दादरु ा
दादरु ा एक गम्भीर रोग हो
दादरु ा एक गम्भीर रोग हो जसको कारण डाबर र ज्वरो आउँ छ।
दादरु ा अत्यन्त संक्रामक हुन्छ। यो दादरु ा लागेको व्यक्ततले साँस फेदाा, खोतदा वा हाक्छछउँ
गदाा फैलन्छ।
खोप नलगाएका जोसुकैलाई दादरु ा लाग्ने अत्यन्त बढी सम्भावना हुन्छ।
दादरु ा ववशेषगरर बछचाहरु र शशशुहरूको लागग खतरनाक हुन सतछ। यसको कारण मक्ततष्क
सक्ु न्नने र फोतसोको संक्रमण हुनसतछ। दल
ा अवतथामा, यो घातक हुनसतछ।
ु भ

तपाईंको पाररवारको सुरक्षाको लागग खोप सबैभन्दा राम्रो तररका हो
दादरु ा रोतनको लागग MMR को खोप सरु क्षित र अत्यन्त प्रभावकारी छ। यसले मम््स र रुबेला
ववरुद्ध पनन सरु िा गदाछ।
सबै बछचाहरुले MMR खोप शलनप
ु ने कुरा डातटरहरुले शसफाररस गदाछन ्।

MMR खोप लगाउनु दादरु ा हुनभ
ु न्दा सुरक्षित छ।
सामान्यतया खोपबाट बालबाशलकाहरूमा कुनै पनन दष्ु प्रभाव हुँदैन। सामान्यतया हुने दष्ु प्रभावहरू
हलक
ु ा हुन्छन ् र लामो समयसम्म चल्दै न, जततै ज्वरो, हल्का डाबर, र दख
ु ाई।

छववहरु: cdc.gov

MMR खोपको कारणले अटिजम हुुँदैन
अटटजम र MMR खोप बीचको सम्बन्ध कुनै अध्ययनले फेला पारे को छै न। यसलाई धेरै डातटरहरू र ववश्वभररका वैज्ञाननकहरू
सावधानीपव
ा अध्ययन गरे का छन ्।
ू क
बछचाहरूलाई कुनै पनन चीजले अटटजम गराउने बढी सम्भावना छ भनेर वैज्ञाननकहरूले अध्ययन गरररहेका छन ्। पाररवाररक

आणुवांशशक गण
ु र जन्मनु अनघ र पनछको घटनाहरुको संयोजनको कारणबाट सम्भाववत अटटजम हुन्छ भनेर धेरैजसो

वैज्ञाननकहरु सहमत छन ्। यसमा जन्मको समयमा आमाबाबक
ु ो उमेर, गभाावतथाको समयमा आमाको रोग, वा जन्मने समयमा
कटिनाइहरु समावेश हुन सतछन ्। उनीहरूले अटटजम र व्यक्तत बतने तथानको समबन्धको बारे मा पनन अध्ययन गदै छन ्।
यटद तपाईसँग दादरु ा वा MMR खोप बारे प्रश्नहरू भएमा आफ्नो गचककत्सकलाई सोध्नह
ु ोस ्।

थप जानकारीको लागग:

www.kingcounty.gov/measles

यटद तपाईंले दादरु ा भएको लागेमा तपाईंले के गनु सलनह
ु ु न्छ
दादरु ाका लक्षणहरू र कसरी यो फैलन्छ
दादरु ा प्रायः उछच ज्वरो, खोकी, नाक बग्ने, र रातो, पानी बग्ने आँखाबाट सुरु हुन्छ। 3-5 टदनपनछ, सामान्यतया अनह
ु ारमा
डाबर सुरु हुन्छ र शरीरका अन्य भागहरूमा फैलन्छ।
नछटोमा तपाईंलाई डाबर हुनभ
ु न्दा चार टदन अनघबाट र डाबर आएको चार टदन पनछसम्म अरूलाई दादरु ा फैलाउन
सतनह
ु ु न्छ।

दादरु ा भएको व्यक्ततसँग एउटै कोिामा बसेर पनन तपाईंलाई दादरु ा हुनसतछ। व्यक्ततले कोिा छोडेको दई
ु घण्टासम्म
दादरु ाको जीवाणु हावामा रहन्छ।

यटद तपाईंलाई यी लक्षणहरू दे खा परे मा तपाईंको गिककत्सक वा क्ललननकमा फोन गनह
ु ोस ्
तपाईंको डातटर वा क्तलननकले तपाईं भेटघाटको लागग आउनप
ु ने कुरा तपाईंलाई थाहा टदनेछन ्।
दादरु ा धेरै संक्रामक हुन्छ र तपाईंसँग प्रतीिा कोिामा भएका कसैलाई पनन तपाईं साना चाहनह
ु ु न्न। तपाईं जानभ
ु न्दा अगाडि
तपाईंको गचककत्सक वा क्तलननकलाई तपाईंलाई भएको दादरु ाको लिणहरू बताउन जरुरी छ। तपाईंलाई उनीहरूले के गने
भनेर ननदे शनहरु टदनेछन ् ताकक तपाईंले दादरु ा नफैलाउनह
ु ोस ्।

यटद तपाईंलाई दादरु ा भएमा तपाई घरमै रहनह
ु ोस ्
अरुलाई दादरु ा नफैलाउनु महत्वपण
ू ा हो।
यटद तपाईंलाई दादरु ा भएमा तपाई घरमै रहनह
ु ोस ्। ववद्यालय, काम, तटोरमा, वा अन्य व्यक्ततहरुको घरहरुमा नजानह
ु ोस ्।
यटद तपाईं वा तपाईंको बछचालाई ज्वरो वा डाबर भएमा तपाईंको घरलाई आगन्तुकहरु नराख्नह
ु ोस ्।

थप जानकारीको लागग: www.kingcounty.gov/measles

