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Tigdas 
Ang tigdas ay naikakalat sa hangin sa pamamagitan ng talsik ng laway o sa direktang 
pakikipagkontak sa mga sekresyon ng ilong o lalamunan ng mga taong may impeksiyon. 
Kasama sa mga klinikal na katangian ang pagkapagod, lagnat, mapupulang mata, puting 
langib sa bibig at mapulang pantal sa balat. Sa mga malalang kaso, maaaring sumangkot 
ang baga, bituka at utak at maaaring tumuloy sa mga seryosong kahihinatnan o kahit 
kamatayan. 
Beke 
Ang beke ay dulot ng virus ng beke. naikakalat sa pamamagitan ng talsik at direktang 
pagdapo laway ng taong may impeksiyon. Ang sakit ay kinakitaan ng makirot na pamama-
ga ng mga glandulang gumagawa ng laway at lagnat. Paminsan-minsan, maaaring 
magkaroon ng mga komplikasyon tulad ng pagkabingi, o impeksiyon ng utak, lapay, 
bayag o obaryo. 
Rubella 
Ang rubella, kilala ring “German Measles”, ay dulot ng virus ng rubella. Ito ay naikakalat sa 
pamamagitan ng talsik o direktang pagdapo ng mgaa likidong lumalabas sa ilong o 
lalamunan ng mga taong may impeksiyon. Maaaring magdulot ang rubella ng mga 
anomalya sa naabubuong foetus. Ang congenital rubella syndrome (CRS) ay malamang na 
maganap sa mga sanggol na iniluwal ng mga babaeng nakakuha ng impeksiyon sa unang 
tatlong buwan ng pagbubuntis. Ang CRS ay kinakitaan ng pagkabingi, pagkabulag, 
maling pagkabuo ng puso at kahinaan ng pag-iisip.
Pag-iwas at Pagbabakuna
Kapag naimpeksiyon ang mga dayuhang kasambahay na walang resistensiya, maaari 
nilang ipasa ang impeksiyon sa kanilang mga kaibigan, kamag-anak, employer at kanilang 
mga pamilya, lalo na ang mga sanggol na wala pang isang taon na hindi pa nababakunah-
an ng MMR.
Para iwasan ang MMR sa komunidad, lahat ng mga dayuhang kasambahay na walang 
resistensiya ay pinapayuhang magpabakuna
ng MMR.
Mainam na magpabakuna bago dumating sa Hong Kong. 
Kung hindi, mangyaring konsultahin ang doktor ng pamilya
para sa pagbabakuna pagkadating sa Hong Kong.
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