(Dengue Fever - Nepali Version)
डे ङ्गु ज्वरो
कारक तत्व
डे ङ्गु ज्वरो डे ङ्गु भाइरसको कारण हुने एक तीव्र लामखुट्टे ले- सान� संक्रमण हो । यो संसारभ�रका
उष्णक�टबंधीय र उप-उष्णक�टबंधीय �ेत्रहरुमा पाइन्छ । उदाहरणका ला�ग, डे ङ्गु ज्वरो दि�ण पूवर् ए�शयाका
धेरै दे शहरुमा हुने एक स्थानीय रोग हो । डे ङ्गु भाइरस चार फरक प्रकारका हुन्छन ्, प्रत्येकले डे ङ्गु ज्वरो
र गम्भीर डे ङ्गु ('डे ङ्गु र�श्रावी ज्वरो' प�न भ�नन्छ) �नम्त्याउन सक्छ ।
िक्ल�नकल सु�वधाहरु
डे ङ्गु ज्वरोको �च�कत्सक�य वग�करण उच्च ज्वरो आउने, गम्भीर टाउको द�
ु े, आँ खाको पछा�ड द�
ु े, मांसपेशी
र जोन�को द�
ु े, वाकवाक� लाग्ने, बान्ता हुने, सु िन्नएको ग्रन्थी, दाना र डाबर जस्ता ल�णहरु �ारा ग�रन्छ
। केह� संक्र�मत व्य��हरुमा स्प� ल�ण �वक�सत नहुन सक्छ, र केह�लाई, जस्तै साना बच्चाहरुमा तातोपनका
साथै डाबरहरु जस्ता हलुका ज्वरोको ल�णहरु दे खाउन सक्छ ।

प�हलो संक्रमणका ल�णहरु सामान्यतया हलुका हुन्छन ् । एकपटक �ठक भइसकेप�छ, एक प्रकारको डे ङ्गु
भाइरस प्र�त आजीवन प्र�तर�ा �वकास हुनेछ । तथा�प, �ठक भइसकेप�छ अन्य तीन प्रकारका भाइरस प्र�त
आं�शक र अस्थायी प्र�तर�ा मात्र हुन्छ । डे ङ्गु भाइरसका अन्य प्रकारका प�छल्लो संक्रमणहरुले गम्भीर
डे ङ्गु �नम्त्याउने बढ� सम्भावना हुन्छ ।

गम्भीर डे ङ्गु, डे ङ्गु ज्वरोको एक गम्भीर र सम्भा�वत घातक ज�टलता हो । शुरुमा 2 - 7 �दनसम्म 40
- 41 ° से िल्सयस सम्मको उच्च ज्वरो आउने, अनुहार सुिन्नने र डे ङ्गु ज्वरोको अन्य गैह्र-�वशेष ल�णहरु
दे िखन्छन ् । प�छ, गम्भीर पेट दख
ु ाइ, लगातार बान्ता हुने, तीव्र स्वांस-प्रस्वांस हुने, थकान, व्याकुलता र
र र�श्रावका संकेतहरु जस्तो छालामा चोटको दाग, नाक वा गीजाबाट र�स्राव, र सम्भा�वत आन्त�रक र�स्राव

जस्ता चेतावनीका संकेतहरु हुन सक्छन ् । गम्भीर अवस्थाहरुमा र�संचारको �वफलता, आघात र मृत् यु प�न
हुन सक्छ ।
प्रसारणको माध्यम

डे ङ्गु ज्वरोको संक्रमण भएको पोथी एइडे स लामखुट्टे को टोकाईबाट व्य��हरुमा प्रसा�रत हुन्छ । डे ङ्गु ज्वरोबाट

�प�डत �बरामीलाई टोकेको स्वास्थ्य लामखुट्टे प�न संक्र�मत हुन्छ र यसले अन्य व्य��हरुलाई टोकेर रोग
फैलाउन सक्छ । यो रोग एउटा व्य��बाट अक� व्य��मा �सधै फै�लंदैन । हङकङमा, एइडे स एजेप्ट�को मुख्य
वाहक पाइन्दै न तर सामान्यतया हङकङमा एइडे स एल्बो�पक्टस पाइन्छ, यसले प�न यो रोग फैलाउन सक्छ
।

उष्मायन अव�ध
उष्मायन अव�ध 3 - 14 �दनसम्म रहन्छ, सामन्यतया 4 - 7 �दन रहन्छ ।
व्यवस्थापन
डे ङ्गु ज्वरो र गम्भीर डे ङ्गुको ला�ग कुनै �व�श� उपचार छै न । धेरैजसो डे ङ्गु ज्वरो आफैमा सी�मत छ ।
असहजताबाट राहत �दनको ला�ग ल�णात्मक उपचार �दइन्छ । गम्भीर डे ङ्गुका �वरामीहरुलाई सहयोगी
व्यवस्थापन स�हत तुरुन्तै उपचार ग�रनुपछर् । उपचार को मुख्य आशय तरल मात्राको संचार कायम रा�ु
हो । उपयु� र समयमै उपचार गदार्, मृत् युदर 1% भन्दा कम हुन्छ ।
रोकथाम

हाल, हङकङमा स्थानीय रुपमा दतार् ग�रएको कुनै डे ङ्गु खोप उपलब्ध छै न । हङकङमा सबैभन्दा राम्रो
रोकथामको उपाय भनेको लामखुट्टे ला�ग प्रजनन गन� स्थानहरुलाई मदत गन� स्थीर पानीका श्रोतहरु हटाउने,
र लामखुट्टे को टोकाईबाट जो�गनु हो ।

लामखुट्टे बाट सन� रोगहरुको रोकथाम गन� सामान्य उपायहरु
1.

खुल्ला, हलुका-रं गको, लामो-बाहुला भएको कपडाहरु लगाउने, र खु ल्ला भएका शर�र र कपडाका
भागहरुमा DEET-समावेश भएको �करा �वकषर्कको प्रयोग गनुह
र् ोस ् ।

बा�हर� ग�त�व�धहरुमा व्यस्त हुँदा थप �नवारक उपायहरु गनुह
र् ोस ् :

2.

•

सुगिन्धत कस्मे�टक वा छालाको स्याहार गन� उत्पादनहरुको प्रयोगबाट जो�गनुहोस ्

•

�नद� शन अनुसार �करा �वकषर्कहरुको पु न : प्रयोग गनुर्होस ्

�वदे श यात्रा गदार् �वशेष �टप्पणीहरु :

3.

•

प्रभा�वत �ेत्र वा दे शहरुमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, यात्रा गनुर् भन्दा किम्तमा 6 ह�ा अगा�ड डाक्टरसँग
परामशर् गन� व्यवस्था �मलाउनुहोस ्, र लामखुट्टे को टोकाईबाट बच्न अ�त�र� रोकथाम उपायहरु
अपनाउनुहोस ् ।

•

यात्राको समयमा, य�द स्थानीय ग्रामीण �े त्रमा यात्रा गद� हुनुहुन्छ भने, एउटा बोक्न �मल्ने
ओछ्यानको झुल बोक्नुहोस ् र यसमा पम�थ्रीन (एक क�ट्नाशक) लगाउनुहोस ् । पम�थ्रीन छालामा
लगाउनु हुँदैन । य�द सन्चो महशुस भएन भने तुरुन्तै �च�कत्सा सहयोग �लनुहोस ् ।

•

वै�ा�नक अध्ययनले सं क्र�मत व्य��लाई ल�णहरु नदे िखए प�न वा ल�ण दे िखनु अ�घ
लामखुट्टे को टोकाईबाट भाइरस सान� र रोगलाई फैलाउने दे खाएको छ । तसथर्, प्रभा�वत �े त्रबाट
फ�कर्ने यात्रीहरुले हङकङ आएप�छ 14 �दनसम्म �करा �वकषर्क लगाउनुपछर् । य�द सन्चो महशुस
नभएमा, जस्तो: ज्वरो आउने भएमा, तुरुन्त �च�कत्सा सल्लाह �लनुपछर् , र डाक्टरलाई यात्रा
�ववरण प्रदान गनुर्पछर् ।

लामखुट्टे फैलनबाट रोक्न मद्दत गनुर्होस ्
िस्थर पानी जम्मा हुनबाट रोक्नुहोस ्

1.
•

ह�ाको एक पटक फु लदानीमा पानी प�रवतर्न गनुह
र् ोस ्

•

फूलको गमला तल प्लेटहरु प्रयोग गनर्बाट जो�गनुहोस ्

•

पानीको भाँडा कसेर ढक्कन लगाउनुहोस ्

•

एयर-कंड�शनरबाट चु�हएको पानी नजम्ने कुरा सु�नि�त गनुर्होस ्

•
2.

सबै ट�न र बोतलहरु रद्द�टोकर�मा रा�ुहोस ्

रोगको तत्वहरु र जलाशय �नयन्त्रण गनुर्होस ्
•

खा�ान्नहरु राम्रर� भण्डारण गनुह
र् ोस ् र फोहोर राम्रर� ठे गान लगाउनुहोस ्

गभर्वती म�हला र 6 म�हना वा बढ� उमेरका बच्चाहरुले DEET-समावेश भएको �करा �वकषर्क प्रयोग गनर्
सक्नुहुन्छ । लामखुट्टे �ारा सन� रोगहरुको प्रकोप वा महामार� हुने जोिखम हुनसक्ने दे शहरुमा वा �ेत्रमा
यात्रा गन� 2 म�हना वा बढ� उमेर भएका बच्चाहरुले 30% सम्म DEET-समावेश भएको �कराहरुको �वकषर्क
प्रयोग गनर् सक्नुहुन्छ । �करा �वकषर्कहरुको प्रयोग र अवलोकन गनुप
र् न� मु ख्य बुँदाहरुको �वस्तृत जानकार�को
ला�ग, कृ पया '�कराहरुको �वकषर्क प्रयोग गन� सुझावहरु' सन्दभर् गनुह
र् ोस ् ।
लामखुट्टे को �नयन्त्रण र रोकथामको बारे मा थप जानकार�को ला�ग, कृ पया खा� तथा पयार्वरण सरसफाई
�वभाग (FEHD) को वेबसाइट
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