क्षयरोग (TB):
सु� क्षयरोग र
के मो�ो�फलेिक्सस
िबरामीह� िनिम्त जानकारी

यो पचार् सु� क्षयरोग (TB) भएकाह�का लािग हो र यसले बताउँ छ �क
के मो�ो�फलेिक्सस [chemoprophylaxis] �ारा यसको कसरी उपचार गनर्
स�कन्छ।
क्षयरोग (TB) भनेको के हो?

− क्षयरोग एक सं�मण हो जो ब्याक्टे�रया (माइकोबेक्टे�रयम �ुबरक्लोिसस)-ले गदार्
�न्छ।
− क्षयरोगले शरीरका कै यौ ँ िविभ� भागह�लाई �भािवत पानर् सक्छ तर �ायः यसले
फोक्सोलाई �भािवत गछर् र सं�ामक �नसक्छ।
− क्षयरोगले �स्त �ि��ारा खोक्दा िनस्कने थोपाह� सास�ारा शरीरमा प�ाले
क्षयरोग ला� सक्दछ।
− उपचार�ारा क्षयरोग िनको �न सक्दछ।

सु� क्षयरोग सं�मण र क्षयरोग बीच के िभ�ता छ?
− सु� क्षयरोगमा क्षयरोगका रोगाणुह� शरीरमा �न्छन् तर स��य �ँदन
ै न्। �ि� स�ै
�न्छ र उसले अ�लाई रोगाणुह� सानर् सक्दैन।
− क्षयरोगमा क्षयरोगका रोगाणुह� शरीरमा स��य �न्छन् र �ि� िबरामी �न्छ अिन
य�द रोग फोक्सो वा घाँटीमा �न्छ भने उसले रोगाणु अ�लाई सानर् सक्छ।

यसको उपचार कसरी ग�रनु पदर्छ?
− सु� क्षयरोग जीवनमा पिछ गएर क्षयरोगमा िवकिसत �न सक्दछ।
− अिहले नै सु� क्षयरोगको उपचार गरे मा यो रोग ला�बाट रो�मा सहयोग पु�ेछ।

मलाई सु� क्षयरोग छ भनी डक्टरलाई कसरी थाहा �न्छ?
− डक्टर वा नसर्ले तपा�को छालाको परीक्षण, छाितको एक्स-रे र/वा रगत
परीक्षणह�का प�रणाम हेरेर थाहा पाउँ छन्।

मलाई पिहलेदिे ख नै क्षयरोग छैन भनेर कसरी प�ा �न सक्छु ?
क्षयरोगका िन� खास लक्षणह� तपा�लाई छैन भने प�ा �न स�ु �न्छ:
ँ म्म चल्ने खोक�/खोक्दा रगत आउनु।
− सातौस
− खासगरी रातमा ज्वरो आउनु, पसीना आउनु।
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− अकारण वजन कम �नु, थकाई ला�ु (ऊजार्को कमी �नु)।
− लगातार �िन्थ सुि�नु।

तपा�को उपचार
− क्षयरोगमा िवशेषज्ञता�ा� डक्टर र नसर्�ारा तपा�को उपचार एक बिहरङ्गी
रोगीको �पमा ग�रनेछ।
− औषधी हरेक �दन खानु पन� �न्छ। तपा�ले एक खुराक पिन िबसर्नुभयो भने सम्झना
�ने िबि�कै खाइहाल्नु पछर्। तपा�ले िबसर्नुभयो र अक� खुराक खाने बेला भयो भने,
िबस�को खुराकलाई िबसर्नुहोस् र डबल खुराक नखानुहोस्। यस्तो भयो भने कृ पया
जितसक्दो चाँडो आफ्ना नसर्/डक्टरलाई बताउनुहोस्।
− क्षयरोगका रोगाणुह� अित िवस्तारै मा�रन्छन्। औषधीले सबै रोगाणुह�लाई मानर्
किम्तमा पिन तीन मिहनाको समय लाग्दछ। तपा�लाई कु न औषधी �दइन्छ भ�े कु रो
मािथ उपचारको अविध िनभर्र गदर्छ। क्षयरोगका सबै रोगाणुह� नमा�रएसम्म,
क्षयरोगका कु नै लक्षण नदेिखएता पिन, आफ्नो औषधी खान जारी रा�ुहोस्।

महत्वपूणर् सल्लाह
− यी च��ह�ले तपा�ले खाने अन्य औषधीह�लाई �भािवत पानर् सक्छन्, कृ पया
परामशर्का लािग आफ्ना क्षयरोग िवशेषज्ञ नसर्सँग कु रा गनुर्होस्।
− यी च��ले गभर्िनरोधक च��लाई �भािवत पानर् सक्छन्, थप सल्लाहका लािग कृ पया
आफ्ना जीपी-लाई भेट्नुहोस्।
− सबै औषधीह� खाली पेटमा (खाना खानुभन्दा 30 िमनेट पिहले) मुख माफर् त् खाइनु
पदर्छ।
− कृ पया जाँड-रक्सीको सेवन नगनुर्होस्।
− आफ्नो औषधी हरेक �दन खुराक निब�सकन खानुहोस्।
− तपा�को औषधी उपलब्ध रहोस् भ�े कु रो सुिनि�त गनुर्होस्, तर औषधी िसि�एको
िस्थितमा जितसक्दो चाँडो आफ्ना क्षयरोग िवशेषज्ञ नसर्लाई सम्पकर् गनुर्होस्।
− अस्पतालमा तपा�लाई बोलाइएको समयमा उपिस्थत �न निबसर्नह
ु ोस् जसबाट
हामीले तपा�को �गितको िनगरानी गनर् सकौ ँ र तपा�लाई अ� औषधीह� �दन
सकौ।ँ
− औषधीह�लाई िचसो, अन्ध्यारो ठाउँ मा र ब�ाह�को प�ँच बािहर रा�ुहोस्।
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− तपा�को उपचारिसत सम्बिन्धत कु नैपिन कु राबारे चचार् गनर् चाहनु�न्छ भने कृ पया
कु नैपिन समय सम्पकर् गनुह
र् ोस्।
− य�द तपा�लाई कु नै दुष्�भावह� �न्छ भने तु�न्तै हामीलाई सम्पकर् गनर्
निबसर्नह
ु ोला।

थप सल्लाह:
क्षयरोग सेवा:

फोन: 0118 322 6882
फोन: 0118 322 8266

तपा�को औषधी
यी के ही दुष्�भावह� मा�ै �न्। पूरा सूचीका लािग कृ पया �त्येक औषधीको लािग
िबरामी जानकारी पचार् पढ्नुहोस्।
Rifinah/Rimactazid – 300िम.�ा. रातो र गुलाफ� रङको क्याप्सूल, 150िम.�ा.

रातो र नीलो/ खराने रङको क्याप्सूल, वा रातो रङको क्याप्सूल। यो च��मा
Rifampicin र Isoniazid को िम�ण छ। दुष्�भावह�का लािग हेनुर्होस्
Rifampicin, Isoniazid।
Rifampicin – 300िम.�ा. रातो र गुलाफ� क्याप्सूल, 150िम.�ा रातो र

नीलो/खरानी रङको क्याप्सूल। यसले िपसाब, आँसु र वीयर् सुन्तले रङका �नेछन्
(यो सामान्य हो र यसमा कु नै िचन्ता गनुर् पद�न)। कन्टेक्ट लेन्सह�को रङ फे �रन
सक्दछ तसथर् उपचार पूरा न��ेल चस्मा पिह�रने िसफा�रस ग�रन्छ। गभर्िनरोधक
च��ह�ले �भावी ढंगमा काम गन� छै नन् तसथर् तपा�ले वैकिल्पक गभर्िनरोधक
उपायको बारे मा िवचार गनुर् पदर्छ। अन्य दुष्�भावह�मा छालामा ऱ्यासह�, बान्ता
र झाडापखाला सामेल छन्।
Isoniazid – 100िम.�ा. गोलो सेतो च��, 50िम.�ा. सानो, गोलो सेतो च��।

दुष्�भावह�मा वाकवाक ला�ु, बान्ता गनुर् र हात-खु�ा झन्झनाउनु �न सक्छन्।
हात-खु�ा झन्झनाउन रो�का लािग तपा�लाई िप�रडोक्सीन [pyridoxine]
(िभटािमन B6) �दन स�कन्छ। यसले गभर्िनरोधक च��लाई �भािवत पानर् सक्छ।
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