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વાઇન લુ : િવશેષ મા હતી 

ઇ ટરનેટ પરથી સંકલન : પુરણ ગ ડિલયા 

(નાગપુરના ડયન મે ડકલ એશોિશએસનન ે વાઈન લ ૂસંબિધત રજૂ કરેલ અમુક મા હતી ) 

એચવનએનવન ( વાઈન) લૂ આખરે શંુ છે ?  

એચવનએનવન (H1N1) એક નવો વાયરસ છે જનેા કારણે લોકો 

બીમારીનો ભોગ બને છે. હકીકતમા ં આ વાયરસના લ ણો એિ લ- 

2009 માં યુ.એસમાં મળી આ યા ં હતા.ં અ ય શહેરો જવેા કે, મેિ સકો 

અને કેનડેામાં પણ આ વાઈરસના કારણ ેઅસં ય લોકો તાવમાં સપડાયા ં
હતાં. આ એક વાયરસ છે જનેો ચેપ લાગવાથી ત ેઅ યત ઝડપી રીતે એક 

યિ તમાંથી બી  યિ તમાં વેશી ય છે.  

માચ-2009 ના અંતમાં અને એિ લ માસની શ આતમાં વાઈન લ ૂ

લુએ ઝા એ (H1N1) દિ ણ કેિલફોિનયા અને સટ એ ટોિનયો 

(ટે સાસ) માં વેશ કય . શ આતી તબ ામાં એ ણવું ખુબ જ મુ કેલ 

ર ું કે, યિ ત આ વાયરસનો ભોગ બ યો છે. બધા એવુ ંજ માનતા આ તો સામા ય તાવના લ ણો છે પરંત ુ યારે 

આ તાવ લાંબા સમય સુધી તેમના શરીરમાથંી ન િનક ો યારે તેઓને તનેી ગંભીરતા સમ ઈ. આ વાયરસે 65 
વષથી વધુ વયના લોકોન,ે પાંચ વષની નીચનેી ઉમરના બાળકોન,ેસગભા ીઓન ેપોતાના િનશાને લીધા.  

એચવનએનવન એક વલણે વાયરસ છે જનેા િવષે દશે-િવદશેના ઘણા બધા લોકો ણતા નથી. આ વાયરસ 

તાવના વાયરસને િબલકુલ મળતો આવે છે. અહ  પણ દરદી સામા ય તાવ, કફ, ગળામાં ખરાશ, શરીરમાં તોડ, 
માથાનો દુખાવો અનુભવે છે. એચવનએનવનના કારણ ે કેટલાક લોકોન ેઆ વાયરસના કારણ ેઝાડા-ઉલટી અન ે

યૂમોિનયા પણ થઈ ય છે 

બાળકોમાં  નીચે મુજબના લ ણો જણાઈ આવે તો સમ  લેવું કે, તેઓ પણ વાઈન લૂથી િસત છે.  
 
* ઝડપથી ાસ લવેો અથવા ાસ લેવામા ંપરેશાની 

* વારંવાર ઉલટી થવી  

* ચાલી ન શકવુ,ં યા િત યા ન આપવી 

* મુઝવણ અને વારંવાર રડવુ ં 

* તાવ અન ેશરદીનો ભોગ બનવુ ં 
* પૂરતું વાહી ન પીવુ ં

વય કોમાં વાઈન લૂના લ ણોના િચ હો  
* ાસ લવેામાં પરેશાની 
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* પટે અને છાતીમાં દબાણ- દુ:ખાવાની ફ રયાદ  
* ગભરાહટ  
* વારંવાર ઉલટી થવી 
* અચાનક ચ ર આવવા  
 
તમે એચવનએનવન ( વાઈન) લૂ વાયરસને કેવી રીતે પકડી શકશો ?  
 એચવનએનવન ( વાઈન) લ ૂવાયરસ મુ ય વે સીઝનલ લનૂા વાયરસને મળતો આવ ેછે. આપણ ે ણીએ 

છીએ કે, મોસમી તાવ શરદી-ઉધરસના થકી એક યિ તમાંથી બી  યિ તમા ંફેલાય છે. કેટલીક વખત આ 

વાયસરથી િસત કોઈ યિ તનું મોઢુ, નાક કે શરીરના અ ય અંગોને પશવાથી પણ સામેવાળી યિ તને તનેો ચેપ 

લાગે છે.  
 
હંુ મારી તને આ બીમારીથી કેવી રીતે બચાવી શકંુ ? 

દુ:ખ સાથે કહેવું પડે છે કે, અ યાર સુધી એચવનએનવન ( વાઈન) લૂ સામે ર ણ મેળવવા માટે અ યાર સુધી 
કોઈ દવા બહાર પડી નથી. કેટલાક લોકો 'ટેમી લૂ' નામની દવા જ ર વાપરે છે પરંતુ વા ય િવભાગનંુ કહે છે કે, 

યારે આ રોગના લ ણો મળી આવે યારે આ દવાઓનું સેવન િબલકુલ બધં કરી દેવુ ં ઈએ. અહ  કેટલાક 
સાવચેતીમાં રાખવા જવેા પગલાઓ ડયન મે ડકલ એસોિસએશને આ યા છે જનેું આ રોગથી િસત દરદીઓએ 
અનુસરણ કરવું ઈએ.  
 
* યારે પણ ઉઘરસ અથવા શરદી આવે યારે આપનું મોઢુ અને નાક ટ યૂ પેપર વડે ઢાકી દો. બાદમાં તેને ફકી 
દો.  

* શરદી-ઉઘરસ બાદ આપના હાથ ગરમ પાણી અન ે સાબુ વડે ઘોવાનું ન ભૂલશો. આ કોહોલ ધરાવતા હે ડ 
િ લનર વધુ ફાયદાકારક રહેશે.  

* બની શકે તો તમારી આંખ, નાક અને મોઢાને પશવાનુ ંટાળો કારણ કે કટાળુઓ આ માગથી જ ફેલાય શકે છે.  

* બીમારીથી પી ડત અ ય લોકોથી થોડા દૂર જ રહો  

*  તમ ેબીમાર હોય તો ઘરમાં રહો અને બહાર જવાન ુટાળો. ઓ ફસે અને કૂલો જવાની િબલકુલ પણ જ રયાત 
નથી કારણ કે, તમારા બહાર જવાથી અ ય લોકોમાં પણ આ વાયરસ ફેલાવાની ભીિત રહેશે.  
 
હુ કેવી રીતે ણી શકંુ કે, હંુ વાઈન લૂથી િસત છંુ ? 

તમે ખુદ યારેય પણ નહ  ણી શકો કે, તમે વાઈન લૂથી િસત છો, કારણ કે, અગાઉ જણા યા મુજબ 
વાઈન લૂના દરદીમાં પણ એ જ િચ હો વા મળે છે જ ેમોસમી તાવના દરદીમાં વા મળે છે. મા  આરો ય 

તં  અને ડો ટરો જ તમા ં  ચેક અપ કરીને તમને જણાવી શકે છે કે, આ વાયરસ તમારા શરીરમાં વેશી ચૂ યો છે 
કે, નહ . 

છતાં પણ  આપના મનમાં કોઈ શંકા સંશય હોય તો આપના લોહી અને કફના નમૂનાને તમે તપાસ અથ 
લેબોરેટરીમાં મોકલી શકો છે. અહ  પણ અફસોસ કરવા જવેી એક વાત એ છે કે, આવડા મોટો ભારત દેશમાં યા 
કરોડોની સં યામાં લોકો રહે છે યાં આ વાયરસની તપાસ માટે મા  18 જ લેબોરેટરી છે. વાઈન ફલૂ 
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2009નો ફલૂ રોગચાળો એ નવીન કારના H1N1 ઈ ફ યુએ ઝા વાઇરસનો વૈિ ક ફેલાવો છે, જનેો વાતચીતની 
ભાષામાં “ વાઈન ફલૂ ” તરીકે ઉ ેખ થાય છે.[૨]  કે આ વાયરસ એિ લ 2009માં થમ શોધી કઢાયો, યારે 
તેમાં ડુ ર, એવીયન (પ ી) અને મનુ ય ઈ ફ યુએ ઝાના વાયરસના જનીનનુ ંસિંમ ણ હતુ,ં તે ડુ રના માસં કે 
તેની બનાવટો ખાવાથી ફેલાઈ શકતો નથી.  

મેિકસકોના વેરા ુઝ રા યમાં આ રોગચાળો ફાટી નીકળવો શ  થયો, તેની સ ાવાર ઓળખ થાય તે પહેલાં 
મ હનાઓથી યા ં આ રોગચાળો ચાલુ હોવાનો પુરાવો છે.[૫] આ વાયરસના ફેલાવાન ે કાબૂમાં લવેા મેિ સકોન 
સરકારે મેિ સકો િસટીની મોટાભાગની હેર અને ખાનગી ફેિસિલટી બધં કરી દીધી. આમ છતા,ં આ વાયરસ 
િવ ભરમાં ફેલાવાનો ચાલુ ર ો, કેટલાક િવ તારોમાં દવાખાનાં ચપે ત લોકોથી ભરાઈ ગયા,ં અને િવ  આરો ય 
સં થા (ડબ યુએચઓ(WHO)) તથા રોગોના િનયં ણ માટેનાં ય.ુએસ. કે ોએ (સીડીસી (CDC) ) કેસો 
ગણવાનુ ંબંધ કયુ અન ેજૂનમા ંરોગચાળો ફેલાયો હોવાનું હેર કયુ.[૬] 

મોટાભાગના લોકોએ મા  હળવાં લ ણોનો અનુભવ કય  છે,[૬] કેટલાકે વધુ તી  લ ણોનો અનુભવ કય  છે. 
હળવા ંલ ણોમાં તાવ, ગળાના સો , ઉધરસ, માથાનો દુખાવો, નાય ુ કે સાંધામા ંદુખાવો અન ેઉબકા અન ેઊ ટી 
કે અિતસારનો સમાવેશ થઈ શકે. જમેનામા ંઆ લ ણો તી  મા ામાં હોય તેમાં વધુ ખમ હોય છે તેમાં સમાિવ  
છે : અ થમા, ડાયાિબટીસ,[૭] ડાપણા સાથ,ે દયરોગ, રોગ િતર ા સાથે સમાધાન સાધલે, યૂરોડેવલપમે ટ 
િ થિત[૮] સાથનેા બાળકો અને સગભા ીઓ.[૯] આ ઉપરાંત, અગાઉ ખબૂ તંદુર ત યિકતઓ માટે પણ ઓછી 
ટકાવારીમાં દદ ઓન ે વાયરલ યૂમોિનયા કે તી  ાસો છવાસ તકલીફના લ ણો િવકસી શકે. આ તે જ 

સનની વધેલી તકલીફ તરીકે દેખાય છે અને ફલૂ લ ણોની ારંિભક શ આત પછી 3-6 દવસોમાં ખાસ કરીને 
થાય છે.[૧૦][૧૧] 

અ ય ઈ ફ યુએ ઝા વાયરસની જમે, H1N1 રોગ ખાસ કરીને ાસના િબદંુઓ મારફત યિકતથી યિકતમાં ફેલાય 
છે.[૧૨] લ ણો સામા ય રીતે 4-6 દવસો સધુી રહે છે.[૧૩] તથેી ચેપન ે ફેલાવો અટકાવવા, આવાં લ ણોવાળી 
યિકતઓને, શાળા, કામકાજ અને ભીડવાળાં થળોથી દૂર ઘરમાં રહેવું એવી ભલામણ કરાય છે. વધુ તી  

લ ણોવાળી યિકતઓ અથવા ખમવાળા ંજૂથની યિકતઓને એિ ટવાયરલ (ઓસે ટાિમિવર કે ઝનાિમિવર)થી 
લાભ થઈ શકે.[૧૪] હાલમા,ંઢાંચો:Swine-flu-deaths િવ ભરમાં ના િનિ ત મૃ ય ુથયા છે. આ આંકડો રા ીય 
તં ો ારા અપાયેલ અહેવાલ ારા સમિથત મૃ યુનો સરવાળો છે અને ડબ યુએચઓ (WHO) જણાવે છે કે નવા 
H1N1 કારના કુલ મૃ યુ દર આના કરતા ં(સમિથત કે અહેવાલ ન અપાયેલ મૃ ય ુસ હત) “ િન:શંકપણ ે ચો ” 
છે. [૧૫] સીડીસી નો અંદાજ છે કે, મા  યુનાઈટેડ ટેટસમાં, 14 નવે બરના રોજ મજુબ વાઈન ફલથૂી 9820 મૃ ય ુ
( ેણી 7070-13930) થયા હતા.[૧૬] 18 યુઆરી, 2010ના રોજ, માગારેટ ચાન, ડબ યુએચઓના ડરેકટર 
જનરલે ક ું હતું કે ઉ રના ગોળાધમાં રોગચાળો હળવો થતો હોવાનું જણાયુ ંહતું, પરંતુ હજુ એિ લમાં િશયાળો ન 
પૂરો થાય યા ંસુધી ચેપ લાગી શકે, અને એકવાર દિ ણ ગોળાધમાં િશયાળો શ  થાય અન ેવાયરસ વધ ુચેપી બન ે
તો શું થાય તે કહેવુ ંખૂબ જ દી હતું.[૧૭] 

અમે રકન મી ડયાએ શ આતમાં ફાટી નીકળેલા રોગચાળાને “ H1N1 ઈ ફ યુએ ઝા ” અથવા “ વાઈન ફલૂ ” 
હોવાનુ ંક ું હતુ.ં ડબ યુએચઓ (WHO)[૧૮] એ તેને રોગચાળો H1N1/09 વાયરસ તરીકે ઓળખા યો, યારે 
સીડીસી એ તનેે “ નવીન ઈ ફ યુએ ઝા એ (H1N1) ” અથવા “ 2009 H1N1 ફલ ૂ” ક ો.[૧૯] નધેરલે ડમા ં
તેને શ આતમાં “ ડુ રયો લૂ ” કહેવામા ં આવતો, પરંતુ હવે રા ીય આરો ય ઇિ ટ ટૂ તને ે “ નવો 
ઈ ફ યુએ ઝા એ (H1N1) ” કહે છે,  કે મી ડયા અને સામા ય લોકો “ મેિકસકન ફલૂ ” નામનો ઉપયોગ કરે 
છે. દિ ણ કો રયા અને ઈઝરાયેલ ટંૂકમાં તેન ે “ મેિકસકન વાયરસ ” કહેવા િવચાયુ હતુ.ં[૨૦] પાછળથી દિ ણ 
કો રયન ેસે “ વાઈન ફલૂ ” ના સંિ  પ એસઆઇ (SI) નો ઉપયોગ કય . તાઈવાને “ H1N1 ફલ ૂ” કે “ 
નવો ફલૂ ” નામો સૂચ યાં, જ ે મોટાભાગના થાિનક મી ડયાઓએ અપના યાં.[૨૧] પશ ુ આરો ય અંગેની િવ  
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સં થાએ “ નોથ અમે રકન ઈ ફ યુએ ઝા ” નામ સૂચ યું.[૨૨] યુરોિપયન કિમશને “ નવીન ફલૂ વાયરસ ” શ દ 
વીકાય . [૨૩] 

 િનશાનીઓ અને લ ણો 

વાઈન ફલૂનાં લ ણો બી  ઈ ફ યુએ ઝા જવેાં હોય છે, અને તેમાં તાવ, ઉધરસ (ખાસ કરીને “ સકૂી ઉધરસ ” ), 
માથાનો દુખાવો, નાય ુઅન ેસાંધામાં દખુાવો, ગળાનો સો , ઠંડી, થાક તથા નાક દદડવાનો સમાવેશ થાય છે. 
કેટલાક કેસોમાં અિતસાર, ઊ ટી, તથા મ ાતંતુિવષયક સમ યાઓનો પણ અહેવાલ આપવામાં આ યો છે. ગભંીર 
ગૂંચવણોના ચા ખમવાળા લોકોમા ં 65 વષ કરતા ં વધુ મરના, 5 કરતાં ઓછી વયના, મં ાતંતુિવષયક 
વણસેલી િ થિતવાળાં બાળકો, સગભા ીઓ (ખાસ કરીને ણ મ હના દરિમયાન), અને અ થમા, ડાયાિબટીસ, 

ડાપ ,ં દયરોગ કે નબળી રોગ િતર ા િ થિત (દા.ત. ઈ યુનોસ િેસવ દવાઓ લેતા હોય અથવા એચઆઈવી 
ચેપ લા યો હોય) જવેી તબીબી િ થિતવાળી કોઈપણ મરની યિકતઓનો સમાવેશ થાય છે. [૯] યુ.એસ.મા ં
હોિ પટલમા ંદાખલ કરાયેલ 70 % થી વધુ લોકો સીડીસી અહેવાલ માણ ેઆવી િ થિત ધરાવતા ંહતા.  

સ ટે બર 2009મા ંસીડીસી એ અહેવાલ આ યો કે H1N1 ફલ,ૂ “ સામા યરીતે મોસમી ફલથૂી થાય છે તે કરતા ં
લાંબાગાળાથી માંદા બાળકોમા ં મૃ યુનુ ં માણ ચંુ જણાય છે.[૨૮]" અ યારસુધીમા ં મૃ ય ુ પામેલા બાળકો પૈકી, 
બે-તૃતીયાંશ અગાઉથી બાળકોમાં ચેતાતં માં િવકૃિત હતી, જમે કે મગજનો લકવો, નાયુઓનો ખામીપણૂ િવકાસ 
કે મંદ િવકાસ. “ મ ાતંતુ અને નાયનુી સમ યાવાળા બાળકોને ખાસ કરીન ેઆવી મૂ કેલીઓનુ ંભારે ખમ હોઇ 
શકે.  

 તી  કેસોમાં લ ણો 

િવ  આરો ય સં થાનો અહેવાલ છે કે, તી  કેસોમાં િચિક સકીય િચ , મોસમી ઈ ફ યુએ ઝા વાવર દરિમયાન 
જણાતા રોગનાં ઢાંચા કરતા આ યજનક રીતે જુદું પડે છે. અમુક તબીબી પ રિ થિતવાળા લોકોને વધુ ખમ 
હોવાની ણ હોવા છતા,ં ઘણા ંતી  કેસો અગાઉ તદંુર ત રહેતા લોકોમા ંથયલેા છે. આ દદ ઓમા,ં તી  માદંગીનુ ં

ખમ વધારી દેતાં તે ય ેઅનુકૂળ વલણ દાખવતાં પ રબળો હાલમા ંસમ યા નથી,  કે, સંશોધન ચાલુ છે. 
તી  કેસોમા,ં દદ ઓની િ થિત સામા યરીત ેલ ણો શ  થયા પછી 3 થી 5 દવસમા ંવણસવા માંડે છે. િ થિત 
ઝડપથી વણસે છે, જમેાં ઘણા દદ ઓની સન યા 24 કલાકમા ં િન ફળ થવા માંડે છે, જ ેમાટે સઘન સભંાળ 
એકમમાં તેમને ત કાલ દાખલ કરવાનુ ંજ રી બને છે. દાખલ થયા પછી, મોટાભાગના દદ ઓન ેયાંિ ક વેિ ટલેશન 
સાથે ત કાલ ાસિવષયક સપોટ જ રી બને છે.[૨૯] 

સીડીસી એ નવે બર 2009માં ભલામણમાં જણા યુ ંહતું કે નીચનેાં લ ણો “ સંકટકાિલન ચેતવણી િચ ો ” બન ેછે 
અને યિકત નીચે પૈકી કોઈપણ એક પણ િચ ોનો અનભુવ કરે તો તા કાિલક સંભાળ મેળવવાની સલાહ આપી 
હતી :[૩૦] 

પુ ત યિકતઓમાં : 

 ાસ લવેામાં મૂ કેલી કે હાફં ચઢવો 
 છાતી કે પટેમાં દુખાવો કે દબાણ 
 અચાનક મૂ છા 
 ગૂંચવણ 
 ભારે અથવા સતત ઊ ટી 
 ઓછંુ ઉ ણતામાન 

બાળકોમાં : 

 ઝડપી ાસો છવાસ અથવા ાસ લેવા માટે 
ભારે મહેનત 

 વચાનો રંગ વાદળી 
 પૂરતું વાહી ન પીવાય 
 ગવુ ંનહી કે આંતર યા ન કરવી 
 એટલા ચીઢીયા થઈ જવું કે બાળક તનેે 
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ચકવામાં આવે તમે ઈ છે નહ  
 ફલૂ જવેાં લ ણોમા ંસુધારો થાય, પરંતુ પછી તાવ 

અને ખરાબ ઉધરસ સાથ ેપાછા ંઆવ ે
 લાલ ચકામા સાથે તાવ 
 ખાઈ ન શકાય 
 રડે યારે આંસુ ન નીકળે 

 િનદાન 

રોગચાળા H1N1/09 ફલનૂા સમિથત િનદાન માટે દદ ના ગળા, નાક કે ગળાની પેશીના વાબનુ ંપરી ણ કરવુ ં
જ રી બને છે.[૩૧] રયલ ટાઈમ આરટી-પીસીઆર એ ભલામણ કરાયેલ પરી ણ છે, કેમ કે બી ઓ રોગચાળા 
H1N1/09 અને િનયિમત મોસમી ફલૂ વ ચે ભેદ પાડી શકતા નથી.[૩૧] આમ છતાં, ફલનૂાં લ ણો ધરાવતાં 
મોટાભાગના લોકો માટે ખાસ કરીને રોગચાળા H1N1/09 ફલ ૂ માટે પરી ણ જ રી બનતું નથી, કારણ કે 
પરી ણના પ રણામો, ભલામણ કરાયલે સારવાર કોસન ેસામા યરીતે અસર કરતા નથી.[૩૨] સીડીસી મા  તવેા 
લોકો માટે પરી ણની ભલામણ કરે છે જઓેન ેશંકા પદ ફલ ૂમાટે હોિ પટલમાં દાખલ કરાયેલ હોય, સગભા ીઓ 
અને નબળી રોગ િતર ા િસ ટમ ધરાવતાં લોકો હોય.[૩૨] જમેનું મા  ઈ ફ યુએ ઝાનું િનદાન કયુ હોય અને ખાસ 
કરીને રોગચાળો H1N1/09 ફલ ૂન હોય તેવા લોકો માટે યાપકપણ ેઉપલ ધ પરી ણોમા ંઝડપી ઈ ફ યુએ ઝા 
િનદાન પરી ણો (આરઆઇડીટી (RIDT) ) સમાિવ  છે, જનેું પ રણામ 30 િમિનટમાં મળી ય છે, અન ે

ય  તથા પરો  ઈ યનુોફલોરસ સ એસેસ (ડીએફએ અને આઇએફએ) 2-4 કલાક લ ે છે.[૩૩] આરઆઇડીટી 
ખોટા િનષધેકોના ચા દરને કારણ,ે સીડીસી સલાહ આપે છે કે, નવીન ઈ ફ યુએ ઝા એ (H1N1) વાયરસ ચપે 
સાથે સુસંગત માંદગીવાળા પરંત ુિનષધેક આરઆઇડીટી પ રણામોવાળા ંદદ ઓની સારવાર, તબીબી ખરાબ િ થિત, 
માંદગીની તી તા તથા ગૂંચવણોના ખમ અ વયે રહેલ િચિક સકીય શંકાના તર પર અનુભવના આધારે કરવી 

ઈએ, અને ઈ ફ યુએ ઝા વાયરસવાળા ચેપ અંગે વધુ િન યા મક િનણય જ રી હોય, તો આર આરટી-
પીસીઆર અથવા વાયરસ આઇસોલેશન સાથેનું પરી ણ કરવું ઇએ.[૩૪] સામૂદાિયક આરો યના યોિજયા 
િવભાગના ડો રહો ડા મેડોઝ જણાવે છે કે, સમયના 30-90 % સુધી કોઈપણ થળે ઝડપી પરી ણો ખોટા ંહોય 
છે. તેણીએ પોતાના રા યના ડોકટરોને ચેતવણી આપી છે કે ઝડપી ફલૂ પરી ણોનો ઉપયોગ કરવો નહ , કારણ કે 
તે ઘણીવાર ખોટાં નીકળે છે.[૩૫] લોયોલા યુિનવિસટીના હે થ િસ ટમના સંશોધનકાર પોલ ે કેનાબગરે પણ 
આરઆઇડીટીના ઉપયોગ પર વે  ઉઠા યો છે, જમેણ ે સૂચ યું છે કે ઝડપી પરી ણો ખરેખર તો ભયંકર હેર 
આરો ય ઊભું કરી શકે.[૩૬] ડબ યુએચઓના ડોકટર િન ી િશંડોએ, H1N1 પરી ણ પ રણામો માટે રાહ ઈન ે
સારવારમાં િવલંબ કરવાના અહેવાલો સામે દલગીરી યકત કરી છે અને સૂચ યું છે કે, “ ડોકટરોએ યોગશાળાના 
સમથન માટે રાહ વી ન ઈએ, પરંતુ િચિક સકીય અન ેરોગચાળાિવષયક પ ાદભૂ પર આધાર રાખીને િનદાનો 
કરવા ં ઇએ અને ત કાલ સારવાર શ  કરવી ઇએ. ” [૩૭] 

 વાયરસની િવિશ તાઓ 

ઈ ફ યુએ ઝાનો આ નવીન કારનો વાયરસ છે, જ ેમાટેની મોસમી ફલૂ સામેની ઉપલ ધ રસીઓ ખૂબ ઓછંુ ર ણ 
પૂ ં  પાડે છે. મે 2009માં કાિશત, રોગ િનયં ણ અને િનવારણ માટેના યુ.એસ. કે ો ખાતનેા અ યાસમાં જણાયુ ં
હતું કે નવા રોગ સામે બાળકોમાં રોગ િતર ા અગાઉથી હોતી નથી, પરંતુ પુ ત યિકતઓ ખાસ કરીને 60 ઉપરની 
યિકતઓમાં, અમુક મા ામાં રોગ િતર ા હોય છે. બાળકોએ, 18 થી 64 વષની 6-9 % પુ ત યિકતઓ, અન ે

33 % વૃ  યિકતઓએ નવા કાર સામે કોઈ ઉલટ િત યા મક એિ ટબોડી િત યા દશાવી ન હતી.[૩૮][૩૯] 
યારે એમ િવચારવામાં આ યું છે કે આ તારણો, વૃ  યિકતઓમાં રહેલ આંિશક રોગ િતર ા, તે જ કારના 

મોસમી ઈ ફ યુએ ઝા વાયરસ સામેના અગાઉના એકસપોઝરને કારણે હોવાનું સૂચવે છે. ચીનમાં ામીણ રસી ન 
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લીધેલ લોકોના નવે બર 2009મા ંકરાયેલ અ યાસ પરથી જણાયુ ંહતું કે, H1N1 કાર સામે ઊલટ િત યા મક 
એિ ટબોડી િત યા મા  0.3 % વા મળી હતી, જ ેમોસમી ફલૂ માટેની પવૂ-રસીઓ અને નહ  કે એકસપોઝરન ે
પ રણામે વૃ  ય.ુએસ. લોકોમાં રોગ િતર ા જણાયાનું સચૂવે છે.[૪૦] 

એવું ન ી કરવામાં આ યું છે કે આ કારના પાંચ જુદા જુદા ફલ ૂવાયરસના જનીનો રહેલા છે : ઉ ર અમે રકન 
વાઈન ઈ ફ યુએ ઝા, ઉ ર અમે રકન એિવયન (પ ી) ઈ ફ યુએ ઝા, મનુ ય ઈ ફ યુએ ઝા, અન ેએિશયા અન ે

યુરોપમા ં ખાસ મળી આવતા બ ે વાઈન ઈ ફ યુએ ઝા વાયરસ. વધૃ પૃ થકરણ પરથી જણાયુ ં છે કે વાયરસના 
અનેક ો ટન, માણસોમાં હળવા ં લ ણો પદેા કરતી તોને મોટેભાગે મળતા આવે છે, િતિ ત વાયરોલો ટ 
વે ડી બાર લેએ 1લી મે, 2009ના રોજ સૂચ યુ ં કે ારંિભક િનદશો એ છે કે વાયરસ, મોટાભાગના લોકો માટે તી  
લ ણો પેદા કરે તેવી શકયતા ન હતી. [૪૧] 

હાલમાં વાયરસ પૂવ-રોગચાળાની તો કરતા ંઓછા ાણઘાતક છે અને ચેપ લાગેલ હોય તેવા લગભગ 0.01-
0.03 % ને મારે છે; 1918નો ઈ ફ યુએ ઝા, એકસો ગણો વધ ુ ાણઘાતક હતો અને મૃ યનુો દર 2-3% 
હતો.[૪૨] 14 નવે બર સુધીમા,ં વાયરસથી 6 અમે રકન દીઠ એકને ચેપ લા યો હતો, સાથે 200,000 ને 
હોિ પટલમાં દાખલ કયા હતા અને 10,000 મરણ પા યા હતા - જ ેસરેરાશ ફલૂની મોસમ કરતાં વધુ માણસોને 
હોિ પટલમા ંદાખલ કરાયા હતા, અને થોડાકના મૃ ય ુથયા હતા, પરંતુ 50 થી ઓછી મરના લોકો માટે વધ ુ ખમ 
હતું. 1100 બાળકો અન ે18 થી 64ની વયના 7500 પુ તોના મૃ યુ સાથે આ આંકડો “ રોિજદંા ફલનૂી મોસમમાં 
હોય તે કરતાં વધુ ચો છે. ”[૪૩] 

 સં મણ 

H1N1 નો ફેલાવો, મોસમી ફલૂના ફેલાવાની જમે જ થતો હોવાનું િવચારાય છે. ફલનૂા વાયરસ મુ ય વ ે
ઈ ફ યુએ ઝાવાળા લોકોની ઉધરસ કે છ ક ારા યિ ત મારફત યિ તમાં ફેલાય છે. કેટલીકવાર કોઈક વ તનુો 
પશ કરવાથી જમે કે ફલ ૂવાયરસવાળી સપાટી કે પદાથ અને યારપછી તેમના મ  કે નાકને અડવાથી લોકોને ચેપ 

લાગી શકે છે. [૩] 2009 નવીન H1N1 ની ફરીથી થવાની મૂળભૂત સં યા (રોગ યે કશી રોગ િતર ા ન હોય 
તેવા લોકોમા,ં ચેપ ત લોકો ચેપ લગાડે તવેી બી  યિકતઓની સરેરાશ સં યા) 1.76 હોવાનો અંદાજ છે.[૪૪] 
ડસે બર 2009નો અ યાસ જણાવતો હતો કે, પ રવારોમાં H1N1 ઈ ફ યુએ ઝા વાયરસની સં મણ શિકત 

ભૂતકાળના રોગચાળા કરતા ં ઓછી છે. મોટાભાગનુ ં રોગ સં મણ લ ણો શ  થયા પહેલા ં તરત કે પછી થયેલ 
છે.[૪૫] 

H1N1 વાયરસ, ડુ ર, મરઘા,ં નોિળયા, ઘરની િબલાડી, ઓછામાં ઓછો એક કૂતરો, અને એક િચ ા સ હત 
ાણીઓમાં સં િમત થાય છે. [૪૬][૪૭][૪૮][૪૯] 

 િનવારણ 

સીડીસી એ ભલામણ કરી હતી કે ારંિભક રસીનો ડોઝ અિ મતાવાળાં જૂથોન,ે જમે કે સગભા ીઓ, છ મ હનાના 
િશશુ સાથે રહેતાં લોકો અથવા તેની સંભાળ કતા લોકો, છ મ હનાથી ચાર વષ સુધીનાં બાળકો અને આરો ય સભંાળ 
કાયકરોને આપવો ઈએ.[૫૦] ય.ુકે.મા,ં એનએચએસે ભલામણ કરી હતી કે, મોસમી ફલૂ થવાનું ખમ હોય તવેા 
છ મ હનાથી વધુ મરના બાળકો, સગભા ીઓ, તથા રોગ- િતકાર સાથે બાંધછોડ કરનાર પ રવારના લોકોન ે
રસીની અ તા આપવી.[૫૧] 

શ આતમાં બ ે જ ે નો જ રી હોવાનુ ં િવચારાયું હતુ,ં તેમ છતા ં િચિક સકીય અ યાસોએ દશા યુ ં કે નવી રસીમા ં“ 
બે ન ેબદલી એક જ ડોઝ ” થી પુ ત યિકતઓન ેર ણ મળે છે, અને તેથી મયા દત રસીનો પુરવઠો આગાહી કયા 
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માણે બે ગણા લોકોન ેમળશે. [૫૨][૫૩] “ વધુ કાય મ રસી ” હોવાથી ખચ પણ ઓછો થશે.[૫૨] 10 કરતા ંઓછી 
મરના બાળકો માટે, 21 દવસના આતંરે બે વખત રસી આપવાની ભલામણ છે.[૫૪][૫૫] મોસમી ફલ ૂમાટે હજુ 

અલગ રસીની જ ર પડશે.[૫૬] 

િવ ભરના આરો ય અિધકારીઓને પણ ખૂબ િચંતા થતી હતી, કારણ કે વાયરસ નવો હતો અને સહેલાઈથી બદલાઇ 
જતો હતો અને વધુ ઝેરી બનતો હતો,  કે મોટાભાગના ફલનૂાં લ ણો હળવા ં હતાં અને સારવાર િવના થોડાક 
દવસો જ અિ ત વમા ંરહેતાં હતાં. અિધકારીઓએ સમુદાયો, ધંધાદારીઓ અને યિકતઓન,ે શાળાઓ બંધ કરવા, 

માંદગી માટે મોટા માણમાં કમચારીઓની ગેરહાજરી, હોિ પટલોમાં દદ ઓના ઘસારા અને સંભવત: રોગચાળાના 
બહોળા ફેલાવાની અ ય અસરોની શકયતા અંગે આકિ મક યોજના બનાવવાની િવનંતી કરી હતી.  
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