Minnesota Department of Health (मिनेसोटा स्वास््य मवभाग)
सम्भामवत सङ्क्रिणकारी क्षयरोग हुने मिरािीका लामग श्वासप्रश्वासका घरे लु सावधानीहरू
मिरािीको नाि: _______________________________________________

जन्ि मिमत: ____/____/____

स्थानीय जन स्वास््य मनकाय: ______________________________________

फोन: (_____)__________________

TB मिककत्सक: ________________________________________________

फोन: (_____)__________________

ँ ो मिककत्सकसँग अको TB एपोइन्टिन्ट: __________________________
तपाईक
मिरािीसँग जानकारीहरूको सिीक्षा गने _______________________________

(मिमत) ____/____/____

ँ ो जाँि अनुसार तपाईल
ँ ाई अरू िामनसहरूिा सनन सक्ने प्रकारको क्षयरोग (TB) भएको देमिएको छ। तपाई ँ अमहले नै अस्पताल िस्नु पदैन। तपाईक
ँ ो
तपाईक
ँ
मिककत्सकले TB को उपिार गने औषमध लेमिकदएको हुनसक्छ। तपाईको घरिा आउँ दा स्वास््य किीहरू आफ्नो सुरक्षाको लामग िास्क लगाउन सक्छन।।
तपाई ँ मििु, साना िच्चाहरू अथवा HIV वा क्यान्सर जस्ता रोगको कारणले रोग प्रमतरोध क्षिता किजोर भएका िामनसहरूको छेउछाउिा िस्नु हुँदैन।
ँ ो घरका 5 वषन भन्दा कि उिेरका िच्चाहरू भए कु नै मिककत्सकद्वारा उनीहरूिा TB को
ककनभने उनीहरूलाई सङ्क्रिण मवरुद्ध लड्न िुमककल पछन। तपाईक
ँ ो साथिा िस्न सक्छन।।
जाँि गराएर TB रोग लाग्निाट ििाउने औषमधहरू सेवन गदै तपाईक
ँ े गनुन पने जरुरी कु राहरू यस प्रकार छन।:
आफ्नो TB का कीटाणुहरू अन्य िामनसहरूिा सनन नकदन तपाईल



तपाई ँ िोक्दा वा छछक्दा सधै ँ आफ्नो िुि वा नाक छोप्नुहोस।। कोही िामनसहरूलाई गरि तरल पदाथन मपउँ दा िोकी कि लाग्ने गछन।



ँ े िास्क
घरिा हुँदा, अरूले प्रयोग गने कोठा जस्तै िाथरुि वा भान्सािा कि सिय मिताउनुहोस।। सँगै घरिा िस्ने पररवारका सदस्यहरूको नमजक तपाईल
लगाउनु पदैन।



स्वास््य किीहरू िाहेक अन्य िामनसहरूलाई घरिा न ल्याउनुहोस।। अरूलाई भेट्न नजानुहोस।।



सक्नुहुन्छ भने, घरिा पङ्क्िाको प्रयोग गनुनहोस। वा झ्याल िुल्ला राख्नुहोस।। यसिाट हावा वारपार हुन सहायता पुग्छ। तपाई ँ आफ्नो िास्क नलगाइ घर
िामहर िुल्ला हावािा जान सक्नुहुन्छ।



ँ ो TB को उपिार गने सवोत्ति उपाय हो। तपाईक
ँ ो मिककत्सक तथा जन स्वास््य नसनले तपाईल
ँ ाई
प्रत्यक्ष देिरे ििा हुने औषमध उपिार (DOT) तपाईक
ँ हाँ आएर आफ्नो अगामि TB औषमध िुवाउनेछन।। आफ्नो TB को औषमधका िारे िा कु नैपमन सिस्या
DOT िारे भन्नेछन।। एकजना स्वास््य किी तपाईक
अथवा प्रश्नहरू भए स्वास््य किीलाई भन्न नमिसननुहोस।।



काि, मवद्यालय, पूजा गने ठाउँ , पुस्तकालय, अथवा ककराना पसल वा हुलाक कायानलय जस्ता सावनजमनक स्थलिा नजानुहोस।।



िस, ट्याक्सी, रे ल, तथा हवाईजहाज जस्ता सावनजमनक यातायातको प्रयोग नगनुनहोस।।



ँ ो मिककत्सकले तपाईक
ँ ो जाँि गरे र TB को औषमधले काि गरे को छ वा छैन
मिककत्सकलाई भेट्ने आफ्नो सिै एपोइन्टिन्टहरूिा तपाई ँ जानुपछन। तपाईक
भन्ने पत्ता गनेछन।। कु नै एपोइन्टिन्टिा जानु भएन भने, TB मनको पानन लािो सिय लाग्न सक्छ।



ँ ो मिककत्सक वा नसनले तपाईल
ँ ाई अनुहारिा लगाउने एउटा मविेष िास्क कदनेछन।। तपाई ँ मक्लमनक वा अस्पताल जाँदा यो िास्क लगाउनुहोस।।
तपाईक



ँ ो मिककत्सक वा जन स्वास््य नसनले तपाई ँ िास्क लगाउन िन्द गरे र आफ्नो सािान्य कािकाजिा कफतान हुन सक्ने सियिारे िताउनेछन।।
तपाईक

यकद आफ्नो TB वा यसको उपिारिारे कु नै प्रश्न भएिा मिककत्सक वा जन स्वास््य नसनलाई भन्नुहोस।:
मलइएको: न्यु यकन मसरट स्वास््य मवभाग। हमस्पटलाइजेिन एण्ि कम्यूमनरट मिस्िाजन अभ TB प्यािेन्ट्स प्रोटोकोल इन मक्लमनकल प्र्यामक्टसेज म्यान्युअल,
2004.
सन्दभन सािग्रीहरू: सेन्टर फर मिमजज कन्रोल एण्ि मप्रभेन्िन। गाइिलाइन्स फर मप्रभेमन्टङ द रान्समििन अभ िाइकोब्याक्टेररयि ट्युिरकु लोमसस इन हेल्थके यर सेरटङ्क्स, 2005. MMWR 2005; 54(न.RR-17): [38, 45].
सेन्टर फर मिमजज कन्रोल एण्ि मप्रभेन्िन। कन्रोमलङ ट्युिरकु लोमसस इन द युनाइटेि स्टेट्स: ररकिेन्िेिन्स फ्रि द अिेररकन थोरामसक सोसाइरट, CDC,
एण्ि द इन्फे क्िस मिमजज सोसाइरट अभ अिेररका। MMWR 2005; 54(न. RR-12): [28].
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