
दादुरा (Measles) 

कारक ततव 

यसको कािक एक ममजल्स भाइिस (Measles Virus) नामक भाइिस हो । 

किलनििक िक्षणहरु 

दादुिा खोप आउनु अघि दादुिा पर्ायः बाल्यकालमा धेिै फमैलने एक सङ्कर्मण थियो । अिस िपेका व्यक्तिहरुलाई 
सुरुमा ज्विो आउने, खोकी लाग्ने, नाकबाट पानी बग्न,े आँखा िािो हुने ि मुख मभतर् सेिो दाग देखखनेछ । त्यस 
पश्चाि्  3 देखख 7 ददनहरुमा छालामा िािो दाग भएको डािब आउछँन् , जुन पर्ायः मुखबाट िशीिको अन्य 
भागहरुमा फमैलने गददछ । यो डािब पर्ायः 4 देखख 7 ददन सम्म िहन्छ, िि कदहलेकाहीं  3 हप्िासम्म पघन 
िदिहहन सतछ जसले िशीिमा खैिो दागहरु ल्याउन सतछ ि कदहलेकाहीं छाला उतकाउन पघन सतछ । असाध्यै 
गम्भीि अवस्िाहरुमा, फोतसो, पेष ि मक्स्िष्कमा पघन यसको अिस पुग्न सतछ ि यसले गम्भीि परिणामहरु 
देखख मृत्यु सम्म घनम्त्याउन सतछ । 

गभदविी हुँदा दादुिा भएमा पर्घिकलू गभदधािण परिणामहरु आउन सतछन् , जसमा गभद खेि जाने, अपरिपतव जन्म 
हुने ि जन्मँदा न्यून शािीरिक िौल पददछन् , िि यसबाट कनुै ककमसमको जन्मजाि दोषहरु आउने सम्भावना बढ्ने 
भन्ने किुालाई समिदन गने कनुै पर्माण फलेा िपेको छनै । त्यस बाहेक आमालाई पर्सव (डेमलिभी) को समयमा 
दादुिा लागेि भखदिै जन्मेको मशशुहरुलाई पघन सङ्कर्मण भएमा उनीहरु भववष्यमा सबएतयुट स्तलेिोमसङ 
पेनेन्सेफलाइदटस 
(subacute sclerosing panencephalitis (कके्न्िय स्नायु पर्णालीको एउटा एकदमै दुलदभ िि िािक िोग हो) 
हुने जोखखम बढ्दछ । 

सिे माध यम 

सङ्कर्मण भएका व्यक्तिहरुको मसँगान ि खकािहरु िोपाहरु बनेि हावाको माध्यमले वा मसधा सम्पकद ले फमैलएमा, 
वा कदहलेकाहीं मसँगान ि खकािहरु िहेका वस्िुहरुबाट पघन यो सनद सतछ । दादुिा सबैभन्दा बढी फमैलने सने 
सङ्कर्ामक िोगहरु मध्य एक हो । डािब देखा पनुद 4 ददन अघि देखख 4 ददन पघछ सम्म एक िोगीले यो िोगलाई 
अरु व्यक्तिहरुमा सानद सतदछ । 

उ मायि (Incubation) अवधि  

यो पर्ायः 7-18 ददनको बीच हुन सतदछ, िि 21 ददन सम्म पघन जान सतछ । 

वयवसथापि 

सङ्कर्ममि व्यक्तिहरु िोग-पर्घििोधक क्षमिा कम भएका व्यक्तिहरु , गभदविी मदहलाहरु ि मशशुहरुसँगको 
सम्पकद बाट टाढा बस्नु पददछ । यसको कनुै ववशेष उपचाि नभए पघन, लक्षणहरु कम गनद औषथधहरुको मसफारिस 
हुन सतछ ि जीवाणुहरुको जदटलिाहरुको उपचाि गनदलाई एक्न्टबायोदटकहरुको पर्योग गनद सककन्छ । 

(Measles - Nepali version)



रोकथाम 

1. उथचि व्यक्तिगि सिसफाइ कायम गने

• हािको सिसफाइ घनयममि रुपमा गन,े ववशषे रुपमा हेन्डिेल वा ढोकाको हेन्डल जस्िा सावदजाघनक स्िापनाहरु
छँुदा वा खोतदा वा हाक्छछउँ गदाद हािमा मसगँान वा खकािबाट सङ्क्रमण हुने क्स्िघि भएमा मुख, नाक वा
आँखाहरु हािले छुनु अघि अवश्य सफा गन े। मलक्तवड सोप ि पानीले कक्म्िमा 20 सेकेन्डसम्म हाि ममचिे
धुने, ि त्यसपघछ पानीले पखालेि डडस्पोजेबल पपेि टावले वा ह्यान्ड ड्रायिले हाि सकुाउन े। यदद हाि धनुे
सुववधाहरु नभएमा, वा हाि देखखने गिी फोहोि नभएमा 70 देखख 80% एल्कोहोल-आधारिि ह्यान्डिबलाई
एक उथचि ववकल्पको रुपमा सफा गनद प्रयोग गनुदहोस ्।

• िपाईंको मखु ि नाक हाँक्छछउँ गदाद वा खोतदा दटस्य ुपपेिले छोप्नुहोस ्। छोप्न ममल्ने बबन मभत्र फोहोि
दटस्युहरुलाई फ्यातनुहोस,् ि त्यसपघछ िाम्रिी हािहरु धनुुहोस ्।

• ज्विो, डाबि वा श्वासप्रश्वास सम्बक्न्धि लक्षणहरु हँुदा एक सक्जदकल मास्क लगाउनुहोस,् काम वा स्कुलमा
नजानहुोस,् भीडभाड भएको ठाउँहरुबाट टाढा िहनुहोस ्ि िुरुन्िै मेडडकल सल्लाह मलनुहोस ्।

• दादिुा लागेका व्यक्तिहरु िि मभत्रै बस्न ुपददछ; िोग प्रघििोधक क्षमिा न्यून वा कमजोि भएका व्यक्तिहरुलाई
सङ्क्रमण सनदबाट जोगाउन स्कुल/ककन्डिगाटेनहरु/ककन्डिगाटेनको सािै मशश ुहेिचाह केन्िहरु/मशश ुहेिचाह
केन्िहरु/कायदस्िलहरु डाबि देखा पिेको 4 ददनसम्म नजानुहोस ्।

2. िाम्रो वािाविणीय सिसफाइ कायम िाख्नुहोस ्

• धेिैपटक छोइएका सिहहरू जस्िै फघनदचि, खेलौनाहरु ि साधािण रुपमा बाडँेि प्रयोग हुने वस्िुहरुलाई 1:99
को अनपुािमा पानीले डाइल्युट (dilute) बनाएि ििेलु क्ललच (bleach) (क्ललचको 1 भागलाई 99 भाग
पानीसगँ ममसाएि) ले घनयममि रुपमा सफा गनुदहोस,् ककटाणुिदहि बनाउनुहोस,् 15-30 ममनटे छोड्नुहोस,् ि
पघछ पानीले पखालेि सुतखा पानुदहोस ्। धािु-यतुि सिहहरुलाई, 70% एल्कोहोल ममश्रण भएको पदािदले
ककटाणुिदहि बनाउनुहोस ्।

• सोस्ने ि फ्यातँन ममल्न ेरुमाल (absorbent disposable towels) को प्रयोगले स्पष्ट सङ्क्रमण पुयादउने
कुिाहरुलाई पछु्नुहोस,् जस्िै मसगँान ि खकािहरु, ि त्यसपघछ सिहलाई ििा छेउको क्षते्रहरुलाई 1:49 को
अनपुािमा पानीले डाइल्युट बनाएि ििेलु क्ललच (5.25% क्ललचको 1 भागलाई 49 भाग पानीसगँ ममसाएि) ले
सफा गनुदहोस ्ककटाणुिदहि बनाउनहुोस,् 15-30 ममनेट छोड्नहुोस,् ि पघछ पानीले पखालेि सुतखा पानुदहोस ्।
धािु-युति सिहहरुलाई, 70% एल्कोहोल ममश्रण भएको पदािदले ककटाणुिदहि बनाउनुहोस ्।

• िाम्रो आन्िरिक भेक्न्टलेसन कायम िाख्नहुोस ्। भीडभाड युति वा िाम्रो भेक्न्टलेसन नभएका सावदजाघनक
ठाउँहरुबाट टाढा बस्नुहोस;् उछच-जोखखम भएका व्यक्तिहरुले यस्िा ठाउँहरुमा जादँा सक्जदकल मास्कहरु
लगाउने कुिा सोछन ुउथचि हुन्छ ।

3. प्रघििक्षण

• दादिुा ववरुद्ध खोप लगाउनु सबैभन्दा प्रभावकािी िोकिामको उपाय हो । हंगकंगको बाल्य प्रघििक्षण कायदरम
(Hong Kong Childhood Immunisation Programme) अन्िगदि, बछचाहरुले दादिुाको दईु-पटकको
कोसदमा दादिुाको खोप प्राप्ि गददछन ्(कृपया सन्दभदको लाथग हंगकंग बाल्य प्रघििक्षा कायदरम हेनुदहोस)् ।

• फिक ठाउँहरुमा आफ्नो एवपडडममयोलक्जकल (epidemiological) प्रोफाइलहरु अनरुुप फिक खोप कायदरमहरु
ववकास हुन्छ । अमभभावकहरुले आफ्नो बछचाहरुलाई आफ्नो घनवासको ठाउँको अनुरुपको खोप प्राप्ि हुने
व्यवस्िा गनुद पददछ । जस्िै, घनयममि अन्ििालमा मुख्य भूमम चीनमा जाने ि बस्ने एक वषद नपगेुका



बछचाहरुले मखु्य भमूम चीनकै कायदरम अनुरुप दादिुाको पदहलो खोप 8 मदहना पगु्दा मलनपुददछ, ि त्यस पघछ 
अको खोप 18 मदहना पुग्दा मलन ुपददछ । 

• दादिुा ववरुद्ध प्रघििोधक क्षमिा@ नभएका सबै ववदेशी ििेलु सहयोगीहरुले दादिुा, हाँड ेि रुबलेा
((एमएमआि)(MMR)) खोप सकेसम्म हंगकंग आउन ुअघि नै लगाउन ुिाम्रो हुन्छ । यदद त्यस्िो सम्भव
नभएमा, उनीहरुले हंगकंगमा आए पघछ डातटिलाई सम्पकद  गनद सतछन ्। िोजगािदािा एजेन्सीहरुले
िोजगािी-पूवदको मेडडकल चेक-अप प्याकेजमा दादिुा ववरुद्धको प्रघििोधक क्षमिा ि एमएमआि (MMR) खोपको
क्स्िघि जाछँने कुिालाई एक अघिरिति कायदको रुपमा िाख्न सतदछन ्।

• गभदविी मदहलाहरु ि गभदधािण गनद ियाि भएका मदहलाहरुले आफू दादिुा ववरुद्ध प्रघििोधक भएको पतका
हन नसकेमा आफ्नो डातटिसगँ सल्लाह मलन सतन ेछन ्। गभदविी भएको समयमा दादिुाको जीवाणु भएको
खोप ददन नममल्ने हँुदा, उनीहरुमा दादिुा ववरुद्धको प्रघििोधक क्षमिा नभएमा दादिुाको प्रकोप भएको ि
िटना धेिै भएको ठाउँहरु िफद  यात्रा नगनद सल्लाह ददइन्छ ।

• साधािणिया, घनम्न प्रकृघिका व्यक्तिहरुले एमएमआि (MMR) खोप* मलनु हँुदैनः

1. ववगिमा एमएमआि (MMR) खोप मलँदा वा खोपको कुनै पघन ित्व (जस्िै जेलादटन (gelatin) वा
घनयोमाइमसन (neomycin))ले गदाद गम्भीि एलजी प्रघिकरया भएको

2. िोगहरु वा उपचाि (उदाहिणको लाथग, हालै तयान्सिको उपचािको लाथग जस्िै केमोिेिापी ि
िेडडयािेिापी गिेको, प्रघििक्षादमन औषधीहरु मलइिहेको जस्िै उछच डोजको कोदटदस्कोस्टोिोइड
(corticosteroid), इत्यादद) बाट गम्भीि प्रघििक्षादमन भएका व्यक्तिहरु

3. गभदविी#

@साधािणिया, व्यक्तिहरुलाई दादिुा ववरुद्ध गैि-प्रघििोधक माघनन्छ, यदद (i) उनीहरुलाई प्रयोगशालाको पिीक्षणबाट 
पदहले कदहल्यै पघन दादिुाको सङ्क्रमण नभएको घनक्श्चि भएको छ भन,े ि (ii) उनीहरुले पूणद रुपमा दादिुा 
ववरुद्धको खोप लगाएका छैनन ्भने वा उनीहरुको खोपको क्स्िघि स्पष्ट िहेको छैन भन े।  

^ मेडडकल सल्लाह सधैँ खोजी िाख्नुपछद । 

*ववश्व स्वास््य सङ्क्गठन (World Health Organization) ि यूनाइटेड स्टेट्स सेन्टि फि डडक्जज कन्रोल एण्ड 
वप्रभेन्सन (United States Centers for Disease Control and Prevention)को जानकािी अनुसाि, एमएमआि 
(MMR) खोपको कािणले हुन ेएनफलाइदटक् प्रघिकरया एग एक्न्टजेन्स (egg antigens) सगँ हुन े
अघिसंवदेनशीलिासँग सम्बक्न्धि नभएि खोपको अन्य ित्वहरु (जस्िै जेलादटन) सगँ सम्बक्न्धि हुन्छ । एग-
एलजीक (अण्डा देखख हुने एलजी) व्यक्तिहरुमा यी खोपहरु लगाई सकेपघछ गम्भीि एलजी प्रघिकरयाको जोखखम धेिै 
नै कम हुन्छ । त्यसैले, एनफलाइदटक एग एलजी नभएका व्यक्तिहरुलाई एमएमआि (MMR) खोप सुिक्षक्षि रुपमा 
लगाउन सककन्छ । अण्डा प्रघि एलजीको गम्भीि प्रघिकरया (जस्िै िीव्रग्रादहिा (anaphylaxis)) भएकाहरुले उपयुति 
हुने गरि खोप लगाउनको लाथग स्वास््यसेवा ववशेषज्ञबाट पिामशद मलनुपछद । 

# साधािणिया, मदहलाहरुले एमएमआि (MMR) खोप लगाएको िीन मदहना सम्म गभदविी हुनबाट जोथगनु 
पददछ ि उथचि गभदघनिोध उपाय अपनाउनु पछद । 
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