के तपाईं थप कुरा थाहा
पाउन चाहनुहुन्छ?

सम्पर्क अनुसन्धान भनेको के हो?
संक्रामक फोक्सोको क्षयरोग भएका बिरामीको नजिकमा रहने
मानिसहरू संक्रमित भएका छन् कि छैनन् वा उनीहरू स्वयम्

आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।

आफै बिरामी हुन् भनी जान्नको लागि उनीहरूको जाँच गरिन्छ।
यस जाँचमा ट्युबरकुलिन छाला परीक्षण वा छातीको एक्स-रे

www.zorg-en-gezondheid.be भ्रमण गर्नुहोस् वा आफ्नो

गरिन्छ।

राज्यमा एजेन्सी “Zorg en Gezondheid” लाई सम्पर्क गर्नुहोस्:

संक्रमणको स्रोत पत्ता लगाउनका लागि बिरामी व्यक्तिको

\ एन्टवर्प: 03 224 62 04

नजिकमा रहेका मानिसहरूको पनि जाँच गर्नुपर्छ।

\ लिमबर्ग: 011 74 22 40
\ फ्लेमिश ब्राबेन्ट: 016 66 63 50
\ वेस्ट फ्लान्डर्स: 050 24 79 00
www.vrgt.be मा जानुहोस् वा तपाईंको प्रान्तको Flemish
“Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en
Tuberculosebestrijding” (श्वासप्रश्वास स्वास्थ्य सेवा तथा
क्षयरोग एसोसिएसन) (VRGT) मा सम्पर्क गर्नुहोस्:
\

एन्टवर्प:
बर्चेम: 03 287 80 10 - टर्नहाउट: 014 41 13 62

\

लिमबर्ग: 011 22 10 33

\

इस्ट फ्लान्डर्स: 09 225 22 58

\

फ्लेमिश ब्राबेन्ट: 016 33 25 25

\

वेस्ट फ्लान्डर्स: 059 70 26 85

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te
verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be

श्वासप्रश्वास शिक्षा Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

\ इस्ट फ्लान्डर्स: 09 276 13 80

क्षयरोग पत्ता
लगाउनको लागि

ट्युबरकुलिन छाला परीक्षण
Agentschap
Zorg & Gezondheid

ट्युबरकुलिन छाला परीक्षण (म्यानटौक्स टेस्ट वा
इन्ट्राडर्मल टेस्ट) तपाईं क्षयरोगको कारक तत्व,
ट्युबरकल बेसिल्लस (कोच्स् बेसिल्लस) द्वारा
संक्रमित हुनुहुन्छ वा हुँदैन भनी खुट्ट्याउने परीक्षण
हो। क्षयरोग सामान्यतया फोक्सोमा लाग्ने भए तापनि,
यो रोगले कहिलेकाहीँ मिर्गौलो, हड्डी, मस्तिष्क,
ग्रन्थि र अन्य अङ्गहरूलाई पनि असर गर्न सक्छ।

परिणाम नकारात्मक छ

केही निश्चित मामिलाहरूमा, छ देखि नौ महिनासम्म एउटा
औषधि सेवन गर्न सिफारिस गरिन्छ, जसले गर्दा पछि गएर

परीक्षण परिणामहरूको जाँच गर्दा तपाईंको हातमा स्पष्ट

क्षयरोग विकास हुने जोखिमलाई लगभग 80% ले कम गर्न

परिणाम देखिएन भने, सामान्यतया त्यसको मतलब तपाईं

सकिन्छ।

सम्भवत: ट्युबरकल बेसिल्लसद्वारा संक्रमित हुनुहुन्न।
छातीको एक्स-रेमा क्षयरोगको कारणले भएका दागहरू
कहिलेकाहीँ दुई महिनापछि नियन्त्रण परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

देखिएमा, तपाईंले उपचार सुरू गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि
कम्तिमा छ महिनाको लागि नियमित रूपमा तीन वा सोभन्दा

परिणाम अनिश्चित छ
यो परीक्षण कसरी गरिन्छ?

यदि तपाईंको हातमा फिक्का पहेँलो रङको सानो डाबर उठेको जस्तो
देखियो भने, यसले तपाईं संक्रमित भएको वा नभएको स्पष्ट रूपमा

व्यक्तिको हातको माथिल्लो अग्रभागको छालामा सुईद्वारा थोरै

जनाउँदैन।

बढी चिकित्सकीय उत्पादनहरू सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सकारात्मक ट्युबरकुलिन
छाला परीक्षण

मात्रामा द्रव (ट्युबरकुलिन) दिइन्छ। यो परीक्षण गरेको केही
दिनपछि परिणाम जाँचिन्छ।

परिणामको बारेमा कुनैपनि अनिश्चितता भएमा, यसलाई सधैं
दोहोर्याएर गर्नुपर्छ (सामान्यतया दुई महिनापछि)।

छातीको एक्स-रे सामान्य छ

छातीको एक्स-रे असामान्य छ

परिणाम सकारात्मक छ

संक्रमित तर बिरामी होइन

संक्रमित र बिरामी

रोकथाममूलक उपचार

उपचार

कम्तिमा छ महिना सम्म
एउटा औषधि सेवन गर्ने

कम्तिमा छ महिनासम्म
तीन वा सोभन्दा बढी
औषधि सेवन गर्ने

ट्युबरकुलिन छाला परीक्षण खतरनाक हुँदैन र यो साना बच्चाहरू
वा गर्भवती महिलाहरूमा पनि गर्न सकिन्छ।

तपाईंको हातको छालामा डाबर उठेको जस्तो कडा धब्बा देखियो
भने, यसको मतलब तपाईं संक्रमित हुनुहुन्छ।
ट्युबरकुलिन छाला परीक्षणको नतीजा सकारात्मक आएको
अवस्थामा, क्षयरोगको विकास भएको छ कि छैन भनी हेर्नको
लागि तपाईंको छातीको एक्स-रे गरिन्छ। एक्स-रे सामान्य छ भने,
तपाईं संक्रमित त हुनुहुन्छ तर तपाईं बिरामी हुनुहुन्न र यो रोग
तपाईंबाट अन्यहरूमा सर्दैन।

