ઈન્ફલ્યુએન્ઝાનો રોગચાળો
તમારા પ્રશ્નોના જવાબ

આ તથ્ય પત્રક ઈન્ફલ્યુએન્ઝાના રોગચાળા વિશેના તમારા પ્રશ્નોના જિાબ આપે છે .

ુ ન્ઝાનો રોગચાળો શ ુંુ છે ?
ઈન્ફલ્યએ
ઈન્ફલ્યુએન્ઝાનો રોગચાળો વસ્તીમાાં ઈન્ફલ્યુએન્ઝા (ફલ ૂ)ના વાયરસના ફેલાવાને વર્ણવે છે જે સામાન્ય રીતે માનવજાતતમાાં માાંદગીનુ ાં
કારર્ હોતા નથી. આ વાયરસ, સામાન્ય રીતે માનવોને અસર કરતા મોસમી ઈન્ફલ્યુએન્ઝાના વાયરસથી અલગ હોય છે , અને ઘર્ા
લોકોને ચેપ લાગી શકે છે કારર્ કે લગભગ કોઈપર્ તેનો રોગપ્રતતકારક હશે નહીં.

તે કેિી રીતે ફેલાય છે ?
ઈન્ફલ્યુએન્ઝાનો રોગચાળો ખ ૂબ જ ચેપી છે અને તે વ્યક્તતથી વ્યક્તતમાાં ત્રર્ રીતનાાં શ્વસન સ્ત્રાવોથી ફેલાય છે :
•

એક વ્યક્તતથી બીજા પર છાાંટા ઊડવાથી (ઉદાહરર્ તરીકે , ઉધરસ અથવા છીંકમાાંથી)

•

વસ્તુઓ કે જે શ્વસન સ્ત્રાવો દ્વારા દૂ તિત હોય તેને સ્પશણ કયાણ પછી તમારા મોં, આંખ અથવા નાકને સ્પશણ કરવા દ્વારા

•

બાંધ જગ્યામાાંની ગીચ વસતીમાાં હવામાાં કર્ો ફેલાઇ જવા દ્વારા.

ુ ન્ઝા સામે મારું ુ પોતાન ુંુ અને અન્ય લોકોન ુંુ રક્ષણ કેિી રીતે કરી શકુ છું?
હુું ઈન્ફલ્યએ
ઈન્ફલ્યુએન્ઝાના ફેલાવાને રોકવા માટે તમે લઇ શકો તેવા કેટલાક વ્યક્તતગત સ્વચ્છતાનાાં પગલાાં છે જે સામાન્ય છે પરાં ત ુ મહત્વપ ૂર્ણ
છે :
•

ચેપનો ફેલાવો અટકાવવા માટે હાથ ધોવા એ સૌથી મહત્વપ ૂર્ણ પગલાાંમાાંન ુ ાં એક છે .તમારા હાથ ધોઈ લો, ખાસ કરીને જે
કોઈને શ્વસન ચેપ હોય તેના સાંપકણ માાં રહ્ાાં પછી, તવશેિ કરીને બાળકોએ. રોગચાળાની ઘટનામાાં, હસ્તધ ૂનન ન કરવાની
ભલામર્ આપવામાાં આવે છે . દરે ક વ્યક્તતએ ભોજન પહેલાાં તેમના હાથ ધોવા, ટોયલેટનો ઉપયોગ કયાણ બાદ હાથ ધોવા
તેમ જ ઉધરસ, છીંક અથવા નાક સાફ કયાણ પછી હાથ ધોવાની આદત પાડવી જોઈએ. ટીશ્ય ૂના ઉપયોગ પછી તરત જ તે
કચરાનો તનકાલ કરવો જોઇએ.

•

ઉધરસ/છીંક પછી સ્વચ્છતા જાળવવી એ મહત્વનુ ાં છે .જ્યારે તમે ખાાંસો અથવા છીંક ખાઓ, ત્યારે અન્ય લોકો પાસેથી દૂ ર
ખસી જાઓ અને તમારા મોં અથવા નાકને ટીશ્ય ૂ વડે ઢાાંકી લો. ટીશ્ય ૂનો તરત જ તનકાલ કરો અને પછી તમારા હાથ ધોઇ લો.

•

અન્ય લોકો અને વસ્તુઓ સાથેના સાંપકણ ને સીતમત કરો.ફલ ૂ થયો હોય તેવા લોકોની મુલાકાત લેશો નહીં તસવાય કે તે અત્યાંત
આવશ્યક હોય. જો તમારા કુ ટુાંબના સભ્યને ફલ ૂ થયો હોય, તો તેમની વ્યક્તતગત વસ્તુઓને કુ ટુાંબનાાં બાકીના સભ્યોથી
અલગ રાખો જેમ કે ટુવાલ. માાંદી વ્યક્તત દ્વારા હેન્ડલ કરાયા બાદ બાથરૂમમાાં તસિંક અને નળ, રસોડાનુ ાં તસિંક અને કાઉન્ટસણ
વગેરેની સપાટીને સ્વચ્છ કરો.

•

યાદ રાખો ખાવાનાાં વાસર્ો, ખોરાક અથવા પીર્ાાં શેર કરશો નહીં.તમારે બીમાર લોકોથી એક અથવા વધુ મીટર દૂ ર
રહેવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

ુ ન્ઝાના રોગચાળાના સુંપકક માું આવ,ુંુ તો મને માુંદા પડિામાું કેટલો સમય
જો હુું ઈન્ફલ્યએ
લાગશે?
સાંપકણ માાં આવ્યા પછી અસ્વસ્થ થવાનો સમય એકથી સાત દદવસ સુધી અલગ અલગ હોય છે , પરાં ત ુ સામાન્ય રીતે એકથી ત્રર્
દદવસમાાં અસર થાય છે .

ુ ન્ઝા થાય, તો હુું કેટલા સમય સધ
ુ ી ચેપી રહીશ?
જો મને ઈન્ફલ્યએ
તમે અન્ય લોકોને ચેપ લગાડી શકો તેની સમયાવતધ સામાન્ય રીતે માાંદગીથી એક દદવસ પહેલા (જોકે આ જૂજ છે )થી લઈને લગભગ
સાત દદવસ સુધીની હોય છે .
12 વિણ અથવા તેથી ઓછી ઉંમરનાાં બાળકોમાાં, સાંક્રામય અવતધ વધુ લાાંબી હોય છે - માાંદગીની શરૂઆત પછી મહત્તમ 21 દદવસ
સુધી.

લક્ષણો શ ુંુ હોય છે ?
ફલ ૂના રોગચાળાનાાં લક્ષર્ો સામાન્ય ફલ ૂ જેવા જ હોય છે અને તાવ, માથાનો દુ ખાવો, થાક, સ ૂકી ઉધરસ, ગળામાાંંાં ખારાશ, વહેત ુ ાં
અથવા બાંધ નાક અને સ્નાયુઓના દુ ખાવાનો સમાવેશ થાય છે .
સામાન્ય રીતે બાળકોમાાં ઈન્્લુએન્ઝા નીચેના લક્ષર્ોમાાંથી ઓછામાાં ઓછા બે અથવા ત્રર્ને કારર્ે થાય છે : એકાએક તાવ ચઢવો,
દુ ખાવો અને પીડા, અત્યાંત થાક, માથાનો દુ ખાવો, ઉધરસ, ગળામાાં ખારાશ, વહેત ુ ાં અથવા બાંધ નાક, ઉબકા, ઉલટી, ઝાડા, શ્વાસમાાં
ઘરઘરાટી (કૂકરી ખાાંસી), અને પયાણ પ્ત ભોજન અથવા પીર્ાાં ન લેવા.
મોટા ભાગના લક્ષર્ોનુ ાં તનવારર્ બેથી સાત દદવસમાાં થઈ જાય છે , જો કે ઉધરસ લાાંબા સમય સુધી ચાલુ રહી શકે છે .

ફલ ૂની મહામારીમાું લોકો મ ૃત્યુ પામી શકે છે ?
હા, જો કે , ત્યાાં સારવાર ઉપલબ્ધ છે અને પહેલા સ્થાનથી જ ઉદ્ભવતા ચેપને અટકાવવાની રીતો પર્ છે .તવતટોદરયા રોગચાળાનો
ફેલાવો અને વસ્તીમાાં તેના પ્રભાવને ઘટાડવા માટે વ્ય ૂહરચના ધરાવે છે .

આમાું જટટલતાઓ શ ુંુ હોય છે ?
્લ ૂને કારર્ે થયેલ કે ટલીક જદટલતાઓમાાં બેતટે દરયલ ચેસ્ટ સાંક્રમર્, તનર્જલીકરર્ અને લાાંબી તબીબી અવસ્થાનુ ાં કથળી જવુ ાં જેમ
કે હૃદયની બબમારી, અસ્થમા અથવા ડાયાબબટીસ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . બાળકોમાાં ્લ ૂની જદટલતા વધતા સાઇનસ
સમસ્યાઓ અને કાનમાાં ચેપની સમસ્યા થઈ શકે છે .65 વિણ અને તેથી મોટી ઉંમરના લોકો અને દીઘણકાલીન તબીબી
અવસ્થાવાળા કોઈપર્ ઉંમરનાાં લોકોમાાં ્લ ૂની ગાંભીર જદટલતાનુ ાં જોખમ સૌથી વધુ પ્રમાર્માાં હોય છે .

ફ્લ ૂના રોગચાળાનો અટકાિ અને સારિાર કેિી રીતે કરિામાું આિે છે ?
ઈન્ફલ્યુએન્ઝાની સારવારમાાં આરામ, પયાણ પ્ત પ્રવાહી અને પોિક તત્વોનુ ાં સેવન અને તાવ તથા દુ ખાવા માટે દવાઓનુ ાં સેવન જેમ કે
એક્સ્પદરન (બાળકોને નહીં) અને પેરાતસટામોલ.
એન્ટીબાયોદટતસ વાયરસ સામે કામ કરતા નથી, તેથી ઈન્ફલ્યુએન્ઝા પર તેમનો કોઈ અસર થતો નથી. કેટલાક લોકોને
એન્ટીબાયોદટતસની જરૂર પડી શકે છે કારર્ કે તેઓને ગૌર્ ચેપ હોય છે , જેમ કે ન્યુમોકોકલ ન્યુમોતનયા જેવો છાતીમાાં ચેપ, તેમજ
ઈન્ફલ્યુએન્ઝા છે . જેઓ ગાંભીર રીતે અસરગ્રસ્ત હોય તેઓને હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કરવાની, પ ૂરક ઑક્તસજન થેરેપી અને કૃતત્રમ
વેન્ન્ટદટલેશન મારફતે શ્વસન સપોટણ ની જરૂર પડી શકે છે .
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હાલમાાં બે એન્ન્ટવાયરલ દવાઓ છે કે જે ઈન્ફલ્યુએન્ઝા (પ્રોદફલેક્તસસ) સામે ટૂાંકા-ગાળાના રક્ષર્ પ્રદાન કરી શકે છે અથવા રોગ
(ઉપચાર)માાં જો વહેલી તકે દે વામાાંંાં આવે તો ચેપનો સમયગાળો ટૂાંકાવી શકે છે .આ ઓસેલ્ટાતમતવર (સામાન્ય નામ: ટે તમ્લ ૂ) અને
ઝાનાતમતવર (સામાન્ય નામ: રે લેન્ઝા) છે જે બાંને ડૉતટર દ્વારા સ ૂચવ્યા અનુસાર હોવી આવશ્યક છે .
ઈન્ફલ્યુએન્ઝાના રોગચાળામાાં સારવાર એન્ન્ટવાયરલ્સની અસરકારકતા અસ્પષ્ટ હોય છે .ઈન્ફલ્યુએન્ઝાના રોગચાળા માટે
તવતટોદરયન આરોગ્ય મેનેજમેન્ટ પ્લાન કેસેસ અને સાંપકોના સાંચાલન માટે કેટલાક મયાણ દદત ઉપયોગ માટે પ્રદાન કરે છે .જો કે ,
રોગચાળાની ઘટનામાાં, આ દવાઓનો પુરવઠો ઓછો હોઈ શકે છે . પ્લાન સૌથી વધુ જોખમ હોય તેમને પ્રથમ દવાઓ પ ૂરી પાડવાની
પરવાનગી આપે છે .
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www.health.vic.gov.au/pandemicinfluenza
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