क्षयरोग (िट.िब ) संसगर् अनुसन्धान
िट.िब संसगर् अनुसन्धान भनेको के हो ?
जब कसैलाई िट.िब लाग्छ, तब अन्य िक्तमा यो रोग
फै िलएको छ /छैन प ा लगाउन जरूरी छ | जब जन
स्वस्थ्य कायर्कतार्ले यो रोग फै िलएको छ वा छैन भनेर
हेछर्न्, त्यो पर्िकर्यालाई संसगर् अनुसन्धान भिनन्छ |

तपाईको स्वस्थ्य कायर्कतार्ले अन्य िक्तहरुलाई िट.िब को
पिरक्षणको वस्था गनछन, तर ितनीहरुले कसलाई
िट.िब भएको हो भनेर खुलाउने छैनन् | तपाईसंग सबै
भन्दा धेरै समय िबताउने िक्तहरुको पिहला पिरक्षण
गिरनेछ |

िट.िब लागेको एक िक्तले यो रोग थाहनै नपाई
फै लाउन सक्छ | यिद िट.िब अन्य मािनसमा सरे मा
िबरामी नहुन उनीहरुले औषिध सेवन गनुर्पछर्|

िट.िब संसगर्को अनुसन्धान गनर् समय लाग्छ | तपाईको
स्वस्थ्य कायर्कतार्ले चाहन्छन् िक जस-जसलाई यो
परीक्षण आवश्यक छ उनीहरुले यो परीक्षण गनर् पाउन |
यसै कारणले तपाईको स्वस्थ्य कायर्कतार्ले तपाईलाई एक
भन्दा बढी चोटी पर् गनर् सक्छन् | उनीहरुले पिछ के िह
फरक पर् सो सक्छन् | यो उनीहरुले सबै सूचनालाई
बुझ्न गरे का हुन् | सम्झाना राख्नुहोस् , तपाईले तपाईको
स्वस्थ्य कायर्कतार्लाई भनेको कु राहरु िनिज
सुचनाहरु हुन् |

िट.िब संसगर् अनुसन्धानमा स्वस्थ्य कायर्कतार्लाई
तपाईले िदनुभएको सूचना गोप्य रािखन्छ | तपाईको
गोपनीयताको संधै सुरक्षा गिरन्छ |
िट.िब संसगर् अनुसन्धानमा के हुन्छ?
जन स्वस्थ्य कायर्कतार्ले तपाई किहले देिख खोक्न सुरु
गनुर्भयो र किहले देिख िबरामी हुनुभयो भनेर सोध्छन् |
तपाईले समय िबताउनुभएको सबै मािनसहरुलाई
सिम्झन पर्यास गनुर्होस् जस्तै, तपाईको घरमा ब े
मािनसहरु, पाहुनाहरु , साथी, संगै काम गन मान्छेहरु,
संगै पढ्ने सािथहरु र बच्चा हेन मािनसहरु | तपाई
िबरामी हुन सुरू भएको र खोक्न शुरु ह ा वा मिहना
सम्म पछाडीको समयलाई सम्झनुहोस् | त्यसपिछ
स्वस्थ्य कायर्कतार्ले कु न िक्तले िट.िब को पिरक्षण गन
हो, सो कु राको िनि त गनछन् |
तपाईले स्वास्थ्य कायर्कतार्लाई भ े कु रा िक्तगत हुन्
| तपाईले स्वीकृ ित निदए सम्म स्वस्थ्य कायर्कतार्ले
कसैलाई पिन तपाईको नाम वा अन्य सूचना िददैनन् |
यसको मतलब, तपाई स्वस्थ्य कायर्कतार्संग
इमान्दािरता पुवर्क कु रा गनर्सक्नुहुन्छ |
तपाईको स्वस्थ्य कायर्कतार्ले तपाईको घरमा र तपाईले
समय िबताउने अन्य स्थानमा हावाको बहाव पिन
पिरक्षण गनर् सक्नेछन् | यसले कसलाई िट.िब को
परीक्षण गनर् पछर् भनेर िनि त गनर् मदत गछर् |

मािनसहरुलाई क्षयरोग (िट.िब) कसरी लाग्छ ?
जो कोिहलाई पिन िट.िब लाग्न सक्छ | जब फोक्सोमा
िट.िब भएका िबरामी मािनसहरुले खोक्छन वा हािच्छउँ
गछर्न, उनीहरुले िट.िब का साना िकटाणुहरुलाई
वातावारणमा फै लाउछन् |

यदी तपाई फोक्सोमा िट.िब ले संकर्िमत मािनससंग समय
िबताउनु हुन्छ, तपाईले उनीहरुको िट.िब को िकटाणु
स्वाशको माध्यमबाट िलन सक्नु हुन्छ | यसरी तपाईलाई
िट.िब लाग्छ |
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िट.िब संसगर् अनुसन्धान
हात िमलाएर, लुगा बाट, खाना, भाँडाकुँ डा वा कसैलाई छोएर
तपाईलाई िट.िब लाग्दैन |

LTBI र जािर िट.िब को उपचार गनर् रामर्ा
औषिध उपलब्ध छन् |
सुशु िट.िब र सिकर्य िट.िब मा के फरक छ ?
जब िट.िब को िकटाणु शरीरमा पर्वेश गछर् सामान्यतया ित िकटाणु
हरु “िनिष्कर्य हुन्छन्” यसलाई सुशु अवस्था वा LTBI भिनन्छ |
“िनिष्कर्य” िट.िब का िकटाणुहरुले तपाईको शरीरलाई हानी
पुयार्उँदैनन र तपाईलाई िवमारी पादनन् | सुशु िट.िब वष सम्म
जारी रहनसक्छ | “मंतोक्स” को टेस्टले तपाईको शरीरमा िट.िब को
िकटाणु छ िक छैन भनेर बताउन सक्छ |

•

•

तपाई सावर्जिनक स्थान जस्तै
कायार्लय, र स्कु लबाट टाढा
रहनुहोस् |
घरमा आउने पाहुनाहरुलाई पिन
तपाईले टाढा नै राख्नु पनर् सक्छ |

4. तपाईको स्वस्थ्य कायर्कतार्लाई िट.िब
संसगर् अनुसन्धान मा सहयोग गन |
तपाईको स्वस्थ्य कायर्कतार्ले तपाईको
पिरवार र साथीहरुलाई िट.िब बाट
सुरिक्षत राख्न चाहन्छन |

“सिकर्य िट.िब” भनेको िट.िब को िकटाणु “जागृत हुन्छ” र हुकर् न
थाल्छ अिन तपाईको शरीरलाई िपडा िदन्छ | सिकर्य िट.िब
लािगरहेको िक्त धेरै िबरामी पनर् सक्छ | जादै नजाने कफ, तौल
घट्नु, खान रुची नहुनु, राती पिसना आउनु, ज्वरो आउनु, र छातीमा
िपडा हुनु, िट.िब लागेको लक्षणहरुमा पदर्छ | यिद िट.िब छातीमा छ
भने अन्य िक्तमा पिन सनर् सक्नेछ |
किरब १० % सुशु टीबी भएका ब्यितहरुमा सिकर्य िट.िब मा
िवकास हुन्छ | यिद तपाइलाई स्वस्थ्य सम्वन्धी अन्य समस्या छ
भने, िट.िब को खतरा अझै बढी हुनसक्छ |
यिद मलाई सिकर्य िट.िब लागेको छ भने, मैले कसरी मेरो साथी र
पिरवारलाई बचाउन सक्दछु ?
तपाईले गनुर्पन चार पर्मुख कु राहरु :
1. िनदशन िदइएको अनुसार िट.िब को औषिध खानुहोस् जब
तपाईले िट.िब को औषिध शुरु गनुर्हुन्छ, तब औषिधले
तपाईलाई कस्तो असर गिररहेको छ भनेर तपाईको डाक्टरले
टेस्ट गनुर्हुनेछ | जब औषिधले सबै िट.िब को िकटाणु मािरसक्छ,
तपाईले औषिध जारीनै गनुप
र् नछ, तर अब तपाईले कसैलाई
िट.िब सानुर्हुने छैन |
2. िट.िब पुरै िनको नभएसम्म, कफ/ खोकी आउँ दा सधै एउटा
िटस्युले मुख छो ह
ु ोस् |
3. तपाईको स्वास्थ्य सेवा पर्मुखले तपाईलाई अरुलाई िटबी सनर्
बाट रोक्न अन्य के कु राहरु गनर् सिकन्छ भ ुहुनेछ |
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मैले िचनेको कोिह मािनसलाई फोक्सोको िट.िब लागेको छ | मैले
के थाहा पाउनु पछर्?
यदी तपाईले िट.बी रोग लागेको कोिह िक्तसंग धेरै समय
िबताउनु भएको छ भने, तपाईले स्वाशको माध्यमबाट िट.िब को
िकटाणु आफ्नो शरीरमा पर्वेश गराउनु भएको हुनसक्छ | तपाईले
आफु लाई िट.िब को परीक्षण गनर् जरूरी छ |
तपाईको जनस्वस्थ्य कायार्लयले तपाईलाई चाहाना भए िन:शुल्क
मंतोक्स िदलाउन सक्छन् |
यदी तपाईको मंतोक्स परीक्षण “नकारात्मक”, (सामान्य) रहे
तपाईको शरीरमा सम्भवतः िट.िब को िकटाणु छैन | यस बारे मा
ढु क्क हुन के िह हफ्ता पिछ पुनः अक परीक्षण गनर् पनर् सिकन्छ |
यदी तपाईको मंतोक्स परीक्षण “सकारात्मक”, भए तपाईको
शरीरमा िट.िब को िकटाणु छ | तपाईले डाक्टरलाई भेट्नु पछर् र
तपाईलाई सुशु आवस्थाको िट.िब छ वा सिकर्य िट.बी छ भनेर
बताउन छाती को एक्स-रे िलनुपछर् | यदी तपाईलाई सुसु
आवस्थाको िट.िब भए सो को िकटाणुलाई मानर् तपाईले औषिध
सेवन गनर् ज्यादी जरूरी हुन्छ |
साना बच्चा हरु, वा एच.आइ.भी भएका वा के िह स्वस्थ्य समस्या
भएका मािनसहरुमा सकर्ीय िट.बी िवकास हुने बढी सम्भावना
हुन्छ | ितनीहरुले मंतोक्स परीक्षण नकारात्मक भए पिन औषिध
सेवन गनर्पन हुन सक्छ |
यदी तपाईलाई िट.बी को लक्षण (िनको नहुने खोकी, तौल घट्ने,
राती पिसना आउने, खाना रुची नहुने, ज्वोरो, छाती दुख्ने) छ भने
मंतोक्स परीक्षण नकारात्मक भए पिन डाक्टरलाई भेट्नुहोस् |
यदी पिहले नै मेरो मंतोक्स परीक्षण सकारात्मक आएको भए मैले
के गनर्पछर् ?
यदी तपाईसंग सकारात्मक मंतोक्स परीक्षणको िलिखत नितजा
(रे कडर् ) छ भने तपाईले अक परीक्षण गनर् पदन| यदी तपाईसंग
रे कडर् छैन भने, तपाईले अिहले अक परीक्षण गनर् पछर् | यसले
तपाईलाई हानी गदन |
BCG खोप लगाएको भए के हुन्छ ?
BCG खोपले संधै तपाईलाई िट.िब बाट जोगाउँ दैन | BCG ले
संधै सकारात्मक मंतोक्स छाला परीक्षण नितजा िददैन | एदी
तपाईले BCG को खोप लगाउनु भएको भए, तपाई को लागी
मंतोक्स छाला पिरक्षण सुरिक्षत हुन्छ
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