
મંકીપોક્્સ મુખ્ય તથ્્યો

મંકીપોક્્સ એ એક દરુ્્લભ રોગ છે 
જ ેમંકીપોક્્સ વા્યર્સન ેકારણ ે
થા્ય છે.

મંકીપોક્્સ તમન ેબીમાર કરી શકે છે 
જમેા ંફોલ્ર્ીઓ અથવા ચાંદા 
(પોક્્સ) નો ્સમાવેશ થઈ છે, ઘણી 
વખત શરૂઆતી ફલ ૂજવેી બીમારી 
્સાથ.ે

મંકીપોક્્સ નજીકના, અંગત, 
ઘણીવાર ત્વચા-થી-ત્વચાના ્સંપક્ક  
દ્ારા કોઈપણમા ંફેર્ા્ય છે.

ર્ક્ષણો ્સંક્રમણ

નનદાન અને ્સારવાર

જાહેર જનતા માટે ભર્ામણો

 y  મંકીપોક્્સના પ્ારંભિક ફલ ૂજવેા લક્ષણોમા ં
તાવ, માથાનો દખુાવો, સ્નાયુઓમા ંદખુાવો, 
પીઠનો દખુાવો, લસ્સકા ગાંઠોમા ં્સોજો, 
શરદી અન ેથાકનો ્સમાવેશ થઈ શકે છે.

 y  ફોલ્લીઓ તાવ પછી 1 થી 3 દદવ્સમા ં
(ક્ારેક લાંબા ્સમય સુધી) દેખાય છે, ઘણી 
વખત ચહેરા પરથી શરૂ થાય છે અન ેપછી 
શરીરના અન્ય િાગોમા ંફેલાય છે

 y  માંદગી ્સામાન્ય રીત ે2-4 અઠવાદિયા સુધી 
ચાલ ેછે

 y  મંકીપોક્્સ દ્ારા ફેલાય છે: 

 y  મંકીપોક્્સ ફોલ્લીઓ, ચાંદા અથવા ખરેટા ્સાથ ે
્સીધો ્સંપક્ક

 y  મંકીપોક્્સ ધરાવતી વ્યક્ક્ત દ્ારા ઉપયોગમા ં
લેવાતી વસ્્તુઓ, કપિા,ં પથારી, ટુવાલ અથવા 
્સપાટીઓ ્સાથ ે્સંપક્ક

 y  મંકીપોક્્સ ધરાવતી વ્યક્ક્તમાંથી શ્ા્સોચ્છવા્સના 
ટીપા ંઅથવા મૌસખક પ્વાહી

 y  મંકીપોક્્સ લક્ષણો શરૂ થાય ત્યારથી તમામ ચાંદા 
રૂઝાઈ જાય ત્યા ંસુધી ફેલાઈ શકે છે, જમેા ંઘણા 
અઠવાદિયા લાગી શકે છે

 y  મંકીપોક્્સ ્સાથ ેસુ્સંગત ફોલ્લીઓની સબમારીઓ 
ધરાવતા દદદીઓ માટે આરોગ્ય્સંિાળ પ્દાતાઓએ 
લલંગ અથવા લૈંગગક અભિગમન ેધ્યાનમા ંલીધા ગવના, 
ખા્સ કરીન ેમુ્સાફરી ઇગતહા્સ અથવા અન્ય જોખમી 
પદરબળો ધરાવતા દદદીઓ માટે ્સાવચેત રહેવુ ંજોઈએ

 y  મંકીપોક્્સ માટે કોઈ ચોક્ક્સ ્સારવાર નથી, જોકે 
શીતળાના દદદીઓમા ંઉપયોગ માટે ગવકસ્સત 
એસ્ટટવાયરલ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. 

 y ્સામાન્ય લોકો માટે જોખમ ઓછંુ છે

 y જો તમન ેમંકીપોક્્સ હોવાની લચંતા હોય તો તરત જ તબીબી ્સંિાળ મેળવો

 y ચામિીના જખમ અથવા જનનાંગના જખમવાળા લોકો ્સહહત બીમાર લોકો ્સાથે નજીકના ્સંપક્ક ન ેટાળો

મંકીપોક્્સના તાજતેરના ક્ર્સ્ટરો

 y  મંકીપોક્્સના કે્સો તાજતેરમા ંયુનાઇટેિ સ્ટેટ્્સ ્સહહત કેટલાક દેશોમા ં
નોંધાયા છે કે જ્ા ં્સામાન્ય રીત ેમંકીપોક્્સ પ્વૃસતિ હોતી નથી.

 y  ત ેસ્પષ્ટ નથી કે વ્યક્ક્તઓ કેવી રીત ેમંકીપોક્્સના ્સંપક્કમા ંઆવી હતી 
પરં્ત ુકે્સોમા ંએવા લોકોનો ્સમાવેશ થાય છે જઓે પુરુષો ્સાથ ે્સંિોગ 
કરનારા પુરુષો તરીકે પોતાન ેઓિખાવ ેછે

વધુ જાણકારી માટે
 y  તબીબી પ્શ્ો ્સાથ ેતમારા 
આરોગ્ય્સંિાળ પ્દાતાનો ્સંપક્ક  કરો

 y  રોગ હનયંત્રણ અન ેહનવારણ માટે 
કેન્દ્ોની વેબ્સાઇટની મુલાકાત લો

રોગ હનયંત્રણ કેન્દ્ોમાંથી અનુકૂગલત
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