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तपाईंले थप जानकारी चाहनछुहुन् भने तपाईंले 
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तपाईंको नचककतसक वा पररचाररकालाई
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क्षयरोगबारे सतय वेबसाइट
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NHS ्नोटहरू
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© Crown copyright 2015
िछुला सरकारी लाइसेनस v3.0. को शत्नहरूमा रनह तपाईंले यो 
जानकारीलाई (लोगोहरू बाहके) नन:शछुलक रूपमा कछु न ैढाँचा मा 
माधयमबाट पछुन: प्योग गन्न सक्छु हुन्। यो लाइसेनस हने्नको लानग, 
OGL मा जानछुहोस् वा psi@nationalarchives.gsi.gov.uk 
इमेल गनछु्नहोस्। हामीले कछु न ैतस्ो पक्षको प्नतनलनप अन्धकारभएको 
उललेि गरेको भएमा तपाईंले समबनन्धत प्नतनलनप अन्धकार 
बाहकहरूको अनछुमनत नलनछु पनने्। 
 

प्कानशत अकटछुबर 2015
PHE publications gateway number: 2015175

Public Health England
133-155 Waterloo Road
Wellington House
London SE1 8UG
टेनलफोन: 020 7654 8000
www.gov.uk/phe
न्वटर: @PHE_uk
फेसबछुक: www.facebook.com/
PublicHealthEngland

images © Shutterstock

Nepalese - नेपाली

सछुषछुप्त क्षयरोग संक्रमण र उपचार 
नबरामीहरूको लानग जानकारी



ककन मलाई सछुषछुप्त क्षयरोगको परीक्षणको प्सताव 
गररदै ँ्?
तपाईं क्षयरोग भइ रहने दशेबाट यू. के. मा आइपछुग्छुभएको 
कारणले तपाईंलाई सछुषछुप्त क्षयरोग परीक्षणको नसफाररश 
गररएको ्। यसमा एकै क्षणमा हुने रगत परीक्षण र केही 
सामानय प्श्नहरू समावेश हुने्न्।

क्षयरोग के हो?
क्षयरोग वायूद्ारा फैनलने बयाकटेररया (ककटाणछुहरू) द्ारा 
हुने नबमारी हो। क्षयरोग बयाकटेररया तपाईंको शरीरमा 
तपाईंलाई कछु न ैनबरामी नबनाइ प्ाय: ्धेरै वष्नसमम सछुसछुप्त 
रहन सक्न्। यसलाई सछुषछुप्त क्षयरोग भननन्। 

कनहलेकाहीँ सछुषछुप्त क्षयरोगको बयाकटेररया 'बयछुनिन' 
सक्न् र तपाईंलाई नबरामी बनाउन सक्न्। यसलाई 
सकक्रय क्षयरोग भननन्, माननसहरूले क्षयरोगको बारेमा 
कछु राकानी गरेको तपाईंले सछुन्छु भएमा उनीहरूले भन् 
िोजेको यही हो। सकक्रय क्षयरोगको लक्षणहरू जान् 
महत्वपूण्न हुन् – िोकी लाग्े, जवरो आउने, भोजन 
इच्ामा कमी आउने, रानतमा पनसना आउने, तौलमा 
कमी आउनछु र थकाइ लाग्छु – यसता लक्षणहरू दिेा 
परेमा तपाईंलाई सकक्रय क्षयरोग लागेको हुनसके् हुदाँ 
नचककतसकसँग समपक्न  गनछु्नहोस्। 

ककन मेरो सछुषछुप्त क्षयरोगको परीक्षण गराउँनछु प ््न?
तपाईंको शरीरमा सछुषछुप्त क्षयरोग बयाकटेररया भएमा, 
भनवषयमा बयाकटेररया बयूनिने र तपाईंलाई नबरामी 
बनाउने दश भागको एक भाग समभावना रहन्। यद्यनप 
सकक्रय क्षयरोगलाई प्ाय ननको पान्न सककने भए तापनन 
नबरामी नै नहुनछु अिै राम्ो हुन्। 

सौभा्गयवश, सछुषछुप्त क्षयरोगलाई पनन उपचार गन्न 
सककन्। यसले तपाईंलाई रोगी हुनबाट बचाइ तपाईंको 
आफनो सवास्थयको सछुरक्षा गनने् र तपाईंको पररवार तथा 
साथीहरूमा क्षयरोगको बयाकटेररया सनने जोनिमबाट 
सछुरक्षा गनने्।

ककन म क्षयरोगको जोनिममा छ्ु ?
तपाईं क्षयरोग भइ रहने दशेमा बस्छु हुन्थयो भने तपाईं 
उच्च जोनिममा हुनछुहुन्। तपाईं यू. के. आउनछु पनहले 
तपाईंलाई सछुषछुप्त क्षयरोग लानग सकेको हुनसक्।

यकद मेरो रगत परीक्षण पोजेरटभ ् भने के हुन्?
तपाईंको रगत परीक्षण गराउँदा तपाईंमा सछुषछुप्त क्षयरोग 
दिेाउँ् भने, तपाईंको नचककतसक वा पररचाररका 
(नस्न) ले तपाईंलाई एननटबायोरटक उपचारको नसफाररस 
गनछु्नहुने्। उपचार तीन मनहना वा ् मनहनासमम 
चलने्। तपाईंको सयाहार र तपाईंको उपचार समपन् 
गन्न ककन आवशयक ् भन् ेबारेमा तपाईंको नचककतसकले 
व्ाखया गनछु्नहुने्। सबै औषन्धहरूमा जसतै, साइ्ड 
इफेकटहरूको सानो जोनिम हुन् जसलाई तपाईंको 
नचककतसक वा पररचाररकाले तपाईंलाई यसको 
व्वसथापन गनने सहायता गन्न सक्छु हुन्।

अब मैल ेके गनछु्नप ््न?
कृपया तपाईंको सछुषछुप्त क्षयरोगको जाँच गन्नको लानग 
आफनो सामानय सवास्थय व्वसायी (GP) लाई भे्न 
सछुनननचित हुनछुहोस्। तपाईसँग कछु न ैप्श्नहरू भएमा कृपया 
आफनो सामानय व्वसायी सज्नरीमा सोध्छुहोस्।

के मेरो पररणामहरू सािा गररने्? 
तपाईंको जाँचबाट प्ाप्त जानकारीले हामीलाई हामी 
कनत राम्ोसँग सछुषछुप्त क्षयरोगको जोनिममा रहकेा 
माननसहरूमा पछु्गद ै्ौं भन्े बताउन सक्। यसले 
तपाईंको समछुदायलाई सछुरनक्षत रहनको लानग मद्दत 
गनने्। तपाईंको ्डाटालाई पनबलक हलेथ इङ्गयाण्ड 
(PHE) द्ारा सञ्ानलत रान्रिय सछुषछुप्त क्षयरोग 
काय्नक्रमसँग सािा गररने् र जानकारीलाई ननम्ननलनित 
कछु राहरूमा मद्दत गन्न प्योग गररने्:
1. तपाईंको पृष्ठभूनम र सछुषछुप्त क्षयरोगको 

जोनिमबीचको कछु न ैपनन समबन्धहरू जान्;
2. तपाईंको रेक्ड्नलाई सकक्रय क्षयरोग सूचना 

्डाटाबेससँग नमलाएर सछुषछुप्त क्षयरोग जाँच र 
उपचारले सकक्रय क्षयरोगको रोकथाम ग ््न भन्े 
दिेाउन;

3. तपाईंको जाँचको पररणाम र तपाईंलाई आवशयक 
हुने कछु न ैउपचारको समबन्ध जान्;

4. तपाईंलाई सछुषछुप्त क्षयरोगको एकपटक मात्र जाँच 
गररने कछु राको सछुनननचित गन्न। 

यकद तपाईंले व्नतिगत जानकारीलाई सािा गन्न 
सहमनत जनाउनछु हुन् भने तपाईं यसबाट बानहररन 
सक्छु हुन् र तयसपन्, तपाईंलाई पनहचान गन्न नसककने 
सानदरभ्नक पृष्ठभूनमको र नचककतसा पररणामहरू 
मात्र सािा गररने्। यसबारेको थप नवसतृत नववरण 
www.england.nhs.uk/ourwork/tsd/ig/ig-fair-
process/मा फेला पान्न सककन्। यकद तपाईंले कछु न ैपनन 
जानकारी नवलकूल सािा गराउन चाहनछुहुन्, वा थप 
नववरण चाहनछुहुन् र इनटरनेटको पहुचँ ्ैन भने, कृपया 
यस ठेगानामा पत्र लेख्छुहोस्: 

Head of Public Accountability, 
Public Health England, 
Wellington House, 
133-155 Waterloo Road, 
London 
SE1 8UG


