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जापानिज इन्सेफलाइटि् कसे  हो?

जापानिज इन्सेफलाइटि् एक दुल्लभ तर गम्भीर ्ंक्रमण हो जुि जापानिज इन्सेफलाइटि् भाइर्को कारणलसे गरा्ल हुन्छ। यो 
्ंक्रममत लामखुट्सेको िोकाईबाि मानि्हरूमा ्र्ल्छ।

जापानिज इन्सेफलाइटि्का लक्षणहरू कसे  कसे  हुि्?

जापानिज इन्सेफलाइटि् भएका अमिकांश व्यक्तिहरूमा कुिै लक्षण रसेखखँरैि। 

कसे हभी व्यक्तिहरूमा निमि लक्षणहरू हुि ्क्छि्, जसतै: 

• ज्वरो आउिसे

• िाउको दुखिसे

• ्वानता हुिसे 

गम्भीर ्ंक्रमण भएका व्यक्तिहरूमा (प्रतयसेक २५० व्यक्तिहरूमधयसे १ जिा) निमि लक्षणहरू हुि ्क्छि्, जसतै: 

• गर्लि कडा हुिसे

• भ्ाननत

• कम्पि

• कोमा

• ऐंठि

• पक्षघात

यटर तपाईंमा यभी लक्षणहरू मधयसे कुिै पनि भएमा तुरुनत डाकिरलाई ्म्पक्ल  गिु्लहो््, ्वा आपतकालभीि फोि तभीि शूनय (000) मा 
्म्पक्ल  गिु्लहो््  ्वा तपाईंको िजजकको आपतकालभीि न्वभाग (emergency department) मा जािुहो््।   

गम्भीर ्ंक्रमण हुिसे व्यक्तिहरूमधयसे कसे हभीलाई आजभी्वि सिायु्मबन्भी जटिलता हुि ्वा मृतयु्मसेत हुि ्क्छ।

यटर तपाईंमा लक्षणहरू भएमा, तभी ्ंक्रममत लामखुट्सेलसे िोकसे को ५ रसेखख १५ टरिभभत्र रसेखखि ्क्छ।

जापानिज इन्सेफलाइटि् भाइर् क्री फैललन्छ?

जब कुिै लामखुट्सेलसे जापानिज इन्सेफलाइटि् भाइर् भएको जिा्वरलाई (जसतै ्ुँगुर ्वा जलपंक्षभी) िोक्छ र तय्पक््छ तयहभी 
लामखुट्सेलसे मानि्लाई पनि िोक्छ, तब यो भाइर् ्र्ल्छ। 

जापानिज इन्सेफलाइटि् भाइर् एक मानि्बाि अकको मानि्मा ्रदैि। ्ंक्रममत जिा्वरलाई ्छोएर ्वा पशुजनय उतपारि खाएर 
मानि्मा जापानिज इन्सेफलाइटि् भाइर् ्ि्ल ्करैि।  

जापानिज इन्सेफलाइटि्
Japanese encephalitis
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क्लाई जापानिज इन्सेफलाइटि् भाइर् हुिसे ्म्ाविा बढी हुन्छ ?

जापानिज इन्सेफलाइटि् भाइर् हुिसे ्म्ा्विा बढी हुिसेहरू निमिािु्ार ्छि्:

• उच्च जोखखम क्षसेत्रहरूमा काम गिने ्वा बानहरभी गनतन्वमिहरू (जसतै कयाम्म्पङ्ग, मा्छा मािने, हाइनकङ्ग, बाग्वािभी) गिने व्यक्तिहरू। 

• ्ुँगुरपालि गिने स्ािमा काम गिने ्वा तय्को िजजक बसिसे व्यक्तिहरू (यटर लामखुट्सेबाि ्ंक्रममत भएमा ्ुँगुरहरूमा 
अतयामिक मात्रामा भाइर् हुि्क्छ र नतिभीहरूलाई लामखुट्सेलसे िोकसे मा िसेरै लामखुट्सेहरूलाई ्ंक्रममत गि्ल ्क्छ)  

तपाईंलसे क्री आफूलाई जापानिज इन्सेफलाइटि् ्छ नक ्ैछि भिसेर क्री थाहा पाउिुहुन्छ?

यटर तपाईंमा माक्ि उल्लखखत लक्षणहरू ्छि् भिसे, डाकिरलसे भाइर् पत्ा लगाउि परभीक्षण गि्ल ्क्छि्। डाकिरलसे रगत ्वा 
मसेरुरणडबाि निकाक्लिसे तरल पराि्लको सयाम्पलहरू (samples) मा जापानिज इन्सेफलाइटि्को एजनिबडभीको सतर पनि मापि गि्ल 
्क्छि्।

जापानिज इन्सेफलाइटि्को उपचार क्री गररन्छ?

जापानिज इन्सेफलाइटि्को लानग कुिै निभचित उपचार ्ैछि। लक्षणहरू भएका नबरामभीहरूलाई अक्र अस्पतालको ्हायता र 
कनहलसेकाहीं ्घि उपचारको आ्वशयकता पर्ल्छ।  

म क्री जापानिज इन्सेफलाइटि् भाइर्बाि बचि ्क्ुछ?

जापानिज इन्सेफलाइटि्बाि बचिसे ्बैभनरा राम्ो उपाय भिसेको लामखुट्सेको िोकाइबाि बचिु हो । 

आफूलाई जोगाउिुहो््: 

• कीि न्वकर्लकको प्रयोग गिु्लहो््। ्बैभनरा राम्ो लामखुट्से न्वकर्लकहरूमा diethyltoluamide (DEET), picaridin, ्वा 
लसेमि युकाक्लपि् (lemon eucalyptus) को तसेल हुन्छ।

• बानहर निसकँरा लामो, खुकुलो र ह्का रङको लुगा लगाउिुहो््  र खुट्ा ्छोप्से जुत्ा लगाउिुहो्् ।

• लामखुट्से ्बैभनरा बढी ्नक्रय हुिसे भएकालसे नबहािै र ्ाँझको ्मयमा घरबानहर िसेरै ्मय िनबताउिुहो््।

• ्बै झयालहरू, ढोकाहरू, भसेजनिलसे्िहरू र अनय प्र्वसेशद्ारहरूमा कीरा िक््छिने जालभी लगाउिुहो्् ।

• आफिो घर ्वररपरर लामखुट्सेलसे प्रजिि गि्ल ्किसे पािभी जमि ्किसे कुिै पनि कनिसेिर हिाउिुहो््।

•  कोठाहरूलाई लामखुट्से मुति राखि र कुिै स्ािबाि लामखुट्सेलाई भगाउि कीििाशक स्पसे, ्वाषप निका्िसे उपकरण (भभत्र) र 
लामखुट्से िुप (बानहर) प्रयोग गिु्लहो््।

• यटर तपाईं कयाम्म्पङ्ग जाँरै हुिुहुन्छ भिसे लामखुट्से िक््छिने झुल ्वा जालभी प्रयोग गिु्लहो््।

जापानिज इन्सेफलाइटि् खोप

जापानिज इन्सेफलाइटि् न्वरूद्धको खोप २ मनहिा ्वा ्ोभनरा बढी उमसेरका व्यक्तिका लानग ्ुरभक्षत र प्रभा्वकारभी ्छ।

जापानिज इन्सेफलाइटि् भाइर् हुिसे उच्चतम्  जोखखममा रहसेकाहरूलाई खोप लगाउि क््फारर् गररन्छ। 

निःशु्क खोप क्लसे प्रापत गि्ल ्क्छ भन्से बारसेमा िप जािकारभी प्रापत गिु्लहो्् । 

उच्च जोखखम भएका रसेशहरूको यात्रामा जाि लागसेका कसे हभी व्यक्तिहरूलाई पनि खोप लगाउि क््फारर् गररन्छ। 

यटर तपाईंलाई आफू यो खोप लगाउि योगय हुि ्किुहुन्छ भन्से लागसेमा, आजै आफिो स्ािभीय क्चनकत्क्ँग कुरा गिु्लहो््। यटर 
तपाईंलाई भारा ्हायता चानहन्छ भिसे, 131450 मा अिु्वार तिा रोभारसे ्से्वा (TIS) लाई फोि गिु्लहो्् र 1800 022 222 मा 
हसेल्थडाइरसेकि (healthdirect) ्ँग ्म्पक्ल  गराईटरि अिुरोि गिु्लहो्् ।
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