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ચાવીરૂ શબ્દો-  આદદલાવી, યલુક, સવકરવેર, વભસ્માઓ અને દિમાત્ભક ગરાાંઓ. 

લતતભાન વભમભાાં એચ.આઈ.લી/એઈડ્વ (HIV/AIDS- HUMAN IMMUNO 
DEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME)(i) ફર્તફ્લ,ુ 
સ્લાઈન ફ્લ,ુ ચચકનગસુનમા, ર્ને્ગ્ય,ુ કેન્ગવય, થેરેવેસભમા, સવકરવેર એસનસભમા, યક્તસત્ત, 
ર્ામાચફદિવ, ભરેદયમા લગયેે યોગોથી રોકો ીર્ાતા શોમ છે. જેના કાયણે વ્મક્ક્તના સલકાવના 
ભાગતભાાં અલયોધરૂ ફને છે. જેથી યોગો સલળે જાણી, યોગો વાભે યક્ષણ ભેલલાના પ્રમત્ન કયલા 
જોઈએ. યાંત,ુ સવકરવેર જેલા આનલુાંસળક યોગને ભિાર્ી કે નાળ ન કયી ળકતા શોલાથી 
વાલચેતી યાખલી જાઈએ. સવકર (SICKLE) એિરે દાાંતયડુાં,(ii) વેર (CELL) એિરે કોળ.(iii) 
ળયીયભાાં યશરેા ગો રાર યક્તકણોનો આકાય દાાંતયર્ા જેલા આકાયનો ફને છે તેને 
SCD(Sickle Cell Disease) કશ ે છે. મખુ્મત્લે SCD આદદલાવી સલસ્તાયભાાં જોલા ભે છે. 
આભ,ગજુયાત યાજ્મના લૂત સલસ્તાયભાાં આલેર ફનાવકાાંઠાના દાાંતાથી ર્ાાંગ સધુીભાાં યશતેા 
આદદલાવીઓભાાં મખુ્મત્લે જોલા ભે છે.  

વાભાન્ગમ યીતે અજ્ઞાન, વ્મક્ક્તગત સ્લચ્છતાનો અબાલ અને આયો્મ સળક્ષણનો અબાલ 
લગેયે કાયણો ચફભાય આયો્મ ભાિેના મખુ્મ દયફો છે. આદદલાવીઓના ખોયાકભાાં વાભાન્ગમ 
યીતે કેલ્શળમભ, સલિાભીન એ, સલિાભીન વી ની ઊણના કાયણે કુોણ જોલા ભે છે. 
આદદલાવીઓભાાં ક્ષમ, એઈડ્વ, ભરેદયમા, ભયર્ો, કભો, નાની નાની પોશરીલાો ચાભર્ીનો 
ચેી યોગ, ખ ૂાંજરી, યક્તસત્ત, થેરેવેસભમા, સવકરવેર એસનસભમા લગેયે યોગો જોલા ભે છે. 
એસનસભમા ભાનસવક અને ળાયીદયક સ્લાસ્્મ ય ગશન અવય ધયાલે છે. બાયત દેળભાાં કુર 
ભરેદયમાના દદીઓભાાંથી ૩0-50%  દદીઓનાાં મતૃ્ય ુથામ છે. (iv) 

આદદલાવીઓભાાં વસલળે SCD જોલા ભે છે. સલશ્વની આળયે 5%  લસ્તી દશભો્રોચફન 
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ેિીવ ધયાલે છે. આદિકા, બાયત અને વાઉદી અયેચફમા અને ભભૂધ્મ દેળોભાાં તકૂી, ગ્રીવ, 
ઈિારીભાાં મખુ્મત્લે જોલા ભે છે. સલશ્વબયભાાં ૩,00,000 ફાકો આદિકાભાાં SCD ધયાલનાય 
જન્ગભે છે. ભોિે બાગ ેઓછી અને ભધ્મક આલક ઘયાલતા દેળોભાાં SCD ધયાલનાય ફાકો જન્ગભ ે
છે. નાઈજીયીમાભાાં 1,50,000 ફાકો SCD વાથે ફાકો જન્ગભ ે છે.(v) કેિરીક વભસ્માઓ 
SCDના કાયણે વજાતમ છે. સ્રોક, દકર્નીભાાં નકુવાન, શ્વવનતાંત્રની વભસ્માઓ, અક્સ્થભજ્જજા 
સનષ્પતા, વદૃ્ધિ સનષ્પતા, જ્ઞાનાત્ભક ક્ષસત લગેયે વભસ્માઓ જોલા ભે છે(vi). સવકરવરે 
જનીન બાયતભાાં વાભાજજક-આસથિક, લાંચીત, લાંળીમ જુથો જેલા મખુ્મ ત્રણ લગો લચ્ચે પ્રચચરત 
શોલાનુાં જણાયુાં છે. બાયતના ભશાયાષ્ર, કેયર, ગજુયાત, ભધ્મ પ્રદેળ, તસભરનાડુ, ઓદયસ્વા, 
છત્તીવગઢ, આવાભ લગેયે યાજ્મોભાાં 1 થી 40% SCD નુાં પ્રભાણ જોલા ભે છે. બાયતના 72 
જજશરાઓભાાં SCD જોલા ભે છે. ભધ્મ પ્રદેળભાાં વૌથી લધાયે સવકરવેરના કુર 9,61,492 
દદીઓ છે. ગજુયાત યાજ્મના ાંચભશાર, વાફયકાાંઠા, લર્ોદયા, સયુત, નલવાયી, લરવાર્, ર્ાાંગ, 
નભતદા, યાજીા, તાી, બરૂચ લગેયે 12 જીશરાઓભાાં મખુ્મત્લે SCD ના દદીઓ જોલા ભે 
છે. ગજુયાત યાજ્મભાાં કુર સવકરવેર એસનસભમા દર્સવઝના અંદાજજત 66,845 અને સવકરવેર 
એસનસભમા રેઈિના અંદાજજત 8,91,262 દદીઓ છે. ગજુયાત યાજ્મભાાં SCD મખુ્મત્લે ધોદર્મા, 
દુફા, ગાભીત, નામકા, ચૌધયી, લવાલા, કુાંકણા લગેયે આદદજાતીભાાં જોલા ભે છે (vii).  જે 
ગજુયાત યાજ્મના સલકાવભાાં એક અલયોધક દયફ છે. 

 નલવાયી અને લરવાર્ જજશરાના સવકરવેર એસનસભમા યોગગ્રસ્ત આદદલાવી યલુકો 
અભ્માવ,  વ્મલવામવાથે વાંકામેરા જોલા ભે છે. અભ્માવભાાં ભાધ્મસભક અને ઉચ્ચતય 
ભાધ્મસભક સળક્ષણ ભેલાયીઓનુાં પ્રભાણ લધ ુ છે. એના યથી કશી ળકામ કે આદદલાવીઓભાાં 
સળક્ષણ પ્રત્મે જાગતૃતા આલી છે. દશભો્રોચફનનુાં SCD આદદલાવી યલુકોભાાં પ્રભાણ વયેયાળ 9 
છે જે એક ચચિંતાનો સલમ છે.  
 સવકરવેર એસનસભમા યોગગ્રસ્ત આદદલાવી યલુકોના જણાવ્મા મજુફ દદીએ દદલવ 
દયસભમાન 12 થી 15 ્રાવ (ચરિય) ાણી ીવુાં, દદીએ શલા એિરે કે ળાયીદયક ફની 
લધાયે જરૂય ન શોમ તેલા કામત/યોજગાયી કયલાનુાં વાંદ કયવુાં જોઈએ. દદીએ સળમાાભાાં ગયભ 
લસ્ત્રો શયેલાાં, ઉનાાભાાં તાભાાં પયવુાં કે કાભ કયવુાં નદશ તેભજ લધાયે ાણી ીવુાં જોઈએ અને 
ચોભાવાભાાં લયવાદભાાં રાલવુાં જોઈએ નદશ. દદીએ રીરા ળાકબાજી, કઠો, પો, દૂધ અને 
દૂધની ફનાલેર લસ્ત,ુ પગાલેર કઠો ખોયાક તયીકે વાંદ કયલો જોઈએ. આદદલાવી 
યલુકોભાાં SC(Sickle Cell) પ્રત્મે જાણકાયી અને વભજ શોલા છતાાં SC પ્રત્મે ગાંબીયતા જોલા 
ભતી નથી. 
 સવકરવેર એસનસભમા યોગગ્રસ્ત આદદલાવી યલુકોને વયકાયી દલાખાનાભાાં ભપત 
વાયલાય, ભપત રોશી, પોરીક એસવર્ લગેયે વયકાય દ્વાયા આલાભાાં આલતી સસુલધાઓથી લાકેપ 
છે અને તેનો  રાબ ણ રે છે. તેભજ ર્ન શરેાાં જીલનવાથીનુાં SC સલળે ચકેઅ કયાલવુાં 
જોઈએ તેનાથી ભાદશતગાય છે. િાઈવીવના વભમે શાથ-ગના વાાંધાભાાં દુુઃખાલો અને છાતીભાાં 
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દુુઃખાલો થતો જોલા ભે છે. તે વભમે તેઓ વયકાયી દલાખાનાભાાં કે PHC ભાાં વાયલાય ભેલ ે
છે તેભજ અમકુ વભમે ખાનગી દલાખાનાભાાં વયાલાય ભેલતા જોલા ભે છે. 

 ોતાના કુટુાંફભાાં યશતેા વભ્મોને SC છે કે નદશ અને જો શોમ તો તેનો ક્યો પ્રકાયનો  છે 
તેના સલળેથી તેઓ અજાણ જોલા ભે છે. ઉચ્ચતય અને ભાધ્મસભક ળાાભાાં અભ્માવ કમો શોમ 
કે અભ્માવ કયતા શોમ તેભના જણાવ્મા મજુફ કાઉન્ગવરેય દ્વાયા SC દદીને સનમસભત દલા રેલી, 
ળયીયભાાં રોશીનુાં પ્રભાણ અંગે ચેકઅ, ાણી લધ ુીવુાં, તાભાાં લધ ુકાભ અને પયવુાં નદશ, ર્ન 
શરેા SC ચેકઅ, દયશ્રભલાા કામો કયલા નદશ, ૌષ્ષ્િક ખોયાક ખાલો, યાતે્ર ઉજાગયા કયલા 
નદશ લગેયે ભાગતદળતન આલાભાાં આલે છે.  

આયો્મ સલમક કાર્તભાાંભા અમતૃભ કાર્ત અને ભા લાત્વશમ કાર્ત ધયાલતા જોલા ભે છે. 
20 થી 29 લતના યલુકોના જણાવ્મા મજુફ વયકાય દ્વાયા ચારતી મોજનાભાાં યાષ્રીમ સ્લાસ્થમ 
સલભા મોજના, યાષ્રીમ ગ્રાભીણ સ્લાસ્્મ સભળન, ર્ોટ્વ પ્રવ, મખુ્મભાંત્રી અમતૃભ ભા મોજના 
સલળે ભાશાતી ધયાલે છે.  

રોકોભાાં  SC સલળે જાણકાયી આલી, ર્ન શરેાાં SCનુાં ચેકઅ કયવુાં, ળાા/કોરેજો 
સલધાથીઓન ે SC સલળેથી ભાદશતગાય કયલા લગેયે ભાધ્મભ દ્વાયા સવકરરેવ યોગને આગ થતો 
અિકાલી ળકામ તેવુાં દદીઓએ જણાલે છે. 

દિયાત્મક ગાાંઓ/સચૂનો (વયકાય અને આયો્મ ક્ષેત્રે કામત કયતી ખાનગી, વયકાયી અને 
અધતવયકાયી વાંસ્થાઓ તેભજ વભાજ કામતકયોને)- 

પ્રસ્તતુ વાંધોનનભાાં દિમાત્ભક ગરાાંઓ/સચૂનો નીચે મજુફ આલાભાાં આવ્મા છે.  

1. SCD દદીઓ અન ેરોકોને SCDના રક્ષણો, યાખલી જોઈતી કાજી અન ે વયકાય દ્વાયા 
ભતી ભદદ અંગેથી ભાદશતગાય કયલા. 

2. શાઈસ્કુર/કોરેજોભાાં ીલાના ાણીની સસુલધા, વાયલાયની વગલર્, દલાઓ શોલી 
જોઈએ તેભજ SCD દદીઓને કવયત કયાલલી જોઈએ નદશ અથલા તો શલી કવયત 
કયાલલી જોઈએ.  

3. સવકરવેર કાઉન્ગવરેય દ્વાયા SCD દદી અને તેભના દયલાયને મો્મ ભાગતદળતન, વતત 
વાંકત અને કોઉન્ગવેચરિંગ કયતા યશવે ુાં જોઈએ. 

4. SCD દદીઓને અને રોકોને વયકાય દ્વાયા ચારતી ઓય્મ સલમક મોજનાઓથી 
ભાદશતગાય કયલા. 

5. SCD ને અિકાલલા અને જાગસૃત ભાિે ળાા, શાઈસ્કુર, કોરેજો અન ેવભાજભાાં જઈ 
વેસભનાય, વ્માખ્માનભાા, ોસ્િય પ્રદળતન, ેમ્રેિ, ળેયી નાિક, વાંચાય ભાધ્મભો, 
ર્ન શરેાાં SCD અંગે ચેકઅ લગેયે ભાધ્મભોનો ઉમોગ કયલો જોઈએ.  
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