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1. संचालक, िदै्यकीय वर्क्षण अवण संर्ोधन, मुंबइ याचंे पत्र क्रमाकं 
संिवैर्िसं / कोविड -19 / Clinical Management Protocol /456/ ऄ 
/ 2020 , वदनाकं 25.06.2020  

2. अयुक्त ऄन्न ि औषध प्रर्ासन ,मंुबइ याचंे पत्र क्रमाकं  जा.क्र. कोिीड 
ई.यो. / plasma/1624 /20/11 , वदनाकं 25.06.2020  

3. अरोग्य ि कुटंुब कल्याण मंत्रालय, महासंचालक, अरोग्य, निी वदल्ली   
याचं्या  वदनाकं 13.06.2020 “ Clinical Management  Protocol : 
COVID 19 ” बाबतच्या मागगदर्गक सूचना 

 
सध्या सिगत्र पसरलेलया कोविड -19 संसगगजन्य अजाराच्या ऄनुषंगाने विविध 

ईपयायोजना केल्या जात अहेत. त्यानुषंगाने कें द्र र्ासनाच्या अरोग्य  ि कुटंुब कल्याण मंत्रालय, 
निी वदल्ली याचं्या मार्ग त िळेोिळेी विविध स्िरूपाच्या मागदर्गक सूचना / वनदेर् वनगगवमत करण्यात 
येत ऄसतात.  त्यानुषंगाने अरोग्य ि कुटंुब कल्याण मंत्रालय महासंचालक अरोग्य निी वदल्ली 
यानंी वदनाकं 13.06.2020 रोजी  “ Clinical Management  Protocol : COVID 19 ” बाबत  
मागदर्गक सूचना प्रवसध्द केलेल्या अहेत.  सदर मागदर्गक सूचना खालील िबे ललकिर ईपलब्ध 
अहे.   

https://www.mohfw.gov.in/pdf/ClinicalManagementProtocolforCOVID19.pdf  
2. सदर मागगदर्गक सूचनेतील  सूचना क्रमाकं 11  -“Investigational Therapies”  (प ृ17-18 )  

कोविड-19 रुग्णाकवरता नमूद केलेल्या अहेत. त्यापैकी कोविड - 19 रुग्णाकंवरता    
Convalescent plasma (Off Label)  या ईपचारपध्दती िापराबाबतच्या मागदर्गक सूचना 
खालीलप्रमाणे अहेत.   

https://www.mohfw.gov.in/pdf/ClinicalManagementProtocolforCOVID19.pdf


र्ासन पवरपत्रक क्रमांकः  संकीणग -2020/प्र.क्र. 203/ प्रर्ा -1  

 

पृष्ट्ठ3पैकी2  

 

11.  Investigational Therapies 
 

Convalescent plasma (Off Label) may be considered in patients with moderate disease who 

are not improving (oxygen requirement is progressively increasing) despite use of steroids. 

Special prerequisites while considering convalescent plasma include:  

• ABO compatibility and cross matching of the donor plasma  

• Neutralizing titer of donor plasma should be above the specific threshold (if the latter 

is not available, plasma IgG titer (against S-protein RBD) above 1:640 should be used)  

• Recipient should be closely monitored for several hours post transfusion for any 

transfusion related adverse events  

• Use should be avoided in patients with IgA deficiency or immunoglobulin allergy  

Dose: Dose is variable ranging from 4 to 13 ml/kg (usually 200 ml single dose given slowly 

over not less than 2 hours .  

 तरी  ईपरोक्त नमूद  Convalescent plasma (Off Label )  या  ईपचार पध्दतीचा राज्यातील 
कोविड -19 कवरता समर्पपत  सिग    र्ासकीय / वनमर्ासकीय /खाजगी / महानगरपावलका / नगर 
पवरषद / धमगदाय /  खाजगी रुग्णालयानंी संबंवधत मागदर्गक सूचनेतील वनदेर्ाचंे काटेकोरपणे 
पालन करून िापर करण्याबाबत ईवचत कायगिाही करािी.   

3.  सदर ईपचार कायगपध्दतीद्वारे कोविड -19 समर्पपत सिग  र्ासकीय / वनमर्ासकीय / खाजगी / 
महानगरपावलका / नगर पवरषद / धमगदाय /खाजगी रुग्णालयामंध्ये करण्यात येणाऱ्या 
ईपचाराबाबतची रुग्णवनहाय मावहती प्लाझमा दात्याच्या मावहतीसह स्ितंत्रवरत्या संकवलत 
करािी. तसेच सदर ईपचार पध्दतीने करण्यात येणाऱ्या ईपचाराबंाबतची मावहती भारतीय 
अयुर्पिज्ञान ऄनुसंधान पवरषद ( अयसीएमअर ), सेरल ड्रग्ज स्टॅडडग करोल ऑगगनायझेर्न  
(CDSCO), सािगजवनक अरोग्य विभाग, संबंवधत प्राधकारी ईदा. वजल्हावधकारी / 
महानगरपावलका अयुक्त आत्यादी यानंा  ईपलब्ध करून देणेबाबत कायगिाही करािी.   

4. सदर र्ासन वनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर ईपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताकं 202006291247173713 ऄसा अहे. हा अदेर् वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  
        महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचंे अदेर्ानुसार ि नािाने. 

 

 
                                ( ऄ.मु.डहाळे   ) 
               कायासन ऄवधकारी, महाराष्ट्र र्ासन 
प्रवत,  

1. मा. मुख्यमंत्री महोदयाचंे प्रधान सवचि, मुख्यमंत्री सवचिालय, मंुबइ   
2. मा. ईपमुख्यमंत्री महोदयांचे सवचि, मंत्रालय, मंुबइ  

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. मा.मंत्री (िदै्यकीय वर्क्षण ) याचंे खाजगी सवचि  
4. मा. मंत्री ( अरोग्य ) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ  
5. मा. राज्यमंत्री (िदै्यकीय वर्क्षण ) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय मुंबइ  
6. मा. राज्यमंत्री (अरोग्य ) याचंे खाजगी सवचि मंत्रालय, मंुबइ  
7. मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य,मंुबइ 
8. प्रधान सवचि , सािगजवनक अरोग्य विभाग, मंत्रालय, मंुबइ  
9. प्रधान सवचि , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मंुबइ  
10. प्रधान सवचि , करोना वनयंत्रण कक्ष , मंत्रालय , मंुबइ  
11.  अयुक्त, मंुबइ महानगरपावलका, मंुबइ  
12. अयुक्त , ऄन्न ि औषधे प्रर्ासन, मंुबइ   
13.  धमगदाय अयुक्त,महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ  
14.    सिग विभागीय अयुक्त  
15.   सिग वजल्हावधकारी  
16.  सिग अयुक्त महानगरपावलका 
17.  व्यिस्थापकीय संचालक, हार्कीन जीि औषध वनमाण महामंडळ, मंुबइ 
18 संचालक, िदै्यकीय वर्क्षण अवण संर्ोधन, मुंबइ 
19 संचालक अरोग्य सेिा संचालनालय, मंुबइ  
20  सिग ऄवधष्ट्ठाता, र्ासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, मंुबइ  
21  सिग मुख्यावधकारी,नगर पवरषद, 
22 सिग वजल्हा र्ल्य वचकीत्सक  
23.वनिडनस्ती (प्रर्ा - 1) 
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