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डिका डवषाणू िोगाची साथ सध्या

ब्रािील ते अमेरिका,आडणआता

डसिंगापुिच्या लोकािंमधे्य भयानक

भीती पसितआहे.

डह पुस्तिका, हा मािा एक छोटा

प्रयत्न आहे डक लोकािंमधे्य डिका

डवषाणू िोगाची जाणीव करून,

ह्या िोगाचा पसाि आपण सगळे

डमळून भाितात पूणडपणे थािंबवू!

र्ारतात झिकाला थांबिा!

डिका डवषाणू िोग हा एडीस अएडजप्ती
डासाच्या दसण्यानी होतो. जि हा िोग
काबूत नाही आणला, ति हा िोग
माणूसजात सिंपवेल.

झिका, झिकनगुझनयाआझण

डेंगू्य: कायफरकआहे? जरी

सगळे डास प्रसारकरतात.

• डेंगू्य आडण डचकनगुडनया फाि जाि

लोकािंना दिवषी होतो.

• भावी मुलाला डमक्रोसेफली होऊ

शकतो, जि तुम्हाला डिका िोगआहे.

• फक्त डिका शिीि-द्रवाच्या

अदलाबदल मुळे पसितो.

• डिका डासाची बसण्याचे पद,

डचकनगुडनया आडण डेंगू्य डासािंहून

वेगळीआहे.. 

झिका रोग काय असतो?

भिपूि डवश्ािंती घ्या.

भिपूि पाणी पीआ

ताप असल्यास, 
अडसटॅडमनोफेन घ्या.

अजून डिकाला बििं किनािे कोणतीही

औषध डकिं वा लस नाहीआहे. पण लक्षणे

प्रभाव कमी किण्यासाठी मागड आहेत.

खाली काही असे मागड: 

औषधोपिार

१ – युगािंडा १९४७
२ – दडक्षणआडशया १९५१ – २००६
३ – मायक्रोनेडशया २००७
४ –फ्रें च पोलीनेडसया
५ – ब्रािील (२०१४), अमेरिका (२०१६)
६ – डसिंगापोिे (२०१६)
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झिका र्ारतात येइल?



र्ािी झपढीिर पररणाम

काही गभडडवतस्त्रीयािंना जि डिका

िोगअसेल, ति त्याचिं भावी मुलािंना

डमक्रोसेफली - एक दुडमडळ स्तथथती ग्रि

होऊ शकते. या िोगात, मेंदूचा डवकास

कमी होतो आडण त्यामुळे डोक्याचा

आकाि छोटा होतो. डह फक्त काहीसा

आनुविंडशकाते मुळे

होते.. नमुनेदाि

डोक्याचा

आकाि

स्वत:ला
कपड्ािंनी

व्यवस्तथथत

िाका.

डास डतिस्किणीय

वापिा.

पिंखा, हवा
वायुवीजन कितो,  
म्हणून चालू ठेवा.. 

आपण पासून डास जिळ येणे टाळा.

आपला सवड पिीसि स्वच्छ

व धूळ पासून मुक्त ठेवा.

आपल्या

स्तखडकीला

डकिं वा पलिंगला

जाळी लावा.

डास चावणे

गभडधािणेच्या दिम्यान, 
आईकडून मुलाकडे.

काम-डक्रयेतुन
िक्त बदलातून

अजून डिकाला बििं किनािे कोणतीही

औषध डकिं वा लस नाहीआहे

पण, औषधें सािंधादुखी आडण ताप कमी
कितात. भिपूि पाणी डपण्याने मदत होते. 

स्नायू आडण

सािंधा दुखी

लक्षणे

डोके दुखी
गुलाबी डोळे

ताप

त्वचा

पुिळ

मायक्रोसेफली िालेल छोटा मूल

प्रझतबंध

पाण्याला साठू

देऊ नका.

औषध ??

प्रसार


