
क्षयरोगबाट आफूलाई कसरी बचाउने? 
क्षयरोग रोकथाम उपचारका बारेमा 



क्षयरोग (टीबी) विश्वव्ापीरूपमा हुने मृत्युको 
कारणहरू मध् े क्षयरोगको संक्रमण एक प्रमयुख 
कारण हो। क्षयरोग जीिाणयुले गरादा हुने रोग हो। यो 
क्षयरोग लागेका व्क्तिहरूले कयु रा गरादा, खोक्ा िा 
हाच्छिउँ गरादा हािाको  माध्मबाट क्षयरोगका जीिाणयु 
प्रभावित व्क्तिबाट अकको स्वस्थ व्क्तिमा सरदाछ।

क्षयरोगको जीिाणयु मावनसको शरीरमा प्रिेश गरेमा रईु कयु राहरू मध् ेएक हुनेछ।

• क्षयरोगको जीिाणयुले शरीरमा कयु नै असर पानयुदा अगाडी नै शरीरको रोग प्रवतरोधात्मक क्षमताले क्षयरोगका 
जीिाणयुलाई मारर दरनछन।्

       िा

• तपाईंको रोग प्रवतरोधात्मक क्षमताले क्षयरोगको जीिाणयु सदक्रय हुने िा नहुने अिस्थालाई वनदहत 
गररदरनछ। क्षयरोग संक्रमण भएको व्क्तिमा उसको जीिनकाल भभत्रमा जीिाणयु सदक्रय भई रोग लाग्न 
सक्छ। तपाईंको रोग प्रवतरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको  अिस्थामा रोग लाग्ने सम्ािना धरैे हुनछ।

क्षयरोगको संक्रमण:
कयु नै जोखखमको कारक 

नभएको

क्षयरोग संक्रमण
क्षयरोग नभएको 
रोग

क्षयरोग
जीिन कालमा 10 प्रवतशत

क्षयरोग
जीिन कालमा 30 प्रवतशत

क्षयरोग
(एन्ीरेटो्भाइरल थरेापी —एआरटी) 
वबना िरदा मा 7-10 प्रवतशत)

क्षयरोगको संक्रमण र 
मधयुमेह

क्षयरोग संक्रमण
क्षयरोग नभएको 
रोग

क्षयरोगको संक्रमण र 
एचआईभी

क्षयरोग संक्रमण
क्षयरोग नभएको 
रोग



क्षयरोग रोकथाम उपचार: क्षयरोगको संक्रमण भएपछछ रोग लाग्नबाट जोगगन िा बच्न अपनाउन सदकने 
सबभैन्ा प्रभािकारी एक उपचार वबधध हो। 

यदर तपाईं क्षयरोग लागेको व्क्तिको सम्पकदा मा हुनयुहुनछ र तपाईंको रोग प्रवतरोधात्मक क्षमता कम छ 
भने तपाईंमा क्षयरोग संक्रमण हुने सम्ािना बढी हुनछ।

एचआईभी संक्रमण, मधयुमेह र धसछलकोधसस जस्ा अिस्थाहरूले व्क्तिको रोग प्रवतरोधात्मक क्षमता 
कम गरदाछ। अन्य रोगहरूका लागग धसफाररस गररएका केही औरधधहरूले पवन व्क्तिको रोग प्रवतरो-
धात्मक क्षमता कम गनदा सक्छ।

क्षयरोगबाट वबरामी नहँुरा पवन यस रोगको संक्रमणको उपचार गनयुदा महत्त्वपूणदा हुनछ । यसो गनयुदा भनेको 
आगो नलागेको बलेा पवन आगोबाट घरलाई बचाउन सयुरक्षाको उपाय अबलम्बन गरे जस् ैहो।

क्षयरोग रोकथाम उपचार कसलाई आवशयक पर्दछ?

क्षयरोग संक्रमणको निराि
• क्षयरोग संक्रमण भएको िा नभएको यदकन गनदा ट्बूरकयु लीन स्किन टेस्ट (टीएसटी) िा इंटरफेरोन-गामा 

ररलीज एस् े (आईजीआरए) बाट परीक्षण गनदा सदकनछ। यस परीक्षणको उपलब्धता र सभदासयुलभता 
विभभन्न रेशहरूको रावट््य नीवतअनयुसार फरक फरक हुन सक्छ। क्षयरोग संक्रमण भए िा नभएको यदकन 
गनदा टीएसटी िा आईजीआरए रबु ैप्रयोग गनदा सदकन्न। 

• एचआईभी संक्रगमत (पीएलएचआईभी) िा क्षयरोग प्रभावित व्क्तिको सम्पकदा मा आएका पाचँ िरदाभन्ा 
कम उमेर समूहका बालबाछलकाहरूमा क्षयरोग रोकथाम उपचार (टीपीटी) सयुरु गनदाको लागग टीएसटी 
िा आईजीआरए द्ारा अवनिायदा परीक्षण गनयुदापनने आिश्यकता भने हँुरैन। तर पवन यी परीक्षणहरूको 
उपलब्धता बढाउन सब ै मयुलयुकहरूबाट आिश्यक पूिादाधार वनमादाण हुने कयु रामा अपेक्षा भने  गररएकोछ।

सन ्2020 मा विश्व स्वास्थ्य संगठनद्ारा जारी वनरनेभशकाले पदहचान गरेअनयुसारको क्षयरोग रोकथाम उपचारका लागग लभक्षत समूहरू

एचआईभी संक्रगमतहरू 

क्षयरोग प्रभावित व्क्तिहरूसँग सम्पकदा  भएका 
व्क्तिहरू।

ियकि, दकशोरदकशोरी र सब ैउमेरका बालबाछल-
काहरू।

विशेरगरी 5 िरदा मयुवनका बालबाछलकाहरू बढी 
जोखखममा हुनछन।्

अन्य जोखखम समूहहरू

डायलाइधसस, एन्ी–टीएनएफ (ट्युमर 
नेक्रोधसस फ्ाक्टर) को उपचार र अगं िा 
हमेाटोलोजजकल प्रत्ारोपणको लागग तयारी 
गरररहकेा वबरामीहरू। 

धसछलकोधसस भएका वबरामीहरूमा पवन 
वनस्क्रिय क्षयरोग संक्रमणको व्िस्स्थत 
रुपमा परीक्षण र उपचार गनयुदापरदाछ।



क्षयरोग रोकथाम उपचार
(सरुक्षातमक उपचार, टीपीटी)

क्षयरोग रोकथाम उपचारका धरैे विकल्पहरू छन।् तपाईंको 
डाक्टरले तपाईंको लागग सबभैन्ा राम्ो विकल्प छनौट गनदा 
सक्यु हुनेछ।
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3एचपी
ियकि, दकशोर र २ िरदाभन्ा माधथ उमेर समूहका बालबाछलकाहरूका लागग, १२ 
हप्ासम्म, हप्ामा एक पटक आइसोवनयाजजड (आईएनएच िा एच) र राइफैपेन्ाइन 
(पी) को प्रयोग गनने।

आफनो
डाक्टरसँग
परामशदा

छलनयुहोस।्

1एचपी
12 िरदाभन्ा माधथका दकशोर दकशोरी तथा बालबाछलकाहरूका लागग रैवनक मात्रामा 
एक मदहनाको लागग आइसोवनयाजजड प्लस राइफैपेन्ाइन दरने।

3एचआर
ियकि र बालबाछलकालाई ३ मदहनाको लागग रैवनक राइदफधसन (आर) प्लस 
आइसोवनयाजजड दरने। राइदफधसन औसधध एआरटी खाईरहकेा एचआईभी 
संक्रगमतहरूलाई पवन दरन सदकनछ। धरैे रेशहरूमा बालबाछलका लागग सेिन गनदा 
सजजलो हुनेगरर  उपलब्ध छन।्

6एच/9एच/36एच
ियकि र बालबाछलकाहरूमा 6 िा 9 मदहनाको लागग रैवनक रूपमा आइसोवनयाजजड 
िा धरैे क्षयरोग संक्रमण हुने ठाउँमा बस् ेएचआईभी संक्रगमतहरूमा ३६ मदहनासम्म 
रैवनक रूपमा आइसोवनयाजजड दरने।

4R
ियकि र बालबाछलकाहरूलाई 4 मदहनाको लागग रैवनक रूपमा आइसोवनयाजजड दरने।

एचआईभी संक्रगमत भएका व्क्तिहरूलाई रबु ैरेजजमेन (3एचपी र 1 एचपी) पवन दरन सदकनछ।



क्षयरोग लागेको व्क्तिसँग म कदहल्ै पवन सम्पकदा मा आएको छैन। यस्ो 
अिस्थामा के मैले क्षयरोग रोकथामको उपचार छलनयु आिश्यक छ?
छ। एचआईभी संक्रगमतहरूमा रोग प्रवतरोधात्मक क्षमता कम हुनेहुनाले 
क्षयरोग तीब्र गवतमा बढ्नसके् जोखखम हुनछ।

म एआरटी खाइराखेको छयु   तर मलाई क्षयरोग लाग्ने जोखखम कत्तिको छ?
वनयगमत एआरटी को सेिनले क्षयरोग लाग्न सके् जोखखम कम गनने भएपवन 
एचआईभी नलागेका व्क्तिहरूको राजँोमा एचआईभी संक्रगमतहरूमा 

बारमबार सोनििे प्रश्नहरू एचआईभी संक्रनमतहरूबाट

आइसोवनयाजजड खाईरहकेो बलेा मेरुरण्ड र मस्स्ष्क बादहर रहकेो नशामा हुने क्षवत 
(पेररफेरल न्यूरोपेथी) बाट बच्न भभटागमन B6 खान सदकनछ। एचआईभी संक्रगमत, 
कयु पोवरत व्क्ति तथा गभदािती मदहलाहरू लगायत क्षयरोगको जोखखममा रहकेा 
व्क्तिहरूलाई भभटागमन B6 आिश्यक परदाछ। 

यदर भभटागमन B6 उपलब्ध छैन भने िैकच्ल्पक उपायको लागग सम्बस्धित डाक्टरसँग 
सल्ाह  गनयुदाहोस।् क्षयरोग रोकथाम उपचारमा रहकेा व्क्तिहरूका लागग भभटागमन 

B6 प्राथगमकताका साथ उपलब्ध गराउन समयुरायले रावट््य क्षयरोग कायदाक्रमसँग पैरिी/बहस गनदा जरुरी छ।

समरुायले जोडराररुपमा माग गि्द आवशयक छ। 

क्षयरोग रोकथाम उपचारको धरैे फाईरा भएपवन समयुरायका सरस्यहरूमा यसका  बारेमा ज्ानको कगम रहकेोछ। 
क्षयरोग रोकथाम उपचारको प्रयोग बढाउनका लागग समयुरायका व्क्तिहरूले सदह सूचना पाउनयु परदाछ र क्षयरोग 
रोकथाम उपचारको पद्धवत माग गनदा अभभयान संचालन गनदा विभभन्न रणनीवत अपनाउनयु परदाछ। क्षयरोग जीिाणयुबाट 
संक्रमण भएको िा क्षयरोग लाग्न सके् जोखखम समूहका व्क्तिहरूले आफनो स्वास्थ्य ठीक भएको महशयुस गनदा 
सके् र औरधध प्रयोग गनदाका लागग आिश्यक नठान्न ेहुनाले यस्ो रणनीवत अपनाउनयु महत्त्वपूणदा हुनेछ।

क्षयरोगको संक्रमण हुनसके् जोखखम बदढ हुनछ। क्षयरोग रोकथाम उपचार र एआरटी को संययुति 
प्रयोगले क्षयरोग लाग्न सके् जोखखमलाई घटाउँछ।

के म एआरटी र टीपीटी रबु ैएकै साथ सेिन गनदासकछयु ?
सक्यु हुनछ। रबु ैएआरटी र टीपीटी एकैसाथ लीन सदकनछ।

मैले तीन िरदा पदहले नै क्षयरोगको उपचार गररसकेकोछयु । के मैले अझ ैक्षयरोग रोकथामको उपचार 
छलनयु आिश्यक छ?
आिश्यक छ, पदहले छलएको क्षयरोगको उपचारले तपाईंलाई पयुनः संक्रमण हुनबाट बचाउँरैन।



यदर मैले क्षयरोग रोकथामको  उपचार छलएँ भने म क्षयरोगबाट कदहलेसम्म सयुरभक्षत हुनछयु ?
विभभन्न अध्यनहरूले रेखाए अनयुसार क्षयरोग रोकथामको  उपचारले 7-15 िरदासम्म सदक्रय क्षयरोग 
हुने अिस्थालाई घटाउँछ। क्षयरोग रोकथाम उपचारले जीिन,रोग तथा रखुकट्बाट बचाउँछ। 

यदर मैले एआरटी प्रयोग गरररहकेो छयु  र मेरो सीडीसी 4 सेलको मात्रा पवन धरैे छ भने के मैले क्षयरोग 
रोकथाम उपचार छलनयु आिश्यक छ?
शोरीहरूले क्षयरोग रोकथाम उपचार सीडीसी 4 सेलको मात्रा धरैे भएपवन एचआईभीको हरेचाहको 
एक व्ापक प्ाकेजको एक दहस्ाको रूपमा छलनयु आिश्यक छ। 

म एचआईभी संक्रगमत लागूऔरध प्रयोगकतादा पवन हँु र म अदहले ओवपओइड सच्सिट्सून थरेापी 
(ओएसटी) छलइरहकेो छयु । मैले एआरटी सयुरु गरेको छैन। के मलाई क्षयरोग रोकथामको उपचार 
आिश्यक छ?
आिश्यक छ। लागूऔरध प्रयोगकतादाहरूमा क्षयरोग लाग्ने र क्षयरोगको संक्रमण हुनसके् जोखखम 
बदढ हुनछ। ओवपओइड सच्सिट्सून थरेापी (ओएसटी) सँगै ३एचपी खाइरहकेा व्क्तिहरूमा 
ओवपओइड विथडल् र अरू प्रवतकूल असरको लक्षण भए नभएको यदकन गनदा नजजकबाट अनयुगमन 
गनयुदा परदाछ। ररफास्म्पधसन नछलनयु उपययुति हुनछ। 

म हपेाटाइदटस सी लागेको र एचआईभी संक्रगमत पवन भएको व्क्ति हँु। के म क्षयरोग रोकथामको 
उपचार लीन सकछयु ? 
छलन सक्यु  हुनछ तर यसको लागग केही पररमाजदानहरू गनयुदा आिश्यक हुनसकछ। हपेाटाइदटस सी 
लागेका व्क्तिहरूले आफनो स्वास्थ्य सेिा प्ररायक िा त्चदकत्सकसँग परामशदा छलनयुपछदा।

क्षयरोग रोकथाम उपचार छलन अधघ सदक्रय क्षयरोग भए नभएको कसरी पतिा लगाउने?
एचआईभी संक्रगमत ियकि तथा दकशोरदकशोरीमा क्षयरोगको लक्षणको कृिवनङ गरेर सदक्रय 
रोगको पदहचान गनदा सदकनछ। खोकी, ज्वरो, तौल घटन्े र रातमा पधसना आउने जस्ा लक्षण भएमा 
त्स्ा लक्षण भएका व्क्तिहरूले क्षयरोगको थप परीक्षण गनयुदापछदा। क्षयरोगका लक्षण नरेखखएका 
व्क्तिहरूमा टीपीटी र एआरटी रबु ैदरनयुपछदा।  

के एचआईभी संक्रगमत गभदािती मदहलाले क्षयरोग रोकथामको उपचार 
छलनयुपछदा? 
छलनयुपछदा। एचआईभी संक्रगमत गभदािती मदहला क्षयरोगको बढी 
जोखखममा हुनछन ्  जसले गभदािती मदहला र जन्मिने बच्ा रबुमैा 
गम्ीर असर पयुग्न सक्छ। गभादािस्थाले गभदािती मदहलालाई क्षयरोग 
रोकथामको उपचार छलनबाट अयोग्य मावननयु हँुरैन तर क्षयरोग 
रोकथामको उपचारबाट हुन सके् खराब असरहरूको नजजकबाट 
अनयुगमन गनयुदापछदा।



सामानय प्रश्नहरू

वबरामी भएको महसयुस नहँुरा पवन क्षयरोग संक्रमणको उपचारको  
औरधध दकन खानयुपछदा? 
तपाईंमा क्षयरोग सदक्रय हुने सम्ाबना बढी भएको हुनाले तपाईंलाई 
स्वास्थ्यकममीले क्षयरोग रोकथामको उपचार छलन सयुझाि दरएको हो। पूरा 
अिधधको क्षयरोग रोकथामको उपचारले  क्षयरोग संक्रमणलाई  सदक्रय 
क्षयरोग हुनबाट रोक् सक्छ।

यदर औरधधको नकारात्मक असर रेखखएमा मैले के गनयुदापछदा?
यदर तपाईंले क्षयरोग रोकथाम उपचार छलरै ँहुनयुहुनछ र नकारात्मक असर तथा लक्षणहरू रेखखएमा  
तयुरुन् ैआफनो स्वास्थ्य सेिा प्ररायकसँग सम्पकदा  गनयुदापरदाछ। सामान्य लक्षणहरू जस्:ै एनोरेक्सिया 
(भोक नलाग्नयु), िाकिाकी आउनयु, बान्ा हुनयु, पेटमा समस्या हुनयु, लगातार थकान िा कमजोरी 
महशयुस हुनयु, गाढा रङको वपसाब आउनयु र पहेलँो दरशा िा जण्ण्डस हुन सक्छन।्

क्षयरोग संक्रमणको परीक्षण तथा उपचार कसले पाउनयुपछदा?
क्षयरोग वबरामीको नजजकको सम्पकदा मा आएका एचआईभी संक्रगमत ियकि, दकशोरदकशोरी, बाल-
बाछलका, भशशयु र पाचँ िरदा मयुवनका बालबाछलका र एन्ी-टीएनएफ दटट्मेन् र डायलाधससमा रहकेा 
व्क्ति तथा अगं प्रत्ारोपणको तयारीमा रहेका वबरामीमा क्षयरोग लाग्नसके् सम्ािना बढी हुनछ 
त्सैले यस्ा व्क्ति तथा वबरामीहरूमा व्िस्स्थत परीक्षण र उपचारका लागग  प्राथगमकतामा राखखनयु 
परदाछ।
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