
COVID-19 යුගල සංවේදක සහ ව ෝගියා විසින් වාර්තා ක න ලද ව ෝග ලක්ෂණ වලින් 

ව ෞතික විදයාත්මක ප ාමිතීන්  ාවිතා ක මින් ඉදිරියට යාම 

 

පූර්ව හදිසි වදපාර්තවේන්ු නි ාව ණය සඳහා ව ෝගීන් වර්ග කිරීම 
 
ල ොව පුරො වසංගතයක් ල ස මෑතකදී පිළිගත් COVID-19 තීරණොත්මක ප්රතිවිපොක 
ලගන ලෙන අතර එක්සත් ජනපෙ ලසෞඛ්ය ලසේවො යටිත  වුහය තුළ භයොනක විෂමතො 
අනොවරණය වී තිලේ. නිශ්ේිත ප්රතිකොරයක් ලනොතිබීම නිසො ලරෝගය අධීක්ෂණය කිරීම 
හො පො නය කිරීම වඩොත් ඵ ෙොයී 

 
ක්රියොමොර්ග ලේ. මීට ලපර ජොතික ලසෞඛ්ය ආයතනය විසින් අරමුෙල් සපයන  ෙ 
ඊගල්ලෆෝර්සේ ලහල්ත් (Eagle Force Health - EFH) හි MIMI-Rx නැමති මෘදුකොංගය (ලයදුම) 
වඩොත් වොසි ෙොයක වන්ලන් ලරෝගලේ ප්රගතිය ආෙර්ශ්නය කිරීම, ලපර නිරීක්ෂණයන් 
සහ ප්රතිචොර සංගෘහිත කරණය ය. ඖෂධ හො එන්නත් කිරීම පිළිබෙ වොර්තොව (MIMI-

Rx) සහ නිරීක්ෂණ ක්රමලේෙය පිළිබෙ විසේතර පහත ෙැක්ලේ:  

 

චීනලේ වුහොන් හි COVID-19 

ලරෝගීන් පිළිබඳව මෑතකදී 
ප්රකොශ්යට පත් කරන  ෙ 
අධයයනයක දී, ආසොෙනලේ 
ආරම්භක  ක්ෂණයන් වුලේ 

ඉහළ ශ්රීර උෂේණත්වය, පසුව 
හෘෙ සේපන්ෙන සහ ශ්ේවසන 
ලේගය ඉහළ යොමත් සමඟම 
ඔක්සිජන් සන්තෘප්ත මට්ටම 
පහළ වැටීමය. ලමම ලවනසේකම් 

කල් ඇතිව නිරීක්ෂණය කිරීලමන් 
නැඹුරුතො හඳුනොලගන ඊට සුදුසු 
පියවර කල් ඇතිව ගත හැක. 
ලරෝහල්ගත වූ ලරෝගීන්ලේ ඉහළ 

සුදු රුධිරොණු ගණන, D-dimer, සී-
ප්රතික්රියොශීලී ලප්රෝටීන්, creatine 

kinase, procalcitonin සහ creatine 
ඇතුළු විවිධ රක්තපොත හො රුධිර 

රසොයන විෙයොත්මක 
අසොමොනයතො වර්ධනයක් 

ලපන්ුම් කර ඇත. ලමම පරීක්ෂණ, COVID-19පරීක්ෂණයක් ලනොමැති විට ද්වවිතීයික 
පරීක්ෂණයක් ල ස භොවිතො කළ හැකි මනො සේථොපිත පරීක්ෂණයන්ය. අධයයන කළ 
සියළුම ලරෝගීන්ලේ පපුලේ සීටී සේකෑන් පරීක්ෂණලේදී ලපනහළු ක්ලෂේත්රව  
ද්වවිපොර්ශ්ේවික එක්වීමක් ලපන්ුම් කළහ. ලගෝලීය වශ්ලයන් ලබොලහෝ ලසෞඛ්ය 
පද්වධතිව ට සීටී සේකෑන්  බො දීමට ලනොහැකි විය හැකි අතර එම නිසො ශ්රීර උෂේණත්ව 
ලවනසේවීම් සහ ඔක්සිජන් ලවනසේවීම් COVID-19 ආසොෙනලේ මුල්  ක්ෂණයන් ල ස 
ක්රියො කරයි. වුහොන් අධයයනලේ දී ලරෝග  ක්ෂණ ආරම්භලේ සිට ෙැඩි සත්කොර 

  බුද්ධිමත් ට්රේජ් වේීකරණය. EagleForce Health, 2020. 



COVID-19 යුගල සංවේදක සහ ව ෝගියා විසින් වාර්තා ක න ලද ව ෝග ලක්ෂණ වලින් 

ව ෞතික විදයාත්මක ප ාමිතීන්  ාවිතා ක මින් ඉදිරියට යාම 

 

පූර්ව හදිසි වදපාර්තවේන්ු නි ාව ණය සඳහා ව ෝගීන් වර්ග කිරීම 
 
ඒකකයට ඇතුළත් වීලම් මධය කො ය දින 10 කි. ලමමඟින් COVID-19 පරීක්ෂණ 
කොර්යක්ෂමව භොවිතො කිරීමට ලමන්ම ලවනත් ලරෝග හඳුනො ගැනීමට සහ ප්රතිකොර 
කිරීමට ඉඩ සැ ලසේ. ලමම ක්රමය මඟින් ලරෝගය කල් ඇතිව හඳුනොගැනීමටත්, “එක් දින 

ලහෝ / දීර්ඝ කොලීන” ප්රතිකොර සඳහො ලයොමුවීමටත් හැකිය. ලරෝගලේ ද්වවිතීයික 
උත්සන්න වීම සමනය කිරීම සඳහො ලමම COVID-19 විශ්ේලල්ෂණ සහ ප්රතිකොර ක්රම 
උපකොරී කරගත හැක. 

 
MIMI-Rx මෘදුකොංග (ලයදුම්) සොයනික පසුබිම තුළ භොවිතො කිරීම සඳහො අභිරුි ල ස 
සකසේ කර ඇති අතර කල් ඇතිව සොයනික ලරෝග  ක්ෂණ නිර්ණය සඳහො සහය වීමට 

විලශ්ේෂලයන් සකසේ කර ඇත. ලමය වඩොත් සුදුසු වන්ලන් වැඩි මහලු පුද්වග යින්, බහු 
ලරෝගොබොධ සහිත පුද්වග යින් සහ සමීප සම්බන්ධතො ඇති පුද්වග යින්ලේ (පොසල් 
ළමුන්) සොයනිකව නිර්වචනය කරන  ෙ උණ සඳහො අෙොළ වන ශ්රීර උෂේණත්ව 
මට්ටම්ව  ලවනසේකම් විශ්ේලල්ෂණය කිරීමට සහ ඊට සම්බන්ධ ඔක්සිජන් සන්තෘප්ති 
(O2 Sat) මට්ටලම් ලවනසේකම් විශ්ේලල්ෂණය කිරීමටත්ය. COVID-19 සහ අලනකුත් උණ 
ලරෝග  ක්ෂණ සඳහො සර  හො ඵ ෙොයී ප්රථම ඇඟවීම් සේථොපිත කිරීමට ඉහත සඳහන් 
ලමලහයුම් ව  නිෂේපොෙනය භොවිතො කළ හැකිය. 

 
ඉහත සඳහන් බුද්වධිමය ට්ලර්ජ් වර්ගීකරණය MIMI-Rx පැතිකලඩහි සොක්ි පෙනම් 

කරගත් අනතුරු ඇඟවීලම් අංගයක් ල ස ක්රියොත්මක වන අතර එය CDC විසින් නියම 
කරන  ෙ සේවයං අධීක්ෂණ හො වර්ගීකරණ ප්රතිපත්ති ව ට අුකූ  ලේ. තවෙ ලමම 
වැඩසටහන රටපුරො වසංගතයක දී ප්රථමලයන්ම ප්රතිචොර ෙැක්වීලම් ක්රියොකොරීත්වය 
ආෙර්ශ්ය ලේ.  

 
EFH විසඳුම අරමුණු කරන්ලන් පරිණත ලප්ටන්ට් බ පත්ර ොභී, තත් කොලීන, අන්තර් 
ක්රියොකොරී විශ්ේලල්ෂණ සහ ආරක්ිත වැඩසටහනක් හො අද්වවිතීය එක පුද්වග  
සේථරීකරණය කිරීම, සොයනික පරීක්ෂණ, පරීක්ෂණ සහ ට්ලර්ජ් වර්ගීකරණයන්ය. 
ඉහත මෘදුකොංගය නිමවො ඇත්ලත් අන්තර් ක්රියොකොරීත්වය මුලිකලකොට ලගන, අන්තර් 
හො අන්තඃ ෙත්ත ප්රවොහය මධයගත-ව ොකුළු ලේදිකොවක් (cloud platform) හරහො 
ප්රවොහය කරමින් අසමොන පද්වධති ඒකොබද්වධ කරමින් සහ අතිරික්ත අසම්ූර්ණ ෙත්ත 
ඉවත් කරමින්ය. ලරෝගියොට MIMI-Rx මෘදුකොංග Google ලහෝ Apple application stores 
වලින් ලනොමිලල් බොගත කර ගත හැකිය. 

 

අප ෙන්නො පරිදි, වසංගතය අවම කිරීම සඳහො රටපුරො ඇති ප්රයත්නයන්, ෙැනට 
භොවිතලේ පවතින වයොකූ  පරීක්ෂණ ක්රම සහ අකොර්යක්ෂම ෙත්ත රැසේකිරීලම් 
ක්රියොවලීන් නිසො අඛ්ණ්ඩ සත්කොර හො සත්කොර සම්බන්ධීකරණට වන බ  පෑම 
ලහේතුලවන් සන්නිලේෙන හො තොක්ෂණික අභිලයෝගයන්ට මුහුණ දී ඇත.  ලරෝහල් හො 
ලවනත් සොයනික ආයතනයන්හි තෙ බෙය අඩු කිරීලම් නැඹුරුතොවයක් ඇති කිරීමට හො 
ලමම වසංගතලයන් නැඟීසිටීලම් ඉහළම ප්රමුඛ්තොවයන් ල ස ඉතිරිව ඇත්ලත් 



COVID-19 යුගල සංවේදක සහ ව ෝගියා විසින් වාර්තා ක න ලද ව ෝග ලක්ෂණ වලින් 

ව ෞතික විදයාත්මක ප ාමිතීන්  ාවිතා ක මින් ඉදිරියට යාම 

 

පූර්ව හදිසි වදපාර්තවේන්ු නි ාව ණය සඳහා ව ෝගීන් වර්ග කිරීම 
 
පරිමොනීකරණලේ තීරණොත්මක අවශ්යතොවය, අන්තර් ක්රියොකොරී ෙත්ත එක්රැසේ 
කිරීම, විශ්ේලල්ෂණය සහ සොක්ි පෙනම් කරගත් කල් ඇතිව විසඳුම් හඳුනො ගැනීලම් 
හැකියොව, සේවයං අධීක්ෂණය සහ ට්ලර්ජ් වර්ගීකරණයන්ය.  


