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Fact sheet - MalayalamNSW Health

എന്താണ് ജതാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ്?
ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ലൈറസ് മൂൈമുണ്ാകുന്ന അപൂർൈൈും എന്നാൽ ഗുരുതരൈുമായ 
അണുബാധയാണ്. രരാഗം ബാധറിച്ച സകാതുകുകൾ ൈഴറിയാണ് ഇത് മനുഷ്യരറിരൈക്ക് പടരുന്നത്.

ജതാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ൈക്ഷണങ്ങൾ എസന്താസകെയതാണ്?
ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ബാധറിച്ചൈരറിൽ ഭൂരറിഭാഗം രപർക്ും രരാഗൈക്ഷണങ്ങസ�ാന്നുമറിൈ്ല.
ചറിൈ ആ�ുകൾക്ക് ഇതുരപാൈുള്ള ൈക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ാകാം:

• പനറി •  തൈരൈദന •  ശര് ദ്റി 
ഗുരുതരമായ അണുബാധയുള്ള ആ�ുകൾക്ക് (ഓരരാ 250 ആ�ുക�റിൽ 1 ആൾ ക്ക്) ഇതുരപാൈുള്ള 
ൈക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ാകാം:

• കഴുത്ക് രൈദന  •  ൈകതറിരറിൈറിൈ്ലായമ 
• ൈറിറയൽ  •  രബാധക്ഷയം 
• അപസ്മാരം  •  പക്ഷാഘാതം

ഈ ൈക്ഷണങ്ങ�റിൽ ഏസതങ്റിൈും നറിങ്ങൾക്ക് പറിടറിസപട്ാൽ ഉടൻ തസന്ന ഒരു ര�ാകടസറ 
ബന്ധസപ്പടുക, അസൈ്ലങ്റിൽ മൂന്നു പൂജ്യം (000) എന്ന അടറിയന്റിര നമ്പററിൽ ൈറി�റിക്ുക അസൈ്ലങ്റിൽ 
നറിങ്ങ�ുസട അടുത്ുള്ള അത്യാഹറിത ൈറിഭാഗം െന്ദർശറിക്ുക.
കഠറിനമായ അണുബാധയുള്ളൈരറിൽ, ചറിൈർക്ക് ആജീൈനാന് നാ�ീെംബന്ധമായ െങ്ീർണതകര�ാ 
മരണരമാ ഉണ്ാരയക്ാം.
രരാഗം ബാധറിസച്ചങ്റിൽ , സകാതുകുകൾ കടറിച്ചക് 5 മുതൽ 15 ദറിൈെം ൈസര കഴറിയുരമ്പാൾ അൈ 
പപത്യക്ഷസപ്പടാം.

എങ്ങസനയതാണ് ജതാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ലൈറസ് പടരുന്നത്?
ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ലൈറസ് ഉള്ള ഒരു മൃഗസത് (പന്നറികൾ അസൈ്ലങ്റിൽ ജൈപക്ഷറികൾ 
രപാൈുള്ളൈ) സകാതുക കടറിക്ുരമ്പാൾ ഇത് പടരുന്നു, തുടർന്നക് ഈ സകാതുക മനുഷ്യസന 
കടറിക്ുന്നു.
മറ്ക് മനുഷ്യർക്ക് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ലൈറസ് നൽകാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴറിയറിൈ്ല. 
രരാഗം ബാധറിച്ച മൃഗസത് സ്പർശറിരച്ചാ മൃഗ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴറിരച്ചാ മനുഷ്യർക്ക് ജാപ്പനീസ് 
എൻസെഫലൈറ്റിസ് ലൈറസ് ബാധറിക്റിൈ്ല.

ആർകെതാണ് ജതാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ലൈറസ് പറിടറിസപടതാനുള്ള െതാധ്യത 
കൂടുതൈുള്ളത്?
ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ലൈറസ് പറിടറിസപടാൻ ൊധ്യതയുള്ളൈർ:

• ഉയർന്ന അപകടൊധ്യതയുള്ള പപരദശങ്ങ�റിൽ രജാൈറി സചയ്ുന്ന അസൈ്ലങ്റിൽ ബാഹ്യ 
പപൈർത്നങ്ങൾ സചയ്ുന്ന ആ�ുകൾ (ഉദാ. ക്യാമ്പറിംഗ്, മത്്യബന്ധനം, കാൽനടയാപത, 
പൂരന്ാട്പരറിപാൈനം).

• പന്നറിൈ�ർത്ൈുകൾക്ക് െമീപം രജാൈറി സചയ്ുന്നൈരരാ താമെറിക്ുന്നൈരരാ (സകാതുക 
ബാധറിച്ചാൽ, പന്നറികൾക്ക് ഉയർന്ന അ�ൈറിൈുള്ള ലൈറസ് ബാധറിക്ാം, കടറിച്ചാൽ കൂടുതൽ 
സകാതുകുകസ� ബാധറിക്ും)

ജതാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ്
Japanese encephalitis
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നറിങ്ങൾകെക് ജതാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ഉസടെന്നക് എങ്ങസന അററിയതാം?
മുക�റിൽ ൈറിസ്റുസചയതറിരറിക്ുന്ന ൈക്ഷണങ്ങൾ നറിങ്ങൾക്ുസണ്ങ്റിൽ, ലൈറസ് കണ്ുപറിടറിക്ാൻ 
ര�ാകടർ ഒരു പരറിരശാധന നടത്റിരയക്ാം. രക്തത്റിനസറരയാ െുഷുമ് നാ പദാൈകത്റിനസറരയാ 
ൊമ്പറി�ുക�റിൽ ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിെറിനുള്ള ആനററിരബാ�റിക�ുസട അ�വ് ഒരു 
ര�ാകടർക്ക് മനെറിൈാക്ാം. 

ജതാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് എങ്ങസനയതാണ് ചറികറിത്റികെുന്നത്?
ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിെറിന പപരത്യക ചറികറിത്യറിൈ്ല. രരാഗൈക്ഷണങ്ങ�ുള്ള രരാഗറികൾക്ക് 
പൈരപ്പാഴും ആശുപപതറി പറിന്ുണയും ചറിൈരപ്പാൾ തീപൈപരറിചരണൈും ആൈശ്യമാണ്.

ജതാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ലൈറസ് എങ്ങസന ഒഴറിൈതാകെതാം?
ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ഒഴറിൈാക്ാനുള്ള ഏറ്ൈും നൈ്ല മാർഗം സകാതുകുകടറി 
ഏൽക്ാതറിരറിക്ുക എന്നതാണ്.
െ്വയം പരറിരക്ഷറിക്ുക:

• കീടനാശറിനറി ഉപരയാഗറിക്ുക. മറികച്ച സകാതുകു നാശറിനറിക�റിൽ diethyltoluamide (DEET), 
picaridin അസൈ്ലങ്റിൽ നാരങ്ങ യൂക്ാൈറിപ്റ്സ് എണ്ണ എന്നറിൈയുണ്ക്.

• പുറത്ുള്ളരപ്പാൾ നീ�മുള്ളതും അയഞ്ഞതും ഇ�ം നറിറത്റിൈുള്ളതുമായ ൈസ്പതങ്ങൾ 
ധരറിക്ുക, മൂടറിയ ഷൂസ് ധരറിക്ുക

• സകാതുകുകൾ ഏറ്ൈും െജീൈമായറിരറിക്ുന്ന പപഭാതത്റിൈും െന്ധ്യാെമയത്ും ധാരാ�ം 
െമയം പുറത്ക് സചൈൈഴറിക്രുത്

• എൈ്ലാ ജനൈുക�ും ൈാതറിൈുക�ും സൈനറുക�ും മറ്ക് പപരൈശന കൈാടങ്ങ�ും പപാണറികൾ 
കടക്ാത് സ്പകീനുകൾ സകാണ്ക് മൂടുക

• സകാതുകുകൾ സപരുകാൻ ൊധ്യതയുള്ള നറിങ്ങ�ുസട ൈീടറിന ചുറ്ും സൈള്ളം സകട്റിനറിൽക്ുന്ന 
പാപതങ്ങൾ നീക്ം സചയ്ുക

• മുററികൾ ൈൃത്റിയാക്ാനും ഒരു പപരദശത്ക് നറിന്നക് സകാതുകുകസ� തുരത്ാനും കീടനാശറിനറി 
സ്രപപകൾ, നീരാൈറി ൈറിതരണ യൂണറിറ്ുകൾ (അകത്ക്), സകാതുക ചുരു�ുകൾ (പുറത്ക്) 
എന്നറിൈ ഉപരയാഗറിക്ുക.

• നറിങ്ങൾ ക്യാമ്പറിംഗറിന രപാകുകയാസണങ്റിൽ സകാതുക ൈൈകര�ാ സ്പകീനുകര�ാ 
ഉപരയാഗറിക്ുക

ജതാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ൈതാകെറിനനഷൻ
ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ൈാകെറിൻ 2 മാെൈും അതറിൽ കൂടുതൈുമുള്ള ആ�ുകൾക്ക് 
െുരക്ഷറിതൈും ഫൈപപദൈുമാണ്.
ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ലൈറസ് ൈരാനുള്ള ൊധ്യത കൂടുതൈുള്ളൈർക്ക് ൈാകെറിരനഷൻ 
ശുപാർശ സചയ്ുന്നു.
ആർസക്ാസക് ൌജന്യ ൈാകെറിൻ ൈഭറിക്ും എന്നതറിസനക്ുററിച്ചക് കൂടുതൈററിയുക.
ഉയർന്ന അപകടൊധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങ�റിരൈക്ക് യാപത സചയ്ുന്ന ചറിൈ ആ�ുകൾക്ും ൈാകെറിൻ 
ശുപാർശ സചയ്ുന്നു.
നറിങ്ങൾക്ക് ൈാകെറിൻ എടുക്ാൻ കഴറിയുസമന്നക് നറിങ്ങൾ കരുതുന്നുസൈങ്റിൽ, ഇന്നക്തസന്ന നറിങ്ങ�ുസട 
പപാരദശറിക ര�ാകടറുമായറി െംൊരറിക്ുക. നറിങ്ങൾക്ക് ഭാഷാ പറിന്ുണ ആൈശ്യമുസണ്ങ്റിൽ, 
131450 എന്ന നമ്പററിൽ ൈറിൈർത്ന, ൈ്യാഖ്യാന രെൈനസത് (TIS) ൈറി�റിക്ുകയും 1800 022 222 
എന്ന നമ്പററിൽ സഹൽത്ക് �യറകറ്ക് ആൈശ്യസപ്പടുകയും സചയ്ുക.
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