(Dengue Fever – Nepali version)
ड� गु ज्वरो

कारक तत्व
ड� गु ज्वरो ड� गु भाइरसहरू�ारा लाग्ने ती�ण लामखुट्टे को टोकाइबाट हुने संक्रमण हो। यो �व�
भ�र उष्ण र उपोष्ण �ेत्रहरूमा पाइन्छ। उदाहरणको ला�ग, ड� गु ज्वरो दि�ण पूव� ए�सयाका
धेरै दे शहरूमा पाइने स्थानीय रोग हो। ड� गु भाइरसका 4 फरक सेरोटाइपहरू छन ्, प्रत्येकले ड� गु
ज्वरो र गम्भीर ड� गु रोग (जसलाई ‘र�श्रावी ड� गु ज्वरो’र�श्रावी ड� गु ज्वरो' प�न भ�नन्छ)
�नम्त्याउँ छन ्।

�च�कत्सक�य �वशेषताहरू
ड� गु ज्वरोलाई �च�कत्सक�य रूपमा उच्च ज्वरो, अ�त टाउको द�
ु ,ु आँखाहरूको पछा�डको भाग
द�
ु ,ु मांसपेशी र जोन�को दख
ु ाइ, खाना अरू�च, वाकवाक� र �ब�बरा आकिस्मक रूपमा दे िखने
गर� वग�कृ त ग�रएको छ। केह� संक्र�मत मा�नसहरूमा स्प� ल�णहरू दे खा नपनर् सक्छ र
केह�मा ज्वरो जस्ता सामान्य ल�णहरू दे खा पछर् न ्, जस्तै साना बच्चाहरूमा राता �ब�बरासँगै
आँत ज्वरो दे िखन सक्छ।

प�हलो संक्रमणको ल�णहरू प्राय: सामान्य हुन्छन ्। एकपटक सन्चो भइसकेप�छ, ड� गु
भाइरसको त्यो सेरोटाइपमा प्र�तर�ा �वकास हुनेछ तर अन्य ड� गु भाइरसको सेरोटाइपहरूको
लगातार संक्रमणले गम्भीर ड� गु �नम्त्याउन सक्नेछन ्। गम्भीर खालको ड� गु गम्भीर र ड� गु
ज्वरोको सम्भा�वत सांघा�तक ज�टल हुन्छ। सुरूवातमा, 2 – 7 �दनसम्म 40 – 41oC

सम्मको उच्च ज्वरो आउने, अनुहारको चमक हराउने र ड� गु ज्वरोको अ�नि�त प्राकृ �तक
ल�णहरू दे िखन्छन ्। प�छ, र�श्रावका प्रवृ�त जस्तै छालामा नीलो डाम दे िखनु, नाकबाट
�संगान वा �गंजाबाट रगत बग्नु र सम्भवत: आन्त�रक र�श्राव दे िखन सक्छन ्। धेरैजसो
अवस्थाहरूमा, यसले र�सञ्चार असफल बनाउँ छ, आघात र मृत् यु समेत गराउन सक्छ।

यसको संक्रमणबाट �नको भएप�छ त्यो सेरोटाइपको �वरूद्धमा शर�रमा प्र�तर�ा प्रा� हुन्छ।
य��प, अन्य 3 सेरोटाइपहरूको संक्रमणको कुनै प्रभावकार� सुर�ा प्रद� छै न।

सन� �व�ध
ड� गु ज्वरो मा�नसहरूमा �ी Aedes लामखुट्टे को टोकाइबाट सछर् । जब ड� गु ज्वरो आएको
व्य��लाई भेक्टर लामखुट्टे ले टोक्छ, त्यो लामखुट्टे संक्र�मत हुन्छ र यसले अन्य
मा�नसहरूलाई टोकेर रोग फैलाउन सक्छ। यो रोग एक मा�नसबाट अक� मा�नसमा प्रत्य�
सनर् सक्दै न। हङकङमा, मुख्य भेक्टर Aedes aegypti फेला परे को छै न, तर
साधारण Aedes albopictus प्रजा�तले प�न रोग फैलाउन सक्छ।
इन्कुबेसन अव�ध
इन्कुबेसन अव�ध 3 – 14 �दनको हुन्छ, सामान्यतया 4 – 7 �दनको हुन्छ।
व्यवस्थापन
ड� गु ज्वरो र कडा ड� गुका ला�ग �वशेष औष�ध उपलब्ध छै न। ड� गु ज्वरो प्राय: आफ� �नयन्त्रण
हुन्छ। असहजबाट छुटकारा पाउन ल�ण अनुसारको उपचार ग�रन्छ। कडा ड� गु भएका

�बरामीहरूलाई तत्काल सहायता व्यवस्थापन स�हत उपचार ग�रनुपछर् । उपचारको मुख्य
आधार शर�रमा तरलपदाथर् सञ्चार मात्रालाई कायम रा�ु हो। उ�चत र समयमै उपचार गनार्ले,
मृत् युदर 1% भन्दा कम हुन्छ।

रोकथाम
अ�हलेको अवस्थामा, हङकङमा स्थानीय रूपमा दतार् ग�रएको ड� गुको खोप उपलब्ध छै न।
हङकङमा रोकथामको उत्कृ � उपाय भनेको लामखुट्टे ले बच्चा जन्माउने स्थानहरू जस्तै
जम्मा भएका पानीका खाल्डाहरू हटाउने र लामखुट्टे को टोकाईबाट बच्ने हो।

लामखुट्टे बाट उत्पन्न रोगहरूको रोकथामका साधारण उपायहरू
खुकुलो, हल्का रङको, लामबाउले टप्स र सुरूवालहरू लगाउनुहोस ् र शर�र र कपडाको

1.

खुला भागहरूमा �करा भगाउने DEET प्रयोग गनुह
र् ोस ्।

बा� �क्रयाकलापहरूमा संलग्न हुँदा अ�त�र� रोकथाम उपायहरू अपनाउनुहोस ्:

2.

•

वास्नादार कस्मे�टकहरू वा त्वचा स्याहार वस्तुहरू प्रयोग नगनुह
र् ोस ्

•

�नद� शनहरू अनुसार �करा भगाउने मलम पुन: लगाउनुहोस ्
�वदे श यात्रा गदार् �वशेष ध्यान �दनु पन� कुराहरू:

3.

•

य�द तपा� प्रभा�वत �ेत्रहरू वा दे शहरूमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, यात्रा भन्दा किम्तमा 6

ह�ा अ�घ �च�कत्सकसँग परामशर्को व्यवस्था �मलाउनुहोस ्, लामखुट्टे को टोकाइबाट
बच्न अ�त�र� उपायहरू अपनाउनुहोस ्

•

यात्रा अव�धमा, य�द यसको उत्प�� ग्रामीण �ेत्रहरूमा यात्रा गद� हुनुहुन्छ भने,
वहनयोग्य �बस्तारा झुल बोक्नुहोस ् र यसमा पम��थ्रन (एक �कटनाशक) प्रयोग
गनुह
र् ोस ्। पम��थ्रन छालामा प्रयोग गनुर् हुँदैन। य�द अस्वस्थ अनुभव भएमा �छटो
भन्दा �छटो �च�कत्सक�य उपचार गनुह
र् ोस ्

•

संक्र�मत �ेत्रहरूबाट फ�कर्एका यात्रुहरूले हङकङमा आएको 14 �दनसम्म �कटनाशक
�क्रम लगाउनुपछर् । अस्वस्थ महसुस गन� यात्रुहरू, उदाहरणको ला�ग ज्वरो आएमा,
सम्भव भएसम्म �छटो �च�कत्सा सुझाव �लनुपछर् र �च�कत्सकलाई यात्रा �ववरणहरू
उपलब्ध गराउनुपछर्

लामखुट्टे लाई फैलन न�दनुहोस ्
िस्थर पानी जम्मा हुन न�दनुहोस ्

1.

•

ह�ामा एक पटक पुष्पदानीहरूको पानी प�रवतर्न गनुह
र् ोस ्

•

प्रत्येक ह�ा गमलामा लगाइएका �बरूवाहरूको थालीको पानी फाल्नुहोस ्

•

पानीका भाँडाहरूलाई राम्रोसँग ढाक्नुहोस ्

•

एयर-किन्डसनरका �ड्रप ट्रे हरूमा पानी जमेको छै न भनी सु�नि�त गनुह
र् ोस ्

•

प्रयोग भएका सबै डब्बाहरू र बोतलहरूलाई ढा�कएको फोहोरका डब्बाहरूमा रा�ुहोस ्
रोगका भेक्टरहरू र �कटाणु ओसारपसार गन� कारक तत्वलाई �नयन्त्रण गनुह
र् ोस ्

2.

•

खानालाई ढाकेर रा�ुहोस ् र फोहोरलाई सह� ठाउँ मा व्यवस्थापन गनुह
र् ोस ्

गभर्वती म�हला र 6 म�हना वा सोभन्दा बढ� उमेरका बच्चाहरूले �कटनाशक भएको DEET
प्रयोग गनर् सक्छन ्। �कटनाशकहरूको प्रयोगको बारे मा �वस्तृत �ववरणहरू र ध्यान �दनुपन�
मुख्य कुराहरूको ला�ग, कृ पया ‘�कटनाशकहरू प्रयोगका उपायहरू’ को सहायता �लनुहोस ्।
लामखुट्टे वृ� द्धमा �नयन्तर्ण र रोकथामको बारेमा थप जानकार�को ला�ग, कृपया खा�
तथा वातावरण स्वास्थय
् �व�ान �वभाग (FEHD) को वेबसाइट
http://www.fehd.gov.hk/tc_chi/pestcontrol/handbook_prev_mos_breeding.htmlमा
जानुहोस्
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