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સ્વાઇન ફલ્ય ુઅંગેની માહિતી 

રોગનો ઈતતિાસ 

 ઠંડીની ઋતનુી શરૂઆતથી ભારત દેશના ઘણા રાજ્યોમા ં સ્વાઇન ફલ્્યનુા કેસો 

જોવા મળેલ છે. ચાલ ુવર્ષના જાન્યઆુરી માસથી ગજુરાતમા ંપણ સ્વાઇન ફલ્્યનુા 

કેસોમા ંવધારો નોંધાયેલ છે.  

 વર્ષ ૨૦૦૯મા ં આ સ્વાઇન ફલ્્યનુો રોગચાળો સમગ્ર તવશ્વમા ં ફેલાયેલ િતો. 

૨૦૦૯ ના જુલાઇ માસમા ંગજુરાતમા ંસૌ પ્રથમ કેસ નોંધાયો. ૨૦૦૯ અને ૨૦૧૦ 

મા ંઆ રોગના કેસોમા ંવધારો જોવા મળેલ િતો ત્યારબાદ તેમા ંધીમે ધીમે ઘટાડો 

નોંધાયેલ િતો.  

 સ્વાઇન ફલ્્ય ુ તવર્ાણથુી થતો શ્વસન તતં્રનો ચેપ છે. સ્વાઇન ફલ્્યનુો રોગ 

ઇન્ફલ્્યએુન્ઝા-એ ના તવર્ાણ ુધ્વારા ફેલાય છે. આ બબમારી સદીઓથી થતી અને 

સદીઓ સધુી થયા કરનારી સામાન્ય બબમારી છે, જે ર૦૦ પ્રકારના તવર્ાણ ુ

(વાયરસ)થી થાય છે.  

 પશ,ુ ૫ક્ષી અને મનષુ્યમા ં ઈન્લએુનઝા રોગ માટે જવાબદાર તવર્ાણ ુ કોઈ 

યજમાનમા ંસતંમતિત થાય તયારે ઈનફલએુનઝા રોગ માટે જવાબદાર તવર્ાણનુા 

જનીનીક બધંારણમા ંફેરફાર થાય છે આના પહરણામે નવુ ંતવર્ાણ ુ ઉતપન્ન થાય છે. 

આ નવા તવર્ાણથુી ્લનુી બબમારી થાય તો આમ જનતામા ંઆ નવા તવર્ાણુ ં

પ્રતયેની રોગ પ્રતતકારક શક્તત ન િોવાના કારણે ખબુ જ વધ ુમાત્રામા ંલોકોને 

્લનુી બબમારી લાગ ુપડે છે.અને  મિામારી સ્વરૂપે ફેલાય છે.  
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 સ્વાઇન ફલ્્યનુી બબમારી ૧૦ થી ૪૦ વરે્ મિામારી સ્વરૂપે જોવા મળે છે. આ 

રોગનો ઇતતિાસ જોતા સને ૧૭૮૧ અને ૧૮૩૦ મા ંરતશયા તેમજ એતશયામા ંઆ 

રોગની મિામારી ફેલાઇ િોવાનુ ંજાણવા મળેલ છે. સને ૧૯૧૮ મા ં સ્પેનમા ંઆ 

રોગની મિામારીથી આશરે ૭ થી ૮ કરોડ જેટલા લોકો મતૃ્ય ુપામ્યા િતા.ત્યારબાદ 

૧૯૫૭,૧૯૬૮ અને ૧૯૭૭ મા ંઅનકુ્રમે એતશયા,િોંગકોંગ અને રતશયામા ંસ્વાઇન 

ફલ્્ય ુમિામારી નોંધાયેલ િતી. આ રોગ બધી જ ઉમર ની વ્યહકતઓને અસર કરે 

છે.  

રોગનો ફેલાવો 

 ઈનફલએુનઝાને આપણે સામાનય રીતે ફલ ુ કે શરદી-શળેખમના નામે ઓળખીએ 

છીએ. સને ૨૦૦૯મા ં ્લનુા તવર્ાણનુા જનીનીક બધંારણમા ં ફેરફાર થવાના 

કારણે ઘણા લોકોને ્લનુી બબમારી લાગ ુપડલે. 

રોગના મખુ્ય લક્ષણો  

 સામાન્ય થી ભારે તાવ,  

 કાકડા ઉપર સોજો આવવો અને  

 ગળામા ંદુુઃખવુ.ં 

 શરદી, ખાસી અને  

 શરીરમા ંનબળાઇ ,  

 ઝાડા કે ઝાડા-ઉલ્્ટી  થવા,  

 ઠંડી લાગવી,  

 શરીર તટુવુ ંતવગેરે િોય છે.  

 ગળફામા ંલોિી પડે,  
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 શ્વાસ ચઢવો જેવા ન્યમુોતનયાના લક્ષણો જણાય,  

 બાળકોમા ંખાસંી સાથે ફરીથી તાવ, બાળક રમત ુના િોય અને ઘેનમા ંરિતે ુ

િોય ઉપરાતં શ્વાસની તકલીફ િોય તો આ બાબતને ગભંીર ગણી તાતકાલીક 

સારવાર લેવી જોઈએ.  

ખાસ કાળજી 

 આ બબમારીથી પ વર્ષથી નાના અને ૬પ વર્ષથી મોટા વ્યહકતઓ વધારે અસર 

પામે છે. 

 સગભાષ સ્ત્રીઓને આ રોગની ગભંીર અસર થતી િોઇ તેઓએ તવશેર્ કાળજી લેવી 

જરૂરી છે. 

 આ ઉપરાતં દમ, શ્વાસનતતં્રના રોગો, મધપુ્રમેિ (ડાયાબીટીશ), હ્રદયરોગ, કીડની, 

રકતતવકાર (હિમોગ્લોબીનોપેથી),મગજ અને મજજાતતંનુા રોગીઓ.તેમજ 

એચ.આઇ.વી.ના દદીઓને આ રોગ જોખમી પરુાવાર થઈ શકે છે. 

રોગનો ફેલાવો  

 સ્વાઇન ફલ્્ય ુ િવાથી ફેલાતો એક ચેપી રોગ છે.ચેપગ્રસત દદી બોલતી વખતે, 

ખાસંી કે છીંક ખાય તયારે રોગના તવર્ાણુ ંવાતાવરણમા ં ફેલાય છે, વાતાવરણમા ં

ફેલાયેલા તવર્ાણ ુશ્વાસોશ્વાસ દ્વારા અનય તદુંરસત વયક્તતના શરીરમા ંદાખલ થાય 

તયારે આ રોગ થાય છે.  

 દદી સાથે િાથ મીલાવવાથી કે તેની વા૫રેલી વસ્ત ુવાપરવાથી પણ રોગ ફેલાઈ 

શકે છે.આ રોગના તવર્ાણ ુચામડી ઉપર પાચંથી દશ તમતનટ અને તનજીવ વસ્તઓુ 

જેવી કે પ્લાસ્ટીક, સ્ટીલ, ફોન, લેપટોપ, દરવાજાના નકુચા ઉ૫ર દોઢથી બે હદવસ 

જીવે છે.  
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રોગનુ ંતનદાન 

 રોગનુ ંતનદાન દદીના નાક અને ગળાની અંદરના સ્ત્રાવની તપાસ કરીને કરવામા ં

આવે છે. 

 આ તનદાન તવશ્વ આરોગ્ય સસં્થા માન્ય લેબોરેટરી જેવી કે  

 સીવીલ િોસ્પીટલ, અમદાવાદ,  

 પી.ડી.ય.ુમેડીકલ કોલેજ,રાજકોટ, 

 ગવષમેન્ટ મેડીકલ કોલેજ, સરુતના માઇક્રોબાયોલોજી તવભાગની 

લેબોરેટરીમા ંતવનામલુ્્યે ટેસ્ટીંગ કરવામા ંઆવે છે.  

 આ ઉપરાતં સટેપ અપ લેબોરેટરી સરુત ખાતે પણ તનદાન કરવામા ં

આવે છે.  

 વધમુા ંઆ વરે્ ચાર નવી જગયાઓ. 

 એસ.એસ.જી. મેડીકલ કોલેજ, વડોદરા,  

 ગવમેનટ મેડીકલ કોલેજગ ભાવનગર, 

 ગવમેનટ મેડીકલ કોલેજજામનગર તથા  

 ગજુરાત અદાણી ઇનસટીટયટુ ઓફ મેડીકલ સાયનસ, ભજુ ખાતે 

તનદાનની સતુવધા ઉભી કરવામા ંઆવી રિી છે. જે માટે ભજુ ખાતે મશીન 

મકુવામા ંઆવેલ છે. 

 આ રોગનુ ંતનદાન લોિી કે પેશાબના પહરક્ષણથી કરવામા ંઆવતુ ંનથી. 

રોગની સારવાર 
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 આ રોગથી ગભરાવુ ંનિીં,સમયસરની સારવાર અને અસરકારક ઉપચાર થી આ 

રોગની ગભંીર અસરોથી બચી શકાય છે, 

 આ રોગના લક્ષણો દેખાય કે તરત જ દદીએ તાતકાલીક સરકારી- ખાનગી 

દવાખાનામા ંસારવાર માટે જવુ ંજોઈએ અને જરૂર મજુબ એનટી વાયરલ દવાઓ 

જેવી કે ઓસલ્ટામીવીર સમયસર દદીને આપવામા ંઆવે તો દદીને રોગમાથંી 

મકુ્તત મળે છે. ઉતત દવાઓ સરકારી દવાખાનાઓમા ં તથા માનયતા પ્રાપત 

ખાનગી મેડીકલ સટોસષ પર ઉપલબ્ધ છે. 

રોગથી બચવા શુ ંકરવુ?ં 

 વધ ુપાણી પીવ.ુ પરુતી ઉંઘ લેવી,આરામ કરવો,  

 તવટામીન - સી યકુત ખાટા ંફળો ખાવા.ં 

 આ રોગથી પીડાતી વ્યહકતએ ઘરે રિવે.ુમેળા,સભા,સરઘસ, પાટી,શભુ-અશભુ 

પ્રસગંોમા ંભીડભાડવાળી જગ્યાએ જવાનુ ંટાળવ,ુ  

 તસનેમા િોલ, મોલ જેવા સ્થળો જયા ંસેન્ટ્રલ એરકંડીશન િોય તેવી જગ્યાએ પણ 

જવાનુ ંટાળવુ.ંજાિરેમા ંથુકંવુ ંનિી. 

 નમસ્કારની મદુ્રાથી અબભવાદન કરવુ.ં િાથ તમલાવવા નિી. 

 ખાસંી કે છીંક ખલુ્્લી િથેળીઓમા ંખાવી નિીં,  

 રૂમાલમા,ં સાડીનો છેડામા ંકે શટષની બાયમા ંખાવી અને તેને ગરમ પાણીથી ધોઇ 

નાખંવુ.ં 

 બિારથી ઓહફસમા ંપિોંચો કે ઘરમા ંપરત ફરો, સૌ પ્રથમ િાથ સાબથુી ધોવા જોઇએ. 


