
य�द तपाईको रोग ��तरोधक �णालीको
अव�ा रा�ो भएमा, यसले �यरोगका
�कटाणुह� ��त �जत हा�सल गद�छ ।...
...यसले �यरोगका �कटाणुह�लाई दबाएर तपाईको

शरीरमा "सुताएर" रा�दछ । - यस अव�ालाई सुषु�त

अव�ाको �यरोग (LTBI)वाट सं��मत भएको भ�न�छ

।

य�द तपाई सुषु�त �यरोगवाट सं��मत �नु भएता प�न,

तपाईमा कुनै ल�णह� देखा पन� छैन । तपाईले

आफूलाई �व�य महशुस गनु� �नेछ र तपाईवाट अ�य

���ह�लाई �कटाणु सद�न ।

�यरोगका �कटाणुह�का कारण �यरोग ला�दछ । कसैको

फो�सोमा �यरोगका �कटाणुह� भएमा �यस ���ले

खो�दा वा हा��ू गदा� ती �कटाणुह� हावामा फैलाउन

स�दछ । तपाईले �ास��ास गदा� तपाईको शरीरमा

�योगका �कटाणुह� �वेश गद�छन् । तपाईको शरीरमा

भएको रोग ��तरोधक �णालीले ती �कटाणुह� संग लडने

�यास गद�छ । 

�यरोग अनुस�ान के��, 
जापान �यरोग �नवारण सं�ा

हा�ो सं�ाको बारमेा
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स��य �यरोग (TB) र  सुषु� �यरोग 
 सं�मण (LTBI) मा के फरक छ?

सुषु�त
अव�ाको
�यरोगवाट
सं�मण

भनेको के हो?

तर...मेरो देशमा सुषु� अव�ाको
�यरोग सं�मण र यसको उपचारका
संब�मा मैले क�हले सुनेको �थएन ।...

सुषु�त अव�ाको �यरोग सं�मण संव�� नी�तह�

�ाथ�मकताका आधारमा देश अनुसार फरक ��छन् । -

य�द तपाईको देशमा स��य �यरोगको ��तशत ब�ढ

भएमा �य�ता �बरामीह� प�ा लगाउने र उपचार गन�

कुरालाई �ाथ�मकता �दएर �यरोग फैलन रो�ने नी�त

�न स�दछ ।

�यसकारण प�न सुषु�त अव�ाको

�यरोगवाट सं�मण र यसको उपचारका

बारेमा नसुनेको �न स�दछ । जापानमा

स��य �यरोग कम भएको र �यरोगका

�बरामीह�को सं�या प�न �यून रहेका

कारणले सुषु�त अव�ाको �यरोगलाई

प�न प�ा लगाउने र उपचार ग�रने ग�र�छ । 

तर,य�द �यरोगका �कटाणुह�ले तपाईको रोग
��तरोधक �णाली मा�थ �जत हा�सल गरेमा...
...यसले तपाईलाई रोगवाट ��सत तु�याउ स�दछ ।

"स��य �यरोग"।

य�द तपाईमा स��य �यरोग छ भने, यसले तपाईको

�जवनलाई हा�न पुया�उछ र तपाईको प�रवार तथा

साथीह�लाई रोग सन� स�दछ । This pamphlet was created with the support of JSPS
Grants-in-Aids for Scientific Research (C), grant

number: JP20K10491. 



य�द तपाईको �च�क�सकले तपाईमा स��य �यरोग ला�न

स�ने संभावना ब�ढ दे�खएमा तपाईको शरीरलाई

�यरोगका �कटाणुह�वाट छुटकारा  �दलाउन औषधी

सेवन गन� स�लाह �दनु ��छ ।

यसका �व�भ� उपचार प��तह� छन । जापानमा

सवभ�दा �च�लत उपचार प��त भनेको �ई �क�समका

�यरोग �व��का औषधीह� (isoniazid र

rifampicin) संयु� �पमा ३-४ म�हना सेवन गन� हो ।

तपाईलाई सवभ�दा उ�म उपचार ���या के �न स�दछ

भ�ेवारे �नण�य गन� �च�क�सकसंग स�लाह �लन स�नु

�नेछ । सुषु�त �यरोगको उपचार अव�ध, औषधीको

मा�ा र खच� स��य �यरोगको भ�दा कम ��छ ।

 

य�द मलाई �बरामी भएको महशुस भएको छैन
भने मैले सुषु� �यरोग सं�मणका वारमेा
�च�ा �लनु �कन आव�क छ त?

�कन�क, एक�दन �यरोगका �कटाणुह� �ू�झन स�दछ र

स��य भई तपाईलाई रोगले ��सत तु�याउन स�दछ ।

यसको अथ� तपाईमा “स��य �यरोग”को �वकास ��छ ।  

 के�ह ���ह�लाई �यरोग ला�ने उ� जो�खम ��छ ।

ज�तै,....

के मैले औषधी सेवन गनु� पद�छ त ? के मैले काम ��गत गनु� पद�छ त ?
के मैले अ�यन ��गत गनु� पद�छ त ?

पट�कै पद�न । सुषु�त �यरोगवाट सं��मत भ�ा साथ

तपाईलाई रोग लागेको छ भ�े अथ� होइन । तपाईले काम तथा

अ�ययनलाई रो�नु पन� आव�यक छैन । तपाईले �व�य

���ले ज�तै दै�नक �जवनयापनलाई �नर�तरता �दन स�नु

��छ ।

तपाईलाई औषधीको नकारा�मक असर गरेको छ छैन बुझनका

ला�ग के�ह समयमा एक पटक �च�क�सक कहां देखाउन

बोलाइनेछ ।  

तर, य�द कसैले काम वा अ�यन
�लमा नआउनु भनेमा के गनु�
पद�छ?
य�द सुषु�त �यरोगवाट सं��मत भएका कारणले तपाईलाई

कसैले असमान �वहार ग�एको महशुस भएमा, तपाईले

�व�भ� �नकायह�मा तपाईको मातृ भाषामा परामश� �लन

स�नु��छ ।

जापान �यरोग �नवारण सं�ा 

परामश�का ला�ग स�क�  फोन नं:

03-3292-1218

��यक मंगलवार 

10:00-12:00 & 13:00-15:00

एक�दन �यरोगका �कटाणुह� �ू�झन स�दछ
र स��य भई तपाईलाई रोगले ��सत तु�याउन
स�दछ । तर, कसलाई कुन वेलामा रोग ला�दछ

भ�े कुरा कसैले भ� स�दैन ।

...स��य �यरोगका �वरामीसंग हालसालै घुल�मल
भएका अवथा संगै बसोबास गरेका ���ह� ।

...�यरोगको सं�मण ��तशत उ� रहेका देशवाट
आएका ���ह� ।

...�वा�य अव�ाले गदा� रोग ��तरोधक �मता
कमजोर भएका ���ह� । ज�तै, HIV/AIDS
वाट सं��मत, �या�सर, मधुमेह रोग आ�द भएका
���ह� ।. सुषु�त �यरोगको उपचार �छटो गन� स�क�छ

। ३-४ म�हनामा मा� उपचार गरे पु�ने �न
स�दछ । सुषु�त �यरोगको उपचार अव�ध,
औषधीको मा�ा र खच� स��य �यरोगको

भ�दा कम ��छ ।

सुषु�त �यरोगवाट सं��मत वा उपचाररत भ�ा
साथ तपाईलाई रोग लागेको छ भ�े अथ� होइन ।
तपाईले �व�य ���ले ज�तै आ�नो दै�नक
�जवनयापनलाई �नर�तरता �दन स�नु ��छ ।

...खराब दै�नक �जवनयापनका कारणले गदा� रोग
��तरोधक �मता कमजोर भएका ���ह� । ज�तै,
धु�पान, लागु पदाथ�को ���सनी, अ�त म�पान,
संतु�लत भोजनको क�म, �ायामको क�म आ�द
भएका ���ह� ।


