
यो खोकी, स ाँचै्च रुघ  ले गर् ा ल गेको हो ?（ネパール語）

ज प नम  हरेक दर्न ५० जन  भन्द  बढी ब्यक्तिम  क्षयरोग भेदिन्छ ।

क्षयरोग पूर्ा रुपम  दनममाल भएको छैन । 

टोक्यो मा हरेक बर्ष ३ हजार जनामा यो रोग भेटटन्छ। त्यसको ३ भागको १ भाग २० बर्ष देखी ६० बर्ष उमेरका ब्यक्ति पदषछन ।

क्षयरोग कम नै पदन उमेरक  ब्यक्तिल ई ल ग्न सक्छ ।

क्षयरोग भनेको कस्तो रोग हो? 

क्षयरोग भनेको जीवाणुबाट हुने संक्रमण हो।

तर यदी टबरामीले खोके्न तथा खकार फाल्ने बेला ध्यान टदएमा वररपरीको ब्यक्तिलाई संक्रमण हुुँदैन ।

 (हाइटकन) - जीवाणु बाटहर टनक्तिनु 

साथै , टबरामीले प्रयोग गरेको कोठा तथा अन्य सामान पटन टनसंक्रमण गनुष आवश्यक छैन ।

संक्रटमत व्यक्ति को १० -२० % ब्यक्तिमा मात्र रोग देक्तखन्छ। 

धेरै जस्तो संक्रमण भएको ६६ मटहना देक्तख २ बर्ष टभत्र रोग देक्तखन्छ। तर धेरै समय पछी मात्र रोग देक्तखने पटन हुन सक्छ।

सुरुमा खोकी लागे्न ज्वरो आउने जस्ता लक्षण देक्तखन्छ। तर टय लक्षण रुघा खोकी सुँग टमल्ने हुनाले क्षयरोग पता लाग्न समय लाग्न सक्छ ।

　ज्वरो

　खोकी

　धेरै थक ई ल ग्नम 

　ख न मन नल ग्नम 

२ हफ्त  भन्द  बढी खोकी ल गेम  स्व स्थ्य परीक्षर् गर उनमस्। 

खोकी, ज्वरो, ख न मन नल गे्न, शरीरको वजन घते्न ,समते्न बेल  पदसन  आउने, धेरै थक ई ल गे्न जस्त  लक्षर् 
रे्क्तखएम  छ तीको एक्स -रे गरी दिदकत्सकसाँग सल्ल ह गनमास्।

क्षयरोग राम्ररी उपचार गराएमा टनको हुन्छ।

< स्व स्थ्य हेरदवि र ल दग >

दनयदमत स्व स्थ्य ज ाँि

　टनयटमत स्वास्थ्य जाुँच गने बेला टवसृ्तत पररक्षण आवश्यक भएमा पररक्षण गराउनुस्।  

　लक्षण नदेक्तखए पटन टनयटमत स्वास्थ्य जाुँचमा क्षयरोग देक्तखने सम्भावना हुन्छ। 

स्वस्थ जीवनय पन

　सनु्तटलत आहार, टनयटमत आराम र पयाषप्त टनद्रा स्वस्थ जीवनयापनको लाटग जरुरी छ।

　धुम्रपान सके सम्म त्यागेर, अनावश्यक दाइटटङ नगनुषस्।     

खोकी ल गे्न बेल म  ममख छोपेर खोके्न ब नी बस ल्नमस् । 

खोकी लागेको तथा हाछु्य आउने बेला माि लगाउने गनुषस्। 

अचानक खोकी अथवा हाछु्य आउला जस्तो भएमा मुख र नाक टटशु्यले छोपु्नस् ।

खोके्न तथा हाछु्य गने बेला नटजक भएका मान्छेहरु बाट मुख टाढा मोडेर गनुषस्। 

खकार अथवा टसंगान छोए पछी हात धुनुस् ।  

＜वररपररको म न्छेल ई क्षयरोग भएम  ＞

उपचार सुरु गरी सके पछी टबरामी ब्यक्ति िुल अथवा अटफस फटकष एर आए पटन अन्य मान्छेलाई यो रोग सदैन ।

टवरामीहरुलाई राम्रो व्यबहार गनुषस्।

हामी सबैले क्षयरोगको बारेमा सही जानकारी प्राप्त गरी टबरामीलाई राम्ररी उपचार गनष सहयोग गनुषस्।

क्षयरोगको ब रेम  कम नै दिन्त  ल गेको कम र  भएम  दशन्यमकम  स्व स्थ्य केन्द्र, रोग रोकथ म दबभ ग , फोन नं : ०३-५२७३-३८६२ म  
फोन गनमास्।


