
  

 स�कय �यरोग (�टबी)  
उपचार योजना 

Active Tuberculosis (TB) Treatment Plan: Nepali 
 
स्ाससय सय्ा वााय्रय य्लय् वनायकन�नदा नयान प ध याउनयछन ्। सय्ागा�ारय ेचनो रगागा्ा वनायकन�न्ो पारना गनयछन ्। 
 

 मलाई �यरोग लागेको (हुनसक् / ्) तथा मैले लामो समयसमम  �टबको  औषब सेेन गनुरु्ु् ्छने मलाई थाहा ् ा 
य ् मेरो सेाससय ्ेसथामा रमरेतनु ्रमा मैले सलुमा ्रनरको्छ्ा लामो समयसमम  औषब सेेन गनुरुनन ररन 
हुनसक्  ____________ 
 

 वनायकन भा अन सार औषधी सय्न गनर दराा दमज र छ ।  ् नु ्ारारय औषधी सय्न गनर नस य् दा दुरय स्ाससय थ्भागदा गोन 
गनयछ  । व्य� वनगरानी उपचार (डट)्ो बारयदा दराा जान्ारा गरागा्ो छ र दुरय डट संझौतादा �सता�र गरय्ो छ   _____ 

 औषधी्ो सागड गगय कट्ो बारयदा दराा जान्ारा गरागा्ो छ र ददा  ् नु सागड गगय कट ायदेादा त््ारु गोन नं 
___________________दा स्ाससय थ्भागदा संप र्  गनयछ   _____ 

 सबु ेच�््स्कय अपोगइटदयइट�नदा द उपमसउत � नयछ  ।  य�ा द  ् न ुअपोगइटदयइटदा उपमसउत � न नस य् दा, दुरय स्ाससय 
थ्भागदा गोन गरा यउँाो ७ �ान �भतदा अ्अ अपोगइटदयइट्ो राेग सदय �रनयछ  _____  

 अन रोध ग�राअन सार दुरय े्ार, थपसाब ्ा रगत्ो नद ना उपरबध गराउन दराा दमज र छ _____ 
 दयरो स्ाससयदा भा्ो  ् नु पवन प�र्तरन्ो बारयदा स्ाससय थ्भागराा जान्ारा गराउनयछ  ______ 
 दयरो ठयगाना ्ा गोन नंबर प�र्तरन भादा स्ाससय थ्भागराा जान्ारा गराउनयछ  । दस।द ्सरा प गनय भनी  स्ाससय थ्भागराा 

भयटयरु तउा टय�रगोनबाट जान्ारा गराउनयछ  _____ 
 

 म संक्मत ्ु र ्छय ्य कतहललाई मटा� रोग सन ुसक्् _____ 
 

 द अरगगु  रदु बसनयछ  । संभ् भास।द, द दयरो ्ोठाद ुर�ा प�र्ार्ा अइय सासय�नसंग टा ु बसनयछ  ्ा ्ोठाबाट बा��र वनस्ँाा 
समजर् र दास् रगाार वनस्नयछ  । स य् स।द अरगगु स ्नय्ोठा ्ा वायान्ो राेग स�रा� �ागा्ो छ भनी दराा उा�ा छ 
_____ 

 ेोकाा ्ा �ााय ँ गाार दुरय दयरो ना् र द े �टसय रय छोेनयछ  । यसता �टसय �न थ्सजरन गन रपर्र गरस ग�रनयछन,् जरागनयछन ््ा �ा्ा 
नवछनय उु�रदा रादेनयछन ् _____ 

 दयरा ्ृया्राप�न �स�दत दात � नयछन ्भइनय दराा उा�ा छ । द याता गनयछुन, ्ाददा, थ्दयारय, बजार जानयछुन ्ा अइय 
बयमकत�नसगं सपं र् दा यउनय  ् नुपवन ठाउँ्ो  ् नुपवन ्ृया्रापदा स�भागी � नयछुन  _____ 

 स्ाससय संबइधी अपोगइटदयइट�न बा�य् अइय अ्सउा�नदा द  रबाट टा ा जानयछुन । मकरवन् तउा डाकटर्ो ्ायाररय�नदा � ँाा 
मकरवन्र दास् वयोग गनयछ  _____  

 दसंगु बसनयबा�य्  ् नु पवन बयमकत, ्ा दराा �यरचा� ग�रर�य्ा बा�य् अइयराा, दयरो  रदा यउन �ानयछुन र बारबा�र्ा�नबाट टा ु 
र�नयछ  _____  

 दराा स्ाससय थ्भागरय अरगगु बसन पनय छुन भनी जान्ारा नगराास।द द अरगगु बसनयछ  र यी वनयद�नराा पारना गनयछ  
_____ 

 दबाट संकदा � न सकनयछुन भवना पवछ पवन दयरो स्ाससय अ्सउादा प�र्तरन भादा अरगगु बसन पनय वनयद�न गय �र पारना 
गन रपनय � नसकछ भइनय दराा उा�ा छ _____ 

 यो रोग दयरो प�र्ार, �दत�न ्ा स�्दह�नराा नायदेयोस ्भनी द गा्ा ठाउँ�न तउा भयटय्ा बयमकत�न्ो बारयदा जान्ारा गराार 
स�योग गनर द स�दत छ  ________ 

 मैले मेरो उरचार रुरा गनुरुनन कारर मलाई थाहा ् र य ् मैले उरचार योजनालाई रालना नगरेमा म उरर कानूनब 
कारेाह� हुनसक् ्छने मलाई ्ेगत ् _____ 

 

दुरय यो उपचार योजना्ो ा् ववत वाेत गरय्ो छ  । दराा यसबारय थ्सततृ नपदा जान्ारा गरागा्ो छ र दयरा सबु वलन�न्ो ज्ाग �ागा्ो छ 
। दराा यो उपचार योजना्ा वनयद�न पारना गनर दमज र छ ।  
 

सय्ागा�ा्ो �सता�र______________________________________________     �दवत ______________  
 
सा्रजवन् स्ाससय ववतवनेध्ो �सता�र_________________________________   �दवत ______________ 
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