क्षयरोग (TB):
यु.के .मा नयाँ �ि�ह�
िनिम्त जानकारी

यो पचार् हालैमा यु.के . आइपुगेका �ि�ह�का लािग हो
जसले रोयल बकर् शायर अस्पतालमा टीबी िक्लिनकमा जाँच
गराउँ दैछन्।
क्षयरोग भनेको के हो (TB)?
क्षयरोग ब्याक्टे�रया (रोगाणु)-�ारा �न्छ। यो फोक्सो र िलम्फ
ग्ल्याण्ड्समा [lymph glands] सवार्िधक सामान्य �न्छ तर यसले
शरीरको लगभग सबै अङ्गह�लाई �भािवत गनर् सक्छ।
क्षयरोग स��य �न सक्छ जसले गदार् तपा�ले िवस�ो अनुभव गनर्
स�ु �न्छ र यो सं�ामक �न्छ (एक �ि�बाट अक�मा सनर् सक्छ),
खोक्दा वा हािच्छउँ गदार् हावा माफर् त् सछर् ।
क्षयरोग लेटेन्ट ([LATENT] सु� अवस्थामा) �न सक्छ। यसको अथर्
के हो भने तपा� स�ै �नु�न्छ र अ�लाई सं�मण सानर् स�ु ��।
सु� क्षयरोग जीवनमा पिछ गएर कु नै समय स��य क्षयरोगमा
िवकिसत �न सक्छ, त्यसैले यस्तो �न न�दन तपा�लाई उपचार
�दान गनर् स�कन्छ। यसको प�ो रगतको जाँच वा त्वचाको
जाँच�ारा ला� सक्दछ।
क्षयरोग उपचार�ारा िनको �न सक्दछ।
िवशेष एिन्टबायो�टकको कोसर्�ारा उपचार ग�रन्छ।
यो िनःशुल्क र गोपनीय �न्छ र यसले तपा�को यो मुलुकमा
बसाईलाई �भािवत गद�न।
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कसलाई क्षयरोग ला�े सम्भावना बढी �न्छ?
क्षयरोग कसैलाई पिन �न सक्छ तर मािनसह�का के ही समूह
अ�ह� भन्दा बढी जोिखममा �न्छन्:
• क्षयरोग बढी सामान्य �पमा �ने मुलुकह� जस्तै दिक्षण-पूवर्
एिशया, उप-सहारा अ��कामा जन्मेका वा बसेका मािनसह�।
• सं�मण भएको �ि�सँग िनजकमा वा लामो समयसम्म
बसेकाह� जस्तै एउटै घरमा बसेका �ि�ह�।
• ग�रबी वा घुइँचोमा ब�े जस्तै घरिवहीन वा जेलमा ब�े
मािनसह�।
• अन्य रोगह�ले �स्त �ि�ह� जस्तै एचआईभी जसले सं�मण
िव�� लड्ने क्षमता कम पाछर्न्।
• लागू पदाथर् वा जाँड-रक्सीमािथ िनभर्र मािनसह�।

मलाई क्षयरोग भएको छ भनेर कसरी थाहा पाउने?
लक्षण र सङ्के तह�मा सामेल छन्:
• 3 साताभन्दा लामो समयसम्म चल्ने खोक�
• खोक्दा रगत वा कफ (खकार) िनस्कनु
• भोक नला�ु र वजन घट्नु
• ज्वरो वा राित पिसना आउनु
• सामान्यतः थकाई र िवस�ो भएको महसूस �नु
• ग्ल्याण्डसह� सुि�नु
• छाित दु�ु र सास फे नर् गा�ो �नु
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क्षयरोगको प�ो कसरी लाग्छ?

सामान्यतया ग�रने जाँचह�मा तपा�को पाखुरामा म्यान्टू नामक
सानो त्वचाको जाँच वा �ट-स्पट नामक रगतको जाँच पदर्छ।
तपा�को छाितको एक्स-रे पिन गनुर् पनर् सक्छ। गनुर् पन� जाँचह�
तपा�को आयु, पुरानो िच�कत्सा िववरण र लक्षणह�मा भर पन�छ।
सबै जाँचह� र उपचार िनःशुल्क �न्छ।
हामीले तपा�को जाँच रोयल बकर् शायर अस्पतालको �ास सम्बन्धी
औषधी िवभाग (लेभल 2 दिक्षण ब्लक)-मा [Respiratory
Medicine Department] (Level 2 South Block) अथवा न्यूबरी
[Newbury] निजक पि�म बकर् शायर सामुदाियक अस्पतालमा
[West Berkshire Community Hospital] गन�छौ।ँ
तपा�लाई िवशेषज्ञ नसर् वा डक्टरले जाँच्ने छन् र तपा�को
उपचारकाल भरी तपा�लाई सहयोग गन�छन्।
हा�ो सानो तर िम�तापूणर् टीम छ जसलाई सबै राि�यताका
मािनसह�को सेवा गन� अनुभव छ। तपा� अस्पतालमा आउँ दा
हामी दोभाषेह� उपलब्ध गराउन सक्षम छौ।ँ

थप जानकारी
www.dh.gov.uk
www.tbalert.org
www.hpa.org.uk
www.thetruthabouttb.org

क्षयरोग नसर्
सोझो फोन: 0118 322 8266
वा 0118 322 6882
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