FRONT LINE COVID-19 CRITICAL CARE ALLIANCE
PREVENTION & TREATMENT PROTOCOLS FOR COVID-19

ੋ ਕ
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MATH+ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਮੈਥ+ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਪ2ਟ

ਿਮਥਾਇਲਪਰੇਡਿਨਸੋਲੋਨ

ਦਵਾਈ

ਇਸ਼ਾਰਾ/ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ

ਿਸਫਾਰਸ਼ੀ ਖੁਰਾਕ

ਅ. ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਣ ਪਸੰ ਦੀਦਾ: 80 ਿਮਗ2ਾ ਆਈਵੀ ਵੱ ਡੀਆਂ
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ਟਾਈਟਰੇਸ਼ ਨ/ਅਵਧੀ

ਅ1.ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 2–4 ਿਦਨK

‘ਤੇ ਜK ਅਿਨਯਮਤ

ਗੋਲੀਆਂ ਫੇਰ 40 ਿਮਗ2ਾ ਆਈਵੀ

ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹR ਹੁੰ ਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ

ਐਕਸ-ਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ

160 ਿਮਗ2ਾ/ਿਦਨ ਕਰੋ।

ਿਵਕਲਪ: 80 ਿਮਗ2ਾ/240 ਿਮਲੀ ਸਧਾਰਨ ਅ2. FiO2> 0.6 ਜK ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ,
ਸੈਲਾਇਨ ਇਨਿਫਉਜਨ 10

ਜK ਸੀਆਰਪੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤK ਹੇਠK ਿਦੱ ਤੇ “ਪਲਸ

ਿਮਲੀ/ਘੰ ਟਾ ਨਾਲ

ਖੁਰਾਕ” ‘ਤੇ ਜਾਓ(ਬ)।

COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਸKਹ ਪ2ਣਾਲੀ

ਅ3. ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਆਈਐਮਵੀ, ਐਨਪੀਪੀਵੀ ਜK Uਚ

ਫੇਲ ਪ2ੋਟਕ
ੋ ੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ (ਦੇਖੋ

ਪ2ਵਾਹ O2 ਬੰ ਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਘਟਾ ਕੇ 20ਿਮਗ2ਾ/

flccc.net/respiratory-support-c19/)

ਿਦਨ ਕਰ ਿਦਉ, ਇੱ ਕ ਵਾਰ O2 ਬੰ ਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ,
ਫੇਰ ਘਟਾVਦੇ ਜਾਓ 20 ਿਮਗ2ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ x 5
ਿਦਨ ਨਾਲ ਫੇਰ 10 ਿਮਗ2ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ x 5 ਿਦਨ
ਨਾਲ।

ਬ. ਅਸਾਧ ਬੀਮਾਰੀ/
ਸਾਇਟੋਕਾਈਨ ਸਟੋਰਮ

“ਪਲਸ” ਖੁਰਾਕ 125–250 ਿਮਗ2ਾ ਆਈਵੀ 3 ਿਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ਫੇਰ ਘਟਾ ਕੇ 160 ਿਮਗ2ਾ ਆਈਵੀ/
ਨਾਲ ਹਰ 6 ਘੰ ਟੇ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ Uਪਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੋ ੜK
ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾVਦੇ ਜਾਓ (A)।
ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ2ਤੀਿਕਿਰਆ ਨਹR ਜK ਸੀਆਰਪੀ/
ਫੇਰੀਿਟਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ/ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤK ਮੈਗਾ-ਡੋਜ਼
ਐਸਕੋਰਿਬਕ ਐਿਸਡ ਅਤੇ/ਜK “ਥੇਰਾਿਪਉਿਟਕ
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਕਸਚWਜ” ਹੇਠK ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਚਾਰੋ

ਐਸਕੋਰਿਬਕ
ਐਿਸਡ

O2 < 4 ਲੀ ਹਸਪਤਾਲ

500–1000 ਿਮਗ2ਾ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹR ਹਰ 6

ਵਾਰਡ ‘ਤੇ

ਘੰ ਿਟਆਂ ‘ਤੇ

O2 > 4 ਲੀ ਜK ਆਈਸੀਯੂ

50ਿਮਗ2ਾ/ਿਕਲੋ ਆਈਵੀ ਹਰ 6 ਘੰ ਿਟਆਂ

ਿਵੱ ਚ

‘ਤੇ

ਿਡਸਚਾਰਜ ਤਕ
7 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਜK ਆਈਸੀਯੂ ਿਵੱ ਚX ਿਡਸਚਾਰਜ
ਬਾਅਦ, ਫੇਰ Uਪਰ ਦੱ ਸੀ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹR ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਆ
ਜਾਓ

ਜੇਕਰ ਆਈਸੀਯੂ ਿਵੱ ਚ ਹੈ

ਵੱ ਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕK ਿਵਚਾਰੋ: 25 ਗ2ਾ ਆਈਵੀ

ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹR ਹੋ ਿਰਹਾ

ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ x 3 ਿਦਨ

ਥਾਈਆਮਾਈਨ

ਆਈਸੀਯੂ ਰੋਗੀ

200 ਿਮਗ2ਾ ਆਈਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ

ਹੇਪ2ੀਨ

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਰੋਗੀ 1 ਿਮਗ2ਾ/ਿਕਗ2ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ,

(ਐਲਐਮਡਬਿਲਊਐਚ)

ਂ ੀ-ਐਕਸਏ ਪਧਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ,
ਐਟ

7 ਿਦਨ ਤਕ ਜK ਆਈਸੀਯੂ ਿਵੱ ਚX ਿਡਸਚਾਰਜ ਬਾਅਦ
ਿਡਸਚਾਰਜ ਤਕ ਫੇਰ 4 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਡੀਓਏਸੀ
ਅੱ ਧੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਟੀਚਾ 0.6–1.1 ਆਈਯੂ/ਿਮਲੀ

ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ * ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਰੋਗੀ 0.4-0.6 ਿਮਗ2ਾ/ਿਕਗ2ਾ ਖੁਰਾਕ – ਰੋਜ਼ਾਨਾ
(ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ)

ਇਲਾਜ ਦੇ 3 ਿਦਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ

5 ਿਦਨK ਲਈ ਜK ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱ ਕ

(ਭੋਜਨ ਨ\ ਨਾਲ ਜK ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਲਓ)

ਐਫਐਲਸੀਸੀਸੀ ਅਲਾਈਅੰ ਸ , COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਆਈ-ਮਾਸਕ+ ਪ2ਫ਼
ੋ ਾਇਲੇ ਕਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ ਅਤੇ
COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਮੈਥ+ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਹਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ।ੋ
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ਦਵਾਈ

ਇਸ਼ਾਰਾ/ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ

ਿਸਫਾਰਸ਼ੀ ਖੁਰਾਕ

ਟਾਈਟਰੇਸ਼ ਨ/ਅਵਧੀ

ਫਲੂਵਕ
ੋ ਸਾਮਾਈਨ

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ 50 ਿਮਲੀਗ-ਾਮ ਪੀ.ਓ.

10-14 ਿਦਨ

ਸਾਈਪ2ਹ
ੋ ਪ
ੇ ਟਾਡਾਈਨ

ਜੇ ਕੋਈ: 1) ਫਲੂਵੋਕਸਾਮਈਨ ਤੇ, 8 ਿਮਲੀਗ2ਾਮ – ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ 3 ਵਾਰ
2) ਹਾਈਪੋਸਿੈ ਮਕ,
3) ਟੈਚਾਈਪਨੀਕ/ਸਾਹ ਲੈ ਣ
ਿਵੱ ਚ ਪ2ੇ]ਾਨੀ,
4) ਓਲੀਗੁਿਰਕ/ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸੱ ਟ

(Fluvoxamine)

(Cyproheptadine)

ਛੁੱ ਟੀ ਿਮਲਣ ਤੱ ਕ, ਹੌਲੀ ਟੇਪਰ ਇੱ ਕ
ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰK ਦੇ
ਨ_ ਟ ਕੀਤੀ

ਂ
ਂ ਜ
ਐਟੀ-ਐ
ਡ2
ੋ ਨ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼

ਡੁਟਾਸਟਰਾਈਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 0.5 ਿਮਲੀਗ2ਾਮ ਜK ਿਫਨਸਟਰਾਈਡ 5
ਿਮਲੀਗ2ਾਮ

ਪੂਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੱ ਕ

ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼

ਤਰਜੀਹੀ ਕੇਲਸੀਫੇਿਡਓਲ: 0.5 ਿਮਗ2ਾ ਪੀਓ ਿਦਨ 1, ਫੇਰ 0.2
ਿਮਗ2ਾ ਪੀਓ ਿਦਨ 2 ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤX ਬਾਅਦ ਹਫਤੇਵਾਰ
ਚੋਲੇਕਲ
ੇ ਸੀਫੇਰੋਲ:
20,000-60,000 ਆਈਯੂ ਇੱ ਕਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪੀਓ ਫੇਰ
20,000 ਆਈਯੂ ਹਫਤੇਵਾਰ

ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤਕ

ਅਟੋਰਵਾਸਟੇਿਟਨ

ਆਈਸੀਯੂ ਰੋਗੀ

80 ਿਮਗ2ਾ ਪੀਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤਕ

ਮੇਲਾਟੋਿਨਨ

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼

6–12 ਿਮਗ2ਾ ਪੀਓ ਰਾਤR

ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤਕ

ਿਜ਼ੰ ਕ

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼

75–100 ਿਮਗ2ਾ ਪੀਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤਕ

ਫੇਮਟ
ੋ ੀਡਾਈਨ

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼

40–80 ਪੀਓ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤਕ

ਥੇਰਾਿਪਉਿਟਕ
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਕਸਚWਜ

ਰੋਗੀ ਜੋ ਪਲਸ ਖੁਰਾਕ
ਸਟੀਰਾਇਡ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ

5 ਸੈਸ਼ਨ, ਹਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ

5 ਐਕਸਚWਜK ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਕ

(ਕੇਵਲ ਮਰਦ)

ਂ ੀ-ਕੋਐਗੁਲ`ਟ (direct oral anti-coagulant), FiO2(ਐਫਆਈਓਟੂ)= ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼
ਸੰ ਕੇਤਕ: ਸੀਆਰਪੀ(CRP) = ਸੀ-ਿਰਐਕਿਟਵ ਪ2ੋਟੀਨ (C-Reactive Protein), ਡੀਓਏਸੀ(DOAC) = ਡਾਇਰੈਕਟ ਓਰਲ ਐਟ

ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਆਕਸੀਜਨ(Fraction of inspired oxygen), ਆਈਸੀਯੂ(ICU) = ਇੰ ਟੇਨਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ(Intensive Care Unit), ਆਈਐਮਵੀ(IMV) = ਇਨਵੇਿਸਵ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵWਟੀਲੇ ਸ਼ਨ(Invasive Mechanical
Ventilation), ਆਈਯੂ(IU) = ਇੰ ਟਰਨaਸ਼ਨਲ ਯੂਿਨਟਸ(International units), ਆਈਵੀ(ਆਈਵੀ) = ਇੰ ਟਰਾਵੇਨਸ(intravenous), ਐਨਆਈਪੀਪੀਵੀ(NIPPV) = ਨਾਨ-ਇਨਵੇ ਿਸਵ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਪ2ੈਸ਼ਰ ਵWਟੀਲੇ ਸ਼ਨ (NonInvasive Positive Pressure Ventilation), O2 = ਆਕਸੀਜਨ(oxygen), ਪੀਓ(PO) (ਪ2ਿਤ ਓਐਸ) = ਮੂੰ ਹ ਰਾਹR ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਾ

* ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਦੀ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹਾਲੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹR ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜੋਖਮK ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਿਵਕਲਿਪਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19)ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਸK ਦੇ ਅਵਲੋ ਕਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ flccc.net/optional-medicines

ਸੋਿਜਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਲੋ ਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਨਾ
ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ, ਥੇਰਾਿਪਉਿਟਕ ਿਧਆਨ ਛੇਤੀ ਦਖਲ ‘ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤK ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ,
ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਪ2ਿਤਰੋਧ ਕਰਨ:

— ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੋਿਜਸ਼ ਪ2ਤੀਿਕਿਰਆ

— ਅੰ ਗK ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਹਾਈਪਰ-ਕੋਐਗੁਲੇਬਲ ਸਿਥਤੀ
ਪ2ੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜਦX ਇੱ ਕ ਰੋਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ2ਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡK ‘ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵWਟੀਲੇ ਟਰ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡK ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਾਟਕੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਘਟ ਜKਦੀ ਹੈ।

ਐਫਐਲਸੀਸੀਸੀ ਅਲਾਈਅੰ ਸ , COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਆਈ-ਮਾਸਕ+ ਪ2ਫ਼
ੋ ਾਇਲੇ ਕਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ ਅਤੇ
COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਮੈਥ+ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਹਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ।ੋ

flccc.net

FRONT LINE COVID-19 CRITICAL CARE ALLIANCE
PREVENTION & TREATMENT PROTOCOLS FOR COVID-19

ੋ ਕ
ੋ ਲ
ੋ
MATH+ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਮੈਥ+ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਪ2ਟ
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ਘੱ ਟ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਇਲਾਜ
— ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰ ਿਤ2ਪਤਤਾ ਨੱਕ ਨਾਲੀਆਂ ਰਿਹਣ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਤK ਗਰਮ ਤੇਜ਼ ਨੱਕ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹR ਪ2ਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
— ਪ2ਵਾਹ ਹੱ ਦK ਤX ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਣ ਤX ਨਾ ਿਝਜਕੋ।
— ਛੇਤੀ ਨਾਲੀ ਪਾਉਣ ਤX ਬਚੋ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰeK ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋ ੜK ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ “ਜਾਇਜ਼ ਹਾਇਪੋਜ਼ੇਮੀਆ” ਹੋਣ ਿਦਉ।
— ਨਾਲੀ ਉਦX ਪਾਉ ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸKਹ ਕਾਰਜ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵ।ੇ
— ਆਕਸੀਜਨ ਸੰ ਿਤ2ਪਤਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ “ਉਲਟਾ ਲੇ ਟਨਾ” ਦੀ ਵਰਤX ਕਰੋ।

COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਮੈਥ+ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ਲ
ੋ ਬਾਰੇ
ਸਾਡੀ ਮੈਥ+ ਪ2ਟ
ੋ ੋਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ

ਂ ੀ-ਕੋਐਗੁਲWਟ ਹੇਪਰੀਨ ਬੱ ਲਡ ਕਲੋਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੋਲਣ ਲਈ
ਐਟ

ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋਿਜਸ਼ ਪ2ਤੀਿਕਿਰਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ2ੋਟੋਕਲ
ੋ

ਿਜਹਨK ਨੂੰ ਬੱ ਲਡ ਿਥਨਰ ਨਹR ਿਦੱ ਤੇ ਜKਦੇ। “+ ” ਦਾ ਿਚੰ ਨe ਦਰਸਾVਦਾ ਹੈ ਕਈ

ਗਈ ਹੈ, ਤKਜੋ SARS-CoV-2 virus (ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 ਵਾਇਰਸ) ਪ2ਿਤ ਸਰੀਰ
ਦਹਾਿਕਆਂ ਿਵਚਲੇ ਅਨ\ ਕK ਡਾਕਟਰੀ ਪੱ ਤਰ ਲੇ ਖਨK Uਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ

ਹਾਈਪਰ-ਸੋਿਜਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਵਾਇਰਸ, ਜੋ ਿਕ ਫੇਫਿੜਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰ ਗK ਨੂੰ ਹਾਨੀ
ਪਹੁੰ ਚਾVਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ Covid-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸR ਮੈਥ+ ਪ2ਟ
ੋ ੋਕਲ
ੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਜੋੜ ਇਲਾਜ ਪਾਇਆ

ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋਿਜਸ਼ ਪ2ਤੀਿਕਿਰਆ ‘ਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ

ਅਸR ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕVਿਕ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਪ2ਭਾਵਕਤਾ

ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਇੱ ਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ(www.flccc.net/flcccivermectin-review-covid-19) ।

ੇ ਨੀਸੋਲੋਨ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗ ਹੈ, ਅਿਧਐਨK ਦੀ ਵਧਦੀ
ਸਟੀਰਾਈਡ ਮੀਥਾਇਲਪ2ਡ

ਸੰ ਿਖਆ (ਦੇਖੋ https://flccc.net/medical-evidence) Covid-19(ਕੋਿਵਡ19) ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਡੂੰ ਘੀ ਪ2ਭਾਵਕਤਾ ਿਦਖਾVਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ
ਂ ਆਕਸੀਡWਟ ਐਸਕੋਰਿਬਕ ਐਿਸਡ ਦੀਆਂ Uਚ
ਬਣਾਈ ਜKਦੀ ਹੈ ਜਦ ਐਟੀ
ਖੁਰਾਕK ਨਾਲ ਨਾੜੀ ਰਾਹR ਿਦੱ ਤੀ ਜKਦੀ ਹੈ ਿਕVਿਕ ਦੋਵW ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁ

ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਿਫਜ਼ੀਓਲੋਿਜਕ ਪ2ਭਾਵ ਹਨ। ਥਾਈਆਮੀਨ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਆਕਸੀਜਨ

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦਾ ਵਧ ਤX ਵਧ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜKਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਜਹੜੇ Uਚ ਆਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ
ਸਿਹ-ਦਖਲK ਨੂੰ ਿਜਹਨK ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਫਜ਼ੀਓਲੋ ਿਜਕ ਮੂਲਅਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱ ਕ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ2ੋਫ਼ਾਇਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾVਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ

ਆਪਣੀ ਅੰ ਤਰਿਦ2ਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ2ਟ
ੋ ੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛਪੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਬੂਤK ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

Covid-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸਮK ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਰੋਿਗਨ
ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤX ਛੇਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦX ਉਹ ਸKਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ

ਔਿਖਆਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜK ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਧਰ ਘਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਥ+

ਪ2ੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦX ਇੱ ਕ ਰੋਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰਕ
ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡK ‘ਤੇ Uਤਰਦਾ ਹੈ (ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤX ਬਾਅਦ
ਪਿਹਲੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ), ਤK ਜੋ ਵਧ ਤX ਵਧ ਪ2ਭਾਵਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਿਕVਿਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜਿਟਲਤਾਵK ਆ ਜKਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵW ਿਕ
ਮਕੈਨੀਕਲ ਵWਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਤK ਇਹ
ਐਫਡੀਏ-ਮਨਜ਼ੂਰ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਘਟ ਖਰਚੀਲਾ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ

ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡK ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵWਟੀਲੇ ਟਰK ਦੀ ਲੋੜ
ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਇਹ ਪ2ੋ ਟੋਕੋ ਲ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਸੰ ਭਾਵਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਲਾਜK ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਸਰਫ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੰ ਤਵK ਲਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਤੁਸR ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤX ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਪਿੜeਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਿਨਦਾਨ, ਜK ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਦਲ
ਨਹR ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੋਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸਦੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਜK ਹੋ ਰ ਯੋਗਤਾ ਪ2ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਪ2ਦਾਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ Uਪਰ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜK ਡਾਕਟਰੀ
ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰeK ਦੇ ਪ2ਸ਼ਨK ਲਈ ਉਹਨK ਤX ਸਲਾਹ ਲਓ।
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ਐਫਐਲਸੀਸੀਸੀ ਅਲਾਈਅੰ ਸ , COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਆਈ-ਮਾਸਕ+ ਪ2ਫ਼
ੋ ਾਇਲੇ ਕਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ ਅਤੇ
COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਮੈਥ+ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਹਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ।ੋ

flccc.net

