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1. Ano ang sakit na mula sa Zika virus? 

Ang Zika ay isang sakit na sanhi ng isang virus (mikrobyo) na kadalasang 

kumakalat sa mga tao sa pamamagitan ng mga kagat ng lamok. Karaniwang 

nagdudulot ito ng karamdaman sa mga taong nakatira sa mga bahagi ng 

Gitna at Timog Amerika, ang Caribbean, at Mexico. Noong Enero 2016, 

nakita ang Zika sa Estados Unidos sa unang pagkakataon sa isang taong 

nagbiyahe sa Gitnang Amerika.  
 

2. Paano kumakalat ang sakit na ito? 

Kumakalat ang Zika sa pamamagitan ng isang lamok na nakatira sa labas at 

na maaaring mangagat anumang oras, kasama ang umaga o gabi. Makikita 

ang lamok sa LA County, pero hindi ito nagkakalat ng Zika. Kung pupunta 

ka sa isang lugar kung saan makikita ang Zika, iwasan ang lamok habang 

nagbibiyahe at kapag bumalik ka sa LA County. Para sa pinakabagong 

impormasyon sa pagbibiyahe, pumunta sa http://wwwnc.cdc.gov/travel 
 

3. Anu-ano ang mga sintomas? 

Ang mga sintomas ng Zika ay lagnat, pananakit ng kasukasuan, pantal, 

mapulang mata at pananakit ng kalamnan. Nagsisimula ang mga ito nang 

3–7 araw pagkatapos makagat ng isang lamok na mayroong Zika. Para sa 

karamihan ng mga tao, karaniwan ang karamdaman ay hindi masyadong 

malala na mayroong mga sintomas na tumatagal ng hanggang isang linggo. 

Ang ilang tao na mayroong ganitong sakit ay walang mga sintomas. 

Bihirang naoospital o namamatay ang mga tao mula sa sakit na ito. 

Magpatingin sa iyong doktor kung sa palagay mo ikaw o ang isang tao sa 

pamilya mo ay mayroong ganitong sakit. 
 

4. Ano ang batid tungkol sa Zika sa panahon ng pagbubuntis?  

Kung magkakaroon ng Zika virus ang isang buntis na babae, maaaring 

ipanganak ang kanyang sanggol na mayroong mga depekto. Inirerekomenda 

ng CDC na iwasang magbiyahe ng mga buntis na babae sa mga lugar na 

mayroong Zika at iwasan ang mga kagat ng lamok. Kung ikaw ay buntis at 

nagbiyahe sa isang lugar na mayroong Zika, tawagan ang iyong doktor at 

pag-usapan ang tungkol sa iyong pagbibiyahe, kahit na wala kang mga 

palatandaan ng karamdaman. Kung ikaw ay buntis at nagbiyahe ang iyong 

asawa sa isang lugar na mayroong Zika, magpatingin sa iyong doktor at 

pag-usapan ang tungkol sa kanilang pagbibiyahe.  
 

5. Paano ginagamot ang sakit na ito? 

Walang mga gamot para gamutin ang sakit na ito at walang mga bakuna 

para iwasan ito. Mayroong mga gamot para tumulong sa lagnat at 

pananakit. 
 

6. Paano mo maiiwasang makakakuha ng ganitong sakit? 

Iwasan ang mga kagat ng lamok, lalo na kapag bumibisita sa mga lugar na 

kilalang mayroong ganitong sakit. Gumamit ng bug spray na aprubado ng 

Ahensiyang Pumoprotekta sa Kapaligiran (Environmental Protection 

Agency, EPA) at magsuot ng kamisetang may mahabang manggas at 

mahabang pantalon o damit na partikular na ginamot para maiwasan ang 

mga kagat ng lamok. 

 
                 

Mga Mahalagang Bagay: 

 Kadalasan, kumakalat ang Zika sa mga 

tao sa pamamagitan ng mga kagat ng 

lamok. Karaniwang makikita ito sa 

Gitna at Timog Amerika, ang 

Caribbean, at Mexico. 

 Iwasan ang mga kagat ng lamok kung 

bumibisita sa mga lugar na kilalang 

mayroong ganitong sakit. 

 Sa kasalukuyan ang mga lamok sa LA 

County ay hindi nagkakalat ng ganitong 

sakit. 

 Ang mga buntis na babae na mayroong 

Zika ay maaaring nasa panganib na 

magkaroon ng sanggol na mayroong 

mga depekto kapag ipinanganak. 

 Walang gamot o bakuna para gamutin 

ang o iwasan ang ganitong sakit. 
 

Para sa higit pang impormasyon: 

Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng 

Los Angeles County 
www.publichealth.lacounty.gov/acd/vectorZi

ka.htm 

Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-

iwas sa Sakit (CDC)   

http://www.cdc.gov/zika  

Organisasyong Pangkalusugan ng Pan 

American (PAHO)  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=c

om_topics&view=article&id=427&Itemid=4

1484&lang=en 
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