
 
 

 

क्षय रोगको असर 
िव  भर 
क्षय रोग िव यापी पमा िनर तर पले एउटा िनकै ठूलो वा य 

सम या हुन पुगेको छ  । िव  वा य सङ्गठनको आकँडा अनुसार 
िव को जनसङ्ख्याको एक ितहाइ भाग क्षय रोगबाट ग्रिसत रहेको छ 

। सन खालको क्षय रोग लागेको भनेर डाक्टरले रोग पिहचान गरेको 
१२ लाख नयाँ मामलाह  पिन छन ्  फल व प िव भरी प्र येक वषर् 
१५ लाख मािनसह  मन गरेका छन ्।  
 

राि य पमा 
िबतकेा दईु दशकह मा क्यानाडामा सिक्रय क्षयरोग लागेको त य 

फेला परेको मामलाह को सङ्ख्या   घटेको छ । यद्यिप सन ्२००४ मा 
समेत क्यानाडामा १६१३ जनालाई सिक्रय क्षयरोग लागेको त य फेला 
पारेको िथयो ।  
 

थानीय पमा 
िमडलसेक्स ल डनमा प्र येक वषर् सिक्रय क्षयरोगका औसत  १० वटा 
नयाँ मामलाह  फेला परेको छ । हाम्रो क्षत्रमा औषिध अवरोधक 

क्षमता भएको क्षय रोग समेत फेला परेको छ । 
 

क्षयरोग भनेको के हो ? 
माइको याक्टेिरयम युबरक्युलोिसस भिनने याक्टेिरयाबाट 

क्षयरोग हु छ । यसले सामा यतः फोक्सोमा सङ्क्रमण गछर्  तर  
यसले शरीरको अ य भागमा पिन सङ्क्रमण गनर् सक्छ ।  
 

क्षयरोग कसरी फैल छ  ? 
क्षयरोगबाट सङ्क्रमण भएको रोगी मािनसले खोक्दा हा युँ गदार् वा 
कुरा गदार् खेरी उसको मुख वा नाक बाट हावामा क्षयरोगको 
याक्टेिरया फैल छ र अक  यिक्तले वास फेदार् खेरी आ नो 
फोक्सोमा यो याक्टेिरया िनलेमा यो रोग सछर्  ।  
 
 
 
 
 
 
 
 

िनि क्रय क्षयरोग के हो  ? 
हाम्रो शरीरको रोग प्रितरोधा मक क्षमताले सङ्क्रमणलाई 

िनय त्रण गनर् सक्षम हुने भएकोले क्षयरोगको जीवाणु ासबाट 

शरीर िभत्र प्रवेश गनार्ले सामा यतः एक जना यिक्तह लाई 

िबरामी बनाउँदैन । यस मािनसको शरीर िभत्र यो जीवाणु 
जीिवत तर िनि क्रय रह छ । यसलाई िनि क्रय क्षयरोग भिन छ 

। यसलाई क्षयरोग सङ्क्रमण र अप्र यक्ष क्षयरोग पिन भिन छ 

। िनि क्रय क्षयरोग भएका मािनसह  िवरामी होइनन ् र 
ितनीह ले अ लाई क्षयरोग फैलाउँदैनन ्। 
 

सिक्रय क्षयरोग भनेको के हो ? 
यिद एक जना यिक्तको रोग प्रितरोधा मक क्षमताले क्षयरोगको 
जीवाणुलाई विृद्ध हुनबाट रोक्न सकेन भने ितनीह ले सिक्रय 

क्षयरोग िवकास गछर्न ् । यसका लक्षणह  िन न िलिखत 

लगायतका हुन सक्छन ्

 खोकी 
 खोक्दा खेरी रगत वा खकार िन कनु 
  वरो 
 राती सु दा खेिर पिसना आउनु 
 शरीरको तौल घ नु 
 थकाइ लाग्नु 

सिक्रय क्षयरोगले फोक्सो वा ास नलीलाई असर पारेमा 
यसलाई सङ्क्रमण योग्य भिन छ । यिद यसले शरीरको अ य 

भागमा सङ्क्रमण गरेको छ भने यो सङ्क्रमण योग्य हुने 

स भावना कम हु छ । 
 

के िनि क्रय क्षयरोग सिक्रय क्षयरोगमा 
िवकिसत हुन सक्छ  ? 
हुन सक्छ िनि क्रय क्षय रोगी भएको एक जना यिक्त यिद 

उसको रोग प्रितरोधा मक प्रणालीले क्षयरोगको जीवाणुलाई विृद्ध 

हुन बाट िनय त्रण गनर् सकेन भने उ सिक्रय क्षय रोगीमा 
िवकिसत हुन सक्छ । सङ्क्रिमत भएको दईु वषर् िभत्रमा सिक्रय 

क्षय रोगीमा िवकिसत हुने स भावना किरब ५ प्रितशत रहेको 
हु छ । यसपिछ उसको बाँकी जीवनकालमा सिक्रय क्षयरोगमा 
िवकिसत हुने ५ प्रितशत स भावना हु छ । 

 

क तो यिक्त सिक्रय रोगीमा िवकिसत हुन सक्छ ? 
 
िन न िलिखत यिक्तह  सिक्रय क्षय रोगीको पमा िवकिसत हुने स भावना 
बढी हु छ नाबालक र वद्ध बढी तनाव ग्र त भएको अनुभव गन यिक्तह  र 
िविभ न वा य स ब धी कमजोर प्रितरक्षा प्रणाली भएका मािनसह   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्षयरोग छाला जाँच भनेको के हो ? 
तपाईँको पाखुराको छालामुनी थोरै मात्रामा युवरक्युिलन प्रोटीन भिनने तरल 

पदाथर्को सुई िदइ छ । यसको दईु वा तीन िदन पिछ तपाई आ नो पाखुरा 
जाँच गनर्को लािग फकर आउनु पछर्  अिन यिद प्रितिक्रया भएको छ भने 

यसको नाप गिरने छ । क्षय रोगीसँगको लसपसबाट क्षयरोग सङ्क्रमण 

हुनको लािग एउटा िनि त आकारस मको प्रितिक्रयालाई मात्र सकारा मक 

मािन छ । 
 

सकारा मक छाला जाँचको अथर् के हो ? 
सामा यतः एउटा सकारा मक छाला जाँचको अथर् तपाईँ आ नो जीवनको 
कुनै समयमा क्षयरोगको जीवाणुद्वारा सङ्क्रमण भएको जनाउँछ । तपाईँमा 
सिक्रय क्षयरोग नभएको िनि त गनर्को लािग एक जना िचिक सकले 

छातीको एक्स रे र खकार नमुना जाँच ज ता अझ बढी जाँचह  गनुर् हुनेछ । 
िनि क्रय तथा सिक्रय दवुै खालको क्षयरोगले सकारा मक प्रितिक्रया देखाउँछ 

। 
 
 
 
 
 

सबै सिक्रय क्षय रोगका मामलाह लाई वा य 

एकाइद्वारा पुरा जाचँ गिर छ । क्षय रोगीसँग धेरै समय  

िबताएका मािनसह लाई क्षयरोग छाला जाचँ गनर् 
प्रो साहन गिर छ ।  

सङ्क्रिमत हुनको लािग सामा यतः  एक जना यिक्त 

सङ्क्रमण भएको यिक्तसँग लामो समयस म घरी घरी 
स पकर् मा आएको हुनुपछर्   

क्षयरोग रोकथाम गनर् सिकने उपचार हुने र िनको हुने रोग हो । 
 



 

 

उपचार 
प्रायजसो मामलाह मा सिक्रय क्षयरोगलाई िनको पानर् र सिक्रय क्षय 

रोगलाई िवकिसत हुनबाट रोक्न सक्ने एि टबायोिटकह  उपल ध 

छन ् । क्षयरोग िव द्ध ल नको लािग प्रयोग गिरने सबैभ दा चलन 

च तीको औषिध आइसोनायिजड आइएनएच पाइरािजनामाइड  

िपजेडए िरफा पीन र इथा बुटोल हो । यिद तपाईँमा िनि क्रय 

क्षयरोग छ भने यो िनि क्रय क्षयरोग सिक्रय क्षयरोगमा पिरणत 

हुनसक्ने स भावनाबाट रोक्नको लािग तपाईँको िचिक सकले 

तपाईँको लािग नौ देिख बा  मिहनास म सेवन गनर्को लािग 

प्रोफाइलाक्सीस िसफािरस गनर् सक्छन ् । 
 
 
 
 
 
 
 

एचआइभी तथा क्षयरोग सङ्क्रमण 
एचआइभी हाम्रो शरीरको रोग िनरोधक प्रणालीलाई कमजोर पान 

एउटा जीवाणु हो र यसले क्षयरोगको सङ्क्रमण िव द्ध ल न अझ 

किठन बनाउँछ । िव यापी पमा एचआइभी भएका मािनसह को 
मृ युको मुख्य कारण  क्षयरोग हो । यस कारणले क्षयरोग र 
एचआइभी भएको मािनसह लाई यी रोगह को बारेमा िशक्षा िदनु 
आव यक छ र सकेस म चाँडो यसको उपचार गनुर् पछर्  । 
 

औषिध िनरोधक क्षयरोग 
औषिध िनरोधक क्षयरोगले सबैभ दा बढी प्रयोग गिरने उपचारप्रित 

कुनै प्रितिक्रया जनाउँदैन । सिक्रय क्षयरोगबाट सङ्क्रमण भएको 
यिक्तले आ नो औषिध सही ढङ्गले सेवन नगरेमा क्षयरोगको 
जीवाणु सङ्क्रमण भएको यिक्तले खाएको औषिधप्रित प्रितरोधा मक 

हुन सक्छ फल व प यस यिक्तले औषिध प्रितरोधी क्षमता भएको 
क्षयरोगको जीवाणु अ य यिक्तह मा फैलाउन सक्छ । िव यापी 
पमा पाइएको औषिध प्रितरोधी क्षयरोगको तर िविभ न प्रकारको 

छ । यी म येका केहीलाई उपचार गनर् यादै किठन हुन सक्छ । यस 

कारणले िचिक सकले िदएको क्षयरोगको औषिध िचिक सकले भने 

अनुसार ले सबै नै खान िनकै मह वपूणर् छ ।  
 

 

अ  बढी जानकारीको लािग कृपया िन न 

ठेगानामा स पकर्  गनुर्होस ्
 

सङ्क्रामक रोग िनय त्रण समहू 

िमडलसेक्स ल डन वा य एकाइ 
519-663-5317 ext. 2330. 

 

साधन 
 

Stop TB Partnership 
www.stoptb.org 

World Health Organization 
www.who.int/en/ 

Public Health Agency of Canada 
www.publichealth.gc.ca 

Canadian Lung Association 
www.lung.ca 

AIDS Committee of London 
www.aidslondon.com 

 
 

 

 

 

 
क्षयरोग 

 

िवगतको एउटा रोग मात्र होइन 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

त यह  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nepali 

ओटािरयोमा क्षयरोगको लािग िदइने सब ै औषिधह  

िनःशु क हुन । वा य एकाइबाट नै तपाईको 
िचिक सकले यी औषिधह  अडर्र गनर् सक्छन ्। 

त यह


