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ह�स्पटल अ�धकािर स्वास्थ्य �नद�शन 
ज्वरो 

 

 

(1) ज्वरो को �वषयमा तथ्यह�  
 केिह दलुर्भ अवस्था बाहके, ज्वरो �ाय एउटा िबमारको लक्षण हो l ज्वरोको मा�ा भन्दा पिन िचन्ता गनुर् 

पन� िवषय चा�ह ंरोग हो l धेरै जसो, ज्वरो रोगह� सगं य�ु गन� कुरामा  एउटा स्वाभािवक �ितरक्षा हो 
र यो खतरापूणर् छैन l  

 जसरी ब�ाह�को �दमाग िभ� तापमान मापन यन्� �णाली पूणर् �पले िवकिसत नभएको �नाले, 
ितनीह� वातावरणको ताप�मले  सिजलै असर गछर् l त्यसको अित�र�, शरीरको ताप�म बढ्नुको 
अक� कारण भनेको पानीको मा�ा अत्यन्तै कम �नु हो l यस पानी कम �ने सम्भािवत अवस्था दिेख 
अिभभावकह� होिशयार �नुपछर् ितनीह�को ब�ामा जसको कारक भनेको धेरै वान्ता �ने वा झाडा 
पखालाह� �न् l 
 

(2) ज्वरो सम्बन्धी सामान्य गलत बुझाइह�  
 िबरामीका प�रवारह� सोच्ने गछर्न �क ज्वरोको मा�ा रोगको गम्भीरता संग जोिडएको �न्छ भनेर l 

वास्तवमा, सानो भन्दा सानो रोगले पिन उ� ज्वरो िनकाल्न सक्छ l यसको �ठक िवप�रत, शरीरको 
ताप�ममा हल्का वृि� वा किम गम्भीर रोगको कारण �न सक्छ; 

 मािनसह�लाई �ाय ज्यादा िचन्ता �न्छ �क अत्यािधक ज्वरोले �दमागलाई न� ग�र�दन्छ भनेर l तर 
वास्तवमा, �दमाग न� बनाउने िबमारको कारण भनेको इन्सफ़ेलाई�टस वा मेिननजाई�टस �न्, र ज्वरो 
त ित मध्य एउटा लक्षण मा�ै हो l गम्भीर अवस्थामा बाहके जब शरीरको ताप�म 41°C पगुकेो �न्छ, 
ज्वरोले �दमागलाई कुनै हानी पुयार्उन सक्दनै l हामीले त केवल िबरामीलाई उ कतै हलचल नगन� लाटो 
जस्तो वा सचेत मानिसक िस्थितमा भिन हनुेर् पछर् l यी कुरा भएमा तु�न्तै स्वास्थ्य उपचारमा लािग 
हाल्नुहोस l 
 

(3) फ� ��ल आ�मण 
 ज्वरोमा क�ािङ्�नु, जस्लाई फेि�ल आ�मण वा फेि�ल कामज्वरो पिन भनेर िचिनन्छ l यो �ाय ६ 

वषर्का (�ाय १-२ वषर्काह�लाई) साना नानीह�लाई �न्छ जित बेला ताप�म 38°C भन्दा ब�ढ �न्छ l 
त्यस्तो ज्वरोको डर  २-५% ले ५ वषर् भन्दा मुिनका नानीह�लाई  छ  l क�रब ५०% वशंाणगुत �पमा 
सम्बिन्धत �न्छन, जबक� अ�ह�लाई पिहचान गनर् स�कने कारणह� �दँनैन् l क�रब ३०% ह�लाई 
दोहो�ररहने �न्छ, �ाय पिहलो २.५ वषर्मा �न्छ l  

 �ाय ब�ाह�लाई फेि�ल आ�मण �दँनै l त्यसकारण, ज्वरोले �ाय उनीह�लाई आ�मण गद�न l ित 
जसलाई फेि�ल आ�मण भई रहन्छ, ितनीह�लाई सामान्य िबमार जस्तै सद�, �घा, खराब घाँटी वा 
कानमा घाउ जस्ता िबमारह� भएको अवस्थामा ितनीह�का शरीरको ताप�म चाँड ैबढ्न सक्छ l त्यस्तो 
अवस्थामा, आ�मण २-६ घण्टा सम्म �न सक्छ, �ाय सामान्य �पमा िजउ काँ�े �न्छ जुन १५ िमनट 
िभ� आफै हराउँछ l  

 जब एउटा ब�ालाई आ�मण भएको अवस्थामा, अिभभावकह� धैयर् गनुर् पछर् l ब�ालाई कोल्टे परेर 
सुताउनु पछर् जसले गदार् कुनै अवरोध िवना �ास फेनर् सिजलो �न्छ l तु�न्तै सहायता बोलाउनुहोस l 
त्यितबेला सम्म, मनतातो पानीले उसको/उनको शरीरलाई पुिछ�दनुहोस जसले गदार् शरीरको ताप�म 
कम ग�र�दन्छ l याद गनुर्होस  कडा वस्तुह� संग न ठो��एकोहोस् भ�का लािग उसको/उनको शरीरलाई 
रा�ो संग सुरक्षा ग�रएको होस् (िवशषे ग�र टाउको) l यसको अित�र�, उसको/उनको काँप्द ै गरेको 
शरीरलाई रो�को िनिम्त अत्यिधक बलको �योग नगनुर्होस जसले गदार् ह�ी भाँिचन बाट जोिगन्छ l कुनै 
पिन कडा वस्तु जस्तै चमच जस्ता कुरा ब�ाको मुख िभ� नहाल्नुहोस l ब�ाको मुखलाई जबजर्स्ती 
नखोल्नु होस् जसले उसको दांत वा िचउँडोमा चोट पु� �ददंनै, साथ ैउसको दाँत झरेर उसलाई/उनलाई 
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दघुर्टना तथा आपतकाल�नको समायोजन स�म�त द्वारा तयार ग�रएको 
हिस्पटल अ�धका�रको 

मे २०१८ 

अिड्कने डर �दँनै l  
 

(4) ज्वरोमा सेवा सुझावह� 
 हलुका लुगा लगाउनुहोस र ओ�ान हलुको रा�ुहोस l शरीरलाई िशतल पानर्को िनिम्त धेरै पानी 

िपउनुहोस; 
 पयार्� मा�ामा आराम गनुर्होस र सु�ुहोस; 
 कोठामा भेिण्टलेसन खोल्नुहोस l इलेिक्�क फेन वा एयर कनिडशनर खोल्नुहोस ता�क कोठाको ताप�म 

कम �नसकोस र िबरामीलाई िशतल बनाउन म�त गनुर्होस; 
 ब�ालाई न्यानो पानीमा नुहाइ�दनुहोस, वा उसको/उनको शरीरलाई मनतातो पानीले पुिछ�दनुहोस, 

१० १० िमनटको फरकमा l यसले शरीरको ताप�मलाई कम गछर् जब पानी उसको/उनको छालामा 
बाफ बन्छ (याद गनुर्होस अल्कोहलले नपुिछ�दनुहोस) l डाक्टरले बताउनु भएको ज्वरो िनको पान� 
औषिध �योग गनार्ले ताप�म घट्नु सक्छ l तरैपिन, त्यसको असर केवल अस्थायी मा�ै �नसक्छ र केिह 
समय पिछ ताप�म पुनः बढ्न सक्छ l जब िबरामी पूणर् �पले िनको �न्छ, उसको/उनको शरीरको 
ताप�म सामान्य िस्थितमा फ�कर् न्छ l दबाई �दईरहदा पिन िनरन्तर भईरहकेो ज्वरो दखेेर ज्यादा 
िचिन्तत न�नुहोस, र डाक्टरले �दएको पुज� अनुसारको औषिधलाई िनयिमत पालना गनुर्होस जसले 
िस्थितलाई िनयन्�ण गछर्; 

 सामान्य रोगह�को िस्थितमा पिन, ज्वरो केिह �दन सम्म रहनसक्छ l य�द िस्थित खराब भएन भने, 
िबरामीले डाक्टरको सल्लाहलाई िनरन्तर पालना गनर् सक्छ र �गितलाई अवलोकन गनर् सक्छ l  
 

(5) सचेत रहनु पन� अन्य संक� तह� 
 ज्वरो आएको िबरामीको सेवा गदार् उसको शरीरको ताप�मको सचुी बनाउनु सगं सगैं, �गितलाई ध्यान 

�दएर हनुेर् पिन त्यितकै महत्वपणूर् छ l ज्वरो दिेख बाहके, असाधारण लक्षणह� दखेा परेमा तत्कालै 
स्वास्थ्य उपचार गराई हाल्नु पछर्: 
- िबरामी लाटो दिेखएमा र िपडाले करायो भने; ब�ाको अवस्थामा भने: धेरै लामो रोईर�ो भने वा 

सतु्यो भने, खान मान्दनै भने, िनिष्�य, खेल्न मानेन भने, घ�र घ�र वान्ता ग�ररहने, पखाला र पेट 
दखेुको छ भने; 

- 40°C(वा. 104°F) भन्दा ब�ढ ज्वरो िनरन्तर आईरहमेा, जसमा िबरामी असिजलो वा ससु्ती पिन 
भईरहकेो छ भने l अन्य लक्षण नभएता पिन य�द िबरामीको ताप�म 41°C सम्म ब�ो भने, तु�न्तै 
ज्वरो कम गन� उपायह� अपनाउनु पछर् र तु�न्तै स्वास्थ्य उपचारमा जानुपछर्; 

- शरीरमा पानीको मा�ा अत्यािधक �पले किम �नु (िवशषे ग�र ब�ामा) जस्तै मुख, िज�ो र म्यकुस 
तन्तुह� सु�े, छाला चाउरी पय� भने, िभ� गढेको आँखा आ�द l 

 धेरै जस्तो अवस्थामा, िबरामीले पयार्� मा�ामा आराम गदार् र दबाई �लंदा केिह �दनमै िनको �न्छ l 
य�द भएन भने, िबरामीले पुनः जांचको लािग स्वास्थ्य उपचारमा ला�ुपछर् l  

 रोग बाट बच्नको लािग, उिचत लुगा लगाउने, सन्तुिलत भोजन गन�, र पयार्त्प आराम गन� जस्ता 
िनयमह� अनुसार चल्नु पछर् l 
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