
ക ോവിഡ ്സർജ ്വീക്ക ്ക ോഗി ള്ക്ക്കുള്ള്വിവ ങ്ങളുും്സമ്മതവുും 

 

ക ോഗി ള്ക്ക്കുള്ള്വിവ ങ്ങള ്് 

 

ക ോവിഡ ്സർജ ്വീക്ക ്എന്നത ്സര്്ജിക്കക ്്്ചി ിത്സയുടെ്ഫകങ്ങളിർ്ട ോകറോണ്വവറസ ്അണുബോധയുടെ്

സവോധീനും് പ ിക ോധിക്കുന്ന് ഒ ു് അന്തോ ോഷ്ട്ര് പഠനമോണ .് ട ോകറോണ് വവറസ ് അടെങ്കിർ് ട ോവിഡ -19്

എന്നത ്വയക്തി ളിർ്നിന്ന ്വയക്തി ളികകക്ക ്പ  ു യുും് വോകസോച്ഛ്വോസ്അവയവങ്ങടള്ബോധിക്കു യുും്

ടചയ്യുന്ന് ഒ ു് വവറർ് അണുബോധയോണ .് കകോ ടമമ പോെുമുള്ള് ദ കക്ഷക്കണക്കിന ് ആളു ടള്

ബോധിച്ചി ിക്കുന്ന് ഒ ു് ആകഗോള് ആക ോഗയ് പര  ്നമോയി് ഇത ് മോറു യുും്  സ്ത്ര രിയ് കവണ്ടി് വ ുന്ന്

ക ോഗി ളുടെ് ചി ിത്സയിക ്്് തീ ുമോനങ്ങർ് എെുക്കുന്നതിർ് കഡോക്ടർമോർക്ക ് വകിയ് ടവെുവിളി്

ഉയര്്തു യുും്ടചയ തി ിക്കു യോണ . 

 
ക ോവിഡ ്സർജ ് വീക്ക ് പഠനതിർ, നിങ്ങളുടെ്  സ്ത്ര രിയടയക്കുറിച്ചുും്  സ്ത്ര രിയക്കു് ക ഷും് നിങ്ങർക്ക ്

എങ്ങടനയുണ്ടോയി ുന്നു് എന്നതിടനക്കുറിച്ചുും് ഞങ്ങർ് വിവ ങ്ങർ് ക ഖ ിക്കുും.് നിങ്ങളുടെ് ചി ിത്സയിർ്

മോറ്റമുണ്ടോ ിെ.്  സ്ത്ര രിയോ് സമയതുും്  സ്ത്ര രിയക്കു് ക ഷും് 30് ദിവസും്  ഴിഞ്ുും് ് നിങ്ങളുടെ് പതിവ ്

കഫോകളോ-അപ്പിനോയി് നിങ്ങർ് ആ ുപതരി് സന്ദർ ിക്കു യോടണങ്കിർ് കന ിട്ട ് അടെങ്കിക ്്് ടെകികഫോണികൂടെ്

ഡോറ്റ് ക ഖ ിക്കുും.് ഇതിനോയി് നിങ്ങർ് ആ ുപതരിയികകക്ക ് അധി ് സന്ദർ നും് നെത കതണ്ടതിെ.് നിങ്ങളിർ്

നിന്ന ് ക ഖ ിച്ച് വിവ ങ്ങർ് ട ോവിഡ ് -19്  സ്ത്ര രിയോ് ചി ിത്സയുടെ് ഫകത ടത് എങ്ങടന് ബോധിക്കുന്നു്

എന്നതിടനക്കുറിച്ചുള്ള് ഉപകയോഗപരദമോയ് ഉർക്കോഴ ച് നർ ുും.് ഭോവി് തീ ുമോനങ്ങർ് എെുക്കുന്നതിന ് ഇത ്

കഡോക്ടർമോര്്ക്ക ് സഹോയ മോ ുും.് ഈ് ഡോറ്റയിർ് ക ോഗിടയ് തി ിച്ചറിയോർ്  ഴിയുന്ന് വിവ ങ്ങടളോന്നുും്

ഉർപ ടപെുതിെ. ഇത  ഒ ു് ഓർവകർ് പ്ലോറ്റ ്കഫോമിർ് സു ക്ഷിതമോയി് സൂക്ഷിക്കുും. ഇവ് ഗകവഷണ്

ആവ യതിനോയി് അധി ോ പ ടപെുതിയ് ഉകദയോഗസ്ഥർ് മോതരകമ്  ോണു യുള്ളൂ.് ഈ് പഠനതിടക്

പങ്കോളിതും് ട ോണ്ട ് നിങ്ങള്ക്ക്ക ് അപ െസോധയത ള ്്് ഒന്നുമിെ.് ഇകതക്കുറിച്ച ്  ൂെുതർ് വിവ ങ്ങർ്

നിങ്ങർക്ക ്ആവ യമുണ്ടെങ്കിക ്്, നിങ്ങളുടെ്കഡോക്ടകറോെ ്കചോദിക്കോവുന്നതോണ . 

പങ ട െുക്കോർ് നിങ്ങർ് സമ്മതിക്കു യോടണങ്കിർ, നിങ്ങളുടെ  സ്ത്ര രിയടയയുും  സ്ത്ര രിയടയ് തുെര്്ന്നുള്ള്

നിങ്ങളുടെ് ആക ോഗയത ടതയുും്  ുറിച്ചുള്ള് വിവ ങ്ങർ് ക ഖ ിക്കോനുും് വ മോറോനുും് നിങ്ങർ്

സമ്മതിക്കു യോണ .് സ്ത്ര രിയ് ഴിഞ് ്30 ദിവസങ്ങർ്വട ്ഒ ു് ോ ണവുും്നർ ോടത്തന്ടന്എപ കപോർ്

കവണടമങ്കികുും് നിങ്ങളുടെ് സമ്മതും് പിർവകിക്കോർ് നിങ്ങർക്ക ് സവോതന്തരയമുണ്ട .് ഇത ് നിങ്ങർക്ക ് കഭിക്കുന്ന്

പ ിച ണത ടത്ഒ ു്ത തികുും്ബോധിക്കിെ. 

 

സമ്മതും 

മു ളിക ്്് നല്് ിയ് വിവ ങ്ങർ് ഞോർ് വോയിച്ചു/മു ളിക ്്് നല്് ിയ് വിവ ങ്ങർ് എന്ടന് വോയിച്ചു്

ക ള്ക്പിച്ചു.് ഈ് പഠനതിന്്ടറ് സവഭോവും് എനിക്ക ് മനസ്സികോയി.് എന്്ടറ് കഡോക്ടകറോെ ് ഇകതക്കുറിച്ച ്

കചോദയങ്ങർ് കചോദിക്കോർ് എനിക്ക ് അവസ ും് കഭിച്ചു.് എന്്ടറ് വിവ ങ്ങള ്്് ക ഖ ിക്കോനുള്ള് സമ്മതും് ഞോന ്്്

സവകമധയോ് നല്് ുന്നതോടണന്ന ് എനിക്കറിയോും.  സ്ത്ര രിയ്  ഴിഞ് ്30 ദിവസും് വട ് ഏത ് സമയതുും് ഒ ു്

 ോ ണവുും്നർ ോടത്എനിക്ക ്ഈ്സമ്മതും്പിർവകിക്കോർ് ഴിയുും. 

എന്്ടറ്  സ്ത്ര രിയയിർ് നിന്നുള്ള് വിവ ങ്ങർ് ഈ് പഠനതിനു് കവണ്ടി് ഉപകയോഗിക്കോർ് ഞോന ്്്

കഡോക്ടർമോര്്ക്ക ്അനുവോദും്നല്് ുന്നു. 
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ഗകവഷണ്െീും്അുംഗതിന്്ടറ്കപ  -                                     

 

ഗകവഷണ്െീും്അുംഗതിന്്ടറ്ഒപ്പ  -  

 

പി്ർയുടെ്കപ   

 

പി്ർയുടെ്വികോസും 

 

എതിക്സ ് മ്മിറ്റിയുടെ്വികോസും- 

 

 

 


