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�यरोग परी�णका लािग खकार स�लन स��ी 
िनद�शनह� 
खकार परी�ण गराउनु िकन आव�क छ ? 
तपाईंका िचिक�कले तपाईंले आफ्नो फो�ोबाट खोकेको केही खकार ("कफ") स�लन गन� चाहनु�न्छ । प्रयोगशालाले �यरोग 
(TB) कीटाणुह� छन् िक भनेर खकार परी�ण गन�छ । तपाईंको खकार जाँच गराउनु तपाईंमा �यरोग छ िक छैन भनी प�ा 
लगाउने सबैभ�ा उ�म तरीका हो । यिद तपाईं पिहलेदे�ख नै �यरोगको औषिध िलइरहनु भएको छ भने, औषिधले काम 
ग�ररहेको छ िक छैन भ�े थाहा पाउने सबैभ�ा राम्रो तरीका भनेको खकार जाँच गराउनु नै हो । परी�ण सही भएको सुिनि�त गन�, 
तपाईंले आफ्नो फो�ोदे�ख िभत्रबाट गिहरो खो�ु पद�छ । तपाईंको फो�ोबाट आएको खकार सामा�तया बा�ो र िच�ो �न्छ 
। थुक तपाईंको मुखबाट आउँछ र पानी ज�ो पातलो �न्छ । थुक स�लन नगनु�होस् । 

सुझाव: यिद तपाई ंखोकेर खकार िनकाल्न स�ु�� भने, तातो सावर वा उ��ँदै गरेको पानीको भाडोबाट बाफ िलने 
प्रयास गनु�होस् । 

खकारको नमूना कसरी स�लन गन� 
तपाईंका िचिक�क वा नस�ले तपाईंलाई तपाईंको खकार स�लन गन� �ा��कको एक िवशेष कप िदने छन् । यी चरणह� 
�ानपूव�क पालना गनु�होस्: 

1. कप एकदम सफा छ । तपाईं यो प्रयोग गन� तयार नभएस� यसलाई नखोल्नुहोस् । 

2. िबहान उठ्ने िबि�कै (तपाईं केही खानु वा िपउनु भ�ा पिहले), आफ्नो दाँत माझ्नुहोस् र पानीले तपाईंको मुख कु�ा गनु�होस् । 
माउथवास प्रयोग नगनु�होस् । 

3. यिद स�व छ भने, खकारको नमूना स�लन गनु� अिघ बािहर जानुहोस् वा एउटा �ाल खोल्नुहोस् । यसले गदा� तपाईंले 
खो�ा अ� मािनसह�लाई �यरोगका कीटाणुह�बाट बचाउन म�त गद�छ । 

4. एकदम गिहरो सास िलनुहोस् र 5 सेके�स� हावालाई रोकेर राख्नुहोस् । िब�ारै सास बािहर फाल्नुहोस् । फे�र गिहरो सास 
िलनुहोस् र केही खकार तपाईंको मुखमा नआएस� कडा �पमा खो�ुहोस् । 

5. खकार �ा��कको कपमा थु�ुहोस् । 

6. �ा��क कपमा खकार 5 ml रेखा (वा सोभ�ा बढी) मा नपुगेस� यसो ग�ररहनुहोस् । यो लगभग 1 िचया चम्चा खकार हो ।  

7. कपको िबक� कसेर ब� गनु�होस् तािक यो चुिहन नपाओस् । 

8. कपमा तपाईंले खकार स�लन गरेको िमित लेख्नुहोस् । 

9. कपलाई नस�ले तपाईंलाई िदएको बाकस वा झोलामा राख्नुहोस् । 

10. कप आफ्नो ��िनक वा नस�लाई िदनुहोस् । यिद आव�क परेमा तपाईंले कपलाई रातभर िफ्रजमा भ�ारण गन� स�ु�न्छ । 
यसलाई िफ्रजमा नराख्नुहोस् वा कोठाको तापमानमा नछोड्नुहोस् । 
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