(Hepatitis A - Nepali version)

हे पाटाइ�टस ए (Hepatitis A)
कारक ततव
हे पाटाइ�टस ए एक कलेजोको रोग हो जसको कारक हे पाइटाइ�टस ए भाइरस (HAV) हो।
रोगका ल�णहरू
हे पाटाप�टस एका ल�णहरू अन्य �क�समका भाइरल हे पाटाइ�टस जस्तै हुन्छन ्। सामान्यतया: हे पाटाइ�टस
एका ल�णहरू �नम्न हुने गदर् छन ्:









ज्वरो;

अस्वस्थता;

भोक कम लाग्ने;

छे रपाट� (डाइ�रया);
वाकवाक� लाग्ने;

पेटको भागमा असहजता हुने; र
जिन्डस (छाला र आँखाको सेतो भाग पह� लो हुने, गाढा �पसाब र पह� लो �दसा)।

संक्रमण भएका सबैमा सम्पूणर् ल�णहरू दे �खँदैन। वयस्कहरूमा बालकहरू भन्दा बढ� रोगका संकेत र

ल�णहरू दे �खन्छन ्, र वद्
ृ ध उमेर समूहहरूमा रोगको गम्भीरता बढ्दछ। संक्रमणबाट आउने ल�णहरू हट्ने
क्रम धेरै सुस्त हुन सक्छ र धेरै हप्ताहरु वा म�हनाहरू समेत लाग्न सक्दछ।

हे पाटाइ�टस एको सङ्क्रमणले द�घर्काल�न कलेजो रोग ल्याउँ दै न र �बरलै मात्र प्राणघातक हुन्छ, तर यसले
कमजोर�का ल�णहरू र फुिल्मनान्ट हे पाटाइ�टस (अत्य�धक कलेजो �वफलता) ल्याउन सक्दछ, जन
ु उच्च
मत्ृ यु दरसँग सम्बिन्धत भएको हुन्छ।

रोग सन� माध्यम
HAV प्राय �दसा-मुखको मागर्बाट सदर् छ, जसको अथर्, एक सङ्क्रमण नभएको व्यिक्तको मुखबाट कुनै

सङ्क्रमण भएको व्यिक्तको �दसाले द�ू षत गरे को वस्तुहरू, खानामा वा पानीमा पुगेमा वा सेवन भएमा यो

सङ्क्रमण सदर् छ। यो भाइरस सङक्रमण भएको व्यिक्तसँगको �नकट शार��रक स्पशर्हरूले प�न सनर् सक्दछ
जसमा यौन सम्पकर् प�न पदर् छ र मलद्वार-मख
ु को सम्पकर्मा मात्र सी�मत हुँदैन। परु
ु षसँग यौन सम्पकर्
रा�े पुरुषहरूमा प�न हे पाटाइ�टस एको प्रकोपहरू दे �खएको जानकार�हरू आएका छन ्। पानीबाट सन�

प्रकोपहरू, �बरलै भए प�न, �दसाले सङक्रमण भएका वा अपयार्प्त रुपमा सफा ग�रएका पानीसँग सम्बिन्धत
हुने गदर् छन ्।

इन्क्युबेसन अव�ध
हे पाटाइ�टस एको इन्क्युबेसन अव�ध 15-50 �दनसम्म हुन सक्दछ र प्राय: 14-28 �दन हुन्छ।
व्यवस्थापन
हे पाटाइ�टस एको कुनै �वशेष उपचार छै न। थेरापीको उद्दे श्य आराम प्रदान गनुर् र पोषणको पयार्प्त सन्तुलन
�मलाउनु हुन्छ, जसमा वान्ता र डाइ�रयाबाट शर�रमा कमी भएका तरल पदाथर्को पू�तर् गन� कायर् पदर् छ।
रोकथाम

जनसंख्याको स्तरमा हे पाटाइ�टस एको फैलावलाई �नम्न त�रकाले घटाउन स�कन्छ:





सुर��त खानेपानीको पयार्प्त आपू�तर् गन�;
खाद्य सुर�ा अभ्यास; र

समुदायहरूमा मलमुत्रको उ�चत व्यवस्थापन गन�

A. स्वच्छतामा सुधार, खाद्यको सुर�ा र खोप हे पाटाइ�टससँग सामना गन� प्रभावकार� त�रकाहरू हुन ्।
1.



राम्रो व्यिक्तगत स्वच्छता कायम रा�ुहोस ्
हातको सरसफाई �नय�मत रुपमा गनर्होस ्, �वशेष गर� खानु अ�घ वा खाना चलाउनु अ�घ, र शौचालय
प्रयोग गरे प�छ वा वान्ता वा �दसाहरू चलाए प�छ। तरल साबुन (�लिक्वड सोप) र पानीले किम्तमा
20 सेकन्ड सम्म हात धन
ु ह
ु ोस ् र त्यसप�छ एक �डस्पोजेबल कागजी तौ�लया वा हे ण्ड ड्रायरको

प्रयोगले सुकाउनुहोस ्। य�द हात धुने सु�वधाहरू उपलब्ध नभएमा, वा हात दे �खने गर� फोहोर नभएमा,

70-80% एल्कोहोल-यक्
ु त हे ण्ड-रबको प्रयोग प�न एक प्रभावकार� �वकल्प हुन्छ।



वान्ता वा �दसाहरू फ्याँक्दा वा चलाउँ दा पन्जा र एउटा मास्क लगाउनुहोस ्, र प�छ राम्रर� हात
धन
ु ुहोस ्।



खानाको बेला चप्स�टक्स र चम्चाको प्रयोग गनह
ुर् ोस ्। अरुहरूसँग जुठो खाना नबाड्नुहोस ्।



काम वा �वद्यालयबाट छुट्ट� �लनुहोस ्, र वान्ता वा डाइ�रयाले ग्रस्त हुनु भएमा �च�कत्सक सल्लाह
�लनुहोस ्।



सङ्क्रमण भएका व्यिक्तहरू र स्पश�न्मुख वाहकहरूलाई खाना चलाउन तथा बच्चाहरूलाई,

वद्
र् ोस ्।
ृ धहरूलाई र प्र�तर�ण प्रणाल� कमजोर भएका व्यिक्तहरूलाई हे रचाह प्रदान गनर् विजर्त गनुह
2.

राम्रो वातावरणीय सरसफाइ कायम रा�ुहोस ्



प�रसरहरू र भान्छाका भाडाहरू सफा रा�ुहोस ्।



धेरै छुने सतहहरू जस्तै फ�नर्चर, खैलौनाहरू र साधारण रुपमा बाँडरे प्रयोग हुने वस्तुहरूलाई 1:99को
अनुपातमा पानीले मन्द (डाइल्युट) बनाएर घरे लु िब्लच (5.25% िब्लचको 1 भागलाई 99 भाग

पानीसँग �मसाएर)ले �नय�मत रुपमा सफा गनुह
र् ोस ्, क�टाणुर�हत बनाउनुहोस ्, 15-30 �मनेट

छोड्नुहोस ्, र प�छ पानीले पखालेर सुक्खा पानह
ुर् ोस ्। धातु-युक्त सतहहरूलाई, 70% एल्कोहोल �मश्रण

भएको पदाथर्ले क�टाणुर�हत बनाउनुहोस ्।



सोस्ने र फ्याँक्न �मल्ने रुमाल (absorbent disposable towels)को प्रयोगले स्पष्ट सङ्क्रमण पुर्याउने

कुराहरूलाई पछ्
ु नह
ु ोस ्, जस्तै �संगान र खकारहरू, र त्यस प�छ सतहलाई तथा छे उको �ेत्रहरूलाई

1:49को अनुपातमा पानीले मन्द (डाइल्युट) बनाएर घरे लु िब्लच (5.25% िब्लचको 1 भागलाई 99

भाग पानीसँग �मसाएर)ले सफा गनह
ुर् ोस ् क�टाणरु �हत बनाउनुहोस ्, 15-30 �मनेट छोड्नह
ु ोस ्, र प�छ

पानीले पखालेर सुक्खा पानुह
र् ोस ्। धातु-युक्त सतहहरूलाई, 70% एल्कोहोल �मश्रण भएको पदाथर्ले
क�टाणरु �हत बनाउनह
ु ोस ्।

3.
•

राम्रो खाद्य सुर�ा बनाउनुहोस ्
खाद्य पदाथर् चलाउँ दा 5 मुख्य खाद्य सुर�ा �व�ध अपनाउनु होस ्, जसमा, छान्ने (सुर��त कच्चा

पदाथर्हरू छान्नुहोस ्); सफा गन� (हातहरू र भाडाहरू सफा रा�ुहोस ्); छुट्याउने (काँचो र पकाएका

खानाहरू छुट्टै रा�ुहोस ्); पकाउने (राम्रर� पकाउनुहोस ्); र खानाबाट सन� रोगहरू रोक्न सुर��त
•
•



तापक्रमका रा�े (खानालाई सुर��त तापक्रममा रा�ुहोस ्) कायर्हरू गनह
ुर् ोस ्।

मुख्य स्रोतहरूबाट आएका पानीलाई उमालेर वा �वश्वसनीय स्रोतहरूबाट बोतलमा रा�खएका तरल

पदाथर्हरू मात्र �पउनुहोस ्।

थाहा नभएका स्रोतहरूबाट ल्याइएका बरफहरू रा�खएका तरल पदाथर्हरू न�लनुहोस ्।

सफा र �वश्वसनीय स्रोतहरूबाट ताजा खानाको ख�रद गनह
ुर् ोस ्। गैरकानुनी सडक व्यापार�हरूलाई

संर�ण नगनुर्होस ्।राम्रर� पकाएका खानाहरू मात्र खानुहोस ्।



खानालाई राम्रोसँग सफा गनुह
र् ोस ् र धन
ु ह
ु ोस ्। शेल�फसलाई सफा पानीमा मल्नह
ु ोस ् र �भजाउनह
ु ोस ्।

उपयुक्त भएमा आँत �झक्नुहोस ्। सबै शेल�फसलाई खानु अ�घ राम्रर� पकाउनु पदर् छ।



मोलस्
ु कान शेल�फल पकाउँ दा 90°Cको आन्त�रक तापक्रममा 90 सेकेन्डसम्म तताउनु आवश्यक छ।

संभव भएसम्म, पकाउनु अ�घ खोलहरू �झक्नुहोस �कनभने त्यसले तापलाई �भत्र पुग्नबाट रोक्दछ।

अन्यथा, पानीलाई त्यसको खोल नखल
ु ेसम्म 100°Cको तापक्रममा उमाल्नह
ु ोस ्; र प�छ थप तीन दे �ख

पाँच �मनेटसम्म उमाल्नुहोस ्। पकाउँ दा नखुलेका सबै शेल�फसलाई फ्याँक्नुहोस ्।



हटपट खाँदा, एक अकार्सँग सन� िस्थ�त (cross-contamination)बाट जो�गन काँचो र पाकेका खानाहरू

सम्हाल्न बेग्लै चप्स�टक्सहरू र भाडाहरूको प्रयोग गनुर्होस ्।

* कृपया खाद्य सुर�ा केन्द्र(Centre for Food Safety)को वेबसाइटमा गएर खाद्य सुर�ाबारे अरू
जानकार�हरू �लनुहोस ्।

4. हे पाटाइ�टस ए खोप
हे पाटाइ�टस ए खोप सङ्क्रमण रोक्ने एक सुर��त र प्रभावकार� त�रका हो। हे पाटाइ�टस ए सनर् सक्ने बढ�
जो�खम भएका व्यिक्तहरू र अत्य�धक प्र�तकूल प�रणाम आउने जो�खम भएका व्यिक्तहरूले आफ्नो

व्यिक्तगत सुर�ाकोला�ग हे पाटाइ�टस एको खोप बारे मा आफ्नो डाक्टरसँग सम्पकर् गनुर् पदर् छ। स्वास्थ्य
सुर�ा केन्द्रको रोग रोकथाम खोपको वै�ा�नक स�म�त (Scientific Committee on Vaccine Preventable

Diseases, Centre for Health Protection)को अनुसार �नम्न समूहका व्यिक्तहरूले हे पाटाइ�टस एको खोप
प्राप्त गनुर् पदर् छ:

•

हे पाटाइ�टस एको प्रकोप भएका ठाउँ मा जाने यात्रुहरू

•

क्ल�टङ फ्याक्टरका समस्याहरू भएर प्लाज्मा-जन्य प्र�तस्थापन क्ल�टङ फ्याक्टर प्राप्त ग�ररहे का
व्यिक्तहरू

•

द�घर्काल�न कलेजो रोगहरू भएका व्यिक्तहरू

•

पुरूषसँग यौन सम्पकर् रा�े पुरुषहरू
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