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लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरु
लामखुट्टेसँग धटेरै किससमिा रोगिा किटाणुहरु 
हुन्छन् र तिनिो टोिाईबाट माननसहरुलाई 
त्यस्ा रोगहरु सर्दछन् । जलवायु पररवि्दनलटे 
गरा्द िािो र ओससलो मौसमी अवस्ािो 
सृजना भई लामखुट्टेहरु बृसधि भईरहटेिा छन् ।

लामखुट्टेहरु तवतभन्न किससमिा हुन्छन् । िुनै 
लामखुट्टेहरुलटे जमटेिो पानीमा, िुनैलटे पानी 
परटेिो बटेलामा र िुनैलटे भण्ारण गररएिो 
पानीमा प्रजनन गर्दछन् । िसैलटे रािमा टोक्टे 
गछ्दन् भनटे िसैलटे करनमा टोकछन् । िुनैलटे 
माननसहरुलाई मात्र तवरामी बनाउँछन् भनटे 
अरुलटे जनावरहरुलाई पनन तवरामी बनाउँछन् । 

लामखुट्टेको टोकाईबाट रोगहरु सर्छर््
लामखुट्टेबाट सर्ने भाइरसहरु । लामखुट्टेिो टोिाईबाट माननसहरुमा सनने धटेरै रोगहरु भाइरसबाट हुनटे गछ्दन् । 
धटेरैजसो भाइसहरुिो हिमा संक्रतमि ब्यक्ति ननिो भइसिटे पसछ उसमा रोग प्रतिरोधात्मि क्षमिा बबिससि 
भई पुनः उकह भाइरसबाट संक्रतमि नहुनटे हुन्छ । िर डटेगुं भाइरस जस्ा िटे कह भाइरसहरुिो भनटे िटे कह तभन्न 
रुपहरु (serotypes भनननटे) हुन्छन् । त्यसिारण िुनै ब्यक्तिलाई एिपटि भन्ा वढी पनन डटेग.ु हुनसकछ । 
रोस्ो पटि डटेगुं हँुरा भनटे रोग ननिै गम्भिर हुन्छ । 

समूरायिा धटेरैजसो माननसहरुमा पकहलटे नै भाईरसिो प्रवटेश भैसिटे िो भएमा उनीहरुमा रोग प्रतिरोसध क्षमिा 
बबिास भइसिटे िो हुन्छ । िटे कहलाई मात्रै बबरामी बनाउँछ र यो िररब हराए जस्ै हुन्छ । िर शशशुिो जन्म 
भएपसछ वा यसिो प्रभावमा नपरटेिा नयाँ माननस िोकह भएमा भाईरसलटे फटे री एिपटि समूरायलाई असर 
गर्दछ । त्यसिारण िुनै बर्दमा यो माहामारीिो रुपमा रटेखखन सकछ भनटे अन्य बर्दमा सामान्य रुपमा हुन्छ । 
िसर्द िुनै ठाउँमा िसैलाई पनन पकहलटे प्रभातवि नगरटेिो नयाँ भाईरस आईपुगटेमा एिैपटि धटेरै माननसहरु 
बबरामी पछ्दन् । 
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लामखुट्बाट सर्ने परजिविहरु । शरररमा प्रवटेश गरी रगििा िोरहरुमा जजतवि रहनटे सकु्ष्म परजीवीहरुबाट 
मलटेररया हुनटे गछ्द । संक्रतमि लामखुट्टेिो टोिाईबाट परजीवीहरु रगिमा पुगछन् । मलटेररयािो परजजवीहरु 
माननसिो शरररमा एिपटि प्रवटेश गरटेपसछ तिनलाई मानने औरसधिो प्रयोग नगरटेसम्म धटेरै बर्दसम्म बबरामी 
हुनटे र ननिो हुनटे क्रम चलल नै रहन्छ । मलटेररया धटेरै हुनटे क्षटेत्रमा लामो समय बसटेिो माननसलाई भनटे शरररमा 
त्यस्ा परजीवीसंग लड्नटे क्षमिािो बबिास भई मलटेररयािो प्रभाव रटेखखरैंन । गभ्दविी मकहला, शशशु 
र साना वालवाललिाहरु मलटेररयािो बढी जोखखममा हुनटे र ज्वरो, रतिअल्पिा (anemia), ननज्दलन 
(dehydration) लगायििा समस्ालटे उनीहरुलाई बढी हानन पुया्दउनटे हँुरा राम्ोसंग हटेरबबचार गनु्दपछ्द । 

रोग सर्ने तररका । सँगै बस्ा वा एि अिा्दलाई छँुरैमा लामखुट्टेबाट 
सनने रोगहरु सरदैनन् । िर संक्रतमि ब्यक्तिलाई टोक्ा रगिबाट 
भाईरस वा परजीतव लामखुट्टेमा प्रवटेश गरर पुनः अिको ब्यक्तिलाई 
टोक्ा अरुलाई पनन सरर एि पसछ अिकोलाई गरदै पररवारिा सबै 
सरस् एवं सछमटेिी समटेि बबरामी हुन्छन् । लामखुट्लटे रोग सानने 
िररिा (पृष्ठ १९) सम्बम्धि ज्ान भएमा लामखुट्टेलटे सानने रोगहरुबाट 
समूरायिा सरस्हरुलटे आफूलाई सुरलक्षि राख्न सकछन् । 

जजिा भाईरस मुख्यियाः लामखुट्टेिो टोिाईबाट सनने भएिा पनन असुरलक्षि यौन सम्पि्द िा माध्यमबाट पनन 
यो सन्द सकछ । जजिा सामान्य किससमिो रोग भएिापनन गभ्दविी मकहलालाई जजिा भएमा गभ्दमा रहटेिो 
शशशुलाई धटेरै नै असर गर्दछ । त्यसिारण लामखुट्टेिो टोिाईबाट जोतगएर र िन्डमिो प्रयोग गरटेर (पृष्ठ १३ 
रटेखख १४) मकहलाहरुलाई जजिाबाट जोगाउन सकिन्छ । 

लामखुट्टेबाट सर्ने धटेरैजसो रोगका लक्षणहरु
मलटेररया, पहेंलो ज्वरो (yellow fever), डटेगु,ं जजिा, जचिनगुननया 
(chikungunya), वटेस्ट नाईल भाईरस (West Nile virus) 
र जापाननज ईन्टेफलाईनटस लामखुट्टेलटे सानने रोगहरुमध्यटेिा हुन् । 
प्रत्यटेििा िमजोर / मध्यम (mild) र गम्भिर / िडा (severe) 
रुपहरु हुन्छन् । बय रोगहरुलटे ज्वरो आउनटे, फोिा (खनटरा) आउनटे र 
धटेरै रखु्ननटे (aches) हुन्छ । एिै पटिमा एिभन्ा बढी भाईरसबाट 
संक्रमण हुनटे सभिावना पनन हुन्छ । लक्षणहरुबाट एउटा रोग र अिको 
रोग राहा हुनटे भएपनन प्रायः एिअिा्दलाई छुट्ाउन ननिै िठीन हुन्छ 

। स्ास्थ्य असधिारीहरुलाई आफ्ो क्षटेत्रमा पाईनटे लामखुट्टेबाट सनने रोगहरुिो बारटेमा जानिारी हुन्छ । 

 

लामखुट्टेहरुलटे डटेङु् 
र मलटेररया जस्ा 
रोगहरु सार्दछन् । तर 
एचआईभी भनटे ततनलटे 
सान्द सक्दैनन् !
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? ज्वरो आएिो छ ?

?  फोिा (खनटरा) रटेखखएिो 
छ ?

?  हड्ी र जोनननि मा रखुाई 
भएिो छ ?

?  आँखाहरु रािो हुनटे र जलन 
उत्पन्न हुनटे भएिो छ ?

�  पकहलटे ज्वरो, त्यसपसछ िडा जचसो हुनटे (chills) र फटे रर ज्वरो आउनटे 
हुन्छ । प्रायः मलटेररयािो हिमा यस्ो हुन्छ । डटेगुं र पहेंलो ज्वरोमा पनन 
ज्वरोिो अतिररति िडा जचसो हुनटे (chills) पनन हुनसकछ । 

�  िुरुन्ै ज्वरो आउनटे, टाउिो र शररर रखु्नटे हुन्छ । पहेंलो ज्वरो, डटेगुं र 
जचिुनगुननयािो शुरुवाि यसरी हुन्छ । जापाननज ईनसटेफलाईनटस पनन 
आिस्मिि ज्वरोबाट नै शुरु हुन्छ । 

�  डटेगुं र जचिनगुननयाबाट हुनटे ज्वरो १०१ कडतरि फरटेनहाईट (३८.५ कडतरि 
सटेशटिरिटेड) वा त्यो भन्ा बढी हुन्छ भनटे जजिािो ज्वरो भनटे १०१ कडतरि 
फरटेनहाईट भन्ा िमै हुन्छ । 

�  ज्वरो ि धटेरैजसो रोगहरुमा नै रटेखखन्छ । ज्वरोिो बारटेमा रप 
जानिाररिो लातग बबरामी माननसिो पररक्षण (ियारीिो क्रममा) र 
बालबच्ाहरुलाई ज्वरो ननम्त्याउनटे रोगहरुिो लातग बालबच्ािो 
हटेरचाह भन्नटे पररच्टेर हटेनु्दहोस् ।  

�  जजिािो हिमा खनटरा अलल बढी र जचिुनगुननया, डटेगुं र वटेस्ट नाईल 
भाईरसिो हिमा बढी रटेखखनटे गछ्द । िर मलटेररया, पहेंलो ज्वरो, वा 
जापाननज ईन्टेफलाईनटसमा भनटे रटेखखरैंन ।

�  फोिा (खनटरा) चाकहं राररुा वा लमखुट्टेबाट नसनने अन्य रोगहरुिो पनन 
लक्षण हुनसकछ । 

�  डटेगु,ं जचिुनगुननया र जजिाबाट शरररमा रखुाई हुनटे गछ्द। मलटेररयालटे भनटे 
रखुाई नहुनटे नै हुन्छ । डटेगुंलटे गरा्द हड्ी वा माशंपटेशशमा रखुाई हुन्छ भनटे 
जोननी रखु्नटे र सुलन्ननटे चाकहं जचिुनगुननयािो िारणलटे हुन्छ ।  

�  जोननीिो रखुाई ticks बाट सनने भाईरस लगायि लामखुट्टे बाहटेििा 
अन्य समस्ािो पनन लक्षण हुनसकछ । 

�  जलन हुनटे आँखाहरु प्रायः जजिािो लक्षण माननन्छ र िकहंलटेिाकहं 
जचिुनगुननया र पहेंलो ज्वरोमा पनन हुन्छ ।

यो लामखुट्टेलटे सार्ने कुर् रोग हो ?
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आकस्मिक सटेिा चाहहर्टे लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरुका खतरायुक्त लक्षणहरु
•  गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (severe malaria), severe वटेस्ट लाईल भाईरस वा गम्भिर प्रिृतििो 

(severe) जापाननज ईन्टेफलाईनटसबाट छारटे रोग (seizures) र होश हराउनटे समस्ा रटेखखन्छ ।

•  गम्भिर प्रिृतििो (severe) पहेंलो ज्वरो वा गम्भिर प्रिृतििो (severe) डटेगुंबाट शरररतभत्र नै वा 
मुख, तगजा, नाि, आँखा वा छालाबाट रतिश्ाव हुनटे हुन्छ । छाला जचसो हुनटे, रतिचाप िम हुनटे, 
धड्िन बढ्नटे जस्ा shock िो लक्षणहरु बारटेमा ध्यान करनुपछ्द (प्रारतमि उपचार पररच्टेरिो पृष्ठ 
११ हटेनु्दहोस)् ।  

ज्वरो १०४ कडतरि फरटेनहाइट (४० कडतरि सटेशटिरिटेड) िो नजजि पुग्न लागटेमा स्ास्थ्य िाय्दििा्दलाई सछटै् 
रटेखाईहाल्ुपछ्द । ज्वरो यो भन्ा बकढ हुनु भनटेिो आिस्मिि अबस्ा हो । 

गभ्दविी मकहलालाई मलटेररयािो लक्षण रटेखखएमा, शशशुमा लामखुट्टेबाट सनने रोगिो शंिा लागटेमा 
वा बृधि अरवा अन्य गम्भिर स्ास्थ्य समस्ा भएिालाई िुनै त्यस्ो बबराम रटेखखएमा स्ास्थ्यिमनीलाई 
रटेखाईहाल्ुपछ्द । बढी रखुाई २ हप्ाभन्ा बढी समयसम्म ननरन्र भएमा, धटेरै िमजोरी भएमा, tingling 
भएमा वा खुट्ा, पाखुरा वा अनुहारमा िुनै महशुस नहुनटे जस्ा समस्ा रटेखखएमा स्ास्थ्यिमनीलाई 
रटेखाईहाल्ुपछ्द । यो लामखुट्टेबाट सनने रोगहरुबाट हुनटे एि किससमिो Guillain-Barré syndrome 
िो लक्षण हुनसकछ । यसिो राम्ो उपचार अस्पिालमा हुन्छ । 

लामखुट्टेलटे सार्ने कस्ो हकससमको रोग भएमा कटे  गर्ने ?
लामखुट्टेबाट सनने रोगहरुिा उस्ै उस्ै लक्षणहरु हुनटे भएिोलटे िुन रोगलटे भएिो हो भन्नटे छुट्ाउन गाहको 
हुन्छ । यकर त्यो मलटेररया हो भनटे कढलो नगररिन मलटेररयािो पररक्षण गरटेमा जतिसक्ो चाँडो मलटेररयािो 
औरसधिो सुरुवाि गन्द सकिन्छ । गभ्दविी मकहला, बालबाललिा, बृधि, वा एच आई भी भएिालाई यो 
बढी महत्वपूण्द हुन्छ । जजिा भएकि मकहलालटे त्यो ननिो भएपसछ मात्र गभ्दविी हुनटे बारटे सोच्ुपछ्द किनिी 
गभा्दवस्ामा जजिा हुनु खिरनाि माननन्छ (पृष्ठ १३ हटेनु्दहोस)् ।

बबरामीिो अबस्ा मध्यम (mild) रहटेमा िुन रोग हो भन्नटे बारटेमा टुङ्ो नलागटेपनन (पृष्ठ १० हटेनु्दहोस)् पुनज्दललय 
झोल करएर (rehydration), आराम गराएर र प्ाराससटामोल (acetaminophen) करएर उपचार 
सुरु गनु्दपर्दछ । बबरामीिो अबस्ा झनै बबरिटेमा वा ननिो हुन नसिटे मा स्ास्थ्य िाय्दििा्दिो सहयोग 
ललईहाल्ुपछ्द । 

स्ास्थ्य िाय्दििा्द एवं आफ्ो क्षटेत्रिा स्ास्थ्य असधिारीहरुलाई िो र िति जना बबरामी छन् भन्नटे बारटेमा 
जानिारी गराएमा उनीहरुलाई लामखुट्टे ननयन्त्रणिो लातग सामुराबयि स्रिो प्रयास (पृष्ठ १८ रटेखखिो खण् 
हटेनु्दहोस)् िकहलटे गनने भन्नटे राहा हुन्छ । 

लामखुट्टेलटे सार्ने रोगको रोकथाम
पहेंलो ज्वरो (पृष्ठ १२ हटेनु्दहोस)् वा जापाननज ईन्टेफलाईनटस (पृष्ठ १७ 
हटेनु्दहोस)् पाइनटे क्षटेत्रहरुमा बालबच्ा र वयस्कलाई खोप लगाएर यस्ा 
रोगहरुिो रोिराम गन्द सकिन्छ ।  लामखुट्टे मान्द किटनाशि तवरारी 
प्रयोग हुनटे क्षटेत्रमा तिनिो प्रयोगमा सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ किनिी 
किटनाशि तवरारीलटे माननस र वािावरणलाई हानी गर्दछन् (पृष्ठ २१ रटेखख 
२२)। त्यसिारण अन्य उपायहरुबाट नै लामखुट्टेिो टोिाईबाट बच्ु (पृष्ठ १९ 
रटेखख २०) र लामखुट्टेिो प्रजननलाई रोक्ु (पृष्ठ २३) सुरक्षीि र प्रभाविारी 
हुन्छ । 

रोगको रोकथामको लागग 
लामखुट्टेलटे प्रजनन गन्नसक्टे 
स्ानहरुलाई ननमु्नल पानने र 

पानीको भाँडो कससनटे गरर बन्द 
गनु्नपर्न ।
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मलटेररया
मलटेररया तवशटेर गरी राकत्रिाललन समयमा टोक्टे एनोकफललस 
(Anopheles) भनननटे लामखुट्टेिो टोिाईबाट प्ाज्ोकडयम 
(Plasmodium) नामि परजीवीबाट माननसमा सरटेपसछ हुन्छ । 
सामान्य अबस्ािो मलटेररया (uncomplicated मलटेररया भनननटे) 
िो धटेरैजसो बबरामीिो हिमा ज्वरो र जाडो (chills) िो चक्र असहज 
भएपनन उपचार गरटेमा िटे कह करनमा हराएर जान्छ । िर उपचार नगररएिो 
खण्मा भनटे मलटेररया सछटै् नै खिरनाि हुन जान्छ । यसैलाई नै गम्भिर 
प्रिृतििो मलटेररया (severe malaria) भननन्छ । मलटेररया हुनटे क्षटेत्रमा 
िसैलाई िारण राहा नहुनटे किससमिो ज्वरो आएमा रगििो पररक्षणिो लातग स्ास्थ्य िटे न्द्रमा गईहाल्ुपछ्द 
।  पररक्षणबाट मलटेररया रटेखखएमा वा पररक्षण उपलब्ध नभएपनन स्ास्थ्य िाय्दििा्दलाई मलटेररयािो 
आशंिा लागटेमा िुरुनै् त्यसिो औरसधबाट उपचार सुरु गररहालु्पछ्द ।  

फरि किससमिा परजीवीहरुबाट faliciparum, vivax र अन्य किससमिो मलटेररया हुनटे गछ्द । स्ास्थ्य 
ननिायहरुलाई िुन ठाउँमा िुन प्रिारिा मलटेररया पाईन्छन् र िुन औरसधहरुलटे राम्ोसँग िाम गछ्दन् भन्नटे 
जानिारी हुन्छ (पृष्ठ २९ रटेखख ४४)। औरसधिो प्रयोग नगररएिो खण्मा मलटेररया फटे रर पनन धटेरै पटि रटेखखन 
सकछ किनिी यसिा परजीवीहरु बबरामीिो िलटेजोमा रहटेिा हुन्छन् । औरसधहरुलटे भनटे परजीवीहरुलाई 
मारटेर ननिो हुन मद्दि गछ्दन् । 

साना शशश,ु ५ बर्द मुननिा बालबाललिा, गभ्दविी मकहला, एचआईभी भएिा माननसहरुलाई मलटेररया 
खिरनाि हुन्छ । गभा्दबस्ा वा एचआईभी वा अन्य िुन ैस्ास्थ्य समस्ालटे गरा्द शरररलटे संक्रमणसँग लड्न 
नसक्ा मलटेररया हुनटे वा गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (severe malaria) बबिससि हुनटे सभिाबना बढी हुन्छ ।  

सामान्य अबस्ाको मलटेररया (Uncomplicated malaria)
मलटेररयािो धटेरैजसो रटेखखनटे लक्षण भनटेिो ज्वरो हो । ज्वरो आउनटे जानटे गरररहन्छ र प्रत्यटेि चोटी िडा जचसो 
(chills) लटे पनन पछ्ाउँछ । िकहंलटेिाकहं ज्वरो िम हुनटे र पससना आउनटे हुन्छ । िरातप मलररयािो धटेरैजसो 
घटनाहरुमा यकह रुप नहुन पनन सकछ । अन्य लक्षणहरु पनन रटेखखन्छन,् िर सबैलाई भनटे हँुरैन र ति अन्य रोगिा 
पनन लक्षण हुन सकछन् । 

सामान्य अिस्ाको मलटेररया (uncomplicated malaria) का लक्षणहरु
• ज्वरो मध्यम भएपनन बढी नै हुन्छ, १०२ कडतरि फरटेनईट (३९ कडतरि सटेशटिरिटेड) वा बढी

• जचसो (chills) र पससना आउनटे (sweats)

• टाउिो रखु्नटे र शररर रखु्नटे

• वािवािी, बान्ा, भोि नलाग्नु 

• रतिअल्पिािो िारणलटे पहेंलोपन र िमजोरी

• मध्यम (mild) जलन्डस (आँखािो सटेिो भाग पहेंलो हुनु वा गोरो छाला भएिो ब्यतिी पहेंलो हुन)ु

•  Spleen बढ्नु (स्ास्थ्य िाय्दििा्दलटे पटेटिो जाँचबाट यसिो महशुस गर्दछन् )

मलटेररयाको लामखुट्टेको 
पखटेटामा धब्ा हुन्छन् ।
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मलटेररया भए नभएिो रगििो पररक्षणबाट टुङ्ो लागछ । 
िुनै मलटेररया पररक्षणिो लातग सकु्ष्मरश्दि यन्त्र चाकहए 
पनन समूराय स्रिा धटेरैजसो स्ास्थ्य िाय्दििा्दलटे एि 
रोपा रगि मात्र चाकहनटे rapid test kits िो प्रयोग 
गछ्दन् । उपचार नगररएमा िटे कह बर्दसम्म नै धटेरैपटि ज्वरो 
र जाडो (chills) हुनटे हुनालटे हालैिा िटे कह मकहनाहरुमा 
पनन त्यस्ै लक्षण रटेखखए नरटेखखएिो बारटेमा सोध्ुपछ्द । 

सामान्य अिस्ाको मलटेररया (uncomplicated malaria) को उपचार
रगििो पररक्षणलटे मलटेररया रटेखाएमा वा रगििो पररक्षण उपलब्ध नभएपनन मलटेररया भएिो आशंिा 
गनने भरपरको िारण भएमा मलटेररयािो औरसधिो सुरुवाि गररहालु्पछ्द (पृष्ठ २९-४४) । तवशटेरगरी P. 
falciparum मलटेररया भएिो क्षटेत्रमा िुरुनै् उपचार गररहालु्पनने हुन्छ । लामखुट्टेिो माध्यमबाट मलटेररया 
अरुमा पनन सनने िारणलटे गरा्द बबरामी माननसिो उपचार गररहालटेमा अरु ब्यक्तिमा संक्रमण फैललनबाट 
जोतगन्छ ।  

स्ाननय स्ास्थ्य ननिायहरुलटे िुन औरसधिो ससफाररस गरटेिा छन् भन्नटे िुरा जान्नुपछ्द । िुनै क्षटेत्रमा पकहलटे 
प्रयोगमा रहटेिा औरसधहरुसँग मलटेररयािो प्रतिरोध क्षमिा बबिास भईसिटे िो हुन्छ । यसिो अर्द पकहलटे 
मलटेररयािो रोिराम वा उपचारमा प्रभाविारी रहटेिो िुनै औरसध अब रप िाम नगनने हुन्छ । िुनै एि क्षटेत्रमा 
मलटेररया ननिो पारटेिो औरसध अिको क्षटेत्रमा पाईनटे मलटेररयालाई ननिो पान्द सकछ भन्नटे हँुरैन । 

मलटेररयािो बबरामीलाई ज्वरो आउनटे, बान्ा हुनटे वा झाडापखाला पनन भएमा पुनज्दललय झोल 
(rehydration drink) ललनटे, आराम गनने, स्च् पानी र सूप तपउनटे गनु्दपछ्द । 

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुरा ! राम्ो महशुस हुन रालटे पनन िोकिएिो अबसधसम्मिै सबै औरसधिो प्रयोग गनु्दपछ्द । 
औरसध ललन छोडटेिो खण्मा मलटेररया फटे रर रटेखखनटे र औरसधलटे फटे रर िाम नगन्द सकछ ।

एक थोपा रगतबाट मलटेररयाको Rapid 
Diagnostic Tests (RTD) भनननटे पररक्षण गररंदै 

। मलटेररयाको औषसध शुरु गररसकटे को भए चानहं, 
पररक्षणलटे सनह पररणाम ननदन पनन सकर ।

आफ्ो सबै औषसध खाएकी मनहला 
ननको भैसकटे नक रन् ।

आफ्ो सबै औषसध नखाएकी मनहला भनटे अझै 
पनन ओछ्ानमै बबरामी सरन् ।
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मलटेररयाको कारणलटे गभ्भिती महहला र बच्ामा िटेखखर्टे रक्तअल्पता
मलटेररयािो उपचार नगररएिो खण्मा यसलटे रतिअल्पिा अरा्दि एनटेतमया (रगिमा आईरनिो िमी) 
हुन्छ । रिाई, िमजोरी र सास सछटो सछटो ललनुपनने (shortness of breath) यसिा लक्षणहरु हुन् 
। रतिअल्पिा बबशटेरगरी गभा्दवस्ा र साना बालबाललिाहरुिो लातग हाननिारि हुन्छ । गभा्दवस्ामा 
मलटेररयासँगै रतिअल्पिािो िारणलटे गरा्द शशशुिो जन्म सछटो हुनटे, सानो शशशु जखन्मनटे र बच्ा जन्मँरा 
हुनटे रतिश्ावलटे झनै खिरा ननम्त्याउलटे हुन्छ ।  

िकहलटेिाहीं मलटेररयालटे ज्वरो आउनटे, जाडो हुनटे (chills) वा बबरामीलाई हुनटे अन्य िुनै पनन खालिो 
लक्षणहरु नहुन सकछ । िर िुनै क्षटेत्रमा मलटेररया रटेखखएिो छ र बच्ा वा गभ्दविी मकहलालाई 
रतिअल्पिा (anemia) छ भनटे मलटेररयािो पनन जाँच गराईहाल्ुपछ्द । आईरन पाईनटे खानटेिुरा प्रशस् 
मात्रामा नखाएिो िारणलटे रतिअल्पिा भएिो भए त्यस्ो खानटेिुराहरु खानुपछ्द । िर मलटेररयािो 
िारणलटे भएिो हो भनटे रतिअल्पिा झनै खराब भई रप हानी नहुन करनिा लातग जतिसक्ो चाँडो 
मलटेररयािो औरधोपचार गनु्दपछ्द ।  

मलटेररया धटेरै भएिो क्षटेत्रमा गभ्दविी मकहलालटे मलटेररयािो रोिरामिो लातग sulfadoxine + 

pyrimethamine ललनुपछ्द । गभा्दवस्ामा स्ास्थ्य संस्ामा गररनटे ननयतमि चटेिजाँचिा क्रममा 
यसलाई करनटे गररन्छ । गभा्दवस्ािो पकहलो ३ मकहनामा भनटे करनुहँुरैन, िर त्यसपसछ भनटे गभा्दवस्ा भरी ३ 
पटि करनुपछ्द (पृष्ठ ३६ हटेनु्दहोस् ) । 

रक्तअल्पताको लक्षणहरु 
• तगजा र आँखािो ढिनीिो तभकत्र भाग पहेंलो हुनु 

• िमजोरी

• रिान

• ररगंटा लाग्नु 

• सास फटे न्द गाहको हुनु 

• मुटुिो धड्िन बढ्नु 

रतिअल्पिािो पररक्षणिो लातग रगििो जाँच गररन्छ । 
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गम्भिर प्रकृतिको मलटेररया (severe malaria)
सामान्य अवस्ािो मलटेररया (uncomplicated malaria) िो उपचार नगररएमा वा सछटै् नगररएमा 
गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (severe malaria) बबिससि हुन्छ । िसैिो मलटेररया “Plasmodium 
falciparum” (P. falciparum) नामि परजीवीबाट भएिो खण्मा गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया 
(severe malaria) हुनटे सभिावना बढी हुन्छ । गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (severe malaria) भएिो 
ब्यक्तिलाई अस्पिालमा राम्ो उपचार चाकहन्छ । गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (severe malaria) भएमा 
बबशटेरगरी करमागमा यो फैललन्छ (यो अबस्ालाई “सटेरटेब्रल मलटेररया”) र १-२ करनमा नै मृत्यु हुन्छ । 

गम्भिर प्रकृवतको मलटेररया (severe malaria) को खतरापूण्भ लक्षणहरु
• बस्न र उतभन पनन नसक्टे गरी िमजोर हुन,ु सावधान भएर बस्न नसक्ु

• मानससि भ्रम हुनु (mental confusion), convulsions, वा सचटेिना हराउनु

• पटि पटि वान्ा आउन,ु तपउन वा खाजा पनन खान नसक्ु

• सछटो सछटो सास ललनु वा सास ललन पनन िठीन हुनु

• न्यून रतिचाप वा अन्य shock िा लक्षणहरु (प्रारतमि उपचार पररच्टेरिो पृष्ठ ११ हटेनु्दहोस)् ।

• मृगौला िाम गन्द छोड्न राल्टे हुनालटे तपसाबमा िमी आउनु वा तपसाब िालो (dark) हुनु 

स्ास्थ्य िाय्दििा्दलटे ननम्न िुरािो लातग रगि र तपसाविो पनन जाँच गर्दछन:् 

• रतिअल्पिा (रगिमा आईरनिो मात्रामा िमी)

• तपसाबमा हटेमोग्ोबबन

• रगिमा जचनन (ग्ुिोज) िो मात्रामा िमी

गम्भिर प्रकृवतको मलटेररया (severe malaria) को उपचार
गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (severe malaria) भएिो िुनै वयस्क र बच्ालाई नशामा वा मांशपटेशशमा 
सूई लगाएर २४ घटिा वा बढीसम्म artesunate करनिो लातग उच् प्रतवसधिो िाललम प्राप् स्ास्थ्यिमनी 
चाकहन्छ । त्यसैलटे यसिो उपचार हुनटे अस्पिाल नजजिै नभएमा अस्पिाल पुगुन्टेल सम्मिो लातग िाललम 
प्राप् स्ानीय स्ास्थ्य िाय्दििा्दलटे artesunate वा quinine िो सुई लगाएर सहयोग गन्द सकछन् 
। artesunate िो सुई उपलब्ध नभएमा ६ बर्द मुननिा बालबाललिालाई मलद्ारमा Artesunate 
क्ाप्ुल करनटे गररन्छ (पृष्ठ ३८ हटेनु्दहोस)् । आिस्मिि उपचारलटे मलटेररयािो उपचार हुन नसक्टे भएिोलटे ३ 
करन वा बढी समयसम्मिो रप खानटे औरसध आबश्यि पछ्द । 
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मलटेररयाको रोकथाम
मलटेररयािो रोिरामिो लातग िुनै खोप छैन । मलटेररयािो उपचारमा प्रयोग हुनटे औरधीहरु नै तवशटेरगरी 
माननसहरु एि ठाउँबाट अिको ठाउँमा भ्रमण गरा्द िकहलटेिाकहं रोिरामिो लातग प्रयोग गनने गररन्छ । 
रोिरामिो लातग प्रयोग हुनटे औरसधिो डोज रैननि, साप्ाकहि वा माससि हुनसकछ । िटे कह रटेशहरुमा 
गभा्दवस्ािो अखन्म ६ मकहनामा मलटेररयािो रोिरामिो लातग औरसधहरुिो प्रयोग गनु्द उपयोगी हुन्छ 
(हटेनु्दहोस् sulfadoxine + pyrimethamine, पृष्ठ ३६)। वरा्द याममा मात्रा मलटेररया रटेखखनटे रटेशहरुमा 
भनटे प्रत्यटेि वर्द त्यस अवसधमा िाय्दक्रम माफ्द ि मलटेररया रोिरामिो औरसधहरु बच्ाहरुलाई करनटे गररन्छ । 

किटनाशि तवरारीबाट प्रशोसधि झुलतभत्र सुत्ु नै 
मलटेररया रोिरामिो उत्तम उपायहरु मध्यटेिो एि हो 
। यस्ा झुलहरु एि वा एिभन्ा वढी किटनाशि 
तवरारीबाट प्रशोधन गररएिा हुन्छन् जुन मलटेररयाबाट 
प्रभातवि हुनुिो िुलनामा सापटेलक्षि रुपमा सुरलक्षि 
नै माननन्छन् । मलटेररया र लामखुट्टेबाट सनने अन्य 
रोगहरुबाट जोतगन झुलहरुिो उपयोग (पृष्ठ २०) मा रप 
जानिारी करईएिो छ ।

समूरायिा धटेरैजसो घरहरुलाई समाबटेश गनने गरी 
ननशुल्ः रुपमा किटनाशि तवरारीबाट प्रशोसधि 
झुल तविरण गनने र िाललम प्राप् िामरारबाट घरतभत्र 
सुरलक्षि तवरारी छकिनि नटे (पृष्ठ २२) अतभयानहरु सञ्ालन 
गरी मलटेररयािो रोिराम गन्द सकिन्छ । मलटेररया 
सानने लामखुट्टेिो प्रजननमा रोि (पृष्ठ २३) लगाउनटे वा 
तिनिो फुलहरुबाट बच्ा हुनबाट रोक्टे पनन गन्द सकिन्छ । लामखुट्टेिो टोिाईबाट जोतगएमा तिनबाट सनने 
रोगहरुबाट पनन बच् सकिन्छ (पृष्ठ १९ रटेखख २०) । 

माननसहरुलटे रगि पररक्षण र औरधीहरुिो 
खच्द वहन गन्द नसक्टे र स्ास्थ्य सटेवािो 
पहँुचिो अभाव भएिो क्षटेत्रमा मलटेररया वढी 
हुनटे गछ्द । िुनै एि ब्यक्तिलाई मात्र पनन 
मलटेररया भएसम्म स्ानीय लामखुट्टेहरुबाट 
अन्यलाई संक्रमण सन्द सकछ । रोिराम 
अतभयानहरु सफल हुनिो लातग तिनलटे 
गररतव र अन्यायिो मूल िारणहरुलाई 
सम्बोधन गरदै सबैलाई उपचार उपलब्ध 
गराउन सकु्पछ्द ।  

... र सडकमा रहटेका 
खाल्ाखुल्ल्मा 
पानी भररनु ।

मलटेररयाको कारणहरु
प्रत्यटेि वर्दिो वरा्द याम

मलटेररया प्रभातवि क्षटेत्रमा 
गएर आएिा माननसहरुबाट 
रोग घरमा आउँरा

स्ास्थ्य संस्ामा औरधी 
नहुनु

नयाँ झुलहरु उपलब्ध नहुनु

मलटेररयाको लामखुट्टेलटे रातको समयमा टोक्टे गर्नन् । 
त्यसकारण मलटेररयाको रोकथामको लागग नकटनाशक 
गिषादीबाट प्रशोधन गररएको झुल मुनी सुत्ुपर्न । 

शशशुको सानो ओछ्ान (cradle) लाई जालीलटे पनन 
रोपु्पर्न ।
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डटेगु,ं पहेंलो ज्वरो, जजका र चिकुर्गुनर्या
डटेङु्, पहेंलो ज्वरो, जजिा र जचिुनगुननया फरि फरि भाईरसबाट हुनटे तवतभन्न किससमिा रोगहरु हुन् । बय 
रोगहरु सटेिो वा चाँकरिो रंगिो रोप्ािो bands striped खुट्ा भएिा िालो लामखुट्टेिो टोिाईबाट 
सछ्दन् । बयननहरुमध्यटेिा रईु पहेंलो ज्वरोिा लामखुट्टे (Aedes aegypti) र Asian tiger mosquito 
(Aedes albopictus) हुन् । तिनलटे करनिो समयमा (बबशटेरगरी एिा बबहानै र करउँसो अबटेर) टोक्टे गछ्दन् 
भनटे हामीलटे पानी जम्मा गनने ठाउँमा र पानी जम्मा भएिो अरु िुनै पनन ठाउँमा प्रजनन (breed) गर्दछन् । 
यस्ा लामखुट्टेहरु घरतभत्र र यसिो आसपासमा रहन्छन् । छायाँ परटेिो, अँध्यारो स्ानहरु जस्ो टटेबल र 
ओछ्ान मुनी वा अँध्यारो िुनाहरुमा बयननहरु बसछन् । िुनै क्षटेत्रमा जजिा, डटेगुं र जचिनगुननया नाम गरटेिा 
सबै रोगहरु पाईनटे भएमा िुनै ब्यक्तिमा िुन भाईरस छ भनी ठ्ाकै् छुट्ाउन गाहको हुन्छ । 

डटेगुं (पृष्ठ ११), पहेंलो ज्वरो (पृष्ठ १२), जजिा (पृष्ठ १३) र 
जचिुनगुननया (पृष्ठ १५) िा तवतभन्न साझा लक्षणहरु हुन्छन् । 
बयननहरुबाट ज्वरो आउनटे र शररर रखु्नटे हुन्छ । िर िसैलाई भनटे 
िुनै पनन लक्षण नरटेखखन सकछ । रोगलाई राहा पाउन गररनटे 
रगििो जाँच नगरटेसम्म रोग भएिो समटेि राहा नहुनटे हुन्छ । 
संक्रतमिमा िुनै लक्षण नरटेखखए पनन लामखुट्टेलटे संक्रतमिलाई 
टोिटे र अरुलाई टोक्ा सङ्क्रमण त्यिा पनन फैललन्छ । 

डटेगु,ं पहेंलो ज्वरो, जिका र चचकुर्गुहर्याको उपचार 
एउटै हुन्छ
धटेरैजसो अबस्ामा बय ४ वटा भाईरसजन्य रोगहरुिो सहजै (घरम)ै उपचार गन्द सकिनटे भएपनन शशश,ु बृधि वा 
एचआईभी संक्रतमि वा अन्य िुनै खिरािो लक्षण जस्ोकि ज्वरो १०४ कडतरि फरटेनाईट (४० कडरिी सटे.) भएिो 
अबस्ामा स्ास्थ्यिमनीिो सहयोग ललनुपछ्द । 

डटेगु,ं पहेंलो ज्वरो, जजिा र जचिुनगुननयािो िुनै औरसध हँुरैन । बय सबैिो उपचार घरमै आराम 
गरटेर, प्रशस् मात्रामा पानी वा िरल परार्दिो सटेवन गरटेर र रखुाई एवं ज्वरो िम गन्द प्ाराससटामोल 
(acetaminophen) ललएर (पृष्ठ २९ हटेनु्दहोस)् गन्द सकिन्छ । प्ाराससटामोल aspirin वा ibuprofen 
भन्ा सुरलक्षि माननन्छ जुन severe डटेङु् (पृष्ठ ११ हटेनु्दहोस)् भएिो अबस्ामा खिरनाि हुनसकछ । मकहला 
गभ्दविी भएिो अबस्ामा समटेि पटेटमा बबिससि हँुरै गरटेिो शशशुिो लातग प्ाराससटामोल सुरलक्षि भएपनन 
aspirin र ibuprofen लटे हानी गन्द सकछन् ।  

डटेगु,ं पहेंलो ज्वरो, जिका र चचकर्गुहर्या सबैको रोकथाम एउटै हुन्छ । 
यस्ा रोगहरुिो रोिरामिो लातग लामखुट्टेिो टोिाईबाट जोतगनटे (पृष्ठ १९ हटेनु्दहोस)् र लामखुट्टेिो प्रजननिो 
रोिराम (पृष्ठ २३) गनु्दपछ्द । पहेंलो ज्वरोबाट बच् छुटै् खोप हुन्छ । 

बय लामखुट्टेहरुलटे धटेरै रोग सार्नन् । खुट्ामा 
कालो र सटेतो stripe हुन्छन् ।
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डटेगुं ज्वरो (Breakbone ज्वरो)
डटेगुं प्रायःजसो गमनी र वरा्द याममा हुनटे गछ्द । घना बस्ी भएिा शहर र अन्य स्लहरुमा यो बढी हुनटेगछ्द । 
माननसहरुलटे पानी भन्डारण गनने स्ल र पानी जम्मा हुनटे िुनै पनन स्ान जस्ोिी िटिटेनरहरु र ढलिो राम्ो 
व्यबस्ा नभएिो जतमनमा लामखुट्टेलटे प्रजनन गर्दछन् । 

पकहलो पटि डटेगुं हँुरा भनटे आराम गनने र प्रशस् मात्रामा िरल परार्दिो सटेवन गरटेर पुरानै अबस्ामा फि्द न 
सकिन्छ । रोस्ो पटि वा त्यसपसछ डटेगुं हँुरा भनटे ननिै खिरनाि हुन्छ ।  

रोगिो सुरुवाि आिस्मिि रुपमा अत्यसधि ज्वरो आउनुिा सारै शरररिो रखुाईबाट हुन्छ । ३-४ करनपसछ 
बबरामीलटे आराम महशुस गरटेपनन हाि र पैिलामा फोिा (खनटरा) रटेखा पछ्द । फोिा पाखुरा, खुट्ा, र शररर 
(प्रायः अनुहारमा भनटे हुरैन) मा फैललन्छ । डटेगुंिा अन्य रुपहरु हुनसक्टे भएपनन धटेरैजसोलाई अत्यसधि ज्वरो र 
रईु वा त्यसभन्ा बढी अन्य लक्षणहरु रटेखखन्छन् । 

डटेङु्को लक्षणहरु
• एक्ासस बढी ज्वरो, १०२ कडतरि फरटेनहाइट (३९ कडतरि सटेशटिरिटेड) वा बढी

•  मांशपटेशी र जोननी रवैुमा अत्यसधि शाररररि रखुाई हुनु (त्यसिारण breakbone ज्वरो पनन 
भननन्छ)

• टाउिो रखु्न,ु आँखा पछाडी रखु्नु

• फोिा (खनटरा)

• घाँटी रखु्नु 

• वािवािी वा बान्ा

• िडा जाडो (chills)

• अत्यसधि रिाई

उपचार (पृष्ठ १० हटेनु्दहोस)् लटे सहज महशुस हुन्छ । िर डटेगुंिा खिरािा लक्षणबारटे बबचार गनु्दपछ्द । िुरुन्ै 
उपचार नगररएमा ज्ान समटेि ललन सकछ । 

डटेगुंका खतरापुण्भ लक्षणहरु
• छालामा रगििो साना धब्ाहरु रटेखखनटे वा नाि, िान वा मुखबाट रगि आउनटे हुन्छ 

• पटेट सुलन्ननु वा बान्ा र करशामा रगि (पटेटमा भएिो रतिश्ाबिो िारणलटे)

• खान वा तपउन पनन नसकु्

•  हडबकडनु, धड्िन बढ्न,ु छाला जचसो हुनु वा shock िा अन्य लक्षणहरु रटेखखनु । रगििो पररक्षण 
उपलब्ध भएमा बढी hematocrit वा िम platelets हुनु भनटेिो नराम्ोिो संिटे ि हो । 

Severe डटेङु्िो उपचार नशा माफ्द ि (IV) जतिसक्ो चाँडो िरल परार्द (fluids) करएर र रगििो िमीिो 
उपचार गरटेर मात्र गन्द सकिन्छ । खिरािा लक्षणहरु रटेखखएमा िुरुनै् अस्पिाल लतगहालु्पछ्द । 

रोकथाम
लामखुट्टेिो टोिाईबाट जोतगनटे (पृष्ठ १९) र लामखुट्टेिो प्रजननिो रोिराम गनने (पृष्ठ २३) गनु्दपछ्द । 

डटेगुं ज्वरो (Breakbone ज्वरो)
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पहेंलो ज्वरो (Yellow Fever)
पहेंलो ज्वरो अतरििा र रलक्षणी अमटेररिामा बढी हुनटे गछ्द । Tropical rain forests क्षटेत्रिा 
मननसहरुलाई जङ्ली पहेंलो ज्वरो (jungle yellow fever) हुन्छ भनटे धटेरैजसो पाईनटे भनटेिो सहरी पहेंलो 
ज्वरो (urban yellow fever) नै हो । 

धटेरैजसो माननसहरु पहेंलो ज्वरोबाट पूण्दिया ननिो भई उनीहरुमा रोग प्रतिरोसध क्षमिा बबिास हँुरा फटे री 
पहेंलो ज्वरोबाट प्रभातवि हँुरैनन् । रोरै माननसहरुलाई मात्रै गम्भिर प्रिृतििो पहेंलो ज्वरो (severe 
yellow fever) हुन्छ जुन उपचार गरटेसँगै ठीि भईहालछ ।  

पहेंलो ज्वरोका लक्षणहरु
• ज्वरो

• िडा जाडो हुनु (Chills)

• मांशपटेशीिो रखुाई (बबशटेरगरी ढाडिो रखुाई)

• टाउिो रखु्नु

• भोि नलाग्नु

• वािवािी र बान्ा

• मुटुिो धड्िन िम हुनु 

• प्रिाशसँग आँखाहरु संवटेरनशशल हुनु 

• छाला, आँखा र जजब्रो रािो हुनु

धटेरैजसो माननसहरुमा ३-४ करनमा यो समस्ा हराएर जान्छ । 

उपचार (हटेनु्दहोस् पृष्ठ १०) गरटेमा सहज महशुस हुन्छ । िर खिरािो लक्षणहरुबारटे ध्यान करनुपछ्द । 

गम्भिर प्रकृवतको पहेंलो ज्वरोका खतरायुक्त लक्षणहरु
पहेंलो ज्वरोिो हिमा ननिो महशुस गरटेिो िटे कह घटिाहरुमा वा पकहलो करनपसछ नै धटेरै ज्वरो फिने र आउनटे र 
बय मध्यटेिा िटे कह लक्षणहरु रटेखा पछ्दन:् 

• जलन्डस (आँखािो सटेिो भाग वा गोरो छाला पहेंलो हुन)ु

• पटेटिो रखुाई

• मुख, नाि वा आँखाबाट रगि बग्नु

• वान्ा हुनु

• बान्ा र करशामा रगि रटेखा पनु्द (पटेटतभत्र रतिश्ाव भएर)

यस्ो किससमिा िुनै पनन खिरािा लक्षणहरु रटेखखएमा िुरुनै् अस्पिाल गईहाल्ुपछ्द । 

रोकथाम
खोपहरुबाट पहेंलो ज्वरोिो रोिराम हुन्छ (खोपहरु पररच्टेरिो पृष्ठ ११ हटेनु्दहोस)् । सारै लामखुट्टेिो 
टोिाईबाट जोतगनटे (पृष्ठ १९) र लामखुट्टेिो प्रजननिो रोिराम गनने (पृष्ठ २३) िाम गनु्दपर्दछ । 
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जजका भाईरस
जजिािो िारणलटे िटे कह करन मात्र मध्यम ज्वरो, खनटरा (फोिा), आँखािो जलन हुनटे र शररर रखु्नटे हुन्छ । िर 
जजिािो संक्रमण भएिा धटेरैजसो माननसहरुमा िुनै लक्षण नरटेखखन पनन सकछन् । 

जिकाको लक्षणहरु
•  १-२ करन रोरै ज्वरो आउनटे, सामान्यियाः १०१ कडतरि फरटेनाईट (३८ कडतरि सटेशटिरिटेड) 

भन्ा बढी होइन)

• खनटरा (फोिा)

• रािो वा तपरो आँखा 

• जोनननि िो रखुाई 

• छाला जचलाउनु 

• मांशपटेशशिो रखुाई र टाउिो रखु्नु

जजिा प्रायः सामान्य नै हुन्छ र िटे कह करन वा १ हप्ाम्म रहन्छ । जजिा भाइरसबाट संक्रतमि ब्यक्ति अस्पिाल 
नै जानुपनने गरर बबरामी भनटे हँुरैनन् । 

उपचार गररएमा (पृष्ठ १० हटेनु्दहोस)् ननिो महशुस हुन्छ । 

रोकथाम
जजिािो रोिरामिो लातग लामखुट्टेिो टोिाईबाट बच्टे (पृष्ठ १९ हटेनु्दहोस)् र लामखुट्टे ननयन्त्रणिो सामुकहि 
अभ्ास (पृष्ठ २३ हटेनु्दहोस)् गनु्दपछ्द । धटेरैजसो जजिा लामखुट्टेिो टोिाईबाट सनने भएपनन असुरलक्षि यौन 
सम्पि्द बाट पनन जजिा भएिो पुरुरबाट मकहलामा सन्दसकछ । त्यसिारण जजिा भएिो क्षटेत्रमा यौन 
सम्पि्द िा बटेला िन्डमिो प्रयोग गरटेमा यसिो फैलावटलाई रोक् सकिन्छ । 

जजका र गभा्छवस्ा
गभ्दमा रहटेिो शशशुिो लातग जजिा ननिै नै खिरनाि हुन्छ । 
जजिािो िारणलटे microcephaly भनननटे गम्भिर अबस्ा 
भएिो शशशुिो जन्म हुन्छ जसमा शशशुिो टाउिो ननिै नै सानो 
हुन्छ । गभा्दबस्ामा जजिा भएिी मकहलाबाट जन्मटेिो बच्ा 
जन्मनासार मनने वा शाररररि र मानससि बबिासमा समस्ा पैरा 
हुन्छ । सौभाग्यबस यस्ा धटेरैजसो शशशुहरुमा यस्ो समस्ा 
रटेखखरैन । िर सबै मकहलाहरु बबशटेर गरी गभा्दधारण गनने सक्टे 
मकहलाहरुलटे िपडा ओढ्नटे, लामखुट्टे धपाउनटे सुरलक्षि रसायनहरु 
(repellents) प्रयोग गनने, घरमा जाली र झुलिो प्रयोगबाट 
लामखुट्टेहरुलाई टाढ ैराख्नटे जस्ा लामखुट्टेिो टोिाईबाट जोतगनटे 
उपायहरु अपनाउनुपछ्द (पृष्ठ १९ रटेखख २०)।
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जिकाको कारणलटे िन्मिात खोट (birth defects) सहहत शििुको िन्म भएमा
गभा्दबस्ामा जजिा भएर जन्म भएिो शशशुिो टाउिो र करमाग सानो हुन्छ । उसलाई दृबटि, 
सुनाई वा अन्य शाररररि समस्ाहरु भई मानससि सुस्िा हुन्छ । स्ास्थ्य िाय्दििा्दलटे ३ 
मकहनािो शशशुिो आँखा र दृबटि िो पररक्षण गनने र बालबबिास िाललिा (बालबच्ािो 
हटेरचाह पररच्टेरिो अनुसूची ए हटेनु्दहोस)् माफ्द ि उससँग अन्य बालबाललिािो क्षमिा र 
गतिबबसधहरुिो समटेि िुलना गरटेर समस्ािो पकहचान गन्द सकछन् । शशशुलाई आबश्यि 
सबै खोपहरु करनटे ि ननयतमि हटेरचाह गनु्दपछ्द । शशशु सानो टाउिो भएिो जखन्मएमा वा आँखा वा अन्य 
समस्ा पकहचान भएमा शशशुलाई आबश्यि पनने रटेरापी वा अन्य सामतरिहरु उपलब्ध हुनटे सरिारी वा 
सामूराबयि िाय्दक्रम बारटेमा पररवारलाई जानिारी गराउनुपछ्द । कढलो बबिससि हुनटे बालबाललिालाई 
पनन अन्य बालबाललिालाई जसै् आमावावु र पररवारलटे हौशला करनटे, िुरािानी गनने, खटेल्टे, नाचगान 
गनने, माया करनटे गनु्दपछ्द । िर उनीहरुलाई करमाग र शरररिो उपयोग गन्द ससिाउनिा लातग वढी सहयोग 
गनने, ससिाईनटे गतितवसधहरु रोहया्दएर गनने गनु्दपछ्द । यस्ा समस्ा भएिा बालबाललिालाई सहयोग 
गनने िररिा बारटेिो रप जानिारी हटेस्पटेररयनिो Disabled Village Children (पररच्टेर ३४) र 
दृबटितवकहन वालवाललिालाई सहयोग गनु्दपरटेमा कििाबहरुमा करईएिो छ ।

आफू बसटेिो स्ानमा जजिािो प्रिोप (outbreak) फैललएिो भएमा गभा्दधारण गनने बारटेमा प्रिोपिो 
अन्त्य भएपसछ मात्रै बबचार गनु्दपछ्द । िसर्द जजिा भाईरसबाट हानी िम गराउनिो लातग समूरायमा सबै 
मकहलाहरुलाई सुरलक्षि गभ्दननरोधिा उपायहरु सहजै उपलब्ध हुनुपछ्द (पररवार ननयोजन पररच्टेर र मकहला 
स्ास्थ्यः िाललम ननरनेशशिा पुस्िमा पनन हटेनु्दहोस)् ।

जजिा प्रभातवि क्षटेत्रमा यौनसम्पि्द िा माध्यमबाट मकहला र पुरुरबबच जजिा सन्द सक्टे हँुरा िन्डमिो प्रयोग 
गनु्दपछ्द । मकहला गभ्दविी भईसिटे िो भएमा जजिािो संक्रमणबाट जोतगन त्यस बटेलामा यौनसम्पि्द  नै नराख्नटे 
वा राख्नैपरटेमा पनन पुरुर सहिमनीलटे िन्डमिो प्रयोग गनु्द जरुरी हुन्छ ।  

जजिा नभएिो क्षटेत्रमा समटेि, मकहलािो यौनसारीलटे 
जजिा पाईनटे क्षटेत्रमा भ्रमण गरटेिो भएमा यौनसम्पि्द िो 
माध्यमबाट मकहलालाई जजिा सन्द सकछ । त्यसिारण 
त्यस्ो अबस्ामा उसलटे यौन सम्पि्द िा माध्यमबाट 
जजिा नसरोस् भनन त्यिाबाट फिने िो िम्तिमा पनन ६ 
मकहनासम्म िण्मिो प्रयोग गनु्दपछ्द । 

स्नपानबाट शशशुलाई जजिा सरदैन । आमालाई जजिा 
भएपनन शशशुिो पोरण र स्ास्थ्यिो सुरक्षािो लातग 
स्नपान नै उत्तम उपाय हो । 

हामीलटे बच्ा पाउनटे तबचार 
गरटेपछछ कन्डमको प्रयोग 
गन्द छोड्यौं । अहहलटे मटेरी 
श्ीमती गभ्दवती छछन् र यहाँ 
जजका भएको कारणलटे 
शििुको सुरक्ाको लातग 
लामखुट्टेको टोकाईबाट 
जोतगनटे र फटे रर कन्डमको 
प्रयोग गन्द थालटेका छयौं !
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चिकुर्गुनर्या भाईरस
जचिुनगुननयालाई खिरनाि रोग नमाननए पनन यसबाट हाि, खुट्ा, घुँडा र तपठँु्मा गम्भिर रुपलटे हुनटे जोनननि िो 
रखुाईलटे असहज पररस्स्तििो सृजना हुन्छ । यो यति तपडारायी हुन्छ कि तपकडिलटे ससधा भएर कहंड्न पनन 
नसक्टे हुन्छ । धटेरैजसोलाई ि एि हप्ामै सहज महशुस हुन्छ, िर ज्वरो हराएपसछ पनन रप िटे कह हप्ा वा 
मकहनौसम्म पनन जोनननि िो रखुाई रकहरहन्छ । रखुाई ि बरषौपसछ पनन रोहररन सकछ । 

नाबालि शशशुहरुिो लातग जचिुनगुननया अत्यन् खिरनाि माननन्छ । शशशुलाई उच् ज्वरो, छारटे रोग 
(seizures), बान्ा वा झाडापखाला भएमा स्ास्थ्य िाय्दििा्दलाई रटेखाईहाल्ुपछ्द । 

चचकुर्गुहर्याका लक्षणहरु
•  आिस्मिि ज्वरो, मध्यम वा उच्, १०१.४ कडतरि फरटेनहाईट (३८.५ कडतरि 

सटेशटिरिटेड) वा बढी

•  शरररिो अत्यसधि रखुाई, टाउिो रखु्न,ु घाँटीिो रखुाई र पटेटिो 
रखुाई

• वािवािी 

• फोिा (खनटरा)

• हप्ौ वा मकहनौसम्म जोनकोिो रखुाई

उपचार (पृष्ठ १० हटेनु्दहोस)् गररएमा ननिो हुन्छ । 

रोकथाम
जचिुनगुननयािो रोिरामिो लातग लामखुट्टेिो टोिाईबाट जोतगनटे (पृष्ठ १९) र लामखट्टेिो प्रजननिो 
रोिराम (पृष्ठ २३) गनु्दपछ्द । 

डटेगु,ं पहेंलो ज्वरो, जजका र जचकुनगुननया सानने लामखुट्टे लाई फूल 
पान्न धटेरै पानी पनन चानहंदैन । पानीलटे भररएको बोतलको बबकको 

मात्ै पनन काफी हुन्छ !
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वटेस्ट र्ाइल भाईरस (West Nile Virus)
वटेस्ट लाईल भाईरस क्ुलटेक्स (culex) गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया 
(severe malaria) नामि लामखुट्टेबाट सर्दछ । बय लामखुट्टेहरु 
मध्यम आिारिा, खैरो रंगिा र पटेटतिर सटेिो जचन्ह (whitish 
markings) भएिा हुन्छन् । करउँसो बय घर तभत्र र अन्य संरचना, 
झारपाि र बनस्पिी वरपर नै रहटेिा हुन्छन् । िाग, अन्य चराहरु 
वा घोडालटे वटेस्ट नाईल भाईरस सानने गछ्द । संक्रतमि जनावरलाई 
लामखुट्टेलटे टोकि पुनः माननसलाई टोक्ा भाईरस र रोग पनन सर्दछ ।

 

िटेस्ट र्ाईल भाईरसको लक्षणहरु
वटेस्ट नाईल भाईरसबाट संक्रतमि धटेरैजसोलाई बबरामीिो लक्षण नरटेखखनटे र यो भएिो िुरा राहा नै नहुनटे हुन्छ 
। िर संक्रतमि ५ जनामध्यटे १ जनालाई बबरामी भएिो महशुस हुनटे र िटे कह यस्ा लक्षण रटेखखनटे हुन्छन:् 

• ज्वरो

• टाउिो रखु्नु

• रिाई

• शररर रखु्नु

• वान्ा आउनु

• खनटरा (फोिा) आउनु 

•  lymph nodes सुलन्ननु

उपचार (पृष्ठ १० हटेनु्दहोस)् गररएमा सहज महशुस हुन्छ । 

युवािो िुलनामा बृधिलाई गम्भिर प्रिृतििो (severe) वटेस्ट नाईल भाईरस बबिससि हुनटे सभिावना बढी हुन्छ 
। खिरािो लक्षण रटेखखनटे बबबत्तिै जचकित्सििो सहयोग ललईहाल्ुपछ्द । 

गम्भिर प्रकृवतको (severe) िटेस्ट र्ाईल भाईरसको खतराको लक्षणहरु
• घाँनटमा रखुाई (Neck stiffness)

• रररराउनु (िम्पन हुन)ु

• प्ारालाईससस (कहंडडुल गन्द नसकु्)

• अचटेि हुनु

रोकथाम
वटेस्ट लाईल भाईरसबाट संक्रतमि मरटेिा चरा र बबरामी घोडा िुनै क्षटेत्रमा हुनु भनटेिो माननसमा पनन रोग सन्द 
सक्टे िुरािो संिटे ि हो । वटेस्ट नाईल भाईरसबाट रोिराम गनने खोप घोडालाई करईएमा माननसलाई पनन 
सुरक्षा हुन्छ । लामखुट्टेिो टोिाईबाट जोतगनटे (पृष्ठ १९ हटेनु्दहोस)् र लामखुट्टेिो प्रजाननिो रोिराम (पृष्ठ २३ 
हटेनु्दहोस)् गनु्दपछ्द ।  

यो लामखुट्टेलटे तलाउ िा अन्य पानी 
जमटेको स्ान िा फोहर पानीमा प्रजनन 

गर्न ।
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17जापाननज ईन्टेफलाईनटस

जापानर्ज ईन्टेफलाईटटस
जापाननज ईन्टेपलाईनटस Culex भन्नटे लामखुट्टेबाट सनने गछ्द । बय लामखुट्टेहरु मध्यम आिारिा, खैरो 
रंगिो र पटेटतिर भनटे सटेिो जचन्हहरु (whitish markings) भएिा हुन्छन् । तिनलटे प्रायः घाम ढल्टे पसछ र 
अँध्यारो भएपसछ टोक्टे गछ्दन् । करउँसोिो समयमा भनटे बय घरतभत्र र अन्य संरचनािा वरीपरी एवं झारपाि र 
वनस्पिीमा लुिटे िा हुन्छन् । जापाननज ईन्टेफलाईनटसलटे बढीजसो एशशया र पशचितम प्रशान् (western 
Pacific) क्षटेत्रिा माननसलाई प्रभातवि गर्दछ । धटेरै ब्यक्तिहरु गम्भिर बबरामी नहुनटे गरटेपनन िटे हीिो भनटे गम्भिर 
अबस्ािो सृजना भई करमागलाई नै असर गरी मृत्यु समटेि हुन्छ । 

िापाहर्ि ईन्टेफलाईटटसका लक्षणहरु
जापाननज ईन्टेफलाईनटसबाट प्रभातविलाई िुनै पनन लक्षण नरटेखखन सकछन् वा अन्य धटेरैजसो रोगहरुमा 
रटेखखएजस्ै लक्षणहरु (जस्ोकि ज्वरो, झाडापखाला, बान्ा, टाउिो रखुाई वा िमजोरी) मात्रै पनन रटेखखन 
सकछन् ।  

उपचार (पृष्ठ १०) गररएमा सहज महशुस हुन्छ । िर िुनै खिरािो लक्षण रटेखखएमा भनटे िुरुनै् अस्पिाल 
लतगहालु्पछ्द ।  

severe िापाहर्ि ईन्टेफलाईटटसका खतराका लक्षणहरु
• छारटेरोग (Seizures)

• प्ारालाईससस (कहंडडुल गन्द नसकु्)

• अचटेि हुनु

रोकथाम
खोपिो प्रयोगबाट जापाननज ईन्टेफलाईनटसिो रोिराम हुन्छ । सारै लामखुट्टेिो टोिाईबाट जोतगनटे (पृष्ठ 
१९ हटेनु्दहोस)् र लामखुट्टेिो प्रजननिो रोिराम (पृष्ठ २३) गनु्दपछ्द । 

ईन्टेफलाईटटस (lymphatic filariasis)
लामखुट्टेबाट सनने “filariasis” नामि सकु्ष्म किराहरुबाट ईन्टेफलाईनटस हुन्छ । संक्रमण भएिो धटेरै 
बर्दसम्म पनन िुनै लक्षण नरटेखखनटे हुन्छ । ईन्टेफलाईनटसिो समस्ा भएिो ठाउँमा यसिो फैलावटलाई 
रोक्टे उत्तम उपाय भनटेिो पकहलटे नै संक्रतमि भैसिटे िालाई औरसधबाट उपचार गनु्द हो । औरसधलटे माननसिो 
शरररमा रहटेिा परजीबीलाई मानने हँुरा लामखुट्लटे ति अरुलाई सारदैन । बबतभन्न किससमिा लामखुट्टेलटे रोग 
सानने गछ्दन् । त्यसिारण लामखुट्टेलटे टोक् बाट जोतगनटे (पृष्ठ १९ हटेनु्दहोस)् र तिनिो प्रजननिो रोिराम (पृष्ठ 
२३ हटेनु्दहोस)् गरटेमा संक्रमणबाट जोतगन सकिन्छ । 

लक्षणहरु संक्रतमि भएिो धटेरै समयपसछ मात्रै रटेखखन्छन् । यसबाट खुट्ा र पाखुरा सुनननटे र पुरुरिो हिमा 
scrotum पनन सुलन्नन्छ । ज्वरो र गकहरो रखुाईिो समटेि आक्रमण हुन्छ । 

उपचार गन्दिो लातग परजीबीलाई मानने र रोगलाई झनै खराब हुनबाट जोगाउनटे एशटिबायोनटि र 
एशटिप्ारासाईनटि औरसधिो प्रगोग गररन्छ ।  रखुाई र ज्वरो िम गन्द रखुाई िम गनने औरसध (Pain 
relievers) िो प्रयोग गररन्छ । िकहंलटेिाकहं शरररिो सुलन्नएिो भागिो लातग शल्यकक्रयाबाट उपचार 
गररन्छ । आफूलाई आबश्यि पनने औरसध र सुलन्नएिो खुट्ालाई सहज बनाउन चाकहनटे ब्ययाम र अन्य 
उपायिो लातग स्ास्थ्यिमनीसँग सल्ाह ललनुपछ्द ।  
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 डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
18 लामखुट्टेबाट सनने रोगहरु

लामखुट्टेको नर्यन्त्रणबाट रोगको रोकथाम
लामखुट्टेिो टोिाईबाट जोतगएर र घरमा वा समूरायमा लामखुट्टेिो प्रजनन िो ननयन्त्रण गरटेर लामखुट्टेबाट 
सनने रोगहरुिो रोिराम गन्द सकिन्छ ।  

यसिो लातग बबतभन्न किससमिा लामखुट्टेहरूलटे प्रजनन गन्द रुचाउनटे स्ान, आराम गन्द रुचाउनटे ठाउँ र टोक्टे 
समयिो बारटेमा जानिारी हुनुपछ्द । उराहरणिो लातग मलटेररयािो लामखुट्टेहरु रिातमण भटेगमा बढी पाईन्छन् 
र िलाउ (swamps) र अन्य जमटेिो पानीमा प्रजनन गर्दछन् । डटेगुं र पहेंलो ज्वरोिा लामखुट्टेहरु रिातमण 
र शहरी रबुै भटेगमा घरतभत्र र यसिो नजजिै पानी जम्मा हुनटे वा भन्डारण गररनटे ठाउँमा बसछन् । घरतभत्र धटेरै 
लामखुट्टेहरु छायाँ परटेिो, अँध्यारो ठाउँहरु जस्ोिी टटेबल वा ओछ्ान मुनन वा िुनाहरुतिर लुिटे िा हुन्छन् । 
घरबाकहर चाकहं छायाँ परटेिो ठाउँहरुमा पाईन्छन् । 

लामखुट्टेको बारटेमा कटे  थाहा 
छ ? ततनको टोकाईबाट 
कसरी बच्टे ?

तवहान सवटेरदै र 
साँझको बटेलामा 
ययनलटे बढीजसो 
टोकछन् ।

त्यस्ो बटेलामा साना 
वालवाशलकाहरुलाई 
झुलतभत्र राख्ुपछ्द ।

साँझको बटेलामा बाहहर 
ननुहाउन सबदैलाई सचटेत 
गराउनुपछ्द !
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19लामखुट्टेिो ननयन्त्रणबाट रोगिो रोिराम

लामखुट्टेलटे रोग सार्ने िररका

लामखुट्टेको टोकाईबाट जोतगर्टे
•  पाखुरा, खुट्ा, पैिला, घाँटी र टाउिोमा जतिसक्ो बढी छोतपनटे किससमिो लुगा लगाउनुपछ्द 

(जस्ोकि लामो ज्ािटे ट र लामो पाईटि वा स्कट्द, टाउिो छोप्टे िुनै िपडा, जुिा वा मोजा सकहि 
चप्पल उपयोगी हुन्छन)् । 

•  झ्ाल, ढोिा र प्ाल भएिो िुनै पनन ठाउँमा जाली लगाउनुपछ्द । झ्ालमा भएिो िुनै पनन 
प्ालहरुलाई टालु्पछ्द र जालीमा भएिो प्ाललाई पनन मम्दि गनु्दपछ्द । 

• जाली नभएिो अबस्ामा लामखुट्टे बाकहर गएपसछ झ्ालढोिा बन् गनु्दपछ्द ।

• पंखा लगाएमा समटेि त्यसिो हावालटे लामखुट्टे भागछन् ।

• रािी र करउँसै पनन आराम गरटेिो बटेलामा झुल लगाउनुपछ्द ।

• बाकहर सुिटेिो बटेलामा समटेि लामखुट्टेबाट जोतगन झुल लगाउनुपछ्द ।

त्यनह लामखुट्टेलटे पनहलो 
संक्रगमत ब्यक्तिबाट ल्ाएको 

भाईरस िा परजीिी स्वस् 
माननसलाई टोकटे र सार्न । 

रगतमा जजका, डटेगु,ं जचकुनगुननया, 
पहेंलो ज्वरो िा मलटेररया भएको 
ब्यक्तिलाई लामखुट्टेलटे टोकर । 

त्यनह लामखुट्टेलटे फटे रर 
अरु माननसलाई पनन 

टोकटे र रोग सार्न । 

अब यो ब्यक्ति पनन संक्रगमत 
हुन्छ र नयाँ लामखुट्टेलटे 

उसलाई टोकर 
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 डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
20 लामखुट्टेबाट सनने रोगहरु

झुललटे लामखुट्टेको टोकाईबाट िोगाउर् सहयोग गर्भ
झुललटे लामखुट्टेबाट हुनटे रोगहरुबाट २ किससमलटे जोगाउँछन् । िुनै पनन प्ाल र खाली ठाउँ नभएिो झुललटे 
झुलतभत्र भएिो ब्यक्ति समक्ष लामखुट्टे पुग्न करंरैन । सारै किटनाशि बबरारीबाट प्रशोसधि झुललटे त्यहाँ 
टाँससनटे लामखुट्टेलाई पनन माछ्द । त्यसिारण समूरायमा रोग फैलाउनटे लामखुट्टेिो संख्या घटाउन सबै घरिो 
प्रत्यटेि ओछ्ानमा एि झुलिो प्रयोग गनु्दपछ्द । िाय्दक्रमहरुलटे सबैलाई किटनाशि बबरारीबाट प्रशोसधि 
झुलहरु बाँड्रछन् किनिी सबैलटे त्यसिो प्रयोग गरटेमा लामखुट्टेिो संख्यामा िमी आई मलटेररया पनन िम 
हुन्छ । 

लामखुट्टेलाई टोक् नकरन झुलिो किनारहरु सधैं 
ओछ्ानमुनी पानु्दपछ्द िाकि िुनै प्ालहरु नहोउन् । 
प्ाल र च्ातिएिो भागलाई सछटै् मम्दि गरीहालटेमा 
मात्रै झुललटे िाम गछ्दन् ।  

किटनाशि बबरारीबाट प्रशोसधि झुलहरुिो 
उपयोतगिा त्यसमा लागाईएिो किटनाशि बबरारीलटे 
िाम गनने समय (१ बर्द वा िटे कह बर्द) मा ननभ्दर रहन्छ । 
त्यसिारण त्यस्ो झुल किन्ा वा बबिरण िाय्दक्रम 
माफ्द ि पाउँरा किटनाशि बबरारीलटे िति लामो 
समयसम्म िाम गछ्द भन्नटे जानिारी ललनुपछ्द र झुललाई 
धटेरै धुँरा त्यसिो प्रभाविाररिा घट्न सक्टे िुरामा सचटेि 
हुनुपछ्द ।  

झुल पुरानो हँुरै गएपसछ किटनाशि बबरारी पनन सकिएर जान्छ । झुलिो अबस्ा राम्ै भएमा भनटे त्यसमा 
नयाँ किटनाशि बबरारीिो प्रयोग गन्द सकिन्छ । िर धटेरै च्ातिएिो वा प्ाल परटेिो भएमा भनटे नयाँ झुल नै 
सुरलक्षि हुन्छ । पुरानो झुलमा नयाँ किटनाशि बबरारी प्रयोग गनु्दपरा्द पञ्ा लगाउनटे र शरररमा र शरररतभत्र 
बबरारीिो प्रबटेश नहुन करन ननरनेशशिािो राम्ोसँग पालना गनु्दपछ्द ।  

किटनाशि बबरारीबाट प्रशोसधि झुललाई बच्ाहरुलटे चुस्न र चपाउनबाट जोगाउनुपछ्द । किटनाशि 
बबरारीलटे माछा, किरा, जनावर र िल्ो भागमा रहटेिा माननसहरुलाई हानी हुनसक्टे भएिोलटे नरी वा 
पानीिो श्ोिमा त्यस्ो झुललाई पखाल्ु हँरैन । 

मलटेररया सानने लामखुट्टेलटे धटेरैजसो रािी टोक्टे गछ्द । त्यसिारण 
तवशटेरगरर मलटेररया र सोकह किससमिो लामखुट्टेबाट हुनटे अन्य स्ास्थ्य 
समस्ाहरुिो रोिरामिो लातग झुलहरु उपयोतग हुन्छन् । डटेगु,ं 
पहेंलो ज्वरो, जजिा र जचिुनगुननया सानने लामखुट्टेहरुलटे भनटे करनिो 
समयमा टोकछन् । त्यसैलटे झुलिो प्रयोगलटे करनिो समयमा सुत्टे 
वा आराम गनने साना बालबच्ा वा अरुलाई पनन यस्ा रोगहरुबाट 
पनन जोगाउन सकिन्छ । सारै झुलिो प्रयोगलटे पकहलटे नै तवरामी 
भईसिटे िालाई लामखुट्टेलटे टोक् नपाउनटे भएिोलटे अरुलाई त्यो रोग 
सन्दबाट समटेि जोतगन्छ ।  

सानो प्ालहरुलाई यसरी रोबारटेर 
छसलायो भनटे झुल धटेरदै टटकछ । 
पछछ पनन च्ाततयो भनटे ततमी त 
ततम्ो भाईलटे यसरी छसलाउनुपछ्द । 
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लामखुट्टेको टोकाईको नर्यन्त्रणको लातग लामखुट्टे धपाउर्टे 
सुरक्क्षि रसायर् (Repellents) र नकटर्ाशक बबषादी 
Repellents भनटेिा लामखुट्टेलटे नरुचाउनटे रसायनहरु भएिोलटे त्यसबाट टाढ ैभागछन ्। किटनाशि 
बबरारीहरु त्यस्ा रसायनहरु हुन ्जुन छकिनि एिो वा लगाईएिो सिह, तभत्ता वा झुलमा लामखुट्टे बसटेमा मछ्दन ्। 

•  छालािो हिमा प्रािृतिि repellents जस्ो citronella, ननमिो िटेल, lemongrass 
बाट ननिालटेिो झोल वा basil िो पाि प्रयोग गन्द सकिन्छ । अरवा बय मध्यटेिो सतमश्ण 
भएिा रासायननि repellents िो प्रयोग गन्द सकिन्छः DEET, Picardin (KBR 3023, 
icaridin), IR3535, वा PMD र lemon eucalyptus यौतगिहरुबाट ननिाललएिो 
अन्य िटेल । यस्ा repellents बबशटेरगरी बच्ाहरुिो सुरक्षामा उपयोगी भएपनन उति उत्पारन 
बच्ािो लातग सुरलक्षि भएिो िुरािो सुननशचिििािो लातग त्यसमा लगाईएिो लटेबल राम्ोसँग 
पढ्नुपछ्द । लटेबलमा ितिपटि (िति घण्ािो फरिमा लगाउनटे) लगाउनटे भन्नटे पनन जानिारी 
करईएिो हुन्छ । 

•  जजिा भएिो क्षटेत्रमा स्ास्थ्य ननिायहरुलटे मकहलाहरुलाई लामखुट्टे धपाउनटे सुरलक्षि रसायन 
(repellents) उपलब्ध गराउँछन् किनिी जजिालटे मकहलािो गभा्दबस्ालाई हानी गन्दसकछ (पृष्ठ 
१३ हटेनु्दहोस)् ।

•  लामखुट्टेलाई भगाउनिो लातग झुल, लुगािपडा वा जुत्तामा Permethrin भन्नटे रसायन छकिनि न 
सकिन्छ । िर छालामा भनटे त्यसिो प्रयोग गनु्दहँुरैन । छालामा रसायन नपरोस् भन्निो लातग लुगामा 
छकिनि सिटे पसछ त्यसलाई सुक् करएर मात्र लुगा लगाउनुपछ्द । लटेबलमा करईएिो ननरनेरनहरु राम्ोसँग 
पालना गनु्दपछ्द ।

•  लामखुट्टे चक्ी (coils) िो प्रयोग उत्तम repellent नपाईएमा मात्रै गनु्दपछ्द । mosquito 
coils बाट ननस्कनटे धुँवा वा लामखुट्टे भगाउनिा लातग धुँवा ललिाल् गररनटे अन्य बबसधबाट 
ननस्कटे िो धुँवाबाट श्ाशप्रश्ासमा हानन गछ्द ।

लामखुट्टे मार््भ हकटर्ािक विषािी रक्भ र्टे
सरिारिो िफ्द बाट वा अन्य संस्ाहरुबाट प्रत्यटेि 
बर्द लामखुट्टेहरु वढी हुनटे समयमा लामखुट्टे मानने 
िाय्दक्रमहरु सञ्ालन गरी घरतभत्रिो तभत्ताहरुमा 
किटनाशि तवरारी छि्द नटे गररन्छ । यसलाई 
Indoor Residual Spraying (IRS) भननन्छ 
। किटनाशि तवरारी छि्द नटे ब्यक्तिलटे श्ासबाट वा 
छाला वा मुखबाट छोईएर शरररमा तवरारी प्रवटेश 
नगरोस् भन्निो लातग सुरक्षा िवच लगाउनुपछ्द 
। मलटेररयािो रोिरामिो लातग िुनै क्षटेत्रिो 
सबै घरहरुमा छकिनि एिो खण्मा यस किससमिो छि्द नटे तवसधलटे उत्तम िाम गर्दछ । किटनाशि तवरारी 
लगायििा सबै रसायनहरुलाई बालबच्ाहरुिो पहँुचबाट जोगाएर राख्नुपछ्द । 
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हकटर्ािक विषािीलटे लामखुट्टेलाई मारटे पहर् माहर्सहरुलाई हार्ी गर््भ सकरर््
किटनाशि तवरारीहरु तवर हुन् । त्यसिारणलटे ि तिनलटे लामखुट्टेलाई माछ्दन् । प्रायः सबै किटनाशि 
तवरारीहरुलटे माननसहरुलाई पनन हानी पुया्दउँछन् । त्यसिारण लामखुट्टे ननयन्त्रणिो उत्तम उपाय भनटेिो 
लामखुट्टेलटे प्रजनन गनने ठाउँहरु हटाउनिा लातग सामूराबयि प्रयासहरु गनु्द हो । त्यस्ा प्रयासहरु प्रसस् 
हुन सिटे नन् र लामखुट्टे मान्दिो लातग किटनाशि तवरारीिो प्रयोग गनु्दपरटेमा तिनबाट माननसहरुलाई हुनटे 
हानी िम गनने उपायहरु छन:् 

•  आफुलटे प्रयोग गन्द खोजटेिो किटनाशि बबराकरलटे त्यस 
ठाउँिा लामखुट्टेलाई मानने िुरािो शुननशचिििा गनु्दपछ्द । 
किनिी िुनै ठाउँहरुमा िटे कह किटनाशि बबरारीहरुसँग 
लामखुट्टेहरुिो प्रतिरोध क्षमिा बबिास भईसिटे िो हुन्छ । 
यसिो मिलब त्यस किटनाशि बबराकरलटे लामखुट्टेलाई 
रप मान्द नसक्ु हो । 

•  उपलब्धिािो आधारमा न्यूनिम खिारायुति किटनाशि 
बबरारीिो प्रयोग गनु्दपछ्द र त्यसिो जतिसक्ो िम मात्रािो 
मात्रै प्रयोग गनु्दपछ्द। त्यसलाई िसरी तमसाउनटे र प्रयोग गनने 
भन्नटे बारटेमा ननरनेशशिा हटेनु्दपछ्द ।

•  हवाईजहाज वा ट्रिबाट किटनाशि बबरारी छि्द नु भनटेिो अत्यन्ै खिरनाि बबसध माननन्छ 
किनिी यसबाट अनावश्यि रुपमा सबैिुरामा बबरारी पछ्द र जसलटे गरा्द लामखुट्टेलाई भन्ा 
बढी माननसलाई हानी हुन्छ ।

•  उपलब्ध भएमा लामखुट्टे तविससि हुनुभन्ा असघ नै लाभा्दलाई मानने किटनाशि तवरारी 
(larvicides) िो प्रयोग गनु्दपछ्द । यस्ो किससमिा किटनाशि बबरारीहरु वयष्क 
लामखुट्टेलाई मानने किटनाशि तवरारीभन्ा ननिै नै सुरलक्षि माननन्छन् । िर तपउनटे पानीमा 
यसिो प्रयोग भनटे गनु्दहँुरैन ।

•  यस्ा रसायनहरुिो प्रयोग गनु्दपरा्द सधैं पञ्ा, चमिा र सबै शरररलाई ढाक्टे िपडा लगाउनुपछ्द 
। नाि मुख छोप्िो लातग सुरक्षात्मि मास्किो पनन प्रयोग गनु्दपछ्द । िाम सकिएपसछ 
आफूलाई र लुगालाई होशशयारीपूव्दि पखाल्ुपछ्द । खान,ु तपउनु र अनुहार छुनु असघ रारोसँग 
हाि पखाल्ुपछ्द । 

किटनाशि तवरारीबाट बालबच्ाहरु सुरलक्षि रहटेिो िुरािो सुननशचिि हुनुपछ्द । वयष्किो िुलनामा 
बालबच्ािो सानो, तविससि अबस्ािो शरररलाई किटनाशि तवरारीबाट हानी पुग्नटे सभिावना वढी 
हुन्छ । 

कडकडकड जस्ा किटनाशि तवरारीहरु माननस र वािावरणिो लातग अत्यन् खिरनाि हुनटे भएिोलटे 
तिनिो प्रयोग पूण्द रुपमा ननरटेध गनु्दपछ्द ।
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पानीको भाँडोलाई कस्सिनटे गरर बन्द गनु्नपर्न । 

सामूदाबयक ईनार र धारा भएको ठाउँमा 
पानी जानटे राम्ो नाली हुनुपर्न । 

नालीहरुलाई सफा राख्ुपर्न 
ताकी पानी राम्ोसँग बग्न 

पाओस् । 

पानी जम्ा हुनटे क्ान, टायर, खटेलौना 
िा फुटटेका भाँडाहरु हटाउनटे र खाल्ाहरु 

पुनु्नपर्न । 

िातािरणलाई असर नगररकन जैगिक ननयन्त्रण बबसध (जस्ोकी 
BTi भनननटे ब्याक्टटेररया) बाट पनन कुनै क्षटेत्मा लामखुट्टे मान्न 

सनकन्छ । 

झ्ाल ढोकामा जाली 
लगाउनुपर्न । 

नजमोस् भनटेर 
आकाशटेपानीलाई 

जम्ा पानने र 
पानी जम्ा 

हुनटे भाँडोलाई 
ढाकु्पर्न ।

लामखुट्टेको प्रजर्र् हुर्बाट रोक्टे
बबतभन्न किससमिो पानीमा बबतभन्न प्रिारिा लामखुट्टेलटे प्रजनन गर्दछन् । वयस्क लामखुट्टेलाई मारटेमा 
तिनिो टोिाई र प्रजनन रबुै रोकिन्छ । िर पानीमा भएिा फूलहरु र बबिससि (hatch) भएिा लाभा्द मानु्द र 
लामखुट्टेलाई फूल पान्द चाकहनटे पानीलाई हटाउनु बढी प्रभाविारी हुन्छ ।

डटेगु,ं पहेंलो ज्वरो, जजिा र जचिुनगुननया सानने लामखुट्टेहरुलटे सफा र नबग्नटे पानी (standing water) 
मा प्रजनन गछ्दन् । लामखुट्टेलटे पानी भटेट्ाएमा फूल पाछ्दन् । २ करनपसछ फूलहरु लाभा्दमा पररणि हुन्छन् र 
पानीिो फटे रमा बसछन् । रप ४ करनपसछ लाभा्दहरु पखटेटा भएिा लामखुट्टेमा पररणि हुन रालछन् । त्यसिो 
२ करनपसछ ि तिननहरु टाढा उडटेर गईहालछन् । त्यसिारण जमटेिो पानी हप्ा करनतभत्रमा हटाउन सकियो भनटे 
फूलबाट बच्ा बन्न (hatch) नपाएर लामखुट्टेिो प्रजनन अबरुधि हुन्छ ।  

मलटेररया सानने लामखुट्टेहरुलटे पानीमा (िकहलटेिाकहं डटेगुं सानने लामखुट्टेलटे जस्ै घरमा र यसिो वरपरिो रोरै 
मात्रािो सफा पानीमा र धटेरै मात्रािो पानी भएिो ठाउँमा समटेि) फूल पाछ्दन् । त्यसिारण घरमा र वरपर िुनै 
पनन किससमिो लामखुट्टे भएमा पानी जम्मा हुनटे वा भण्ारण हुनटे िुराहरुलाई हटाउनटे, खाली गनने वा िस्सिनटे 
किससमलटे ढाक्टे गनु्द नै राम्ो हुन्छ । 
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घर िरपर र समूिायमा रहटेका लामखुट्टेको प्रिर्र् स्लहरु हटाउर्टे
घर बाहहर: पानी जम्मा हुनसक्टे िुराहरु जस्ो फाललएिो टायर, फूलिो गमला, ड्रम, खाल्ो, साना 
प्ाबटिििो भाँडो वा खटेलौना र बोिलिो सानो बबिको समटेिलाई हटाउनटे वा 
ब्यबस्ापन गनने गनु्दपछ्द । यस्ो िाम िम्तिमा हप्ािो एिपटि गनदैपछ्द । 
तभरालो परटेिो छाना र पानी जम्मा गनने प्रणाली बनाएमा (नभए छानामा र भुँईमा 
पानी जम्मा हुनटे) लामखुट्टेिो प्रजननिो रोिराम गन्द सकिन्छ । रुखमा पानी 
जम्मा हुनटे किससमिो टोड्िा भएमा र बारमा (बबशटेरगरी बाँसिो) पानी जम्मा 
हुनटे किससमिो खाली भाग भएमा तिनलाई पुनु्दपछ्द (बन् गनु्दपछ्द) । 

लामखुट्टेलाई आिबरनि ि गनने र तिनलाई र तिनिो 
फूलहरुलाई नाश गन्द समूरायहरुलटे बबतभन्न 
किससमिा सामतरिहरुिो प्रयोग गरी पासो बनाउनटे 
गछ्दन् । एि किससमिो पासोमा ि पुरानो टायरिो 
समटेि प्रयोग गररन्छ िर लामखुट्टेिो रोिरामिो लातग 
त्यसलाई पनन सफा गनु्दपछ्द ।

घरभभत्र: िम्तिमा हप्ािो एिपटि घरपालुवा जनावरिो पानीखानटे भाँडो र फूलिो गमलामा पानी फटे नु्दपछ्द 
। िटिटेनरहरुलाई राम्ो सँग सफा गररएन भनटे लामखुट्टेिो फूलहरु िटिटेनरिो तभत्तातिर टाँससएर मकहनौसम्म 
जजतवि रहन्छन् र पानी हुनटे बबबत्तिै फटे री बच्ा पैरा भैहालछन् । 

घर बाहहर र घरभभत्र: लामखुट्टे पसटेर फूल नपारुन् भनी पानी 
जम्मा गनने भाँडोलाई िस्सिनटे गरर बन् गनु्दपछ्द । िुनै फूलबाट 
बच्ा पैरा भईहालटेमा समटेि ढक्नबाकहर ननस्कन सकै्नन् 
। ढक्न फुटटेिो वा प्ाल परटेिो भएमा त्यसलटे िाम गरदैन 
। ढिनी वा बबिको नभएिो भाँडोिो लातग लामखुट्टे सछन्द 
नसक्टे किससमिो सानो प्ाल भएिो जालीिो प्रयोग गनु्दपछ्द 
अरवा पानी सछनने र बन् हुनटे किससमिो फ्ाबब्रििो प्रयोग 
गन्द सकिन्छ । अरबा राम्ोसँग टाल्टे प्ाम्स्टििो बबिको पनन 
लगाउन सकिन्छ । छोप्टे जचज वा ढिनी मासर आिाशिो 
पानी जम्मा नहुनटे र लामखुट्टेलटे त्यसमै फूल नपानने अबस्ा 
बनाउनु जरुरी हुन्छ ! 

यो लामखुट्टे पाईनटे मौसम 
भएकोलटे लामखुट्टेको फूलबाट 
बच्ा पदैरा (hatch) नहोस् 
भनी प्रत्यटेक हप्ा पानीको 
भाँडोलाई सफा गछु्द ।.
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पार्ी बग्टे कुलो र ईर्ार िा धाराबाट पार्ी बग्टे र्ालीको ब्यबस्ापर्
मलटेररया हुनटे क्षटेत्रमा सडि किनारा र पानी जम्मा हुनसक्टे िुनै पनन ठाउँमा लामखुट्टेिो प्रजनन रोक्टे िुरामा 
सचटेिना अपनाउनुपछ्द । पानी बग्नटे प्रािृतिि खोला र आिाशटे पानीलाई नजम्नटे किससमलटे बग्नटे बनाउनुपछ्द । 
पानीलाई जतमनतभत्र सोससनटे वा खोलातिर भगटेर जानटे किससमलटे जतमनिो ब्यबस्ापन गनु्दपछ्द । खोलालाई 
बगटेिो माटो, झारपाि, वा अन्य ढुगांमुडा ईत्याकरबाट रोिटे िो भएमा सफा गनु्दपछ्द । पानीिो ब्यबस्ापन 
गनने िररिा र खाल्ोमा पानी नजम्नटे किससमिो चतपनि  बनाउनटे बारटेिो जानिारीिो लातग हटेस्पटेररयनिो 
वािावरणीय स्ास्थ्यः सामूराबयि माग्दरश्दन भन्नटे पुस्ि हटेन्द सकिन्छ ।

माननसहरुलटे पानी भनने ठाउँमा पानी पोखखन्छ । खाल्ोमा पानी जम्मा भएपसछ त्यो मलटेररया र 
अन्य रोगहरु सानने लामखुट्टेिो प्रजनन स्ल बन्छ । ईनार, धारा, पानी भन्डारण गनने ट्ाङ्ी वा पानी 
जम्मा हुनटे िुनै पनन ठाउँमा पोखखएिो पानी ननिास हुनटे राम्ो नाली वा जतमनतभत्र सोससनटे राम्ो 
ब्यबस्ा हुनुपछ्द । 

खटेर जानटे पानीिो उपयोगिो लातग पानी बग्नटे ठाउँतिर रुखबबरुवा वा िरिारीिो 
बगैंचा बनाउन सकिन्छ । रुखबबरुवा वा बगैंचा बनाउन नसकिएमा जतमनला 
खाल्ो खनटेर क्रमशः िलबाट बालुवा, रोडा, र ढुंगा भरटेर पानीलाई िल सोस्न 
सकिनटे बनाउन सकिन्छ । यसलाई पानी सोस्नटे खाल्ो अरा्दि “सोि तपट” 
भननन्छ । यसबाट लामखुट्टेिो प्रजननिो रोिराम हुन्छ ।

पोखरी र िालमा लामखुट्टेिो लाभा्दलाई खानटे माछािो प्रयोग पनन िुनै क्षटेत्रमा सफल भएिा छन् । त्यसैगरी 
Bti भनननटे ब्याक्टेररयालाई पनन लामखुट्टेलटे प्रजनन गनु्द असघ नै वािावरणलाई िुनै पनन हानी नपुया्दईिन 
मान्द सकिन्छ । 

लाली सनहतको पानीको 
सामुदाबयक धारो

ठुला ढंुगाहरु 

रोडा

बालुिा

पानी सोस्टे खाल्ो 
(सोक गपट)
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समूदायलटे लामखुट्टेबाट सर्ने रोगबाट जोतगर् पहल 
गर्ने
जमटेिो पानीमा लामखुट्टेलटे प्रजनन गनने र समूरायिा सबैमा संक्रमण फैललनटे हँुरा त्यसबाट जोतगन 
सामुराबयि स्ास्थ्य िाय्दििा्दहरु वा समूरायिा अन्य समूहलटे समूरायिा सबैलाई घर, आँगनमा रहटेिो 
त्यस्ो क्षटेत्र हटाउनलाई सहयोग गरटेर अतभयान नै चलाउनुपछ्द । बृधि माननस, शाररररि असक्षमिा भएिा 
ब्यक्ति, आसरनि ि रुपलटे बबपन्न पररवारहरु पकहचान गनु्दपछ्द । युवा समूहहरुलटे घरहरुिो अबलोिन गनने, जाली 
लगाउनटे वा मम्दि गनने र पानी भन्डारण गनने भाँडो वा ट्ािींलाई िस्सिनटे गरटेर बन् गनने जस्ा िामहरु गनु्दपछ्द 
। बबद्ालयिा छात्रछात्राहरुलाई त्यस्ो िाममा तवज्ान र वािावरण तवरयिो ससिाईिै रुपमा सहभागी 
गराउन सकिन्छ । सामूराबयि सरसफाई अतभयान माफ्द ि खाली ठाउँहरुमा पनन सरसफाई गनने र अनाबश्यि 
पानी भररनटे भाँडाहरु हटाउनुपछ्द । जमटेिो पानीमा लामखुट्टेलटे प्रजनन गनने र समूरायिा सबैलाई संक्रतमि गनने 
िटिटेनरहरुलाई उल्ो फिा्दएर राख्नटे, िस्सिनटे गरटेर बन् गनने वा हटाउनटे गनु्दपछ्द । 

समूरायिा नटेिाहरुलटे सहयोग गन्द सक्टे अन्य उपायहरुः 

•  बासस्ानमा सुधार ल्याउनटेः पाईप माफ्द ि खानटेपानीिो 
ब्यबस्ा गनने, ठोस फोहर र फोहर पानीिो ब्यबस्ापन 
गनने, घरिो छानामा पानी जम्मा हुन नकरनटे किससमिो 
संरचना बनाउनटे, चतपनि  वा सरसफाईमा सुधार गनने ।

• मलटेररयािो उपचारलाई सहजै उपलब्ध हुनटे बनाउनुपछ्द ।

•  झुल बबिरण गनने र तिनमा प्ाल परटेिो टाल्टे र 
किटनाशि बबरारी पुनः लगाउनटे िाय्दक्रम आयोजना  
गनने । 

•  िुनै पनन ननसंक्रमण (fumigation) वा किटनाशि 
बबरारीिा िाय्दक्रम लाई सुरलक्षि िररिालटे समूरायमा 
ब्यबस्ापनिो लातग स्ास्थ्य ननिायहरुसँग तमलटेर िाम 
गनने ।

 
प्रयोग भएर फाललएका टायरहरुलाई 
बबरुिा रोप् र ससंनढको रुपमा राख्टेर 

पुनःप्रयोग गन्न सनकन्छ !
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यो भागमा पानीलटे भररनटे 
ठूला खाल्ाहरु छन् ।

ईंट्ाभट्ाहरुलटे काम 
सहकसकटे पछछ 
खाल्ो त पुननैपछ्द ।

 यो भागको मान्टेलटे 
सहर छोहडसकटे  र 
त्यहाँ धटेरदै पुराना 
टायरहरु छन् ।

लामखुट्टेलटे रोग सानने िररिा, तिनिो टोिाईबाट बच्टे उपाय र लामखुट्टेिो प्रजनन रोक्टे बबसधिो बारटेमा 
सबैलाई ससिाउनुपछ्द । पुराना टायरहरु िहाँ रुबप्रएिा छन,् समूरायमा लामखुट्टेबाट सबैभन्ा प्रभातवि 
िो भएिा छन,् लामखुटट्िो टोिाईबाट िसरी बच्टे र लामखुट्टेिो प्रजननलाई िसरी रोक्टे भन्नटे बारटेमा 
छलफल गनु्दपछ्द । मकहला, पुरुर, बालबच्ा र साना शशशु िसलाई िस्ो असर परटेिो छ ि भन्नटे बबचार 
गनु्दपछ्द । धटेरै लामखुट्टे हुनटे ठाउँमा िसलटे बढी समय िाम गनु्दपरटेिो वा रहनुपरटेिो छ भन्नटे ध्यान करनुपछ्द, 
जस्ोिीः 

•  माननसहरुलटे पानी भनने र लुगा धुनटे ठाउँहरु बबशटेरगरी पानीिो श्ोि स्स्र भएिो वा पोखखएिो पानी 
जमटेर िाल बन्नटे भएमा

• आिाशिो पानी भररनटे खाल्ाखुल्ल् भएिो खटेि र खानीक्षटेत्र 

•  मकहला र साना बालबाललिालटे बकढ समय बबिाउनटे र लामखुट्टेलटे तभत्ता र छायाँ परटेिो ठाउँमा लुक्टे 
घरतभत्र र घर वरपरिो ठाउँ 

• पढ्निो लातग शान् भएर बस्नुपनने जाली नभएिो िक्षािोठा
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लामखुट्टेलाई पुण्भतया हटाउर्टे !
लामखुट्टेबाट सनने रोगिो ललयन्त्रणिो लातग 
सामाजजि अतभयन्ाहरुलटे घरघरमै गएर 
लामखुट्टेलटे फूल पान्द सक्टे र लाभा्द हुि्द न सक्टे 
स्ानहरुिो पकहचान गरी पकहलटे त्यसिो फोटो 
ललन सकछन् । अनन त्यस्ो स्ानलाई छोप्टे वा 
हटाउनटे वा ब्यबस्स्ि गनने िुनै उपायबाट समस्ा 
समाधान गरी पुनः फोटो ललएर पकहलटेिो र 
अकहलटेिो रबुै फोटो सामाजजि सञ्ालमा हालटेर 
चचा्द िमाउनटे र अरुलाई पनन प्रटेररि गन्द सकछन् 
। डटेगुं र अन्य रोगहरुिो ननयन्त्रण गन्द ल्यानटन 
अमटेररकि रटेशहरुमा िटे कह सहयोगी समूहहरुिा युवाहरुलटे 
यस्ै गरटेर DengueChat नामिो वटेबपटेज नै बनाएिा  
सरए ।  

स्ास्थ्य समूहिा सरस्हरुलटे पानीिो नमूना ललनटे र 
लामखुट्टेिो लाभा्द जाँच गन्द सकछन् । ऊनीहरुलटे पररवारलाई बय िुरा 
ससिाउन सकछन्: 

•  लामखुट्टेलटे फूल नपारुन् र नयाँ पैरा भईसिटे िा लामखुट्टेलटे 
बाकहर आएर माननसलाई नटोिुन् भन्निो लातग पानी भण्ारण 
गनने भाँडाहरुलाई सधैं छोपटेर राख्नुपछ्द । 

•  फूलहरुबाट बच्ा नहुन करनिो लातग िटिटेनरहरुलाई िम्तिमा 
हप्ािो एिपटि राम्ोसँग घोटटेर सफा गनु्दपछ्द ।

यय काला धब्ाहरु (black spots) 
लामखुट्टे बन्न लागटेका लाभा्द हुन् । त्यसदैलटे 
हामीलटे पानीको ट्ाङ्ी छोप्ुपछ्द । 
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लामखुट्टेबाट सर्ने रोगको औषधीहरु 
दखुाई र ज्वरोको औषधध

प्ाराचसटामोल (Paracetamol), acetaminophen
लामखुट्टेबाट सनने धटेरै नै रोगहरुबाट हुनटे ज्वरो र रखुाईिो लातग राम्ो र सस्ो औरसध paracetamol हो । 

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुरा !

सुझाब गररएभन्ा बढी औरसध ललनुहँुरैन । बढी औरसध िलटेजोिो लातग बबरालु हुन्छ र ज्ान नै ललनसकछ । यो औरसध गुललयो 
झोलिो रुपमा भएमा बच्ाहरुिो पहँुचबाट टाढ ैराख्नुपछ्द । 

रुघाखोकि (cold) िो औरसधमा समटेि प्ाराससटामोल हुनटे भएिोलटे प्ाराससटामोल करएिो खन्डमा त्यो पनन करनुहँुरैन । 

प्रयोग गर्ने तररका 
� �प्रत्यटेि ४ रटेखख ६ घटिािो फरिमा १० रटेखख १५ एम जज प्रति िटे जज करनुपछ्द । २४ घटिामा ५ पटिभन्ा बढी करनुहँुरैन । िौल् 

नसकिएमा उमटेरिो आधारमा यस्ो डोज करईन्छः  
१ बष्भ मुहर्ः प्रत्यटेि ४ रटेखख ६ घटिािो फरिमा ६२ एम जज (५०० एमजज ट्ाब्टेटिो १/४ भागिो आधा) करनुपछ्द । 
१ िटेखख २ बष्भः प्रत्यटेि ४ रटेखख ६ घटिािो फरिमा १२५ एमजज (५०० एमजज ट्ाब्टेटिो १/४ भाग) करनुपछ्द । 
३ िटेखख ७ बष्भः प्रत्यटेि ४ रटेखख ६ घटिािो फरिमा २५० एमजज (५०० एमजज ट्ाब्टेटिो १/२ भाग) करनुपछ्द । 
८ िटेखख १२ बष्भः प्रत्यटेि ४ रटेखख ६ घटिािो फरिमा ३७५ एमजज (५०० एमजज ट्ाब्टेटिो ३/४ भाग) करनुपछ्द ।  
१२ बष्भ माचथः प्रत्यटेि ४ रटेखख ६ घटिािो फरिमा ५०० रटेखख १००० एमजज करनुपछ्द, िर एि करनमा ४००० एम जज भन्ा बढी 
करनुहँुरैन । 

मलटेररयाको औषधधहरु

मलटेररयाको औषधधहरुको बारटेमा
मलटेररयािो उपचार र रोिरामिो लातग धटेरै औरसधहरु छन् । िर मलटेररयािो परजीवीिो ति औरसधहरुसँग प्रतिरोध बबिास 
हुनसक्टे भएिोलटे तिनलटे परजीवीलाई पसछ मान्द सकै्नन् । स्ास्थ्य िाय्दििा्द, स्ानीय स्ास्थ्य िटे न्द्र वा सरिारी स्ास्थ्य 
ननिायलाई आफ्ो क्षटेत्रमा उत्तम िाम गनने औरसधहरुिो जानिारी हुनटे गर्दछ । 
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मलटेररयाको रोकथाममा प्रयोग हुर्टे औषसधहरु
Mefloquine (पृष्ठ ३४), chloroquine (पृष्ठ ३८), chloroquine र proguanil (पृष्ठ ४०), atovoquone + 

proguanil (पृष्ठ ४१), र doxycycline (पृष्ठ ४४), मलटेररया नहुनटे क्षटेत्रिा माननसहरु मलटेररया हुनटे क्षटेत्रमा भ्रमण गरा्द रोिरामिो 
लातग प्रयोग हुनटे औरसधहरु हुन् । 

उपचार पचिाि पनन पुनः रटेखीनटे िटे कह मलटेररयािो रोिरामिो लातग primaquine (पृष्ठ ४०) िो प्रयोग गररन्छ । 

अतरििािो साहटेल क्षटेत्रिा िटे कह रटेशहरुमा बरा्दयाममा ५ बर्दमुननिा बालबाललिालाई मलटेररयािो रोिराम गन्द 
amodiaquine सँगै sulfadoxine + pyrimethamine िो माससि डोज करनटे गररन्छ । 

अबप्रिािै अन्य रटेशहरुमा १ बर्दमुननिा बालबाललिालाई मलटेररयािो रोिरामिो लातग sulfadoxine + 

pyrimethamine िो २ वटा डोजहरु खोप िाय्दक्रमिो रोस्ो र िटेस्ो चक्रमा करनटे गररन्छ । 

severe मलटेररयाको उपचारको औषसधहरु
गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (Severe malaria) (पृष्ठ ७) लाई अस्पिालमा आपत्ाललनन उपचारिो रुपमा IV वा 
injectable artesunate करईन्छ । यो उपचारपसछ वा बबरामीलटे बान्ा गन्द छोडटेपसछ ३ करनटे artemisinin-based 

combination (ACT) औरसध पनन मुखबाट करनुपनने हुन्छ (िल हटेनु्दहोस)् । 

सुईबाट करईनटे आपत्ाललन artesunate उपलब्ध नभएमा गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (Severe malaria) भएिो बच्ालाई 
बान्ा हँुरा र अस्पिाल लैजाँरै गरा्द मलद्ारमा artesunate capsule suppositories (पृष्ठ ३८) करईन्छ ।  

P. falciparum बाट हुर्टे uncomplicated मलटेररयाको उपचारमा प्रयोग हुर्टे औषसधहरु 
P. falciparum परजीवीलटे हुनटे मलटेररया गम्भिर प्रिृतििो (severe) (पृटि ७) हुनटे सभिावना बढी हुन्छ । ठाउँ अनुसार 
chloroquine वा मलटेररयािो अन्य औरसधहरु falciparum मलटेररयािो उपचारमा प्रभाविारी नहुन सकछन् । त्यसिारण 
ACT (Artemisinin-based Combination Therapy) औरसधहरुिो प्रयोग गनु्दपछ्द । आफ्ो क्षटेत्रमा िाम गनने 
औरसधहरुिो मात्रै प्रयोग गनु्दपछ्द । ACT औरसधहरु ३ करनसम्म ललनुपछ्द । ACT औरसधहरुिो प्रयोग गनने िररिा (पृष्ठ ३१) 
हटेनु्दहोस् । प्रचललि ACT तमश्णहरु यसप्रिार छन:् 

•  Artemether + lumefantrine (पृष्ठ ३२)

•  Artesunate + amodiaquine (पृष्ठ ३२)

•  Artesunate + mefloquine (पृष्ठ ३३)

•  Artesunate (sulfadoxine पनन) + pyrimethamine (पृष्ठ ३५) 

•  Dihydroartemisinin + piperaquine (पृष्ठ ३६) 

P. falciparum बाट र्हुर्टे uncomplicated मलटेररयाको उपचारमा प्रयोग हुर्टे औषसधहरु
धटेरै किससमिा मलटेररया परजजतवहरुलटे सामान्य अवस्ािो मलटेररया (uncomplicated malaria) हुन्छ । िुन मलटेररया हो भन्नटे 
राहा नभएमा वा एिैपटि रवु ैप्रिारिो मलटेररया भएिो जस्ो लागटेमा ACT (Artemisinin-based Combination 

Therapy) िो प्रयोग गनु्दपछ्द । िुन ैक्षटेत्रमा मलटेररया chloroquine सँग प्रतिरोसध भैसिटे िो भएमा त्यस क्षटेत्रमा िुन ACT लटे 
िाम गछ्द भन्नटे पत्ता लगाउनुपछ्द । 

Falciparum बाट नहुनटे सामान्य अवस्ािो मलटेररया (uncomplicated malaria) िो उपचारमा प्रयोग हुनटे 
chloroquine लटे िुनै ठाउँमा अझै पनन िाम गनने गरटेिो छ भनटे ACT िो िुलानामा यो नै बढी पाईन्छ । मलटेररयािो पूण्दरुपमा 

उपचार गन्द primaquine (पृष्ठ ४०) सँगै chloroquine (पृटि ३८) िो प्रयोग गररन्छ । 
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गभ्भिती महहलालाई मलटेररयाको उपचारमा प्रयोग हुर्टे औषसधहरु
गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (severe malaria) िो लातग गभ्दविी मकहलालाई पनन अस्पिालमा आपत्ाललन उपचारिो लातग 
वयस्कलाई करईनटे औरसधहरु नै चाकहन्छन् । 

पकहलो ३ मकहनािो गभ्दविी मकहलालाई सामान्य अवस्ािो मलटेररया (uncomplicated malaria) िो उपचार गन्द 
quinine र clindamycin (पृष्ठ ४२) करईन्छ । मलटेररयािो जाँचबाट uncomplicated मलटेररया vivax परजIवIवाट 
भएिो भन्नटे राहा भएमा वा clindamycin नभएमा quinine मात्रै प्रयोग गनु्दपछ्द । 

३ मकहना भन्ा बढीिो गभ्दविी मकहलालाई सामान्य अवस्ािो मलटेररया (uncomplicated malaria) िो उपचार गनु्दपरटेमा 
ACT वा त्यस क्षटेत्रमा िाम गनने अरु िुनै औरसधिो प्रयोग गनु्दपछ्द । 

गभा्दबस्ामा primaquine िो प्रयोग गनु्दहँुरैन । Quinine, chloroquine, clindamycin र proguanil 

गभा्दवस्ामा सुरलक्षि माननन्छन् । 

िुनै ठाउँहरुमा गभ्दविी मकहलालटे गभा्दधानिो १३ हप्ारटेखख sulfadoxine + pyrimethamine (पृष्ठ ३६) ललन शुरु गछ्दन् 
। गभा्दबस्ािो बाँिी अबसधमा मकहनािो एि डोज ललनुलाई intermittent preventive उपचार भननन्छ । यसबाट गभ्दमा 
रहटेिो बच्ा र आमालाई हानी हुनअुसघ नै मलटेररयाबाट जोगाउन सकिन्छ ।. 

सबै मलटेररयाको औषसधहरुका लावग
मलटेररयालटे बान्ा हुनसकछ । त्यसैलटे औरसध खाएिो १ घटिा (६० तमनटेट) तभत्र नै बान्ा भएमा पुनः १ डोज ललनुपछ्द । 

सछटै् ननिो भएिो महशुस गरटेपनन िोकिएिो अबसधसम्मिै सबै मलटेररयािो औरसध खानुपछ्द । मलटेररयािो सबै परजीवीहरु 
मान्द यो जरुरी हुन्छ । औरधोपचारबाट बान्ा भएमा वा बच्ालाई औरसध खुवाउन गाहको भएमा स्ास्थ्य िाय्दििा्दिो सहयोग 
ललईहाल्ुपछ्द । 

औरसधबाट उपचारिो सुरुवाि गररसिटे पसछ पनन बबशटेरगरी बच्ा, गभ्दविी र सुत्टे री मकहलालाई severe मलटेररया (पृष्ठ ७), िो 
खिरािो लक्षणबारटे बबचार गनु्दपछ्द । 

Artemisinin-based Combination Therapy (ACT) 

ACT औषसधहरुको प्रयोग
िटे कह ACT २ वटा औरसधहरुलाई तमश्ण गरटेर एउटै चल्क्िो रुपमा (fixed-dose combination tablets वा 
coformulated tablets भनननटे) हुन्छन् । अरवा प्रत्यटेि डोजिो लातग २ वटा फरि चक्ीहरु blister pack िो 
रुपमा हुन्छन् । 

•  प्रयोग गन्द ठीक् नभएसम्म blister packaging बाट चक्ी ननिाल्ुहँुरैन । blister बाट चक्ी 
ननिाललसिटे पसछ िुरुन्ै प्रयोग गररहाल्ुपछ्द ।  

•  ३-करनटे ACT िो उपचारलटे मलटेररयािो आक्रमणलाई रोक् नसिटे मा ACT िो फरि तमश्णिो उपयोग गनु्दपछ्द 
। िर ज्वरो र अन्य लक्षणहरु ४ हप्ापसछ फटे री रटेखा परटेमा यो मलटेररयािो नयाँ घटना हुनसकछ ।

•  मलटेररयािो फैलावट िम भएिो क्षटेत्रमा स्ास्थ्य ननिायहरुलटे ३-करनटे ACT उपचारसँगै primaquine (पृष्ठ ४०) 

िो एि डोजिो सुझाब करनसकछन् । 
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Artemether + lumefantrine
Artemether र lumefantrine ननशचिि मात्रािो तमजश्ि चल्क्िो रुपमा वा छुट्ाछुटै् चक्ीिो रुपमा एिैपटि करनटे गररन्छ ।  

यसिो प्रयोग uncomplicated falciparum मलटेररया, अन्य किससमिो मलटेररया, र गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (severe 

malaria) िो आपत्ाललन अबस्ािो उपचारमा गररन्छ । 

मलटेररयािो रोिरामिो लातग यो ACT combination औरसधिो प्रयोग गररंरैन । 

प्रवतकुल प्रभािहरु  
वािवािी, पटेटिो गडबडी (upset), ररगंटा, टाउिो रखु्नटे । 

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुरा !  
पकहलो ३ मकहनासम्मिो गभ्दविी मकहलालाई uncomplicated मलटेररयािो उपचार गनु्दपरा्द ACT तमश्णभन्ा उपलब्ध 
भएसम्म quinine र clindamycin करनुपछ्द । 

मुटुिो समस्ा भएिालटे यो औरसध ललनअुसघ अनुभवप्राप् स्ास्थ्यिमनीिो सहयोग ललनुपछ्द । 

प्रयोग गर्ने तररका 
खानापसछ वा रधुसँग ललनुपछ्द । खानामा भएिो बोसोलटे शरररलाई औरसध रिहण गन्दमा मद्दि गछ्द । 

ट्ाब्टेटतभत्रः 
 Artemether िो २० एमजज + lumefantrine िो १२० एमजज 
 Artemether िो ४० एमजज + lumefantrine िो २४० एमजज

सामान्य अबस्ाको (uncomplicated) मलटेररयाको उपचारको लावग 

शरररिो िौल अनुसारिो डोज । 

� �२० एमजज िो artemether र १२० एमजज िो lumefantrine प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः 
५ कटे जि िटेखख १४ कटे जिसम्ः १ चल्क्, करनिो २ पटि, ३ करनसम्म  
१५ कटे जि िटेखख २४ कटे जिसम्ः २ चक्ी, करनिो २ पटि, ३ करनसम्म 
२५ कटे जि िटेखख ३४ कटे जिसम्ः ३ चक्ी, करनिो २ पटि, ३ करनसम 
३५ कटे जि र त्यसभन्ा माचथः ४ चक्ी, करनिो २ पटि, ३ करनसम्म

Artesunate + amodiaquine
Artesunate र amodiaquine ननशचिि मात्रािो तमजश्ि चक्ीिो रुपमा वा छुट्ाछुटै् चक्ीिो रुपमा एिैपटि करनटे गररन्छ ।  

मलटेररया, अन्य किससमिो मलटेररया र गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (Severe malaria) िो आपत्ाललन अबस्ािो उपचारमा 
यसिो प्रयोग गररन्छ । 

यो ACT तमजश्ि औरसधलाई मलटेररयािो रोिराममा भनटे प्रयोग गररंरैन । 
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प्रवतकुल प्रभािहरु 
छाला जचलाउनटे, पटेटिो गडवटी (upset stomach), टाउिो रखु्नटे, ररगंटा लाग्नटे हुनसकछ । 

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुरा !

३ मकहनासम्मिो गभ्दविी मकहलालाई uncomplicated मलटेररयािो उपचार गरा्द ACT combinations भन्ा उपलब्ध 
भएसम्म quinine र clindamycin करनुपछ्द । 

एचआईभी भएिालाई र zidovudine, efavirenz वा cotrimoxazole ललईरहटेिालाई यो करनुहँुरैन ।  

प्रयोग गर्ने तररका 
ट्ाब्टेटतभत्रः 
 artesunate िो २५ एमजज + amodiaquine िो ६७.५ एमजज 
 artesunate िो ५० एमजज+ amodiaquine िो १३५ एमजज 
 artesunate िो १०० एमजज + amodiaquine िो २७० एमजज

uncomplicated मलटेररयाको उपचारको लावग 

शाररररि िौलिो आधारमा डोज । 

� �Artesunate िो २५ एमजज र amodiaquine िो ६७.५ एमजज चक्ीिो प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः 
४.५ कटे जि िटेखख ८ कटे जिसम्ः करनिो १ चल्क्, ३ करनसम्म ।  
९ कटे जि िटेखख १७ कटे जिसम्ः करनिो २ चक्ी, ३ करनसम्म

� �Artesunate िो १०० एमजज + amodiaquineिो २७० एमजज चल्क्िो प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः 
१८ कटे जि िटेखख ३५ कटे जिसम्ः करनिो १ चक्ी, ३ करनसम्म । 
३६ कटे जि र त्यसभन्ा माथीः करनिो २ चक्ी, ३ करनसम्म 

Artesunate + mefloquine
Artesunate र mefloquine ननशचिि मात्रा भएिो तमजश्ि चक्ी (fixed-dose combination tablet) िो रुपमा 
उपलब्ध हुन्छन् वा छुट्ाछुटै् ट्ाब्टेटिो रुपमा एिैपटि करईन्छन ्। 

सामान्य अबस्ािो (uncomplicated) falciparum मलटेररया र अन्य प्रिारिो मलटेररयािो उपचारमा यसिो प्रयोग गररन्छ । 

मलटेररया नहुनटे क्षटेत्रबाट मलटेररया हुनटे क्षटेत्रमा भ्रमण गनने माननसहरुलाई मलटेररयािो रोिरामिो लातग mefloquine मात्रैिो 
प्रयोग गन्द सकिन्छ । 

प्रवतकुल प्रभािहरु 
मलटेररयािो उपचारमा प्रयोग गररएमा ररगंटा, पटेटिो गटवडी (stomach upset), टाउिो रखु्नु र ननन्द्रा र दृबटि सम्बम्धि 
समस्ाहरु रटेखखन्छन् । 

गभ्दविी मकहलालाई artesunate + mefloquine लटे बढी वािवािी लाग्न सक्टे भएिोलटे उपलब्ध भएमा अिदै  ACT िो 
प्रयोग गनु्दपछ्द । 
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ध्ार् हिर्ुपर्ने कुरा !

पकहलो ३ मकहनासम्मिो गव्दिी मकहलालाई uncomplicated मलटेररयािो उपचार गन्द उपलब्ध भएसम्म ACT तमश्ण भन्ा 
quinine र clindamycin करनुपछ्द । 

३ मकहनाभन्ा साना वा ५ िटे जज िौलभन्ा िम भएिा शशशुलाई mefloquine करनुहँुरैन । 

छारटे रोग (epilepsy) वा मानससि तवरामी वा गम्भिर किससमिो मृगौलािो समस्ा भएिालाई mefloquine करनुहँुरैन । 

मुटुिो समस्ा भएिालटे यो औरसध ललनअुसघ अनुभवप्राप् स्ास्थ्यिमनीिो सहयोग ललनुपछ्द । 

Mefloquine िो िारणलटे िकहलटेिाहीं अनौठो ब्यबहार, भ्रम, जचन्ा, छारटे रोग (seizures) वा होस हराउनटे जस्ा 
समस्ा रटेखखन्छन् । यस्ा िुनै पनन लक्षण रटेखखनटे बबबत्तिै िुरुन्ै mefloquine ललन छोड्नुपछ्द । िसर्द िसैलाई एिपटि 
mefloquine िो असर रटेखखएमा उसलाई अिको पटििो मलटेररयािो उपचार गरा्द अिदै  उपचार रोजु्पछ्द । 

प्रयोग गर्ने तररका 
खानासँगै खानुपछ्द । 

चक्ीतभत्रः 
 artesunate िो २५ एमजज + mefloquine िो ५५ एमजज (बच्ािो लातग) 
 artesunate िो १०० एमजज + mefloquine िो २२० एमजज (वयष्किो लातग)

uncomplicated मलटेररयाको उपचारको लावग

शाररररि िौलिो आधारमा डोज । 

� �२५ एमजजिो artesunate + ५५ एमजजिो mefloquine िो चक्ी प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः 
५ कटे जि िटेखख ८ कटे जिसम्ः करनिो १ चक्ी, ३ करनसम्म 
९ कटे जि िटेखख १७ कटे जिसम्ः करनिो २ चक्ी, ३ करनसम्म

� �१०० एमजज िो artesunate + २२० एम जज िो mefloquine िो चक्ी प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः  
१८ कटे जि िटेखख २९ कटे जिसम्ः करनिो १ चक्ी, ३ करनसम्म 
३० कटे जि र त्यसभन्ा माचथः करनिो २ चक्ी, ३ करनसम्म

मलटेररयाको रोकथामको लावग Mefloquine:

२५० एमजज िो mefloquine चक्ीिो रुपमा हुन्छ । 

मलटेररया हुनटे क्षटेत्रमा यात्रा शुरु गनु्द २-३ हप्ा असघबाट नै हप्ामा १ डोज ललन शुरु गररहाल्ुपछ्द । त्यहाँ रहुन्टेल र त्यहाँबाट फिने िो 
४ हप्ासम्म पनन हप्ािो १ डोजलाई ननरन्रिा करनुपछ्द । ५ िटे जज भन्ा िम िौल भएिा साना शशशुहरुलाई भनटे mefloquine 
करईंरैन । 

 � �२५० एमजज िो चक्ी प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः 
५ िटेखख १९ कटे जिसम्ः हप्ािो एिपटि १/४ चक्ी (६३ एमजज)  
२० िटेखख २९ कटे जिसम्ः हप्ािो एिपटि १/२ चक्ी (१२५ एमजज)  
३० िटेखख ४४ कटे जिः हप्ािो एिपटि ३/४ चक्ी (१८८ एमजज)  
४५ कटे जि र त्यसभन्ा माचथः हप्ािो एिपटि १ चक्ी (२५० एमजज) 
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Artesunate (sulfadoxine पनर्) + pyrimethamine
Sulfadoxine र pyrimethamine ननशचिि मात्रािो तमजश्ि चक्ीिो रुपमा हुन्छन् र falciparum मलटेररया र अन्य 
किससमिा मलटेररयािो हपचारिो लातग artesunate सँगै प्रयोग गररन्छ । 

िुनै क्षटेत्रमा राम्ोसँग िाम नगनने भटेसिटे िो भएमा Sulfadoxine + pyrimethamine लाई उपचारिो लातग ससफाररस 
गरररैन । त्यसैलटे सरिारी स्ास्थ्य ननिायिो ससफाररसलाई पनन ख्याल गनु्दपछ्द । 

गभ्दविी मकहलालाई मलटेररयािो रोिरामिा लातग Sulfadoxine + pyrimethamine िो चल्क्हरु करईनटे रटेशहरुमा 
माससि डोज गव्दविी भएिो ३ मकहनामा करन शुरु गररन्छ (पृष्ठ ३६) । 

प्रवतकुल प्रभािहरु 
पटेटिो गडवडी (upset) र छालामा फोिा (खनटरा) आउँछ । 

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुरा !

गभ्दविी भएिो पकहलो ३ मकहनामा मकहलालाई uncomplicated मलटेररयािो उपचार गन्द ACT तमश्ण भन्ा उपलब्ध 
भएसम्म quinine र clindamycin करनुपछ्द । 

साना शशशुलाई अन्य किससमिो ACT करनुपछ्द । 

पकहलटे नै cotrimoxazole ललईरहटेिो भएमा Sulfadoxine + pyrimethamine िो प्रयोग गनु्दहँुरैन ।  

sulfa वग्दिो औरसधलटे िसैलाई प्रतिकक्रया जनाएिो भएमा उसलटे Sulfadoxine + pyrimethamine प्रयोग गनु्दहँरैन । 
यस औरसधलटे फोिा आउनटे वा जचलाउनटे भएमा प्रशस्ा मात्रामा पानी तपउनटे र त्यसिो प्रयोग फटे रर गनु्दहँरैन । 

प्रयोग गर्ने तररका 
Sulfadoxine + pyrimethamine तमजश्ि चक्ी यसमा भएिा रबुै औरसधिो तभतभन्न क्षमिा (strengths) मा 
उपलब्ध हुन्छन् । 

uncomplicated मलटेरयाको उपचारको लावग 

यसिो ३-करनटे उपचार यस्ो हुन्छ: पकहलो, रोस्ो र िटेस्ो करनमा artesunate िो डोज करनुपछ्द । त्यसैगरी पकहलो करनमा 
sulfadoxine + pyrimethamine िो एि डोज पनन करनुपछ्द । 

शाररररि िौलिो आधारमा डोज । 

� �५० एमजज िो artensunate चक्ी प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः 
५ कटे जि िटेखख ९ कटे जिसम्ः १/२ चक्ी, करनिो १ पटि, ३ करनसम्म  
१० कटे जि िटेखख २४ कटे जिसम्ः १ चक्ी, करनिो १ पटि, ३ करनसम्म 
२५ कटे जि िटेखख ५० कटे जिसम्ः २ चक्ी, करनिो १ पटि, ३ करनसम्म 
५० कटे जि िा त्यसभन्ा माचथः ४ चल्क्, करनिो १ पटि, ३ करनसम्म

� �५०० एमजज िो sulfadoxine + २५ एमजज िो चक्ी प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः 
५ कटे जि िटेखख ९ कटे जिसम्ः पकहलो करन मात्रै १/२ चक्ी 
१० कटे जि िटेखख २४ कटे जिः पकहलो करन मात्रै १ चक्ी 
२५ कटे जि िटेखख ५० कटे जिः पकहलो करन मात्रै २ चक्ी  
५० कटे जि र त्यसभन्ा माचथः पकहलो करन मात्रै ३ चक्ी

ACT तमश्णबाट उपचाररि गभ्दविी मकहलालटे उपचारिो ३ करन र त्यसपसछिो २ हप्ासम्म फोललि एससड (folic acid) ललन 
बन् गनु्दपछ्द । धटेरै फोललि एससडलटे मलटेररयािो औरसधिो क्षमिालाई अबरोध गछ्द । 
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गभा्भिस्ामा मलटेररयाको रोकथामको लावग Sulfadoxine + pyrimethamine को प्रयोग गररन्छ

िटे कह अतरिकि रटेशहरुमा मलटेररया धटेरै हुनटे र आमा र गभ्दमा रहटेिो शशशु रबुैलाई त्यो ननिै नै हाननिारि हुनटे हँुरा सबै गभ्दविी 
मकहलाहरुलाई sulfadoxine + pyrimethamine िो माससि डोज करनटे गररन्छ । ३ मकहनािो गभ्द भएपसछ यो माससि 
डोज शुरु गररन्छ । झुलहरु (पृष्ठ २०) िो प्रयोगलटे पनन गभा्दबस्ा र शशशु जखन्मसिटे पसछ पनन मलटेररयाबाट जोगाउँछ ।   

� ��५०० एमजज िो sulfadoxine + २५ एमजज िो pyrimethamine चल्क्िो प्रयोगिा लातगः  
गभ्दवस्ािो १३ रटेखख १६ हप्ािो अबसधमा ३ चक्ी मध्यटेिो पकहलो डोज करनुपछ्द । त्यसिो एि मकहनापसछ ३ चल्क् मध्यटेिो 
रोस्ो डोज करनुपछ्द । अिको १ मकहनापसछ ३ चल्क् मध्यटेिो िटेस्ो डोज करनुपछ्द । प्रत्यटेि मकहना यसैलाई छैंटौ डोज नपुगुन्टेल 
वा बच्ा नजखन्मउन्टेल ननरन्रिा करनुपछ्द । रईु वटा डोजहरुिो बबचमा िम्तिमा १ मकहनािो फरि भनटे हुनैपछ्द ।

गभ्दविी मकहलालटे sulfadoxine + pyrimethamine ललंरा (बबशटेरगरी पकहलो डोज) वािवािी, बान्ा, र ररंगटा लाग्नटे 
हुन्छ । िर धटेरै मकहलालाई भनटे प्रतििुल प्रभाव मध्यम खालिो वा ितिपनन नरटेखखनटे हुन्छ । 

शशशुिो बबिासिो लातग रतिअल्पिा नहुनिो लातग गभ्दविी मकहलाई आईरन र फोललि एससड पनन चाकहन्छ । िर बढी फोललि 
एससडलटे मलटेररयािो औरसधिो क्षमिालाई प्रभाव पनने हँुरा मलटेररयािो रोिरामिो लातग प्रत्यटेि मकहना sulfadoxine + 

pyrimethamine ललईरहटेिो भएमा फोललि एससडिो ०.४ एमजज (४०० एमससजज) मात्र ैललनटे गनु्दपछ्द । 

Dihydroartemisinin + piperaquine
Dihydroartemisinin र piperaquine ननशचिि डोजिो तमजश्ि चक्ीिो रुपमा हुन्छन् । 

यसलाई uncomplicated falciparum मलटेररया, अन्य प्रिारिा मलटेररया र severe मलटेररया पचिाििो आपििाललन 
उपचारमा प्रयोग गररन्छ । 

यो ACT combination medicine मलटेररयािो रोिराममा प्रयोग गररंरैन । 

प्रवतकुल प्रभािहरु 
मुटुिो धड्िन बढ्नटे, पटेटिो गडवडी (upset stomach), छाला जचलाउनटे हुनसकछ ।

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुरा !

पकहलो ३ मकहनासम्मिो गभ्दविी मकहलालाई uncomplicated मलटेररयािो उपचार गन्द उपलब्ध भएसम्म ACT तमश्ण भन्ा 
quinine र clindamycin करनुपछ्द । 

Erythromycin ललईरहटेिो भएमा भनटे प्रयोग गनु्दहँुरैन । 

६० बर्द मासरिालाई, antiretroviral औरसध ललईरहटेिा एचआईभी संक्रतमिलाई वा मुटु, मृगौला र िलटेजोिो समस्ा भएिा 
माननसहरुलाई प्रयोग गरा्द भनटे साबधानी अपनाउनुपछ्द । 

प्रयोग गर्ने तररका 
खाना खाईसिटे पसछ र अिकोपटि खानटे समय बय रबैुिो बबचिो समय पारटेर एि िप भरी पानीसँग खानुपछ्द । रधूसँग वा बोसो 
भएिो खानासँग भनटे खानुहँरैन किनिी यसलटे औरसधलाई राम्ोसँग िाम नगनने बनाउँछ । 

चक्ीतभत्रः 
 Dihydroartemisinin िो २० एमजज+ piperaquine िो १६० एमजज (बच्ािो लातग) 
 Dihydroartemisinin िो ४० एमजज + piperaquine िो ३२० एमजज (वयष्किो लातग)
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२५ िटे जज भन्ा िम िौल भएिा बच्ाहरुलाई २.५ एमजज प्रति िटे जज dihydroartemisinin र २० एमजज प्रति िटे जज 
piperaquine िो आधारमा डोज करनुपछ्द । बढी उमटेरिा बच्ा र बयस्कलाई करईनटेभन्ा यो बढी डोज प्रति िटे जज हो । 

सामान्य अबस्ाको (uncomplicated) मलटेररयाको उपचारको लावग

शाररररि िौलिो आधारमा डोज । 

� �२० एमजज िो dihydroartemisinin चक्ी + १६० एमजज िो piperaquine चक्ीिो प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः 
५ कटे जि िटेखख ७ कटे जिसम्ः करनिो १ चक्ी, ३ करनसम्म  
८ कटे जि िटेखख १० कटे जिः करनिो १.५ चक्ी, ३ करनसम्म 

� �४० एमजज िो dihydroartemisinin चक्ी + ३२० एमजज िो piperaquine चक्ीिो प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः 
११ कटे जि िटेखख १६ कटे जिसम्ः करनिो १ चक्ी, ३ करनसम्म 
१७ कटे जि िटेखख २४ कटे जिसम्ः करनिो १.५ चक्ी, ३ करनसम्म  
२५ कटे जि िटेखख ३५ कटे जिसम्ः करनिो २ चक्ी, ३ करनसम्म  
३६ कटे जि िटेखख ५९ कटे जिसम्ः करनिो ३ चक्ी, ३ करनसम्म  
६० कटे जि िटेखख ७९ कटे जिसम्ः करनिो ४ चक्ी, ३ करनसम्म  
८० कटे जि र त्यसभन्ा माचथः करनिो ५ चक्ी, ३ करनसम्म 

Artesunate
Artesunate भनटेिो artemisinin पररवारिो एि औरसध हो । uncomplicated falciparum मलटेरयािो 
उपचारिो लातग artesunate िो चक्ीलाई बयननहरुमध्यटेिो एि सँगै ललईन्छः amodiaquine (पृष्ठ ३२), mefloquine 
(पृष्ठ ३३), वा sulfadoxine + pyrimethamine (पृष्ठ ३५) । बय औरसधहरुिो सतमश्णलाई नै Artemisinin 

Combination Therapy (ACT) भननन्छ, पृष्ठ ३१ हटेनु्दहोस् । 

गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (Severe malaria) िो आपत्ाललन उपचारिो लातग िाललमप्राप् स्ास्थ्य िाय्दििा्दलटे नशामाफ्द ि 
(IV) artesunate वा माशंपटेशशमा (IM) artesunate िो सुई लगाउँछन् । यो उपचारिो २४ घटिापसछ, र बबरामीलाई 
बान्ा हुन छोडटेपसछ मुखबाट ३-करनटे ACT उपचार आबश्यि पछ्द । 

Artesunate िो सुईहरु बयस्क र बच्ाहरुलाई टाढा रहटेिो अस्पिाल पुया्दउनअुसघ पनन िाललमप्राप् स्ास्थ्य िाय्दििा्दलटे 
लगाईकरन्छन् । Artesunate suppositories िो रुपमा पनन हुन्छ (पृष्ठ ३८) जसलाई ६ बर्दमुनीिा बालबाललिालाई 
अस्पिाल पुया्दउनटे क्रममा मलद्ारमा हाललन्छ । 

मलटेररयािो रोिरामिो लातग Artesunate िो प्रयोग गरररैंन । 

प्रवतकुल प्रभािहरु 
Artesunate िो िारणलटे ररगंटा लाग्नटे, टाउिो रखु्नटे र पटेटिो गडवकड (stomach upset) हुनसकछ । 

प्रयोग गर्ने तररका 
सामान्य अबस्ाको (uncomplicated) falciparum मलटेररयाको लावग ACT को अंिको रुपमा अकको औषसधसँग प्रयोग 
गर््भ सहकन्छः

Artesunate ५० एमजजिो चल्क्मा उपलब्ध हुन्छ । ACT िो अंशिो रुपमा प्रयोग गररंरा artesunate र 
sulfadoxine + pyrimethamine िो डोजिो लातग मारी पृष्ठ ३५ हटेनु्दहोस् । अन्य ACT तमश्णहरुमा artesunate 
लाई अरु औरसधसँग तमसाएर एउटै ट्ाब्टेट बनाईएिो हुन्छ अरवा २ वटा ट्ाब्टेटिो blister package िो रुपमा हुन्छ 
जसलाई सँगै ललनुपछ्द । 
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गम्भिर प्रकृवतको मलटेररया (severe malaria) भएका बच्ालाई artesunate suppositories प्रयोग गर्ने तररकाः

६ बर्द र त्यस मुननिा बालबाललिालाई गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (severe malaria) िो लक्षण रटेखखएमा, बान्ा गरटेमा र 
उपचार गररनटे अस्पिाल टाढा भएमा त्यिा लैजानटे क्रममा मलद्ारमा artesunate gelatin क्ाप्ुल (suppositories 
भनननटे) राखु्नपछ्द । यसबाट ज्ान जोतगन्छ । मलद्ारमा क्ाप्ुल हाललसिटे पसछ त्यो नझरोस् भनटेर िररब १० तमनटेटसम्म बच्ािो 
चाििो रबुैतिरिो भाग (buttocks) लाई सँगै रामटेर राख्नुपछ्द । ३० तमनटेटतभत्रमै खसटेमा फटे रर रोहया्दउनुपछ्द । 

बच्ािो िौल ५ रटेखख १० िटे जज भएमा १०० एमजज िो एि suppository र १० िटे जज वा त्यसभन्ा मासर भएमा १०० एम जज 
क्ाप्ुल २ वटा प्रयोग गन्द सकिन्छ । ५० एमजजिो suppository क्ाप्ुलहरु उपलब्ध भएमा ५ िटे जज भन्ा िम िौल भएिा 
शशशुलाई १ वटा मात्रै प्रयोग गनु्दपछ्द । 

आपििाललन उपचार (emergency treatment) लटे मलटेररया ननिो हँुरटेन । अनुभव प्राप् स्ास्थ्य िाय्दििा्दिो मद्दिबाट 
बच्ालाई रप उपचार आबश्यि हुन्छ ।

मलटेररयाको लातग प्रयोग हुर्टे अन्य औषधधहरु

Chloroquine
तवश्िा धटेरैजसो स्ानहरुमा मलटेररयािो chloroquine सँग प्रतिरोध क्षमिा बबिास भईसिटे िो छ । त्यसैलटे आफ्ो क्षटेत्रमा 
राम्ोसँग िाम गनने औरसध राहा पाउनुपछ्द । बबरामीलाई िुन किससमिो मलटेररया भएिो हो भन्नटे बारटेमा राहा नभएमा भनटे 
Artemisinin Combination Therapy (ACT) बाट उपचार गनु्द राम्ो माननन्छ । 

Chloroquine बाट मलटेररयािो उपचार गरा्द मलटेररया फटे रर फिने र नआओस् भनटेर primaquine पनन चाकहन्छ (पृष्ठ ४०) । 

मलटेररयािो प्रतिरोध बबिससि नभइसिटे िो िटे कह रटेशहरुमा भनटे मलटेररयािो रोिरामिो लातग chloroquine मात्रै पनन 
प्रयोग गनने गररन्छ । प्रतिरोध िटे कह िम भएिा रटेशहरुमा भनटे िकहंलटेिाकहं मलटेररयािो रोिरामिो लातग chloroquine र 
proguanil संगसंगै (पृष्ठ ४१) िो प्रयोग पनन गररन्छ । 

गभ्दविी एव ंस्नपान गराउनटे मकहलालाई मलटेररयािो रोिराम र उपचार रबुैिो लातग chloroquine सुरलक्षि हुन्छ । 

प्रवतकुल प्रभािहरु 
रोरै ररगंटा लाग्नटे , वािवािी, वान्ा, पटेटिो रखुाई, जचलाउनटे हुनसकछ । 

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुराहरु !  
मात्रा (डोज) अत्यन् बढी भएमा बबशटेरगरी बालबच्ािो लातग chloroquine बढी खिरनाि हुन्छ । 

छारटे रोग (epilepsy) भएिो ब्यक्तिलाई यसिो प्रयोग गनु्दहँुरैन । 

डायतवनटज भएिो ब्यक्तििो हिमा साबधानी अपनाएर मात्र प्रयोग गनु्दपछ्द । 

प्रयोग गर्ने तररका 
खाना सँगै खानुपछ्द । 

Chloroquine रईु रुपमा (chloroquine phosphate र chloroquine sulfate) हुन्छ । Chloroquine िो 
सकक्रय भागलाई base भननन्छ । 
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शरररिो िौल अनुसारिो डोजः ३ करनसम्म chloroquine base िो जम्मा २५ एमजज प्रति िटे जज यसरी करईन्छः   

� �पहहलो हिर्ः १० एमजज chloroquine base प्रति िटे जज 
िोस्ो हिर्ः १० एमजज chloroquine base प्रति िटे जज 
तटेस्ो हिर्ः ५ एमजज chloroquine base प्रति िटे जज

Chloroquine phosphate िो चक्ीहरु प्रायः २५० एमजजिो (१५० एमजजिो chloroquine base सकहि) चक्ीमा 
उपलब्ध हुन्छन् । 

Chloroquine sulfate िो चक्ीहरु प्रायः २०० एमजजिो (१५५ एमजजिो chloroquine base सकहि) चक्ीमा 
उपलब्ध हुन्छन् । 

िुन प्रिारिो chloroquine हो र त्यसमा िति chloroquine base छ (चल्क्िो क्षमिा) भन्नटे िुरा जान्नुपछ्द । 

Chloroquine सँग प्रवतरोसध र्भएको uncomplicated मलटेररयाको उपचारको लावग

Chloroquine phosphate िो २५० एमजज (१५० एमजज िो chloroquine base) वा chloroquine sulfate िो 
२०० एमजज (१५५ एमजज िो chloroquine base) िो प्रयोग गनने िररिाः

� �पकहलो करनमा १ डोज र फटे री रोस्ो करनमा १ डोज करनुपछ्दः 
८ कटे जि भन्ा कमः १/२ चक्ी  
८ कटे जि िटेखख १५ कटे जिसम्ः १ चक्ी 
१६ कटे जि िटेखख ३० कटे जिसम्ः २ चक्ी 
३१ कटे जि िटेखख ४५ कटे जिसम्ः ३ चक्ी 
४६ कटे जि र त्यसभन्ा माचथः ४ चक्ी

� �िटेस्ो करनमा पकहलो करनिो डोजभन्ा आधा करनुपछ्दः 
८ कटे जि भन्ा कमः १/४ चक्ी  
८ कटे जि िटेखख १५ कटे जिसम्ः १/२ चक्ी 
१६ कटे जि िटेखख ३० कटे जिसम्ः १ चक्ी 
३१ कटे जि िटेखख ४५ कटे जिसम्ः १.५ चक्ी 
४६ कटे जि र त्यसभन्ा माचथः २ चक्ी

Chloroquine सँग प्रवतरोसध र्भएको क्षटेत्रमा vivax मलटेररयाको रोकथाम गर््भ

रोिरामिो लातग मलटेररया हुनटे क्षटेत्रमा यात्रा शुरु गनु्दभन्ा १-२ हप्ा असघबाट हप्ािो १ पटि chloroquine ललनुपछ्द । त्यहाँ 
रहुन्टेल हप्ािो १ डोज ललईनै रहनुपछ्द र त्यहाँबाट फिने िो ४ हप्ासम्म पनन त्यसलाई ननरन्रिा करनुपछ्द । मासर करईएजस्ै 
उपचारिो िटेस्ो करनिो लातग करईनटे डोज करनुपछ्द । जसै् रोिरामिो लातग वयस्कलाई हप्ामा chloroquine phosphate 
(१५० एम जज िो chloroquine base) िो २ चक्ी वा chloroquine sulfate (१५५ एमजज िो chloroquine 

base) िो २ चक्ी ललनुपछ्द । 
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Chloroquine सँगको प्रवतरोध कम भएको क्षटेत्रमा falciparum मलटेररयाको रोकथाम गर््भ

Chloroquine सँग िटे कह प्रतिरोध बबिास भईसिटे िो िर त्यसलटे अझै पनन िाम गरररहटेिो पररस्स्तिमा त्यस्ा रटेशहरुमा यात्रा 
गनने माननसहरुलटे मलटेररयािो रोिरामिो लातग chloroquine हप्ामा एिपटि र सारसारै proguanil करनिो एिपटि 
ललनुपछ्द । रबुै औरसधलाई यात्रा शुरु गनु्द १ हप्ा असघबाट नै ललन शुरु गनु्दपछ्द । त्यहाँ रहुन्टेल प्रत्यटेि हप्ा १ डोज ललनुपछ्द र 
त्यहाँबाट फिने िो ४ हप्ासम्म पनन ननरन्रिा करनुपछ्द । chloroquine लाई प्रत्यटेि हप्ामा एिै करन पारटेर र proguanil 

लाई प्रत्यटेि करनिो एिै समय पारटेर ललनटे गनु्दपछ्द । खानासँगै खानुपछ्द । 

� �chloroquine चक्ीहरु (१५५ एमजज वा १५० एमजज chloroquine base सकहि) र proguanil चक्ीहरु (१०० 
एमजज िो proguanil hydrochloride सकहि) िो प्रयोगिो लातग:  
१ िटेखख ४ बष्भ उमटेरः प्रत्यटेि करन १/२ चक्ी proguanil र प्रत्यटेि हप्ा १/२ चक्ी chloroquine

५ िटेखख ८ बष्भ उमटेरः प्रत्यटेि करन १ चक्ी proguanil र प्रत्यटेि हप्ा १ चक्ी  
९ िटेखख १४ बष्भ उमटेरः प्रत्यटेि करन १.५ चक्ी proguanil र प्रत्यटेि हप्ा १.५ चक्ी chloroquine

१५ बष्भ र त्यसभन्ा माचथः प्रत्यटेि करन २ चक्ी proguanil र प्रत्यटेि हप्ा २ चक्ी 

Primaquine
Falciparum बाहटेििो अन्य प्रिारिो मलटेररयाबाट बारम्बार हुनटे ज्वरोिो आक्रमणिो रोिरामिो लातग उपचारमा प्रयोग 
गररनटे chloroquine सँगै १४ करनसम्म वा त्यसिो उपचार सकिनटे बबबत्तिै करईन्छ । 

िुनै क्षटेत्रमा भनटे falciparum मलटेररयािो ३-करनटे ACT उपचारिो पकहलो करनमा primaquine िो एउटा डोज करईन्छ । 
यसलटे गरा्द falciparum अरुमा सन्द करंरैन ।  

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुरा !

गभ्दविी वा ६ मकहनासम्मिो शशशुलाई स्नपान गराईरहटेिी मकहलालाई primaquine करईंरैन । 

१ बर्द मुननिा बालबाललिालाई पनन primaquine करईईरैन । 

रगिमा G6PD deficiency (favism) भएिा ब्यक्तिलाई अनुभव प्राप् स्ास्थ्य िाय्दििा्दलटे धटेरै हप्ाहरुसम्म 
primaquine िो रोरै मात्रा तमलान गरटेर करनटे गछ्दन् । 

प्रवतकुल प्रभािहरु 
पटेटिो गडवडी (Upset) र पटेटिो रखुाई । 

प्रयोग गर्ने तररका 
खाना सँगै ललनटे । 

Primaquine िो प्रचललि रुप Primaquine phosphate हो । औरसधिो सकक्रय भागिो रुपमा चक्ीमा १५ एम जज 
िो primaquine base पनन हुन्छ ।  

non-falciparum मलटेररया उहह ब्यक्क्तलाई फकने र र्आओस् भर्टेर chloroquine सँगै िा त्यसको उपचार सहकर्टे भबभतिकै 
प्रयोग गर्ने

शरररिो िौलिो आधारमा डोज वा बच्ालाई िौल् नसकिएमा उमटेरिो आधारमा डोज करईन्छ। 

� �१५ एमजज िो primaquine base िो चल्क् प्रयोग गन्दिो लातग, यसरी गनु्दपछ्दः  
१० कटे जि िटेखख िटेखख २४ कटे जिसम् (३ िटेखख ७ बष्भ): १४ करनसम्म करनिो १/४ चक्ी  
२५ कटे जि िटेखख ४९ कटे जि (८ िटेखख ११ बष्भ): १४ करनसम्म करनिो १/२ चक्ी  
५० कटे जि र त्यसभन्ा माचथ (१२ बष्भ र माथी): १४ करनसम्म करनिो १ चक्ी
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falciparum र्पाईर्टे क्षटेत्रमा falciparum मलटेररया फैलर्बाट रोक्न

िटे कह क्षटेत्रमा मलटेररया फैलनबाट रोक् ACT उपचारमा primaquine िो एि डोज पनन रप्टे गररन्छ । 

� �३-करनटे ACT उपचारिो पकहलो करन र १५ एमजज िो primaquine base चल्क् प्रयोग गरा्द, यसरी गनु्दपछ्दः  
१० कटे जि िटेखख २४ कटे जि (३ िटेखख ७ बष्भ): एिपटिमा १/४ चक्ी  
२५ कटे जि िटेखख ४९ कटे जि (८ िटेखख ११ बष्भ): एिपटिमा १/२ चक्ी 
५० कटे जि र त्यसभन्ा माचथ (१२ बष्भ र माथी): एिपटिमा १ चक्ी

Proguanil र Atovoquone + proguanil
मलटेररया हुनटे क्षटेत्रमा भ्रमण गननेहरुिो लातग मालटेररयािो रोिराम गन्द proguanil िो प्रयोग गररन्छ । Proguanil लाई सधै 
मलटेररयािो अिको औरसधसँग करनटे गररन्छ । 

प्रवतकुल प्रभािहरु 
टाउिो रखु्नटे, खोकि लाग्नटे, झाडापखाला हुनटे र हल्ा पटेटिो गडवडी (upset) हुनटे । 

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुरा !

गम्भिर प्रिृतििो मृगौलािो समस्ा भएिा माननसलाई proguanil करनुहँुरैन । 

प्रयोग गर्ने तररका 
खानासँगै ललनुपछ्द । 

Chloroquine सँग िम प्रतिरोध भएिो क्षटेत्रमा मलटेररयािो रोिरामिो लातग proguanil र chloroquine संगसंगै (पृष्ठ 
४०) प्रयोग गररन्छ । 

Atovaquone र proguanil ननशचिि मात्रािो तमजश्ि चक्ीिो रुपमा हुन्छन् । यो बबशटेरगरी मलटेररयािो रोिरामिो 
लातग प्रयोग गररनटे भएिा पनन ACT र मलटेररयािा अन्य औरसधहरुलटे रप िाम नगनने रटेशहरुमा भनटे यसलाई िकहंलटेिाकहं 
artesunate र primaquine सँगै मलटेरयािो उपचारमा पनन प्रयोग गररन्छ ।  

चल्क्हरुतभत्रः 
 ६२.५ एमजज atovaquone + २५ एमजज proguanil (बच्ाहरुिो लातग) 
 २५० एमजज atovaquone + १०० एमजज proguanil (वयस्कहरुिो लातग)

मलटेररयाको रोकथामको लावग

मलटेररया हुनटे क्षटेत्रमा यात्रा शुरु गनु्दभन्ा १-२ करन असघ वयस्क र बच्ा रबुैलटे करनिो १ डोज ललनुपछ्द । त्यस क्षटेत्रमा रहुन्टेल र 
त्यहाँबाट फकिनि एिो ७ करनसम्म पनन करनिो एि डोजलाई ननरन्रिा करनुपछ्द ।  

� �बच्ािो लातग बनाईएिो ६२.५ एमजज atovaquone + २५ एमजज proguanil िो चक्ी प्रयोग गन्दिो लातग, यसरी 
गनु्दपछ्दः  
५ कटे जि िटेखख ७ कटे जिसम्ः करनिो १/२ चक्ी 
८ कटे जि िटेखख ९ कटे जिसम्ः करनिो ३/४ चक्ी  
१० कटे जि िटेखख १९ कटे जिसम्ः करनिो १ चक्ी  
२० कटे जि िटेखख २९ कटे जिः करनिो २ चक्ी 
३० कटे िी िटेखख ३९ कटे जिः करनिो ३ चक्ी 
४० कटे जि र त्यसभन्ा माचथः ४ वटा बच्ािो चक्ी वा १ वयष्किो चक्ी ।
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Quinine को सुई (injections)
गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (severe malaria) आपत्ाललन अबस्ा (medical emergency) हो । बबरामीलाई अस्पिाल 
लैजान ुअसघ उपचार गन्दिो लातग िकहलटेिाहीं मांशपटेशीमा quinine िो सूई लगाईन्छ । Quinine िो सुई सकह मात्रा र 
लगाउनटे िररिा जानटेिो िाललम प्राप् स्ास्थ्य िाय्दििा्दलटे मात्र ैलगाउनुपछ्द । गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (Severe malaria) 
भएिो बच्ािो लातग injectable artesunate उपलब्ध नभएमा उपचार गन्द लैजानटे क्रममा quinine िो सट्ा 
artesunate suppositories िो प्रयोग गनु्द सुरलक्षि हुन्छ (पृष्ठ ३९ हटेनु्दहोस)् । 

Quinine sulfate, िक्कीहरु (ट्ाब्टेटहरु)
chloroquine लटे िाम नगनने ठाउँमा uncomplicated मलटेररयािो उपचारिो लातग मुखबाट खुवाईनटे quinine 

ट्ाब्टेटिो प्रयोग गररन्छ । 

गभ्दविी भएिो पकहलो ३ मकहनासम्म falciparum मलटेररयािो उपचारिो लातग quinine र clindamycin रबुैिो प्रयोग 
गनु्दपछ्द । chloroquine प्रतिरोसध vivax मलटेररयालाई भनटे quinine मात्रै प्रयोग गनु्दपछ्द । 

गम्भिर प्रिृतििो मलटेररया (Severe malaria) िो आपििाललन उपचारिो लातग ACT उपलब्ध नभएिो अबस्ामा 
िकहलटेिाकहं quinine र clindamycin वा doxycyclin िो तमश्ण (combination) पनन प्रयोग गररन्छ । 

मलटेररयािो रोिरामिो लातग quinine िो प्रयोग गररंरैन । 

प्रवतकुल प्रभािहरु 
Quinine लटे िकहलटेिाकहं पससना आउनटे (sweaty skin), िानमा गुञ्न हुनटे (ringing of the ears) वा सुन्नटे शक्तिमा 
समस्ा (problems with hearing), धतमलो दृबटि (blurred vision), ररगंटा, वािवािी, बान्ा र झाडापखाला जस्ा 
समस्ाहरु हुन्छन् । 

त्ससैलटे quinine लटे बान्ा भएमा promethazine (वािवािी नलगाउनटे औरसध) लटे ननिो पाछ्द । 

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुरा !

धटेरै मात्रामा quinine ललनु खिरनाि हुन्छ । Quinine लटे रगिमा भएिो जचननिो मात्रालाई ननिै नै िम गररकरन्छ । ररगंटा, 
भ्रम, होश हराउन,ु मुटुिो धड्िन धटेरै बढ्नु वा धटेरै घट्नु जस्ा खिरािा लक्षणहरु रटेखखएमा जचकित्सििो सहयोग ललईहाल्ुपछ्द । 

Chloroquine वा mefloquine ललईरहटेिो भएमा quinine ललनुहँुरैन । 

प्रयोग गर्ने तररका 
ठाउँ अनुसार ३ रटेखख ७ करनसम्म quinine बाट उपचार गनु्दपछ्द । Clindamycin वा doxycycline पनन चाकहन सकछ । 

Quinine sulfate, quinine hydrochloride र quinine dihydrochloride ३०० एमजज िो ट्ाब्टेटहरुमा 
हुन्छन् र तिनिो डोज पनन एिै किससमिो हुन्छ । शरररिो िौल अनुसार quinine sulfate िो डोज १० एमजज प्रति िटे जज 
करनमा ३ पटि करईन्छ । Quinine bisulfate चक्ीहरुिो भनटे फरि डोज हुन्छः १४ एम जज प्रति िटे जज, करनिो ३ पटि । 
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सामान्य अबस्ाको (uncomplicated) chloroquine-प्रवतरोसध falciparum मलटेररयाको उपचारको लावग

बबरामी बसटेिो क्षटेत्र अनुसार उपचार ३ रटेखख ७ करनसम्मिो हुन्छ । 

शरररिो िौल अनुसारिो डोज । 

� �३०० एमजज िो quinine sulfate, quinine hydrochloride र quinine dihydrochloride चक्ीहरुिो 
प्रयोग गरा्द, यसरी गनु्दपछ्दः 
७ िटेखख ११ कटे जि सम्: १/४ चक्ी, करनिो ३ पटि  
१२ िटेखख २४ कटे जि सम्ः १/२ चक्ी, करनिो ३ पटि  
२५ िटेखख ३४ कटे जि सम्ः १ चक्ी, करनिो ३ पटि  
३५ िटेखख ४९ कटे जि सम्ः १.५ चक्ी, करनिो ३ पटि  
५० कटे जि र त्यसभन्ा माचथः २ चक्ी, करनिो ३ पटि

Quinine शुरु गरटेिो २-३ करनपसछ बान्ा नहुनटे भएपसछ ७ करनसम्म clindamycin वा doxycycline पनन ललनुपछ्द । 
doxycycline िो डोजिो लातग, िल पृष्ठ ४४ मा हटेनु्दहोस् । 

Clindamycin िो लातग: ७ करनसम्म करनिो २० एमजज प्रति िटे जज (शाररररि िौलिो) डोज हो, क्ाप्ुलिो शक्ति 
(strength) अनुसार करनिो २ रटेखख ४ डोजमा बाँड्न सकिन्छ । 

� �१५० एमजज िो clindamycin क्ाप्ुल प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः  
१० िटेखख १९ कटे जि सम्ः १ क्ाप्ुल (१५० एमजज), करनिो २ पटि, ७ करनसम्म  
२० िटेखख २९ कटे जि सम्ः २ क्ाप्ुल (३०० एमजज), करनिो २ पटि, ७ करनसम्म 
३० िटेखख ४४ कटे जि सम्ः ३ क्ाप्ुल (४५० एमजज), करनिो २ पटि, ७ करनसम्म

� �३०० एमजज िो clindamycin क्ाप्ुल प्रयोग गरा्द, यसरी करनुपछ्दः  
४५ कटे जि र त्यसभन्ा माचथः १ क्ाप्ुल(३०० एमजज), करनिो ४ पटि, ७ करनसम्म 

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुरा !

पानी बढी भएिो वा रगि रटेखखएिो झाडापखाला भएमा िुरुनै् clindamycin ललन बन् गनु्दपछ्द । 

आमािो रधुबाट शशशुसम्म औरसध पुग्न सक्टे भएिोलटे रधू चुसाउनटे मकहलालाई clindamycin करनुहँुरैन । 

Clindamycin ललनु २ घटिा असघ र त्यो ललएिो २ घटिा पसछसम्म पनन antacids ललनुहँुरैन । किनिी त्यसबाट औरसधिो 
प्रभाविारीिा घट्छ । 

सामान्य अबस्ाको (uncomplicated) chloroquine-प्रवतरोसध vivax मलटेररयाको उपचारको लावग

� �chloroquine-प्रतिरोसध falciparum मलटेररया (मासर हटेनु्दहोस)् लाई जस्ै quinine sulfate र clindamycin 
वा doxycycline करनुपछ्द । त्यसपसछ १४ करनसम्मिो लातग primaquine (पृष्ठ ४० हटेनु्दहोस)् रप करनुपछ्द । िर गभ्दविी 
मकहलालाई भनटे primaquine रप्ुहँुरैन । 
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Doxycycline
Doxycycline धटेरै उपयोतगिा भएिो एशटिबायोनटि हो । Quinine सँगै तमसाएर यसलाई मलटेररयािो उपचारमा प्रयोग 
गररन्छ । भ्रमण गननेहरुलाई मलटेररयाबाट जोगाउन doxycycline पनन प्रयोग गररन्छ । 

प्रवतकुल प्रभािहरु 
छाति पोल्टे (Heartburn), पटेटिो गडवडी (stomach cramps), झाडापखाला र yeast िो संक्रमण रटेखखन्छन् । 

ध्ार् हिर्ुपर्ने कुराहरु !

गभ्दविी मकहला र ८ बर्दमुनीिा बालबाललिालई doxycycline वा tetracycline करनुहँुरैन किनिी बय औरसधहरुलटे राँि र 
हड्ीमा हानी गनने र राग (stain) लाग्नटे हुन्छ । 

मृगौला, िलटेजो, पटेटिो रोग वा ग्याम्स्टि (gastritis) भएिा बबरामीलाई प्रयोग गरा्द साबधानी अपनाउनुपछ्द । 

Doxycycline ललनुभन्ा २ घटिा असघ र ललएिो २ घटिापसछ आईरन चक्ी (iron pills) र antacids ललनुहँुरैन । तिनलटे 
औरसधलाई िम प्रभाविारी बनाउँछन् । 

Doxycycline ललईरहटेिो बटेलामा घामलटे नडढोस् र छालामा फोिा नआओस् भनटेर सूय्दिो प्रिाशमा धटेरै समय बबिाउनुहँुरैन । 

Doxycycline लटे गभ्दननरोधि चल्क्लाई िम प्रभाविारी बनाउँछन् । त्यसैलटे यो औरसध ललईरहटेिो बटेलामा गभ्दननरोधिो अन्य 
बबसध (जस्ोिी िण्म) िो प्रयोग गनु्दपछ्द । 

प्रयोग गर्ने तररका 
एि िपभरर पानीसँगै doxycycline ललनुपछ्द । पटेटमा िटे कह असहज (upsets) हुनटे भएमा भनटे खानासँगै ललनुपछ्द । 

सामान्य अबस्ाको (uncomplicated) chloroquine-प्रवतरोसध मलटेररयाको उपचारको लावग quinine सँगै प्रयोग गर्ने 

� �uncomplicated falciparum मलटेररयािो लातग quinine शुरु गरटेिो १ वा २ करनमै वा बान्ा नहुनटे भएमा जतिसक्ो 
चाँडो doxycycline करनुपछ्दः  
८ बष्भमाचथ तर ४० कटे जिभन्ा कमको बच्ाः ५० एमजज, करनिो २ पटि, ७ करनसम्म 
४० कटे जिभन्ा बढीको बच्ा र ियष्कको लावगः १०० एमजज, करनिो २ पटि, ७ करनसम्म

Quinine (पृष्ठ ४३) पनन करनुपछ्द । 

सामान्य अबस्ाको (uncomplicated) vivax मलटेररयाको उपचारको लावग quinine सँग प्रयोग गर्ने

� �मासर भननएजस्ै doxycycline र quinine करनुपछ्द । सकिएपसछ १४ करनिो लातग primaquine (पृष्ठ ४०) पनन 
ललनुपछ्द ।  

मलटेररया हुर्टे क्षटेत्रमा भ्रमण गिा्भ मलटेररयाको रोकथाम:

� �भ्रमण गनु्द १ वा २ करन असघबाट बच्ा र वयस्क रबुैलटे प्रत्यटेि करन doxycycline िो १ डोज ललनुपर्दछ । त्यहाँ रहुन्टेलसम्म 
प्रत्यटेि करन १ डोजलाई ननरन्रिा करई त्यहाँबाट फिने पसछिो २८ करनसम्म त्यसलाई ननरन्रिा करनुपछ्द ।   
८ बष्भ भन्ा माचथ तर ४० कटे  जि भन्ा कम भएका बालबच्ाः प्रत्यटेि करनिो एिपटि ५० एमजज 
४० कटे जि भन्ा माचथका बालबच्ा र ियस्क: प्रत्यटेि करनिो एिपटि १०० एमजज 
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