உலகம் முழுவதும் பரவும்
சளிக்காய்ச்சலுக்குச் சிகிச்சசயளித்தல்
சமூகத் தகவல்

இந்தத் தகவல் தாளானது உலகம் முழுவதும் பரவும் சளிக்காய்ச்சலுக்குச் சிகிச்சசயளித்தல் பற்றிய தகவசல அளிக்கிறது.

எனக்குச் சளிக்காய்ச்சல் இருக்கிறதா?
சளிக்காய்ச்சலின் மிகவும் முனனப்பான இயல்புகள் ஆவன திடீரென்று உயர் காய்ச்சல் ஏற்படுதல் (38 பானக ரசல்சியஸ் அல்லது
அதிகம்), வெட்டு இருமல் மற்றும் உடல் வலிகள், குறிப்பாக தனல, கீழ் முதுகு மற்றும் கால்களில். வழக்கமாக மிக அதிகளவு
பலவீனத்னதயும் சசார்னவயும் உணர்வீர்கள், படுக்னகயிலிருந்து எழும்ப விரும்பமாட்டீர்கள்.
மற்னறய அறிகுறிகளில் குளிர் நடுக்கங்கள், கண்களின் பின்புறத்தில் வலித்தல், பசி இல்லானம, ரதாண்னடப் புண், ஒழுகும்
அல்லது சளியனடத்த மூக்கு ஆகியனவ அடங்கும். ஏற்கனசவ சளிக்காய்ச்சல் இருப்பவர்களுடன் ரதாடுனகயில் இருந்தீர்கள்
என்றால் அல்லது சளிக்காய்ச்சல் பெவியுள்ள இடங்களுக்கு கடல்கடந்து பிெயாணம் சமற்ரகாள்ளுதல் சபான்ற சில சவறு
ரவளிகாட்டல் வனககளுக்கு உள்ளாகியிருந்தீர்கள் என்றால், உங்களுக்கும் சளிக்காய்ச்சல் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகும்.

சளிக்காய்ச்சலுடன் ஏற்படக்கூடியதாக எதிர்பார்க்கப்படுபனவ:
•
•

•

நாள் 1–3: திடீரென்று காய்ச்சல் ஏற்படுதல், தனலயிடி, தனச வலி, பலவீனம், வெட்டு இருமல், ரதாண்னடப் புண் மற்றும்
சிலசவனளகளில் சளியனடத்த மூக்கு.
நாள் 4: காய்ச்சல், தனச வலிகள் குனறயும். கெகெப்பான, உலர்வான அல்லது புண்ணுள்ள ரதாண்னட, இருமல் மற்றும்
சாத்தியமுள்ள ரமல்லிய மார்பு அரசௌகாிகள் முதலியனவ அதிகளவில் கவனிக்கக்கூடியனவயாக மாறும். உங்களுக்கு
கனளப்பு அல்லது சசார்வு ஏற்படலாம்.
நாள் 8: அறிகுறிகள் குனறயும். இருமலும் கனளப்பும் ஒன்று ரதாடக்கம் இெண்டு கிழனமகளுக்கு அல்லது அதிக காலத்திற்கு
நீடிக்கலாம்.
உலகம் முழுவதும் பெவும் பட்சத்தில், சளிக்காய்ச்சல் அறிகுறிகள் வழக்கமாக ஏற்படுவனத விட அதிக கடுனமயாக இருக்கலாம்,
அசதாடு சிக்கல்களும் உருவாக்கப்படலாம். எனசவ உலகம் முழுவதும் பெவும் சபாது, ஆெம்பக் கட்டத்திசலசய மருத்துவ
ஆசலாசனனனய நாடுவது அவசியமாக இருக்கலாம்.

என்ரனன்ன மருந்துகனள எடுக்க சவண்டும்?
உலகம் முழுவதும் பெவும் சபாது, சளிக்காய்ச்சல் னவெஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகளின் விநிசயாகம் குனறயக்கூடும். உலகம் முழுவதும்
பெவும் இக்காலத்தில் இந்த மருந்துகள் கினடக்கும் தன்னம பற்றிய தகவனல அவுஸ்திசெலிய அெசாங்கம் வழங்கும், அசதாடு
அவற்றின் சதனவ மிக அதிகளவாக உள்ளவர்களுக்கு அந்த மருந்துகள் கினடப்பனத உறுதிரசய்யும். உங்களுக்குச் சுகவீனம்
ஏற்பட்டு முதல் 24 ரதாடக்கம் 48 மணித்தியாலங்களுக்குள் இந்த மருந்துகனள எடுத்தால் மட்டுசம அனவ வினனத்திறனாக
இருக்கும். சநானயக் கண்டுபிடித்ததும் உடனடியாக னவெஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகனளத் ரதாடங்கக் கூடிய வனகயில்,
ஆெம்பத்திசலசய னவத்திய உதவினய நாடுவது முக்கியமாகும்.

னவத்தியாின் சிட்னட இல்லாமல் மருந்துக் கனடகளில் வாங்குவதற்கான
உதவிக்குறிப்புகள்:
•
•
•
•
•
•

•

ஒரு அறிகுறிக்கு மட்டும் சிகிச்னசயளிக்கின்ற ஒரு நிவாெணினய வாங்குவது நல்லது; இந்த வழியில் உங்களுக்குத்
சதனவயில்லாத அல்லது பாதகமான எதிர்த்தாக்கத்னதத் தூண்டக் கூடிய பதார்த்தங்கனள நீங்கள் உள்ரளடுக்கவில்னல.
வாங்கும் மருந்துகளிலுள்ள உட்ரபாருட்கள் உங்களுனடய அறிகுறிகளுக்குச் சிகிச்னசயளிப்பனத உறுதிரசய்ய, அதன்
சிட்னடனய வாசியுங்கள்.
நீண்ட காலம் ரசயற்படும் மருந்துகளுக்கு குறுகிய காலம் ரசயற்படும் மருந்துகனள விட அதிக பக்க வினளவுகனளத்
சதாற்றுவிக்கும் தன்னமயுள்ளது.
சிட்னடனய வாசித்து, சாத்தியமுள்ள ஏசதனும் பக்க வினளவுகள் அல்லது மற்னறய மருந்துகள் அல்லது ஆசொக்கிய
நினலனமகளுடனான இனடத்தாக்கங்கனளக் குறித்துக்ரகாள்ளுங்கள்.
உங்களுக்கு நாட்பட்ட சுகவீனம் இருந்து, சிபாாிசு ரசய்யப்பட்டுள்ள மருந்துகனள எடுத்து வருகிறீர்கள் என்றால், நீங்கள்
உள்ரளடுக்கப் பாதுகாப்பாகவுள்ள மருந்னதக் கூறுமாறு மருந்தாளாிடம் அல்லது உங்களுனடய னவத்தியாிடம் சகளுங்கள்.
ரபாதுவாக முதியவர்கள் மருந்துகளால் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள், அவர்களுக்கு அதிக பக்க வினளவுகள்
ஏற்படலாம், குறிப்பாக தடுமாற்றம் சபான்ற நெம்புத் ரதாகுதி சம்பந்தமாக.
மருந்துகள் பற்றி உங்களுக்கு ஏசதனும் சகள்விகள் இருந்தால், உங்களுனடய னவத்தியருடன் அல்லது மருந்தாளருடன்
கனதயுங்கள்.

என்னனக் கவனித்துக் ரகாள்வதற்காக நான் ரசய்யக் கூடிய மிகச்சிறந்த விஷயங்கள்
எனவ?
•

•

•

ஓய்வு - உங்களுனடய ரவப்பநினல சாதாெண நினலனய அனடயும் வனெ (சுமார் மூன்று நாட்கள்) ரபரும்பாலும் உங்களுக்குப்
பலவீனமாகவும் சசார்வாகவும் இருக்கும், ஓய்ரவடுத்தல் உங்களுக்கு ரசௌகாியத்னத அளித்து, ரதாற்னற எதிர்த்துப்
சபாொடுவதற்காக உடலின் சக்தினய உபசயாகிக்க உங்களுனடய உடனல அனுமதிக்கும்.
வீட்டிசலசய தங்குதல் - இந்தத் ரதாற்று ரதாடுனகயால் பெவக் கூடியது என்பதால், சவனல/பாடசானலக்குச் ரசல்லாமல்
வீட்டிசலசய தங்க சவண்டும், மற்றவர்களுடனான ரதாடுனகனயத் தவிர்க்க சவண்டும். 12 வயதுக்கும் சமலானவர்களால்
ரதாற்னறப் பெப்பக் கூடிய காலம், முதல் அறிகுறிகள் சதான்றியதிலிருந்து ஏறத்தாழ ஏழு நாட்கள் ஆகும்.
தாொளமாக திெவ உணனவ அருந்துதல் - காய்ச்சலின் காெணமாக (வியர்த்தல் ஊடாக) இழக்கப்படும் நீனெ ஈடுரசய்வதற்கு
சமலதிக திெவங்கள் சதனவப்படும். உங்களுனடய சிறுநீர் அடர்ந்த நிறமாக இருந்தால், நீங்கள் அதிகமாக அருந்த சவண்டும்.
விழித்திருக்னகயில், ஒவ்ரவாரு மணித்தியாலமும் ஒரு குவனள தண்ணீர் சபான்ற திெவங்கனளக் குடிக்க முயற்சிரசய்யுங்கள்.

சளிக்காய்ச்சலிலிருந்து மீளுவதற்கு உங்களுக்கு உதவக்கூடிய மற்னறய பயனுள்ள
உதவிக்குறிப்புகள்:
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

தனச வலினயக் குனறக்கவும், காய்ச்சனலக் குனறக்கவும், ரபாதியில் அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு பெசிற்றசமால் அல்லது
ஐபுபுசொஃரபன் சபான்ற எளிய வலி நிவாெணிகனள எடுங்கள்.
18 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்கள் அஸ்பிாினனக் ரகாண்ட மருந்துகள் எனதயும் உள்ரளடுக்கக் கூடாது. சளிக்காய்ச்சல் மற்றும்
அஸ்பிாினின் கலனவயானது சிறுவர்களில் நெம்புத் ரதாகுதினயயும் ஈெனலயும் பாதிக்கின்ற மிக ஆபத்தான நினலனமயான
செயி (Reye) சநானய உண்டாக்குவதாக அறியப்பட்டுள்ளது.
நுண்ணுயிர் ரகால்லிகள் சளிக்காய்ச்சலுக்கு எதிொக வினனத்திறனற்றனவ, ஏரனன்றால் இன்ஃபுளுரவன்சா என்பது ஒரு
னவெஸ் ஆகும், நுண்ணுயிர் ரகால்லிகள் பற்றீாியாவுக்கு எதிொகசவ சபாொடும். எனினும், உங்களுனடய சளிக்காய்ச்சலுக்கும்
சமலாக பற்றீாியத் ரதாற்று ஏற்பட்டால், உங்கள் னவத்தியர் அவற்னறச் சிபாாிசு ரசய்யக் கூடும்.
ரதாண்னடப் புண்னணத் தணிப்பதற்கு ரவதுரவதுப்பான தண்ணீொல் வாய் ரகாப்பளியுங்கள். சீனியில்லாத சலாலிகள்
அல்லது சலாரென்ஞ்களும் கூட உதவலாம்.
தனச வலியிலிருந்து நிவாெணம் ரபற, சூடான தண்ணீர்ப் சபாத்தல் அல்லது சூசடற்றும் பாட் சபான்றனவயும் உதவலாம்.
ரவதுரவதுப்பான குளியல் ஆறுதலாக இருக்கலாம்.
சளியனடத்த மூக்னக ஆறுதல்படுத்த அல்லது ரதளிவாக்க உதவ, சனலன் மூக்குத் துளிகள் அல்லது ரதளிப்னப
உபசயாகியுங்கள். சளியிளக்கிகள் மூக்கில் வீங்கியுள்ள குருதிக் கலன்கனளச் சுருக்க உதவும். உங்களுக்கு மிகச் சிறப்பான
மருந்து எது என்பது பற்றி உங்களுனடய னவத்தியர் அல்லது மருந்தாளருடன் கனதயுங்கள்.
புனகபிடிக்க சவண்டாம் - இது உங்களுனடய சசதமனடந்த காற்றுவழிகளில் எாிச்சனல ஏற்படுத்தும்.
இருமுவதால் சளி ரவளிசயறுகிறது என்றால், அது உதவிகெமாக இருக்கலாம்.
ரவதுரவதுப்பான ஈெலிப்பான காற்னற உட்சுவாசிக்க முயற்சிரசய்யுங்கள், அதாவது சவது பிடித்தல். சகத்தல் ஒன்றில்
தண்ணீனெக் ரகாதிக்க னவத்து, அனத சமனச மீதுள்ள கிண்ணத்தில் ஊற்றுங்கள். சால்னவயால் உங்கள் தனலனயப்
சபார்த்தியபடி, அந்தக் கிண்ணத்தின் சமலாக உங்களுனடய தனலனய னவத்துக்ரகாண்டு, 20 நிமிடங்கள் வனெ அந்த
ரவதுரவதுப்பான காற்னற உட்சுவாசியுங்கள். தண்ணீாில் எனதயும் சபாட சவண்டாம்.
நீங்கள் தனியாக வசித்தால், ஒற்னறப் ரபற்சறாொக இருந்தால் அல்லது நலிவுற்ற அல்லது ஊனமுற்ற ஒருவனெக்
கவனிப்பதற்குப் ரபாறுப்பானவொக இருந்தால், உதவி சகளுங்கள். உங்களுக்கு உடல்நலமாகியுள்ளதாக உணரும் வனெ,
உதவிக்காக யாசெனும் ஒருவனெ அனழக்க சவண்டிசயற்படலாம்.
உங்களுனடய அறிகுறிகளுக்குச் சிகிச்னசயளிப்பதற்கு மருந்தகத்திலிருந்து மருந்னத வாங்குகிறீர்கள் என்றால் (மருந்துச்
சிட்னட இல்லாமல் வாங்கும் மருந்துகள்), அது உங்களுக்கு மிகச்சிறந்ததா என்பனதப் பார்க்கும்படி மருந்தாளருடன் சாிபார்க்க
மறக்காதீர்கள். உங்களுக்கு நாட்பட்ட சுகவீனம் இருந்தால் அல்லது சவறு ஏசதனும் மருந்னத உள்ரளடுக்கிறீர்கள் என்றால்
அனதக் குறிப்பிடுங்கள்.
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