ઈન્ફલ્યુએન્ઝાના રોગચાળાની સારવાર
સમુદાય માહિતી

આ તથ્ય પત્રક ઈન્ફલ્યુએન્ઝાના રોગચાળાની સારવાર વવશે માહિતી પ ૂરી પાડે છે .

શ ુંુ મને ફલ ૂ થયો છે ?
ઈન્ફલ્યુએન્ઝા (ફ્લ ૂ)ના સૌથી મુખ્ય લક્ષણોમાાં એકાએક ભારે તાવ આવવો (38 હિગ્રી સેલ્લ્સયસ કે તેથી વધુ), સ ૂકી ઉધરસ અને

શરીરમાાં દુ ખાવો, ખાસ કરીને માથુ,ાં પીઠ અને પગમાાં દુ ખાવો થાય છે . સામાન્ય રીતે તમને અત્યાંત નબળાઇ અને થાક લાગે છે અને
પથારીમાાંથી બિાર નીકળવાની ઇચ્છા થશે નિીં.

અન્ય લક્ષણોમાાં ઠાંિી લાગવી, આંખોની પાછળ દુ ખાવો થવો, ભ ૂખ મરી જવી, ગળામાાં ખારાશ અને વિેત ુ ાં અથવા બાંધ નાક વગેરે િોઈ
શકે છે .જો કોઈ વ્યક્તતને ફલ ૂ થયેલ િોય તો તમારા તેના સાંપકક માાં રિેવાથી અથવા કેટલાક અન્ય પ્રકારનાાં સાંપકક થી, જેમ કે ફ્લ ૂ ફાટી
નીકળે લો િોય તેવા વવસ્તારોમાાં વવદે શી યાત્રા કરવાથી પણ ફ્લ ૂ થવાની વધુ શક્યતા િોય છે .

ફલ ૂ સાથે શ ુંુ અપેક્ષિત િોય છે :
•

હદવસ 1-3: અચાનક તાવ ચઢવો, માથાનો દુ ખાવો, સ્નાયુનો દુ ખાવો અને નબળાઇ, સ ૂકી ઉધરસ, ગળામાાં ખારાશ અને
કેટલીકવાર નાક બાંધ થઈ જવુ.ાં

•

હદવસ 4: તાવ અને સ્નાયુઓનાાં દુ ખાવામાાં ઘટાિો.ગળામાાં ઘરઘરાટી, સ ૂકુ ાં થવુ ાં અથવા ખારાશ, ઉધરસ અને છાતીમાાં
િળવી અગવિતાની શક્યતા વધુ નોંધપાત્ર બને છે . તમને થાક અથવા નબળાઈનો અનુભવ થઈ શકે છે .

•

હદવસ 8: લક્ષણો ઘટે છે . ઉધરસ અને થાક એક બે અઠવાહિયા અથવા વધુ સમય રિી શકે છે .

રોગચાળાની ઘટનામાાં, ફ્લ ૂનાાં લક્ષણો સામાન્ય કરતા વધુ ગાંભીર િોઈ શકે છે અને અનપેક્ષક્ષત જહટલતાઓ વવકસી શકે છે .
રોગચાળા દરવમયાન વિેતી તકે તબીબી સલાિ લેવી આવશ્યક િોઈ શકે છે .

મારે કઈ દવાઓ લેવી જોઈએ?

રોગચાળો ફેલાયેલો િોય ત્યારે ઈન્ફ્લુએન્ઝાની એન્ન્ટવાયરલ દવાઓનો પુરવઠો મયાક હદત િોઈ શકે છે . ઓસ્રે ક્ષલયન સરકાર

રોગચાળા દરવમયાન આ દવાઓની ઉપલબ્ધતા વવશેની માહિતી પ ૂરી પાિશે અને ખાતરી કરશે કે જેઓને તેની સૌથી વધુ જરૂર િોય

તેને તેની ઍતસેસ િોય. આ દવાઓ ત્યારે જ અસરકારક છે જો તમે તેમને માાંદગીની શરૂઆતનાાં 24 થી 48 કલાકની અંદર લેવાનુ ાં શરૂ
કરો.વિેલી તકે તબીબી ધ્યાન આપવુ ાં મિત્વપ ૂણક છે જેથી કરીને સ ૂક્ષચત થવા પર તરત જ એન્ન્ટવાયરલ્સ પ્રારાં ભ કરી શકાય.

કાઉન્ટર પરથી દવાઓ ખરીદવા માટે હટપ્સ:
•
•
•
•

માત્ર એક લક્ષણનો ઉપચાર કરતી િોય તેની દવા ખરીદવી એ બિેતર છે ; આ રીતે તમે તમને જરૂર ન િોય તેવા અથવા
કોઈ પ્રવતકૂળ પ્રવતહિયા ઊભી કરી શકે તેવા પદાથોનુ ાં સેવન કરતા નથી.

ઘટકો તમારા લક્ષણોની સારવાર કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે લેબલ વાાંચો.

લાાંબા ગાળાની દવાઓમાાં ટૂાંકા ગાળાની દવાઓ કરતાાં આિઅસરો વધુ થાય છે .

લેબલ વાાંચો અને કોઇ પણ સાંભવવત આિઅસરો અથવા અન્ય દવાઓ અથવા આરોગ્ય અવસ્થાઓ સાથે તેની
હિયાપ્રવતહિયાની નોંધ કરો.

•
•
•

જો તમને કોઈ લાાંબી માાંદગી િોય અને વપ્રન્સ્િપ્શન દવાઓ લેતા િોવ તો, ફામાક વસસ્ટ અથવા તમારા િૉતટરને તે દવા

સ ૂચવવા કિો જે તમારા લેવા માટે સુરક્ષક્ષત િોય.
સામાન્ય રીતે વ ૃદ્ધ લોકો દવાઓ પ્રત્યે વધુ સાંવેદનશીલ િોય છે અને વધુ આિઅસરો અનુભવી શકે છે , ખાસ કરીને ચેતા
તાંત્ર પર, જેમ કે મુઝવણ
ાં
થવી.

જો દવાઓ વવશે તમારી પાસે કોઇ પ્રશ્નો િોય તો, તમારા િૉતટર અથવા ફામાક વસસ્ટ સાથે વાત કરો.

ઈન્ફલ્યુએન્ઝાની સારવાર 1

હુું મારી પોતાની કાળજી લેવા માટે કઈ શ્રેષ્ઠ બાબતો કરી શકુું છું?
•

આરામ - જયાાં સુધી તમારુાં તાપમાન સામાન્ય પર પાછાં ન ફરે ત્યાાં સુધી તમને કદાચ ખ ૂબ જ નબળાઈ અને થાક લાગશે
(લગભગ ત્રણ હદવસ) અને આરામ કરવાથી તમારા શરીરને અનુકૂળ લાગશે અને ચેપ સામે લિવા તે તેની ઊર્જકનો
ઉપયોગ કરી શકશે.

•

ઘરે રિો - તમારે તમારા કામ / શાળાથી દૂ ર રિેવ ુ ાં જોઈએ અને અન્ય લોકો સાથે બને ત્યાાં સુધી સાંપકક ટાળવો જોઈએ કેમકે
ચેપ સાંિામક િોય છે .જે સમયગાળા દરવમયાન 12 વર્કથી વધુ વયના લોકો ચેપનો ફેલાવો કરી શકે છે તે પ્રથમ લક્ષણો
દે ખાય તેના સાત હદવસની આસપાસના િોય છે .

•

પુષ્કળ પ્રવાિીનુ ાં સેવન કરો - તાવ (પરસેવો દ્વારા)ને કારણે ગુમાવેલ પ્રવાિીનુ ાં સ્થાન લેવા માટે વધારાનુ ાં પ્રવાિી જરૂરી છે .
જો તમારી પેશાબનો રાં ગ ઘાટો િોય, તો તમારે વધુ પાણી પીવાની જરૂર છે . તમે ર્જગતા િોવ ત્યારે દર કલાકે એક ગ્લાસ
પાણી જેવુ ાં પ્રવાિી પીવાનો પ્રયાસ કરો.

ુ ન્ઝામાુંથી તમને સાજા થવામાું મદદ માટે અન્ય ઉપયોગ ટીપ્સ:
ઈન્ફલ્યએ
•

સ્નાયુનાાં દુ ખાવામાાં રાિત મેળવવા અને તમારા તાવને ઉતારવા માટે પેકેટ પર વનદે વશત કયાક મુજબ પેરાવસટામોલ
અથવા આઇબુપ્રોફેન જેવા સામાન્ય એનાલ્જેવસક લો (વસવાય કે તમારા િૉતટરે અન્ય સ ૂચવ્યુ ાં િોય).

•

18 વર્કથી નીચેના બાળકોએ એક્સ્પહરન ધરાવતી કોઈપણ દવાઓ લેવી જોઈએ નિીં.બાળકોમાાં ઇન્ફ્લુઅન્ઝા અને
એક્સ્પહરનનુ ાં વમશ્રણ, રે યે વસન્રોમ, ચેતા તાંત્ર અને યકૃ ત પર અસર કરતી ખ ૂબ જ ગાંભીર પહરક્સ્થવત પેદા કરવા માટે ર્જણીતી
છે .

•

ઈન્ફલ્યુએન્ઝા સામે એન્ન્ટબાયોહટતસ અસરકારક નથી કારણ કે ઈન્ફલ્યુએન્ઝા એ વાયરસ છે અને એન્ન્ટબાયોહટતસ
બેતટે હરયા સામે લિે છે .જો કે , તમારા િૉતટર તમને તે સ ૂચવી શકે છે જો તેમને તમારામાાં ઈન્ફલ્યુએન્ઝા ઉપરાાંત બેતટે હરયલ
ચેપનો વવકાસ જણાય.

•

જો ગળામાાં ખારાશ અનુભવાય તો એક ગ્લાસ હફ
ુ ાં ાળા પાણીથી કોગળા કરવા. શકક રા-રહિત લૉલીઝ અથવા પતાસા પણ મદદ
કરે છે .

•

સ્નાયુઓની પીિામાાં ગરમ પાણીની થેલી અથવા િીહટિંગ પૅિથી પણ રાિત બોટલ અથવા ગરમી પેિ પણ સ્નાયુ પીિા રાિત
થઈ શકે છે . હફ
ાં ૂ ાળા પાણીથી સ્નાન પણ પીિા ઓછી કરી શકે છે .

•

બાંધ નાકને સાફ કરવા અથવા આરામ આપવામાાં મદદ માટે સ્પ્રે અથવા સલાઇન નોઝ રોપ્સનો ઉપયોગ કરો. િીકન્જેસ્ટન્ટ
નાકમાાંની સોજી ગયેલ રતત વાહિનીઓને સાંકોચવામાાં મદદ કરે છે . તમારા માટે કઈ દવા શ્રેષ્ઠ િશે તે વવશે તમારા
િૉતટર અથવા ફામાક વસસ્ટ સાથે વાત કરો.

•

ધ ૂમ્રપાન કરશો નિી - આ તમારા ક્ષવતગ્રસ્ત વાયુમાગોમાાં ખાંજવાળ ઉત્પન્ન કરશે.

•

ઉધરસ મદદરૂપ થઈ શકે છે જો તેમાાં લાળથી રાિત મળતી િોય.

•

ગરમ ભેજવાળી િવામાાં શ્વાસ લેવાનો પ્રયાસ કરો.એક કેટલી ભરીને પાણી ઉકાળો અને એક બાઉલમાાં તે પાણી ભરીને ટે બલ
પર મ ૂકો. આ બાઉલ પર તમારુાં માથુ ાં નમાવીને ઉપરથી એક ટુવાલ ઓઢી લો અને ગરમ વરાળમાાં 20 વમવનટ સુધી શ્વાસ લો.
પાણીમાાં કાંઈપણ નાાંખશો નિીં.

•

પ ૂછો જો તમે એકલા રિેતા િોવ, એકલા પેરેન્ટ છો અથવા કોઈ કમજોર કે વવકલાાંગની કાળજી લેવા માટે ની જવાબદારી
ધરાવતા િોવ તો મદદ માટે પ ૂછો. જયાાં સુધી તમને બિેતર ન લાગે ત્યાાં સુધી મદદ માટે કોઈ વ્યક્તતને બોલાવવાની જરૂર
પિી શકે છે .

•

યાદ રાખો, જો તમે તમારા લક્ષણોની સારવાર માટે ફામકસીથી દવા ખરીદી રહ્ાાં િોવ (કાઉન્ટર પરથી દવાઓ) તો તે
તમારા માટે શ્રેષ્ઠ રિેશે કે નિીં તેની ફામાક વસસ્ટ પાસે તપાસ કરો. જો તમને કોઈ લાાંબી માાંદગી િોય અથવા તમે કોઈ અન્ય
દવા લેતા િોવ તો તેનો ઉલ્લેખ કરો.
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વધ ુ માહિતી
Better Health Channel
www.betterhealth.vic.gov.au
Department of Health and Human Services:
www.health.vic.gov.au/pandemicinfluenza
ફોન: 1300 651 160
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