবচনা কের 3দখI ন

হসিপটাল ওয়ােড] O2 <
4L

0িত 6 ঘkায় 500–1000 িমিলFাম

িডসচাজ] না হওয়া পয]T

আইিসইউ-3ত O2 > 4 L

0িত 6 ঘsা অTর 50িমিলFাম/3কিজ :র;র 7 িদন বা আইিসইউ 3থেক িডসচাজ] হেল,
ইtােভনাস
তারপর উপেরর ওরাল 3ডােজ চেল যান

/সাইেটাকাইন iম]

অ*াসকরিবক
অ*ািসড

ওরাল

(Ascorbic Acid)

যিদ আইিসইউ 3ত থােকন 3মগা 3ডাজ িবেবচনা কের 3দখI ন:
এবং অবhায় উYিত না
25 Fাম IV িদেন দুবার, 3 িদেনর জন'
হয়

3 িদেনর িনরাময় সuূণ] করা

আইিসইউ-র 3রাগী

িদেন দুবার 200িমিলFাম আইিভ

:র;র 7 িদন বা আইিসইউ 3থেক িডসচাজ] হেল

!হপািরন

হাসপাতােল ভoতp হওয়া
(এলএমডিwউএইচ) র;গী

1 mg/kg িদেন দুবার
অ'াx-Xa aেরর উপর নজর রাখI ন,
লy'মা\া 0.6–1.1 IU/ml

িডসচাজ] হওয়া অবিধ তারপর অেধ]ক মা\ায়
িডওএিস :র; কর;ন 4 সzােহর জন'

আইভারেমCন হাসপাতােল ভoতp হওয়া

0.4-0.6 িমিলFাম / 3কিজ 3ডাজ –
^দিনক (খাবােরর সে| বা পের িনন)

5 িদন বা পুনর;}ার হওয়া পয]T

িথয়ামাইন

(একm মূল ওষI ধ)

র;গী

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ +
3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, 3রফাের+ ও তেথ'র জন' অনুFহ কের আমােদর ওেয়বসাইট 3দখI ন।
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িচিকৎসা

ল6ণ/সূচনা

সুপািরশক;ত !ডাজ

টাইে>শন/সময়কাল

DুভEািমন
(Fluvoxamine)

হাসপাতােল থাকা 3রাগী

িদেন দুই বার 50 িমFা মুেখ 3সবন করেবন

10–14 িদন

সাইে4ােহপটািডন
(Cyproheptadine)

যিদ িনে_াে~র মেধ' 3কানm থােক: 1) 8 িমFা — িদেন 3 বার
Fluvoxamine (cুভ1ািমন) 3সবন
করেছন 2) Hypoxemic
(হাইেপাে1িমক) 3) Tachypneic
(3টিকপিনক)/াস-0াস সংUাT
সমস'া আেছ 4) Oliguric
(অিলিগউিরক)/িকডিনেত সমস'া রেয়েছ

অ*াF-অ*ােGােজন হাসপাতােল ভoতp করা 3রাগী (েকবলমা\ Dutasteride (ডIটােiরাইড) 0.5 িমFা 0িতিদন বা
!থরািপ (Antiপুর;ষ)
Finasteride (িফনােiরাইড) 5 িমFা 0িতিদন
Androgen Therapy)
িভটািমন িড

হাসপাতােল ভoতp হওয়া র;গী

ক'ালিসেফিডয়ল 3বিশ পছSসই: 0.5 mg PO
িদন 1, তারপর 0.2 mg PO িদন 2 আর তারপর
সাzািহক ভােব
3কােলক'ালিসেফরল: 20,000–60,000 IU একক

িডসচাজ] হওয়া পয]T। লyণীয়
উপশম 3দখা িদেল 3ডাজ কমােনা
যােব।

যতিদন না সuূণ]ভােব সুh
হেন
িডসচাজ] হওয়া অবিধ

মা\া PO তারপর সাzািহক 20,000
অ*াটরভ*াসটাHন

আইিসইউ-র 3রাগী

0িতিদন 80 িমিলFাম িপও

িডসচাজ] না হওয়া পয]T

!মলােটািনন

হাসপাতােল থাকা 3রাগী

রােত 6–12 িমিলFাম িপও

িডসচাজ] না হওয়া পয]T

িজI

হাসপাতােল থাকা 3রাগী

0িতিদন 75–100 িমিলFাম িপও

িডসচাজ] না হওয়া পয]T

!ফােমাটাইিডন

হাসপাতােল থাকা 3রাগী

িদেন দুবার 40–80 িপও িমিলFাম

িডসচাজ] না হওয়া পয]T

!থরােপHক Kাজমা
এEেচM

িরf'াgির 3থেক পালস 3ডাজ 3iরেয়ড
3রাগী

একিদন অTর 5m 3সসশ

5 m এ1েচr সuূণ] হওয়া পয]T

িলেজN: CRP = C-িরয়'াভ 30াmন, DOAC = িডেরg ওরাল অ'াx-েকায়া[লাs, FiO2 = f'াকশন অফ ই+পায়াড] অি1েজন, ICU = ইেsনিসভ 3কয়ার ইউিনট, IMV = ইনেভিসভ 3মকািনকাল
3ভxেলশন, IU = ইsারন'াশনাল ইউিনটস, IV = ইtােভনাস, NIPPV = নন-ইনেভিসভ পিজmভ 30শার 3ভxেলশন, O2 =অি1েজন, PO (পার ওএস) = ওরাল অ'াডিমিনেশন
* গভ] াবhায় আইভারেমেনর িনরাপা 0িতত হয়িন অতএব 0দ িনদািনক পিরিhিতেত িচিকৎসা করার িস}ােTর জন' একm উপকার বনাম ঝIঁিক মূল'ায়ন এর দরকার রেয়েছ।

নতIন ওষI ধ এবং COVID-19 এর 0িতেরাধ ও িচিকসার উYিতর সংিyzসার জন', দয়া কের flccc.net/optional-medicines 3দখI ন

ইনেDেমশন এবং অিতিরP QHং িনয়Tণ করেত
হাসপাতােল ভoতp সমa 3কািভড-19 3রাগীেদর 3yে\ িচিকৎসার মূল 3ফাকাসটা অবশ'ই হেত হেব :র;েতই
শি~শালী, 0মাণ-িভিক 3থরািপ[িল যা 3মাকািবলা করেব:
— 0বল ও yিতকারক 0দাহজনক 0িতিUয়া
— িসেiিমক এবং মারাক হাইপারেকা[েলবল অবhা যা 3থেক অে|র yিত হেত পাের
অি1েজন পিরপূরেকর মাপকা পূরণ করার পর শীই 30ােটাকল :র; কের 3মকািনকাল 3ভxিলটার ও আইিসইউ
3বেডর চািহদা নাটকীয়ভােব কেম যােব।
এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ +
3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, 3রফাের+ ও তেথ'র জন' অনুFহ কের আমােদর ওেয়বসাইট 3দখI ন।
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কম অিEেজেনর িচিকৎসা

— যিদ 3রাগীর নািসকা সংUাT ক'ানুলায় অি1েজেনর স'াচIেরশন কম থােক, তাহেল উ 0বােহর নািসকা সংUাT
ক'ানুলা :র; কর;ন।
— 0েয়াজন অনুযায়ী 0বােহর মা\া বাড়ােত িZধা করেবন না।
— :ধI মা\ অি1েজেনর 0েয়াজনীয়তার উপর িভি কের :র;েতই ইনmউেবশন এিড়েয় চলুন। সত, করা যায় এমন
"অনুেমািদত হাইেপাে1িময়া" করেত িদন।
— 3রাগীর যিদ াস িনেত অেনক কসরত করেত হয় 3কবলমা\ তাহেলই ইনmউেবশন কর;ন।
— অি1েজন স'াচIেরশন বাড়ােত ‘‘ে0ান পিজশিনং‘‘ব'বহার কর;ন।

!কািভড-19’র জন* ম*াথ+ হসিপটাল িচিকৎসা !4ােটাকল সSেকT
সাস]-েকািভড-2 ভাইরােসর শরীেরর উপর অ0িতেরাধ' 0দাহজনক
0িতিUয়া 0িতেরাধ করার জন' আমােদর ম'াথ+ 30ােটাকলmর
নকশা করা হেয়েছ হাসপাতােল ভoতp 3রাগীেদর জন'। 30ােটাকলm
কেয়ক দশক ধের অসংখ' 3মিডেকল জান]ােল 0কািশত তেথ'র উপর
িভি কের ^তির। এm হাইপার-ইনc'ােমশন, ভাইরাস িনেজই নয়,
যা ফIসফIস এবং অন'ান' অ|[িলর yিত কের এবং 3শষ পয]T
3কািভড-19 এ মৃতI'র কারণ হয়। আমরা এই চরম 0দাহজনক
0িতিUয়া িনয়Tেণ ম'াথ + 30ােটাকলেক একm অত'T কায]কর
3থরািপর সংিমণ িহসােব 3পেয়িছ এবং আমরা এখােন
(www.flccc.net/flccc-ivermectin-review-covid-19)
পয]ােলািচত হাসপাতােল ভoতp 3রাগীর গভীর উদীয়মান কায]কািরতা
3ডটা 3দওয়া একm মূল উপাদান িহসােব এখন ইভারেমনেক যI ~
কেরিছ।
3iরেয়ড িমথাইলে0ডিনেসােলান হেলা একটা মূল উপাদান,
Uমব}]মান গেবষণায় 3কািভড-19’এ এর গভীর কায]কািরতা 3দখা
3গেছ যা অ'াxঅি1ড'াs অ'ািসেডর হাই 3ডাজ িদেয় ইtােভনােস
চালু করা হেল আেরা 3বিশ শি~শালী হয়, এর দুেটা ওষI েধর
একািধক িসনারিজক িফিজওলিজক 0ভাব রেয়েছ। 3সলুলার
অি1েজেনর ব'বহার এবং শি~ খরচেক অনুকল করেত িথয়ামাইন
3দওয়া হয়, যা দয়, মিa এবং ইিমউন িসেiমেক সুরyা 3দয়।

অ'াxেকায়া[েলs 3হপািরন রে~র জমাট বঁাধা ও র~ পাতলা না
করার জন' 3রাগীেদর জন' [র;পূণ] + িচm 3বশ িকছI [র;পূণ]
সহ-হaেyপেক সূিচত কের যার শি~শালী িফিজওলিজক র'াশনাল
ও একটা দুদ]াT সুরyা 30াফাইল রেয়েছ। এm এমনও ইি|ত কের
3য আমরা 30ােটাকলm খাপ খাইেয় 3নওয়ার পিরকনা কির
3যমনটা আমােদর অTদৃ] ও 0কািশত 3মিডক'াল তথ'0মাণ 3থেক
0কািশত হয়।
3কািভড-19-এর সফল িচিকৎসার জন' সময় িনদ]ারণ একm
[র;পূণ] িবষয়। 3রাগীেদর াস িনেত সমস'া হওয়ার পাশাপািশ
অি1েজেনর মা\া কম হওয়ার সােথ সােথ অবশ'ই তােক
হাসপাতােল 3যেত হেব। সেব]া কায]াকািরতা 3পেত 3রাগী অি1েজন
পিরপূরেকর মাপকা পূরণ করার পর শীই (হাসপাতােল
3পnছােনার 0থম এক ঘsার মেধ') ম'াথ+ 30াটকলm :র; করা
উিচত, কারণ 3দির হেল 3মকািনক'াল 3ভxেলশেনর মেতা জmলতা
3দখা িদেত পাের।
তাড়াতািড় :র; করা 3গেল, এm এফিডএ-অনুেমািদত, িনরাপদ,
সaা ও হােতর কােছই উপল ওষI ধই আইিসইউ 3বড ও 3মকািনক'াল
3ভxেলটােরর চািহদা দূর করেত পাের এবং 3রাগীর Pাh'
পুনর;}ােরর িদেক িনেয় 3যেত পাের।

দািব পিরত*াগ
এই 30াটকলm :ধI মা\ 3কািভড-19’র জন' সাব' উপকারী িচিকৎসা সuেক] িশyামূলক উেেশ' ^তির। আপিন আমােদর ওেয়বসাইেট পড়া ও 0কািশত 3কােনা িকছIর
কারেণ 3পশাদার িচিকৎসেকর পরামশ]ে ক অবেহলা করেবন না। এm 3কানও 3রাগীর 3yে\ 3পশাদার িচিকৎসেকর পরামশ], 3রাগ িনণ]য় বা িচিকৎসার িবক িহসােব িবেবিচত
নয়। একজন ব'ি~ 3রাগীর িচিকৎসার জন' আপনার িচিকৎসক বা অন'ান' উপযI ~ Pাh' পিরচয]াকারীর িবেবচনার উপর িনভ] র করা উিচত। আপনার Pাh' বা িচিকৎসা
িনেয় আপনার 3কােনা 0 থাকেল তা িনেয় তঁ ােদরই পরামশ] িনন।
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এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ +
3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, 3রফাের+ ও তেথ'র জন' অনুFহ কের আমােদর ওেয়বসাইট 3দখI ন।
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