ଂଶୁଘାତ ଉୄଯ ଯଚନା
ଉକ୍ରଭ: ସୂମ୍ୟ ସକଶକ୍ତିଯ ଅଧାଯ। ସୂମ୍ୟ ୄତଜଫିନା ସଭଗ୍ର ଫିଶ୍ୱଯ ସ୍ତି ତ ି
ସମ୍ଭଫ। ୄତୄଫ ୄମୄତୄଫୄ ସୂମ୍ୟଯ ୄତଜ ତୟନ୍ତ ପ୍ରଖଯ ହୁ ଏ ଫା ସୂମ୍ୟ ତା
ଫୃ ଦ୍ଧି ାଏ, ୄସୄତୄଫୄ ଗଛ ରତା, ଶୁ କ୍ଷୀ ଓ ଭଣିଷ ସଭାଜ ପ୍ରବାଫିତ ହୁ ନ୍ତି।
ସ୍ଥ ଫିୄଶଷୄଯ ସୂମ୍ୟଯ ପ୍ରଖଯତାଯ ପ୍ରୄକାଯୁ ଭୃତୁୟ ଘୄେ। ଏହି ସୂମ୍ୟତା
ପ୍ରଖଯତା ଜନିତ ଅଘାତ ଫା ଭୃତୁୟ କୁ ଂଶୁଘାତ କୁ ହାମାଏ।
ଂଶୁଘାତ ଯ କାଯଣ : ତୀତୄଯ ଂଶୁଘାତ ଜନିତ ଭୃତୁୟଯ ବାଣାଫହତା ନ ଥିରା.
ଧୁନା ସଭଣୄଯ ଂଶୁଘାତଯ ଯିଭାଣ ଫଢିଫାୄଯ ରାଗିଛ.ି କାଯଣ ଯିୄଫଶ ତଥା
ପ୍ରକୃ ତଯ
ି ବାଯସାଭୟ ଫିଗିଡି ମାଆଛି। ଅୄଭ ଭନୁ ଷୟଭାୄନ ଏଥିରାଗି ଭୁଖୟତଃ ଦାଣୀ
େୁ। ଭନୁ ଷୟଯ ଅଫଶୟକତା ୂଯଣ କଯିଫା ାଆଁ ଜଙ୍ଗରଯୁ ଫିଯତ ବାଫୄଯ ଗଛ
କୋମାଉଛି। ପୄଯ ଭଳଜାନଯ ଯିଭାଣ ଫାଣୁ ଭଣ୍ଡଯୁ କଭି ମାଆ ଙ୍ଗାଯକାଭଳ
ଗୟାସ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଆ ତାଭାତ୍ରା ଫଢୁ ଛି ଏଫଂ ଯିୄଫଶ ପ୍ରଦୂ ଷିତ ୄହଉଛି। ଗଛ କୋ
ୄହଫା ପୄଯ ଫଷ୍ାଯ ଭାତ୍ରା ଭଧ୍ୟ କଭୁଛ ି ଏଫଂ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁୄମ୍ୟତା ଫୃ ଦ୍ଧି
ାଉଛି। ୧୯୯୮ ଭସିହାୄଯ ଗ୍ରୀଷମଋତୁ ୄଯ ଓଡିଶାୄଯ ଂଶୁଘାତଯ ପ୍ରୄକା ପ୍ରଚଣ୍ଡ
ଥିରା। ସୂମ୍ୟଙ୍କଯ ଉତ୍ତା ପ୍ରାଣ ୫୦

℃ ମ୍ୟନ୍ତ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହାଆ ଂଶୁଘାତ ସୃଷ୍ଟି

ୄହାଆଥିରା। ଦୃ ତ ଶିଳ୍ପାଣନ , ମାନଫାହନ ଚାଚଯ ଫହୁ ତା , ଫହୁ ତ ପ୍ରାସାଦ
ନିଭ୍ାଣ ଓ ଦୃ ତ ଜଙ୍ଗର କ୍ଷଣ ଂଶୁଘାତଯ କାଯଣ ୄହାଆଛି।
ୄଯାଗୀଯ ଚିକତ୍ସ
ି ା : ଂଶୁଘାତ ଜନିତ ୀଡାୄଯ ିଡୀତ ଫୟକ୍ତିକୁ ସଫ୍ ପ୍ରଥୄଭ ଭୁଣ୍ଡ
ୄଧାଆ ଓଦା ଗାଭୁଛାୄଯ ଶଯୀଯକୁ ୄାଛିଫାକୁ ୄହଫ। ଏହା ୄଯ ତାଯ କଡାକୁ

ଢିରାକଯି ଭୁକ୍ତଫାଣୁ ଚାଚ କଯୁଥିଫା ସ୍ଥାନକୁ ୄନଆମିଫାକୁ ୄହଫ। ାଆଡ ାଣି

,

ୄଘା ଦହି ିଆଫାକୁ ୄଦଫ। ୄଚତା ଅସିଫାୄଯ ଫିଭବ ୄହୄର ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଡାକ୍ତଯ
ଖାନା ୄନଆମିଫ।
ଯକ୍ଷା ାଆଫାଯ ନିଯାକଯଣ :

ଅଭ ୄଦହଯ ତାଭାତ୍ରା ୩୭ ℃ ଯହିଫା ନିହାତି

ଅଫଶୟକ। ଏହାଠାଯୁ ଧିକ ୄହୄର ତାହା କ୍ଷତି ହଞ୍ଚାଏ। ଂଶୁଘାତ ୄହୄର ଏହି
ତାଭାତ୍ରା ମୄଥଷ୍ଟ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଆଥାଏ। ଏଥିଯୁ ଯକ୍ଷା ାଆଫା ାଆଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ୄଯୌଦ୍ରତା
ସଭଣୄଯ ଫାହାଯକୁ ନ ମିଫା ଉଚିତ୍। ମଦି ଫାହାଯକୁ ମିଫାଯ ଜଯୁଯୀ ଅଫଶୟକତା
ଥାଏ ୄତୄଫ ଭୁଣ୍ଡୄଯ ଓଦା ଗାଭୁଛା କାଆଫା , ଧା ାଗଡି ିନ୍ଧଫ
ି ା ଏଥି ସହିତ
କା ଚଷଭା , ଛତା ଓ ାଦୄଯ ୄଜାତା ିନ୍ଧଫ
ି ା ବର। ଢିରା ୄାଷାକ ିନ୍ଧ ି ାଣି
ୄଫାତର ସହିତ କାମ୍ୟାଣକୁ ମିଫା ଉଚିତ୍। ରୁ ଣ ଭିଶା ୄତାଯାଣି , ଥଣ୍ଡା ାଣି ଓ ଦହି
ଭିଶା ସଯଫତ ଅଦି ିଆୄର ଂଶୁଘାତଯୁ ଯକ୍ଷା ଭିୄ।
ଉସଂହାଯ : ଂଶୁଘାତ ୄଯାକିଫାକୁ ୄହୄର ପ୍ରଥୄଭ ଜଙ୍ଗର କ୍ଷଣ ଓ ଯିୄଫଶ
ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଉଚିତ୍। ସହଯ ଓ ନଗଯ ଭାନଙ୍କୄଯ ନାନାଦି ସ୍ଥାନୄଯ ୁଷ୍କଯିଣୀ
ଖନନ, ାକ୍ ଓ ସଫୁ ଜ ଉଦୟାନ ପ୍ରବୁତି ନିଭ୍ାଣ ସହିତ ଯାସ୍ତାଯ ଉବଣ ାଶ୍ୱ୍ୄଯ
ଛାଣାପ୍ରଦ ଫୃ କ୍ଷ ୄଯାଣ କଯିଫା ନିହାତି ଅଫଶୟକ। ଏସଫୁ ଫୟଫସ୍ଥା ସହିତ
ଜନସୄଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କଯିଫା ଅହୁ ଯି ଭଙ୍ଗପ୍ରଦ।
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