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�निष्क्रय �य रोग (TB) सङ्क्रमणको उपचार, 
आइसो�नयािजड (Isoniazid) अ�न �रफाफेिन्टन 
(Rifapentine) (INH-RPT)
तपा�लाई िनिष्�य क्षय रोग सङ्�मण, LTBI भएको छ भनी तपा�का जाँचह�ल ेदखेाएका छन्। यसको अथर् के हो भने तपा�को 
शरीरमा क्षय रोगका क�टाणुह� छन् अिन यसले तपा�लाई िबमार बनाउन सक्छ। 
क्षय रोगका यी क�टाणुह�ल ेतपा�लाई नोक्सान पुऱ्याइरहकेा छैनन् अिन यो अन्य मािनसह�मा सनर् सक्दनै। यो क�टाणुह� 
सु�ावस्थामा रहकेो िस्थितसरह नै हो। क्षय रोगका यी क�टाणुह� जागेको खण्डमा, ितनीह�ले तपा�लाई िबमार बनाउन सक्छ। यो 
अवस्थालाई स��य क्षय रोग भिनन्छ। तपा�लाई स��य क्षय रोग भएको छ भने तपा�बाट अन्य �ि�ह� सङ्�िमत �न सक्छन्।  

स�क्रय �य रोगको म कसर� रोकथाम 
गनर् सक्छु? 
स��य क्षय रोग�ारा �स्त �नुबाट जोिगनको लािग तपा�ले 
औषधी िलन स�ु�न्छ।  आइसोिनयािजड (Isoniazid) अिन 
�रफापेिन्टन (Rifapentine) (INH-RPT) यी ठुवैको उपयोग 
िनिष्�य क्षय रोग सङ्�मण, LTBI –को उपचार िनिम्त 
एकसाथ ग�रन्छ। यसले क्षय रोगका सुपतावस्थामा रहकेा 
क�टाणुह�लाई ितनीह�ले तपा�लाई िबमार बनाउनभन्दा 
पिहले नै माछर्। क्षय रोगका यी क�टाणुह� शि�शाली भएको 
�नाले ितनीह�लाई मानर्को लािग औषधीलाई कैय� 
मिहनाह� ला� सक्छ। 
तपा�ले INH-RPT �ा� गनर् र िलनको लािग 12 साताह�सम्म 
सातामा एक �दन भेट्नुपन�छ। खाना िवना आफ्नो औषधी 
िलनु सव��म हो। य�द तपा�को पेट िबि�एको छ भने 
अिलकता भोजनका साथ औषधी िलनुहोस्।   

मैले �बमार�को अनुभव गरेकै छुइन 
भने मलेै �कन औषधी खानपुछर्? 
क्षय रोगका सु�ावस्थामा रहकेा क�टाणुह�लाई ितनीह� 
जागेर तपा�लाई िबमार बनाउनभन्दा पिहले नै मानुर् धेरै 
सिजलो �न्छ। 

मैले औषधी खाइन भने के हुनेछ? 
य�द तपा�ले INH-RPT िलनुभएन, धेरै �दनसम्म िलनु बन्द 
गनुर्भयो, वा तपा�का डक्टर वा नसर्ले भ�ुभन्दा पिहले नै 
औषधी िलन बन्द गनुर्भयो भने तपा� स��य क्षय रोगले �स्त 
�न स�ु�न्छ। तपा� र तपा�को प�रवारलाई स्वस्थ रा�को 
लािग क्षय रोगका क�टाणुह�लाई मानुर् ज�री छ। 

मैले BCG –को खोप लगाएको छु भने 
के हुनेछ? 
BCG –ले िशशहु�लाई क्षय रोगका भयानक �कारह�बाट 
बचाउँछ तर केवल केही वषर्ह�को लािग मा�ै। यसले 
िनिष्�य क्षय रोग सङ्�मण, LTBI वा स��य क्षय रोगबाट 
तपा�लाई बचाउन सक्दनै। तपा�ले BCG लगाउनुभएको छ 
भनेपिन, तपा�ले स्वयम् अिन अ�ह�को सुरक्षा िनिम्त LTBI 
औषधी खानुपछर्। 

य�द म INH-RPT –को खचर् उठाउन 
सिक्दन भने के हुनेछ? 
िम�ेसोटा स्वास्थ्य िवभाग क्षय रोग कायर्�म (Minnesota 
Department of Health Tuberculosis Program) बाट 
िस�ैमँा क्षय रोगको औषधी �ा� गनर्को लािग आफ्नो डक्टर 
वा नसर्लाई भ�ुहोस्।  
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म बा�हर गइरहेको छु भने के हुनेछ? 
अन्य राज्य वा शहरमा जानभन्दा पिहले आफ्नो डक्टर वा 
नसर्लाई भ�ुहोस्। तपा�लाई उनीह�ले क्षय रोगको औषधी 
िनरन्तर �ा� गनर्मा सहायता गनर् सक्छन्।   

�निष्क्रय �य रोग सङ्क्रमण, LTBI –को 
औषधी सेवनको बारेमा मलेै के 
जान्नुपछर्? 
• आफ्नो िनिष्�य क्षय रोग सङ्�मण, LTBI –को उपचार 

समा� नभइ�ेल बीयर, वाइन, वा रक्सी नखानुहोस्। 
�रफामिपन िलइरहकेो बेलामा रक्सी खाँदा तपा�को 
कलेजोलाई नोक्सान पु� सक्छ। 

• तपा�ले खाइरहनुभएका अन्य औषधीह�को बारेमा 
आफ्नो डक्टरलाई बताउनुहोस्। 

• INH-RPT िलइरहकेो बेलामा गभर्वती �नुबाट 
बाँच्नुहोस्। य�द तपा� गभर्वती �नुभयो भने तुरन्तै 
आफ्नो डक्टर वा नसर्लाई बताउनुहोस्। 

अिधकाशं मािनसह�लाई INH-RPT �लदँा कुन ैसमस्याह� 
�दँनैन्। कितपय मािनसह�लाई िन� समस्याह� �न 
सक्छन:् 

• तीन �दनभन्दा अिधक समयसम्म ज्वरो 
• खानमा अ�िच वा थकानको अनुभव 
• पेट िबि�नु वा उल्टी  
• पेटमा पीडा 
• केही कालो िपसाब (िचया वा कफ�को रङ्गको) 
• पह�लो छाला वा आँखाह� 
• छालामा डाबर वा िचलाउनु 
• हात वा खु�ाह� ला�टनु वा झमझमाउन ु

य�द तपा�लाई यीमध्ये कुनपैिन समस्याह� छन् भन:े 

1. आफ्नो औषधी िलन बन्द गनुर्होस्। 
2. तुरन्तै आफ्नो डक्टर वा नसर्लाई बताउनुहोस्। अक� 

एपोएन्टसम्मको लािग �तीक्षा नगनुर्होस्।  
 
 
 
 
 

तपा�को डक्टर वा नसर्ले �दएका िनद�शह�अनुसार औषधी 
िलनहुोस।् तपा�ले धेरै �दनह�सम्म औषधी िलनुभएन भने, 
औषधीले काम नगनर् पिन सक्छ।  
आफ्ना सबै मिेडकल एपोएन्टमने्टह�मा उपिस्थत रहनहुोस्। 
तपा�को उपचार रा�री अगािड ब�ढरहकेो छ भनी सुिनि�त 
गनर्मा तपा�को डक्टर वा नसर्ले म�त गन�छन्।   
 

 
मेरो आगामी क्षय रोग औषधी सेवनसम्बन्धी एपोएन्टमेन्ट: 

 

ता�रख: 

समय: 

डक्टर वा नसर्: 
स्थान: 

फोन: 

 

Minnesota Department of Health 
Tuberculosis (TB) Prevention and Control Program 

P.O. Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975 
651-201-5414 

www.health.state.mn.us/tb 
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