உலகம் முழுவதும் பரவும்
சளிக்காய்ச்சல்
உங்களுடைய வினாக்களுக்கு விடையளிக்கப்பட்டுள்ளது

இந்தத் தகவல் தாளானது உலகம் முழுவதும் பரவும் சளிக்காய்ச்சல் பற்றிய உங்களுடைய வினாக்களுக்கு
விடையளிக்கிறது.

உலகம் முழுவதும் பரவும் சளிக்காய்ச்சல் என்றால் என்ன?
உலகம் முழுவதும் பரவும் சளிக்காய்ச்சல் என்ற சசால் வழக்கமாக மனிதர்களில் சுகவீனத்டத உண்டுபண்ணாத சளிக்
காய்ச்சல் (ஃப்ளூ) டவரஸ் மக்களிடையய பரவுவடத விபாிக்கிறது. இந்த டவரஸ் வழக்கமாக மனிதர்கடளத்
தாக்குகின்ற பருவ காலத்திற்குாிய சளிக்காய்ச்சல் டவரஸிலிருந்து வித்தியாசமானது, இந்த டவரஸுக்கான
ய ாசயதிர்ப்பு சக்திடய கிட்ைத்தட்ை எவருயம சபற மாட்ைார்கள் என்பதால், இது பலாில் சதாற்டற ஏற்படுத்தக்
கூடும்.

இது எப்படிப் பரவுகிறது?
சளிக்காய்ச்சல் டவரஸ் மிகவும் சதாற்றக்கூடியது மற்றும் மூன்று வழிகளில் சுவாசச் சுரப்புகளின் மூலம்
ஒருவாிலிருந்து மற்றவருக்குத் சதாற்றுகிறது:
• ஒருவாிலிருந்து மற்றவருக்கு சிறுதுளிகள் பரவுவதன் ஊைாக (உதாரணமாக, இருமல் அல்லது தும்மலிலிருந்து)
• சுவாசச் சுரப்புகளால் சதாற்று ஏற்பட்டுள்ள சபாருட்கடளத் சதாட்டுவிட்டு, பிறகு உங்களுடைய வாய், கண்
அல்லது மூக்டகத் சதாடுவதன் மூலம்
• மூடி அடைத்துள்ள இைங்களில் கூட்ைமாகவுள்ள சனத்சதாடகயில் காற்றில் துணிக்டககள் பரவுவதன் ஊைாக.

சளிக்காய்ச்சலிலிருந்து என்டனயும் மற்றவர்கடளயும் எப்படிப் பாதுகாக்கலாம்?
சளிக்காய்ச்சலின் பரவடல ிறுத்துவதற்கு ீங்கள் எடுக்கக் கூடிய சில எளிடமயான, ஆனால் முக்கியமாக,
தனிப்பட்ை சுகாதார ைவடிக்டககள் உள்ளன:
• சளிக்காய்ச்சலின் பரவடலத் தடுப்பதற்கான மிக முக்கிய ைவடிக்டககளில் ஒன்று டக கழுவுதல். முக்கியமாக
சுவாசத் சதாற்றுள்ள எவடரயயனும் அதிலும் குறிப்பாக சிறுவர்கடளத் சதாட்ை பின்னர் உங்கள் டககடளக்
கழுவுங்கள். உலகம் முழுவதும் பரவும் ய ாய் ஏற்படும் பட்சத்தில், டககடளக் குலுக்குவடதத் தவிர்க்குமாறு
சிபாாிசு சசய்யப்படுகிறது. அடனவருயம சாப்பிடும் முன்னர், மலசலகூைத்திற்குச் சசன்றுவந்த பின்னர் மற்றும்
அவர்கள் இருமிய பின், தும்மிய பின் அல்லது மூக்டகச் சீறிய பின்னர் தங்கள் டககடளக் கழுவும் பழக்கத்டதக்
கடைப்பிடிக்க யவண்டும். திசுத்தாள்கடள உபயயாகித்த பின்னர் உைனடியாக அடதக் குப்டபயில் எறிந்துவிை
யவண்டும்.
• இருமல்/தும்மல் சுகாதாரம் முக்கியமாகும். ீங்கள் இருமும் யபாது அல்லது தும்மும் யபாது, மற்றவர்களுக்கு
அடுத்த பக்கமாகத் திரும்பி, உங்கள் வாடய அல்லது மூக்டக திசுத்தாள்களால் மூடிக்சகாள்ளுங்கள்.
திசுத்தாள்கடள எறிந்துவிட்டு, உங்களுடைய டககடளக் கழுவுங்கள்.
• மற்றவர்கடளயும் சபாருட்கடளயும் சதாடுவடதக் குடறயுங்கள். தவிர்க்க முடியாத அவசியம் என்றால் தவிர,
சளிக்காய்ச்சல் இருப்பவர்கடளச் சசன்று பார்க்க யவண்ைாம். உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினருக்குச்
சளிக்காய்ச்சல் இருந்தால், சால்டவகள் யபான்ற அவருடைய தனிப்பட்ை சபாருட்கடள குடும்பத்திலுள்ள
மற்றவர்களிைமிருந்து தனிப்படுத்தி டவயுங்கள். குளியலடறத் சதாட்டிகள் மற்றும் தண்ணீர்க்குழாய்கள்,
சடமயலடறத் சதாட்டிகள் மற்றும் பணிமடனகள் யபான்றவற்டற உைல் லமில்லாதவர் டகயாண்ை பின்னர்,
அவற்றின் யமற்பரப்புகடளச் சுத்தம் சசய்யுங்கள்.

• சாப்பிடும் பாத்திரங்கள், உணவு அல்லது பானங்கடளப் பகிரக் கூைாது என்படத ிடனவில் டவத்திருங்கள்.
உைல் லமில்லாதவர்களிைமிருந்து ஒரு மீற்றர் அல்லது அதிக தூரம் விலகி இருக்கவும் கூை ீங்கள் முயற்சிக்க
யவண்டும்.

ான் உலகம் முழுவதும் பரவும் சளிக்காய்ச்சலுக்கு ஆட்பட்ைால், எனக்கு சுகவீனம்
ஏற்படுவதற்கு எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்?
ஆட்பட்ைதிலிருந்து சுகவீனம் ஏற்படும் வடரயுள்ள ய ரம் ஒன்று சதாைக்கம் ஏழு ாட்கள் வடர யவறுபடுகிறது,
ஆனால் வழக்கமாக இது ஒன்றிலிருந்து மூன்று ாட்களாகும்.

எனக்கு சளிக்காய்ச்சல் இருந்தால், ான் எவ்வளவு காலத்திற்கு சதாற்று
ஏற்படுத்துபவராக இருப்யபன்?
ீங்கள் மற்றவர்களுக்கு சதாற்று ஏற்படுத்தக் கூடியவராக இருக்கும் காலம் வழக்கமாக சுகவீனம் ஆரம்பிக்கும்
முன்னர் (அாிதாக இருந்தாலும்) ஒரு ாளிலிருந்து, அண்ணளவாக ஏழு ாட்கள் வடர இருக்கும்.
12 வயதான அல்லது அடத விைக் குடறந்த வயதுள்ள சிறுவர்களில், சதாற்றும் காலம் ீண்ைது - அதாவது சுகவீனம்
சதாைங்கிய பின்னர் அதிகபட்சமாக 21 ாட்கள்.

ய ாயின் அறிகுறிகள் எடவ?
உலகம் முழுவதும் பரவும் சளிக்காய்ச்சலின் ய ாயறிகுறிகள் சாதாரண காய்ச்சலுக்கு ஏற்படுபடவ யபாலயவ
இருக்கும், இவற்றில் காய்ச்சல், தடலயிடி, யசார்வு, வறட்டு இருமல், சதாண்டைப் புண், ஒழுகும் அல்லது
சளியடைத்த மூக்கு, தடச வலிகள் முதலியடவ அைங்கும்.
சிறுவர்களில் ஏற்படும் சளிக்காய்ச்சல் பின்வரும் அறிகுறிகளில் குடறந்தது இரண்டு அல்லது மூன்டறயாவது
உண்ைாக்கும்: திடீசரன்று காய்ச்சல் சதாைங்குவது, வலிகளும் ய ாக்களும், கடுடமயான யசார்வு, தடலயிடி, இருமல்,
சதாண்டைப் புண், சளியடைத்த அல்லது ஒழுகும் மூக்கு, குமட்ைல், சத்திசயடுத்தல், வயிற்யறாட்ைம், இடரயும் மூச்சு
(சதாண்டையடைப்பு) மற்றும் யபாதியளவு சாப்பிைாடம அல்லது குடிக்காடம.
சபரும்பாலான அறிகுறிகள் இரண்டு சதாைக்கம் ஏழு ாட்களுக்குள் சாியாகிவிடுகின்றன, எனினும் இருமல் ீண்ை
காலத்திற்குத் சதாைர்ந்திருக்கலாம்.

உலகம் முழுவதும் பரவும் சளிக்காய்ச்சல் மக்கடளக் சகால்லக் கூடியதா?
ஆம், இருந்தாலும், சிகிச்டசகளும் முதல் இைத்தில் சதாற்று ஏற்படுவதிலிருந்து தடுக்கும் வழிகளும் உள்ளன.
சனத்திற்கிடையில் இதன் பரவடலயும் தாக்கத்டதயும் குடறப்பதற்கு விக்யராாியா உத்திகடள
டைமுடறப்படுத்தியுள்ளது.

சிக்கல்கள் என்ன?
சளிக்காய்ச்சலால் உண்ைாக்கப்படும் சிக்கல்களில் சில ஆவன, பற்றீாிய மார்புத் சதாற்று, ீாிழப்பு மற்றும் இதய
ய ாய், ஆஸ்த்துமா அல்லது ீாிழிவு யபான்ற ாட்பட்ை டவத்திய ிடலடமகள் யமாசமாகுதல். சிறுவர்களுக்கு
சளிக்காய்ச்சலால் ஏற்படும் சிக்கல்களாக டசனஸ் பிரச்சடனகளும் காதுத் சதாற்றுகளும் ஏற்பைலாம். 85 அல்லது
அதிக வயதானவர்களும் ாட்பட்ை டவத்திய ிடலடமகளுள்ள எந்த வயதினரும் சளிக்காய்ச்சலின் கடுடமயான
சிக்கல்கள் ஏற்படும் ஆபத்து அதியுச்ச அளவில் உள்ளவர்களாவர்.

உலகம் முழுவதும் பரவும் சளிக்காய்ச்சடல எப்படித் தடுத்து, சிகிச்டசயளிப்பது?
சளிக்காய்ச்சலின் சிகிச்டசயில் ஓய்வு, யபாதியளவு திரவ உணவு உள்சளடுப்பு மற்றும் ஊட்ைச்சத்து, காய்ச்சடலயும்
வலிடயயும் குடறப்பதற்காக அஸ்பிாின் (சிறுவர்களுக்கு அல்ல) மற்றும் பரசிற்றயமால் யபான்ற மருந்துகடள
எடுத்தல் ஆகியடவ அைங்கும்.
டவரஸ்களுக்கு எதிராக நுண்ணங்கி எதிர்ப்பு மருந்துகள் அதாவது அன்ாிபயயாற்றிக்ஸ் யவடல சசய்யாது, எனயவ
அடவ சளிக்காய்ச்சல் மீது எந்த விடளடவயும் சகாண்டிருக்காது. சிலருக்கு அன்ாிபயயாற்றிக்ஸ் யதடவப்பைலாம்,
ஏசனனில் அவர்களுக்கு ியூயமாசகாக்கல் ியூயமானியா யபான்ற மார்ப்புத் சதாற்றும், சளிக்காய்ச்சலும் யபான்ற
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இரண்ைாம் ிடலத் சதாற்று இருக்கலாம். கடுடமயாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கடள டவத்தியசாடலயில் அனுமதிக்க
யவண்டியும், அவர்களுக்குத் யதடவயான பிராணவாயுச் சிகிச்டசடயயும், சசயற்டகயான காற்யறாட்ைம் ஊைாக
சுவாசிப்பதற்கான உதவிடயயும் அளிக்க யவண்டி ஏற்பைலாம்.
தற்யபாது இரண்டு டவரஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகள் உள்ளன, அவற்றால் சளிக்காய்ச்சலுக்கு எதிராக குறுகிய காலப்
பாதுகாப்டப வழங்க முடியும் (ய ாய்த்தடுப்பு) அல்லது ய ாயின் ஆரம்பத்தியலயய இடதக் சகாடுத்தால் சதாற்றுக்
காலத்டதக் குடறக்க முடியும் (சிகிச்டச). இடவயாவன oseltamivir (சபாதுப் சபயர்: Tamiflu) மற்றும் zanamivir
(சபாதுப் சபயர்: Relenza), யமலும் இடவ இரண்டையும் டவத்தியர் சிபாாிசு சசய்ய யவண்டும்.
உலகம் முழுவதும் பரவும் சளிக்காய்ச்சலின் சிகிச்டசயில் டவரஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகளின் விடனத்திறன் குறித்து
சதளிவில்டல. உலகம் முழுவதும் பரவும் சளிக்காய்ச்சலுக்கான விக்யராாிய ஆயராக்கிய முகாடமத்துவத்
திட்ைமானது சந்தர்ப்பங்கள் மற்றும் சதாைர்புகடள ிர்வகிப்பதற்காக சில குடறந்தளவு உபயயாகத்டதக்
டகயாளுவதன் சபாருட்டு திட்ைங்கடளத் தீட்டுகிறது. இருந்தாலும், உலகம் முழுவதும் ஏற்படும் பட்சத்தில், இந்த
மருந்துகள் குறுகியளவு வழங்கலாக இருக்கலாம். இந்தத் திட்ைமானது, மிக அதிகளவு ஆபத்திலுள்ளவர்களுக்யக
முதலில் மருந்துகள் சகாடுக்க அனுமதிக்கிறது.
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