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

ਇੱ ਕ ਪੰ ਨ' ਦਾ ਸਾਰ,ਸ਼
COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਿਵੱ ਚ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਟਰਾਇਲ ਸਬੂਤ
ਂ ੀ-ਪੈਰਾਿਸਿਟਕ ਦਵਾਈ ਿਜਸਦੀ ਖੋਜ ਨ' 2015 ਿਵੱ ਚ ਨB ਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਜੱ ਿਤਆ, ਜੋ ਲਬਾਰਟਰੀ ਅਿਧਐਨ, ਿਵੱ ਚ
ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ, ਇੱ ਕ ਐਟ

ਂ ੀ-ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਐਟ
ਂ ੀ-ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਗੁਣ, ਵਾਲੀ ਸਾਿਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ 4 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਅਨ' ਕ,, ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ, ਐਟ
ਡਾਕਟਰੀ ਟਰਾਇਲ ਜੋਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸLਟਰ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਨਾਲ

ਇਲਾਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ‘ਤੇ ਇਹਨ, ਹਵਾਲਾ
ਟਰਾਇਲ, ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਵਆਪਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਮੀਿਖਆ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸਾਇੰ ਸ ਫਾPਡੇQਨ ਪRੀ-ਿਪRੰ ਟ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਇੱ ਥੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
https://osf.io/wx3zn/.

ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਦੇ ਗੁਣ
1) ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਕਈ ਵਾਇਰਸ, ਦੀ ਪRਿਤਿਕRਤੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ, ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ SARS-CoV-2 (ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2), ਇਨਫਲੁਏਨਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ;
ਂ
2) ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਿਵੱ ਚ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਤਕਨੀਕ, ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਐਟੀ-ਸੋ
ਿਜਸ਼ ਗੁਣ ਹਨ;
3) ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਵਾਇਰਲ ਭਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਮਾਡਲ, ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗ, ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਵਰੁਧ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ;

4) ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਸੰ ਚਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਦU ਇਹ ਪੂਰਵ- ਜ, ਬਾਅਦ-ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਜ,ਦੀ ਹੈ;

5) ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ;
6) ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਵੱ ਡੇ ਪਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤU ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਿਵੱ ਚ ਮੌਤ-ਮਾਮਲੇ ਦਰ, ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਿਵੱ ਚ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਦੀ ਪRਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਸਮਰਥਨ

11 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਅਨੁਸਾਰ

(ਆਰਸੀਟੀ’ਜ਼ = ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਟਰਾਇਲ, ਓਸੀਟੀ’ਜ਼ = ਪੜਤਾਲੀ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਟਰਾਇਲ)। ਹਰ ਇੱ ਕ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਇੱ ਕ ਫਾਇਦਾ ਿਦਖਾ[ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਆਰਸੀਟੀ’ਜ਼ ਅਤੇ ਓਸੀਟੀ’ਜ਼ ਇੱ ਕੋ
ਿਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਤਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ; ਲੱਗਭੱ ਗ ਦੋਵ\ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।

COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਟਰਾਇਲ ਅਿਧਐਨ (8 ਟਰਾਇਲ ਪੂਰ ੇ ਹੋਏ)

•
•

3 ਆਰਸੀਟੀ’ਜ਼ ਸੰ ਚਾਰਨ ਦਰ, ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀਆਂ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੁੱ ਲ 774 ਰੋਗੀ
5 ਓਸੀਟੀ’ਜ਼ ਸੰ ਚਾਰਨ ਦਰ, ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀਆਂ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੁੱ ਲ 2,052 ਰੋਗੀ

COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਦੋਵ\ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰੋਗੀ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਟਰਾਇਲ (19 ਟਰਾਇਲ ਪੂਰ ੇ ਹੋਏ)

•
•
•
•
•

5 ਆਰਸੀਟੀ’ਜ਼ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ/ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀਆਂ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੁੱ ਲ 774 ਰੋਗੀ
1 ਆਰਸੀਟੀ ਿਬਗਾੜ ਦਰ,/ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀਆਂ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੁੱ ਲ 363 ਰੋਗੀ

2 ਆਰਸੀਟੀ’ਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ, ਅਨB ਸਮੀਆ ਦੇ ਿਦਨ,, ਖੰ ਘ, ਜ, ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱ ਲ 85 ਰੋਗੀ
3 ਆਰਸੀਟੀ’ਜ਼ ਮੌਤ, ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀਆਂ, ਮਹੱ ਤਵਪੁਰਣ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੁੱ ਲ 695 ਰੋਗੀ
3 ਓਸੀਟੀ’ਜ਼ ਮੌਤ, ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀਆਂ, ਮਹੱ ਤਵਪੁਰਣ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੁੱ ਲ 1,688 ਰੋਗੀ

COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਿਵੱ ਚ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਦੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟਰਾਇਲ, ਦਰਿਮਆਨ ਅਿਧਐਨ, ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

•
•
•

27 ਟਰਾਇਲ, ਿਜਹਨ, ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ 6,612 ਰੋਗੀ ਚੰ ਗੀ-ਤਰ^, ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਸਮੂਹ, ਦੀ ਵਰਤU ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
16 ਟਰਾਇਲ, ਿਜਹਨ, ਿਵੱ ਚ 2,500 ਤU ਵਧ ਰੋਗੀ ਸੰ ਭਾਵੀ, ਬੇਤਰਤੀਬੇ, ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਹਨ

27 ਟਰਾਇਲ, ਿਵੱ ਚU 11 ਸਾਥੀ-ਸਮੀਿਖਆ ਪੱ ਤਰ, ਿਵੱ ਚ ਛੱ ਪ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, 3,900 ਰੋਗੀ, ਬਾਕੀ ਪRੀ-ਿਪRੰ ਟ ਿਵੱ ਚ

ਫਰੰ ਟਲਾਈਨ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰ ਭਾਲ ਅਲਾਇੰ ਸ - COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਿਵੱ ਚ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ‘ਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼
ਭਾਵ\ ਿਸਰਫ 16 ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਟਰਾਇਲ, ਤਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ (ਕੁੱ ਲ 2,500 ਤU ਵਧ ਰੋਗੀ), ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ
ਨ' ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰ ਚਾਰਨ ਜ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜ, ਮੌਤ, ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਅੱ ਗੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ

ਇੱ ਕ ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਖੋਜ ਕੰ ਸੋਰਟੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇੱ ਕ ਮੈਟਾ-ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨ' ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਦੇ COVID-19(ਕੋਿਵਡ19) ਿਵੱ ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ 67 ਿਮਲੀਅਨ ਿਵੱ ਚU 1 ਹੈ। 1

ਐਫਐਲਸੀਸੀਸੀ ਅਲਾਇੰ ਸ, ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਬੂਤ, ਦੇ ਕੁੱ ਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਇੱ ਕ ਏ-ਆਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ(ਐਨਆਈਐਚ ਰੇਿਟੰ ਗ

ਸਕੀਮ; ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਧਰ, _ਚ ਕੁਆਲਟੀ ਸਬੂਤ), ਦੋਵ\ ਪRੋਫਾਇਲੇ ਕਿਸਜ਼ ਅਤੇ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਣ, ਿਵੱ ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ
ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਦੀ ਵਰਤU ਲਈ।

ਅੱ ਗੇ, ਅਸ` ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨ, ਅਿਧਐਨ, ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ _ਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਸਥਾਰਤ ਖਰਿੜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨ' ਕ, ਜਨਸੰ ਿਖਆ-ਪਧਰੀ “ਕੁਦਰਤੀ ਤਜੁਰਿਬਆਂ” ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਵੰ ਡ ਪRੋਗਰਾਮ, ਦੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤU ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਿਹਰ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ, ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰੇ। 2 ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਦੀ ਵੱ ਡੇ ਪਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤU ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਇਹਨ, ਖੇਤਰ, ਿਵੱ ਚ
ਕੇਸ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ, ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀ ਆਈ ਿਜਹੜੇ ਪੂਰਵ-ਮਹ,ਮਾਰੀ ਪਧਰ, ਤਕ ਪੁੱ ਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨ, ਖੇਤਰ, ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਰੇ ਦੇ
ਸਬੂਤ ਵੱ ਜU, ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹ,ਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਇਲਾਜ ਘਟਕ ਹੈ।

–
1
2
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