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�वकासशील संसारमा को�भड-19- संकटको
रोकथाम, �नदान र �ार��क-चरणको
�व�ापन

अस्वीकरण

• अस्वीकृत उत्पादनह� वा अस्वीकृत उत्पादनह�का अस्वीकृत �योगह� संकायद्वारा
छलफल गनर् स�कन्छ; यी प�र���तह�ले एक वा एकभन्दा बढ� क्षे�ा�धकारह�मा
स्वीकृ�त ���त ��त�ब�म्बत गनर् सक्छ
• �स्तुत संकाय लाई �तनीह�ले लेबल नलगाइएको वा अस्वीकृत �योग मा ग�रएको
त्यस्तो कुनै प�न सन्दभर् खुलासा गछर् न् भनी सु�न��त गनर् सुझाव �दइएको छ

• कुनै प�न अस्वीकृत उत्पादन वा अस्वीकृत �योगको touchIME द्वारा समथर्न छै न या त
यी उत्पादनह�को उल्लेखद्वारा बनाइएको वा सू�चत ग�रन्छ वा touchIME का
��याकलापह�मा �योग गदर् छ
• touchIME ले �ु�ट वा छु टह�का ला�ग कुनै �जम्मेवारी स्वीकार गद� न

को�भड-19 भएका �ास��ाससम्ब�� तनावमा
�बरामीह�को �व�ापन गन�: स्टे रोइडह�को
भू�मका के हो?
डा. �भनी कन्�ो

�ास-��ास, ग�ीर स्याहार र शयन
औष�धमा परामशर्दाता
इं��� अपोलो अ�ताल,
नयाँ �दल्ली, भारत

को�भड-19 र �ास-��ास तनाव
भएका �बरामीह�मा स्टे रोइड �योगका
लाभह� के-के �न्?

स्वा�यलाभ परीक्षण: को�भड-19 का ला�ग Glucocorticoid उपचार
176 एनएचएस (NHS)
केन्�ह�
माचर्–जुन 2020

N=6,425

को�भड-19
भएर अ�ताल भनार् *
DEXAMETHASONE
n=2,104

मौ�खक वा �शरा�भ� DEX
�त्येक �दन एकपटक 6
�म�ल�ाम 10 �दनसम्म

सामान्य स्याहार मा�
n=4,321

स्याहार मा�को
सामान्य मापदण्ड

28-�दनको मृत्युदर

DEX ले या���क�करणमा आ�ामक मेका�नकल भे�न्टलेसन वा अ�क्सजन �ाप्त ग�ररहेका को�भड-19 भएर
अ�ताल भनार् भएका �बरामरीह�मा 28-�दनको मृत्युदर न्यून गर्यो।

28-�दनको मृत्यु दर
सम� जनसङ् ख्या

22.9% Vs 25.7%
(n=482)

(n=1,110)

AARR 0.83

95%CI 0.75–0.93; p<0.001

DEX ले या���क�करणमा �ास-��ास
सहायता �ाप्त नगरेका �बरामीह�लाई
लाभ उपल� गराउँछ भ�े कुनै �माण छै न

�ास-��ास सहायता छै न

V 14.0%
AARR s 1.19

17.8%

95%CI 0.92–1.55

(DEX vs सामान्य स्याहार मा�)

�ाप्त गरेको आ�ामक
मेका�नकल भे�न्टलेसन

29.3% Vs 41.4%

अ�क्सजन मा� �ाप्त
गरेको
23.3% Vs 26.2%

AARR 0.64

AARR 0.82

95%CI 0.51–0.81

95%CI 0.72–0.94

सारांश

• DEX (10 �दनसम्मका ला�ग �त्येक �दन एकपटक 6 �म�ल�ाम)
द्वारा उपचारले �ास-��ास सहायता �ाप्त ग�ररहेका को�भड19 का �बरामीह�मा 28-�दनको मृत्युदर घटाउँ छ
• ग्लुकोको�ट�कोइड् सको लाभ सही �बरामीमा, सही समयमा सही
मा�ाको छनोटमा �नभर्र रहन्छ।

*�क्ल�नकल �पमा सं�दग्ध वा �योगशालाद्वारा-पु�� ग�रएको SARS-CoV-2।
AARR,उमेरद्वारा समायो�जत दरको अनुपात; CI, �व�ास अन्तराल; को�भड-19, कोरोनाभाइरस रोग 2019; DEX,डेक्सामेथासोन; IV, �शरा�भ�; NHS, रा� स्वा�य सेवा (संयु� अ�धराज्य);
SARS-CoV-2, ग�ीर ती�ण �ास-��ास �स�ोम कोरोनाभाइरस2.
स्वा�यलाभ सहकायार्त्मक समूह, et al. New Engl J Med. 2021;384:693–704.

स्टे रोइड् सको उपयु� मा�ा र अव�धमा
�नणर्यह� �ल�दा �बरामीका कस्ता
कारकह�लाई �वचार गनुर्पछर् ?

को�भड-19 का ला�ग स्टे रोइड् सको मागर्दशर्न गन� �बरामीका कारकह�
शरी�रको तौल

रोगको ग��रता
• साइटोकाइन आँधी �नयन्�ण गनर्का ला�ग
पयार्प्त ��तरक्षा प�रमाजर्न आवश्यक छ

अ�क्सजन आवश्यकताह�
• �ास-��ास सहायतामा रहेका �बरामीह�लाई

(इन्ट्युब र/वा मेका�नकल �पमा भे�न्टलेट ग�रएको)
पूरक (1–2 �लटर) अ�क्सजन मा� �ाप्त ग�ररहेका
�बरामीह�को तुलनामा उ� मा�ा आवश्यक �न
सक्छ

• शरीरको तौल अनुसार तो�क�दनुहोस्
• �मथाइल��डे�नसोलोन एक सो�डयम स�क्सनेट

(2 वटा भागमा �वभाजन ग�रएको 1–2) ले
साइटोकाइन आँधी �नयन्�ण गनर् पयार्प्त mg/kg
IV��तरक्षा प�रमाजर्न हा�सल गछर् र DEX को
सट्टामा �ाथ�मकता �दइन्छ1,2

सह-�वकृ�तह�

• स्टे रोइड �योगमा सह-�वकृ�तह�का �भावह�
ध्यानपूवर्क �वचार गनुर्होस्

• अ�क्सजन आवश्यक नपन� मधुमेहका �बरामीह�ले
न्यून मा�ामा स्टे रोइडह� आर� गनर् सक्नु�न्छ

• �शासनको उत्कृ� मागर् मूल्याङ् कन गनुर्होस् र य�द
मौ�खक मागर् �व�ापनयोग्य भएमा

स्टे रोइडको �योग टे लर गन� र ���गत �बरामीको ���तअनुसार मा�ा �दनेमा बारम्बार र �श� �नरीक्षण अ�नवायर् छ
अस्वीकरण: साम�ीले ���गत वास्त�वक-संसारका अनुभवह� र भारतमा हाल अभ्यासरत �च�कत्सककको ���कोणबाट अभ्यासका अन्त�र् ��ह�लाई ��त�ब�म्बत गछर् । को�भड-19 को �क्ल�नकल �व�ापानमा न�वनतम WHO
मागर्दशर्नका ला�ग कृपया यसमा जानुहोस्: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1.
को�भड-19, कोरोनाभाइरस रोग 2019; DEX,डेक्सामेथासोन; IV, �शरा�भ�; L,�लटर.
1. भारत सरकार: स्वा�य तथा प�रवार कल्याण मन्�ालय को�भड-19 (वयस्कह�मा) संस्करण 6 (24.05.21) का ला�ग �क्ल�नकल व्व�ापन �ोटोकल
https://www.mohfw.gov.in/pdf/UpdatedDetailedClinicalManagementProtocolforCOVID19adultsdated24052021.pdf मा उपल� छ, जुन 2021 मा प�ँच ग�रएको
2। र�बार के, et al. BMC स�वा रोगह�। 2021;21:337.

जब स्टे रोइड् सलाई सङ् केत गदार् तपा�
प�रणामह� अनुकूलन गनर्का ला�ग
अन्य कस्ता सुझाव �दनु�न्छ?

स्टे रोइड-द्वारा उपचार ग�रएका �बरामीह�मा प�रणामह� अनुकूलन गन�
को�भड-19 भएका �बरामीह�मा स्टे रोइड् सका ला�ग उपचार ल�य भनेको ��तरक्षा प�रमाजर्न हो, ��तरक्षा शमन Zl( I
उ�चत स्टे रोइड �योग सुधानर् र प�रणामह� अनुकूलनका ला�ग रणनी�तह�
सुझाव ग�रएको
�बरामीको छनोट प�रष्कृत गनुर्होस्
• उपयु� मा�ासँग सही समयमा सही �बरामीमा �नधार्रण गनर्का ला�ग
�बरामी प्यारा�मटरह�को ध्यानपूवक
र् �वचार

अन्त�न�हीत सं�मणह�का ला�ग परीक्षण
• �नगरानी संस्कृ�तह�ले ब्याक्टे �रयल र/वा फङ्गल सं�मणह�लाई

�नकाल्न सक्छ।
• सुजन �चन्हह�ले अन्त�न��हत सं�मणको उप���तलाई सङ् केत
गनर् सक्छ

मेटाबो�लक �भावह� मूल्याङ् कन
• �नधार्रण गनुर्अ�घ र �शासनप�छ �बरामीको मेटाबो�लक ���त
मूल्याङ् कन गनुर्होस्

सुझाव नग�रएको
ए�न्ट�परे�टक एजेन्टह�को �पमा स्टे रोइड् स �योग नगनुर्होस्
• E�वशेषगरी 1st हप्ता�भ�मा
सुजन �चन्हह�मा �नभर्र नगनुर्होस्
• उ� सुजन �चन्हह� भएका र अ�क्सजन �ाप्त न ग�ररहेका

�बरामीह�मा स्टे रोइड �योगको मागर्दशर्नमा �क्ल�नकल तस्वीर
मह�वपूणर् , स्टे रोइड् स �ढला �न सक्छन् तर फलो-अप HRCT
सुझाव ग�रन्छ

नाडी उपचार बेवास्ता गनुर्होस्
• को�भड-19 �व�ापनमा सी�मत �क्ल�नकल लाभ

को�भड-19 भएको हा�ा �बरामीह�मा अनु�चत वा अत्य�धक �योगलाई रोक्न स्टे रोइड स्टे वाडर्�सप सव�� छ
अस्वीकरण: साम�ीले ���गत वास्त�वक-संसारका अनुभवह� र भारतमा हाल अभ्यासरत �च�कत्सककको ���कोणबाट अभ्यासका अन्त�र् ��ह�लाई ��त�ब�म्बत गछर् । को�भड-19 को �क्ल�नकल �व�ापनमा नवीनतम WHO मागर्दशर्नका
ला�ग कृपया �मण गनुर्होस्: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1। वयस्कह�मा को�भड-19 को �क्ल�नकल �व�ापनमा भारत सरकारको स्वा�य तथा कल्याण मन्�ालयको नवीनतम
मागर्दशर्नका ला�ग (संस्करण 6; 24.5.2021) कृपया �मण गनुर्होस्: https://www.mohfw.gov.in/pdf/UpdatedDetailedClinicalManagementProtocolforCOVID19adultsdated24052021.pdf
को�भड -19, कोरोनाभाइरस रोग 2019; DEX,डेक्सामेथासोन; HRCT, उ�- �रजोलुसन क�युटरकृत टोमो�ाफ�।

