
(टिबी) नियन्तत्रण गिने

तपाईंको  
क्षयरोग  

के अपेक्षषा गिने र कसरी स््वस््थ रहिे



(टिबी)
यटि तपषाईं टिबी रोगले ग्रससत न्तययूयोक्क बषासीहरू 
मध्येको एक 

हो भने, उपचार र सहायता खोज्न महत्त््वपूर््ण छ। 
टिबी एउिा गम्भीर रोग हो, तर यो सही उपचारले 
यो रोग ननको हुन्छ। तपाईं जनत नछिो सुरु गनु्णहुन्छ, 
त्यनत न ैननको महसुस गनु्णहुनेछ।

अस््वीकरर्: प्रयोग गररएका सम्परू््ण तस््वीरहरू उदाहरर्का लागग मात्र 
हुन ्। कुन ैपनन गचत्त्रत व्यक््तत मोडले हुन।्

तपाईंको  
क्षयरोगको उपचषार गि्क 



ल्यषािेन्ति टिबी संक्रमण 
“ल्यािेन्ि टिबी“ ्वा “टिबी 
संक्रमर्“ पनन भननन्छ

तपाईंले त्बरामी महसुस 
गनु्णहुन्न 

टिबीको परीक्षर् ननतजा 
सामान्यता सकारात्मक हुन्छ

तपाईंले यसलाई अन्य 
व्यक््ततहरूमा सान्ण स्तनुहुन्न

तपाईंले त्बरामी महसुस 
गनु्णहुन्छ

टिबीको परीक्षर् ननतजा 
सामान्यता सकारात्मक हुन्छ

तपाईंले यसलाई अन्य 
व्यक््ततहरूमा सान्ण स्तनुहुन्छ

सक्क्रय टिबी रोग 
“सक्क्रय टिबी“ ्वा “टिबी रोग“ 
पनन भननन्छ
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यटद तपाईंको शरीरमा ल्यषािेन्ति टिबी छ भिे, ती टिबी 
क्किार्ुहरू तपाईंको शरीरमा सनुतरहेका छन।् 

यटद तपाईंको शरीरमा सक्क्रय टिबी छ भिे, त्यो टिबी 
क्किार्ुहरू तपाईंको शरीरमा बढ़ीरहेका छन।् सक्क्रय टिबीले 
सामान्यतया तपाईंको फो्तसोमा असर गछ्ण , तर यसले 
तपाईंको शरीरको अन्य भागहरूमा पनन असर गन्ण स्तछ।

सक्क्रय टिबी भएको व्यक््ततले खो्तदा, बोल्दा ्वा हाँच््छयू 
गदा्ण, जी्वार्ुहरू हा्वाको माध्यमद््वारा सछ्णन।् अन्य 
माननसहरूले सास फदा्ण ती जी्वार्ुहरू शरीरमा नछरेर टिबी 
गराउन स्तछन।्
सक्क्रय टिबीको संकेत र लक्षणहरू:
• तीन ्वा धेरै हप्तासम्म खोकी लाग्नु ्वा खोकीमा रगत देखखनु
• अल्छछी र कमजोर महसुस गनु्ण
• खानामा अरूगच र तौल घट्नु
• ज््वरो आउने र/्वा राती पससना आउने

टिबीकषा िईु्विषा
चरर्हरूका बारेमा
जषान्तिुहोस ्
सकषारषात्मक टिबी परीक्षणको अ्थ्क तपषाईंकषा शरीरमषा 
टिबी रोगकषा जी्वषाणुहरू छि ्भन्तिे हो। तपषाईंको 
शरीरमषा ल्यषािेन्ति टिबी ्वषा सक्क्रय टिबी छ भिी हेि्क 
तपषाईंको चचक्कत्सकले ्थप परीक्षणहरू गि्क सक्छ।
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ल्यषािेन्ति टिबीको उपचषार भएि भिे यो सक्क्रय टिबी 
बन्न स्तछ। तपाईंले त्बरामी महसुस नगरे तापनन, 
टिबीका जी्वारु्हरूलाई “जगाएर“ सक्क्रय टिबी बन्न 
नटदन औषगध से्वन गन्ण महत्त््वपूर््ण हुन्छ। 

सक्क्रय टिबीले तपाईंलाई एकदमै त्बरामी बनाउन स्तछ। 
औषगध से्वन गना्णले तपाईंलाई ननको हुन र तपाईंको साथी 
र परर्वारहरूमा जीिारु्हरू फैसलनबाि बच्न मद्दत गननेछ। 
जनत चाँडो तपाईंले औषगध से्वन गन्ण सुरु गनु्णहुन्छ, 
त्यनत चाँड ैतपाईं काममा ्वा व्वद्यालय जान स्तनुहुनेछ।

सक्क्रय टिबीको
रोक्थषाम गिु्कहोस ्
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केही ्वर््क अगषाडि, मलेै पोजजटिभ टिबी छषालषा जषाँच 
गरषाएपनछ मेरो चचक्कत्सकले मलषाई यो अदृष्य टिबी हो 
भन्तिु भयो। मलेै आफयू लषाई स््वस््थ भएको महसुस गरें 
त्यसकषारण उहषाँले टििुभएको और्चि खषाइि। गएको 
मटहिषा, मलेै एकिमै बबरषामी भएको महसुस गि्क ्थषालें; 
मलषाई खोकी लषागेको र ज््वरो आएको च्थयो। अटहले 
्थषाहषा पषाएँ क्क मलषाई सक्क्रय टिबी छ। मलेै िेरै मषात्रषामषा 
और्चि पनि खषािुपछ्क  र मलेै मषानिसहरूलषाई बबरषामी 
बिषाएको हुिसक्छु। मलेै अदृष्य टिबीको और्चि 
खषाएको भए, यस्तो अ्वस््थषा िआउि सक््थयो।

- Anila, 28, Queens

“

”
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केही त्बमारी तथा औषगधहरूले तपाईंको प्रनतरक्षा 
प्रर्ालीलाई कमजोर बनाउन स्तछ र यसले ल्यािेन्ि  
िीबीलाई सक्क्रय टिबी बनाउने सम्भ्वना बढी हुन्छ।
तपषाईंको सक्क्रय ्वषा ल्यषािेन्ति टिबीको उपचषार पटहले र यसको िौरषािमषा, 
तपषाईंले निम्ि कषाय्क गिु्कभएको छ ्वषा लक्षण छि ्भिे आफ्िो 
चचक्कत्सकलषाई बतषाउिुहोस:्

• अन्य औषगधहरू से्वन गरररहनु भएको छ
• HIV/AIDS, मधुमेह ्वा अन्य स््वास््थ्य समस्याहरू
• गभ्ण्वती हुनुहुन्छ ्वा नछटै् हँुदैहुनुहुन्छ
• स्तनपान गराइरहेको हुनुहुन्छ

आफ्िो िेरैजसो  
उपचार
गरषाउिुहोस ्

तपषाईंको चचक्कत्सकले टिएको सब ैऔर्चि खषािे 
गिु्कहोस।् तपषाईंले स््वस््थ महसुस गिु्कभयो ्वषा अझ 
रषाम्ो भएको महसुस गि्क सुरु गिु्क भए तषापनि तपषाईंले 
आफ्िो और्चि खषाि छोड्िुभयो भिे तपषाईंले अझ 
िरषाम्ो भएको महसुस गि्क सक्िुहुन्तछ।
• छोिकेो ्वषा भुलेको खुरषाकले तपषाईंको टिबीलषाई और्चि- 
प्रनतरोघी बिषाउँछ-यसको अ्थ्क तपषाईंको और्चिले तपषाईंको 
शरीरमषा जी्वषाणुहरुलषाई अब उपरषान्तत मषाि्क सक्िैि। टिबीको 
और्चि-प्रनतरोघीले उपचषार गि्क गषाह्ो हुन्तछ र और्चि गि्क 
िईु्वर््कसम्म सलि सक्छ।
  o तपाईंले एक खुराक मात्र भुल्नु भयो भनेपनन, ननधा्णरर् 

गरेअनुसार औषगध खाइराख्नुहोस।्
  o तपाईं एक ्वा बढी खुराक भुल्नु भयो भने तत्काल आफ्नो 

गचक्कत्सकसँग कुराकानी गनु्णहोस।्

• उपचषारको अ्वचिमषा आफ्िो व्वशरे् ध्यषाि आफै रषाख्िुहोस।्
  o मटदरा से्वन नगनु्णहोस।् टिबीको औषगध खाँदा मटदरा से्वन 

गरेमा यसले तपाईंको फो्तसोलाई असर पुया्णउँछ।
  o धुम्रपान गन्ण छोड्नुहोस।् तपाईंलाई मद्दत आ्वश्यक छ 

भने, 311 ्वा 1-866-697-8487 मा फोन गनु्णहोस ््वा  
nyc.gov/health मा जानुहोस ््वा “NYC Quits“ (NYC 
इस्तीफा) मा जानुहोस।्

https://www.nyc.gov/site/doh/index.page


(10) (11)

आफ्िो और्चि
से्वन गन्ण
सम्झिुहोस ्

यी उपषायहरूले मद्दत गि्क सक्छि:

• तपाईंको गचक्कत्सकको ननदनेशन अनुसार आफ्नो औषगध 
से्वन गनु्णहोस।् 

• आफ्ना सबै औषगधहरू एउिै स्थानमा राख्नुहोस।्
• तपाईंले आफ्नो औषगध से्वन गन्णलाई सभत्त ेपात्रोमा प्रत्येक टदनलाई 
माक्ण  गनु्णहोस।्

• तपाईंले आफ्नो घरको कोठामा एउिा याद राख्ने नोि पोस्ि गनु्णहोस,् 
जस्त ैभान्सामा।

• तपाईंको फोन ्वा घडीमा अलाम्ण सेि गनु्णहोस।्
• तपाईंलाई आफ्नो औषगध से्वन गन्ण याद गराउनको लागग परर्वार ्वा 
साथीहरूलाई अनुरोध गनु्णहोस।्

• तपाईंको उपचारमा तपाईंलाई ट्याकमा रहन मद्दत गनने एउिा नन:शलु्क 
से्वा प्रत्यक्ष रूपमा अ्वलोकन गररने थेरापी (directly observed 
therapy, DOT) को बारेमा आफ्नो स््वास््थ्य स्याहार प्रदायकसँग 
कुराकानी गनु्णहोस।् थप जानकारीको लागग पषृ्ठ 14 हेनु्णहोस।्

टिबी उपचषारकषा
संभाव्वत पाश््व्ण प्रभा्वहरूको
बषारेमषा बुझ्िुहोस ्
धेरैजसो माननसहरूले कुन ैसमस्याहरू त्बना टिबीको 
औषगध खान्छन,् जबकी अन्यलाई यसको पाश््व्ण 
प्रभा्व हुन्छ।
तपषाईंलषाई निम्िसलखखत पषार््व्क प्रभषा्वहरू छि ्भिे, 
आफ्िो और्चि से्वि गि्क रोक्िुहोस ्र तत्कषाल आफ्िो 
चचक्कत्सकलषाई सम्पक्क  गिु्कहोस:्

• ्वाक्वाकी आएमा, ्वान्ता भएमा ्वा खानामा अरूगच भएमा
• पेि दखेुमा
• हेराइमा धसमलो ्वा परर्वत्णन हुने भएमा
• छाला ्वा आखँाहरू पहेँलो भएमा
• छालामा त्बत्बरा आएमा ्वा गचलाएमा
• औलंा ्वा खुट्ाका औलंाहरूमा काउकुती लागेमा
• जोननी दखेुमा
• गाढा ्वा खैरो वपसाब आएमा
• तीन टदन ्वा सोभन्दा बढी समयसम्म ज््वरो आएमा
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तपाईंलाई सक्क्रय टिबी छ भने, स््वास््थ्य व्वभागको मुद्दा 
व्य्वस्थापकले तपाईंलाई उपचारको क्रममा सहायता 
गनु्णहुनेछ। यो से्वा नन:शुल्क हो। 
खो्तदा ्वा हाच््छयू गदा्ण तपाईंले आफ्ना परर्वार र साथीहरू सटहत 
अन्यलाई टिबीका जी्वार्ूहरू फैलाउनु भएको हुनस्तछ। तपाईंको मुद्दा 
व्य्वस्थापकले नतनीहरूलाई टिबीको परीक्षर् गन्णको लागग मद्दत गन्ण 
स्तनुहुन्छ।

तपषाईंको मुद्दषा व्य्वस््थषापक तपषाईंसँग निम्िको बषारेमषा कुरषाकषािी 
गिु्कहुिेछ:

• तपाईंका लक्षर्हरू
• तपाईंले भ्रमर् गनु्णभएका ठाउँहरू
• तपाईंका ्वरपर भएका माननसहरू

तपषाईंको
मुद्दा व्य्वस्थापकसँग
कुरषाकषािी गिु्कहोस ्

मेरो मषासमलषा व्य्वस््थषापकले मलेै उपचषार सुरु्वषात गिु्क 
भन्तिषा अगषाडि िेरै जसो समय बबतषाएकषा मेरो सम्पक्क मषा 
भएकषा मषानिसहरूको िषाम सोध्िु भयो। मेरो मषासमलषा 
व्य्वस््थषापकले मेरषा सम्पक्क मषा भएकषा मषानिसहरूलषाई 
टिबीको परीक्षण गिु्कपछ्क  भिी नतिीहरूलषाई फोि 
गिु्कपछ्क  ्वषा भेट्िुपछ्क  भन्तिुभयो। सषा्थै, उहषाँले कस-
कसलषाई फोि गिु्कपछ्क  भिी हषामीले सुची बिषायौं। 
मेरो मषासमलषा व्य्वस््थषापकले मेरो पररचय गोप्य रषाख्िे 
प्रनतज्षा गिु्कभयो।

- Carlos, 42, Brooklyn

“

”



 Morrisania Chest Center  
 1309 Fulton Ave.,  
 First Floor 
 Bronx, NY 10456

1  Corona Chest Center  
 34-33 Junction Blvd., 
 Second Floor 
 Jackson Heights, NY 11372

2

 Fort Greene Chest Center  
 295 Flatbush Ave. Ext.,  
 Fourth Floor 
 Brooklyn, NY 11201

3

1

2
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संसषाििहरू न्तययूयोक्क  ससिी स््वषास््थय 
व्वभषाग (NEW YORK CITY 
HEALTH DEPARTMENT) 
चेस्ि सेन्तिस्क:
• तपषाईंको भषार्षामषा नि:शुल्क 
से्वषाहरू प्रिषाि गछ्क

• स््वषास््थय बीमषाको  
आ्वर्यकतषा पिदैि

• अद्यषागमिको जस््थनत 
बषारेमषा सोचििैंि

प्रत्यक्ष रूपमषा अ्वलोकि गररिे चचक्कत्सषा (DOT): तपाईंको 
औषगध से्वन गनने बेला भयो भने, स््वास््थ्य व्वभागको 
काय्णकता्णले तपाईंलाई काममा, घरमा, सभडडयो सम्मेलन 
माफ्ण त ्वा टिबी क््तलननकहरूको स््वास््थ्य व्वभाग मध्ये कुन ै
एकमा भेट्न स्तनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईंका प्रश्नहरूको 
ज्वाफ टदन स्तनुहुन्छ र तपाईंलाई आफ्नो उपचारको 
ट्याकमा रहन मद्दत गन्णस्तनुहुन्छ। DOT को बारेमा थप 
जान्नका साथै कसरी भना्ण गनने बारेमा जान्नको लागग आफ्नो 
गचक्कत्सकसँग कुराकानी गनु्णहोस।्

्थप जषािकषारीको लषाचग:

• nyc.gov/health/tb मा जानुहोस ्
• 311 मा सम्पक्ण  गनु्णहोस ्र टिबीको बारेमा सोध्नुहोस ्
• cdc.gov/tb मा जानुहोस ्

(14)

https://www.cdc.gov/tb/
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/tuberculosis.page
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