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TB कन्ट्याक्ट इन्ट्भमेस्टगशेन (आफ्नो नमिक आउन ेव्यमिहरूको 

िााँच) भनकेो के हो? 

कसैलाई सक्रिय TB रोग लागेको भएिा, अरूलाई पमन रोग 

सरेको छ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउनु अत्यन्ट्त िरुरी हुन्ट्छ। िन 

स्वास््य किीहरूले रोग फैललदैछ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउने 

कायवलाई कन्ट्याक्ट इन्ट्भेमस्टगेशन भमनन्ट्छ। 

TB लागेको िामनसले थाह ैनपाइ अरूलाई रोग सानव सक्छ। यक्रद 

अरूलाई TB सरेको छ भने, मिरािी पनविाट िचाउने औषमधको 

आवश्यकता पछव।  

TB कन्ट्याक्ट इन्ट्भेमस्टगेशनको िेला तपाईाँले िन स्वास््य 

किीलाई क्रदने िानकारी गोपनीय रहनेछ। तपाईाँको गोप्यताको 

सदा संरक्षण गररन्ट्छ। 

TB कन्ट्याक्ट इन्ट्भमेस्टगशेनिा के हुन्ट्छ? 

िन स्वास््य किीले तपाईाँ कमहले दमेि िोक्न वा मिरािी हुन 

थालेको भनेर सोध्नेछन्। तपाईाँको घरिा िसे्न िामनसहरू, 
पाहुनाहरू, िच्चाहरू, साथीहरू, सहकव िीहरू, सहपाठीहरू र िच्चा 

हनेे व्यमिहरू लगायतका तपाईाँ साँग ैभएका सम्पणूव 

िामनसहरूिारे याद गने प्रयास गनुवहोस्।  धेरै हप्ता वा िमहना 

अमग तपाईाँ िोक्न वा मिरािी हुन थालेको सियलाई सम्झनुहोस्। 
त्यसपमछ िन स्वास््य किीले कसलाई TB को िााँच गराउनु पछव 

भन्ने मनणवय मलनेछन्। 

तपाईाँल ेआफ्नो िन स्वास््य किीलाई भनेका कुराहरू मनिी 

मववरण हुनेछ। तपाईाँले अनुिमत नक्रदएसम्ि तपाईाँको िन स्वास््य 

किीले तपाईाँको नाि वा तपाईाँको मववरण कसैलाई पमन भन्ने 

छैनन्। यसको अथव तपाईाँ आफ्नो िन स्वास््य किीसाँग इिानदार 

हुन सकु्नहुन्ट्छ।  

तपाइको िन स्वास््य किीले तपाईाँको घरको अथवा तपाईाँले 

सिय मिताउने अन्ट्य स्थानहरूको हावाको प्रवाहिारे िााँच गनव 
सक्छन्। यसिाट कसलाई TB िााँच गराउनु पने भनेर मनणवय मलन 

समिलो हुन्ट्छ। 

तपाइको िन स्वास््य किीले िामनसहरूको TB छाला िााँच 

गराउने व्यवस्था गनेछन्, तर कसलाई TB छ भनेर उनीहरूलाई 

भन्ने छैनन्। तपाइसाँग सिभन्ट्दा िढी सिय साँग ैहुने िामनसहरूको 

िााँच पमहला गररन्ट्छ।  

TB कन्ट्याक्ट इन्ट्भेमस्टगेशनिा सिय लाग्छ। िााँचको आवश्यकता 

पने प्रत्येकको िााँच गररने तपाइको िन स्वास््य किीले मनमित 

गनव चाहन्ट्छन्। यसै कारण, तपाईाँको िन स्वास््य किीले 

तपाईाँलाई धेरै पटक प्रश्नहरू सोध्न सक्छन्। उनीहरूले तपाईाँलाई 

पमछ केही मभन्ट्दै प्रश्नहरू सोध्न सक्छन्। उनीहरूले सि ै

िानकारीहरू िुझ्ने उद्देश्यले यसो गररएको हो। याद राख्नहुोस,् 
तपाईाँल ेआफ्नो िन स्वास््य किीलाई भनका कुराहरू मनिी 

मववरण हुनछे। 

िामनसहरूलाई TB कसरी सछव?  

कसलैाई पमन TB लाग्न सक्छ। फोक्सोको TB भएको कसैले 

िोक्दा अथवा लछक्दा, TB का कीटाणुहरू हावािा फैमलन सक्छ।  

 
यक्रद फोक्सोको TB भएको कसैको नमिक िसु्न भयो भने, तपाईाँले 

उनीहरूको TB को कीटाणु श्वासद्वारा आफ्नो फोक्सोमभत्र पसाउन 

सकु्नहुन्ट्छ। यसरी तपाईाँलाई TB सनव सक्छ।  
 

हात मिलाउाँदा वा िाना, थाल िटुका, कपडा वा अन्ट्य वस्तुहरूको 

िाध्यििाट तपाईाँलाई TB सनव सक्दनै।      
 
 
 
 

मनस्कृय TB सङ्क्ििण तथा सक्रिय TB रोग िीच के मभन्नता छ? 

शरीरिा TB का कीटाणुहरू प्रवेश गरेपमछ, मयनीहरू प्राय 

“सुषुप्त” अवस्थािा िान्ट्छन्।  यसलाई “मनस्कृय TB सङ्क्ििण” 
वा “LTBI” भमनन्ट्छ। “सुषुप्त” TB को कीटाणुले तपाईाँको 

शरीरिा कुनै नोक्सान गदनै वा तपाईाँलाई मिरािी िनाउाँ दनै। 
LTBI धेरै वषव सम्ि रहन सक्छ। तपाईाँको शरीरिा TB को 

कीटाण ुछ भने म्यान्ट्टक्स TB छाला िााँचद्वारा पत्ता लाग्न सक्छ। 

“सक्रिय TB रोग” भनेको TB को कीटाण ु“मिउाँझेर” वृमि भइ 

तपाईाँको शरीरिा हामन पुर्  याउन थाल्ने अवस्था हो। सक्रिय TB 
रोग लागेको िामनसहरू धेरै मिरािी हुन सक्छन्। TB का 

लक्षणहरूिा मनको नहुने िोकी, विन घट्ने, िानािा अरूमच, 
रामत पमसना आउन,े ज्वरो र छाती दखु्ने पदवछ।  यक्रद फोक्सोिा 
TB छ भने, यो अरू िामनसहरूिा सनव सक्छ।  

LTBI भएका लगभग 10% िामनसहरूिा सक्रिय TB रोग लाग्न 

सक्छ।  यक्रद तपाईाँको अन्ट्य कुनै स्वास््य सिस्याहरू छ भने, यो 

िोमिि िढ्न सक्छ।  

 

 LTBI तथा सक्रिय TB रोगको उपचार गन ेराम्रो 

औषमध पाइन्ट्छ। 
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यक्रद िलाई सक्रिय TB रोग लागकेो छ भन,े िेरो इष्टमित्रहरूको 

सरुक्षा कसरी गनुव? 

तपाईाँले गनुवपने चारवटा िहत्वपूणव कुराहरू: 

1. मनदशे अनसुार आफ्नो TB औषमध मलनहुोस।् तपाईाँले 

आफ्नो TB को औषमध मलन शुरु गरेपमछ, औषमधले काि 

गरेको वा नगरेको थाहा पाउन मचक्रकत्सकले िााँच गनेछन्। 
औषमधले पयावप्त TB का कीटाणुहरू िारेपमछ तपाईाँले 

औषमध सेवन गरर राख्नु पछव,  तर तपाइिाट TB सनव 

पाउाँ दनै।  

2. तपाईाँको TB अरूलाई नसन ेअवस्था नभएसम्ि, तपाईाँ 

िोक्दा सदा आफ्नो िुि छोप्नुहोस्।   

3. अरूलाई TB को कीटाणु सनविाट रोक्न तपाईाँले गनव सके्न 

कुराहरूिारे तपाईाँको िन स्वास््य किीले तपाईाँलाई 

िताउनेछन्। 

 तपाईाँ सावविमनक स्थल, काि र मवद्यालयिाट टाढा 

िस्न िरुरी हुनसक्छ। 

 तपाईाँले आफ्नो घरिा पाहुनाहरू आउनिाट रोकु्न 

पनवसक्छ।  

4. तपाईाँको िन स्वास््य किीलाई TB कन्ट्याक्ट 

इन्ट्भमेस्टगशेनिा सहायता गनुवहोस।् तपाईाँको िन स्वास््य 

किी तपाईाँको इष्टमित्रलाई स्वस्थ तथा TB िाट सुरमक्षत 

राख्न चाहन्ट्छन्।   

 
 
 
 

DRAFT 

िलैे मचनकेो कसलैाई फोक्सोको TB रोग लागेको छ। िैल ेके 

िान्न ुपछव? 

यक्रद कुनै सक्रिय TB रोग लागेको कुनै व्यमिसाँग तपाईाँले धेरै 

लािो सिय मिताउनु भएको छ भने, तपाईाँको शरीरिा 

श्वासिाट TB को कीटाणु पसेको हुन सक्छ। तपाइको TB िााँच 

गराउनु अत्यन्ट्त िरुरी छ। 

तपाईाँको िन स्वास््य मवभागले तपाईाँको लामग आवश्यक 

परेिा एउटा मनशुल्क म्यानटक्स िााँच गराउने व्यवस्था गनेछ। 

यक्रद तपाइको म्यानटक्स िााँच  “नकारात्िक,” (सािान्ट्य) 
आएिा तपाईाँको शरीरिा सम्भवत TB को कीटाणु छैन। 
यसिारे मनमित हुनलाई, धेरै हप्ता पमछ िामनसहरू ले अको 

िााँच गराउन आवश्यक पनव सक्छ। 

यक्रद तपाईाँको म्यानटक्स िााँच “साकारात्िक” आएिा 

तपाईाँको शरीरिा TB को कीटाण ुछ। तपाइलाई मनस्कृय TB 
सङ्क्ििण (LTBI) वा सक्रिय TB रोग लागेको छ भन्ने पत्ता 

गनव तपाईाँले मचक्रकत्सकलाई दिेाएर छातीको एउटा एक्स-रे 

गराउनु पनेछ। यक्रद तपाइलाई LTBI भएिा, TB को कीटाणु 

िाने औषमधहरू सेवन गनुव अत्यन्ट्त िरुरी छ। 

साना िच्चाहरू अथवा HIV वा कुनै कुनै स्वास््य सिस्या 

भएका िामनसहरूलाई TB रोग लागे्न सम्भावना अरुभन्ट्दा िढी 

रहन्ट्छ। म्यानटक्स िााँच नकारात्िक दमेिएिा पमन उनीहरूले 
औषमध सेवन गनुव पनव सक्छ। 

यक्रद तपाईाँलाई TB (मनको नहुने िोकी, विन घट्ने, रामत 

पमसना आउन,े िनािा अरुमच, ज्वरो, छाती दखु्ने) का लक्षणहरू 

दमेिएिा, तपाइको म्यानटक्स िााँच नकारात्िक भए पमन 

मचक्रकत्सकलाई दिेाउनु पछव। 

पमहलान ैिरेो म्यानटक्स िााँच साकारात्िक दमेिएको भएिा 

के गनुव पछव? 

यक्रद तपाईाँको म्यानटक्स िााँच सकारात्िक भएको कुनै मलमित 

मववरण तपाइमसत भएिा, तपाईाँले अको गनव िरुरी छैन। यक्रद 

यस्तो मववरण छैन भने, तपाईाँले हाल अको िााँच गराउनु पछव। 
यसिाट तपाईाँलाई दखु्दनै। 

पमहला BCG िोप मलएको छ भन?े 

BCG ले तपाईाँलाई सदा TB िाट िचाउाँ दनै। BCG िाट 

छालाको म्यानटक्स िााँच सदा साकारात्िक हुन्ट्छ भन्ने होइन।  

यक्रद तपाईाँले BCG िोप लगाउनु भएको छ भने, तपाइले 
छालाको म्यानटक्स िााँच गराउनु सुरमक्षत हुनेछ।  


