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0नासो फा�रङ्गे   

1कास�नोमा 

दिक्ष ीाचनामा ा को “क्ाानोन न मर” पिन ािननग नासो फा�रङ ग्े कास�नोमा  हकहमा  नग क्ाासर स म� ग् साेार् क्ाासर  ो्  हकहमा ङिङ 

वषर े्ा्  99 वना न्ाा मािमेा स दगििाननछ् ् ङो  नग दर प  ष स समा ङग तर तबष  ान ानग  9 दगिि द9 वषरको षमगर ानगको ्ग ङो  नग षउङम षमगर 

 ो्  

ङारिमाक सीगङना म हवपप र्  ान् सानस षमगरमा नासो फा�रङ ग्े कास�नोमा दगिि मा षपीार ्रगर िनको  नग दर ेगरस  ान् ीर् I को रो्को िनको  नग दर 

 9%  ान् 

(्स पृ�को जानकारष समषका ्न रा कोमा पमगेा ्  ग नगदरसोे च ननर  ि पनेका  Dr. Ng Wai Tong, परामशरदाङा, Clinical Oncology ेाई 

ेा्वाद्   
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1. 2नासो फा�रङ्गे  कास�नोमा कग   ोो 

नासो फा�रङस नाकको ाा् र नरम  ्ाेगनको पनाि को तषीको ाा् ा को र फा�रङसको िा िङर जोि  को नाषकोको कग ाकमा �वि अङ ाा्  ो् नासो 

फा�रङ ग्े कास�नोमा नासो फा�रङसमा  नग  ाङक न मर  ो् 

नासो फा�रङ ग्े कास�नोमा  हकहमा  नग सतसाादा तबष  नग नाषको र  ाानषको क्ाासर  ो् 

  

2. 3नासो फा�रङ्गे  कास�नोमाका जोििमका कारक ङतव स कग -कग   नछो 

नासो फा�रङ ग्े कास�नोमाका कार् स पप र् सपमा पि ीान ्�र को नसन् शंका पद कार् समा िनन समावगश  ाननछन 

वंशा्प् ङन नासो फा�रङ ग्े कास�नोमाका ितरामषका पि ेो दजारका नाङगदार स (आमात वा, दाज ााच र ताेतािेका स सि ङ  ेाई �ा्ेाई ाादा 

समान ङकारको क्ाासर  नग जोििम षउ  ान् 

िानान िीिन्ाा स िव�ारमा षउ  नना  नग दर सि ङ दिक्ष ीाचना र  हकह नासो फा�रङ ग्े कास�नोमातान पषि ङ  नगमा  क नमतरको दजारमा ननछ 

ज न न न ा का मपल्ाङकन र �ीार रािि का ङरकारष स ङिङको ो काव सको कार्ेग  नसकन् जनावर समा ्�र का परषक् सेग पिन न न ा का 

माना �त्ािेक िानाेग नसे क्ाासर स  नग दगका को न् 

जषवनशसे षन े �पान ्न� सेाई नासो फा�रङ ग्े कास�नोमा िवकिसङ  नग जोििम कग  ष षउ र ान् 

EB ााचरसन EB ााचरस (च स�नन-तार ााचरस  ेग   ाको ज ङस ेक् स दगिाषन सकन् ेगरस जसो नासो फा�रङ ग्े कास�नोमाका ितरामष सको र्ङको 

िसरममा EB ााचरसको िव � िनद�िशङ  क वा तबष ङिङरकक स समावगश  ाननछ्  

  

3. 4 ामषेग नासो फा�रङ्गे कास�नोमाको रोकअाम कसरष ्न�ो 

रोकअामको प ि ेो ीर् ानगको  व अकर िानिपनको तानष तसालन   ोन 

• न िनेा, साािे का र कानगर   तमा रािि का वा सा ािे का िानगक रा निान  ोसछ् 

• �िनका त� न ्�द ेक् स दगिा परगमा, िवशगष ्रष स ि� को  ाानषको िेमफ नो  स दगिि मा समाव ा समम नि◌नो िी�कतसकसा् परामशर िेन  ोसछ् 

• िन्िमङ जााी सन ङपा�सा् नासो फा�रङ ग्े कास�नोमाको पा�रवा�रक चिङ ास न ानग ङपा�ेाई िन्िमङ सपमा जााी ्राषान स ोाव �दचान् 
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4. 5नासो फा�रङ्गे  कास�नोमाका कार् स कग -कग   नछो 

नासो फा�रङसको सङ  कोष समा  ाङक ससार् स दगिापनर - वा ङिवक कार् स �अाङ ननछ् 

 

 . 6नासो फा�रङ्गे  कास�नोमाको ेक् सिजेस पि ीान ्नर स�कानो 

  नासो फा�रङस नदगििनग �ङ्  ो् नासो फा�रङ ग्े कास�नोमाको ङारिमाक ीर्मा  पा ेक् स  ादसननछ् ्ैिप, न मर 

तढदस जाादा र व�रप�रको ङाङ  स फस ेान ानग िननिेििङ ेक् स दगिा पनर सकननछन 

• शषङ े रको कार्  नग जवरो, नाकतान  सा्ान तबग, �दसामा र्ङ दगििनग  

• �व् शि�  ्नगन कान तजनग ( कानमा  घनष तजग ज ङो  वा कानको नेषतान ि  ीाजर  नग्  

• स ि� को  ाानषको िेमफ नो  स  

• नाषको द �गन िनराङर आेा नाषको द �ग ( े का सपमा िनराङर नाषको द �ग , िवशगष ्रष राङषमा  

• �न  ारको  ्ाराेाचिसस,  षनाेाई द ईवना दग�ग, आवाज ेोाको  नग, िनलनमा क� नाई  नग  

• ेकजा,  �्ङा, ङ े   नग  

मािअका ेक् स द ई   ा ाादा ेगरस सम्समम दगिापनर ानग ङपा�ेग समाव ा समम िननो आोनो पा�रवा�रक िी�कतसकसा्  ागन ्न रपनर् ङपा�को 

िी�कतसकेग ङपा�ेाई �नकोेिज न ( न मर िवशगषअ  वा  नाेा�रङ्ोेिज न (कान-नाक- ाानष-नाङषको िी�कतसक  सा् जााी ्राषन िसफा�रस ्नर 

स�  ान्  
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द. 7ङपा�ेग नासो फा�रङ्गे  कास�नोमाको कसरष परषक् र िनदान ्न र ानो 

षउ जोििम वा मािअका ेक् स ा का मािनस सेग आोनो िी�कतसकेाई ाग न पनर र ङारमामा पि ीान ्�र मा िनको  नग दर षउ  नग  ादा 

समाव ा समम िन्िमङ सपमा जााी ्राषन पनर् िननिेििङ जााी स िसफा�रस ्�रान： 

• र्ङ िेनगन र्ङको िसरममा EB ााचरसको िव � िनद�िशङ ङिङरकक सको मापन ्नर  

• चा ो कोपषन नासो फा�रङसमा ा का क नसपिन �सामाा्ङाको जााी ्नर  

• ता्ो पषन नासो फा�रङसमा �सामाा्ङा स फग ेा परगमा िी�कतसकेाई जााी ्नरका ेाि् कग  ष ङाङ  स िनकालन पनर सकन 

नासो फा�रङ ग्े कास�नोमा ा को प िा ा मा िी�कतसकेग न मरको दा्रा र क्ाासर कोष स �ा् �ङ् समा फस िे का ननछ वा नसननछ ानष िनेारर् 

्नर िनन सि ङका जााी सको  व अा िमेाषनग ननछन 

 

• म्ाबग�नक �रजोनाास चमगिजह (MRI   

• कम ् नराचज  नोमोोाफ� (CT   क्ान  

• नाङषको  कस-रग  

• िनि�ङ ितरामष सेाई पोि ्नोन चिमसन नोमोोाफ� (PET   क्ान आवआ्क  नसकन  

 

7. 8नासो फा�रङ ग्े  ाससनोोा ा  उपाररह  ग - ग  रुन?् 

िी�कतसकेग िनन षपीार सको स ोाव �दन स�  ानन  

(I  रगि ्ोअगरापष 

्ो नासो फा�रङ ग्े कास�नोमाको षपीारको म ु् आेार  ो् क्ाासर कोष सेाई ना ्नर तार रगि ्ोअगरापष गे षउ पावरको रगि  सन ितम सको ङ्ो् 

्नर् षपीार दसिनक सपमा न दगिि आ    ासमम ्�रनगन 

आजके, नासो फा�रङ ग्े कास�नोमाको षपीारमा ् न मो  ेगनग  रगि ्ोअगरापषको ङ्ो् ्�रान् षपीारेग न मरमा कग िाकङ षउ  पा रगि  सन 

ितम सेाई �न मिङ �दान् ्सेग न मर कोष सेाई मानर र त्सस सम्मा व�रप�रका सामाा् ङाङ  सको रगि  सनको िरातषेाई कम ्नर्  

(II  कग मोअगरापष 

िी�कतसकेग िनि�ङ ितरामषेाई षपीारको ङाावका�रङाेाई तबाषन रगि ्ोअगरापष र समवङ� कग मोअगरापषको ङ्ो् ्न�  ा� स�  ान् िी�कतसकेग 

रगि ्ोअगरापषको ङाावका�रङाेाई वृि� ्नर रगि ्ोअगरापष ्न रपपवर र� नेष स माफर ङ रासा्िनक िषिे स �दनगननछ्  

न मर शरषरको �ा् �ङ् समा फस िे को न ानग न मरतान ा का ेक् सतान आराम �दन कग मोअगरापषेग मलङ ्नर सकन् 
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(III  शल्��्ा 

नासो फा�रङस नाषकोको तषीमा ्ि रो ्रष े कग का ननछ र म ु् सरंीना सको �िङ निजक ज ङस मि ङिकको  नगम ननछ ानग ् ङोतगेामा ितरामषको 

शल्��्ा ्नर स ज  ादसन् त्सकार् नासो फा�रङ ग्े कास�नोमाको पि ेो षपीार शल्��्ा  ोचन् ङरपिन िनि�ङ िवशगष प�रि अिङ समा 

ितरामषेाई न मरेाई शल्��्ा ्रष  नाषनग ज ङस स  वाङषमा र गको न मर स ोाव �दचन सकन्  
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8. 9नासो फा�रङ्गे  कास�नोमाका षपीार सका ज�नेङा स कग -कग   नछो 

रगि ्ोअगरापष 

रगि ्ोअगरापषको ङारिमाक   ामा ितरामषेाई वाकवाक� ेाबग, म ि स किा  नग,  वाद प�रवङरन  नग, ाोजन चजनामा कमष  नग आ�द ज ङा  ाननछ् पिनका 

  ामा ितरामषेाई म िको �लसर, नाेा ��्ारो िाेको  नग,  ाानष द �ग र कपाे ोन� ज ङा ेक्  ाननछ्  ्ैिप षपीार पपरा ा को कग  ष   ामा ्ष सतस 

 रा र जानगननछ् ङर कग  ष ितरामष सेाई रगि ्ोअगरापषको कार्ेग र ् ाे ोाअषेग कम र ् ाे षतपादन ्न�  ादा िङनष सको म ि स किा  नग ाचर न सकन् 

्सका �िङ�र� ितरामष सेाई िनन �व अा स  नसकननछन 

 िङनष सेाई  �न�नस िमि ्ा ( म�् कानमा जेन  नग   नसकन जसेग आंिशक �व्शि�  ्न सकन्  

 िङनष सेाई नगमपोरोमिघ त े र (दााङको जोन�  क ापन  नग  नसकन जसेग ेकजाको �न ापिङ िनमत्ाषन सकन्  

 �लपसंु्क ितरामष सेाई चा ो�ाचन का्र वा �सकम नार का्रमा �वरोे  नसकन्  

कग मोअगरापष 

क्ाासर िव �को िषिे सेग क्ाासर कोष सेाई मान� ा ङापिन िङनष सेग सामाा् कोष सका िवााजनेाई पिन ङााव पानरनछ् ितरामष सेाई 

वााङा  नग, कपाे ोन�, पिाेा ेाबग, ाोजन चजनामा कमष  नग,  नगिम्ा ( राङा र� कोष सको �ााव  नग  सगङा र� कोष स   नग र जसेग ङिङरका शि� 

 नाषनग  नसकनछ जसकार् ितरामष सको सिजेस सं�म्  नसकन् ्सका �िङ�र�, मृ् ेाको का र् पिन  न सकननछ् 

 

 

 . 10नासो फा�रङ्गे कास�नोमाका ितरामष सेग आफस ेग  ्ा ार ्न रपनरो  

ितरामष स रगि ्ोअगरापष ्न राादा �ि  र पिनका साअस �रकारषका �विेमा  नग सम ्ा स ङिङ सीगङ  न पनर् अप स ोत ोेग ितरामष सेाई रो्ेाई 

सकारातमक सपमा सामना ्नर मलङ ्नर सकन् 

िन्िमङ ागन ान 

• रगि ्ोअगरापष प�ाङ, ितरामष सेाई  �न�नस  कसननरे ( तार कानम◌ा जेन  नग , नाेा िीेाषनग (नाेामा जेन  वा �ङ् सेग काम न्न� 

आ�द ज ङा ज�नेङा स  नसकननछ् िन्िमङ ागन ानेग षिीङ षपीारको स िनि�ङ ्नर्  

• िन्िमङ ागन ानेग प नरा्मन र मगना नािससको ङारिमाक पि ीान र षपीारेाई �न मिङ �दन पिन सकननछ् 
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दााङ सडनग र म िको स�ंम्तान रोकअाम 

रगि ्ोअगरापषेग र ् ाे ोाअषको  ावेाई कम ्न�न, त्सकार् ितरामष सको दााङ सडनग समाावना षउ  नसकन् त्सकार् िङनष सेग ्सो ्न र ोसछ 

ा�  ानन  

•  ्िे्ा िानगक रा र पग् पदाअर स कम िान  ोसछ, िाना िा पिन ङ  ाङस आोना दााङ माझन  ोसछ र जााी ्नर िन्िमङ सपमा दाङ िी�कतसक सेाई 

ाग न  ोसछ्  

• म िेाई िीसो रा�  ोसछन ितरामष सेग स � ाादा �ि  न न पानषेग िाजा को सफा पाङेो जाेषदार कप ाेग म ि सफा ्न र ोसछ्  

• म ि स किा  नग का्रेाई �ो तढनतान रो� े �पान र म�दरा सगवन ्नर नोडन  ोसछ् 

रगि अगरापषेग ेकजा  न सकन् ितरामष सेग आोनो म िको ेिीेोपनाेाई वृि� ्नर  रगक �दन म िका  ा्ाम स ्न रपनर् 

ाोजन  

• ितरामष सेग �रकारषेाई तबाषन षउ ङो�नन र षउ क्ाेोरष् � िान पनर् 

• ेगरस ङा�र का, मसा गेदार वा स किा र सा�ो िाना स निान  ोसछ् 

• शि� ो ्ेाई वृि� ्नर पोष्् � पपरक स िपषन  ोसछ्  

नाेाको  ्ा ार 

रगि ्ोअगरापष ्रगको वरपरको नाेा र    जेगको  नसकन्  ितरामष सेग ्स ्न रपनरन  

• सात न, मगि कग नग  िकेाजर र ि कन ेोसनको ङ्ो् न्न र ोसछ् स�ामा माचल  ि कन ेोसनको ङ्ो् ्न र ोसछ्  

• ङत्क  ामको ङकाश र UV ङकाशतान तजन  ोसछ्   

19. 11नासो फा�रङ्गे कास�नोमा क ाा फस ेानो 

•  ाानषको िेमफ नो  सको व�रप�रको कग  समा 

•  �ष, तोन म्ारो, फोकसो र केगजो ज ङा फरक कग  समा 
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