(Rubella - Nepali version)
रुबेला (Rubella)

कारक ततव
रुबेलालाई “जममन दादुिा” पनन भननन्छ ि यसको कािक रुबेला भाइिस (rubella virus) हो ।
कललिनकल लक्षणहरु
माननसहरुमा पर्ायः डािब फैललएि आउने, ज्विो आउने, टाउको दुख्ने, अस्वस्थ महसुस हुने, लसीकापवम (lymph
node) सुनन्न,े श्वास-नलीमा समस्या ि आँखा पाक्ने (conjuctivitis) हुन सक्छ । डािब पर्ायः 3 ददनसम्म

िहन्छ, ित केही बिबामीहरुलाई डािब नआउन पनन सक्छ । रुबेला भएका वयस्क मदहलाहरुलाई धेिैजसो जोनीमा
दुखाई वा जोनीशोथ (आथमिाइदटस) हुने गदमछ । रुबेला सङ्क्क्रमणले पेटमा ववकास हुँदै िगेको लशशुहरुमा

असामान्यता पैदा गनम सक्छ । गभमधािण िगेको पदहलो 3 मदहनामा सङ्क्क्रमण भएका मदहलाहरुबाट जन्मेका
लशशुहरुलाई जन्मजात रुबेला लक्षण पनन आउन सक्छ, जसमा बदिहोपना, मोनतबबन्द,ु अववकलसत हृदय,
मानलसक ववक्लांगता, आदद जस्ता लक्षणहरु देखा पनम सक्छ ।
िसे माध यम
सङ्क्क्रमण भएका व्यनक्तहरुको नाक वा घाँटीबाट ननक्लने लसँगान वा खकािको थोपाहरु माफमत फैललएि वा

िोगीसँगको पर्त्यक्ष सम्पकमबाट यो सनम सक्छ । यो एक अत्यन्तै सने सरुवा िोग हो ि कुनै िोगीले डािब देखा

पनुम 1 हप्ता अनघ दखख 1 हप्ता पनछ सम्म यो िोग सानम सक्छन् ।
उ मािय (Incubation) अवधि
यो पर्ायः 14 ददन सम्म हुन्छ, ि 12-23 ददन सम्म जान सक्छ ।
वयवसथािप

यसको कुनै ववशेष उपचाि छैन, ित असहजता कम गनम औषधध लसफािरस हुन सक्नेछ ।
रोकथाम
1.

उधचत व्यनक्तगत सिसफाइ कायम गने


हातको सिसफाइ ननयलमत रुपमा गने, ववशेष रुपमा हे न्डिेल वा ढोकाको हे न्डल जस्ता
सावमजाननक स्थापनाहरु छुँदा वा खोक्दा वा हानछछउँ गदाम हातमा लसँगान वा खकािबाट

सङ्क्रमण हुने नस्थनत भएमा मुख, नाक वा आँखाहरु हातले छुनु अनघ अवश्य सफा गने ।
ललनक्वड सोप ि पानीले कनम्तमा 20 सेकेन्डसम्म हात लमचेि धन
ु े, ि त्यसपनछ पानीले पखालेि
डडस्पोजेबल पेपि टावेल वा ह्यान्ड ड्रायिले हात सक
ु ाउने । यदद हात धुने सवु वधाहरु नभएमा,
वा हात देखखने गिी फोहोि नभएमा 70 दे खख 80% एल्कोहोल-आधारित ह्यान्डिबलाई एक

उधचत ववकल्पको रुपमा सफा गनम प्रयोग गनह
ुम ोस ् ।



तपाईंको मख
ु ि नाक हाँनछछउँ गदाम वा खोक्दा दटस्यु पेपिले छोप्नुहोस ् । छोप्न लमल्ने बबन
लभत्र फोहोि दटस्युहरुलाई फ्याक्नुहोस ्, ि त्यसपनछ िाम्रिी हातहरु धन
ु ुहोस ् ।



श्वासप्रश्वास सम्बनन्धत लक्षणहरु हुँदा, एक सनजमकल मास्क लगाउनुहोस ्, काम वा स्कुलमा

नजानह
ु ोस ्, भीडभाड भएको ठाउँ हरुबाट टाढा िहनह
ु ोस ् ि तरु
ु न्तै मेडडकल सल्लाह ललनह
ु ोस ् ।



सङ्क्रलमत व्यनक्तहरुलाई डाबि दे खा पिे को 7 ददनसम्म घिमा बस्न ि ववशेष गिी गभमवती
मदहलाहरु ि गभमधािणको तयाि गरििहेका मदहलाहरु जस्ता बढी जोखखममा पने

व्यनक्तहरुसँगको सम्पकमबाट टाढा िहन सल्लाह ददइन्छ । रुबेला ववरुद्ध प्रनतिोधक क्षमता

नभएका गभमवती मदहलाहरुलाई यो िोग सनम सक्ने ि उनीहरुका गभमस्थ लशशल
ु ाई पनन यसले

असि पानम सक्ने भएकाले , यस्तो गरिन्छ । त्यसैले गभमवती मदहलाहरुसँग धेिै सम्पकममा आउने
व्यनक्तहरु पत्ता हुनु पदमछ ि उनीहरुको प्रनतिोधक क्षमताको जाँच गरिनु पदमछ ।
2.

िाम्रो वाताविणीय सिसफाइ कायम िाख्नुहोस्


धेिैपटक छोइएका सतहहरू जस्तै फननमचि, खेलौनाहरु ि साधािण रुपमा बाँडिे प्रयोग हुने
वस्तह
ु रुलाई 1:99 को अनप
ु ातमा पानीले डाइल्यट
ु (dilute) बनाएि घिेलु नललच (bleach)

(नललचको 1 भागलाई 99 भाग पानीसँग लमसाएि) ले ननयलमत रुपमा सफा गनह
ुम ोस ्,

ककटाणुिदहत बनाउनुहोस ्, 15-30 लमनेट छोड्नह
ु ोस ्, ि पनछ पानीले पखालेि सक्
ु खा पानह
ुम ोस ् ।
धातु-युक्त सतहहरुलाई, 70% एल्कोहोल लमश्रण भएको पदाथमले ककटाणुिदहत बनाउनुहोस ् ।



सोस्ने ि फ्याँक्न लमल्ने रुमाल (absorbent disposable towels) को प्रयोगले स्पष्ट

सङ्क्रमण पय
ु ामउने कुिाहरुलाई पुछ्नुहोस ्, जस्तै लसँगान ि खकािहरु, ि त्यसपनछ सतहलाई तथा

छे उको क्षेत्रहरुलाई 1:49 को अनुपातमा पानीले डाइल्यट
ु बनाएि घिेलु नललच (5.25% नललचको

1 भागलाई 49 भाग पानीसँग लमसाएि) ले सफा गनह
ुम ोस ् ककटाणिु दहत बनाउनुहोस ्, 15-30

लमनेट छोड्नह
ु ोस ्, ि पनछ पानीले पखालेि सक्
ु खा पानह
ुम ोस ् । धातु-यक्
ु त सतहहरुलाई, 70%

एल्कोहोल लमश्रण भएको पदाथमले ककटाणिु दहत बनाउनह
ु ोस ् ।


िाम्रो आन्तरिक भेनन्टलेसन कायम िाख्नह
ु ोस ् । भीडभाड युक्त वा िाम्रो भेनन्टलेसन नभएका

सावमजाननक ठाउँ हरुबाट टाढा बस्नुहोस ्; उछच-जोखखम भएका व्यनक्तहरुले यस्ता ठाउँ हरुमा जाँदा

सनजमकल मास्कहरु लगाउने कुिा सोछनु उधचत हुन्छ ।
3.

प्रनतिक्षण


रुबेला ववरुद्धको खोप लगाउनु सबैभन्दा प्रभावकािी िोकथामको उपाय हो । हंगकंगको बाल्य

प्रनतिक्षण कायमरम (Hong Kong Childhood Immunisation Programme) अन्तगमत,

बछचाहरुले रुबेलाको दईु -पटकको कोसममा रुबेलाको खोप प्राप्त गदमछन ् (कृपया सन्दभमको लाधग

हं गकंग बाल्य प्रनतिक्षा कायमरम हे नह
ुम ोस ्) ।


बछचा पाउन सक्ने उमेि भएका मदहलाहरुले खोप लगाएका छै नन ् भने गभमधािणको योजना गनुम
अनघ आफ्नो प्रनतिोधक नस्थनत बुझ्नु पदमछ ि आवश्यक पिे मा रुबेला ववरुद्धको खोप लगाउनु

पदमछ ।


फिक ठाउँ हरुमा आफ्नो एवपडडलमयोलनजकल (epidemiological) प्रोफाइलहरु अनरु
ु प फिक

खोप कायमरमहरु ववकास हुन्छ । अलभभावकहरुले आफ्नो बछचाहरुलाई आफ्नो ननवासको ठाउँ को
अनरु
ु पको खोप प्राप्त हुने व्यवस्था गनुम पदमछ । जस्तै, ननयलमत अन्तिालमा मख्
ु य भूलम
चीनमा जाने ि बस्ने एक वषम नपुगेका बछचाहरुले मुख्य भूलम चीनकै कायमरम अनरु
ु प रुबेलाको
पदहलो खोप 8 मदहना पुग्दा ललनुपदमछ, ि त्यस पनछ अको खोप 18 मदहना पुग्दा ललनु पदम छ

।


रुबेला ववरुद्ध प्रनतिोधक क्षमता@ नभएका सबै ववदेशी घिे लु सहयोगीहरुले दादिु ा, हाँडे ि रुबेला

((एमएमआि)(MMR)) खोप सकेसम्म हंगकंग आउनु अनघ नै लगाउनु िाम्रो हुन्छ । यदद
त्यस्तो सम्भव नभएमा, उनीहरुले हंगकंगमा आए पनछ डाक्टिलाई सम्पकम गनम सक्छन ् ।
िोजगािदाता एजेन्सीहरुले िोजगािी-पूवक
म ो मेडडकल चेक-अप प्याकेजमा रुबेला ववरुद्धको

प्रनतिोधक क्षमता ि एमएमआि(MMR) खोपको नस्थनत जाँछने कुिालाई एक अनतरिक्त कायमको
रुपमा िाख्न सक्दछन ् ।

•

साधािणतया, ननम्न प्रकृनतका व्यनक्तहरुले एमएमआि(MMR) खोप* ललनु हुद
ँ ै नः
1. ववगतमा एमएमआि(MMR) खोप ललँ दा वा खोपको कुनै पनन तत्व (जस्तै जेलादटन
(gelatin) वा ननयोमाइलसन (neomycin))ले गदाम गम्भीि एलजी प्रनतकरया भएको

2. िोगहरु वा उपचाि (उदाहिणको लाधग, हालै क्यान्सिको उपचािको लाधग जस्तै केमोथेिापी ि
िे डडयाथेिापी गिे को, प्रनतिक्षादमन औषधीहरु ललइिहेको जस्तै उछच डोजको

कोदटमस्कोस्टोिोइड (corticosteroid), इत्यादद) बाट गम्भीि प्रनतिक्षादमन भएका व्यनक्तहरु
3. गभमवती#
@

साधािणतया, व्यनक्तहरुलाई रुबेला ववरुद्ध गैि-प्रनतिोधक माननन्छ, यदद (i) उनीहरुलाई प्रयोगशालाको
पिीक्षणबाट पदहले कदहल्यै पनन रुबेलाको सङ्क्रमण नभएको नननश्चत भएको छ भने, ि (ii) उनीहरुले
पूणम रुपमा रुबेला ववरुद्धको खोप लगाएका छै नन ् भने वा उनीहरुको खोपको नस्थनत स्पष्ट िहे को छै न
भने ।
^ मेडडकल सल्लाह सधैँ खोजी िाख्नुपछम ।

ववश्व स्वास््य सङ्क्गठन (World Health Organization) ि यूनाइटे ड स्टे ट्स सेन्टि फि डडनजज
कन्रोल एण्ड वप्रभेन्सन (United States Centers for Disease Control and Prevention)को
*

जानकािी अनुसाि, एमएमआि (MMR) खोपको कािणले हुने एनफलाइदटक् प्रनतकरया एग एनन्टजेन्स
(egg antigens) सँग हुने अनतसंवेदनशीलतासँग सम्बनन्धत नभएि खोपको अन्य तत्वहरु (जस्तै

जेलादटन) सँग सम्बनन्धत हुन्छ । एग-एलजीक (अण्डा दे खख हुने एलजी) व्यनक्तहरुमा यी खोपहरु लगाई
सकेपनछ गम्भीि एलजी प्रनतकरयाको जोखखम धेिै नै कम हुन्छ । त्यसैले, एनफलाइदटक एग एलजी

नभएका व्यनक्तहरुलाई एमएमआि (MMR) खोप सुिक्षक्षत रुपमा लगाउन सककन्छ । अण्डा प्रनत एलजीको

गम्भीि प्रनतकरया (जस्तै तीव्रग्रादहता (anaphylaxis) भएकाहरुले उपयक्
ु त हुने गरि खोप लगाउनको
लाधग स्वास््यसेवा ववशेषज्ञबाट पिामशम ललनप
ु छम ।
# साधािणतया, मदहलाहरुले एमएमआि(MMR) खोप लगाएको तीन मदहना सम्म गभमवती हुनबाट
जोधगनु पदमछ ि उधचत गभमननिोध उपाय अपनाउनु पछम ।
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