
दादरुा
दादरुा एक गम्भीर रोग हो
दादरुा खटिरा तथा ज्वरो निम्त्याउिे गम्तभीर रोग हो।
दादरुा एकदमै संक्रामक हुन्छ। दादरुा भएको व्यक्ततले श्वासप्रश्वास गदाा, खोतदा वा
हाक्छछउँ गदाा यो सदाछ।
खोप िलगाउि ेजोकोहीलाई दादरुा हुिे सम्तभाविा बढी हुन्छ।
दादरुा ववशषेगरी बछचा तथा सािा बालबाललकाहरूलाई खतरापूर्ा हुिसतछ। यसले
मक्ततष्क सुक्न्ििे तथा फोतसोका संक्रमर्हरू निम्त्याउि सतछ। दलुाभ 
अवतथामा यो प्रार्घातक पनि हुिसतछ।

तपाईंको पररवारलाई सुरक्षित राख्न ेउत्कृष्ट उपाय भनेको खोप लगाउन ुहो
दादरुा रोकथाम गिाको लागग MMR सि सुरक्षित र एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। यसले हाँड ेर
रूबेलाबाि पनि बचाउँछ। यसले हाँड ेर रूबेलाबाि पनि बचाउँछ।

गचकक्सकहरूले सबै बालबाललकाहरूलाई MMR सि लगाउि सुझाव गछाि।्

दादरुा संक्रलमत हुिुभन्दा MMR खोप लगाउिु सुरक्षित हुन्छ।
अगिकांश बालबाललकाहरूमा सिबाि कुि ैपाश्वा प्रभावहरू देखखँदैिि।् देखखिे पाश्वा
प्रभावहरू प्राय: मध्यम खालका हुन्छि ्र िेरै समय रहँदैिि,् जततै ज्वरो आउिे, मध्यम
खटिरा आउिे र पीडा हुिे।

MMR खोपले स्वलीनता ननम्त्याउँदैन
कुिै पनि अध्ययिले तवलीिता तथा MMR खोपको बीचमा सम्तबन्ि फेला पारेको छैि। यसलाई ववश्वभररका िेरै
गचकक्सक तथा वैज्ञानिकहरूद्वारा ध्यािपूवाक अध्ययि गररएको छ।

वैज्ञानिकहरू बालबाललकाहरूलाई के कुराले तवलीिता बिाउिे सम्तभाविा बढी हुन्छ भन्िे ववषयमा अध्ययि
गदैछि।् तवलीिता सम्तभाववत रूपमा जन्मपूवा र पनछका पाररवाररक वंशारु्गत तथा घििाहरूको संयोजिको
कारर्बाि देखापछा  भन्िे कुरामा अगिकांश वैज्ञानिकहरू सहमत छि।्  यसमा जन्मको समयमा अलभभावकहरूको
उमेर, गभाावतथाको अवगिमा आमाको बबमारी वा जक्न्मिे बेलाका कटििाइहरू समावेश हुन्छि।् नतिीहरूले
तवलीिता र व्यक्ततहरू बतिे िाउँ बीचका सम्तबन्िहरूको बारेमा पनि अध्ययि गदैिि।्
तपाईंसँग दादरुा वा MMR खोपका बारेमा कुिै क्जज्ञासाहरू छि ्भिे आफ्िो गचकक्सकलाई अिुरोि गिुाहोस।्
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दादरुाका लिणहरू र सने तररका
दादरुा प्राय: उछच ज्वरो आउिे, खोकी लाग्िे, िाकबाि पािी बग्िे र आँखाहरू रातो हुि ेतथा रसाउिे जतता
लिर्हरूबाि सुरु हुन्छ। 3-5 टदि पनछ, प्राय: अिुहारमा खटिरा आउि थाल्छ र शरीरका अन्य भागहरूमा
फैललन्छ।

दादरुाका लिर्हरू देखापरेपनछ तपाईंले यसलाई अन्य व्यक्ततमा सािा सतिुहुन्छ। खटिरा सन्चो िहँुदासम्तम
तपाईं संक्रामक िै रहुिुहुन्छ।

तपाईं दादरुा भएको व्यक्ततको कोिामा बतदा मात्र ैपनि तपाईंलाई दादरुा सिा सतछ। दादरुा संक्रलमत व्यक्तत
कोिाबाि बाटहररएको 2 घण्िासम्तम पनि दादरुा भाइरस ्यहाँको हावामा रटहरहन्छ।

तपाईंले लिणहरू देख्नहुुन्छ भने तुरून्तै आफ्नो गिककत्सक वा क्ललननकमा फोन गनुहुोस ्
तपाईंको गचकक्सक वा क्तलनिकले तपाईंलाई उिीहरूकोमा जाि आवश्यक छ वा छैि थाहा टदिेछि।्

दादरुा एकदमै संक्रामक हुन्छ र तपाईंले प्रनतिा कि यसलाई कोही व्यक्ततमा सािा चाहिुहुन्ि। तपाईं
क्तलनिक वा गचकक्सककोमा जानुपूव ुनतिीहरूलाई आफूमा दादरुाका लिर्हरू देखखएको कुरा बताउिु
महत्त्वपूर्ा हुन्छ। नतिीहरूले के गि ेभन्िे बारेमा तपाईंलाई सुझावहरू टदिेछि,् जसकारर् तपाईंले दादरुा
फैलाउि हुन्ि।

तपाईंलाई दादरुा भएको छ भने घरमा बस्नुहोस ्

दादरुा अन्य व्यक्ततमा फैललि िटदिु महत्त्वपूर्ा हुन्छ।

तपाईंलाई दादरुा भएको छ भिे घरमा बतिुहोस।् ववद्यालय, काया, पसल वा अन्य मानिसका घरहरूमा
िजािुहोस।्

तपाईं वा तपाईंको बछचालाई ज्वरो आएको वा खटिरा भएको छ भिे आफ्िो घरमा आगन्तुकहरू
िल्याउिुहोस।्

आफूलाई दादरुा भएको छ जस्तो लागेमा के गने
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