
तपाईं टीबीबाट कसरी प्रभावित हुनुहुन्छ?

संक्रामक टीबी भएको कुन ैव्यक्तिले खोक्यो वरा हराछ्ययूँ 
(छिंक्यो) भने, उसले हरावरामरा थोपराहरू िोडि जसमरा 
ब्यराकटीरि्यरा हुनिन।् टीबी क्वकछसत हुने जोखखमको 
ख्थछतसमम पगुनको लराछि तपराईंले ्यी ब्यराकटीरि्यराहरू 
धेिै मरात्रामरा छनलनपुनने हुनि। त्यसलेै, टीबीबराट सकं्छमत 
व्यक्तिछसत तपराईं ब्न ुहुनि वरा धेिै सम्य व्यतीत िनुनुहुनि 
भने तपराईंलराई पछन टीबी हुने समभरावनरा अछधक हुनि।
कछतप्य मराछनसहरू, ब्यराकटीरि्यरा भएको हरावरामरा 
श्रास-प्रश्रास छलने क्बक्तिकै क्बिरामी परनुिन।् कछतप्य 
व्यक्तिहरूमरा, ब्यराकटीरि्यराहरू उनीहरूको शिीिमरा 
ससुपु्त अव्थरामरा िहनिन ्ि उनीहरूलराई क्बिरामी 
परारदैनन।् ्यसलराई छनख्क््य टीबी भनेि जराछननि। ति 
छनख्क््य टीबी ‘जराग्रत’ हुनसकि, कहहलेकराहीं धेिै 
वरनुपछि, ि तपराईंलराई क्बिरामी बनराउूँि। ्यो हुने समभरावनरा 
तब हुनि जब िोि वरा अन्य तनरावहरूले तपराईंको 
प्रछतिक्षण प्रणरालीलराई कमजोि तलु्यराउूँिन।्

लक्षण
• 3 सरातरासमम खोकी
• वजन घटनु
• जविो
• िराछत पसीनरा आउने
• थकराइ वरा िलनु
• भोक नलरागन।ु

टीबी के हो?
टीबी, हरावरामरा िहने ब्यराकटीरि्यराबराट हुने एक िोि हो। ्यसले िमभीि ्वरा््थ्य सम््यराहरू उतपनन िननुसकि- खरासिरि 
्यसको चराूँडै पतिो लिराइएन भने। ति, टीबी उपचराि्योग्य ि, ि ्यसको पिीक्षण तथरा उपचराि छनःशलुक अछन िोप्य ि। 
टीबीले तपराईंको शिीिकरा झणडै सबै हह्सरालराई असि पराननुसकि। ति फोकसो वरा घराूँटीमरा हुने टीबी मरात् ्य्तरा 
हकछसमकरा हुनिन ्जो संक्रामक हुनिन,् जसको अथनु हो, ्यो अन्य व्यक्तिहरूलराई सननुसकि।

www.thetruthabouttb.org

कसलाई टीबी हुने समभािना हुन्छ?

कसलैराई पछन हुनसकि ति कछतप्य मराछनसहरूमरा, 
अन्यहरूभनररा धेिै जोखखम हुनि। तपराईंलराई टीबी  
हुने जोखखम ध1ेिै हुनि ्यहर तपराई:

• उप-सहरािरा अफ्ीकरा, रखक्षण एछश्यरा, पयववी ्ययिोपकरा 
भरािहरू वरा टीबीको उचच रि भएकरा अन्य मलुकुहरूमरा 
जनमनभुएको वरा ्यी के्षत्छसत तपराईंको समपकनु  ि

• घिबराि-क्वहीन हुनहुुनि वरा हरावरारराि नभएको वरा 
खचराखच भरिएको घिमरा ब्नुहुनि

• लरािय औरछध वरा िकसीमरा आछरित हुनहुुनि
• एचआईभी वरा कछतप्य अन्य िोिहरूले िररानु कमजोि 
प्रछतिक्षण प्रणराली ि।

मलेै के गनुनु परनु्छ?
तपराईंलराई टीबी भएको ि वरा तपराईंमरा टीबीकरा ब्यराकटीरि्यरा 
सरास छलरंरा प्रवेश ििेकरा िन ्भनने तपराईंलराई आशकंरा ि 
भने, जछत चराूँडो हुनि डराकटिछसत कुिरा िनुनुहोस।्
जछत चराूँडो तपराईंको उपचराि हुनि, तपराईं िमभीि रूपले 
क्बिरामी पनने वरा तपराईंले अन्यलराई टीबी सरानने जोखखम 
त्यछत नै कमती हुन।्
तपराईंलराई टीबी ि भने, टीबी छनको पराननुको लराछि 
तपराईंलराई एनटीबरा्योहटक औरछधको एउटरा कोसनु हरइनि। 
तपराईंको समपयणनु उपचरािको रौिरान एक टीबी क्वशेरज्ञ 
नसनुले तपराईंको मद्दत िननेछिन।्

जानकारी एिम ्सहयोगका स्ोतहरू
टीबीछसत समबखनधत मराछनसहरूकरा लराछि  
सह्योि ि पिरामशनु:
टीबी एलटनु
फोन: 01273 234029
ईमेल: info@tbalert.org
www.thetruthabouttb.org
www.tbalert.org

टीबीको बरािेमरा जरानकरािी ि सेवरा पतिो लिराउने बरािेमरा:
एनएचएस चिाइसेस
www.nhs.uk

टीबी उपचराि्योग्य ि ि सबैको लराछि छनःशुलक  
ि ि ्यसलराई िोप्य िराखखनि

टीबीकरा लक्षण क्व्तरािै रेखखन सकिन ्ि तपराईंमरा ती 
सब ैनरेखखन पछन सकिन।् तपराईं छचखनतत हुनहुुनि 

भने सरैव डराकटिलराई भेटनहुोस।् 
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