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

को#वड-19म*ये आय/हम1ि3टनसाठ9 वै;यक<य चाच>यां@या दाखCयाचा एक पानी सारांश
आय[हम\ि:टनला एक परजीवी 5_तरोधक औषध cहणून eया-या शोधासाठB 2015मiये नोबल परु 2कार 'मळाला होता. या
औषधाने 5योगशालेय अlयासांमiये उ-च mमता असलेले, =वषाण-ू 5_तरोधक आ;ण दाह-5_तरोधक mमता 'सiद केnया
आहेत. गेnया 4 मUह*यांमiये, =व=वध कpqांमiये व जगभरातnया दे शांमiये घेतnया गेलेnया अनेक _नयंstत वैYयकvय

चाचwयांमiये आय[हम\ि:टनचा उपचार Uदnयावर को=वड-19 -या Dxणांमiये _नरंतर, मोyया 5माणामiये सध
ु ारणा झालेnया
आढळnया आहेत. या संदभाTतnया चाचwयांवरची आमची =वि2तणT शा2tीय पुनरावलोकने ओपन साय*स फाउं डेशन =5-=5ंट
सवTवर इथे आढळतील: https://osf.io/wx3zn/

आय/हम1ि3टनचे गुण#वशेष

1) आय[हम\ि:टन SARS-CoV-2, इ*‘यए
ं ा आ;ण इतर अनेक =वषाणंु झ
ू या पन
ु राव’
ृ ीला 5_तरोध करते;
2) आय[हम\ि:टनमiये 5_तरोधा-या अनेक यंtणांसह सmम दाह-5_तरोधक गुण आहेत;

3) आय[हम\ि:टन =वषाणच
ू ा भार कमी कDन 5ाणीज मॉडेलमiये अवयवांना इजा होwयापासन
ू रmण करते;
4) आय[हम\ि:टन संपकाTआधी 7कं वा नंतर घेतnयास को=वड-19 चे सं”मण टाळते;

5) आय[हम\ि:टन को=वड-19 -या Dxणांना जलद गतीने बरे करते, हॉि2पटलमiये राहwयाचा काळ आ;ण Dxणांचा मeृ यू कमी करते.
6) आय[हम\ि:टन मोyया5माणात वापर असलेnया 5देशांमiये दगावwयाचे दर कमी करते.

को#वड-19म*ये आय/हम1ि3टन@या सMमतेचे समथPन करणारे दाखCयांचे आधार

(11जानेवार—, 2021 पय˜त)

(RCT’s = अ”मागत _नयंstत चाचwया, OCT’s = _नर—mणाeमक _नयं stत चाचwया). 5eयेक वैYयकvय चाचणीने लाभ दाखवले असून RCT’s आ;ण
OCT’s अहवालात तेच _नद\ श व पžरमाण आहे ; जवळपास सवT सांिŸयकv ¡Qया उ’म आहे त.

को#वड-19 टाळ>याचा अTयास करणा-या UनयंVWत चाच>या (8 चाच>या पूणP झाCया आहेत)
•
•

3 RCT’s मiये 5सार दरात सांिŸयकv ¡Qया मोyया5माणात घट आढळल— असन
ू एकूण 774 Dxण होते
5 OCT’s मiये 5सार दरात सांिŸयकv ¡Qया मोyया5माणात घट आढळल— असन
ू एकूण 1,688 Dxण होते

को#वड-19 @या स]
ु वाती@या आ^ण हॉि`पटलम*ये भरती झाCयावर@या उपचारां@या UनयंVWत चाच>या (19 चाच>या पूणP झाCया आहेत)
•
•
•
•
•

5 RCT’s मiये बरे होwया-या /हॉि2पटलमiये वा2त[या-या कालावधीत लmणीयžरeया मोyया 5माणात घट आढळल— असन
ू एकूण
774 Dxण होते
1 RCT’s मiये mती/हॉि2पटलमiये भरती करwयात लmणीयžरeया मोyया 5माणात घट आढळल— असन
ू एकूण 363 Dxण होते
2 RCT’s मiये वायरल भार, वास न येण,े खोकला 7कं वा बरे होwया-या कालावधी-या Uदवसांमiये लmणीय घट आढळल— असन
ू
एकूण 85 Dxण होते
3 RCT’s मiये मeृ यंम
ू iये मोyया 5माणामiये लmणीयžरeया घट आल— असन
ू एकूण 695 Dxण होते
3 RCT’s मiये मeृ यूंमiये सांिŸयकv ¡Qया मोyया 5माणामiये लmणीयžरeया घट आल— असून एकूण 1688 Dxण होते

को#वड-19म*ये आय/हम1ि3टन@या वतPमान वै;यक<य चाच>यांमधCया अTयास आ^ण ]dणांची संeया
•
•
•

27 _नयंstत चाचwया, ¤यात एकूण 6612 Dxणांनी सहभाग घेऊन वेल-मॅ-ड कं¦ोल §ु¨सचा वापर कDन पूतTता केल— आहे.
2500हून जा2त Dxणांनी सहभाग घेतलेnया 16 चाचwया अपे©mत, अ”मागत, _नयंtीत अlयास आहेत

27 पैकv 11 चाचwया =पअर-žर[ªयूड जनTnसमiये 5का'शत झाnयासून eयात 3900 Dxण होते, उवTर—तांचे =5ंट होणे बाकv आहे.

fंट लाइन को#वड-19 hijटकल केअर एkलयाlस-को#वड-19म*ये आय/हम1ि3टनची kशफारस
जर— =व«लेषणाला केवळ 16 अ”मागत _नयंstत चाचwयांवर मयाTUदत केले (एकूण 2500हून जा2त Dxण समा=व¡ट होते),
तर— बहुतांश चाचwयांमiये आजाराचे सं”मण 7कं वा आजाराची 5गती 7कं वा दगावwयामiये सांिŸयकv ¡Qया लmणीय घट

Uदसून आल— आहे. पढ
ु े एका 2वतंt संशोधन कं*सोUटTअमने केलेnया नजीक-या काळातnया मेटा-=व«लेषणात को=वड-19मiये
आय[हम\ि:टन _न¡5भावी ठरwयाची संभावना 67 दशलmांमiये 1 गणwयात आल— आहे. 1

एफएलसीसीसी ए'लया*स, एकूण वतTमान दाखnयांवर आधारलेले असून, 5ो7फलेि:सस आ;ण को=वड-19-या सवT ट¨¨यांसाठB
आय[हम\ि:टन-या वापरासाठB A-I 'शफारशीचे (एनआयएच(NIH) रे Uटंग ि2कम, सबळ पातळी, उ-च दजाTचा दाखला) समथTन
करते.

पुढे, आcह— सवT _नयामक एज*सींना उपरो:त अlयासांना =व2तार—त 2वDपात Uदलेnया आम-या द2तऐवजांचे eयाच5माणे

अनेक शहरे व 5देशांमiये आय[हम\ि:टन =वतरण कायT”मां-या 5ारं भानंतर उदभवलेnया अनेक लोकसंŸया-[यापी “नैस±गTक

5योगांचे” पुनरावलोकन करwयासाठB 5ोeसाUहत करत आहोत.2 आय[हम\ि:टन-या [यापक वापरामुळे केसेस व मeृ यूदरामiये
लmणीय घट आढळल— असून ती या भागांमiये महामार—पूव³ असलेnया पात´यांपय˜त आल— आहे. या भागात उYभवलेnया
गो¡ट—ं-या अनभ
ु वाने, आय[हम\ि:टन महामार—वर _नयंtण 'मळवwयातला महeवपूणT व जा'लम उपचार घटक असnयाचे
2प¡ट झाले आहे.
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एफएलसीसी ए'लया*सवर-या, आय-मा2क+ 5ो7फलेि:सस आ;ण को=वड-19साठB सुDवातीचा आउटपेशंट उपचार 5ोटोकॉल आ;ण
को=वड-19साठB मॅथ+ हॉि2पटल उपचार 5ोटोकॉलवर-या अपडेQ स, संदभT आ;ण माUहतीसाठB, कृपया आम-या वेबसाइटला भेट Yया.
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