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(Urdu Version)موسمی انفلوئنزا

مسبب عامل
انفلوئنزا وائرس کے سبب موسمی انفلوئنزا تنفسی نالی کی ایک شدید نوعیت کی بیماری ہے۔ یه عام طور پر 
جنوری سے مارچ/اپریل اور جوالئی سے اگست کے دوران ہانگ کانگ میں زیاده عام ہے۔ تین اقسام کے 

موسمی انفلوئنزا وائرسیز جیسے اے، بی، اور سی کو انسان میں انفیکشن کے سبب کے طور پر شناخت کی گئی 
ہے. انفلوئنزا اے وائرسوں کی مزید ذیلی اقسام ہو سکتی ہیں اور انفلوئنزا اے pdm09 (H1N1) وائرس ان 

میں سے ایک ہے۔  2009کے موسم بہار میں، انفلوئنزا اے pdm09 (H1N1)وائرس انسان میں بیماری کے 
سبب کے طور پر ظاہر ہوا ہے اور 2009 کے وسط میں ایک وبائی بیماری کے نتیجے کے طور پر سامنے آیا 

تھا۔ انفلوئنزا اے pdm09 (H1N1)وائرس اب دنیا بھر میں موسمی انفلوئنزا کے ایک عروق کے طور پر 
مشہور ہے۔

طبی خواص
صحت مند افراد کے لئے موسمی انفلوئنزا عام طور پر   7 – 2دنوں کے اندر ڻھیک ہوکر خود سے محدود 

ہوجاتا ہے۔ عالمات میں بخار، کھانسی، گلے کی سوزش، ناک بہنا، پڻھوں میں درد، تھکاوٹ اور درد سر شامل 
قے اور اسہال بھی ہو سکتی ہے۔ ہیں؛ کچھ لوگوں کو 

کھانسی اکثر شدید اور دیرپا ہوتی ہے لیکن بخار اور دیگر عالمات عام طور پر7-5  دنوں میں ڻھیک ہو جاتی 
ہیں۔ تاہم، انفلوئنزا کمزور اور نحیف لوگوں کے لیے ایک شدید بیماری ہو سکتی ہے، اور برونکائڻس، سینے 

کے انفیکشن یا یہاں تک که موت سے پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔

ترسیلی طریقه
انفلوئنزا وائرس بنیادی طور پر متاثره لوگوں کی کھانسی، چھینک یا بات کرنے سے پھیلتے ہیں۔ انفیکشن متاثره 

افراد کی رطوبات کے ساتھ براه راست ربط سے بھی پھیل سکتا ہے۔

نگہداشتی مدت
ًیه عام طور پر  تقریبا 4 – 1  ایام پر محیط ہے۔

وبائی مدت
انفیکشن سے متاثر افراد عالمات فروغ پانے کے 1 دن پہلے سے لے کر – 7 5  دن بعد تک منتقل کر سکتے 

ہیں۔ چھوڻے بچوں یا ایسے افراد میں جن کا قوت مامون سخت کمزور ہو مدت اور بھی بڑھ سکتی ہے۔

انتظام
مناسب آرام کریں اور سیال کی کافی مقدار پیئیں  •

انفلوئنزا کی عالمتیں ہونے کے وقت کام کرنے یا اسکول جانے سے بچیں۔ اگر عالمتیں جاری رہیں یا خراب   •
ہو جائیں تو طبی صالح طلب کریں

اینڻی بایوڻکس جن کا ہدف بیکڻریائی انفیکشن ہوتا ہے لیکن وائرل انفیکشن نہیں ہوتا ہے وه انفلوئنزا کو  • 
ڻھیک نہیں کرتی ہیں یا جلد ڻھیک نہیں کرتی ہیں۔

وائرل مخالف عوامل سے بیماری کی شدت اور مدت کم کرسکتے ہیں لیکن انہیں ڈاکڻر کی تجویز سے ہی   •
استعمال کرنا چاہیے

بچاؤ
موسمی انفلوئنزا کی ویکسین

ویکسین موسمی انفلوئنزا اور اس کی پیچیدگیوں کی روک تھام کرنے میں محفوظ اور موثر ہے  •
انفلوئنزا کے سبب سے زیاده خطره والے افراد اور صحت مند افراد میں بھی سنگین بیماری ہو سکتی ہے۔   •

چوں کہ موسمی انفلوئنزا کی ویکسین محفوظ اور موثر ہے اس لئے ذاتی تحفظ کے لیے 6 ماه اور اس سے 
زیاده عمر کے ہر شخص کو موسمی انفلوئنزا کی ویکسین لینے کی تجویز کی جاتی ہے سوائے ان لوگوں 

کو جن کے اندر سامنے کے تضادات پائے جاتے ہوں
عام طور پر اس بات کی تجویز کی جاتی ہے کہ ویکسین کو ہر سال موسم خزاں میں لیا جائے۔ ویکسین   •

لگوانے کے تقریبا 2 ہفتے بعد، انفلوئنزا وائرس کے انفیکشن کے خالف تحفظ فراہم کرنے کے لیے جسم 
اینڻی باڈیز کی کافی سطح پیدا کرے گا۔

ً

ذاتی صفائی
میشه ہاتھوں کو صاف رکھیں، خصوصا منه، ناک یا آنکھوں کو چھونے سے پہلے، یا عوامی تنصیبات  • 

جیسے ہینڈلز یا دروازے کی ناب چھونے کے بعد؛ یا جب کھانسی کرنے یا چھینکنے کے بعد تنفسی 
رطوبات سے ہاتھ آلوده ہو جائیں۔ صابن اور پانی سے ہاتھوں کو کم از کم20  سیکنڈز تک دھوئیں، پھر 

صاف کاڻن ڻاول یا پیپر ڻاول سے خشک کر لیں۔
جب ہاتھ دھونے کی سہولتیں دستیاب نه ہوں، یا جب ہاتھوں میں گندگی نظر نه آئے تو 70 سے80%   • 

ہاتھ کی صفائی کرنا ایک موثر متبادل ہے۔ الکوحل پر مبنی ہینڈ رب سے 
کھانسی کرتے یا چھینکتے وقت ڻشو پیپر سے ناک اور منه کو ڈھک لیں۔ ایک ڈھکے ہوئے کوڑے دان میں  • 

طرح دھولیں گندے ڻشوز کو فورا پھینک دیں اور پھر ہاتھوں کو اچھی 
تنفسی عالمات میں مبتال ہیں تو اس وقت سرجیکل ماسک پہنیں، کام یا کالس میں حاضری سے بچیں، بھیڑ   •

بھاڑ کے مقامات میں جانے سے بچیں اور فورا طبی مشوره طلب کریں۔

ماحولیاتی صفائی
کثرت سے چھوئی جانے والی سطحات جیسا کہ فرنیچر، کھلونے اور عمومی مشترکہ اشیاء کو 1:99 کی   •

گھریلو بلیچ کے محلول  (پانی کے 99 حصوں کے ساتھ % 5.25 بلیچ کے 1 حصہ کی آمیزش ہو) کو 
صاف کریں اور جراثیم سے پاک کریں، اور 30 - 15 منڻوں کے لئے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد پانی 
سے کھنگالیں اور خشک کر لیں۔ دھاتی سطح کے لئے، % 70 الکحل کے ساتھ جراثیم سے پاک کریں۔

واضح غالظت جیسا کہ تنفسی رطوبت کا اخراج، قے میں خارج شده ماده یا فضلہ کو صاف کرنے کے لئے  • 
جذب کرنیواال قابل تلفی تولیہ استعمال کریں، اور پھر 1:49 کی گھریلو بلیچ کے محلول  (پانی کے 49 

حصوں کے ساتھ % 5.25 بلیچ کے 1 حصہ کی آمیزش ہو) سطح اور قرب و جوار کی جگہوں کو جراثیم 
سے پاک کریں، اور 30 - 15 منڻوں کے لئے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد پانی سے کھنگالیں اور خشک 

کر لیں۔ دھاتی سطح کے لئے، % 70 الکحل کے ساتھ جراثیم سے پاک کریں۔
گھر کے اندر ہوا کی بہتر آمد و رفت برقرار رکھیں۔ بھیڑ بھاڑ یا ہوا کی کم آمد و رفت والے عوامی مقامات  • 

میں جانے سے بچیں؛ جن افراد کو بہت زیاده خطره ہو وه ایسے مقامات پر جاتے ہوئے سرجیکل ماسک 
پہننے پر غور کر سکتے ہیں۔

عالوه ازیں، عامۃ الناس کو متوازن غذا کو بھی برقرار رکھنا چاہیے، باقاعده ورزش کرنی چاہیے، مناسب آرام 
کرنا چاہیے، تناؤ کم کرنا چاہیے، سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے اور الکوحل کے استعمال سے بچنا 

چاہیے تاکہ جسم کی عمده مامونیت کو برقرار رکھا جا سکے۔
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मौसमी इन्�ूएंजा (Hindi Version)

कारक एज�ट
मौसमी इन्�ूएंजा, इन्�ूएंजा वायरस के कारण होने वाली �सन तंत्र की एक गंभीर बीमारी है। यह आमतौर पर 
जनवरी से माच�/अपै्रल और हांगकांग म� जुलाई से अग� तक की अविध म� अिधक होती है । तीन प्रकार के मौसमी 
इन्�ूएंजा वायरस मानव संक्रमण का कारण बनने के िलए जाने जाते ह�,जो िक  ए, बी और सी ह�। इन्�ूएंजा ए वायरस 
को आगे उपप्रकारो ंमे िवभािजत िकया जा सकता है और इन्�ूएंजा ए (H1N1) pdm09 वायरस उनम� से एक है। 
2009 के वसंत म�, इन्�ूएंजा ए (H1N1) pdm09 वायरस मानव म� बीमारी पैदा करने के िलए उभरा और इसके 
प�रणाम��प म� 2009 म� महामारी फैल गई। इन्�ूएंजा ए (H1N1) पीडीएम09 वायरस अब दुिनया भर म� 
मौसमी इन्�ूएंजा उपभेदो ंम� से एक बन गया है ।

नैदािनक िवशेषताएं
�स्थ ���यो ंके िलए, मौसमी इन्�ूएंजा से आमतौर पर 2 - 7 िदनो ंम� �ा�लाभ के साथ �यं को सीिमत कर 
लेता है। ल�णो ंम� बुखार, खांसी, गले म� खराश, नाक बहना, मांसपेिशयो ंम� दद� , थकान और िसरदद�  शािमल हो सकते 
ह�; कुछ को उ�ी और द� भी हो सकते ह�।

खांसी अ�र गंभीर और लंबे समय तक होती है लेिकन बुखार और अ� ल�ण आम तौर पर 5-7 िदनो ंम� ठीक हो 
जाते ह�। हालांिक, इन्�ूएंजा िनब�ल और कमजोर या बुजुग� लोगो ं के िलए एक गंभीर बीमारी हो सकती है, और 
ब्रोकंाइिटस, छाती संक्रमण से और भी जिटल बन सकती ह� या इससे मौत भी हो सकती है।

ट� ांसिमशन के तरीके
इन्�ूएंजा वायरस जब संक्रिमत लोग खांसते ह�, छीकंते ह� या बात करते ह� तब मु� �प से बंूदो ंके मा�म से फैलता 
है । संक्रमण संक्रिमत ���यो ंके स्राव के साथ सीधे संपक�  से भी फैल सकता है।

इन�ूबेशन अविध
आमतौर पर लगभग 1 - 4 िदन

संक्रामक अविध
संक्रिमत ��� ल�ण िवकिसत होने के 1 िदन पहले और 5-7 िदन बाद तक अ� लोगो ंको वायरस पास कर सकते 
ह�। यह अविध छोटे ब�ो ंया गंभीर �प से प्रितर�ा म� अ�म ���यो ंम� और भी लंबी हो सकती है।

प्रबंधन
•  पया�� आराम कर�  और खूब पानी पीएं
•  इन्�ूएंजा के ल�ण होने पर काम या �ूल म� क�ा म� भाग लेने से परहेज कर� । ल�ण बने रहने या 

और खराब होने पर िचिक�कीय सलाह ल�
•  वो एंटीबायोिट�, जो बै�ी�रयल संक्रमण को लि�त करते ह� लेिकन वायरल संक्रमण को नही,ं 

इन्�ूएंजा का इलाज नही ंकर सकते या तेजी से �ा�लाभ नही ंकर� गे
•  एंटीवायरल एज�ट बीमारी की गंभीरता और अविध को कम कर सकते ह�, लेिकन डॉ�र के िनद�श के 

तहत इ�ेमाल िकये जाने चािहए

रोकथाम
मौसमी इन्�ूएंजा टीकाकरण

•  टीका मौसमी इन्�ूएंजा और इसकी जिटलताओ ंको रोकने म� सुरि�त और प्रभावी है
•  इन्�ूएंजा उ� जो�खम वाले ���यो ंऔर यहां तक िक �स्थ ���यो ंम� गंभीर बीमारी का कारण 

बन सकता है। यह देखते �ए िक मौसमी इं�ूएंजा टीके सुरि�त और प्रभावी ह�, �ात मतभेदो ंवाले 
लोगो ंको छोड़कर, 6 महीने या उससे अिधक आयु के सभी ���यो ंको ���गत सुर�ा के िलए 
मौसमी इन्�ूएंजा टीकाकरण की िसफा�रश की जाती है

•  आमतौर पर, यह सुझाव िदया जाता है िक टीकाकरण हर साल शरद ऋतु म� प्रा� िकया जाना चािहए। 
टीकाकरण के लगभग 2 स�ाह बाद, शरीर इन्�ूएंजा वायरस संक्रमण से बचाने के िलए एंटीबॉडी का पया�� 
�र िवकिसत कर लेग

���गत ��ता
•  मंुह, नाक या आंखो ंको छूने से पहले और बाद म� ; साव�जिनक व�ुओ ंजैसे ह�डरेल या दरवाजे के घंुडी 

को छूने के बाद; या जब हाथ खांसने या छीकंने के बाद �सन स्राव से दूिषत होते ह�, हाथो ंको साफ 
कर� । तरल साबुन और पानी से हाथ धोएं, और कम से कम 20 सेकंड के िलए रगड़�। िफर पानी के 
साथ धोकर या तो एक साफ सूती तौिलये या एक कागज के तौिलये से हाथो ंको सुखाए

•  यिद हाथ धोने की सुिवधा उपल� नही ंहै, या जब हाथ गंदे नही ंिदख रहे ह�, 70 से 80% अ�ोहल 
आधा�रत ह�डरब के साथ हाथ साफ करना एक प्रभावी िवक� है

•  खांसते या छीकंते समय अपने मंुह और नाक को िट�ू पेपर से ढके। गंदे िट�ू को ढ�न यु� 
कचरा पात्र म� फ� के, िफर हाथो ंको अ�ी तरह से धोएं

•  �सन संबंधी ल�ण होने पर, सिज�कल मा� पहन�, काम या �ूल म� क�ा म� भाग लेने से परहेज कर� , 
भीड़भाड़ वाले स्थानो ंपर जाने से बच� और तुरंत िचिक�कीय सलाह ले

वातावरणीय ��ता
•  अ�िधक संपक�  मे आने वाली सतहो ंजैसे िक फन�चर, �खलौने और आमतौर पर साझा की जाने वाली 

व�ुओ ंको िनयिमत �प से साफ और कीटाणुरिहत करने के िलए 1:99 पतला घरेलू �ीच(diluted 
household bleach) (पानी के 99 िह�े के साथ 5.25% �ीच के 1 िह�े का िमश्रण) के साथ, 
15-30 िमनट के िलए छोड़ द� , और िफर पानी के साथ धोये और सूखा ले । धातु की सतह को, 70% 
अ�ोहल के साथ कीटाणुरिहत कर�

•  शोषक िड�ोजेबल तौिलए का उपयोग करके �सन स्राव के �� प्रदूषक हटा दे, और िफर सतह और 
आसपास के �ेत्रो ंकीटाणुरिहत करने के िलए 1:49 पतला घरेलू �ीच के साथ (पानी के 49 िह�े के 
साथ 5.25% �ीच के 1 िह�े का िमश्रण) 15-30 िमनट के िलए छोड़ द�  और िफर पानी के साथ धो 
ले और सूखा ले। धातु की सतह को, 70% अ�ोहल के साथ कीटाणुरिहत कर�

•  अ�ा इनडोर व�िटलेशन बनाए रख�। भीड़ या खराब हवादार साव�जिनक स्थानो ंपर जाने से बच�; उ� 
जो�खम वाले ��� ऐसी जगहो ंपर सिज�कल मा� लगा सकते ह�, 

इसके अलावा, लोगो ंको  अ�ी शारी�रक प्रितर�ा का िनमा�ण करने के िलए संतुिलत आहार बनाए रखना चािहए, 
िनयिमत �प से �ायाम करना चािहए, पया�� आराम लेना चािहए, तनाव को कम करना चािहए, धूम्रपान नही ंकरना 
चािहए और शराब के सेवन से बचना चािहए।
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मौसमी इन्�ूएन्जा (Nepali Version)

कारक एजे�ह�
इन्�ूएन्जा भाइरसको कारणले �ने मौसमी इन्�ूएन्जा �ासप्र�ासको पथको एक ग�ीर िबमारी हो। यो सामा�तया 
जनवरीदे�ख माच� / अिप्रल र हङकङमा जुलाई दे�ख अग� स�को अविधमा अिधक सामा� �न्छ। तीन प्रकारका 
मौसमी इन्�ूएन्जा भाइरसलाई मानव संक्रमणको लागी मा�ता िदइन्छ, ए, बी र सी। इन्�ुएन्जा ए भाइरसलाई थप 
प्रकारको �पमा िलन सिकन्छ र ती म�े इन्�ूएन्जा ए (H1N1) pdm09 भाइरस एक हो। 2009 को वस� ऋतुमा, 
इन्�ुएन्जा ए (H1N1) pdm09 भाइरसले मािनस िबरामी भएको देखा पय� र म� 2009 मा महामारीको प�रणाम 
भयो। आज इन्�ुएन्जा ए (H1N1) pdm09 भाइरस, िव��ापी मौसमी इन्�ूएंजा तनाव म�े एक बनेको छ।

��िनकल सुिवधाह�
�स्थ ���ह�को लागी, मौसमी इन्�ूएंजा �-सीिमत �नको साथ सामा�ता 2-7 िदनमा िठक �न्छ। ल�णह�मा 
�रो, खोकी, घाँटी दु�े, नाक ब�े, मांसपेशी दु�े, थकान र टाउको दुखाई पद�छ; केिहमा बा�ा र पखाला पिन �न 
सक्छ।

खोकी प्राय: ग�ीर र लामो स� रहन सक्छ तर �रो र अ� ल�णह� सामा�तया 5-7 िदनमा समाधान �न्छ। जे 
होस्, इन्�ूएन्जा कमजोर वा बुढा ���ह�का लागी ग�ीर िबमारी �न सक्छ, र ब्रो�ाइिटस, छाती संक्रमण वा 
मृ�ु पिन �न सक्छ।

प्रसारणको शैलीह�
इन्�ुएन्जा भाइरस मु�त: जब संक्रिमत ��� खोकी, छीकं वा कुरा गछ� न् तब झन� थोपाबाट फैिलन्छ। संक्रिमत 
���ह�को स्रावको साथ सीधा स�क� मा रहेर पिन संक्रमण फैिलन सक्छ।

इ�ुबेसन आविध
सामा�तया 1-4 िदनको �न्छ

संक्रामक अविध
संक्रिमत ���ले अ� ���ह�लाई ल�णह� िवकास भएको 1 िदन अगािड र 5-7 िदन पिछ स� भाइरस सान� 
सक्छ। यो अविध साना ब�ाह� वा ग�ीर प्रितरोधा�क �मता भएका ���ह�मा लामो �न स�छ।

�वस्थापन
• पया�� आराम गनु�होस् र प्रश� पानी िपउनुहोस्
• जब इन्�ूएन्जाको ल�णह� देखा पद�छ तब काममा वा �ूल क�ामा उप�स्थितबाट इ�ार गनु�होस्। यिद 

ल�णह� रिहरहन्छ वा िबग्रन्छ भने िचिक�ा स�ाह िलनुहोस्
• ए��बायोिट�ले �ा�े�रया संक्रमणलाई लि�त गद�छ तर भाइरल संक्रमणलाई होइन, यसले इन्�ूएन्जालाई 

िनको पाद�न वा चाँडो िनको पाद�न
• ए��भाइरल एजे�ह�ले ग�ीरता र िबमारीको अविध कम गन� स�छ, तर डा�रको �ीकृतीमा प्रयोग 

गनु�पद�छ

रोकथाम
मौसमी इन्�ूएन्जाको खोप
• मौसमी इन्�ूएन्जा र यसको जिटलता रो�, खोप सुरि�त र प्रभावकारी छ
• इन्�ुएन्जाले उ� जो�खम भएका ���ह� र �स्थ ���ह�लाई पिन ग�ीर िबरामी पान� सक्छ। मौसमी 

इन्�ूएन्जा खोपह� सुरि�त र प्रभावकारी छन् भ�े कुरालाई �ानमा राख्दै, �ात संकेत बाहेक 6 मिहना वा 
मािथका सबै ���ह�लाई ���गत संर�णको लािग मौसमी इन्�ूएंजा खोप िलन िसफा�रस ग�रन्छ।

• सामा�तया, यो सुझाव िदइन्छ िक खोप प्र�ेक वष� शरद ऋतुमा प्रा� ग�रनु पद�छ। खोपको लगभग 2 ह�ा पिछ, 
शरीरले इन्�ूएन्जा भाइरस संक्रमणबाट बचाउन पया�� मात्रामा ए��बडीह� िवकास गद�छ।

���गत ��ता
• प्राय: हात �� गनु�होस्, िवशेष गरी मुख र नाक वा आँखामा छुनु भ�ा पिहले;  साव�जिनक स्थापनाह� ज�ै 

�ा�� े� वा ढोकाको िबंड �श� गरे पिछ;  वा जब खोकी वा हा��उं गरे पिछ �सन स्राव �ारा दूिषत हात �न्छन्। 
तरल साबुन र पानीले हात धुनुहोस्, र क��मा 20 सेके�को लािग रगनुहोस्। �सपिछ पानीले धुनुहोस् र सफा 
कपासको तौिलया वा कागजको तौिलयाले सुकाउनुहोस्

• यिद हात धुने सुिवधा उपल� छैन, वा जब हात दे� िम�ैन भने, 70 दे�ख 80% र�ीमा आधा�रत �ा�� बले हात 
��ता गनु� एक प्रभावी िवक� हो।

• खो�ा वा हा��उं ला�ा िटसु पेपरले तपाईंको मुख र नाक छो�ुहोस्। फोहोर िटशूह�लाई ढ�न भएको 
फोहोर िबनमा फाल्नुहोस्, �सपिछ हात राम्रोसँग धुनुहोस्।

• जब �ासप्र�ासको ल�णह� �न्छन्, श�िक्रयाको मा� लगाउँनुहोस्, काम वा �ूलको क�ाकोठामा भाग 
निलनुहोस्, भीडभाड ठाँउमा नजानुहोस् र तु�� िचिक�ा स�ाहको खोजी गनु�होस्।

वातावरणीय ��ता
• बार�ार छुने सतहह� ज�ै फिन�चर, खेलौना र सामा� साझा व�ुह� 1:99 पातलो घरेलु �ीच (1 भागको 

5.25% �ीच र पानीको 99 भाग िम� गरेको) ले िनयिमत सफा र कीटाणुरिहत गनु�होस्, 15 - 30 िमनेटस� 
छोड्नुहोस्, र पानीले पखाल्नुहोस् र सु�ा राख्नहोस्। धातु सतहको लागी, 70% र�ीले कीटाणुरिहत गनु�होस्।

• �� दूिषत पदाथ�ह� ज�ै �ास स्राव सफा गन� को लागी शोषक िड�ोजेबल टावल प्रयोग गनु�होस्, र �सपिछ 
सतह र निजकैको �ेत्रह�लाई 1:49 पातलो घरेलु �ीच (1 भागको 5.25% �ीच र पानीको 49 भाग िम� 
गरेको) ले सफा गनु�होस्। 15 - 30 िमनेटस� छोड्नुहोस्, र पानीले पखाल्नुहोस् र सु�ा राख्नहोस्। धातु सतह 
को लागी, 70% र�ीले कीटाणुरिहत गनु�होस्।

• राम्रो िभत्री भे��लेसन कायम गनु�होस्। भीडभाड वा खराब भे��लेसन भएको साव�जिनक स्थानह�मा जानबाट 
ब�ुहोस्;  उ� जो�खम भएका ���ह�ले ��ा ठाउँमा सिज�कल मा� लगाउने िवचार गन� स�छन्।

थप �पमा, जनताका सद�ह�ले पिन स�ुिलत आहार कायम राख्नपद�छ, िनयिमत �ायाम गनु�पद�छ, पया�� 
आराम िलनुपद�छ, तनाव कम गनु�पद�छ, धूम्रपान गनु� �ँदैन र शरीरको राम्रो प्रितरोध �मता बढाउन र�ीको सेवनबाट 
जोिगनु पद�छ।
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