TUBERCULOSIS (TB) PREVENTION AND CONTROL PROGRAM

�निष्क्रय �य रोग (TB) सङ्क्रमणको उपचार,
�रफाम�पन (Rifampin)
तपा�लाई िनिष्�य क्षय रोग सङ्�मण, LTBI भएको छ भनी तपा�का जाँचह�ले देखाएका छन्। यसको अथर् के हो भने
तपा�को शरीरमा क्षय रोगका क�टाणुह� छन् अिन यसले तपा�लाई िबमार बनाउन सक्छ।
क्षय रोगका यी क�टाणुह�ले तपा�लाई नोक्सान पुऱ्याइरहेका छैनन् अिन यो अन्य मािनसह�मा सनर् सक्दैन। यो
क�टाणुह� सु�ावस्थामा रहेको िस्थितसरह नै हो। क्षय रोगका यी क�टाणुह� जागेको खण्डमा, ितनीह�ले तपा�लाई
िबमार बनाउन सक्छ। यो अवस्थालाई स��य क्षय रोग भिनन्छ। तपा�लाई स��य क्षय रोग भएको छ भने तपा�बाट अन्य
�ि�ह� सङ्�िमत �न सक्छन्।

स�क्रय �य रोगको म कसर� रोकथाम
गनर् सक्छु?

स��य क्षय रोग�ारा �स्त �नुबाट जोिगनको लािग तपा�ले
औषधी िलन स�ु �न्छ। �रफामिपन LTBI–को उपचारको
लािग उपयोग ग�रने एक आम औषधी हो। यसले क्षय रोगका
सुपतावस्थामा रहेका क�टाणुह�लाई ितनीह�ले तपा�लाई
िबमार बनाउनभन्दा पिहले नै माछर्। क्षय रोगका यी
क�टाणुह� शि�शाली भएको �नाले ितनीह�लाई मानर्को
लािग औषधीलाई कै य� मिहनाह� ला� सक्छ।

मैले औषधी खाइन भने के हुनेछ?

य�द तपा�ले �रफामिपन िलनुभएन, धेरै �दनसम्म िलनु बन्द
गनुर्भयो, वा तपा�का डक्टर वा नसर्ले भ�ुभन्दा पिहले नै
औषधी िलन बन्द गनुर्भयो भने तपा� स��य क्षय रोगले �स्त
�न स�ु �न्छ। तपा� र तपा�को प�रवारलाई स्वस्थ रा�को
लािग क्षय रोगका क�टाणुह�लाई मानुर् ज�री छ।

मैले BCG –को खोप लगाएको छु भने
के हुनेछ?

तपा�को डक्टर वा नसर्ले तपा�लाई �दनमा जितपल्ट अिन
जित समयसम्म �रफामिपन खानको लािग भन्छन्,
त्यहीअनुसार यसलाई खानुहोस्। भोजन िवना �रफामिपन
खानु सव��म हो। य�द तपा�को पेट िबि�एको छ भने,
तपा�ले आफ्नो �रफामिपनलाई अिलकता भोजनका साथ
िलन स�ु �न्छ अथवा यसलाई सु�े बेलामा िलने �यास
गनुर्होस्।

BCG –ले िशशुह�लाई क्षय रोगका भयानक �कारह�बाट
बचाउँ छ तर के वल के ही वषर्ह�को लािग मा�ै। यसले
िनिष्�य क्षय रोग सङ्�मण, LTBI वा स��य क्षय रोगबाट
तपा�लाई बचाउन सक्दैन। तपा�ले BCG लगाउनुभएको छ
भनेपिन, तपा�ले स्वयम् अिन अ�ह�को सुरक्षा िनिम्त LTBI
औषधी खानुपछर्।

मैले �बमार�को अनुभव गरे कै छुइन
भने मैले �कन औषधी खानप
ु छर् ?

य�द म �रफाम�पन–को खचर् उठाउन
सिक्दन भने के हुनेछ?

क्षय रोगका सु�ावस्थामा
रहेका क�टाणुह�लाई
ितनीह� जागेर तपा�लाई
िबमार बनाउनभन्दा पिहले नै
मानुर् धेरै सिजलो �न्छ।

िम�ेसोटा स्वास्थ्य िवभाग क्षय रोग कायर्�म (Minnesota
Department of Health Tuberculosis Program) बाट
ँ ा क्षय रोगको औषधी �ा� गनर्को लािग आफ्नो डक्टर
िस�ैम
वा नसर्लाई भ�ुहोस्।
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म बा�हर गइरहे को छु भने के हुनेछ?

अन्य राज्य वा शहरमा जानभन्दा पिहले आफ्नो डक्टर वा
नसर्लाई भ�ुहोस्। तपा�लाई उनीह�ले क्षय रोगको औषधी
िनरन्तर �ा� गनर्मा सहायता गनर् सक्छन्।

�निष्क्रय �य रोग सङ्क्रमण, LTBI –को
औषधी सेवनको बारे मा मैले के
जान्नुपछर् ?

क्षय रोगको आफ्नो औषधी िलन निब�सर्नह
ु ोस्। य�द तपा�ले
धेरै �दनह�सम्म यसलाई िलनुभएन भने, औषधीले काम
नगनर् पिन सक्छ। याद रा�े कितपय उपायह�बारे तल
बताइएका छन्:

•

•
•

•

•

आफ्नो िनिष्�य क्षय रोग सङ्�मण, LTBI –को उपचार
समा� नभइ�ेल बीयर, वाइन, वा रक्सी नखानुहोस्।
�रफामिपन िलइरहेको बेलामा रक्सी खाँदा तपा�को
कलेजोलाई नोक्सान पु� सक्छ।
तपा�ले खाइरहनुभएका अन्य औषधीह�को बारे मा
आफ्नो डक्टरलाई बताउनुहोस्।
गभार्धान रो�लाई कण्डोम जस्ता तगारो तेसार्उने
उपायह� अपनाउनुहोस्। �रफामिपन ले जन्म
ँ
िनयन्�णका हाम�नल िविधलाई रा�री काम गनर् �ददैन।
तपा� गभर्वती �नुभयो भने तुरन्तै आफ्नो डक्टर वा
नसर्लाई बताउनुहोस्।

अिधकांश मािनसह�लाई �रफामिपन �लँदा कु नै समस्याह�
�ँदन
ै न्। कितपय मािनसह�लाई िन� समस्याह� �न
सक्छन्:
•
•
•
•
•
•
•
•

तीन �दनभन्दा अिधक समयसम्म ज्वरो
खानमा अ�िच वा थकानको अनुभव
पेट िबि�नु वा उल्टी
पेटमा पीडा
के ही कालो िपसाब (िचया वा कफ�को रङ्गको)
पह�लो छाला वा आँखाह�
छालामा डाबर वा िचलाउनु
हात वा खु�ाह� ला�टनु वा झमझमाउनु

य�द तपा�लाई यीमध्ये कु नैपिन समस्याह� छन् भने:
1. आफ्नो औषधी िलन बन्द गनुर्होस्।
2. तुरन्तै आफ्नो डक्टर वा नसर्लाई बताउनुहोस्। अक�
एपोएन्टसम्मको लािग �तीक्षा नगनुर्होस्।

•
•

•
•

आफ्नो �रफामिपन आफू ले सिजलै दे�े स्थानमा रा�ुहोस्।
आफ्नो �रफामिपन �दनको एउटै समयमा िलनुहोस्।
उदाहरणको लािग, आफ्नो दाँत �श गरे पिछ वा सु�
जानभन्दा ठीक अिघ।
याद �दलाउनको लािग कसैलाई भ�ुहोस्।
�रफामिपन िलइसके पिछ क्यालेण्डरमा िचह्न
लगाउनुहोस्।
आफ्नो सेल फोनमा याद �दलाउने सुिवधाको उपयोग
गनुर्होस् वा अलामर् लगाउनुहोस्।
औषधीको याद �दलाउने बक्सको उपयोग गनुर्होस्।

औषधी िलन िब�सर्नुभयो भने, त्यसबारे लेखेर रा�ुहोस् अिन
आगामी एपोएन्टमेन्टमा यसबारे आफ्नो डक्टर वा नसर्लाई
बताउनुहोस्।
आफ्ना सबै मेिडकल एपोएन्टमेन्टह�मा उपिस्थत रहनुहोस्।
तपा�को उपचार रा�री अगािड ब�ढरहेको छ भनी सुिनि�त
गनर्मा तपा�को डक्टर वा नसर्ले म�त गन�छन्।
मेरो आगामी क्षय रोग औषधी सेवनसम्बन्धी एपोएन्टमेन्ट:
ता�रख:
समय:
डक्टर वा नसर्:
स्थान:
Minnesota Department of Health
Tuberculosis (TB) Prevention and Control Program
P.O. Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975
651-201-5414
www.health.state.mn.us/tb
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