સીઝનલ ફ્લ ુ (સ્વાઈન ફ્લ-ુ H1N1)


સીઝનલ ફ્લુ વિષાણુથી થતો શ્વસનતંત્રનો ચેપ છે . જે H1N1 નામના િાયરસથી ફેલાય છે .



સામાન્ય જનતામાં આ વિષાણુ પ્રત્યેની રોગ પ્રવતકારક શક્તત ઓછી હોિાના કારણે િધુ માત્રામાં લોકોને ફ્લુની બિમારી લાગુ પડે છે .
આ રોગ િધી જ ઉંમરની વ્યક્તતઓને અસર કરે છે .



રોગનું વનદાન: હાલ િડોદરા શહેર માં એસ.એસ.જી. હોક્પપટલ દ્વારા સીઝનલ ફ્લુ વિષાણુ નું પરીક્ષણ કરિામાં આિે છે . શહેરમાં
હોસ્પીટલ દ્વ્રારા જરૂરી સગવડ હોય તયાાં જ આવા દદીઓ દાખલ કરવામાાં આવે છે જેથી કુ લ ૨૩ હોક્પપટલમાં આ રોગ ની સારિાર
કરિામાં આિે છે . જેની વવગત વડોદરા મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન ની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે .





રોગના મુખ્ય લક્ષણો :1.

સામન્યથી ભારે તાિ

2.

કાકડા પર સોજો / ગળામાં દુ :ખાિો

3.

શરદી –ખાંસી /શ્વાસ ચઢિો.

4.

ઝાડા/ ઝાડા-ઉલ્ટી થિા

5.

અશક્તત/ શરીરનો દુ :ખાિો.

ખાસ કાળજી
1.

આ બબમારી ૫ વર્ષથી નાના અને ૬૦ વર્ષથી મોટા વ્યક્તતઓ વધારે અસર પામે છે .

2.

સગર્ાષ સ્ત્રીઓને આ રોગની ગાંર્ીર અસર થાય છે .

3.

આ ઉપરાાંત જુના રોગીઓ જેમ કે દમ, શ્વસનતાંત્ર ના રોગ , ડાયાલીસીશ ,હ્રદય રોગ , કીડનીની બીમારીના દદીના
દદીઓને આ રોગ જોખમી પ ૂરવાર થઈ શકે છે .



રોગનો ફેલાવો
1.

રોગ હવાથી ફેલાયછે . ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તત બોલતી વખતે ખાાંસી કે છીંક ખાય તયારે વવર્ાણુ વાતાવરણમાાં ફેલાય છે .

2.

દદી સાથે હાથ મીલાવવાથી તેની વપરાયેલી વસ્તુ વાપરવાથી

3.

ુ ને
પ્લાસ્ટીક,સ્ટીલ, ફોન, લેપટોપ, દરવાજાના નકુ ચા વગે રે ચેપગ્રસ્ત દદી દ્વ્રારા જો ઉપયોગ થયો હોય તો તે વસ્તઓ
અડકવાથી





રોગથી બચવા શુાં કરવુ.ાં
1.

વધુ પાણી પીવુાં પ ૂરતી ઉંઘ ,આરામ કરવો.

2.

ભુખ્યા પેટે ન રહેવ.ાંુ

3.

વીટામીન સી યુતત ફળો ખાવા

4.

ર્ીડર્ાડવાડી જગ્યાએ જવાનુાં ટાળવુાં ( મોલ ,સીનેમા)

5.

છીંક /ખાાંસી /બીમાર હોય તો ઘરે એકાાંતમાાં રહો.

તકે દારી.
1.

આપના વવસ્તારમાાં કોઈપણ પ્રાઈવેટ હોસ્પીટલમાાં સીઝનલ ફ્લુ પોઝીટીવ દદી દાખલ હોય તો ગર્રાશો નહીં. હોસ્પીટલ
દ્વ્રારા જરૂરી સગવડ હોય તયાાં જ આવા દદીઓ દાખલ કરવામાાં આવે છે . હોસ્પીટલ દ્વારા રોગ ફે લાય નહીં તેની સાંપ ૂણષ
કાળજી રાખવામાાં આવે છે . અને આ હોસ્પીટલોની તપાસ સીઝનલ ફ્લુ નોડલ ઓફીસર દ્વ્રારા વનયવમત કરવામાાં આવે છે .

2.

કોઈપણ સાંજોગોમાાં માસ્ક વવતરણ કરવુાં હહતાવહ નથી. માસ્કની જરૂરીયાત ફ્તત હોસ્પીટલ અથવા પોઝીટીવ દદીની
મુલાકાત વખતે જ જરૂર પડે છે . ર્ીડર્ાડવાળી જગ્યાએ રૂમાલનો ઉપયોગ કરી શકાય.

3.

વવસાંગત સાંજોગોમાાં પોઝીટીવ દદીઓ તથા તેમના સાંપકષ માાં આવેલ વ્યક્તતઓ માટે દવા નજીકના અબષન હેલ્થ સેન્ટરમાાં
ઉપલબ્ધ છે .

4.

સીઝનલ ફ્લુ માટે અપાતી દવા ડોતટરના વનદાન વસવાય લેવી નહીં. અબષન હેલ્થ સેન્ટર પર ડોતટર દ્વ્રારા રોગની કે ટેગરી
નક્કી કયાષ પછી જ જરૂર પ્રમાણે દવા આપવામાાં આવશે. દવા વડોદરા મ્યુવનવસપલ કોપોરે શનના ૩૪ અબષન પ્રાયમરી
હેલ્થ સેન્ટર તથા શહેર ની લગર્ગ તમામ મેડીકલ સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે .જેની વવગત વડોદરા મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન
ની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે .

