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तपाईंिाई परीक्षण गर्ाय सक्रक्रय क्षयरोग वा टटबी रोग 

रे्खियो भने तपाईंिे जान्नु पने केही त्यहरू ननम्नानुसार 

छन:् 
• टटबी भनेको सही उपचार तथा औषधिहरूिे ननको 

पानन सक्रकन ेगम्भीर िािको रोग हो। 
• टटबी रोग िागेका केही िाननसहरूिे अन्य 

िाननसहरूिाई यो रोग सानय सक्छन।्  
मलाई टििी रोग कसरी लाग्छ? 

जोकोहीिाई टटबी रोग िाग्छ। आफ्नो फोक्सोिा टटबी रोग 

िागेका व्यक्क्तिे िोक्र्ा, हाक्छछउँ गर्ाय वा कुराकानी गर्ाय 
टटबीका क्रकटाणुहरू हावािा फैमिन सक्छन।् हावािा 
फैमिएका उक्त क्रकटाणु नक्जकै रहेका व्यक्क्तिे श्वास फेर्ाय 
ननिेर फोक्सोिा जान सक्छ। तर तपाईंिे हात मििाउँर्ा 
वा िानेकुरा, भाँडाकँुडा, ओढ्ने-ओछ्याउने कपडा वा 
अन्य वस्तुहरूबाट तपाईंिाई टटबी सरै्न। टटबीका क्रकटाणुहरू तपाईंको शरीरिा पसे भने ती क्रकटाणु 

"ननर्ाउने गर्यछन"्। "यसरी ननर्ाएका" क्रकटाणुहरूिे 
तपाईंको शरीरिा कुनै असर गरै्नन ्वा यसबाट तपाईं 

बबरािी पनुय हुन्न। यसिाई "अदृश्य टििीको संिमण" वा 
"LTBI" भननन्छ। LTBI छोटो सिय वा िेरै वषयसम्ि रटहरहन 

सक्छ। टटबीका क्रकटाणुहरू "जागे" र वदृ्धि हुन  
सुरु भए अनन तपाईंको शरीरिाई असर गनय थािे भने 

तपाईं टटबीबाट बबरािी पनुय हुन्छ। यसिाई "सक्रिय टििी 
रोग" भननन्छ। टििी रोगल ेमेरो शरीरलाई कसरी असर गछन?  

टटबी रोगिे प्रायजसो तपाईंको फोक्सोिाई असर गछय  
(पल्िोनरी टटबी भननन्छ)। टटबीिे तपाईंको शरीरका अन्य 

भागहरूिा पनन असर गनय सक्छ। टटबी रोग भएका िाननसहरूिा ननम्निध्ये एक वा सोभन्र्ा 
बढी लक्षणहरू रे्खिन सक्छन:् 
• 3 साताभन्र्ा िािो सियसम्ि िोकी िाग्ने 
• तौि घट्ने 

• भोक निाग्न ेवा कि िाग्न े

• रातीिा पमसना आउने 

• ज्वरो आउने 

• काम्ने 

• थक्रकत वा किजोर िहसुस हुने 

• छाती र्खेु्न 

• िोक्र्ा रगत रे्खिने वा फोक्सोबाट िैरो रङको 
िकार आउने 

चचक्रकत्सकहरूल ेटििी कसरी जााँच गछनन?् 

तपाईंिे टटबी रोगका िाधग ननम्निध्ये एक वा सोभन्र्ा बढी 
जाँच गराउनु पन ेहुन सक्छ: 

• मान्िोक्स स्ककन िेकि वा IGRA ब्लड िेकि ि े

तपाईंको शरीरिा "सुतेकै" भए पनन टटबीका 
क्रकटाणुहरू छन ्वा छैनन ्भन्ने बताउन सक्छ। 

• छातीको एक्स-रे िे तपाईंको फोक्सोिा असर गरेको 
छ वा छैन भन्ने कुरा बताउन सक्छ। 

• कपेक्िम कल्चर िेकि िे तपाईंको शरीरिा टटबीका 
क्रकटाणुहरू बटढरहेका छन ्वा छैनन ्भनी बताउन 

सक्छ। 

मलाई कसरी ननको हुन सक्छ? 

• तपाईंिे धचक्रकत्सकसँग जाँच गराउनु पछय  र टटबीका 
क्रकटाणुहरू िानय टििीका ववशेष औषचधहरू सेवन 

गनुयपछय। 
• टििीका क्रकिाणुहरू िललया हुन्छन ्र िािो 

सियसम्ि जीववत रहन सक्छन।् तपाईंिे टटबीका 
औषधिहरू सेवन गनय सुरु गरेपनछ केही टर्निा ननको 
भएको िहसुस गनय हुने छ। टटबीका सबै क्रकटाणुहरू 

िरे भन्ने सुननक्श्चत गनयका िाधग, तपाईंले टििीका 
औषचधहरू कम्तीिा 6 रे्खि 9 िटहनासम्ि सेवन गनुय 
पने हुन्छ। • तपाईंको टटबीको उपचार सिाप्त नहुञ्जेि हरेक 

मटहना आफ्नो चचक्रकत्सकलाई जााँच गराउनु 

िहत्त्वपूणय हुन्छ। तपाईंिाई ननको भइरहेको छ भन्ने 

सुननक्श्चत गनय धचक्रकत्सकिे परीक्षणहरू गनुय हुने छ, 

तपाईंिाई औषधिहरूका कारणिे कुनै सिस्या छन ्

वा छैन भनी सोध्नु हुने छ र तपाईंका क्जज्ञासाहरूको 
उत्तर टर्नु हुने छ । 

मस्कतष्क 

फोक्सो 

मगृौला 

टििी रोग ववकलसत हुने धेरै सम्भावना भएका शरीरका भागहरू 

देखाइएको उदाहरण, जकत ैफोक्सो, मगृौला, मस्कतष्क वा हड्डी।  
 

हड्डी 
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मैले औषचध सेवन गररनाँ भने के हुन्छ? 
टटबीका क्रकटाणुहरू एकर्िै बमिया हुन्छन।् तपाईंिे 
आफ्ना सबै औषधिहरू सही तररकािे सेवन गनुयभएन भने 

तपाईं फेरर बिरामी पनन सक्नुहुन्छ र अन्य िाननसहरूिाई 

टििी रोग सानन सक्नुहुन्छ।  
तपाईंिे राम्रोसँग ननको हुनका िाधग आफ्नो धचक्रकत्सकिे 
भनेअनुसार नै आफ्ना सिै औषचध सेवन गरेको हुनुपछय।  
तपाईंिे आफ्नो औषधि सही तररकािे सेवन गनुयभएन भने 

तपाईंको टटबी अझ कडा हुन सक्छ। जसिे गर्ाय तपाईंिे 
अझ कडा औषधि अझ िािो सियसम्ि सेवन गनुय पने हुन 

सक्छ।  
DOT के हो? 
Directly Observed Therapy को संक्षक्षप्त रूप "DOT" 

भनेको प्रत्यक्ष अविोकन गररने थेरापी हो। DOT िे 
तपाईंिाई आफ्ना वपल्स सेवन गनय सहयोग पुग्छ। 
तपाईंिाई टटबीका औषधिहरू टर्न नसय वा स्वास््यस्याहार 

कियचारीिे तपाईंिाई हरेक टर्न हेर्ाय DOT गररन्छ। तपाईंिे आफूिाई आवश्यक भएका सबै औषधि सेवन 

गनुयभएको छ र तपाईंको उपचारिे काि गरररहेको छ भन्ने 

सुननक्श्चत गन ेयो उत्कृष्ट तररका हो। तपाईंको औषधििा 
कुनै सिस्या भएिा उक्त सिस्या तुरुन्तै सिािान गनय 
सक्रकन्छ। 
DOT ले टििीको उपचार हुन्छ! 

मैले अन्य माननसहरूलाई टििी सानन सक्छु? 

तपाईंको फोक्सोिा टटबी रोग छ भने तपाईं आफूि ेअन्य 

िाननसहरूिाई टटबी सनयबाट रोक्न अझ साविान हुनुपछय। 

यटर् टटबी शरीरको अन्य भागिा िार छ भने टटबीका 
क्रकटाणुहरू प्रायजसो अन्य िाननसहरूिा सरै्न। 
तपाईंको टटबी अन्य िाननसहरूिाई सछय  वा सरै्न 

(संक्रािक हो वा होइन) भन्ने बारेिा जान्न आफ्नो 
धचक्रकत्सकिाई सोध्नुहोस।् उहाँिे तपाईंको नक्जकका 
िाननसहरूिाई सुरक्षक्षत राख्न के-के गनुयपछय  भन्ने बारेिा 
बताउनु हुने छ। तपाईंिे केही सातासम्ि आफ्नो औषधि सेवन गनुयभएपनछ 

तपाईंिे अझ ननको भएको िहसुस गनुयभयो भने तपाईं अब 

उपरान्त टटबीका क्रकटाणुहरू सानय सक्नुहुन्न। तपाईं आफ्नो 
काि, ववद्यािय वा अन्य गनतववधिहरूिा कटहिे फकय न 

सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईंको धचक्रकत्सकिे तपाईंिाई 

बताउनु हुने छ। मैले टििीका िारेमा अन्य के-के थाहा पाउनु पछन? 

• पेक्न्सिभाननया स्वास््य ववभागबाट टििी रोगको 
नन:शुल्क औषचध पाउन आफ्नो धचक्रकत्सक वा 
नसयिाई अनुरोि गनुयहोस।् 

• तपाईंको अन्य सहर वा राज्यिा बसाइ सरै् हुनुहुन्छ 

भने आफ्नो धचक्रकत्सक वा नसयिाई बताउनुहोस।् 
उनीहरूिे तपाईं बसाइ सरेपनछ पनन आफ्नो टटबीको 
औषधि पाई राखु्नहुन्छ भन्ने सनुनक्श्चत गनय सहयोग गनय 
सक्नुहुन्छ। • तपाईंिाई टटबी रोग िागेको छ भने आफ्नो 
धचक्रकत्सकसँग एचआइभी जााँच गनय अनुरोि गनय 
सक्नुहुन्छ। एचआइभी भएका िाननसहरू टटबीबाट 

अत्यधिक बबरािी पनय सक्छन।् तपाईंिाई एचआइभी 
िागेको छ भने तपाईंिाई मभन्न उपचार आवश्यक पनय 
सक्छ। सम्झनुहोस:् टििी रोग ननको पानन सक्रकन्छ! 

मैले टििीका औषचधहरूका िारेमा के-के थाहा 
पाउनु पछन? 
• टटबीका औषधिहरू प्रायजसो सुरक्षक्षत नै हुन्छन ्तर 

केही िाननसहरूिा साइड इफेक्ट रे्खिन सक्छन।् 
तपाईंिाई ननम्निध्ये कुनै िक्षण रे्खिएिा आफ्नो 
धचक्रकत्सकिाई तुरुन्तै फोन गनुयहोस ्वा जाँच 

गराउनुहोस:् 
 वान्ता हुने वा पेट र्खेु्न  

 भोक निाग्न ेवा कि िाग्न े

 वाकवाकी िाग्न े

 आँिा वा छािा पहेँिे हुने  

 औँिा वा बुढीऔँिा अचेत भए जस्तो हुने  

 िुि अचेत वा झिझि भए जस्तो हुने 

 दृक्ष्ट िमििो हुने वा दृक्ष्ट पररवतयन हुने 

 कान बज्न े 

 सुन्निा कटिनाई हुने  

 चक्कर िाग्ने 
 जोनीहरू र्खेु्न 

 3 टर्नभन्र्ा िेरै टर्नरे्खि ज्वरो आउने  

 छािािा बबबबरा आउने 

 रक्तस्राव हुने वा सक्जिै रगत आउने 

• टटबीका आफ्ना सबै औषधिहरू हरेक टर्न एकै 

समयमा सेवन गनुयहोस।् 
• तपाईंको धचक्रकत्सकिे छोड्न नभनेसम्ि टटबीका 

औषधिहरू सेवन गनुयहोस।् 
• टटबीका औषधिहरू सेवन गर्ाय बियर, वाइन वा 

पेयपदाथन नवपउनुहोस।् 
तपाईंको टििीका वपल्सहरूमा ननम्न पदनछन:् 
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 आइसोननयाक्जर् ("INH") 

 ररफाक्म्पन (“RIF”) 

 पाराक्जनािाइड ("PZA") 

 इथाम्बुटोि 

 मभटामिन B6 

उपलब्ध गराउने: 

 

 

 

 

            NEPALI 

      
  


