
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।  

“सवदेिीहरुका सनन्धि HIV पररक्षण र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृन्धि गने सम्बन्धि अनुसिान समूह” (सकतासजमा चुतोमु 

समूह ) को आधारमा तयार गररएको 

⑧ 

 

 

 

क्षयरोग भनेर ननदान भएको अवस्थामा・・・(दफा न.ं 37 को 2)  

 

 
 
 
 
★क्षयरोग के हो ? 
 
क्षयरोग भनेको, क्षयरोगको कीटाण ुश्वासप्रश्वासबाट भभत्र गइ, प्रमखुतया फोक्सोमा संक्रमण गराउन ेरोग हो। रोग लागपेभन खकारमा 
क्षयरोगको कीटाण ुदखेा नपने हलकुा खालको भएमा, अन्य व्यभिमा सङ््कक्रमण हुने खतरा हुुँदनै। 
 
खकारमा क्षयरोगको कीटाण ुदखेा पदाा भन,े खोक्दा या हाभछिउुँ गदाा क्षयरोगको कीटाण ुउडेर फैभलइ, त्यस कीटाण ुवररपररका 

व्यभिल ेश्वास माफा त तानमेा सङ््कक्रमण हुन ेसम्भावना हुन्ि। (कथम ्कदाभित ्क्षयरोगबाट सङ््कक्रभमत भइहाल ेपभन अवश्य भबरामी 

हुने भन्न ेहुुँदनै) 

क्षयरोग, भिभकत्सकको भनदशेन अनुसार औषभि राम्रोसुँग (सािारणतया 6 मभहना भन्दा बढी) सेवन गरेमा भनको हुन ेरोग हो। 

क्षयरोगको औषभि सेवन गना थालपेभि, खकारमा हनुे कीटाण ुअत्याभिक कम हुन्ि। 

★क्षयरोगको सिूना दाभखला  

क्षयरोग भनेको सरुवा हुने रोग भएकोल,े कानुनमा आिाररत रहरे, भनदान गन ेभिभकत्सकल,े भबरामीको ठेगाना, नाम थर, जन्म 
भमभत, भलङ््कग एवम ्व्यवसाय आभद  स्वास््य केन्रमा सिूना दाभखला गनुापने व्यवस्था रहकेो ि। 
 
भिभकत्सकबाट सिूना दाभखला प्राप्त गरेको स्वास््य केन्रल,े भिभकत्सा संस्थाबाट पाएको जानकारीको आिार तथा उि व्यभि 

अथवा पररवारसुँग कुरा गरेर, लक्षण तथा जीवनयापनको अवस्था आभद बारे सोध्ने गदािन्। 

★ अस्पताल भनाा भसफाररस र सम्पका मा आउन ेव्यभिको स्वास््य परीक्षण 

 स्वास््य केन्रले, सोिपिुको नभतजा, सुँग ैबसोबास गने व्यभिहरूमा क्षयरोग सङ््कक्रमण गराउन ेखतरा भएको क्षयरोग भबरामी भनरे 

भनणाय गरेको खण्डमा, क्षयरोग-वाडा भएको भिभकत्सा संस्थामा भनाा हुनको लाभग "सरुवा रोगको ऐनमा आिाररत अस्पताल भनाा 

भसफाररस" गनेिन्। 

साथै, स्वास््य केन्रले, आवश्यक परेको बेलामा क्षयरोगबाट सङ््कक्रभमत भएको खतरा भएका पररवार या दभैनक जीवनयापन गदाा 

सम्पका मा आउन ेव्यभि प्रभत, स्वास््य जाुँिको भसफाररस गना सक्दि। 

 (नोट )अन्य रोग भएर अस्पताल भनाा हुनपुन ेव्यभि जसबाट सङ््कक्रमणको खतरा नभएमा क्षयरोगको लाभग "अस्पताल भनाा 

भसफाररस" गररुँदनै। 

 

★ उपिार खिामा सरकारी अनुदान 

  क्षयरोगको उपिार गदाा, उपिार खिा मध्ये केही भाग सरकारी अनुदानबाट वहन गरर, व्यभिगत भार कम गररभदन ेप्रणाली 

उपलब्ि ि। 

(पिाभडको पषृ्ठ हनेुाहोस)्  

 

 


