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Cholera કોલેરાનુ પ્રસારણ થવુ કેવી રીતે રોકી શકાય?
આરોગ્યનુ શિક્ષણ અને સાર્વજનિક જાગરૂકતા આ રોગના ફેલાવા ઉપર, ઉપચાર કરવાની અને ઘરેલુ સ્તર ઉપર સાવધાની
રાખવાની અને આ રોગચાળાના ફેલાવાને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે સહયોગ આપવો એ એક મહત્વની વાત છે.
કોલેરા રોકવા માટે
1. સુરક્ષિત પીવાના પાણીનો પુરવઠો
- સાર્વજનિક પાણીના ઉગમ સ્થાનનુ શુદ્ધિકરણ કરવુ.
- કુવાના પાણીમાં ક્લોરીન નાખીને શુદ્ધ કરવુ.
- ઘરેલુ ઉપયોગ માટે ક્લોરીનની ગોળીઓનુ વિતરણ કરવુ.
- જરૂર પડે તો ઉકાળેલુ પાણી વાપરવુ.
- કાચા, નહી રાંધેલા ખોરાકથી દુર રહેવુ જ્યા સુધી તેની છાલ ન ઉતારી હોય, અથવા તે ફોલી ન હોય અથવા ધોઈને જંતુ રહિત ન કરી
હોય.
- જમવાનુ બનાવતા પહેલા અને જમતા પહેલા હાથ ધોવા.
- સંડાસમાં ગયા પછી અથવા મળમુત્ર કર્યા પહેલા હાથ ધોવા.
- માણસનુ મળમુત્ર સુરક્ષિતપણે અને તાબડતોબ ફેકી દેવુ જોઇએ.
- કોલેરાના રોકથામ માટે અંતર વિભાગીય સહયોગના ત્રણ સરળ નિયમો.
કોલેરાને રોકવા માટે ૩ સીધા ઉપાયો
1. તાજો બનાવેલો ખોરાક ખાવો
2. સુરક્ષિત પાણી પીવુ (ઉકળેલુ અથવા ક્લોરીનથી શુદ્ધ કરેલુ).
3. સંડાસમાં ગયા પછી અને ખોરાક લેતા પહેલા સાબુથી હાથ ધોવા.
૯૦% કરતા વધારે છુટછવાયાના કિસ્સાઓ હળવા હોય છે, અને ૯% કિસ્સાઓને મોઢેથી પુર્નજલીકરણના ચિકિત્સાની જરૂર છે
અને ૧% કિસ્સાઓને ઇસ્પિતાલમાં દાખલ કરીને IV ઉપચાર પદ્ધતીની જરૂર છે.
કોલેરા માટે રોગ અવરોધક રસ્સી મુકવી
માતાપિતાની રસ્સી બે સરખી માત્રામાં હોય છે, જે ચામડીની નીચે ૪ થી ૬ અઠવાડીયાના અંતરે આપવામાં આવે છે. તાજેતરમાં મળતી રસ્સી
૫૦% ૩ થી ૬ મહીનાના સમય માટે છે.
મૌખિક બીજા રોગની વપરાતી રસ્સી
રસ્સી મારેલા આખા V કોષની બનેલી છે. કોલેરા 01 ની સાથે મળીને recombinant B–sub ના સંયોગનુ માપ કોલેરાનુ વિષ છે.
તે મૌખિક વડે બે માત્રા સમયપત્રક પ્રમાણે ૧૦ થી ૧૪ દિવસના અંતરે અપાય છે. આ રસ્સી ઓછામાં ઓછુ ૫૦-૬૦ ટકા ૩ વર્ષ
સંરક્ષણ બક્ષે છે.
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તે છતા આ રસ્સી મળે છે પણ તે નિયમિત રીતે લગાવવા અને તેનુ રોકથામ કરવા અને રોગચાળાને નિયંત્રિત કરવા વપરાતી નથી.
કોલેરાનુ નિયંત્રણ
તે હવે માનવામાં આવ્યુ છે સૌથી સારો રસ્તો કોલેરને નિયંત્રણમાં લાવવાનો એ છે કે તેને વિકસિત કરી જુલાબના રોગને નિયંત્રિત
કરવો અને તે રોગચાળાનુ શસ્ત્ર જે સરખુ છે તેના માટે દેશમાં એક કાર્યક્રમ રાખવો.
સુચના
કોલેરા એક તાકીદ કરેલો સ્થાનિક, રાષ્ટ્રીય અને અંતરરાષ્ટ્રીય રોગ છે. બધાય સ્વાસ્થયના કામગારો દરેક સ્તર ઉપરના
(ખાસ કરીને જેઓ સમુદાયની બહુ નજીક છે, જેવા કે સ્વાસ્થયનુ ધ્યાન રાખનારા કામગારો, વિવિધ પ્રયોજન કરતા કામગારો) તેઓને
ઓળખવા અને સ્થાનિક આરોગ્યના અધિકારીઓને તાત્કાલિક ખબર આપવા તાલીમ આપવી જોઇએ.
ORS ની રચના bicarbonate
મિશ્રણનુ ઘટક
માત્રા
સોડીયમ ક્લોરાઈડ
સોડીયમ બાઇકાર્બોનેટ
પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ
ગ્લુકોઝ (ડેક્સટ્રોસ)
પોટેબલ વૉટર
૩.૫ ગ્રામ
૨.૫ ગ્રામ
૧.૫ ગ્રામ
૨૦.૦ ગ્રામ
૧ લીટર
સોડીયમ બાઇકાર્બોનેટની જગ્યાએ ટ્રાયસોડીયમ સાઈટ્રેટનો સમાવેશ આ વસ્તુને વધારે સ્થિર કરે છે. મૌખિક રીતે ફરીથી પાણીમાં
ભળી જવાના મિશ્રણના પડીકાઓ હવે દરેક પ્રાથમિક સ્વાસ્થયના કેંદ્રો ઉપર, ઉપ કેન્દ્રો ઉપર અને ઇસ્પિતાલમાં છુટથી મળે
છે. જો WHO નુ મીઠાનુ મિશ્રણ ન મળે તો એક સાધારણ મિશ્રણ - મીઠુ (5g) અને ખાંડ - 20g અને એક લીટર પાણી સાથે
સુરક્ષિત રીતે વાપરી શકાય છે, જ્યાં સુધી ચોક્કસ મિશ્રણ ન મળે.
મોઢેથી ફરીથી પાણી સાથે ભળવાની ઉપચાર પદ્ધતી (બધી ઉમરના લોકો માટે) પહેલા ૬ કલાકમાં કરવાની માર્ગદર્શિકા.
ઉમર વજન ORS (Solution in ml)
૪ મહીના કરતા ઓછી
૫ નીચે
૪ - ૧૧ મહીના
૫-૭.૯
૧૨ - ૨૩ મહીના
૮-૧૦.૯
૨ - ૪ વર્ષ
૧૧ તો ૧૫.૯
૫ - ૧૪ યેઅર્સ
૧૬ - ૨૯.૯
૧૫ વર્ષ અથવા તે કરતા
૩૦ અથવા વધારે

૨૦૦ - ૪૦૦
૪૦૦ - ૬૦૦
૬૦૦ - ૮૦૦
૮૦૦ - ૧.૨૦૦
૧.૨૦૦ - ૨.૨૦૦
૨.૨૦૦ - ૪.૦૦૦

દર્દીનુ વજન ન ખબર હોય તો તેની ઉમર જણાવવી. લગભગ ORS ની જરૂરીયાતની માત્રા મિલીલીટરમાં દર્દીના વજનને
(કિલોગ્રામમાં સ્પષ્ટ કરી છે) ૭૫થી ગુણવી.

જુલાબનુ
મોઢેથી
પ્રમાણ
લેવાતા પ્રવાહીની માત્રા
હળવો જુલાબ (એક ઝાડા કરતા વધારે જુનહી,
લાબ દર
રોકાય
બે કલાકે
નહી ત્યાં
અથવા સુવધારે
ધી ૧૦૦
સમયમાં
મિલીલીટર/શરીરનુ
અથવા ૫ મિલીલીટર
વજનકરતા
દરેકઓછા
દિવસે
ઝાડા
. દરેક કિલોગ્રામ દર કલાકે.
તીવ્ર જુલાબ (દરેક બે કલાકે એક કરતા
ગુમાવે
વધારે
લા ઝાડા
જુલાબની
અથવા
માત્રા
૫ મિલીલીટર
તેટલીજ માત્રામાં
કરતા વધારે
ફરીથી
ઝાડા
ભરવી.
દર કિલોએ
જો માપીદરશકાય
કલાકેન).હોય તો ૧૦-૧૫ મિલીલીટર દર કલાક
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