ऱहरे खोकी (बोर्डटेऱा परट्यूसिि)
ऱहरे खोकी भनेको के हो ?
रहये खोकी एक अत्मन्तै सॊक्राभक जजवाणुजन्म योग हो जसको रऺण "रूघा रागेको जस्तो" हुन्छ य अन्तभा
गएय खोकी राग्ने हुन्छ |

केहहहदन ऩछी, एकदभै कडा खोकी राग्ने हुनसक्छ जुनफेराभा व्मजक्तको

श्वासप्रश्वास योककने, अनुहाय यातो हुने य घाॉटीभा केहह अड्केको जस्तो आवाज आउने हुनसक्छ य सम्बवत
वान्ता ऩनन हुन्छ |
खोकीसके ऩछी श्वास लरॊदा कहहरेकाहीीँ "हुऩ" गये को जस्तो ऩनन सुननन्छ |

तय साना फच्चाहरूरे त्मस्तो हुऩ

गये को आवाज ननकाल्दै नन ् | रहये खोकीरे जुनसुकै उभेयका व्मजक्तहरूराई ऩनन असय गननसक्छ, तय दईु फर्न
भनु नका फारफालरकाहरूभा मो धेयै गम्बीय हुन्छ, य खासगयी ३ भहहना भनु नका फच्चाहरूभा, जसराई एक
ऩटक खोकेय सकेऩछी श्वास लरन गाह्रो हुनसक्छ |
यो कति िमयिम्म रहन्छ ?
मो खोकी नतन भहहनासम्भ यहन सक्छ ( मसराई १०० हदने खोकी ऩनन बननन्छ ) | ऩूणन वा आॊलिकरुऩभा
खोऩ रगाएका व्मजक्तहरूभा ऩनन रहये खोकी राग्न सक्छ, तय साभान्मतमा नतनीहरूराई भध्मभ खारको
खोकी राग्छ |

यो किरी ऱाग्छ ?
रहये खोकी एक व्मजक्त फाट अन्म व्मजक्तभा एकदभै सजीरै सने सङ्क्क्राभक
योगहरू भध्मे ऩदन छ | मो खोकीको भाध्मभफाट सदन छ य योग रागेको व्मजक्तको
सम्ऩकनभा आएको ६-२० हदन (साभान्मतमा ९-१० हदन) लबत्र दे खाऩछन |
सङ्क्क्रलभत व्मजक्तको पोक्सोका श्रावहरू य खोक्दा वा हाछमॉु गदान ननस्केका नछटाहरु
भापनत रहये खोकी पैरन्छ | ऩहहरो ऩटक रऺण दे खाऩये को सभमदे खख ३-४
हप्तासम्भ योगी व्मजक्त सङ्क्क्राभक यहन्छ |

यिको उपचार किरी गररन्छ ?
महद तऩाईंराई आॉपू वा आफ्नो फारफालरकाराई रहये खोकी बए जस्तो रागेभा आफ्नो डाक्टय (जी.ऩी.) राई
दे खाउनुहोस ् | तऩाईंको जी.ऩी. रे जाॉच तथा ऩयीऺण गदन छन ् य आवश्मक ऩये भा एक वविेर् खारको

एजन्टफामोहटक द्वाया उऩचाय गदन छन ् | एजन्टफामोहटकरे सङ्क्क्राभक अवधी य रऺणहरु कभ गयाउन सक्छ |
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अन्म व्मजक्तहरु, खासगयी एक वर्न भुननका फारफालरकाहरू य अजन्तभ अवस्थाका
गबनवती भहहराहरूफाट टाढा याख्नुहोस ् |

१४-हदनको एजन्टफामोहटक कोसन सरू
ु गये को कजम्तभा ऩनन ऩहहरो ५ हदनसम्भ काभभा,
साभद
ु ानमक बेराहरूभा, स्कूर वा प्रीस्कूरहरूभा नजानह
ु ोस ् |

महद एजन्टफामोहटक लरएको छै न बने, सङ्क्क्रलभत व्मजक्तराई खोकी िुरूबएको २१ हदनसम्भ अन्म
व्मजक्तहरूबन्दा टाढा याख्नुऩछन |

प्रामजसो प्री-स्कूर जानेहरूका रागग खोकीरे धेयै नै सभस्मा ऩाये को हुन्छ, तय ववस्तयाभा यहे य आयाभ गये भा,
प्रसस्त भात्राभा झोर ऩदाथन य सादा खाना खाइयहे भा मसको व्मवस्थाऩन गनन य खोकीको सरू
ु वात हुन नहदन
सजजरो हुन्छ | आफ्नो गचककत्सकसॉग सम्ऩकन गदै गनुह
न ोस ्, खासगयी आफ्नो योग यहीयहे भा |

िनडबाट किरी रोककन्छ ?
मस योगको योकथाभ गने तथा सभुदामभा ननमन्त्रण गने सफैबन्दा उत्तभ उऩाम
बनेको सभमभै खोऩ रगाउने हो |

स्थानीम गचककत्सकहरूरे नेिनर चाइल्डहुड इम्मुनाईजेसन सेड्मुर अन्तगनत रहये
खोकीका ऩाॉचवटा ननिुल्क खोऩहरु हदन्छन ् | मसको फाये भा आफ्नो ननजी
गचककत्सक सॉग छरपर गनह
ुन ोस ् |

खोऩ रगाएका फारफालरकाहरूभा ऩनन रहये खोकी दे खखन सक्छ तय साभान्मतमा मो त्मनत कडा हुॉदैन |

रोग फैऱन नदिन िङ्क्रसमि व्यक्तिहरूऱाई किरी उपचार गररन्छ ?
रहये खोकी रागेको व्मजक्तको सम्ऩकनभा आएका व्मजक्तहरूराई कहहरेकाहीीँ एजन्टफामोहटक हदएय उऩचाय
गरयन्छ | मसको उद्ध्मेस्म मो योगरे एकदभै च्माप्ने सम्बावना यहने एक-फर्न-बन्दा कभ उभेयका फच्चाहरूभा
योग सनन नहदनु हो |
कुनै घय वा प्री-स्कूरभा कुनै व्मजक्तराई हारसारै रहये खोकी रागेको ननदान बएको छ य त्महाॉ यहने एक

फर्नबन्दा कभ उभेयको फच्चा जोखखभभा छ बने उक्त घय वा प्री-स्कूरका सदस्महरूरे एजन्टफामोहटक खानऩ
ु ने
हुनसक्छ | जी.ऩी. वा अस्ऩतारको गचककत्सकरे बनेऩछी मसको व्मफस्था कम्मनु नटी एण्ड ऩजलरक हे ल्थ रे
गदन छ - पोन ३६४१७७७ |
महद अजन्तभ अवस्थाको गबनवती बएको

कुनै घयभा एक व्मजक्तराई रहये खोकी रागेभा, त्मो घयभा यहने

सफै व्मजक्तहरूरे एजन्टफामोहटक खानुऩने हुन्छ ताकी नमाॉ जन्भने फच्चाराई सम्बाववत सङ्क्क्रभणफाट फचाउन
सककमोस ् |
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यदि िपाईंका कुनै प्रश्नहरू भए, वा पररवारका कुनै ििस्यऱाई िङ्क्रमण भएको जस्िो ऱागे, वा ऱहरे खोकी
ऱागेको व्यक्तिको िम्पकडमा रहे मा, आफ्नो पाररवाररक चचककत्िकिॉग िम्पकड गनह
ुड ोि ् |

ऩाटन नयसीऩ हे ल्थ क्मान्टयवयी द्वाया जायी गरयएको , भाचन २०१२
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