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ડેન્ગ્યું: ક્ષણો, કારણો અને સારવાર 

દેળબયના ળશેયોભાં લધતા જતા ડેન્ગ્મુના કેવ  ચિંતા નો ચલમ 
ફની યહ્યો છે. અને શલે તેનાથી ોતાની જાતને વુયચિત યાખલા  

ભાટે જાગૃતતા રાલલી જરૂયી છે. અશી ણ અને શભેળની ભાપક 
ઉિાય કયતા વાલધાની લધાયે વાયી અને જરૂયી છે. 

 ડેન્ગ્યું શું છે? 

ડેન્ગ્મંુ એક ભચ્છયજન્ગમ યોગ છે. ડેન્ગ્મંુ  નો િે ભાણવ થી 
ભાણવને વીધો જ નથી રાગતો એટરે કે એ િેી નથી. ભાણવને  ડેન્ગ્મંુ ત્માયે જ થામ છે 
જમાયે તેને ડેન્ગ્મુના લામયવ ની અવયલાું ભચ્છય  કયડે. અને આલા ભચ્છયોનો ઉદ્રલ 
દદલવ અને યાત્રે એભ ફંને શોમ છે આથી લધાયે વાલધાની યાખલી ડે છે. 

 ક્ષણો: 

ડેન્ગ્મંુ ના ળરૂઆતના રિણો ભાં ઠંડી  રાગલી, ભાથાનો દુખાલો , આખો પેયલલાથી દુખાલો 

થામ, અને ીઠનો દુખાલો લગેયે  થામ છે. વતત અને અચતળમ તાલ એ ડેન્ગ્મુની ચનળાની 
છે. ફીજા રિણોભાં અચતળમ  થાક, ીઠનો દુખાલો , વાંધાનો દુખાલો , િક્કય આલલા , 

ઉરટી, રો બ્રડ પે્રળય, પોલ્લીઓ લગેયે જોલા ભે છે. 

 સારવાર: 

ડેન્ગ્મંુ એ લામયવ થી થતો યોગ શોલાથી તેની  કોઈ િોક્કવ વાયલાય નથી. આથી ડેન્ગ્મુની 
વાયલાયભાં વાભાન્ગમયીતે તેના રિણો  ભાટે ની વાયલાય કયલાભાં આલે છે. એટરે કે ઉય 
ફતાલેર રિણો ભાં યાશત ભાટે  ની વાયલાય કયલાભાં આલે છે. ઉય ફતાલેરા રિણો જ ે
ભાણવને જણામ તો તેને  વીધાજ કોઈ ડોકટયને ફતાલલું જોઈએ. લધાયે પ્રભાણભાં પ્રલાશી 
ીલું જોઈએ અને ળક્મ તેટરો આયાભ કયલો જોઈએ. 

 Dengue hemorrhagic fever (DHF) 

DHF એ ડેન્ગ્મંુ કયતા ણ ગંબીય છે અને જો  વભમવય વાયલાય ન થામ તો જીલરેણ 
વાચફત થઇ ળકે છે. એ વાભાન્ગમ યીતે ૧૦ લષ  કયતા ઓછી ઉભયના ફાકોભાં લધાયે થામ 
છે. અને આભાં ેટનું દુખાલો , (hemorrhage) એટરે કે બ્રીડંગ એટરે કે યક્તસ્ત્રાલ , 

અને રુધીયાબીણભાં તકરીપ થામ છે. 

http://tahukar.com/healthtips/dengue-symptoms-causes-treatment/attachment/dengue/
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 સાવધાની: 

ડેન્ગ્મંુ ભાટેની કોઈ યવી નથી. ડેન્ગ્મંુ  ભાટેની વાલધાની એ જ છે કે આલા લામયવ પેરાલતા 
ભચ્છયોનો નાળ કયલો.  આયો્મળાસ્ત્ર ભુજફ અને સ્લચ્છતા એ જ વાલધાની છે. ગંદકી 

લાા એદયમા થી દુય  યશો. પ્રલાશી ધયાલતા દયેક પ્રકાયના લાવણો જલેાકે ાણીના ડર ભ , 

પૂર કે છોડના  ક્માયા કે પ્રાણીઓ ભાટેના ાણીના લાવણો કે કંુડ લગેયે ને ઢાંકી યાખલા  

જોઈએ. જો તભાયા એદયમા ભાં ભચ્છયોનો ઉદ્રલ લધાયે શોમ તો આખી ફામના કડા  

શેયો, રીભડાનો ધુભાડો કયો અને ભચ્છયો થી તભાભ પ્રકાયની વુયિા થામ તેલા  તભાભ 
ગરા રેલા જોઈએ. 


