क्षयरोग (िट.िब) छाला परीक्षण (मंतक्
ु स)
क्षयरोग (िट.िब) को छाला परीक्षण, जसलाई किहलेकही ँ
मंतुक्स पिन भिनन्छ, सुशु अवस्थामा रहेको िट.िब प ा
लगाउने एक सरल, हानी रिहत तिरका हो |

आफु लाई सुशु िटिब लागेको म कसरी थाहा पाउन सक्छु ?
िट.िब छाला परीक्षण (मंतुक्स) ले तपाईलाई सुसु िटिब
लागेको / नलागेको देखाउन सक्छ | तपाई यदी कु नै पिन
समयमा िट.िब भएका िक्तको निजक समय िबताउनुभएको
भए (तपाईलाई ितनीहरु िबरामी भएको थाहा नभए पिन)
तपाईलाई सुसु िट.िब भएको हुन सक्छ |
तपाईको स्वस्थ्य सेवा पर्दायकले सानो सुइको माध्यम बाट
हानी रिहत झोल (त्युबेरर्कुिलन) तपाईको पाखुरा मुिनको
छालामा पठाउँ छ |

सुशु िट.िब को संकर्मण के हो |
िट.िब का २ अवस्था हुन्छन् | दुवै अवस्थाको औषिधको
माध्यमबाट उपचार गिरन्छ | जब िट.िब को िकटाणु तपाईको
शरीरमा पिहलो पल्ट पर्वेश गछर्न् तब ितनीहरुले गदार् सुशु
िट.िब लाग्छ उपचारिबना, सुशु रूपको िट.िब सिकर्य िट.िब
बन्छ | जो कोिहलाई पिन िट.िब हुन सक्छ िकन भने यो िक्त
िक्त िबच हावाको माध्यमबाट सछर् |
पिहलो तह
सुशु िट.िब को संकर्मण

दोशर्ो तह
सिकर्य िट.िब रोग

िट.िब को िकटाणु तपाईको
शरीर मा “िनिष्कर्य” बस्छन्
| यो तह धेरै लामो समय
सम्म जारी रहन सक्छ, धेरै
वषर् सम्म पिन |

िट.िब को िकटाणुहरु शरीरमा
सिकर्य हुन्छन् र फै िलरहेका
हुन्छन् | ितनीहरुले शरीरका
तन्तुहरुलाई हानी पुयार्इरहेका
हुन्छन् |

तपाई िबमारी देिखनुहु | तपाई सामान्यतया िबरामी
तपाईको छातीको एक्स-रे
पनुर् हुन्छ | तपाईको डाक्टरले
सामान्यतया सामान्य हुन्छ | तपाईको शरीरमा िट.िब ले
कहाँ हािन पुयार्इरहेको छ भनेर
एक स्पेशल जांच गछर्न् |
तपाई अन्य िक्तलाई िट.िब यदी िट.िब को िकटाणु
फै लाउन सक्नुहु |
तपाईको फोक्सोमा छ भने
तपाई खोके र, हािच्छउँ गरे र,
कु रा गदार् वा गीत गाउँ दा
समेत अन्य िक्तलाई िट.िब
सानर् सक्नुहुन्छ |

तपाईको स्वास्थ्य सेवा पर्दायकले अिनवायर् रूपमा तपाईको
पाखुरा २/३ िदन पिछ पिरक्षण गनुर्पछर्, तपाईलाई आफ्नो
पाखुरा िठक लागेको छ भने पिन |
िट.िब को छाला पिरक्षण पिछ मैले मेरो पाखुराको हेरचाहर
कसरी गन ?
•
•
•
•

टेप वा ब्यान्डेजले पिरक्षण गरे को ठाउलाई
नछोप ह
ु ोस |
त्यस ठाउँ मा घोट्ने वा कन्याउने गनुर् हु |
यदी पिरक्षण गरे को ठाउँ िचलायएमा िचसो कपडा
राख्नुहोस |
तपाई आफ्नो पाखुरालाई धोएर हल्कासंग सुकाउन
सक्नुहुन्छ |

सामान्यतया ९ मिहना सम्म ३ वा ४ औषिधहरु िलएर
एक औषिध िलएर उपचार किम्तमा ६ मिहनामा उपचार
गिरन्छ |
गिरन्छ |

शर्ोत िमनेसोटा स्वस्थ्य िबभाग, िट.िब रोकथाम तथा िनयन्तर्ण कायर्कर्मबाट साभार

The TB Skin Test (Mantoux) NEPALI

पृ २ को १

िट.िब िबरु

को छाला परीक्षण (मंतक्
ु स)
पिरक्षण गनर् नडराउनु नुहोस
िट.िब िनको हुन सक्छ |

मेरो िट.िब को परीक्षण नकारात्मक आए के हुन्छ ?
परीक्षण सुइ लगाएको ठाउँ मा फोका नआए वा सानो फोका
आए “नकारात्मक” हुन्छ | नकारात्मक छाला परीक्षणको
मतलब सामान्यतया तपाईलाई िट.िब छैन भ े हो |
कु नै कु नै आवस्थामा तपाईले अन्य िट.िब छालाको परीक्षण गनुर्
पन हुनसक्छ |
मेरो िट.िब को पिरक्षण सकारात्मक आए के हुन्छ ?
परीक्षण सुइ लगाएको ठाउँ मा िनि त आकारको फोका आए
वा सानो फोका आए “सकारात्मक” हुन्छ | यसको मतलब
तपाईको शरीरमा िट.िब को िकटाणु छन् भ े हो | सकारात्मक
िट.िब छाला परीक्षण हुने धेरै जस्तो मािनसहरुलाई सुसु
िट.िब भएको हुन्छ | िट.िब लागेको िनि त गनर् डाक्टरले
तपाईलाई जाँच्छन् र तपाईको छाती को एक्स-रे िलन्छन् |
तपाईलाई सिकर्य िट.िब छ भने अन्य परीक्षण पिन आवश्यक
पनर् सक्छ |

आफ्नो र आफ्नो पिरवारको स्वस्थ्यको रक्षा गनुह
र् ोस्- िट.िब
िबरु को छाला को पिरक्षण गिरहाल्नुहोस् |
िट.िब िबरु को छालाको पिरक्षण गनर् आफ्नो डाक्टर वा जन
स्वस्थ्य िवभागमा सम्पकर् राख्नुहोस |

तलका अवस्थामा तपाईले छालामा लाग्ने िट.िब को
पिरक्षण गनुर्पछर्:
• तपाईको सिकर्य िट.िब भएको कोिह संग बारम्बार
सम्पकर् मा हुनुहुन्छ भने |
• तपाई धेरै मािनसहरुलाई िट.िब भएको देशमा
ब ुभएको छ भने
• तपाई निसर्ंग होम, िक्लिनक, आस्पताल, जेल वा
होमलेस शेल्टर मा ब ुहुन्छ वा काम गनुर्हुन्छ वा
• तपाईलाई एच.आइ.भी संकर्मण छ वा अन्य
स्वस्थ्य समस्या छ भने |
मैले पिहले BCG को खोप लगाएको अवस्थामा के हुन्छ ?
BCG को खोप लगाएको भए पिन तपाई िट.िब रोगको
छालाको पिरक्षण गनर् सक्नु हुन्छ |
• BCG को खोप लगाएको मािनसलाई पिन सुशु
टीबी वा सिकर्य टीबी लग्न सक्छ |
•

BCG को खोपले दाना नानीहरुलाई िट.िब
लाग्नबाट र िट.िब बाट जोगाउँ छ | मािनस बृ
भए संगै सो सुरक्षा आफै हराएर जान्छ |

•

BCG को खोपले किहले काँही िट.िब छाला
पिरक्षणमा सकारात्मक नितजा िदन सक्छ | तर
यिद तपाईको छालाको िट.िब परीक्षण
सकारात्मक आए त्यो िट.िब को िकटाणुबाट
आएको हुनसक्छ तर BCG को खोपबाट भने
आएको हु |

तपाईले BCG को खोप लगाउनुभएको भए पिन िट.िब को
छाला पिरक्षण गनर् सक्नुहुन्छ |
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