
 وائرس زیکا
سپیشیز زده مچھر کے کاڻنے سے لوگوں ازیکا ایک بیماری ہے جو زیکا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جو بنیادی طور پر ایڈز زیکا وائرس کیا ہے؟ 

ہیں۔ عام طور ) ہو جاناآنکھوں کا الل (، جوڑوں کا درد اور آشوب چشم )جسم پر الل دھبے(میں پھیلتی ہے۔ زیکا کی سب سے عام عالمتیں بخار، ریش 
عام طور پر لوگ اتنے زیاده بیمار نہیں ہوتے ہیں کہ انہیں  پر اس بیماری کی عالمتیں معمولی ہوتی ہیں جو چند دنوں سے لیکر ایک ہفتہ تک چلتی ہیں۔

 ونادر ہی موت واقع ہوتی ہے۔ ہسپتال جانا پڑے، زیکا کی وجہ سے شاذ

سپیشیز زده ا ایڈزہ زیکا وائرس کے پھیلنے کا امکان جنسی عمل کی وجہ سے ہوتا ہے پھر بھی یہ بنیادی طور پر حاالنکزیکا وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ 
گھروں کے مچھر کے کاڻنے سے لوگوں میں پھیلتا ہے۔ وه جارح اور دن میں کاڻنے والے ہیں، ڈھونڈ کر انسانوں کو کاڻتے ہیں اور گھروں کے اندر اور 

رہتے ہیں۔ یہ مچھر اس وقت متاثر ہوتے ہیں جب وه کسی ایسے شخص کو کاڻتے ہیں جو پہلے سے اس وائرس سے متاثر ہیں۔ باہر انسانوں کے قریب 
قت پھر متاثره مچھر دوسرے لوگوں کو کاٹ کر ان میں وائرس پھیال سکتا ہے۔ وه ماں جو پہلے سے ہی زیکا وائرس سے متاثر ہے وه وضع حمل کے و

 یدائش کے وقت وائرس منتقل کر سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زیکاوائرس حمل کے دوران ماں سے جنین میں منتقل ہو جائے۔اپنے نومولود بچہ میں پ

۔ زیکا وائرس کی )یعنی زیکا فروغ پا جاتا ہے(لوگوں میں سے ایک بیمار ہوتے ہیں  5تقریباً  1زیکا وائرس سے متاثر زیکا وائرس کی عالمتیں کیا ہیں؟ 
ہیں۔ دیگر عام عالمتیں پڻھوں کا درد اور ) آنکھوں کا الل ہو جانا(، جوڑوں کا درد اور آشوب چشم )جسم پر الل دھبے(م عالمتیں بخار، ریش سب سے عا

تال ہسپسر درد ہیں۔ عام طور پر اس بیماری کی عالمتیں معمولی ہوتی ہیں جو چند دنوں سے لیکر ایک ہفتہ تک چلتی ہیں۔ ایسی سخت بیماری جس میں 
ونادر ہیں۔ اگر آپ میں عالمتیں زیاده ہورہی ہیں اور آپ نے ایسے عالقے کا دوره کیا ہے جہاں  میں داخلہ کی ضرورت ہو بہت کم ہوتی ہے۔ اموات شاذ

فراہم کننده کو بتائیں کہ آپ زیکا وائرس پھیال ہوا ہے تو اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کننده سے رجوع کریں۔ اگر آپ نے حال میں سفر کیا ہے تو اپنے ہیلتھ کیئر 
 نے کب اور کہاں کا سفر کیا ہے۔

کوئی ویکسین یا عالج نہیں ہے۔ عالمتوں کا عالج  کے لیےزیکا وائرس سے بچنے یا اس کا عالج کرنے زیکا وائرس کا عالج کیسے کیا جاتا ہے؟ 
 :کریں
 زیاده سے زیاده آرام کریں۔ •
 سیال چیزیں پیئیں۔ کے لیےجسم میں پانی کی کمی سے بچنے  •
 جیسی دوائیں لیں۔ (paracetamol) یا پیرا سیڻا مول (acetaminophen) ایسیڻا مینو فین کے لیےبخار اور درد سے آرام پانے  •
سے بچنا  (naproxen) اور نیپروکسن (ibuprofen) ) کہ آئی بروفنNSAIDاسپرین اور دیگر غیر اسڻیرایڈیل مانع سوزش دوائیں جیسے ( •

ڈینگو ختم ہو جائے۔ اگر آپ کسی دوسرے میڈیکل مقصد سے دوائیں لے  کے لیےہیے یہاں تک کہ جریان خون کے خطره کو کم کرنے چا
 رہے ہیں تو اضافی دوائیں لینے سے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کننده سے بات کرلیں۔

کا وائرس ہو جائے تو اپنی بیماری کے پہلے ہفتے سے مچھر کے کاڻنے سے اگر آپ کو زیاگر مجھے زیکا وائرس ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 
تا ہے۔ بچیں۔ انفیکشن کے پہلے ہفتے میں زیکا وائرس خون میں پایا جا سکتا ہے اور ایک متاثره شخص سے مچھر کے کاڻنے سے مچھر میں منتقل ہو سک

 پھر ایک متاثره مچھر دوسرے لوگوں میں وائرس پھیال سکتا ہے۔

 کا استعمال کر کے دفاع کریں۔ 4Ds  یں کیا کر سکتا ہوں؟م
کے  EPAیا دیگر  DEETجب بھی آپ باہر ہوں تو انسیکٹ ریپلینڻس کا استعمال کریں جس میں : کا استعمال کریں DEETپورے دن روزانہ 

 ذریعے منظور شده ریپلینڻس ہوتے ہیں اور لیبل کی ہدایتوں کی پیروی کریں۔
 ڈھیلے اور ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ پرمیتھرن والے عالج اور گیئر کے کپڑے یا پرمیتھرن سے عالج کرده آئڻمز خریدیں۔ باہر لمبے،: ڈریس

 اپنے گھر کے اندر اور باہر ڻھرا ہوا سارا پانی بہا دیں۔: سینکا
 میوں کو محدود کریں۔شام اور صبح میں جس وقت مچھر بہت زیاده سرگرم رہتے ہیں گھر سے باہر کی سرگر: شام اور صبح

 :مسافرین درج ذیل امور کو انجام دے کر اپنا تحفظ کر سکتے ہیں
 ایئر کنڈیشن والے یا کھڑکیوں یا دروازوں پر اسکرین لگے ہوڻل یا لوج کا انتخاب کریں۔ •
 کے اندر سوئیں۔دانی  مچھرنہیں ہیں تو  ئےاگر آپ باہر ہوں یا ایسے کمرے میں ہوں جس میں اچھی طرح اسکرین لگے ہو•

 سیکس سے پرہیز کر کے یا سیکس کے دوران مسلسل اور صحیح طریقے سے کنڈوم کا استعمال کر کے ایک دوسرے کو بچا سکتے ہیں۔ پارڻنرجنسی 

مذکوره  کے لیےکرنے  حاملہ خواتین اور حاملہ ہونے کا منصوبہ بنانے والی خواتین کو اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کننده سے زیکا وائرس کے بارے میں بات
زیکا وائرس کے بارے میں مزید معلومات  کے لیےباال طریقوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ حاملہ خواتین اور حاملہ ہونے کا منصوبہ بنانے والی خواتین 

http://www.cdc.gov/zika/pregnancy/index.html پر حاصل کی جا سکتی ہیں 


