Minnesota Department of Health (मिनेसोटा स्वास््य मवभाग)

मनस्कृ य TB सङ्क्रिणको उपचार

सववसाधारणका लामग

ँ ो जाँचिा तपाइलाई मनस्कृ य TB सङ्क्रिण, वा “LTBI”
तपाईक
ँ ो
भएको पाइएको छ। थोरै सङ्क््यािा TB का कीटाणुहरू तपाईक
शरीरको धेरैवटा भागहरू, जस्तै फोक्सो, हाड वा िृगौलािा
फै मलएको छ।
ँ ो शरीरिा कु नै नोक्सान गरे का छैनन्।
TB को कीटाणुले तपाईक
ँ ो शरीरले
मयनीहरू “सुषुप्त” तर अझै जीमवत नै छन्। तपाईक
मयनीहरू मवरुद्ध लड्न सक्ने भएसम्ि TB का कीटाणुहरू “सुषुप्त”
ँ ाई LTBI हँदा अरू िामनसहरूलाई TB सनव
रहनेछन्। तपाईल
सक्दैन।
ँ ो शरीरले TB को कीटाणु मवरुद्ध लड्न छाडेिा,
यदद तपाईक
मयनीहरू “मिउँ झेर” फै मलन थाल्नेछ। LTBI हने कु नैपमन
िामनसलाई कु नैपमन िेला यस्तो हन सक्छ। कीटाणुहरूको वृमद्ध
भएर फै मलन थालेपमछ यो अवस्थालाई “सदरय TB रोग”
भमनन्छ। सदरय TB रोग लागेको िामनस धेरै मिरािी हन तथा
अरूलाई पमन TB सानव सक्छन्।
िैले सदरय TB रोगको रोकथाि कसरी गनवसक्छु ?
ँ ाई सदरय TB रोग
तपाईल
लाग्निाट िचाउने औषमधहरू
हन्छन्। आइसोमनयामजड (INH)
LTBI को उपचारिा प्रयोग हने
प्रचमलत औषमध हो। INH ले
ँ ाई मिरािी िनाउन पाउनु
तपाईल
भन्दा पमहला “सुषुप्त” TB का
कीटाणुहरूलाई िाररददन्छ। TB
का कीटाणुहरू समजलै निने
भएकोले, मयनीहरूलाई िानव औषमधलाई धेरै िमहना लाग्छ।
ँ ो मचदकत्सकले िन्द गनुव हन्छ नभनेसम्ि हरे क ददन सेवन
तपाईक
गरे िा INH ले राम्रो काि गछव। आफ्नो INH भोको पेटिा सेवन
गनुवहोस्।
उपचार राम्रो चल्दै गरे को मनमित गनवलाई INH सेवन गरे को
ँ े हरे क िमहना एक पटक आफ्नो स्वास््य सेवा
अवमधिा तपाईल
प्रदायकलाई भेट्नु पनेछ।

िैले LTBI औषमधका िारे िा के थाहा पाउनु पछव?
धेरैजना िामनसहरू हरे क ददन कु नै सिस्या िेगर INH
ँ े मनम्न के ही कु राहरूको ध्यान
सेवन गने गदवछन्, तर तपाईल
ददनुपछव:
•

तीन ददन भन्दा िढी ज्वरो

•

खानािा अरुमच, वजन घट्ने, वा कु नै कारण मिना
थकान

•

वाकवाक वा वान्तााः
INH चक्की सेवन गनव थालेपमछ कसै कसैलाई
ँ ाई यस्तो
हल्का वाकवाक लाग्ने गदवछ। तपाईल
भएिा, औषमध खाँदा थोरै खाना खाने गनुवहोस्
अथवा औषमध सुत्ने िेलािा सेवन गनुवहोस्। तीन
ँ ाई वाक वाक भइ रहेिा,
ददन पमछ पमन तपाईल
तुरुन्तै मक्लमनकिा सम्पकव गनुवहोस्।

•

पेट दुख्ने

•

गाडा रङ्क्गको मपसाप (मचया वा कफी रङ्क्ग)

•

ँ ो हने
आँखा वा छाला पहेल

•

छालािा डािर वा मचलाउने

•

हात खुट्टा मनदाउने वा झनझन गने

•

तीन हप्ता भन्दा िढी खोकी

रामत पमसना आउने
ँ ाई यी कु नैपमन सिस्या देखा परे िा, तुरन्तै
तपाईल
•

मक्लमनकिा सम्पकव गनुह
व ोस् – अको एपोइन्टिन्ट सम्ि
पखेर निस्नुहोस्।
अन्य िहत्वपूणव कु राहरू:
•

•

ि मिरािी नभए पमन दकन औषमध सेवन गनु?
व

INH सेवन गरे को अवमधिा िादक पदाथव मपएिा
कलेजोलाई क्षमत पुग्न सक्छ। LTBI उपचार पुरा
नहन्जेलसम्ि मियर, वाइन, वा मलक्वर न मपउनुहोस्।
ँ े अन्य कु नै औषमध सेवन गदै गरे को भएिा वा
तपाईल
तपाई ँ गभववती भएिा आफ्नो मचदकत्सकलाई भन्न
नमिसवनुहोस्।

ँ ाई मिरािी िनाउन पाउनु भन्दा
मयनीहरूले “मिउँ झेर” तपाईल
ँ ो शरीरको TB का कीटाणुहरू िाररददन्छ।
पमहला INH ले तपाईक
याद राख्नुहोस्, “सुषुप्त” अवस्थािा हँदा TB को कीटाणुलाई िानव
सहज हन्छ।
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मनस्कृ य TB सङ्क्रिणको उपचार - पृष्ठ 2
िैले औषमध सेवन नगदाव के हन्छ?
ँ े INH सेवन गनुव भएन भने अथवा चाँडै सेवन गनव
यदद तपाईल
ँ ाई सदरय TB रोग लाग्न सक्छ। LTBI हने
िन्द गरे िा, तपाईल
कसैलाई कु नैपमन िेला यस्तो हनसक्छ। तपाई ँ आफू तथा आफ्नो
पररवारलाई यस्तो हन नददनुहोस्!
िैले BCG खोप मलएको भएिा के गनुव पछव?
TB भइ रहने देशहरूिा, धेरै जना िामनसहरूले BCG खोप
लगाएका हन्छन्। BCG ले िच्चाहरूलाई TB िाट िचाउन सक्छ,
तर यसले के ही वषव िार काि गछव।
BCG खोप लगाएका िामनसहरूलाई सदरय TB रोग लाग्न सक्छ!
ँ े BCG मलएको भएपमन, LTBI को औषमध सेवन गरे र
तपाईल
आफू लाई अझै िचाउन सक्नुहन्छ।
िैले औषमध दकन्न नसक्ने भएिा के हन्छ?
मिनेसोटा स्वास््य मवभागिाट मनाःशुल्क TB को औषमध प्राप्त
गनवलाई आफ्नो मचदकत्सक वा नसवलाई भन्नुहोस्।
ि अन्यर सदाव के हन्छ?
यदद तपाई ँ अको राज्य वा सहरिा जानु हँदछ
ै भने, सनुव भन्दा
पमहला आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकलाई भन्नुहोस्। तपाई ँ त्यहाँ
गएपमछ पमन TB औषमध पाइरहने मनमित गनविा उनीहरूले
ँ ाई िद्दत गनव सक्छन्।
तपाईल

िेरो TB को औषमध सेवन गनव कसरी याद राख्नु?
ँ ो INH हरे क ददन सेवन गनुव अत्यन्त जरुरी छ।
तपाईक
ँ े धेरै ददन खानु भएन भने औषमधले काि गदैन।
तपाईल
मचदकत्सकले िन्द गनुव नभनेसम्ि औषमध खाइ रहनुहोस्।
ँ ाई याद ददलाउने के ही उपायहरू:
तपाईल
ँ े हरे क ददन देख्न सक्ने ठाउँ िा औषमध राख्ने
• तपाईल
गनुवहोस्।
• पररवारको सदस्य वा कु नै साथीलाई सधै ँ याद
ददलाउन लगाउनुहोस्।
• औषमध खाइ सके पमछ क्यालेन्डरिा हरे क ददन मचन्ह
लगाउनुहोस्।
• औषमध खान सम्झाउने मपल ररिाइण्डर िक्सको
प्रयोग गनुवहोस्।
• सधै ँ एकै सियिा औषमध खाने गनुवहोस्। उदाहरणको
लामग, दाँत िाझेपमछ, ब्रेकफास्ट खाइसके पमछ, वा सुत्न
जानु भन्दा एकै क्षण पमहला।
ँ े कु नै ददन खान मिसवनु भयो भने, लेखेर
यदद तपाईल
राख्नुहोस् र अको पटकको जाँचिा मचदकत्सक वा नसवलाई
भन्नुहोस्।

ँ ो मक्लमनक/मचदकत्सक/नसव:
तपाईक

तपाई ँ आफू , आफ्नो पररवार र मिरहरूलाई
TB िाट िचाउनुहोस् – आफ्नो सिै TB
औषमधहरू सेवन गनुह
व ोस्!
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