
ރުކުމަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އޮރިކްޓަސް ވައިރަސް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށަށް 
 އިތުރަށް ވައިރަސް ދޫކުރުން 

 ތަޢާރަފް 

މިމަޑި .  އަކީ ރާއްޖޭގެ ރުއްތަކަށް ގެއްލުންދޭ ސޫތްޕެކެވެ(  އޮރިކްޓަސް ރައިނޯސެރަސް) ރުކުމަޑި  

ނުރައްކާތެރި  ނެތިދާވަރަށް  މަރުވެ  ރުއްތައް  ފޯދިފައިވާ  ސަބަބުން  ގެއްލުމުގެ  ރުއްތަކަށްދޭ 

މިމަޑީގެ ސަބަބުން ކުދި ރުއްތަކަށާއި މުޑުވައް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ރުއްތަކުގެ ،    ނުވިނަމަވެސް

ފޯރައެވެ އަސަރު  ނޭދެވޭ  ވަރަށްބޮޑަށް  ބޮޑުވުމަށް  އެއްކޮށް .  ހެދި  ރުއް  ފަހަރު  ބައެއް  އަދި 

މީގެ އިތުރުން މިމަޑީގެ ސަބަބުން ރުއްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ރުކުގެ .  މަރުވެގެން ދެއެވެ

 . އަށް ދައްވެގެންދެއެވެ 05-55%އުފެއްދުން ތެރިކަން 

 

 މަޑީގެ ފަރާތުން ރުކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ފެންނަން ހުންނާނެ ގޮތް 

  ، (އެންޓޮޮމލޮޖިސްޓް)އަނޫޝާ ވިތާނާ : ތައްޔާރުކުރީ 

 (ެއގްރިަކލްޗަރ އޮފިަސރ. ސ)ޢަލީ ޢާމިރު  ،(ެއގްރިކަލްަޗރ އޮފިަސރ. ސ)މުަޙއްަމދު އަފީފު 

ހިކުމުންނެވެ ތިކި  ޖެއްސި  ފުރަތަމަ  ޖައްސާނީ  ތިކި  ތިކި .  ދެވަނަ  މަޑިއަކަށް  ހުރިހާ 

މަޑިއަކަށް  ކޮންމެ  އެއްތިކި  އިތުރު  ހިކުމުން  ތިކި  ދެވަނަ  ނަމަ  ހުރި  ބާކީ  ޖެއްސުމަށްފަހުވެސް 

ވުމުގެ .  ޖެއްސިދާނެއެވެ ކާމިޔާބު  ޖެއްސުމުގައި  ބަލި  ވަރަކަށް  ޖެއްސި  ތިކި  ގިނަ  ކުޑަކުޑަކޮށް 

 . ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެއެވެ

 

 ވައިރަސް ބަލި ޖައްސާފައިވާ މަޑި ރުއްތަކަށް ދޫކުރާނެ ގޮތް -8

ބަލި  ވައިރަސް  ކުރާނީ  ބޭނުން  ކުރުމުގައި  ތައާރަފް  ބަލި  ވައިރަސް  މަޑިތަކަށް  އުޅޭ  ރުއްތަކުގައި 

ދޫކޮއްގެންނެވެ ރުއްތަކަށް  މަޑިތައް  ރުއްތަކަށް .  ޖައްސާފައިވާ  މަޑިތައް  ޖައްސާފައިވާ  ބަލި  ވައިރަސް 

މަޑި ދޫކުރުމުގެ ކުރިން މަޑީތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނަކީ އިރުގެ އަލި .  ދޫކުރަންވާނީ އިރުއޮއްސުމުންނެވެ

މަޑިތައް ދޫކޮއްލުމާއެކު އަވަސްއަވަހަށް އުދުހިފާ .  ސީދާކޮށް ނުލިބޭގޮތަށް ހުރި ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

 . ރުއްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ފޮރުވިގަނެވޭ ވަރުގެ ޙަރަކާތްތެރި މަޑިތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

 

ވައިރަސް ބަލީގެ ސަބަބުން މަޑީގެ ޙަރަކާތްތެރިކަން ދަށްވެ މަޑީގެ އުމުރު ކުރުވެ މަރުވުމުގެ ސަބަބުން 

މިބަލީގެ ސަބަބުން ކުއްލިއަކަށް މަޑި މަރެއް .  މަޑީގެ ފަރާތުން ރުކަށްދޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ

ވިހާ .  ނުވާނެއެވެ ބިސްއަޅާ  ދުވަސްވަރުގައިވެސް  ޖެހިފައިވާ  ބަލި  މަޑި  އަންހެން  ޖެހިފައިވާ  ބަލި 

މިސަބަބަށްޓަކައި ބަލިޖެއްސުމަށްފަހު ދޫކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ،           އާލާވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު

 . ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ފިރިހެން މަޑި އެކަންޏެވެ
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 ދިވެހި ރާއްޖެ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  0ފޮޓޯ   1ފޮޓޯ 



 ބަލި ޖެއްސުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ވައިރަސް އަދި މަޑި ތައްޔާރުކުރުން . 6

 . ޖޯޑެއްގެ ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށްވާ ވަރަށް ހަކުރު އަޅާ ފެން އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ

ސާފު އެއްޗެއް ،         މަޑީގެ ގޮހޮރު ވަކިކޮއްލުމަށްފަހު  4ނުވަތަ    3ރަގަނޅަށް ބަލި ޖެހިފައި ހުރި  

ނުވަތަ ބިއްލޫރި ވަނެއް ބޭނުންކޮއްގެން ރަނގަޅަށް ޗިސްކޮއްލާފައި ކުރިން ތައްޔާރުކުރެވުނު ހަކުރު 

 . އާއި އެއްކޮއްލާށެވެ 15mlފަނީގެ 

ބަލި ،      ބަލި ޖެއްސުމަށްޓަކައި ހޯދާފައިވާ މަޑިތަކަކީ އެވައިރަސް އެހެން މަޑިތަކަށް ފެތުރުމަށްޓަކައި

ޖެހޭނެއެވެ މަޑިތަކަކަށްވާން  ހުރި  ޤާބިލްކަން  ދެވޭވަރުގެ  އުދުހިފައި  ދޫކޮށްލުމުން  . ޖެއްސުމަށްފަހު 

ހޯދޭ މަޑިތަކަކީ އަލަށް ވިހާފައިވާ ހާއްޔަކުން ނަގާފައިވާ ޅަ މަޑިތަކެއް ނުވަތަ މަޑީގެ ފަނި ނުވަތަ 

 . ޕިޔުޕާ ނަގައިގެން ވިއްސާފައިވާ މަޑިތަކެއް ނަމަވެސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެއެވެ

ޞިއްޙަތު  ބޭނުންކުރާނޭ  ޖެއްސުމަށް  ބަލި  ކުރިން  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ދިޔަވަރު  އެކުލެވޭ  ވައިރަސް 

ރަނގަޅު މަޑިތައް ހޮވާލާ ތައްޔާރުކޮށް އަދި ބަލި ޖެއްސުމަށްފަހު ދޫކޮއްލަން ވަންދެން ބަހައްޓާނޭ 

ނޑިއަޅާ ތައްޔާރުކޮއްލަންވާނެއެވެ ފަދައިން ކު ކުރިން ބުނެވިދިޔަ  ދޭ .  ދަޅެއް  ވައިރަސް  މަޑިއަށް 

ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް ރޭ ވަންދެން ފެނުގެ އަސަރު ނުހުންނަ ފަދަ ހިކިތަނެއްގައި 

ތެރެޔަށް  ޑުގެ  ނ ހަށިގަ މަޑީގެ  ދިޔަވަރު  އެކުލެވޭ  ވައިރަސް  ފަސޭހަކަމާއެކު  ބަހައްޓާލުމުން 

 . ނަގާދޭނެއެވެ

ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ދިޔަވަރު  އެކުލެވޭ  ވައިރަސް  އެންމެ .  ތައްޔާރުކުރެވޭ 

 . މިނިޓް ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރުމެވެ 35ރަގަނޅު ގޮތަކީ ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން 

 

 މަޑިތަކަށް ވައިރަސް ދިނުން . 7

ޑުފުށް  ނ ބަ މަޑިތައް  މަތީގައި  ޑެއްގެ  ނ ފިލާގަ ނުވަތަ  މޭޒެއް 

ބަހައްޓާށެވެ ގޮތަށް  ބޭނުން .  މައްޗަށްވާ  އެއް  ޑްރޮޕަރ  އެއަށްފަހު 

 . ތިކި ފޯރުކޮއްދޭށެވެ 0ކޮއްގެން ކޮންމެ މަޑިއެއްގެ އަނގަޔަށް 

 ރުކރުމަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރާނޭ ގޮތް  -0

އިތުރުން  ރާއްޖޭގެ  ކުރުމަށްޓަކައި  ކޮންޓްރޯލް  އާބާދީ  ރުކުމަޑީގެ  އަކީ  ވައިރަސް  އޮރިކްޓަސް 

ގަޅު  ރަނ ބޭޏުންކޮށް  ކުރުމަށްޓަކައި  ރުކުމަޑިކޮންޓްރޯލް  ޤައުމުތަކުގައި  ޖަޒީރާ  ގިނަ  ދުނިޔޭގެ 

، ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދުގެ ދުވަސްވަރު 1986އާއި  1984. ނަތީޖާއެއް ދައްކާފައިވާ ވައިރަސްއެކެވެ

ޖެއްސުމަށްޓަކައި  ބަލި  ރުކުމަޑިއަށް  ކުރުމަށް  ކޮންޓްރޯލް  ރުކުމަޑި  ހަމަލާދޭ  ރުއްތަކަށް  ރާއްޖޭގެ 

ވައިރަސްގެ   އަދި    Bބެކިޔުލަރ  Xސްޓްރެއިން  0 B  ެބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވ . ސްޓްރެއިން 

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ރުކުމަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މިވައިރަހުގެ ބަލީގެ ، އެހެންނަމަވެސް

، އެހެންކަމުން.  އަސަރު ރުކުމަޑީގެ އާބާދީގެ ތެރޭގައި ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ފެތުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ

ދޫކުރަންޖެހެއެވެ ގޮތަކަށް  ފަދަ  ތަކުރާރުވާނޭ  ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ  މަޑި  ޖައްސާފައިވާ  . ވައިރަސް 

ރަށުގައި އުޅޭ މަޑީގައި ވައިރަސް އަށަގެންފައި ،      ރަށަކަށް ވައިރަސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދޫކުރުމުން

ރުކުމަޑި . ހުންނާނެއެވެ ގޮތަކަށް  އެދެވޭ  އެންމެ  އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ  ލީފްލެޓްގައި  މި 

ވައިރަސް  މަޑިއަށް  ފިރިހެން  ގަޅު  ރަނ ދޫކުރުމަށް ޞިއްޙަތު  ރުއްތަކަށް  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި 

ކުރަންޖެހޭ  އަމަލު  ޑުވެރިން  ނ ދަ އަދި  އޮފިސަރުން  އެކްސްޓެންޝަން  ޖެއްސުމަށްޓަކައި  ބަލި 

 . ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ

 ރުކުމަޑީގެ ޙަޔާތުގެ ބުރު 
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  3ފޮޓޯ 



 ރުކުމަޑި ހިފުން. 3

ބުރަކަށި މަތީގައި ،        ކުރީގައި ވައިރަސް ދޫކޮއްފައިވާ ރަށަކުން

ހުންނަ އެއް ،                   އޮފުކަމެއް  މަޑި  ޙަރަކާތްތެރި  ނުވަތަ  ޅަ 

 . ރައްކާތެރިކޮށް އެކަހެރިކޮށް ބަހައްޓާށެވެ

 

މިގޮތަށް ހިފާ މަޑި ބަހައްޓަން ވާނީ އަނދިރި އަދި ފިނި 

ވަގުތު .  ތަނެއްގައެވެ ކުޑަ  މަޑިތައް  ރައްކާކުރާ  ހިފާ 

. ކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ދުވާލު އަތްވަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ

އަސަރު  ގެއްލުމުގެ  މަޑީގެ  ހިފަންވާނީ  މަޑި  ޅަ  އުދުހޭ 

ރުކުގެ  ރުއްބުޑާއި  ފީ  ރުއްރުކުންނާއި  ހުންނަ  ފެންނަން 

ހަލާކުވެފައިވާ  ފީވެ  އަދި  ބައިތައް  އެހެނިހެން 

އަންނަ . ކުނިފުނިތަކުންނެވެ އުދުހިފައި  އައްޔަށް  ހޮޅިބުރީގެ  ހުންނަ  ދިއްލާފައި 

މަޑިވެސް ފުރިހަމައަށް ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭނަމަ ވައިރަސް ބަލި ޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރުމަށް 

 . ހިފިދާނެއެވެ

 

ނޑު ވެއްޓިފައިވާ ،            ގުދުރަތީ ގޮތުން ރުކުމަޑި ބިސް އަޅަނީ ފީވެ ހަލާކުވަމުންދާ ރުކުގެ މައިގަ

ނޑު ބޮނބި އަދި ފީވެ ،      ފަންތޮށި ބުޑު،      ގަސްގަހުގެ ބުޑުގަ

ޑި ނ ކު ކީހު  ބައިތަކާއި  އެހެނިހެން  ރުކުގެ   ،ހަލާކުވަމުންދާ 

ބައިތަކުގައެވެ ފަދަ  ނަޖިސް  ޖަނަވާރުގެ  އަދި  ކާދު .  ކާދު 

އަދި ފީވެ ހަލާކުވަމުންދާ ގަސްގަހުގެ ބައިތަކަކީ މަޑި ބިސް 

ތަންތަން  އެކަށޭނަ  ވަރަށް  އާލާވުމަށް  ވިހާ  އަޅާ 

 ކަމުގައިވުމާއެކު 

އަށް ދެމިފައިވާ Dއިން ފެށިގެން C ،ގޮހޮރު ހޯދުމަށް
 ރޮނގުން ކަފާލާ 

 ބަލިޖެހިފައިވާ ގޮހޮރު ވަކިކުރުން 
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ވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮއްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފުރިހަމައަށް ބޮޑެތިވެ ފިޔަލާފައިވާ މަޑި 
ޖެހެއެވެ ގުޅުނު .  ފަޅާލަން  ޑު  ނ ހަށިގަ ބޮލާއި  މަޑީގެ  ބޭނުންކޮއްގެން  ކަތުރެއް  ތޫނު  ފުރަތަމަ 

ވަކިކޮއްލާށެވެ ގޮތަކަށް.  ހިސާބުން  ފަދަ  ފެންނާނެ  ގޮހޮރު  އޭގެ  ޑުގައިވާ ،                   އެއަށްފަހު  ނ ބަ
ނޑު ނައްޓާލާށެވެ ޢާންމުކޮށް މަޑީގެ ގޮހޮރުގައި ހުންނަ ގަދަ ކުލައާ އަޅާ ބަލާއިރު މަޑު .  ހަރުތޮށިގަ

މިފަދަ .  ކްރީމް ކުލައެއް ފާހަގަ ވާނަމަ އެމަޑިއަކީ އިންފެކްޓްވެފައިވާ މަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެއެވެ
 . މަޑީގެ ގޮހޮރު ހުންނާނީ ކުޑަކޮށް ދުޅަވެފައެވެ

ބަލިނުޖެހިވާ ޞިއްަހތު ރަގަނޅު 
 ގޮހޮރު  

 ބަލިޖެހިފައިވާ ގޮހޮރު  

  4ފޮޓޯ 

  5ފޮޓޯ 

  6ފޮޓޯ 



އަދަދެއްގެ މަޑި ވިހާ އާލާވެއެވެ މަޑި .  މިފަދަ މާހައުލު ތަކުގައި ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ 

ފީވެ ހަލާކުވަމުންދާ ރުކުގެ ބައިތައް ބޭނުންކޮއްގެން ހަތަރެސްކަން ހަމަވާ ،             ބިސްއެޅުމަށްޓަކައި

 . އިން ފެންނަ ފަދަ ދަންތުރެއް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ 6ގޮތަށް ފޮޓޯ 

 

ނޑުގެ ތެރެއަށް މެދުތެރޭގެ އުސްމިނުގައި    3ނުވަތަ    0ތައްޔާރުކުރެވުނު ދަނތުރަ ނުވަތަ ކޮށިގަ

އެއްޗެއް  ފަދަ  ޑި  ނ ކު ކީހު  ހަލާކުވަމުންދާ  ފީވެ  ވާގޮތަށް  ފުންޏަކަށް  ގޮތަށް  ހުންނަ  މީޓަރު 

 . އަޅާށެވެ

 

މިގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ދަންތުރަ ހުންނަންވާނީ ސީދާ އަވި ނުލިބޭނޭ ގޮތަށް ހިކި ވިނަ ނުވަތަ 

 . ހިކިފަން ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮއްގެން ފޮރުވާލެވިފައެވެ

 

ކުރިން ވައިރަސް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުން ހިފާފައިވާ މަޑި ހޯދުމަށްފަހު މިމަޑިތައް ފަޅާ މަޑީގެ 

މިމަޑިތައް ފަޅާ .  ބަލި ނުޖެހޭ މަޑިތަކަށް ބަލިޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ، ބަލިޖެހިފައިވާ ގޮހޮރު

ފެނިއްޖެނަމަ  ނަމަވެސް  މަޑިއެއް  އެންމެ  ބަލިޖެހިފައިވާ  ނުވަތަ  މަޑި  ޖެހިފައިވާ  ބަލި  ބަލާއިރު 

ނެގިދާނެއެވެ ވައިރަސް  ދިނުމަށް  މަޑިތަކަށް  ބަލިނުޖެހޭ  ބޭނުންކޮއްގެން  ގޮހޮރު  . އެމަޑިއެއްގެ 

ދުވަސް   15-15މިމަޑިތަކުގެ ގޮހޮރު އެހެން މަޑިތަކަށް ބަލި ޖައްސަން ބޭނުންކުރަން ރަނގަޅީ  

އިތުރުކޮއްގެންނެވެ ފެތުރުން  މަޑީގައި  ވައިރަސް  ބަހައްޓައިގެން  މަޑިތައް  މިމަޑިތަކުގެ .  ވަންދެން 

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ ބަލިޖައްސަން  މަޑިތަކަށް  ގިނަ  ހޯދާފައިވާ  ދޫކުރަން  ރަށްރަށަށް  . ގޮހޮރުތައް 

ރުކެއްގެ  ފީވެފައިވާ  ބަހައްޓާނީ  މަޑިތައް  ބަހައްޓާ  ބަލިޖެއްސުމަށްފަހު  ގޮތަށް  ބުނެވިދިޔަ  ކުރިން 

ހޫނުނުވާ  މަތިޖެހުމަށްފަހު  އަޅާ  ދަޅަކަށް  ޑިއެއް  ނ ކު އެހެންވެސް  މިފަދަ  ފީވެފައިވާ  ނުވަތަ 

ތެންމާލަން .  ތަނެއްގައެވެ ފެނުން  މެދުމިނަކަށް  ވަރަށް  ފެންނުފައިބާ  ޑި  ނ ކު ދަޅަށްއަޅާފައިވާ 

ނޑުގައި ނުވަތަ ދަޅުގެ ވަށައިގެން ލޯވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. ވާނެއެވެ  . އަދި ދަޅުގެ މަތިގަ

A   ާނޑު ކަފާލ ނޑާ ހަށިގަ  އަކުރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރޮނގުން ބޯ ކަ

 އަންހެން މަޑި  ފިރިހެން މަޑި 

 މަޑި ފެޅުމާއި އިންފެކްޓްވެފައި ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުން . 5
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 އަންހެން މަޑިއާއި ފިރިހެން މަޑި ދެނެގަތުން . 4
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