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مڇرن رستي مليريا ،ڊينگي ( )dengue۽ ارتي /پيلي بخار ( )yellow feverجهڙيون سنگين بيماريوون ٿويون ۽
هڪ فرد کان ٻئي فرد تائين جلد پکڙجي وڃن ٿيون .مڇر ،بيٺل پاڻيَء ۾ واڌ ويجهه ڪن ٿا.
مڇرن رستي پکڙجندڙ بيمارين کان بچڻ الِء ضروري آهي ته:
 مڇرن جي چڪن کان پاڻ بچائجي .ان الِء درين ۽ درن کي ڄاريون هڻائجن ،مڇرن ڀڄائڻ جا سالمتيَء وارا
طريقا استعمال ڪجن ،ڪوائل ڪتب آڻجي ،اهڙا ڪپڙا اوڍجن جن رستي جسم جا گهڻي کان گهڻوا صصوا
ڍڪجي سگهن ۽ سمهڻ الِء اهڙيون ڄاريون /مهارا استعمال ڪجن ،جيڪي جيتمار دوائن مان نڪتل هجن.
 عالج رستي بيمارين جي پکڙجڻ کي روڪڻ .پڪ ڪجي ته متاثر ٿيندڙ فردن کي ترت ۽ موثر عالج موولووي
سگھي ٿو .ان ڳالهه جو خيال نه ڪندي ته عالج ڪرائي سگھن ٿا يا نه.
 مڇرن جي واڌ ويجهه وارا هنڌ ختم ڪرڻ .گهرن ۽ برادرين جي پاڻي صاصل ڪندڙ ذريعن جهڙوڪ :صوضن،
ٽانڪين ۽ دٻن وغيره کي ڍڪي ڇڏڻ ،نلڪن ،کوهن ۽ وهندڙ پاڻيَء جي نيڪاس جو سٺو بندوبست هجڻ.
 مڇرن جي واڌ ويجهه ڪرڻ جا نوان هنڌ پيدا نه ڪرڻ الِء زمين ۽ پاڻيَء جي سنجٽن جي خووبوورداريَء سووان
رٿابندي ڪرڻ.
 زمين جي استعمال سبب ٿيندڙ تڪڙيون تڪڙيون تبديليون جهڙوڪ :گهڻا وڻ وڍي ڇڏڻ ،ڊئم اڏڻ ،ندين جوا
وهڪرا ڦيرائڻ يا ڪنهن به هڪ وڏي هنڌ تان ساوڪ ختم ڪري ڇڏڻ جهڙيون سڀ ڳالهيون مڇرن جي واڌ
ويجهه جو سبب بڻجن ٿيون.
 ڪيترين هنگامي صالتن جهڙوڪ :جنگين ،ماڻهن جي وڏي انگ جي لڏپالڻ ۽ قدرتي آفوتون سوبوب موڇورن
جون بيماريون تهائين تيزيَء سان پکڙجن ٿيون ،اهڙين صالتن ۾ ماڻهن کي بچاَء جي عام رواجي اپائون وڻوڻ ۾
تڪليف ٿئي ٿي.

142

باب :8 .مڇرن سبب ٿيندڙ صحت جا مسئال

ٽرانس و اميزان هاِء وي تي مليريا
برازيل سرڪار ،ڪيترن سالن تائين برادرين جي سهڪار سان سڄي ملڪ ۾ مليريا جي بچاَء ۽ عالج الِء پاڻ
پتوڙيندي رهي جنهن سبب برازيل مان مليريا ختم ٿي ويئي .پر ڪجهه وقت کانپوِء ،زمين جوي اسوتوعوموال ۾
تبديلين اچڻ ،صحت سنڀال ڏانهن گهٽ ڌيان ڏيڻ ۽ صحت جي سڌاري ڏانهون بوي ڌيوانويَء سوبوب آهسوتوي
آهستي وري زور وڻڻ لڳي.
 1970۾ سرڪار ،برساتي ٻيلي ( )rain forestجي وچان هڪ نئون روڊ“ ،ٽرانس امئزان هواِء وي” (Trans-
( )Amazon Highway۽ روڊ سان گڏ نوان گهر ۽ فارم ڻاهڻ شروع ڪيا .برازيل جي غريب ترين ۽ وڌ ۾ وڌ
ڳتيل آبادين مان ماڻهو اتي اچي رهڻ لڳا .برساتي ٻيلي مان روڊ ڪڍڻ الِء لکين وڻ وڍيا ويا ته زمين جوو هوڪ
وڏو صصو ننگو ٿي پيو .کڏن کوٻن ۽ ڍنڍن ڍورن ۾ مينهن جي پاڻيَء جي گڏ ٿيڻ سبب مڇورن کوي واڌ ويوجوهوه
ڪرڻ جا ماڳ ملي ويا .جيت جڻيا ۽ پکي جيڪي عام طور تي مڇر کائيندڙ هيا ،هر انهويَء هونوڌ توان جوتوان
جتان روڊ گذريو ٿي ،مري ويا يا ٻين هنڌن ڏانهن هليا ويا .روڊ ڻاهيندڙ پورهيتن ۽ نئين آباديَء ۾ آبواد ٿويونودڙن
جي صحت جي سارسنڀال الِء اتي ڪي چند اسپتالون ۽ هيلٿ ورڪر موجود هيا.
جيسيتائين روڊ ڻهندو ٿي ويو ،اوسيتائين مليريا پهچندي ٿي ويئي .روڊ جو ڪم ڪندڙ گهڻا پورهيت ،مليريوا
۾ مري ويا .ايئن انهن سان پڻ ٿيو جيڪي روڊ ڻهي وڃڻ کانپوِء اتي اچي آباد ٿيا .نون آباد ٿينودڙن کوي گوهوڻوو
ڀوڳڻو پيو .ڇاڪاڻ ته ،زمين ايتري گهڻي زرخيز نه هئي جو اتي پوکي ڪري سگهجي ۽ برساتن روڊ کي ايوتورو
نقصان رسايو جو سفر ڪرڻ ڏکيو ٿي پيو .ماڻهن جي غربت ۽ جدائيَء سبب صحت جا مسئال بدتر ٿينودا ويوا.
ائين هڪ ڀيرو وري ،سڄي ملڪ ۾ مليريا پهرئين نمبر جي موتمار بيماري ٿي پيئي.
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مڇر بيماريون ڪيئن پيدا ڪن ٿا؟
مڇر  3قسمن جون سنگين بيماريون؛ مليريا ،ڊينگوي
۽ ارتي /پيلو بخار ڦهالئين ٿا .هر بيماريَء جون الو
نشانيون ٿين ٿيون ،ال قسم جو مڇر پکيوڙي ٿوو ۽
انهن جي واڌ ويجهه جا ال ال هنڌ ٿين ٿا (مليريوا
الِء ڏسو ص ،144 .ڊيونوگوي الِء ص 147 .۽ ارتوي/
پيلي بخار الِء ص .)148 .جڏهن توه ،انوهون سوڀونوي
بيمارين کان بچڻ جا ساڳيا طريقوا اخوتويوار ڪوري
سگهجن ٿا ،جو اهي سڀ مڇرن رستي انسان توائويون
پکڙجن ٿيون.

مڇريتيون بيماريون ڪيئن پکڙجن ٿيون
جڏهن مڇر ڪنهن اهڙي فرد کوي
چڪ پائي ٿو جنهن کي مولويوريوا،
ڊينگي يا پيلو بخار هجي ٿو

ساڳيو مڇر ڪنهن صحتمند
فرد کي چڪ پائي ٿو

مڇرن جي چڪن کان بچاُء

مڇر ،بيمار فرد کي
چڪ پائي ٿو

 اهڙا ڪپڙا اوڍجن جن سان ٻانهوون ،ٽونوگوون ،مو وو ۽
ڳچي پوريَء طرح سان ڍڪجي وڃي (ڊگوهويون ٻوانوهون
واريون قميصون ،ڊگهيون سلوارون ۽ رئو /بوڇڻ).
 مڇرن ڀڄائڻ الِء ڪوائل يا ڪا مڇور ڀوڄوائويونودڙ شوئوي
جهڙوڪ :سترونيال ( ،)citronellaنم جو تيل يوا تولوسوي
()basilجو پن استعمال ڪجي .جڏهن مڇرن کان بچڻ جا
ٻيا اپاَء وڻي ن ا سگھجن تڏهن مڇرن ڀڄائويونودڙ وکورن جوو
خاص طور تي ٻارن الِء استعمال ڪرڻ ضروري ٿئي ٿو.

صحتمند فرد بيمار
ٿي پوي ٿو

مڇر ،ٻين ماڻهن کي چڪ
پائي بيماري پکيڙي ٿو.

 در ۽ درين کي ڄاريون هڻائجن.
 جڏهن توهان يا ٻارڙا سمهن تڏهن اهڙا مهارا استوعوموال ڪوجون
جيڪي جيتمار دوائن مان نڪتل هجن ته جيئن کين مڇرن جوي
چڪن کان بچائي سگهجي .مهارن جون ڪنڊون کٽ سان اهوڙيَء
طرح سان ورائي ٻڌي ڇڏجن ته جيئن مڇرن جي اندر اچڻ جي ڪا وٿي نه بچي .دنيا جي ڪيترن هونوڌن توي
ڳؤرهارين جي پرگرام هيٺ اهڙا مهارا گهٽ قيمت تي يا عورتن ۽ ٻارڙن کي مفت ڏنوا وڃون ٿوا .موهوارن جوي
اثرائتي رهڻ الِء ضروري ٿئي ٿو ته انهن کي هر  6کان  12مهيني جيتمار دوائن مان ڪڍيو وڃي .ٻاهر سوموهوڻ
دؤران پڻ مهارو يا مڇرداني استعمال ڪجي.

نوٽ  :مهارو ،مليريا الِء وڌ ۾ وڌ ته ڊينگي ۽ پيلي بخار الِء گهٽ ۾ گهٽ اثرائتو ثابت ٿئي ٿو (ڏسو ص.)146 .
اسانجو ماصول  -اسانجي صحت
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مليريا
مليريا رت جي هڪ بيماري آهي ،جيڪا تيز بخار ۽ سياٽو پويودا ڪوري ٿوي .مولويوريوا،
پالزموڊيم ( )Plasmodiumنالي پئراسائٽي جيوڙي سبب ٿئي ٿي جويوڪوو ڪون
قسمن جي مڇرن رستي جيڪي گهڻي ڀاڱي رات جو چوڪ پوائويون ٿوا مواڻوهون ۾
پکيڙين ٿا .هر سال لکين ماڻهو ،مليريا سبب مري وڃن ۽ ڪيترا لکين مولويوريوا ۾
مبتال رهن ٿا.
مليريا خاص طور تي  5سالن کان ننڍي عمر جي ٻارڙن ،صامله عوورتون ۽ ايوِء آِء وي ( )HIV۾ موبوتوال فوردن الِء
خطرناڪ ٿئي ٿي .صامله هجڻ سبب اهڙي عورت جي بيمارين ۽ انفيڪشن  /روڳ سان منوهون ڏيوڻ جوي طواقوت
گهٽجي وڃي ٿي.
جڏهن اهڙي عورت مليريا جو شڪار ٿئي ٿي ته ،رت جي شديد پوڻائيَء ۾ به مبتال ٿي پوي ٿي جنهن سبب سونودس
ويم دؤران يا پوِء مرڻ جا امڪان وڌي وڃن ٿا .اهو به ممڪن ٿي سگهي ٿو ته ،مليريا سبب اهڙي صامولوه عوورت جوو
ٻار ضايع ٿي وڃي (ڇڪي اچيس) يا گهڻو جلد ،گهڻو ننڍڙو يا مئل ٻار پيدا ٿئيس.
مليريا جا ڪيترائي قسم ٿين ٿا .ماڻهو ساڳي قسم جي مليريا ۾ سالن تائين مبتال رهي سگهن ٿا ته ڪن مان ڇٽي
به وڃن ٿا .دماغي مليريا ( ،)cerebral malariaپالزموڊيم فالسيپئوريوم (  )Plasmodium falciparumجوي
جيوڙي ۾ مبتال ٿيڻ کانپوِء ماڻهو  1کان  2ڏينهن اندر مري به سگهي ٿو .تنهنڪري دماغي مليريا ٿيندڙ هونوڌن توي
خاص طور تي جيڪڏهن توهانکي مليريا ٿي پوڻ جو شڪ هجي ته هڪدم ان جي تپاس ۽ عالج ڪرايو.
عام طور تي مليريا هر  2يا  3ڏينهن بخار (ٻيئڙ يا ٽيئڙ) پيدا ڪري ٿي .جڏهن ته ،شروعات ۾ اهڙو بوخوار روزانوو بوه
ٿي سگهي ٿو .هر اهو فرد ،جنهنکي بخار جي ڪارڻ جي خبر نه پوندي هجي ،کيس مليريا جي الِء رت جي چڪاس
ڪرائڻ گهرجي جيڪا ڪيترن هيلٿ سينٽرن تي ڪري سگهبي آهي .جيڪڏهن رت جي تپاس مان م ل ير يا
هجڻ جي پڪ ٿئي يا تپاس ڪرائڻ جي سهوليت موجود نه هجي ته هڪدم عالج ڪرائجي.

مليريا جو گيت (موزمبيڪ ملڪ جو)
جيڪڏهن توهان جي ٻار کي بخار ٿيو هجي
کيس دست به نه هجن ۽
کيس کنگهه به نه هجي ته اها مليريا آهي
پنهنجي ٻار کي اسپتال کڻي وڃو
پهرئين ڏينهن کان دوائون شروع ڪيوس
اهي وڌيڪ ٻن ڏينهن تائين کارايوس

جڏهن هو ڻيڪ ٿي وڃي
کيس ٻن هفتن تائين روزانو،
ٽي دفعا ڪجهه وڌيڪ کاڌو
ڏيندا رهو
ايئن هو ڪيترا گهڻا سال زندهه
رهي سگهندو.
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نشانيون
مليريا جي صملي جا  3درجا ٿين ٿا:
 .1شروعاتي نشانين ۾ سياٽو ۽ عام طور تي م ي ۾ سور ٿي پوي ٿو .اهڙو فرد  15منٽن کان هڪ ڪالڪ توائويون
ڏڪندو رهي ٿو.
 .2سياٽي کانپوِء تيز بخار ٿي پوي ٿو .اهڙو فرد ڪمزور ٿي وڃي ٿو ۽ وقتي پنهنجوي ذهونوي تووازن ۾ نو وو رهوي
(وائڙئپ) .بخار ڪالڪ يا ڪجهه ڏينهن تائين به هلي سگهي ٿو.
 .3آخر ۾ اهڙو فرد پگهرجڻ شروع ٿئي ٿو ۽ بخار گهٽجي وڃيس ٿو .بخار گهٽجڻ کانپوِء ڪمزوري محسوس ڪري ٿو.
عالج
ٿي سگهي ته ،رت جي تپاس ڪرائجي .مليريا جي پهرين نشاني ظاهر ٿيڻ سان ئي جيترو جلد ممڪن ٿي سگهوي
عالج شروع ڪجي .جيئن ته مليريا هڪ فرد کان ٻئي فرد تائين مڇر رستي پکڙجي ٿي ،تنهنڪري اهوڙي بويوموار
فرد جو عالج ڪرڻ جو مطلب ٿيو ،ٻين کي هن بيماريَء کان بچائڻ .توهان جي عالج ڪرڻ سان جيڪڏهن موڇور
توهانکي چڪ به پائيندو ته مليريا جا جيوڙا ڪنهن ٻئي فرد کي وچڙائي نه سگهندو.
ڏسو ته توهان جي مقامي صحت کاتي وارا مليريا الِء ڪهڙيون دوائون تجويز ڪن ٿا.
دنيا جي ڪيترن عالئقن ۾ مليريا جي جيوڙي ۾ دوائن الِء مزاصمت پيدا ٿي چڪي آهي .جنهن جو مطلب ٿويوو توه،
ڪنهن دور ۾ جيڪي دوائون مليريا جي بچاَء يا عالج الِء اثرائتيون ٿينديون هيون اهي هاڻ اثرائتيوون نوه رهويوون
آهن .مليريا جون جيڪي دوائون ،ڪنهن هڪ عالئقي ۾ اثرائتيون ثابت ٿين ٿيون ممڪن آهي ته ڪنهن ٻئوي ۾
اثرائتيون ثابت ٿي نه سگهن.
دنيا جي مختلف ملڪن ۾ هاڻ ،مليريا جي عالج الِء جيڪي نيون دوائون يا گڏيل دوائون ڏنيون وڃن ٿيون انهون ۾
هڪ آرٽيميسينن ( )artemisininچين ۾ ڪيترن سالن تائين استعمال ٿيندي رهي آهي عام طور توي مولويوريوا
جي هڪ ٻيَء دوا يا ڪنهن ائنٽيبايٽڪ سان گڏ ورتي وڃي ٿي .جڏهن ته ڪيترن عالئقن ۾ اڃان تائين به ڪلورو
ڪوئين (ڪيترن سالن تائين هڪ وڌ ۾ وڌ عام استعمال ٿيندڙ دوا) اثرائتي آهوي .اهوو ڏسوڻ الِء توه تووهوانوجوي
عالئقي ۾ ڪهڙي دوا اثرائتي ٿئي ٿي ،پنهنجي مقامي صحت کاتي کان پڇا ڪريو.
اهم ڳالهه  :اهي سڀ دوائون اوترا ڏينهن کائو ،جيترا ڏينهن کائڻ الِء چيو ويو آهي .پوِء ڀلي
ته توهان پاڻکي بهتر ڇو نه محسوس ڪندا هجو .جيڪڏهن توهان پاڻ دوائون کوائوڻ بونود
ڪري ڇڏيندؤ ته مليريا اٿلي سگهي ٿي ۽ ممڪن آهي ته پوِء اهي دوائون اثر نه ڪن.

جنهن عورت
پنهنجيون سڀ دوائون
کاڌيون اها بلڪل
صحتياب ٿي ويئي.
جنهن سڀ دوائون نه کاڌيون اها اڃان بيمار ۽ کٽ تي پيل آهي.
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بچاُء
عام طور تي مليريا ،گرم ۽ وسڪاري جي مند ۾ ٿئي ٿي .ڇاڪاڻ ته ،مليريا پکيڙيندڙ مڇر گرم ۽ بيٺل پاڻيَء تي ٿين ٿا.
جڏهن ته دنيا جي ڪن صصن ۾ مليريا خشڪ موسم ۾ پڻ ٿئي ٿي ،جتي مڇرن کي پاڻيَء جي ننڍن دُٻن ۾ واڌ ويوجوهوه
ڪرڻ جون جايون ملن ٿيون .ڊينگي ۽ پيلي بخار جيان ،مليريا کان بچڻ جو به سٺو طريقو مڇرن جي چڪن کان پواڻ
بچائڻ (ڏسو ص )143 .۽ سڄي وسنديَء ۾ مڇرن الِء بچاَء جا اپاَء وڻڻ ۾ آهي (ڏسو ص 149 .کان .)153
مليريا کان بچڻ ۽ ضابطي هيٺ رکڻ جو سٺو طريقو جيتمار دوائن مان نڪتل مهارن ۾ سموهوڻ آهوي .موهوارن کوي
پائري رنس ( )pyrethrinsنالي جيتمار دوا مان ڪڍيو وڃي ٿو جيڪا خاص طور تي ،مليريا ٿي پوڻ جي ڀويوٽ ۾
نسبت ًا بي مضر ٿئي ٿي .اهڙن مهارن مان وڌ ۾ وڌ خطرو تڏهن پيدا ٿئي ٿو ،جڏهن اهي جيتمار دوائن ۾ ٻوڙيا وڃن ٿوا
(جنهن سبب دوا چمڙي رستي جسم ۾ داخل ٿي سگهي ٿي) ،جڏهن ٻارڙا اهڙن مهارن کي چوسين يا چٻاڙين ٿا ( دوا
ڳهي وڃن ٿا) ۽ جڏهن ڌوتا وڃن ٿا (تڏهن جيتمار دوائون پاڻيَء جي لهوارن ذريعن کي زهريلو ڪري جيتن ،موڇوي،
جانورن ۽ انسانن الِء هاڃيڪار ٿي پون ٿيون).
مهارا ،رڳو تڏهن ئي بچاُء ڪري سگهن ٿا جڏهن انهن جي سوراخن ۽ وٿين کي جلد بند ڪري ڇوڏجوي .سواڳوئوي
طرح سان جيڪڏهن مهارو جلد ڌوئبو رهجي ته ان تي لڳل جيتمار دوا  6کان  12مهينن اندر يا اڃان به جلد خوتوم
ٿي وڃي ٿي .ڪن هنڌن تي اهڙا به مهارا ملن ٿا جن تي لڳل دوا جو اثر ڊگهي عرصي ،هڪ سال کان به وڌيڪ هلوي
ٿو .جيڪڏهن مهارو اڃان به سٺيَء صالت ۾ آهي
ته ان کي نئين جيتمار دوا  /پيسوٽويوسوائويوڊ موان
ڪڍي سگهجي ٿو پر جي ڪيتورن هونوڌن توان
ڏري يا ڦاٽي پيو هجي ته بهتر تبديل ڪرڻ ٿوئوي
ٿو .جڏهن مهاري کي نئين سر جيتمار دوا هڻجوي
ته دستانا استعمال ڪجن ۽ ان الِء ڏنل هودايوتون
ڏانهن ڌيان ڏجي.
مليريا جا مڇر رات جو چڪ پائين
ٿا .مليريا کان بچڻ الِء جيتمار دوا
لڳل مهاري ۾ سمهجي.

سڀني الِء عالج
مليريا ،غريب ماڻهن ۾ گهڻي عام ٿئي ٿي ۽ هر سال مليريا سبب مرندڙن جي انگ ۾ واڌرو ٿيندو رهوي ٿوو .جوڏهون
ماڻهو رت جي تپاس ڪرائي ،دوائون خريد ڪري ن ا سگهن ۽ کين صحت جون سهولتون به ميسر نه ٿيون هجن توه
اهڙين صالتن ۾ کين مجبوراً هن بيماريَء ۾ چوڙي مرڻو پوي ٿو .جيسيتائين ڪنهن هڪ فرد ۾ به مولويوريوا مووجوود
آهي ،تيسيتائين هيَء بيماري ٻين تائين پکڙبي رهندي.
مليريا ،غربت ۽ سماجي ٻيائيَء جي شڪار ٿيندڙن برادرين ۾ گهڻي عام ٿئي ٿي .مليريا جي بچاَء جي موهومون کوي
ڪامياب بڻائڻ الِء ضروري ٿئي ٿو ته ،غربت ۽ سماجي بي انصافيَء جي اصل ڪارڻن کي ختم ڪيو ۽ عالج جوي
سهوليت سڀني کي ڏني وڃي.
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ڊينگي /ه َڏ ٽوڙ تپ /لولو تپ
ڊينگن ي بخار ( )Dengue feverهڪ وائرس سبب ٿئي ٿو جيڪو هڪ چٽڪمرو مڇر پکيڙي ٿو .هون ڪواري
مڇر جي جسم تي سفيد ٽبڪا ٿين ٿا جيڪي پري کان پٽين جيان ڏسڻ ۾ اچون ٿوا .انوهون جوون
ٽنگون پڻ پٽاپٽي ٿين ٿيون .هي مڇر ييلو فيور مسڪيوٽوو ( )yellow fever mosquito
جي نالي سان به سڏجي ٿو .ڇاڪاڻ ته ،بخار به ڪري وجهي ٿو (ڏسو ص .)148 .ڊيونوگوي
عام طور تي گرم ۽ مينهوڳيَء جي مند ۾ ٿئي ٿي .شهرن ۽ اهڙن هنڌن تي جتي پواڻوي گوڏ
ٿي وڃي ۽ نيڪاس جو نظام ناقص هجي گهڻو عام ٿئي ٿو.
پهرئين دفعي ،ڊينگي ۾ مبتال ٿيندڙ فرد عام طور تي آرام ڪرڻ ۽ جهجهيون پاڻيٺون پيئڻ سان ڻيڪ ٿي وڃي ٿو ،پور جوي
کيس ٻيهر يا ان کانپوِء ڪنهن وقت به ٿي پوي ته ،وڌيڪ خطرناڪ ثابت ٿئي ٿي ۽ موت جو سبب بڻجي سگهي ٿي.
نشانيون
پهرين دفعي بيمار ٿيڻ سان هڪدم تيز بخار سان گڏ سياٽو ٿيڻ شروع ٿئي ٿو ،جسم سخت ڏکڻ لڳي ٿو (ان سبب ڊينگي کوي
ورلي“ ،هڏا ڀڃندڙ ” ( )bone break feverبخار جي نالي سان به سڏجي ٿو .م ي جو سور ۽ نڙي متاثر ٿي پوي ٿي .اهوڙو فورد
گهڻو بيمار ۽ ڪمزوري محسوس ڪري ٿو 3 .کان  4ڏينهن کانپوِء ،عام طور تي چند ڪالڪن کان  2ڏينهن توائويون پواڻوکوي
بهتر محسوس ڪري ٿو .ان کانپوِء  1کان  2ڏينهن تائين وري بيمار ٿي پوي ٿو ۽ ان سان گڏ ه ن ۽ پيرن تي ڳاڙها نشوان پويودا
ٿيڻ شروع ٿين ٿا جيڪي آهستي آهستي ٻانهن ،ٽنگن ۽ جسم تي پکڙجڻ لڳن ٿا (عام طور تي منهن تي ن ا ٿين).
ابهم ،ننڍڙا ٻارڙا ۽ پيرسن يا اهي جن جو اميون /قدرتي بچاَء سرشتو هيڻو هجي ٿو (جهڙوڪ :ايِء آِء وي ۾ موبوتوال)
خاص طور تي ڊينگي جي شديد قسم “خوني ڊينگي” ( )hemorrhagic dengue۾مبتال ٿيون ٿوا .جويوڪوڏهون
ڊينگي جي هن قسم جو ٿڏي تي عالج شروع نه ڪجي ته چمڙيَء مان رت وهڻ /چمهِير شروع ٿئي ٿي ۽ اڳتي هلوي
اهڙو فرد مري به سگهي ٿو.
عالج
ڊينگي جو نه ته عالج ۽ نه ئي ان جي بچاَء جي وئڪسين موجود آهي .اهڙين ڪيترين صالتن ۾ ڊيونوگوي جوو رڳوو
عالج گهر ۾ مڪمل آرام ڪرڻ ،جهجيون پاڻويوٺوون پويوئوڻ ۽ آئوبووپوروفويون ()ibuprofenيوا پوئوراسويوٽواموول
()paracetamolکائڻ آهي (ائسپرين بنهه نه وڻجي) ته جيئن سور ۽ بخار کي گهٽائي سگهجي.
اهم ڳالهه :خوني ڊينگيَء جو رڳو عالج ،جسم جون ترت کان ترت پاڻيٺون ۽ رت تبديل ڪرڻ آهي .جيڪڏهن اهڙي فرد
جي چمهِير (چمڙيَء مان رت وهڻ) ٿي رهي آهي ،کائي پي ن و سگهي يا منجهيل لڳي (بخار ،ڪموزوريَء ۽ سوجواڳ نوه رهوي
سگهڻ) ته هڪدم اسپتال داخل ڪرائجي .جيڪڏهن متاثر ٿيندڙ فرد ڪو ابهم ،ننڍڙو ٻار يا پيرسن يا کويوس صوحوت جوو
ڪو ٻيو سنگين مسئلو جهڙوڪ :ذيابطيس ،دل جي بيماري يا ايِء آِء وي آهي ته هڪدم طبي مدد صاصل ڪجي.
اپاَء /بچاَء
ڊينگي ڦهالئيندڙ مڇر ،صاف بيٺل پاڻيَء تي ٿئي ۽ واڌ ڪري ٿو .مليريا پيدا ڪندڙ مڇور جوي
ابتڙ ،ڊينگي جو مڇر گهڻي ڀاڱي ڏينهن جو چڪي ٿو .ان سبب مهارن جي ڪا خاص اهومويوت
ن ي ٿئي ،سواِء ننڍڙن ٻارن يا پيرسنن جي جيڪي ڏينهن جو به ننڊ ڪن ٿا .ڊينوگوي جوا موڇور
ڪنڊن تي ٿين ٿا.
عام طور تي ڇانوري ۽ اونداهن هنڌن جهڙوڪ ميز يا کٽ يا اونداهين ُ
ڊينگي کان بچڻ الِء مڇرن جي چڪن کان بچڻو (ڏسو ص )143 .۽ وسونوديَء جوي سوطو توي
مڇرن جو بچاُء ڪرڻو پوي ٿو (ڏسو ص 149 .کان .)153
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پيلو بخار/اَرتي
پيلو بخار يا اَرتي ( )yellow feverپکيڙيندڙ مڇر ،آفريڪا ۽ ڏکڻ آمريڪا جي ڪن صصن ۾ ٿين ٿا .ارتيَء جوا
ٻه قسم ٿين ۽ مختلف طريقن سان پکڙجن ٿا.
جهنگلي ارتي ( )jungle yellow feverمتاثر مڇرن مان باندرن ۾ ۽ باندرن مان مڇورن ۾ پوکوڙبوي
رهي ٿي .ماڻهو ارتي ۾ تڏهن متاثر ٿين ٿا ،جڏهن اهڙو مڇر جيڪو باندرن موان موتواثور ٿويوو
هجي چڪ پائي ٿو .جهنگلي ارتي ورلي انهن فردن کي ٿئي ٿي ،جيڪي گرم برساتي ٻيلن
۾ ڪم ڪن ٿا.

شهري ارتي ( )urban yellow feverگھڻي ۽ وبائي بيماريَء جي صورت ۾ پکڙجي ٿي .مليريا ۽ ڊينوگوي جويوان
شهري ارتي تڏهن پکڙجي ٿي جڏهن مڇر ڪنهن متاثر فرد کي چڪي ان جي رت چووسوي پووِء جوڏهون ڪونوهون
صحتمند فرد کي چڪي ٿو ته ان کي بيماري ڏئي ڇڏي ٿو.
ارتي به ساڳئي قسم جي چٽڪمري مڇر رستي پکڙجي ٿي جيڪو ڊينگي پکيڙي ٿو .هن مڇر جي پٺيَء ۽ ٽونوگون
تي سفيد ٽبڪا ٿين ٿا ۽ شهرن ،ڳوڻن ۽ واهڻن ۾ بيٺل پاڻيَء تي ٿئي ٿو.
نشانيون
پيلي بخار سبب بخار ،ڏڪڻي ،مشڪن جو سور (خاص طور تي پٺيَء جو) مو وي جوو سوور،
بک مري وڃڻ ،اوڪارا ،الٽي ،تيز بخار ،نبض جي هيڻي هلڻ جون نشانيون پيدا ٿين ٿيوون.
ڪيترن فردن ۾  3يا  4ڏينهن کانپوِء هيَء بيماري ڇڏي وڃي ٿي.
ڪن ماڻهن ،اٽڪل  7مان  1۾ پهرين نشانين ختم ٿي وڃڻ جي  24ڪالڪن کانپوِء وري
بخار ٿئي ،وات ،نڪ ،اکيون ۽ موعودي موان رت اچوڻ
کانپوِء سائِي ،پيٽ جو سور ۽ الٽي ٿي پوي ٿي 10 .کان  14ڏينوهون انودر اهوڙو
فرد مري به سگهي ٿو .جڏهن ته اڌ کان م ي فرد ارتيَء جي ٻئي مرصلوي ۾ لووڙڻ
کانپوِء بچي وڃن ٿا ۽ سندن صحت کي ڪو سنگين ڇيهو به ن و رسي.
عالج

پيلي بخار کان بوچوڻ الِء ،اهوڙن
هنڌن جي صفائي ڪري ڇڏجي
جتي موڇور واڌ ويوجوهوه ڪوري
سگهي ٿو ته پاڻيَء جا ٿانو ۽ دٻوا
به ڍڪيل رکجن.

پيلي بخار جو بهترين عالج ،مڪمل آرام ڪرڻ ۽ جهجهيون پاڻيٺون پويوئوڻ
آهي .ڪيترا ماڻهو وقت سان گڏ بلڪل ڻيڪ ٿي وڃون ٿوا ۽ مونوجوهون هون
بيماريَء الِء مزاصمت پيدا ٿي وڃي ٿي .جڏهن ته ماڻهن جي هڪ نونوڍي انوگ
کي پهرئين دفعي جي بيماريَء مان بلڪل صحتياب ٿيڻ کان اڳ ۾ ئي ساڳوي
بيماري اٿلي پوي ٿي پر تڏهن به عام طور تي اهي صحتياب ٿي وڃن ٿا.
بچاَء

مليريا ۽ ڊينگي جيان ،هن بيماريَء کان بچڻ جو به بهتوريون اپواُء موڇورن جوي
چڪن کان بچڻ (ڏسو ص )143 .۽ مڇرن کي ضابطي هيٺ رکڻ آهوي (ڏسوو ص.
 149کان  .)153پيلي بخار کان بچاَء جو پڪو اپاُء ان جي وئڪسين ڪرائڻ آهي پر ممڪن آهي توه اهوا يوا توه
ملي نه سگھي يا گهڻي مهانگي ملي.
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ڪنهن وسنديَء ۾ مڇرن تي ضابطو رکڻ
مڇر ،بيٺل پاڻيَء تي آنا الهين ٿا ۽ آنن کي ڦٽڻ ۾  7ڏينهن لڳن ٿا .هفتي ۾ هڪ دفعو بيٺل پاڻي نيڪال ڪورڻ يوا
اهڙي پاڻيَء کي وهائيندي رهڻ سان مڇرن جي واڌ ۾ رخنو پوي ٿو ،جنهن سبب اهي بويومواريوون پويودا ڪوري نو وا
سگهن .مڇرن جي واڌ ويجهه روڪڻ الِء:
 اهڙن هنڌن کي ختم ڪري ڇڏيو ،جتي پاڻي بيهي رهي ٿو ،جهڙوڪ :موٽر گاڏين جا پراڻا ٽائر ،گلون ۽ ٻووٽون
جون ڪونڊيون ،تيل جا ڊرم ،کڏون کوٻا ،پاڻيَء جا اڻ ڍڪيل ٿانو يا گهر ۾ ڪو به بيٺل پاڻي.
 زمين جو خيال رکو ته جيئن اتي پاڻي بيهجي نه سگهي پر زمين ۾ جذب ٿي وڃي.
 يقين ڪريو ته ِش َم ()watershedوارو پاڻي وهندو رهي ٿو (ڏسو باب .)9

گهر ۽ وسنديَء جي چوگرد مڇرن جي واڌ ويجهه وارا هنڌ ختم ڪري ڇڏيو
ڪني پاڻيَء جا دُٻا صاف ڪري ڇڏيو ته
جيئن صاف پاڻي وهندو رهي.

درن ۽ درين تي ڄاري
هڻي ڇڏيو.
پاڻيَء جا ٿانو ڍڪيل رکو.

پڪ ڪريو ته وسنديَء ۾ کوهن ۽ نلڪن
جي پاڻيَء جو صحي نيڪاس ٿئي ٿو.

پراڻا دٻا ،ٽائر ۽ ڀڳل ٿانو وغيره جن ۾ پاڻي گڏ ٿي
سگهي ٿو هٽائي ڇڏيو ۽ کڏا کوٻا پورائي ڇڏيو.

ڪيترن هنڌن تي مڇرن جي ٻچن مارڻ الِء هڪ قسم جي
بئڪٽيريا جنهن کي بي.ٽي.آِء ()BTiسڏجي استعمال ڪئي
وڃي ٿي .ان جي استعمال سان ماصول کي ڇيهو ن و رسي
(بي.ٽي.آِء جي وڌيڪ معلومات الِء ڏسو ذريعا).
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وسنديَء جي مڇرن تي ضابطي رکڻ جا ڪجهه ٻيا طريقا آهن:
 مڇر خور مڇي پالڻ .وچ آمريڪا جي مڇرخور مڇي  ،ڏکڻ آمريڪا جي گووپووي ( )guppyآفوريوڪوي دَيوو
( ،)tilapiaڪارپ ()carp۽ اهڙين ٻين مڇين رستي مڇرن تي ضابطو رکي سگهجي ٿو .جيتووڻويوڪ انوهون
مڇين کي دنيا جي مختلف هنڌن تي مختلف نالن سوان سوڏيوو
وڃي ٿو پر عام طور تي “مڇرخور مڇي” سڏجي ٿو.
 پڪ ڪريو ته پاڻي وهندو ۽ زمين مان به نيوڪوال ٿويونودو
رهي  .پاڻيَء جي قدرتي وهڪرن ۽ ڪسين جووي نوويووڪووال
ٿيندي رهڻ جي پڪ ڪجي ۽ آبپاشيَء جون اسوتوعوموال نوه
ٿيندڙ کاهيون ۽ تالَء وغيره ڀري ڇڏجن .سارين جي پوک ۾ بيٺل
پاڻي هفتي ۾  2يا  3ڏينهن اهڙي طرح سان وهائي ڇڏجي ته جيئون
مڇرن جا ٻچا مري وڃن ۽ فصل کي به نقصان نه ٿئي.
 وڻ پوکڻ ته جيئن پکين ،چمڙن ۽ اهڙي ٻيَء مڇوورخووور جوويوووت کووي
رهائش جي جاِء ملي سگهي .آفريڪا ۽ انڊيا ۾ نم جوو وڻ موڇورن
کي ڀڄائي ٿو ۽ پن دوا طور استعمال ڪري سگهجن ٿا.

جيتمار دوائون استعمال ڪرڻ

اهڙي هڪ قسم جي جيتمار دوا جيڪا پائِري رنس نالي سڏجي انسانن ،جانورن ۽ زمين الِء گهٽ ديرپا زهريوال اثور
پيدا ڪري ٿي .ڊي ڊي ٽي يا مئالٿيان ( ،malathionهڪ قسم جي عام ۽ خطرناڪ پيسٽيسائيوڊ) جوي ڀويوٽ ۾
پائِري رنس جو هڪ ٻيو فائدو هي به آهي ته ،انهن جي ڀيٽ ۾ ڪنهن به گهربل ايراضيَء ۾ گهٽ مقدار ۾ اسوتوعوموال
ڪرڻي پوي ٿي.
پائِري رنس ماصول ۾ گڏ ن ي ٿئي پر تڏهن هاڃيڪار ثابت ٿئي ٿي جڏهن ڪو فرد ان ۾ وائکو ٿئي ٿو ،تنهونوڪوري
الزم ًا خبرداريَء سان استعمال ڪرڻ گهرجي .پائِري رنس چمڙي ۽ اکين جو ساڙو ۽ ڳاڙهن ڊٻڙن سميت ساهه کوڻوڻ
۾ تڪليف پيدا ڪري ٿي .خاص طور تي ٻارڙن ۽ صامله يا ٿڃ ڌارائيندڙن عورتن کي هن پيسٽيسائيڊ سوان سوڌي
سنئين الڳاپي ۾ اچڻ کان اصتياط ڪجي .جيڪڏهن پائري رنس دوائون ،پاڻيَء جي ذريوعون سوان مولوي وڃون توه
انتهائي زهريليون ثابت ٿين ٿيون.

پاڻيَء جي وهڪرن ۽ تالئن ويجهو ڪڏهن به پائري رن دوائون استعمال نه ڪجن.
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ماضيَء جي ڀيٽ ۾ هاڻ ،ڊي ڊي ٽيَء جو مختلف طريقن سان استعمال ڪرڻ شروع ڪيو ويو ۽ عمارتن اندر ان جي
رڳو محدود استعمال جي سفارش ڪئي ويئي آهي ۽ اهو به انڊور ريزيوڊيووئول اسوپوريونوگ ( indoor residual
 )sprayingواري طريقي سان .هن طريوقوي ۾
ڊي ڊي ٽيَء جو ننڍڙو مقدار ،گهر جي ڀتين جي
اندرين پاسن کان اچي ويهندڙ مڇرن مارڻ الِء
ڦوهارو ڪيو وڃي ٿو .هن طريقي سان نونوڍڙي
ايراضيَء ۾ گهٽ زهر استعمال ڪرڻ سوان ان
جي پاڻيَء جي ذريعن ۾ شامل ٿيڻ کوان بوچواُء
ٿئي ٿو ته موڇورن ۾ بوه هون زهور جوي گوهوٽ
مزاصمت پيدا ٿيڻ جو امڪان ٿئي ٿو.
سڀ جيتمار دوائون زهريليون ٿين ٿيون.
جڏهن ڊي ڊي ٽي ،پائري رنس يا ڪنهن به ٻئي
قسم جي ڪا جيتمار دوا اسوتوعوموال ڪوجوي
تڏهن:
 ڏسيل هدايتن مووجوب ۽ اصوتويواط سوان
ڦوهارو ڪجي
جيت مار دوائن جو استعمال مڇرن تي ضابطي جو عارضي اپاُء
 ڦوهاري ڪورڻ الِء هومويوشوه بوچواَء جوي
آهي .جيڪڏهن اهي ضرور استعمال ڪرڻيون آهن ته بچاَء جون
پوشاڪ پائجي (ڏسو ضميمو (A
پوشاڪون پائجن.
 جيتري قدر ممڪن ٿي سگهوي گوهوٽ ۾
گهٽ دوا استعمال ڪجي .رڳو انهن هنڌن تي ڦوهارو ڪجي ،جتان مڇر گهر ۾ داخل ٿين ٿا ۽ جتوي رهون يوا
آرام ڪن ٿا
 ڪڏهن به ٻارڙن ،صامله يا ٿڃ ڌارائيندڙ  /ڍڪ ڏيندڙ عورتن ويجهو ڦوهارو نه ڪجي.
 ڌيان ڏجي ته ڪو به ٻارڙو جيتمار دوا لڳل مهارو وات ۾ نه وجهي ۽ جيتري قدر ممڪن ٿي سگهي ،کين موهواري
کي ُڇهڻ کان پري رکڻ گهرجي.
 جڏهن جيتمار دوا لڳل مهارو ڌوئڻو هجي ته ان الِء ٽب استعمال ڪجي ۽ ڌوپ وارو پواڻوي گونود ۽ غوالظوت
چهندڙ کڏ (ڏسو ص )82 .۾ ڦٽو ڪجي ته جيئن پاڻيَء جي وهڪرن ۽ پيئڻ الِء ڪتب ايندڙ ذريعن جوو بوچواُء
ٿي سگهي.
ڪنهن به جيتمار دوا جي صد کان وڌيڪ استعمال ڪرڻ سان مڇرن ۾ ان جي الِء مزاصمت پويودا ٿوئوي ٿوي ۽ پووِء
اهڙي جيتمار دوا انهن کي ماري ن ي سگهي (جيتمار دوائن جي خطرن ۽ انهن جي وڌ ۾ وڌ سالمتيَء سان اسوتوعوموال
ڪرڻ جي وڌيڪ ڄاڻ الِء ڏسو باب .)14
جيتمار دوائن جو ڦوهارو ،مڇرن کي ضابطي هيٺ رکڻ جو هڪ هنگامي اپاُء آهي .جيتمار دوائن رستي مڇرن کوي
تڏهن ئي ضابطي ۾ رکي سگهجي ٿو جڏهن ايئن هڪ سٽاَء سان ڪجي .جنهن ۾ هرهڪ فرد جو عوالج ،وسونوديَء
جي سط تي مڇرن جي واڌ ويجهه روڪڻ ۽ برادرين کي اهڙي ڄاڻ ڏيڻ اچي وڃي ٿي.
اسانجو ماصول  -اسانجي صحت

152

باب :8 .مڇرن سبب ٿيندڙ صحت جا مسئال

مڇرن جي خاتمي رستي ڊينگي ختم ڪرڻ
 25سالن کان به م ي عرصي کان ماناگوا ( ،)Managuaنڪاراگوا جا ماڻهو ڏينهون ڏينهن وڌندڙ ڊينگي سبب
مڇر گهرن اندر ۽ گهرن جي چوگرد پاڻيَء تي ٿوئوي ٿوو.
ماندا ۽ بيزار ٿي پيا آهن .ڇاڪاڻ ته ،ڊينگي پکيڙيندڙ ُ
جڏهن ماڻهو گرم شهرن ڏانهن لڏپالڻ ڪن ٿا جتي پاڻيَء سانڍڻ جو سٺو بندوبست ۽ ڪسين جوي نويوڪواس
جو مناسب انتظام ناهي ،تڏهن ڊينگي دور دراز هنڌن تائين پکڙجي وڃي ٿي.
ماناگوا جي ماڻهن سائنسدانن ،غير سرڪاري تنظيمن ۽ وزارت صحت سان گڏجي ڊينگي کي آسوپواس جوي
 10وسندين ۾ گهٽائڻ ۽ بچاَء جو ڪوم ڪويوو .ان الِء
هنن سڀ کان پهريون ڪم ڊينگي جي پکڙجوڻ
جا “ثبوت” گڏ ڪيا .ٻارن پاڻيَء جا نمونا ،جن
۾ مڇر مختلف مرصلن ۾ واڌ ڪندڙ هيوا گوڏ
ڪيا .سائنسودانون ،ٻوارڙن جوي پِوڪ جوي
تپاس ڪري ڏڻو ته ڪيتورن کوي ڊيونوگوي
پکيڙيندڙ مڇرن چڪيو آهوي ۽ بورادريَء
وارن ،ماڻهن جي گهر گهر وڃي کانئن پڇا
ڪئي ته کين ڊينگي بابت ڪيتري ڄواڻ
آهي ۽ ان بابت سندن ڪهڙا ويچار آهن.
هنن ڊينگي بابت جيڪي ڪجهه سکويوو
۽ ڄاڻ صاصل ڪئي ،اها مواڻوهون توائويون
پهچائڻ الِء گڏجاڻيون ڪيون ،پوسٽر تيار
ڪيا ۽ سماجي ناٽ ڪن رسوتوي ٻوڌائوي.
ٻارن رانديوون ڪويوون ۽ رانوديون دوران
ڊينگي مڇرن جون ڻهيل ڍانڍيون پتيولوون
ڀڃي منجهن لڪل کٽمٺڙا پکيڙي ڇوڏيوا.
نوجوانون بورادريَء جوي وڏڙن سوان مولوي
ڊينگي جي بچاَء الِء گيت لکيا ۽ ڳايا.
ايئن آسپاس جي هر وسنديَء وارن ،مڇورن
کي ضابطي هيٺ رکڻ جا پنهنجوا پونوهونوجوا
سٽاَء سٽيا جو کين خبر هئي ته ،مڇر ردي ٽائرن ۾ واڌ ويجهه ڪن ٿا .هڪ ٽوليَء ردي ٽائر گڏ ڪري ،مٽيَء سان
ڀري انهن کي اوکين چاڙهين چڙهڻ الِء ڏاڪڻ طور استعمال ڪرڻ جو فيصلو ڪيو .ايئن ڪرڻ سوان سونودن
مڇرن جي آزار مان جان ڇٽي ۽ هو سوالئيَء سان ٽڪريَء جي آسپاس وارن هنڌن تي چڙهي لهي ٿي سوگوهويوا.
ٻين وري ٽائرن کي وڏين ڪونڊين طور استعمال ڪيو.
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اهڙيَء هڪ ٻيَء ٽوليَء انهن مان پاڻيَء جي ڊرمن کي ڍڪڻ الِء سستا ڍڪ ڻاهي وڪرو ڪيا .ايئن ڪرڻ سوان
سندن نه رڳو مڇرن جي واڌ وارن هنڌن مان هميشه الِء جان ڇٽي پيئي ته ساڳئي وقوت پونوهونوجوي بورادريَء الِء
آمدنيَء جو هڪ ذريعو به پيدا ٿي پيو.
اڄ به اتي ،برادريَء جي سط تي ڊينگي جي بچاَء جا پروگرام هلندڙ آهن .اتي هاڻ ،رڳو ڪي چند فرد ڊيونوگوي
جي بخار ۾ مبتال ٿين ٿا ته هن پروگرام مان ٻيا به ڪيترائي فائدا رسن ٿا:
 نوجوانن ،هڪ ٻي ٽوليَء جي ميمبرن سان گوڏجوي پونوهونوجوي
آسپاس ۾ سٺيون تبديليون آنديون جونوهون سوان بورادريَء ۾
ويجهڙائپ به ٿي.
 موسيقارن ماڻهن ۾ سجاڳي پيدا ڪرڻ الِء لوڪ گيت جوڙيا.
ايئن ڊينگي جي بچاُء جون ڳالهيون مزي ۾ مٽجي ويون.
 مختلف مذهبي ۽ سياسي ڌرين پنهنجا ويڇوا وسواري هوڪ
گڏيل رٿا تي ڪم ڪرڻ شروع ڪيو.
 صحت جي مقامي سرگرم ڪارڪنن کوي ،وزارت صوحوت
جي ڪاروباري ڪميٽيَء تي صحت جي مختلوف عوهودن ۽
مرڪزن تي ڪم ڪرڻ الِء چيو ويو.
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