क्षयरोग (TB):
सुप्त क्षयरोग र
केमोप्रोफिलेक्ससस
फिरामीहरू फनम्तत जानकारी

यो पर्ाा सुप्त क्षयरोग (TB) काहरूका लाफग हो र यसले िता फक
केमोप्रोफिलेक्ससस [chemoprophylaxis] ारा यसको कसरी पर्ार गना
सफकन् ।
क्षयरोग (TB) नेको के हो?
 क्षयरोग क संक्रमण हो जो ब्यासटे ररया (मा कोिेसटे ररयम

ुिरसलो सस)-ले गदाा न् ।

 क्षयरोगले शरीरका कैयौँ फिभ न्न ागहरूलाई प्र ाफित पाना सस तर प्रायः यसले
िोससोलाई प्र ाफित ग ा र संक्रामक नसस ।
 क्षयरोगले ग्रस्त व्य ि ारा खोसदा फनस्कने थोपाहरू सास ारा शरीरमा पस्नाले क्षयरोग
लाग्न ससद ।


पर्ार ारा क्षयरोग फनको न ससद ।

सुप्त क्षयरोग संक्रमण र क्षयरोग िीर् के भ न्नता ?
 सुषुप्त क्षयरोग दा क्षयरोग जीिाणुहरू शरीरमा न् न् तर सफक्रय दै नन्। व्य ि सञ्र्ै
न् र सले अरूलाई रोगाणुहरू साना ससदै न।
 क्षयरोग लाग्दा क्षयरोगको जीिाणु शरीरमा सफक्रय न् न् र व्य ि फिमार प ा र,
भए

ना पफन सस ।

यसको पर्ार कसरी गररनु पदा ?
 सुप्त क्षयरोग जीिनमा पछ ग र क्षयरोगमा फिक सत न ससद ।
 अफहले नै सुप्त क्षयरोगको पर्ार गरेमा यो रोग लाग्निाट रोसनमा सहयोग पुग्ने ।

मलाई सुप्त क्षयरोग

नी डसटरलाई कसरी थाहा न् ?

 डसटर िा नसाले तपाईंको ालाको परीक्षण, ाफतको सस-रे र/िा रगत परीक्षणहरूका
पररणाम हेरेर थाहा पा न्।

मलाई पफहलेदेखख नै क्षयरोग ै न नेर कसरी पसका न सस ु ?
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क्षयरोगका फनतन खास लक्षणहरू तपाईंलाई ै न ने पसका न ससनु न् :
 सातौँसतम र्ल्ने खोकी/खोसदा रगत

नु।

 खासगरी रातमा ज्िरो

नु।

नु, पसीना

 अकारण िजन कम नु, थकाई लाग्नु ( जााको कमी नु)।
 लगातार ग्रक्न्थ सुछन्ननु।

तपाईंको पर्ार
 क्षयरोगमा फिशेषज्ञताप्राप्त डसटर र नसा ारा तपाईंको पर्ार क िफहरङ्गी रोगीको
रूपमा गररने ।
 औषछध प्रत्येक ददन लनु प ा । तपाईंले क खुराक पफन फिसानु यो ने सतझना ने
फि िकै खा हाल्नु प ा । तपाईंले फिसानु यो र अको खुराक खाने िेला यो ने, फिसको
खुराकलाई फिसानुहोस् र डिल खुराक नखानुहोस्। यस्तो यो ने कृपया जफतससदो
र्ाडो
ना नसा/डसटरलाई िता नुहोस्।
 क्षयरोगका रोगाणुहरू अफत फिस्तारै माररन् न्। औषधीले सिै रोगाणुहरूलाई माना
कम्ततमा पफन तीन मफहनाको समय लाग्द । तपाईंलाई कुन औषधी दद न्
न्ने कुरो
मा थ पर्ारको अिछध फन ार गदा । क्षयरोगका सिै रोगाणुहरू नमारर सतम,
क्षयरोगका कुनै लक्षण नदे खख ता पफन,
नो औषधी खान जारी राख्नुहोस्।

महत्िपूणा सल्लाह
 यी र्सकीहरूले तपाईंले खाने अन्य औषधीहरूलाई प्र ाफित पाना सस न्, कृपया
परामशाका लाफग
ना क्षयरोग फिशेषज्ञ नसासग कुरा गनुाहोस्।
 यी र्सकीले ग ाफनरोधक र्सकीलाई प्र ाफित पाना सस न्, थप सल्लाहका लाफग कृपया
ना जीपी-लाई टे ् नुहोस्।
 सतपूणा औषछध कसाथ मुखिाट लनु प ा , ददनमा क पटक, खाली पेटमा (खाना खानु
न्दा 30 छमनटमा)।
 कृपया जाड-रससीको सेिन नगनुाहोस्।
 तपाईंको औषधी पलब्ध रहोस् न्ने कुरो सुफनभित गनुाहोस्, तर औषधी स
क्स्थफतमा जफतससदो र्ाडो
ना क्षयरोग फिशेषज्ञ नसालाई सतपका गनुाहोस्।
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को

 अस्पतालमा तपाईंलाई िोला को समयमा पक्स्थत न नफिसानुहोस् जसिाट हामीले
तपाईंको प्रगफतको फनगरानी गना सकौँ र तपाईंलाई अरू औषधीहरू ददन सकौँ।
 औषधीहरूलाई छर्सो, अन् यारो ा मा र ि र्ाहरूको प र् िाफहर राख्नुहोस्।
 तपाईंको पर्ार सत सतिन्न्धत कुनैपफन कुरािारे र्र्ाा गना र्ाहनु न्
कुनैपफन समय सतपका गनुाहोस्।
 यदद तपाईंलाई कुनै रृष्प्प्र ािहरू न्

ने कृपया

ने तुरुन्तै हामीलाई सतपका गना नफिसानुहोला।

थप सल्लाह:
क्षयरोग सेिा:

िोन: 0118 322 6882

तपाईंको औषधी
यी केही रृष्प्प्र ािहरू मात्रै न्। पूरा सूर्ीका लाफग कृपया प्रत्येक औषधीको लाफग फिरामी
जानकारी पर्ाा पढ् नुहोस्।
Rifinah/Rimactazid – 300छम.ग्रा. रातो र गुलािी र को सयाप्सूल,
150छम.ग्रा. रातो र नीलो/ खराने र को सयाप्सूल, िा रातो र को सयाप्सूल।
यो र्सकीमा Rifampicin तथा Isoniazid न् । सा ड िेसटहरूका लाफग
Rifampicin, Isoniazid हेनुाहोस्।
Rifampicin – 300छम.ग्रा. रातो र गुलािी सयाप्सूल, 150छम.ग्रा रातो र
नीलो/खरानी र को सयाप्सूल। यसले फपसाि, सु र िीया सुन्तले र का
ने न् (यो सामान्य हो र यसमा कुनै छर्न्ता गनुा पदन)। कन्टे सट लेन्सहरूको
र िेररन ससद तसथा पर्ार पूरा न
ेल र्स्मा पफहररने सिाररस
गररन् । ग ाफनरोधक र्सकीहरूले प्र ािी ढं गमा काम गन ै नन् तसथा तपाईंले
िैकक्ल्पक ग ाफनरोधक पायको िारेमा फिर्ार गनुा पदा । अन्य
रृष्प्प्र ािहरूमा ालामा ऱ्यासहरू, िान्ता र झाडापखाला सामेल न्।
Isoniazid – 100छम.ग्रा. गोलो सेतो र्सकी, 50छम.ग्रा. सानो, गोलो सेतो
र्सकी। रृष्प्प्र ािहरूमा िाकिाक लाग्नु, िान्ता गनुा र हात-खु ा झन्झना नु
न सस न्। हात-खु ा झन्झना न रोसनका लाफग तपाईंलाई फपररडोससीन
[pyridoxine] (भ टाछमन B6) ददन सफकन् । यसले ग ाफनरोधक र्सकीलाई
प्र ाफित पाना सस ।
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यी औषछधहरू शरीरमा कलेजो ारा प्रशोछधत गररन् । यदद तपाईंलाई पेट रृख्ने, जाडो लाग्ने,
िान्ता
मा िा पहलो रोग (कमलफपि)
मा कृपया क्षयरोग नसालाई सतपका गनुाहोस्।

अनुरोध गदाा यो कागजात अन्य ाषा र ू लो अक्षर

को पा मा पफन

पलब्ध न ससने ।
िेस्ट िकाशायर क्षयरोग सेिा [West Berkshire TB Service], ास सतिन्धी छर्फकत्सा फि ाग
[Department of Respiratory Medicine], जनिरी 2008,
समीक्षा गरर को छमफत: जुलाई 2019
अको पुनरािलोकन: जुलाई 2021
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