Minnesota Department of Health (िमनेसोटा स्वास्थ्य िवभाग)

सवर्साधारणका लािग

सिकर्य TB रोग
ँ ो जाँचमा तपाईल
ँ ाई सिकर्य क्षयरोग, वा “TB” रोग लागेको
यिद तपाईक
ँ े जानी राख्नुपन के ही जानकारीहरू िदइएका छन्:
देिखएमा, यहाँ तपाईल

TB एउटा गम्भीर रोग हो जसलाई उिचत उपचार तथा
औषिधहरूको पर्योग ारा िनको पानर् सिकन्छ।

TB रोग लागेको कोही मािनसहरूले यो रोग अरूलाई सानर्
सक्छन्।
मलाई TB कसरी लाग्यो?
कसैलाई पिन TB लाग्न सक्छ। फोक्सोको TB भएको कसैले खोक्दा,
िछक्दा अथवा बोल्दा, TB का कीटाणुहरू हावामा फै िलन सक्छ। यी
कीटाणुहरू निजकै रहेको कसैको पिन ास ारा िभतर् प सक्छ। हात
िमलाउँ दा वा खाना, थाल बटु का, कपडा वा अन्य वस्तुहरूको माध्यमबाट
ँ ाई TB सनर् सक्दैन।
तपाईल

TB रोग लागेका मािनसहरूमा यी मध्ये एक वा बढी लक्षणहरू देिखन
सक्छन्:


3 ह ा वा लामो अविध सम्म खोकी



वजन घट्ने



खानामा अरूिच



राित पिसना आउने



ज्वरो



जाडो लाग्ने



थकान वा कमजोरी



छाती दुख्ने



फोक्सोबाट खोक्दा रगत वा खैरो रङ्गको पदाथर् िनस्कने

िचिकत्सकहरू TB को जाँच कसरी गछर्न?
्
ँ े TB रोगको लािग एक भन्दा बढी जाँच गराउनु आवश्यक पनर्
तपाईल
सक्छ:

ँ ो शरीरमा TB का कीटाणुहरू पर्वेश गरे पिछ ियनीहरू “सुषु ”
तपाईक
ँ ो शरीरमा
अवस्थामा गएका हुन्छन्। “सुषु ” TB को कीटाणुले तपाईक
ँ
कु नै नोक्सान गदन वा तपाईलाई िबरामी बनाउँ दैन। यसलाई “िनस्कृ य
TB सङ्कर्मण” वा “LTBI” भिनन्छ। LTBI एउटा छोटो अविध वा धेरै
वषर्को लािग रहन सक्छ। कीटाणुहरू िबउँ झेर वृि भइ शरीरमा
ँ ाई TB रोग लाग्यो। यसलाई “सिकर्य
नोक्सान पानर् थालेपिछ तपाईल
TB रोग” भिनन्छ।

TB रोगले मेरो शरीरलाई कस्तो असर गछर्?



ँ ो शरीर िभतर् TB को कीटाणु, “सुषु ” नै भएपिन, छ वा
तपाईक



छैन भनेर म्यानटक्स छाला जाँच ारा थाहा पाउन सिकन्छ।
ँ ो फोक्सोमा हािन
छातीको एक्स-रे ारा यी कीटाणुहरूले तपाईक



पुर्याएको भएमा प ा लाग्न सक्छ।
ँ ो फोक्सोमा TB का कीटाणुहरूको
खकार कल्चर जाँच ारा तपाईक
वृि

हुँदछ
ै भने थाहा पाउन सिकन्छ।

म कसरी िनको हुन सक्छु ?


ँ े िचिकत्सकलाई देखाएर
TB को कीटाणुलाई मानर्का लािग तपाईल
िवशेष TB को औषिधहरू सेवन गनुप
र् छर्।



TB का कीटाणुहरू सिजलै मदनन् र लामो समय सम्म जीिवत

TB रोगले सामान्यतया फोक्सोमा असर गछर् (पुल्मोनिर TB)। TB ले

रहन्छन्। TB को औषिध सेवन गनर् थालेको के ही ह ामा नै तपाई ँ

शरीरको अन्य भागहरूलाई पिन नोक्सान गनर् सक्छ।

िनको हुन थाल्नु हुनेछ। सम्पूणर् TB का कीटाणुहरू मानर्लाई,
ँ े कमसेकम 6-9 मिहनासम्म TB को औषिध सेवन गनुप
तपाईल
र् छर्।


ँ े हरे क मिहना
TB को उपचार पूरा नहुन्जेल सम्म तपाईल
ँ ाई िनको भए नभएको
िचिकत्सकलाई देखाउन जरुरी हुन्छ। तपाईल
ँ ाई औषिध ारा
पक्का गनर् िचिकत्सकले जाँचहरू गनछन्, तपाईल
ँ ो पर् हरूको
के ही समस्या उत्प भएको छ भने सो ेछन्, र तपाईक
जवाफ िदनेछन्।

मैले औषिध सेवन नगदार् के हुन्छ?
ँ े ठीकसँग आफ्नो
TB का कीटाणुहरू अत्यन्त बिलयो हुन्छन्। यिद तपाईल
सबै औषिधहरू िलनु भएन भने, तपाई ँ पुनः िबरामी भएर अरूलाई TB
सनर् सक्छ।

Tuberculosis (TB) Prevention and Control Program
P.O. Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975

1-877-676-5414 or 651-201-5414
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ँ े िचिकत्सकले भनेअनुसार आफ्नो सबै औषिधहरू
िनको हुनलाई तपाईल
ँ े ठीकसँग आफ्नो औषिध सेवन गनुर् भएन
सेवन गनुर् पछर्। यिद तपाईल
ँ ो TB अझ बिलयो हुन सक्छ। तपाईल
ँ े लामो अविधसम्म
भने, तपाईक
अझ कडा औषिध िलनु पन हुन सक्छ।

मैले TB औषिधका बारे मा के थाहा पाउनु पछर्?


DOT भनेको के हो?
“DOT” भनेको िडरे क्टिल अबजब्डर् थेरिप अथार्त पर्त्यक्ष
देखरे खमा हुने औषिध उपचार हो। DOT ारा आफ्नो औषिध
ँ ाई सिजलो हुन्छ। DOT मा कु नै नसर् वा स्वास्थ्य
सेवन गनर् तपाईल
ँ ाई पर्त्येक िदन भेटेर TB को औषिध खुवाउँ छन्।
कम ले तपाईल
ँ ाई चािहने सबै औषिधहरू पाउनु भएको र उपचारले काम
तपाईल
गद गरे को छ भ े िनि त गन यो सव म उपाय हो। यिद
ँ ो औषिध उपचारमा कु नै समस्या आएमा तुरुन्तै यसको
तपाईक
समाधान गनर् सिकन्छ।
DOT ले TB िनको पाछर्!

मबाट अरू मािनसहरूलाई TB सनर् सक्छ?

TB को औषिधहरू पर्ाय सुरिक्षत हुन्छ, तर कसै कसैलाई भने
ँ ाई यी कु नैपिन लक्षणहरू
खराब असर गनर् सक्छ। यिद तपाईल
देखा परे मा, आफ्नो िचिकत्सकलाई तुरन्तै कल गनुर्होस् वा
भेट्नुहोस्:


वान्ता, पेट दुख्ने



खानामा अरुिच



वाकवाक



ँ ो हुने
आँखा वा छाला पहेल



ँ ा झनझन गन
हातको वा खु ाको औल



मुख िनदाउने वा झनझन गन



दृि धिमलो वा दृि मा हेरफे र



कान बज्ने



कान सु मा समस्या



िरङ्गटा



जोड्नी दुख्ने

ँ ो फोक्सोमा TB छ भने, आफ्नो TB को कीटाणु अरूलाई
यिद तपाईक
सनर् निदन तपाई ँ होिसयार हुनुपछर्। यिद TB शरीरको अन्य भागमा



3 िदन भन्दा बढी ज्वरो



छालामा डाबर

भएमा, TB को कीटाणु पर्ाय अरूलाई सनर् सक्दैन।



सिजलै रगत आउने वा नीलो हुने



ँ ो सबै TB औषिधहरू िदनको एकै समय हरे क िदन
तपाईक
सेवन गनुर्होस्।



िचिकत्सकले बन्द गनुर् नभनुन्जेल आफ्नो TB औषिधहरू सेवन
गिर रहनुहोस्।



TB को औषिध सेवन गदार् िबयर, वाइन वा िलक्वर
निपउनुहोस्।

आफ्नो TB अरूलाई सनर् (सरुवा) सक्छ वा सक्दैन भनेर आफ्नो
िचिकत्सकलाई सो ुहोस्। आफ्नो निजकका मािनसहरूलाई जोगाउन
ँ े गनुप
ँ ाई बताउनेछन्।
तपाईल
र् न कु राहरूबारे उनीहरूले तपाईल
ँ े के ही ह ा औषिध सेवन गनर् थालेर रामर्ो महसुस गनर् थालेपिछ,
तपाईल
ँ ो TB को कीटाणु फै िलन पाउँ दैन। तपाई ँ काम, िव ालय वा अन्य
तपाईक
ँ ो िचिकत्सकले बताउनेछन्।
कामकाजमा जान सक्ने समयबारे तपाईक
मैले TB का बारे मा अरू के थाहा पाउनु पछर्?

ँ ो िक्लिनक/िचिकत्सक/नसर्:
तपाईक
________________________________________________



िमनेसोटा स्वास्थ्य िवभागबाट िनःशुल्क TB को औषिध पर्ा

________________________________________________



गनर्लाई आफ्नो िचिकत्सक वा नसर्लाई सो ुहोस्।
यिद तपाई ँ अक सहर वा राज्यमा सनर् लाग्नु भएको छ भने आफ्नो

फोन #: __________________________________________

िचिकत्सक वा नसर्लाई भ ुहोस्। तपाई ँ त्यहाँ गएपिछ पिन TB औषिध
ँ ाई म त गनर् सक्छन्।
पाइरहने िनि त गनर्मा उनीहरूले तपाईल

ँ ो TB चक्कीहरू:
तपाईक



ँ ाई TB छ भने, िचिकत्सक ारा HIV जाँच गराइ
यिद तपाईल

___ आयसोनायािजड (Isoniazid - “INH”)

माग्नुहोस्। HIV भएका मािनसहरू TB बाट धेरै िबरामी हुन
ँ ाई िभन्दै औषिधहरू चािहन
सक्छन्। यिद HIV छ भने तपाईल

___ िरफािम्पन (Rifampin)

सक्छ।

___ पाइरािजनामाइड (Pyrazinamide - “PZA”)
___ इथ्यामब्युटोल (Ethambutol)

याद राख्नुहोस्…TB िनको हुन सक्छ!

___ िभटािमन B6
___ अन्य: _________________________________________
___ अन्य: _________________________________________
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