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मुखर बुदाहरु

• क्षयरोग(TB) Mycobacterium tuberculosis व्याक ट्ेररययाद्यारया संक्रमणित भएर हुनटे रोग हो

• प्यायजसो व्क्तीहरुकोलयागग TB लटे फोकसोमया असर गर्दछ, तर शरररकया अनय भयागहरुमया पगन असर गन्द 
सकरछ र गम्भिर गिरयामी पन्द सकरछ

• एनन्ियायोट्कस द्यारया रोगको उपचयार गन्द सगकनछ।

रो कसरी फैलिन्छ?

• TB हयावयाको मयाधयमिया् TB  रोग भएको फोकसो वया घयाँ्ी को खोकती हयाच्छियुँ, गगत गयाऊँरया वया िोलरया गक्यािुहरु 
हयावयामया गएर फैलनछ    

• जि यस गक्यािुमया मयागनसहरुलटे श्यास फटे रया्द उगनहरु संक्रमणित हुनछन्

• प्यायजसो मयागनसहरुलयाई TB गक्यािु उगनहरुलटे धटेरै समय गितयाउनटेहरुिया् सर्दछ जसतै पररवयारकया सरसयहरु वया 
सयाथीहरु

• TB घरयायसी सरसयामयानहरुिया् फैललरैन(उरयारहिको लयागग चमचया कयाँ्या पकयाउनटे सयामयानहरु, गपउनटे गगलसयाहरु, 
तन्याहरु, लुगयाहरु वया ट्ेललफोन) तयसैलटे गरया्द फरक घरयायसी सरसयामयानहरुको प्योग गनु्द जरुरी छैन।

TB संक्रमण र TB रोगमा के फरक ्छ?

• प्यायजसो TB संक्रमण भएकया मयागनसहरु, उगनहरुको शरररलटे गक्यािुहरुिया् िचयाएर रयाखरछ जसलटे गरया्द 
कयाम नलयागनटे गरर नजगवत रहनछ वया गनसक्ररृ य अवस्यामया रहनछन्। यसलयाई कगहलटे कयाँही लटे ट्ेन् TB संक्रमि पगन 
भगननछ।

• TB गक्यािुहरु गनसक्ररृ य हुँरया, गतगनहरुलटे कुनैपगन हयानी गन्द सकरैनन्, र व्क्तीहरु गिरयामी परदैनन्।

• प्यायजसो मयागनहरुको TB गक्यािुहरु संधैजसो नै गनसक्ररृ य हुनछ

• TB भएको मयागनसहरु संक्रयामिक हैनन ्र अरुलयाई TB फैलयाउन सकरैनन्

• संक्रमि Tuberculin Skin Test (वया Mantoux Test) वया रगत जयाँचटेर (ईन ट्ेरफटे रोन गटेमया ररललज एकस-रटे 
वया  Quantiferon TB Gold-Plus) सकयारयातमक नगतजया पत्यालगयाउन सकरछ।

कटे गह मयागनसहरुमया, प्गतरक्षि प्ियाली संरक्षििया् ्ररन पगन सकरछ, जसलटे TB संक्रमिको िरृद्ी हुँरै TB रोगमा 
पररित पगन हुन सकरछ। कुनै कुनै मयागनसहरुलटे TB रोग संक्रमि हुनयासयाथ शुरु गर्दछ, जहयाँ कुनै कुनै व्क्तीहरुलयाई 
भनटे TB रोग  शरररको प्गतरक्षि जि कमोजोर हुनछ ति शुरु हुनछ। यो उमटेर पयाको हुनयाको कयारि, गम्भिर गिमयारी, 
तनयावपूि्द घ्नया, लयागूऔषध वया जयाँड रकसी, HIV संक्रमि वया अनय अवस्यामया पगन हुन सकरछ।

• जि गनस्सक्रय TB गक्यािु सगक्रय हुनछ, TB रोगको गवकयास हुन सकछ

• TB  संक्रमि भएको कटे वल १० प्गतशत मयागनसहरुलयाई मयात्र TB रोग लयागरछ 

• फोकसो वया घयाँ्ीमया  TB रोग लयागटेको व्क्ती अनय व्क्तीहरुको लयागग संक्रयामक हुन सकरछ
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• धटेरै जसो अवस्याहरूमया, उलचत औषधध सटेवन गरटेको दुई हपतया पलछ, TB रोग लयागटेको व्लक्लटे TB को 
कती्यािुहरू फैलयाउँरैनन्।

• शरीरकया अनय भयागहरूमया TB भएकया व्लक्हरू (उनीहरूको फोकसो वया घयाँ्ी ियाहटेक) संक्रयामक हुँरैन।

रसको के िक्षणहरू ्छन्?

TB लटे शरीरको कुनै पगन भयागमया रोग सयान्द सकछ, तर फोकसो सिैभनरया सयामयानय छ। TB रोग लयागटेको कटे गह 
व्लक्हरूमया हलकया लक्षि मयात्र हुन सकछ। TB भएकया व्लक्सँग गनमन कटे गह वया सिै लक्षिहरू हुन सकछन्:

• खोकती जुन तीन हपतया भनरया िढीमया रहनछ, र सुधयार हुँरैछ

• थुकमया रक्-रयाग

• जवोरो

• रयातमया पलसनया

• अव्वच्स्त वजन घ््नटे

• सधैं थयाकटे को महसुस हुनछ

• भोक कम गनु्द

• प्भयागवत क्षटेत्रमया दुखनटे र / वया सुगननटे। 

को खतरामा हुन्छ?

• संक्रयामक TB भएको व्लक्सँग घगनष्ठ सम्पक्द मया लयामो समय गितयाउनटे मयागनसहरू

• व्लक् जसलटे औषधी ललनछन् जसलटे प्गतरक्षया प्ियालीलयाई असर गर्दछ, जसतै इमयूनोथटेरयापी, कोर्टिकोस ट्ेरोइड्स वया 
कतीमोथटेरयापी

• मयागनस जोसँग रीघ्दकयालीन रोग छ जसलटे HIV सगहतको आफनो प्गतरक्षया प्ियालीलयाई असर गछ्द।

TB को फैिावटिाई कसरी रोकन सककन्छ?

• संक्रयामक TB भएकया मयागनसहरू अलग-अलग हुँरया समम गतनीहरू संक्रयामक हुँरैनन्

• TB संक्रधमत आयोन पत्या लयागटेको मयागनसहरूलयाई गनवयारक उपचयारको कोस्दको प्सतयाव गन्द सगकनछ

• BCG खोपलटे सयानया िच्याहरूमया TB को जोखखमपूि्द रूपहरू गवरूद् संरक्षि प्रयान गर्दछ जुन TB सयामयानय 
भएको रटेशहरूमया ययात्रया गनने छ, तर यसलयाई NSW मया गनयधमत रूपमया टरइएको छैन। 

रो कसरी कनदान गररन्छ?

फोकसोमया हुनटे TBको लयागगः

• छयातीको एकस-रटेलटे TB रोगलटे फोकसोमया असर पयारटेको छ भनटेर रटेखयाउन सकछ

• एक स्प्म परीक्षिलटे रटेखयाउँरछ गक TB कती्यािुहरू स्पु्ममया उपच्स्त छन् भनटेर ठमययाउन सगकनछ

• यटर व्लक् खयाली थुकन सकरैन भनटे, अनय परीक्षिको आवशयक पन्द सकछ।
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फोकसो ियागहर TB को लयागी:

• गतखो सुई ियायोपसी, घयाउको सवयाि, शलय लचगकतसया नमूनया वया गिहयान सिटेरै को मूत्र नमूनयालटे TB लयाई पत्या लगयाउन 
सहयोग पुर् ययाउँछ।

रसको उपचार कसरी गररन्छ?

TB संक्रमण: लचगकतसकलटे ट्याबलटे्को लसफयाररस (रोकथयाम उपचयार) गनधया्दररत गन्द सकछन् वया गनयधमत छयातीको 
एकस-रटेको सयाथ अनुसरि गन्द सकछन्।

TB रोग: कस्मतमया छ मगहनयाको लयागग गवलशष्ट एनन्ियायोट्कको संयोजनको सयाथ उपचयार गरीनछ। छयातीको च्कलगनक 
नस्दलटे तपयाईको उपचयारको गनरीक्षि गर्दछ तपयाईलयाई सहयोग, लशक्षया प्रयान गन्द र उपचयार सफलतयापूव्दक सम्पन् 
भएको सुगनणचित गन्द कुनै पनी सयाइड इफटे क्हरूको जयाँच गन्द।

• TB भएको व्लक्हरूलटे गिलकुल तोगकए जसतै उनीहरूको TB औषधधहरू ललनु पछ्द, उपचयार कोस्दको समयापपत 
समम, डोज हरयाउनु वया चयाँडै नरोकतीकन खयानु पर्दछ

• TB भएकयाहरू लयाई उपचयार सगकयो भनटे गनको हुन सकछ

• TB भएकया मयागनसहरू सयामयानय गगतगवधधहरूमया फकने र जयान सकरछन्, उपचयारको क्रममया जि समम उनीहरू 
संक्रधमत हुँरैनन्।

मलटटीड्रग प्रकतरोधी TB (MDR-TB)

मल्ीड्रग प्गतरोधी TB (MDR-TB) ति हुनछ जि TB बययाक ट्ेररयया कस्मतमया isoniazid र ifampin प्गतरोधी 
हुनछन्, दुई सिैभनरया शलक्शयाली TB औषधधहरू हुन्। औषधध संवटेरनशील TB  र लयागूपरयाथ्द प्गतरोधी TB उही 
तरीकयालटे फैललनछ।

• MDR-TB भएकया मयागनसहरूलयाई २४ मगहनया समम लयामो एनन्ियायोट्क उपचयार आवशयक पर्दछ, र कटे गह 
मयागनसहरूलयाई पगहलो ६-८ मगहनयाको लयागग गनयधमत इनजटेकसनको आवशयकतया पर्दछ।

• MDR-TB भएकया व्लक्हरूलटे उनीहरूको सिै TB औषधधहरू गिलकुल ठीक रूपमया ललनु पर्दछ, उपचयार 
कोस्दको समयापपत समम, डोज हरयाउनु वया चयाँडै नरोकतीकन ललनु पर्दछ।

थप जानकारीको िाकग

• तपयाईको स्यागनय Chest Clinic (छयागतको च्कलगनक) वया तपयाईको पररवयारको डयाक्रलयाई भटे््नुहोलया

• सिै TB अनुसन्यानहरु र उपचयार गनशुलकः उपलब्ध गरयाईनछ र छयागतको च्कलगनकमया गोपयतयाकया सयाथ रयाखखनछ

• छयागतको च्कलगनकमया जयानकोलयागग मटेगडकटे यर वया डयाक्रको लसफयाररसको जरुरी परदैन।

थप जयानकयारीको लयागग करृ पयया तपयाईको Public Health Unit लयाई 1300 066 055 मया फोन गनु्दहोलया वया 
New South Wales Health website मया हटेनु्दहोलया www.health.nsw.gov.au/tuberculosis
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http://www.health.nsw.gov.au/Infectious/tuberculosis/Pages/chest-clinics.aspx
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