िजका भाइरस

िजका भाइरस के हो ? िजका भनेको मुख्यतया एडीज (Aedes) प्रजा�तको लामखुट्टेको टोकाइबाट मा�नसहरूमा सन� िजका नामक भाइरसको कारणले हुने
एक रोग हो। िजका का सबैभन्दा सामान्य ल�णहरू भनेका ज्वरो आउने ,ख�टरा आउने ,जोन� दख्
ु ने ,र नेत्र शोथ (आँखा रातो) हुने आ�द हुन ्। यो रोग त्य�त
तीब्र हुँदैन, अ�न यी ल�णहरूकेह� �दनदे �ख एक हप्तासम्म रहन्छन ्। मा�नसहरू अस्पताल जानैपन� गर� �बरामी पद� नन ् ,र िजकाबाट �वरलै
मा�मलाहरूमा मात्रै मा�नसहरूको मत्ृ यु हुने गदर्छ।

िजका भाइरस कसर� सदर्छ ? िजका भाइरस मुख्यतया एडीज (Aedes) प्रजा�तको लामखुट्टेको टोकाइबाट मा�नसहरूमा सन� गदर्छ। �तनीहरू आक्रामक
�क�समका �दउँ सोको समयमा टोक्ने ,मा�नसहरूलाई टोक्न रूचाउने र मा�नसहरूका निजक घर�भत्र र घरबा�हर बस्ने �क�समका हुन्छन ्। लामुखुट्टेहरूले

प�हले नै भाइरसद्वारा संक्र�मत व्यिक्तको रगत चुसेमा �तनीहरू प�न संक्र�मत हुन्छन ्। त्यसप�छ यस्ता संक्र�मत लामखुट्टेहरूले अन्य मा�नसहरूललाई
टोकेर यो भाइरस सानर् सक्दछन ्। बच्चा पाउने समय निज�कँदा आमा प�हलेदे�ख नै िजका भाइरसद्वारा संक्र�मत �छन ् भने उनले बच्चा पाउने समयमा

आफ्नो नवजात �शशुलाई सो भाइरस सानर् सक्द�छन ्। िजका भाइरस गभार्वस्थाको समयमा आमाबाट भ्रूणमा सनर् सक्ने सम्भावना रहन्छ।

िजका भाइरसका ल�णहरू के-के हुन ् ? िजका भाइरसद्वारा संक्र�मत 5 जनामध्ये 1 जना मा�नस �बरामी पदर्छ(अथार्त ् ,िजकाको �वकास गदर्छ)। िजका

भाइरसका सबैभन्दा सामान्य ल�णहरू भनेका ज्वरो आउने ,ख�टरा आउने ,जोन� दख्
ु ने ,र नेत्र शोथ(आँखा रातो) हुने आ�द हुन ्। अन्य सामान्य ल�णहरू
मांशपेशी दख्
ु ने र टाउको दख्
ु ने आ�द हुन ्। यो रोग सामान्यतया त्य�त तीब्र हुँदैन, अ�न यी ल�णहरू केह� �दन दे �ख एक हप्तासम्म रहन्छन ्। यसले
र् न� गर� गम्भीर रोगको रूप �लँ दैन। यसबाट मत्ृ यु �वरलै मात्र हुने गदर्छ। य�द तपा�मा यस्ता ल�णहरू दे �खए तथा तपा� िजका
अस्पतालमा भनार् नै गनुप

भाइरस रहे को �ेत्रमा जानुभएको छ भने आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकलाई भेट्नुहोस ्। य�द तपा�ले भखर्रै मात्र यात्रा गनुभ
र् एको छ भने ,आफ्नो स्वास्थ्य
स्याहार प्रदायकलाई क�हले र कहाँ यात्रा गनुभ
र् एको �थयो त्यसबारे बताउनुहोस ्।

िजका भाइरसको उपचार कसर� ग�रन्छ ? िजका भाइरसको रोकथाम गन� वा उपचार गन� अ�हलेसम्म कुनै खोप वा औष�धहरू उपलब्ध छै नन ्। ल�णहरू
दे �खएमा यसर� उपचार गनुह
र् ोस ्:
•
•
•
•

प्रशस्त �वश्राम गनुह
र् ोस ्।
�डहाइड्रेशन अथार्त जल�वयोजन हुन न�दन झो�लला खानेकुराहरू �पउनुहोस ्।

ज्वरो वा दख
र् ोस ्।
ु ाइबाट मुिक्त पाउन ए�सटा�मनोफेन वा पारा�सटामोल जस्ता औष�धहरूको सेवन गनुह

हे मोह� ज अथार्त रक्तस्रावको जो�खम कम गनर्का ला�ग डेन्गु नभएको प्रमा�णत नभइर्जेलसम्म ब्रुफेन र नाप्रोक्सेन जस्ता एिस्प�रन र अन्य
नन-स्टे रोइडल एन्ट�-इन्फ्लेमेटोर� औष�धहरू (NSAIDs -inflammatory drugs -steroidal anti-non) प्रयोग गनुह
र् ु ँदैन। य�द तपा� कुनै अक�
रोगका ला�ग औष�ध �लइरहनुभएको छ भने ,थप औष�धहरूको सेवन गनुअ
र् �घ आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकसँग कुरा गनुह
र् ोस ्।

म िजका भाइरसद्वारा संक्र�मत भएमा मैले के गनुप
र् छर् ? तपा� िजका भाइरसद्वारा संक्र�मत हुनुहुन्छ भने ,तपा� �बमार� भएको प�हलो हप्ता लामखुट्टेको
टोकाइबाट बच्नुहोस ्। संक्रमणको प�हलो हप्तासम्म िजका भाइरस रगतमा पाउन स�कन्छ र लामखुट्टेले टोक्दा भाइरससंक्र�मत व्यिक्तबाट लामखुट्टेमा
सनर् सक्छ। संक्र�मत लामखुट्टेले अन्य मा�नसहरूमा भाइरस फैलाउन सक्छ।

म के गनर् सक्छु? 4D प्रयोग गरे र आफ्नो सुर�ा गनुह
र् ोस ्।

प्रत्येक �दन �दनभ�र DEET: आफू घर बा�हर भएको बेला, DEET (अथार्त ् �डट) भएको वा EPA द्वारा स्वीकृत अन्य �करा धपाउने औष�धहरू
प्रयोग गनुह
र् ोस ् र लेबलमा �दइएका �नद� शनहरूको पालना गनुह
र् ोस ्।

लुगा : घर बा�हर जाँदा लामो ,खुकुलो र �फक्का रङको लुगा लगाउनुहोस ्। लुगा र अन्य सामग्रीमा पम��थ्रन छकर्नुहोस ् वा पम��थ्रन छ�कर्एका वस्तुहरू
�कन्नुहोस ्।

ढल : आफ्नो घर�भत्र र वरपरबाट जमेको पानी हटाउनुहोस ्।

�बहान र साँझ : �बहान र साँझमा लामखुट्टेहरू धेरै स�क्रय हुने हुनाले बाह्य �क्रयाकलापहरू कम गनुह
र् ोस ्।
यात्रीहरूले �नम्न कुराहरू गरे र आफूलाई सुर��त राख्न सक्छन ्:
•
•

र् ोस ्।
वातानुकू�लत वा झ्याल अथवा ढोकाहरूमा जाल�हरू भएको होटल वा आवासको चयन गनुह
य�द तपा� बा�हर हुनुहुन्छ वा राम्रोसँग जाल� नलगाइएको कोठामा हुनुहुन्छ भने लामखुट्टेको झूल मु�न सुत्नुहोस ्।

यौन साथीहरूले यौन सम्पकर्बाट टाढा रहे र वा यौन सम्पकर् राख्दा �नरन्तर तथा सह� त�रकाले कन्डोमहरूको प्रयोग गरे र यसबाट एक अकार्लाई बचाउन
सक्छन ्।

गभर्वती वा गभर् बसाल्ने योजनामा रहे का म�हलाहरूले मा�थका रोकथाम उपायहरूको अ�त�रक्त, आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग िजका भाइसरको बारे मा
कुरा गनुप
र् छर् । गभर्वती वा गभर् बसाल्ने योजनामा रहे का म�हलाहरूले आफ्ना ला�ग िजका भाइरसको बारे मा थप जानकार� यहाँबाट पाउन सक्नेछन ्ः

http://www.cdc.gov/zika/pregnancy/index.html

