
तपाईँको बच्ाको रक्ा गर्ने सबैभन्ा सुरक्क्त तररका
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यो पुस्तिका तपाईंको बच्ालाई क्यरोग (TB) लाग्नबाट बचाउर् दिइरे् 
BCG (Bacillus  
Calmette-Guérin) खोपका बारेमा हो ।

BCG कतिो खोप हो ?

BCG खोपमा क्षयरोग (TB) सार्ने व्ाक्टेररया (कीटाण)ु को कमजोर रूप 
सामटेल हुन्छ । यो कमजोर ब्ाक्टेररया भएकालटे यसलटे क्षयरोग (TB) लाग्दैर् 
तर यसलटे तपाईंको बच्ा कुर्दै बटेला क्षयरोग लाग्टे ब्ाक्टेररयाको सम्पक्क मा 
आउर्ुभयो भर्टे त्यसका विरुद्ध सुरक्षा (प्रवतरोधात्मक क्षमता) विकास गर््क 
मद्दत ग्छ्क  । BCG खोप विशटेष गरी बच्ा तथा सार्ा बालबाललकाहरूलाई 
TB मटेवर्नजाइटटस (मट्तस्क ्छोप्टे परा्क सुवनिर्ु) जस्ा क्षटेयरोग (TB) का 
रलु्कभ र गम्ीर रुपिाट रक्षा गर््क प्रभािकारी हुन्छ ।

क्यरोग (TB) कतिो रोग हो?

क्षयरोग (TB) ब्ाक्टेररयाबाट हुर्टे सङ्क्रमण हो । यसलटे साधारणतया 
फोक्ोमा असर ग्छ्क  तर यसलटे शरीरको अन्य भागमा पवर् असर गर््क सक्छ 
। क्षयरोग (TB) लाग्टे कीटाणलुटे सङ्क्रमण हुुँरदैमा क्षयरोग (TB) विकससत 
हुन्छ भनिटे ्छदैर् । क्षयरोग शरीरमा सुस् गवतमा विकससत हुुँरदै जान्छ र 
यसका लक्षणहरू रटेखखर् धटेरदै मटहर्ा लाग्छ । क्षयरोग (TB) सङ्क्रमण भएका 
धटेरदैजसो व्क्तिहरूमा कटहल्दै पवर् क्षयरोग (TB) रोग विकससत हुुँरदैर् । यी 
व्क्तिहरूमा क्षयरोग सार्ने ब्ाक्टेररया जीिर्भर वर्ष्क्रिय रहन्छर् ्। अन्य 
व्क्तिहरूमा (उराहरणका लागग, कमजोर प्रवतरोधात्मक प्रणाली भएका 
व्क्तिहरू) ब्ाक्टेररया सटरिय रहर् सक्छ र यसलटे गरा्क क्षयरोग लाग् सक्छ 
। यस रटेशमा क्षयरोग लागटेका असधकाशं मावर्सहरू उपचारपल्छ पूण्कतया 
वर्को हुन्छर् ्। तर वर्को हुर् धटेरदै मटहर्ा लाग्छ ।
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क्यरोग (TB) का लक्णहरू के-के हुर्?्

क्षयरोगलटे शरीरको कुर्दै पवर् भागमा असर गर््क सक्छ । सबदैमा एकदै  
खालका लक्षणहरू रटेखखन्छ भनिटे ्छदैर् र बच्ामा रटेखखर्टे लक्षणहरू ियस्कमा 
रटेखखर्टे लक्षण भन्ा फरक हुर् सक्छ । क्षयरोग (TB) एक सङ्क्रामक 
रोग भएकालटे, तपाईंलटे अरु कसदैमा यो रोग रटेखखएमा पटहचार् गर््क सकु् 
महत्त्वपूण्क ्छ ।

तपाईं, तपाईंको बच्ा िा पररिारका अन्य कुर्दै सरस्यमा तलका मध्टे कुर्दै 
लक्षण रटेखखएको ्छ भर्टे तपाईंलटे डाक्रलाई सम्पक्क  गर्ु्कप्छ्क :

 • तीर् हप्ासम्म लगातार खोकी लागटेमा

 • ज्वरो आएमा

 • पससर्ा आउर्टे भएमा, विशटेष गरी रातमा

 • व्ाख्ा र्भएर तौल घटटेमा

 • सामान्य र अवर्यगमत तिरलटे थकाई लागटेमा र विसन्ो महसुस गरटेमा

 • खोक्ा रगत आएमा

क्यरोग (TB) कसरी सर्छ?

फोक्ो िा घाुँटीमा सङ्क्रमण भएको व्क्तिलटे खोक्ा मात्दै तपाईंमा 
क्षयरोग (TB) सर््क सक्छ । त्यस्ा व्क्तिलटे खोक्ा ब्ाक्टेररया रहटेका 
सूक्ष्म कणहरू वर्स्कन्छर् ्। तपाईंलटे त्यस्ा सङ्क्रगमत कणहरू सास फटे रा्क 
वर्लर्ुभयो भर्टे तपाईंमा पवर् सङ्क्रमण सर््क सक्छ । सङ्क्रमण सर्ने जोखखममा 
हुर्का लागग सङ्क्रगमत व्क्तिसुँग लामो समयसम्म र्जजकको सम्पक्क मा 
रहर्ुप्छ्क  । उराहरणका लागग, एउटदै घरमा बस्ा ।



4

क्यरोग (TB) कततको सामान्य र?

सर् ्१९५० को रशकमा बटेलायतमा प्रत्यटेक िष्क ५०,००० भन्ा बढी र्याुँ 
मावर्सहरूमा क्षयरोग रटेखखन्थो । अटहलटे, यो सङ्ख्ा घटटेर प्रवत िष्क झन्दै 
६,००० को हाराहारीमा र्याुँ क्षयरोगीको सङ्ख्ा पुगटेको ्छ । त्यसदैलटे, 
तपाईंलाई क्षयरोग (TB) सङ्क्रमण हुर्टे सम्ािर्ा र्रहटे पवर् क्षयरोगका 
लक्षणका बारटेमा हामी सबदै सचटेत रहर्ु प्छ्क  ।

क्षयरोग विश्वभर फदै ललएको रोग भएकालटे पवर् यसबारटे थाहा पाउर्ु विशटेष गरी 
महत्वपूण्क ्छ ।

क्षयरोगका वबरामीहहरूको उच् रर रहटेका रटेशमा बसोबास गरटेका िा काम 
गरटेका मावर्सहरूमा यो रोग लाग्टे जोखखम उच् हुन्छ । यस्ा पररिारका 
बालबाललकाहरू आफर्ो समुरायका सङ्क्रगमत व्क्तिहरूसुँग र्जजकको 
सम्पक्क मा रहर्टे बढी सम्ािर्ा हुन्छ, चाहटे त्यो बटेलायतमा होस ्िा उर्ीहरूको 
रटेशमा होस ्। 

मेरो बच्ालाई ककर् BCG खोप लगाउर् भतर्एको र?

अन्य धटेरदै रटेशहरूमा जस्दै, बटेलायतमा पवर् क्षयरोग लागटेका व्क्तिसुँग 
सम्पक्क मा आउर्टे सम्ािर्ा भएका बच्ाहरूलाई BCG खोप लगाउर् 
भवर्न्छ । यसमा क्षयरोगको रर उच् रहटेको क्षटेत्मा बसोबास गर्ने बच्ाहरू 
िा क्षयरोगको रर उच् रहटेका रटेशबाट आएका आमाबबुा िा हजुरबबुा/
हजरुआमासुँग बस्टे बच्ाहरू सामटेल ्छर् ्। (थप जार्कारीको लागग पृष्ठ ७ 
हटेर्ु्कहोला)

मेरो बच्ालाई कसरी खोप लगाइनर?

तपाईंको बच्ाको रटेब्टे पाखुराको मासथल्ो भागमा BCG खोप लगाइर्टे ्छ 
।

यो खोप तपाईंको बच्ा जष्कमिएपल्छ अस्पतालमदै रहुँरा लगाउर् भवर्र्टे ्छ । 
तर यो बच्ा पाुँच िष्क र्पुगुनजटेल जुर्सुकदै  बटेला पवर् टरर् सटकन्छ । 

यसका कुरै् प्रततकूल असर (साइड इफेक्ट) रर्?्

सुई लगाउर्टे वबत्तिकदै  ्छालामा फोका रटेखा पर्ने ्छ । यसलटे सुई सही तररकालटे 
लगाइएको ्छ भनिटे जर्ाउुँ्छ ।
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सुई लगाएको रईुरटेखख ्छ हप्ाभभत् एउटा सार्ो फोका जस्ो रटेखा पर्ने ्छ । 
यो कटे ही टरर्सम्म रखु्न सक्छ, तर तपाईंलटे यसलाई ्छोप्ु भएर् भर्टे विस्ारदै 
वर्को हुर्टे ग्छ्क  । यसबाट सार्ो राग बस् सक्छ ।

कटहलटेकाही ुँ, तपाईंको बच्ाको खोप लगाएको ठाउुँमा सार्ो घाउ हुर् सक्छ 
। त्यसबाट तरल पराथ्क आयो र ्छोपु् पर्ने भयो भर्टे पाप्रा र्वर्स्कटे सम्म सुख्ा 
ड्टेससङ प्रयोग गर्ु्कहोस ्। तर कटहल्दै पवर् प्ास्टर र्गर्ु्कहोस ्। यो घाउ वर्को 
हुर् कटे ही मटहर्ासम्म लाग् सक्छ ।

तपाईंलाई त्चन्ा लाग्ो िा घाउमा सङ्क्रमण भयो भनिटे लागटेमा डाक्रलाई 
रटेखाउर्ुहोस ्।
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मेरो बच्ाले BCG खोप लगाउर् र्हुरे् कुरै् कारण र?

अन्य खोपमा जस्दै, वर्म्न अिस्ा रटेखखएमा यो खोप लगाउर्ु हुुँरदैर् िा खोप 
लगाउर्टे समय पर सार्ु्कप्छ्क : 

 • बच्ालाई उच् ज्वरो आएको ्छ भर्टे ।

 • बच्ाको ्छालामा सङ्क्रमण भएको ्छ भर्टे । (यटर रार आएको ्छ भर्टे, 
घाउ र्भएको ठाउुँ  ्छार्टेर खोप लगाइर्टे ्छ)।

वबरलदै मात्, कमजोर रोग प्रवतरोधात्मक प्रणाली भएका बालबाललकामा 
खोपमा रहटेका ब्ाक्टेररयालटे गरा्क गम्ीर सङ्क्रमण हुर् सक्छ । 

तपाईंको बच्ाको प्रवतरोधात्मक प्रणाली कमजोर ्छ िा कमजोर भएको 
शङ्ा गररएको ्छ भर्टे यसबारटे तपाईंलटे डाक्र िा र्स्कलाई बताउर्ु अत्यन्दै 
महत्त्वपूण्क ्छ । उराहरणका लागग:

 • तपाईंको बच्ामा क्ान्सर िा अन्य गम्ीर रोगको उपचार भइरहटेको 
्छ ।

 • गभा्किस्ामा बच्ाको आमालाई रोग प्रवतरोधात्मक क्षमता कमजोर 
गराउर्टे खालको बायोलोजजकल थटेरापी टरइएको सथयो ।

 •
पररिारको इवतहासमा 
प्रवतरोधात्मक प्रणालीसुँग सम्बन्धित  
समस्या ्छ (एचआईभी समटेत) ।
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कतिा बच्ालाई BCG खोप दिर् आवश्यक र

तपाईं सबदै बच्ालाई BCG को खोप लगाउर् र्भवर्एको क्षटेत्मा बस्हुुन्छ 
भर्टे पवर् तपाईंको बच्ालाई खोप टरर् आिश्यक हुर् सक्छ । 

तपाईंलटे तलकामध्टे कुर्दै पवर् प्रश्नको जिाफ ‘हो’ भर्टेर टरर्ुभयो भर्टे तपाईंलटे 
डाक्र िा र्स्कलाई आफर्ो बच्ालाई BCG खोप लगाउर्टे बारटे सोधपु्छ 
गर्ु्कप्छ्क  ।

 • तपाईंको बच्ा, बच्ाको आमा, बबुा, हजरुबबुा/हजरुआमा िा तपाईंसुँग 
बस्टे कुर्दै व्क्ति क्षयरोगको रर उच् रहटेको रटेशबाट आउर्ुभएको ्छ? 

 • कटे  तपाईं र तपाईंको बच्ा क्षयरोगको रर उच् रहटेका यस्ा रटेशका 
साथीभाइ िा पररिारसुँग बस् जाुँरदै हुर्ुहुन्छ?

 • तपाईंसुँग बस्टे िा तपाईंको बच्ासुँग धटेरदै समय वबताउर्टे कुर्दै व्क्तिलाई 
क्षयरोग लागटेको ्छ िा विगतमा लागटेको सथयो? 

क्षयरोग (TB) को उच् रर भएका राष््हरू यहाुँ उल्टेखखत विश्व 
स्ास्थ्य सङ्गठर् (डबू्लएचओ) को तथाकंबाट ललइएको हो:

www.gov.uk/government/
publications/tuberculosis-tb-by-
country-rates-per-100000-people



याि राख्हुोस्, क्यरोग (TB को उपचार गर््छ 
धेरै लामो समय लागर, तर यसलाई रोकथाम 

गर््छ त्ो भन्ा तर्कै सजिलो र ।
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यो पुस्स्काको अझदै थप प्रवत अड्कर गर््क  

 यहाुँ जार्ुहोस:् www.orderline.dh.gov.uk िा टरइएको र्म्बरमा फोर् गर्ु्कहोस:् 0300 123 

1002, गमवर्कम (Minicom): 0300 123 1003 (वबहार् ८ बजटेरटेखख साुँझ ६ बजटेसम्म, सोमबाररटेखख 

शुरिबार) ।

www.nhs.uk/vaccinations

के मैले थाहा पाउरु्पर्ने अन्य कुरै् कुरा र?

तपाईंको बच्ालटे BCG को खोप जटहलटे लगाए पवर् आठ हप्ाको उमटेर 
पुगटेपल्छ वर्यमवत खोप लगाउर् सुरु गर््क सक्छर् ्। तपाईंको बच्ालाई 
BCG खोप लगाएपल्छ कम्ीमा पवर् आगामी तीर् मटहर्ासम्म त्यही 
पाखुरामा अकको खोप लगाउर्ु हुुँरदैर्; अन्यथा खोप टरएको ठाउुँको ग्रन्ीहरू 
सुवनिर् सक्छर् ्। 

भविष्यका सन्भ्कका वर्म्म् तपाईंको बच्ाको व्क्तिगत बाल स्ास्थ्य रटेकड्क 
(रातो पुस्स्का) मा BCG खोप लगाएको रटेकड्क राखखएको ्छ भनिटे सुवर्जचित 

गर्ु्कहोस ्।

थप िार्कारी

तपाईं क्षयरोग (TB) िा BCG खोप िा अन्य कुर्दै खोपका 
बारटेमा थप जार्कारी चाहर्ुहुन्छ भर्टे आफर्ो डाक्र, स्ास्थ्य 
भ्रमणकता्क, सुुँ डटेर्ी िा र्स्कसुँग कुरा गर्ु्कहोस्; िा हाम्ो िटेबसाइटमा 
हटेर्ु्कहोस ्www.nhs.uk/vaccinations.


