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क्षयरोग (टीबी) 
 
क्षयरोग (टीबी) एक जीवाणु सं�मण हो जुन माइकोबेक्टे�रयम �ूबरक्लोिससको कारणल े�न्छ । यसले सामान्यतया 
फोक्सोमा (पल्मोनरी �ूबरक्लोिसस) असर गछर् तर शरीरको अन्य भागह�मा पिन असर गदर्छ (एक्स�ा पल्मोनरी 
�ूबरक्लोिसस) जस्तै लिसका �िन्थह�, ह�ीह�, जोन�ह�, मे�दण्ड, मिस्तष्क र िमग�लाह� ।  
 
िक्लिनकको 
िवशेषताह�  

क्षयरोग (टीबी) एउटा �ोिनक (लामो समयदिेखको रोग) िबमारी हो । क्षयरोगबाट स�ंिमत 
हरेक दश जना �ि� मध्य क�रब एक �ि�मा लक्षणह� दखेा पदर्छ र एक ह�ा वा मिहना, 
बषर् पिछ पिन िवस्तारै िवकिसत �दँ ैआउँछ । यस्ता लक्षणह�मा िन� पदर्छन्ः 
 �ोिनक खोक� 
 खकारमा रगत 
 तौल घट्न े
 ज्वरो आउन े
 राती पिसना आउन े केही रोगीह�लाई कुनै लक्षणह� दिेखदनै । जब टीबी फोक्सो 

भन्दा बािहरको अन्य शरीरको भागमा िबकिसत �न्छ तब अन्य लक्षणह� दखेा पछर् । 
सं�मणको माध्यम यो एउटा हावा स�ंामक रोग हो । जब टीबी सं�ामक रोगीह�ले खोक्छन् वा हाँ�ु ँगछर्न,् 

जीवाणुह� हावामा फैिलन्छ र सम्भािवत �ि�ले य�द सास िभ� तान्दा जीवाणु िभ� गएमा 
रोग िनिम्तन सक्छ । 

�वस्थापन टीबीको शंका लागेको अवस्थामा चाँडो भन्दा चाँडो िच�कत्सा सल्लाह िलनुपदर्छ । आजकाल 
धेरै जसो रोगीह� टीबीको औषिध िलएर िनको भएका छन् । सामान्यतया, �भािवत 
रोगीह�लाई ६ मिहना सम्म िविभ� औषिधह�को िसफा�रस ग�रन्छ । निजकमा रहकेा सबै 
सम्पकर् ह�को चेकजाँच गनुर्पछर्, पाँच वषर्भन्दा कम उमेरका बालबािलकाह�मा (�ूबरकुिलन 
प�रक्षण र/वा छातीको एक्स˗रे (CXR) र पाँच वषर्भन्दा ब�ढ उमेर भएका बालबािलका र 
�ि�ह�मा CXR गनुर्पछर् ।) 

रोकथाम  बीसीजी (बेसीली कालमेट˗ग्यु�रन) खोपः स्वास्थ्य िवभागको टीबी र छाती सम्बिन्ध 
सेवाले हगंकंगमा जन्मेका सबै नवजात िशशुलाई बीसीजी खोप �दान गछर् । यो साना  
बालबािलकाह�लाई टीबीबाट बचाउनको लािग �भावकारी छ, तर ठूला �ि�ह�को 
लािग भने छैन । 

 �ारिम्भक िनदान र उपचारः रोग िब�नबाट रो�को लािग र सं�मण फैिलन न�दनको 
लािग टीबीको चाँड ैनै उपचार गनुर्पछर् । 

 स्वस्थ जीवनशैली कायम गन� । 
 रा�ो �ि�गत र वातावरणीय स्वच्छता कायम रा�ुहोस ्। उदाहरणको लािग, खोक्दा 

वा हाँ�ुँ गदार् नाक र मुख छो�ुहोस् । 
सोधपुछ छातीको िक्लिनक˗ सोधपुछको लािग हटलाइः २५९१ १०८२ 
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क्षयरोगको बारेमा �ाय सोिधन े��ह� 
 
Q1. के क्षयरोग एउटा गिम्भर रोग हो ? 
टीबील ेफोक्सोह�मा मा� असर गद�न । रोग �ितरोधात्मक क्षमता कम भएका �ि�ह�मा, टीबी रगतको नलीबाट 
शरीरको अन्य भागह�मा फैिलन्छ र यसले गदार् मेिनन्जाइ�टस (meningitis), पे�रका�डर्�टस (pericarditis), 
िमिलयरी टीबी (miliary TB), प्लूरल इफ्यूजन (pleural effusion) सँगै गम्भीर प�रणामह� �न्छ । 
 
Q2. के क्षयरोग हगंकंगमा �ा� छ ? 
छ । टीबी पि�मी दशेह�को तुलनामा हगंकंग र िचिनया ँमहाि�पमा �ा� छ । �भावकारी उपचार र हगंकंगमा क�रब 
िवश्य�ापी नवजात बीसीजी खोप िलनाले, पिछल्लो ४० दिेख ५० वषर्मा टीबीको दर सम� �पमा कम भएको �वृित 
दिेखएको छ । य�िप, पिछल्लो ५ वषर्मा नयाँ सूिचत अवस्थाको संख्या धरैे रहकेो र यसमा िगरावट आएको छैन । 
 
Q3. हामी आफूलाई टीबी िव�� कसरी रो� सक्छौ ँ? 

बीसीजी खोप । हालको नीित भनेको हगंकंगमा बसकेा र पिहल ेबीसीजी खोप नलगाएका सबै नवजात िशशु र १५ 
बषर्भन्दा कम उमेर भएका बालबािलकाह�लाई खोप लगाउनु हो । रा�ो स्वास्थ्य कायम रा�े र स्वस्थ जीवन शैली 
कायम गनुर् आवश्यक िनवारक उपाय हो । (थप िनवारक उपायह�को लािग स्वास्थ्य िवभागको (DH) सूचना प�मा 
हनेुर्होस्) 

 
Q4. य�द कुन ैिव�ाथ�लाई पल्मोनरी टीबी भएको प�ा लागेमा, िव�ालयल�ारा कस्ता कायर्ह� ग�रनपुछर् ? 
िव�ालयले िव�ालयमा सम्भािवत सं�ामक रोगको �वस्थापनमा डीएच(DH) मागर्दशर्न हनेर् सक्छन् । डीएचल े
सूचकांक मामलाको सन्दभर्मा जानकारी संकलन गदर्छ र स��य �पमा चेकजाँच गदर्छ । िन� कारकह�ल ेस��य 
चेकजाँचको लािग सीमा िनधार्रण गदर्छः 

 सूचकांक मामलाको सं�मणता 
 त्यही इिन्स्टच्युटमा पिछल्लो ६ मिहनामा कुनै अन्य टीबीको मामला 
 िव�ाथ�को उमेर˗य�द िव�ाथ�ह� ५ वषर् भन्दा कम उमेरको भएमा उ� जोिखम �न्छ 
 सूचकांक मामलासँगै सम्पकर्  बढाउनुहोस ्  

 
Q5: स्वास्थ्य िवभागले कक्षाको सम्पूणर्लाई छातीको िक्लिनकमा सीएक्सआर (CXR) गनर्को लािग िसफा�रस गदर्छ । 
सीएक्सआर (CXR) को �योग के हो ? य�द सीएक्सआर (CXR) सामान्य हो भन ेके हामी सबै �ठक �न्छौ ँभ�े िनि�त 
छ ? 
CXR +/- �ूबरकुिलन छाला प�रक्षण लक्षणह� नदिेखएको अवस्थाह�मा चकेजाँचको लािग �योग �न्छ । य�िप, 
सामान्य सीएक्सआर (CXR) ले टीबी सं�मणलाई अलग गनर् सक्दनै । घरायसी सम्पकर् ह� बीचमा, स��य टीबी १% 
मो �ममा उत्पादन �न्छ र स�ंामक जीवाणुजिनत सकारात्मक मामला धेरै नै कम ०.१४% मा उत्पादन �न्छ । 
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Q6: उपचार गनुर् अिघ रोगी कसरी स�ंामक िथयो ?  
+ve पल्मोनरी टीबीको धब्बा भएका युवाह� सँग खुला �पमा रहनु भनेको बालबािलकाह�को लािग सबैभन्दा 
डरलाग्दो जोिखम हो । टीबी भएका बालबािलकाह�ले िवरलै अन्य बालबािलका वा युवाह�लाई सं�मण गछर्न,् 
�कनभन ेपल्मोनरी टीबी भएका बालबािलकाह�को सास�स्वासमा केही मा�ामा मा� �ूबरकल बेिसिल उत्पादन 
�न्छ र खोक� त्यित लाग्दनै र उिचत आकारको सं�ामक तत्वह� िनस्कनको लािग बलको कमी �न्छ । य�िप, जब 
बालबािलका वा �कशोरावस्थामा युवाह�मा �ने˗�कारको पल्मोनरी टीबी �न्छ तब सं�मण �ने सम्भावना बढ्दछ, 
जुन तल �दइएको छः 
 

 खकार/ग्यािस्�क एिस्परेटको एिसड˗फास्ट धब्बा 
 सीएक्सआर (CXR) िच�मा दिेखए अनुसार फोक्सोह�को ठूलो क्षे�मा सं�िमत वा क्षित भएको 
 पातलो खकारको धरैे मा�ामा आउने र गम्भीर�पमा जोडले खोक� ला� े
 कम वायुसंचारको कारणल ेपिन सं�मण बढ्छ  

 
Q7: एउटा ब�ा टीबी˗िव��को उपचारमा भएको समयमा हामील ेके कुरामा ध्यान �दनपुछर् ? 
युवाह�को जस्त,ै एउटा ब�ाले �त्यक्ष अवलोकन उपचार (DOT) मा रहरे ६ मिहना सम्मको ३˗४ �कारको औषधीह� 
िलनुपदर्छ । केमोथेरापी �भावकारी �न्छ र सफल �न ेसम्भावना ब�ढ �न्छ, �दइएको औषिधको अनुपालन रा�ो �न्छ । 
अिधकांश रोगीह�ले टीबी˗िव��को औषिध सहन सक्छन् । सम्भािवत �ितकूल असरह�मा वाकवाक� �ने र बान्ता 
आउने, भोक कम ला�,े ज्वरो आउने, �रङटा ला�े, कान बजेको जस्तो �न,े जिन्डस �न,े दिृ� धिमलो �ने, डाबर आउन े
र िचलाउन ेजस्ता �न्छन ्। य�द तपा�को ब�ालाई मािथका लक्षणह� भएमा तपा�ले िच�कत्सा सहयोग िलनुपदर्छ । 
 
Q8: किहल ेदिेख ब�ा िव�ालयमा फकर् न सक्छ ? 
धेरैजसो अवस्थाह�मा, ब�ालाई �भावकारी औषिध उपचारको सु�वातको २ ह�ा पिछ सं�ामक˗नभएको भ� 
स�कन्छ । त्यसैल,े ऊ स्कूल फकर् नको लािग सक्षम छ । 
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