यो क्षयरोग सम्बन्धि कागजात , क्षयरोगबारे जानकारी हाससल गराउन तयार गररएको सन्दर्भ सामग्रीको अनुवाद
हो। स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रकासित जापानी र्ाषामा सलन्धित कागजातमा कानूनी प्रावधान सुरसक्षत गररएको छ।

⑥
क्षयरोग भनेर ननदान भइ अस्पताल भनाा भए को अवस्थामा ・・・( दफा नं. 37)

★ क्षयरोग के हो ?
क्षयरोग भनेको, क्षयरोगको कीटाणु श्वासप्रश्वासबाट भभत्र गइ, प्रमख
ु तया फोक्सोमा सक्र
ं मण गराउने रोग हो। रोग लागेपभन खकारमा
क्षयरोगको कीटाणु देखा नपने हलक
ु ा खालको भएमा, अन्य व्यभिमा सङ्क्क्रमण हुने खतरा हुदुँ नै ।
खकारमा क्षयरोगको कीटाणु देखा पदाा भने, खोक्दा या हाभछिउुँ गदाा क्षयरोगको कीटाणु उडेर फै भलइ, त्यस कीटाणु वररपररका
व्यभिले श्वास माफा त तानेमा सङ्क्क्रमण हुने सम्भावना हुन्ि। (कथम् कदाभित् क्षयरोगबाट सङ्क्क्रभमत भइहाले पभन अवश्य भबरामी
हुने भन्ने हुदुँ नै )
क्षयरोग, भिभकत्सकको भनदेशन अनसु ार औषभि राम्रोसुँग (सािारण तया 6 मभहना भन्दा बढी ) सेवन गरेमा भनको हुने रोग हो।
★ क्षयरोगको सिू ना दाभखला
क्षयरोग भनेको सरुवा हुने रोग भएकोले, काननु मा आिाररत रहेर, भनदान गने भिभकत्सकले, भबरामीको ठे गाना, नाम थर, जन्म भमभत,
भलङ्क्ग एवम् व्यवसाय आभद स्वास््य के न्रमा सिू ना दाभखला गनुापने व्यवस्था रहेको ि।
भिभकत्सकबाट सिू ना दाभखला प्राप्त गरे को स्वास््य के न्रले, भिभकत्सा संस्थाबाट पाएको जानकारीको आिार तथा उि
व्यभि अथवा पररवारसुँग कुरा गरे र, लक्षण तथा जीवनयापनको अवस्था आभद बारे सोध्ने गदािन।्
★ अस्पताल भनाा भसफाररस तथा मानव अभिकार संरक्षण
स्वास््य के न्रले, सोिपिु को नभतजा, सुँगै बसोबास गने व्यभिहरूमा क्षयरोग सङ्क्क्रमण गराउने खतरा भएको क्षयरोग भबरामी भनेर
भनणाय गरे को खण्डमा, क्षयरोग-वाडा भएको भिभकत्सा संस्थामा भनाा हुनको लाभग " सरुवा रोगको ऐनमा आिाररत अस्पताल भनाा
भसफाररस" गनेि।
भबरामीको मानव अभिकार संरक्षण गनाको लाभग, अस्पताल भनाा भएको भबरामी अथवा उसका सरं क्षकले, आफ्नो िारणा वा उजरु ी
स्वास््य के न्रमा भनवेदन गना सक्नु हुनेि।
स्वास््य के न्रले, सरुवा रोग िानभबन सभमभत(खान्सेन्-स्यो ससन्सा क्योउसि-खाइ)का भवशेषज्ञ साथै भबरामीको िारणालाई
मध्यनजर गरेर "अस्पताल भनाा भसफाररस" भनणाय गदाि।
(नोट) अन्य रोग भएर अस्पताल भनाा हुनुपने व्यभि जसबाट सङ्क्क्रमणको खतरा नभएमा क्षयरोगको "अस्पताल भनाा भसफाररस"
गररुँदनै ।
★ सरकार बाट वहन गररने उपिार खिा
"अस्पताल भनाा भसफाररस" अनुसार, क्षयरोग -वाडा भएको भिभकत्सा संस्थामा भनाा हुने भए, अस्पतालमा हुने खिाको के ही भाग
सरकारी खिाबाट वहन हुनेि।
(आय आजान हेरेर अस्पतालमा हुनेखिा सबै सरकारले व्यहोनासक्ि।)

सरकारी अनदु ान आवेदनमा आिाररत रहेर स्वास््यके न्रले "भबरामी काडा" जारी गरर, भिभकत्सा सस्ं थामा प्रस्ततु गरे मा उपिार
खिामा सरकारी अनदु ान प्राप्त गनासभकन्ि।
★ क्षयरोगी संग सम्पका मा आउने व्यभिको स्वास््य जाुँि
स्वास््य के न्रले, आवश्यक परे को बेलामा क्षयरोगबाट सङ्क्क्रभमत भएको खतरा भएका पररवार तथा दैभनक जीवनयापन गदाा
सम्पका मा आउने व्यभि प्रभत, स्वास््य जाुँिको भसफाररस गदाि।

सोिपिु तथा परामशाकोलाभग・・

“सवदे िीहरुका सनन्धि HIV पररक्षण र स्वास्थ्य सेवामा पहुँ च वृन्धि गने सम्बन्धि अनुसिान समूह” (सकतासजमा चुतोमु
समूह ) को आधारमा तयार गररएको

