
ެޖިހފަިއާވ މީުހންނަށް ބަލި 19-ށްަފއިާވ ތަހުލީލަކުން ދައްކާ ޮގތުަގއި ޮކިވޑް ކޮޝާިއޢު އަލަށް

ަގއި ހޮސްޕިޓަލު ުކުރމުން ޒިންކު، ހަިއޑްރޮކްސިކްޮލރޮކީން އަިދ އެޒިތްރޮަމިއސިން ދީެގން ަފރުާވ

 ައަދދު ދަްއވޭ ނދުމަތިކުަރންޖެހޭ އެ

 

ފަދައިން ފަރުވާދިނުމުން  ފަރާތްތަކަށް މި ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ  ބަލިޖެހި  19-ލީލުން ދައްކާގޮތުގައި ކޮވިޑް މި ތަހު 

 ހާ ދަށް އަދަދެކެވެ.   0.71% މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ  

 

ލާންކޮށްފައިާވ ޢުގައި ޕްރައިމަރީ ކެއަރ ދޭ ޑޮކްޓަރު، ޑރ ލަޑިމިއަރ ޒެލެންކޯ، މިއަދު އި  ޔޯކް  ނިޔު  –   2020ޖުލައި    2ޔުޔޯކް،  ނި 

ްބސައިޓް އޭނާގެ ވެ ަކރުދާސްގެ އް ހިމަނައިެގްނ ހަދާފައިވާ ތަހުީލލުދީފައިާވ ފަރާތްތައޭނާ ފަރުވާގޮތުގައި 

www.TheZelenkoProtocol.com ައިން  މި ތަހުީލލު ށް ހުށަހަޅާފައިވާރިވިއު" އަ"ޕިއަރ  އެވެ. އިވާނެގައި ޝާއިޢުކޮށްފ

އަދަދާއި މަރުވާ މީހުންގެ ަރންޖެހޭ  އެނދުމަތިކު  ދިނުމުންފަރުވާ  ރިާއލާކުށް  ގެ ނުރައްކާ ޮބޑު ފަރާތްތަކަަބލީ  19-ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް

އް  ޒް އެދަށް ޒޯޑްރޮކްސިކްލޮރޮކީން ގެ މިގޮތުން ދެވޭ ފަރުވާގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ޒިންކް، ހައި. ވެއެދަށްކުރެވެ ގުނަ އަދަދު ފަސް

 އަދި އެޒިތްރޮމައިސިން އެވެ.  

 

ކޮށްފައިވަނީ ގޮތެއްގައި ިބނާ  އިގަނޑުއް މަތަހުލީލުތަބަލިޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފަރުވާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިން ހަދާފައިވާ    19-ކޮވިޑް

 ޮބޑުވަރުވެފައިވާ އަދި ެއނދުމަތިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން އިްނޓެންިސވް ކެއަރ ނުވަތަ ވެންިޓލޭޓަރުެގ ބަލިޖެހި

އްކާ ތަހުލީލަކީ ަބލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދަފަހުގެ  މިއާ ޚިލާފަށް، މިވާލައްވަމުން ގެންދާ ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެންނެެވ. އެހީގައި ނޭ

ލީގެ ނުރައްކާ ޮބޑަްށ ށްފައިވާ ތަހުލީެލކެވެ. ަބފުރަތަމަ ދުވަހުން ެފށިގެން ުކރިއާލާ ފަރުވާދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮ

މި ތިން ޭބސް  ށް ފަސް ދުވަހަމައެކަނި މި ފަރާތްތަކަށް ހަ. ޒެލެންކޯ ދެނެގަތުމަށް ފަހު ޑރކޮަބއިތޯ ދާނެ ފަރާތްތަކަކީ ކުރިމަތިވެ

 ފައިވެއެވެ. ވޭ ފަރުވާ ދީއެކުލެ

 

ހަސްފަތާލުގައި އެނދުަމތި  ކުލެވޭ ފަރުވާ ދިނުުމންށް މި ތިްނ ޭބސް އެންނަލިމީހުަބ 141މި ތަހުލީލުން ދައްކާ ގޮތުގައި 

 ކުރިއާލާ ފަރުވާ ނުޭދ ފަރާތްތައް އެނދުމަތި ކުރަން ހި ޖެަބލި( މީހުންނެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް، 141/4) 2.8%ރަންޖެހިފައިވަނީ ކު

؛ 0.06-0.5ސީ.އައި  95، %0.16އޮޑްސް ރޭޝިއޯ )( މީހުން އަދި 58/ 377) ، މިއީަބލި މީހުން 15.4%ޖެހިފައިވަނީ 

އަދި   ( މީހުނ141/1ް) 0.71%ފައިވަނީ ގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވާ މީހުންބަލިޖެހުމުން ކުރިއާލާ ފަރުވާދީ<ޕީ( އަދަދެވެ. 0.001

  95، %0.2)އޮޑްސް ރޭޝިއޯ  ،  ( މީހުނ13ް/ 377)  3.5ހުންގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވަނީ %ަބލިޖެހުމުން ކުރިއާލާ ފަރުވާ ނުޭދ މީ

 ( އެވެ. 0.16ޕީ= ؛ 0.03-1.5ސީ.އައި 



 ލައިފް  ޑޮކްޓަރު އަދި ދިރާސާ އަދި ތަހުލީލު ހެދުމުގައި ޑރ. ޒެލެންކޯ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ މެޑިކަލް މި 

ހައިން  ޑުލަސްޑޯފްގެ ހައިންރިޗް ޑަރވަންޑް އަދި ޖަރުމަނު ވިލާތުސް އިންޑަސްޓްރީގެ ފަންނީ މާހިރު ޑރ. ރޮލަންޑް ންސައެ

ލްޒް  ޝޯހިރު ޕްރޮފެސަރ މާޓިން  ޕެރިމެންޓަލް މެޑިސިން އަދި ފަންނީ ލަފާދޭ މާސްޔުނިވަރސިޓީ ގެ އެޖަންކްޓް ޕްރޮފެސަރ ފޮރ އެކް

 19-ލް އާ ެބހޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވަނީ، ކޮވިޑްޒެލެންކޯ ޕްރޮޓޮކޯއެންމެ ފުރަތަމަ ސައިންސް ގެ ފަންނީ ކަރުދާހެއްގައި އާއެކު އެވެ. 

މުގެ މުހިންމު ކަމާ ެބހޭ އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ޒިންކް ާއއި ހައިޑްރޮކްސިކްލޮރޮކީން ގެ މަދު އަދަދެއް ދީގެން ފަރުވާ ހޯދިާދނެ ކަ

ވާ އި ހިމެނޭ ަބލިީމހުންަނށް ފަރުއްގައެވެ. މި ކުރެވުނު ތަުހލީލުގަ ކަރުދާހެސައިންސް ގެ  ޒް ލިޔެފައިވާ  ޝޯލްގޮތުން ޑަރވަންޑް އަދި  

ގައި އިސްވެ  ތައްޔާރުކުރުމު ށް ކަރުދާސްދިރާސާކޮ ހިސާާބއި މަުޢލޫމާތު ަބލާ އިވާ އިރު،  މަސައްކަތް ޒެލެންކޯ ކޮށްފަދިނުމުގެ

  އެވެ. ފައިވަނީ ވެސް ޑަރވަންޑް އަދި ޝޯލްޒްއުޅެ

 

އެނދުމަތި ކުރުމުގެ ކުރިން ކުރިއާލާ ފަރުވާ   ނު މީހުންަބލި ޖެހު 19-ޑްތަކީ، ކޮވިލީލުތަކާ މި ތަހުީލާލ އޮތް ތަފާއެހެން ތަހު"

ން ގޮތް ހަނާދން ެނތިފައިވާ ކަ ންޖެހޭ ދޭީކ އާއްމު ގޮތެއްގައި ފަރުވާހިތާމައަ"ޑަރވަްނޑް ުބނެފައިވެ އެެވ.  ޑރ.  ށް  ދިނުން"  ކަމަ 

ރުމަްށ ވެދާނެ ފަދަ މީހުން ފާހަގަކުޖެހި ހާލު ޮބޑުކުރުމެވެ. ަބލިށް ފަރުވާގައިން ގަޔަށް އަރާ ަބއްޔަކަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަ  އެއީ،  –

އެފަރާްތތަކަށް ވަުގތުން ދެން މަުޑނުކޮށް، ، ަބލި ޮބޑުވަންޭބުންނކޮށްގެންއެންމެ އެދެވޭ ގޮތަްށ ޯކ ވަނީ މި ތިން ޭބސް ފަހު، ޒެލެން

 "ކޮށްފައެވެ.ފަރުވާ

 

ނީ ނޭދެވޭ މަުޢލޫމާތު ކަމަށް ވުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަހުިރ ަފތުރާފައިވަމީޑިއާގައި އްމުކޮށް އާން އާ ެބހޭ ގޮތުހައިޑްރޮކްސިކްލޮރޮކީން "

ދުމުން ޝަން އެއް އުފެެބކްޓީރިއަލް އިންފެކްފުއްޕާމޭގައި  ން  ސަަބުބއްޔެއްގެ  ަބއެޒިތްރޮމައިސިން އަކީ  ޏެވެ. "ކަމެއް" ޒެލެންކޯ ުބން

ށްދޭ ޭބހެކެވެ. މިެހންުވމުން، ޒިންކް އަކީ ވަޒަން، ޒާމުގެ އިތުރު މައްސަލަތައް ކުޑަކޮލާ ނިވާއަދި ނޭތެރިކޮށްދޭ ރައްކާ

  ކޮށްދޭ ޖެކެޓެވެ." ޑްރޮކްސިކްލޮރޮކީން އަކީ ފިސްތޯލަ އަދި އެޒިތްރޮމައިސިން އަކީ ހަށިރައްކާހައި

 

ފުރަތަމަ ވެސް ަބލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުން އެއިން ނުރައްކާތެރިކަން  ށް ދިއުމުގެ ކުރިން، ބަލިޖެހި އެނދުމަތި ކުރުމުގެ ހާލަތަ"

ވަގުތުން ފަރުވާ ިދނުމާ ެބޭހ ގޮތުން ހެދިފައިާވ އަށް  19-ޑްކޮވި  ދެނެގަނެ ކުރިމަތިކުރުވަފާނެ މިންވަރު ވަަރށް ފަސޭހަގޮތަކަށް

ދުވަހުގެ ފަރުވާގެ ނަތީޖާއަކީ -5ދައްކާ މި  އް ނުނޭދެވޭ އަސަރުތަކެ"ލްޒް ުބންޏެވެ.  " ޕްރޮފެސަރ ޝޯފުރަތަމް ތަހުލީލަކީ ިމ ތަހުީލލު

ވިގެން ދިއުމެވެ. އަދި މި ފަރުވާ ނުދޭ  އި ަބލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްކުރެން ޖެހޭ މިންވަރާހަސްފަތާލެއްގައި އެނދުމަތިކުރަ

ދެވޭ ، މި ފަރުވާ ކުގެ އަދަދަށް ަބލާގެ މައްސަލަތަހިތު ދައްކާ ޔެކިއުންތަކުންރެވިފައިވާ ލިާއއްމުކު ކަމަށް މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ

ަހއިޑްރޮކްސިކްލޮރޮކީން ގެ މަދު  ،އެދެވޭ ނަތީޖާ އިން ނު އިން ފެނުިމ ފަރުވާނުވާ ކަމެވެ. ކުިރމަތިމިގޮްތ އިތުރަށް  ފަރާތްތަކަށް

ގައި  ކުރިމަތިވެފައި މިވާ ޕެންޑަމިކް  ހަގަކޮށްދެއެވެ.ފާޑަށް ކުރިއާލާ ދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ޮބ  އާއެކުއަދަދެއް ޒިންކް

ކުރެވިދާނެ ތަހުލީލުގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންމުސްތަޤުަބލުގައި ކްލިނިކަލް ތަހުލީލުތަކުގައި މި  ށާއިއެޅުމަކަނޑަ އްނެ އުސޫލުތައަމަލުކުރާ

 "އެވެ.



 

 ޑރ. ރޮލަންޑް ޑަރވަންޑް އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ންސް  ލް ޑޮކްޓަރެއް އަދި ލައިފް ސައަމެޑިކައަހަރުގެ ތަޖުރިާބ ހުރި  20އުނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑަރވަންޑް އަކީ މިޑރ. 

ގެ ަބޔޯޓެކް ކުްނފުންޏެއްގެ މެޑިކަލް އެފެއަރޒް  ގަިއ ހުންނަ އެމެރިކާވަގުތު މީނާއަކީ ޖަރުމަނުވިލާތު މިއިންޑަސްޓްރީގެ މާހިރެކެވެ. 

ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. މީާނ ވަނީ އަމިއްލަ އަދި މިނިވަން  ވެ. މީނާ މި ތަުހލީލުގައި ަބއިެވރިވެފައިޑިޕާޓުމަންޓުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެ

 އިންޑަސްޓްރީގައި ފާމަރ އަދި ަބޔޯޓެކްފެންވަރުގައި  އަޤްވާމީއަދި ަބއިނަލް  ޤައުމީ، ޔޫރަޕްގައި މަސައްކަތްތަކު ކޮށްފައިވާ ކުރިން

ހަނަްސ ިވލާތުގެ މައިންޒް ގެ ޔޮއެމް.ޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ޖަރުމަނު ޑރ. ޑަރވަންޑްލާފައިވެެއވެ. ތައް އުފުމަސްޢޫލިއްޔަތު

 ޑިއޯ ފިޒިއޮލޮޖީ އިންނެވެ. ގުތަންަބރގް ޔުނިވަރިސިޓީއިން، އަދި ޑޮކްޓަރޭޓް ހަދާފައިވަނީ ކަރ

 

 ން ޝޯލްޒް އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮފެސަރ ޑރ. މާޓި 

ވުލްފްގޭންގް ގޮތް  ހާންޔޮފްރޭންކްފަރޓް މެއިްނގެ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޝޯލްޒް ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީ )ޕީ.އެޗް.ޑީ( ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ 

އި ހުންނަ ހައިންރިޗް ހައިން ޔުނިވަރސިޓީ ގެ އެކްޕެރިމެންޓަލް މެޑިސިންގެ ފް ގައަދި މީާނ އަކީ ޑުލަސްޑޯޔުނިވަރސިޓީއިންނެވެ.  

އަޕްސް ކޮންސަލްޓިންގ"  ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ -ޑް  އެން  -ސްޓާޓްސްއެޖަންކްޓް ޕްރޮފެސަރ އެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، މީނާ އަކީ "

ގެ  "ކެއަރ އޭ.ޖީލިޔުކޯވާ "އުފައްދާފައިވާ ަބޔޯޓެކް ކުންފުންޏެއް ކަަމށްޝޯލްޒް ގައި  2001 ،ޑިރެކްޓަރ އެވެ. މީގެ ކުރިން

ީޓ ކަލް ޕައޮލޯ ގައި ހުންނަ ފެްބރެޒިލްގެ ަސއޮ ޤާމު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.މަކަމުގެ  ފް ސައިންޓިފިކް އޮފިސަރގްޒެކެޓިވް ޯބޑުގެ ޗީއެ

 އުސާ" ގެ ލަގަުބ ދީފައިވެއެވެ.ނޮރިސް ކޮ ރޮފެސަރ އޮޕްމެޑިސިން މަރިލިޔާ )ފަމެމާ( އިން "އޮފް 

 

 ޢުލޫމާތު ހޭ މަ ޑރ. ލަޑިމިއަރ ޒެލެންކޯ އާ ބެ 

ފެމިީލ ވެ.  ކެއިވާ ޑޮކްޓަރެވަނަ އަހަރު ގްރެޖުއޭޓް ވެފަ  2000އިން    "ސަނީ"އަކީ ަބފަލޯ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ގެ  ޑރ ޒެލެންކޯ  

 އިރެކްޓަރ އެވެ. މިލީ މެޑިކަލް ސެންޓަރގެ މެޑިކަލް ޑަޓުފިކެޓް އޮންނަ އަދި މޮންސޭ ފެމެޑިސިން އިން ޯބޑު ސެ
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