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यो पुस्तिका तपाईंको बच्ालाई क्षयरोग (TB) लाग्नबाट बचाउन 
दिइने BCG (Bacillus Calmette-Guérin) खोपका 
बारेमा हो।

BCG कतिो खोप हो?

BCG खोपमा क्षयरोग (TB) लाग्ने ब्ाक्नेररया (जीवाणु) को 
कमजोर स्वरूप हुन्छ। यो कमजोर भएकालने यसलने क्षयरोग (TB) 
हुुँ दैन, तर यसलने तपाईंको बच्ालाई कहिल्ै क्षयरोग (TB) लने भनेटनेमा 
क्षयरोग (TB) को ववरुद्ध सुरक्षा (प्रवतरक्षा) को ववकास गन्न मद्दत 
गद्न्छ।

BCG खोप ववशनेषगरी क्षयरोग (TB) मनेवननजाइहटस (मस्तिष्कको 
अतिर सुवनिनने) जतिा दलु्नभ गम्ीर प्रकारका क्षयरोग (TB) बाट 
बच्ािरू र साना बच्ािरूलाई रक्षामा प्रभावकारी हुन्छ।

क्षयरोग (TB) कतिो रोग हो?

क्षयरोग (TB) एक जीवाण ुसम्बन्ी संक्रमण िो; यसलने सामान्यतया 
फोक्ोलाई असर ग्छ्न तर यसलने शरीरको कुनै पवन भागलाई पवन असर 
गन्न सक्छ। क्षयरोग (TB) लाग्ने कीटाणलुने सङ्क्रमण हुुँ दैमा क्षयरोग 
(TB) ववकससत हुन्छ भनिने ्ैछन। क्षयरोग (TB) शरीरमा सुति गवतमा 
ववकससत हुुँ दै जान्छ र यसका लक्षणिरू दनेखखन धनेरै महिना लाग्छ।

क्षयरोग (TB) संक्रमण भएका असधकाशं मावनसिरूलाई क्षयरोग 
(TB) रोग कहिल् ैहुनने्ैछन। यी मावनसिरूमा, क्षयरोग (TB) जीवाण ु
जीवनभररको लागग वनस्क्रिय रिन्छ। अन्य मावनसिरूमा (उदािरणको 
लागग कमजोर प्रवतरक्षा प्रणाली भएकािरू), क्षयरोग (TB) हकटाण ु
सहक्रय हुन सक्छन ्र क्षयरोग (TB) रोग लाग् सक्छ। यस दनेशमा 
असधकाशं मावनसिरू उपचारपछ्छ पूण्नतया वनको हुन्छन्, तर वनको हुन 
धनेरै महिना लाग्छ।
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क्षयरोग (TB) का लक्षणहरू के-के हुन?्

क्षयरोगलने शरीरको कुनै पवन भागमा असर गन्न सक्छ। लक्षणिरू 
भभनि हुनने्छन ्र बच्ािरूमा रोगको लक्षणिरू वयस्किरूमा भन्ा 
फरक हुन सक्छन।् क्षयरोग (TB) एक सङ्क्रामक रोग भएकालने, 
तपाईंलने अरु कसैमा यो रोग दनेखखएमा पहिचान गन्न सकु् मित्त्वपूण्न 
्छ।

तपाईं, तपाईंको बच्ा वा पररवारका अन्य कुनै सदस्यमा तलका 
मध्ने कुनै लक्षण दनेखखएको ्छ भनने तपाईंलने डाक्रलाई सम्पक्न  
गनु्नप्छ्न :

• 2 िप्ा भन्ा बहि रिनने लगातार खोकी
• ज्वरो
• पससना आउनने, ववशनेषगरर राती
• थाि ैनभई तौल कम हुनने 
• बच्ाको तौल बिाउन असफल
• थकान र अस्वस्थ हुनुको सामान्य र असामान्य मिसुस
• खोक्ा रगत

क्षयरोग (TB) कसरी सर्छ?

फोक्ो वा घाुँटीमा सङ्क्रमण भएको व्यक्तिलने खोक्ा मात् ैतपाईंमा 
क्षयरोग (TB) सन्न सक्छ। त्यतिा व्यक्तिलने खोक्ा ब्ाक्नेररया 
रिनेका सूक्ष्म कणिरू वनस्कन्छन।् यहद कसैलने कणिरूमा श्ास फने ्छ्न  
भनने उनीिरूलाई पवन संक्रमण हुन सक्छ। यसलने संक्रगमत व्यक्तिको 
साथ एक बन् ठाउुँको साझनेदारी छलन्छ, उदािरणको लागग एकै 
घरमा बस्ने, संक्रगमत हुनने जोखखममा हुन सक्छन।्
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क्षयरोग (TB) कततको सामान्य र?

सन ्1950 को दशकमा बनेलायतमा प्रत्यनेक वष्न 50,000 भन्ा 
बिी नयाुँ मावनसिरूमा क्षयरोग दनेखखन्थो। आज, यो संख्ा घटनेर एक 
वष्नमा मात् 5,000 भन्ा धनेरै नयाुँ कने सिरू आएका ्छन।् त्यसैलने, 
तपाईंलाई क्षयरोग (TB) सङ्क्रमण हुनने सम्ावना नरिने पवन क्षयरोगका 
लक्षणका बारनेमा िामी सब ैसचनेत रिनु प्छ्न।

क्षयरोग (TB) एक ववश्व्यापी रोग भएकोलने ववशनेष रूपमा मित्त्वपूण्न 
्छ।

क्षयरोगका वबरामीिरूको उच् दर रिनेका दनेशमा बसोबास गरनेका वा काम 
गरनेका मावनसिरूमा यो रोग लाग्ने जोखखम उच् हुन्छ। यतिा पररवारका 
बालबाछलकािरू आफनो समुदायका सङ्क्रगमत व्यक्तििरूसुँग नजजकको 
सम्पक्न मा रिनने बिी सम्ावना हुन्छ, चािने त्यो बनेलायतमा िोस ्वा 
उनीिरूको दनेशमा िोस।्

मेरो बच्ालाई ककन BCG खोप लगाउन भतनएको र?

बनेलायतमा, धनेरै अन्य दनेशिरू जति,ै BCG क्षयरोग (TB) लागनेका 
मावनसिरूसुँग समय वबताउनने सम्ावना भएका बच्ािरूलाई हदइन्छ। 
यसमा क्षयरोगको दर उच् रिनेको क्षनेत्मा बसोबास गनने बच्ािरू वा 
क्षयरोगको दर उच् रिनेका दनेशबाट आएका आमाबबुा वा िजरुबबुा/
िजरुआमासुँग बस्ने बच्ािरू सामनेल ्छन ्(थप जानकारीको लागग पृष्ठ 7 
िनेनु्निोला)।

मेरो बच्ालाई कसरी खोप लगाइनर?

तपाईंको बच्ाको दनेब्ने पाखुराको मासथल्ो भागमा BCG खोप लगाइनने 
्छ।

खोप जन्मिनने वबत्तिकै, सामान्यतया जमिनेको 28 हदनपछ्छ हदइन्छ। 
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यसका कुनै प्रततकूल असर (साइड इफेक्ट) रन?्

सुई लगाउनने वबत्तिकै ्छालामा फोका दनेखा पनने ्छ। यसलने सुई सिी 
तररकालने लगाइएको ्छ भनिने जनाउुँ्छ।

सुई लगाएको दईुदनेखख ्छ िप्ा भभत् एक सानो दाग दनेखखनने्छ। यो कने िी 
हदनसम्म दखु्न सक्छ, तर तपाईंलने यसलाई ्छोप्ु भएन भनने ववतिारै 
वनको हुनने ग्छ्न। यसबाट सानो दाग बस् सक्छ। यो सामान्य हुन्छ।

कहिलनेकािी ुँ, तपाईंको बच्ाको खोप लगाएको ठाउुँमा सानो घाउ हुन 
सक्छ। यहद यो बगगरिनेको तरल पदाथ्न िो भनने र िाक् आवश्यक ्छ 
भनने पाप्रा रूपिरूमा नहुनजनेल कहिल्ै प्ास्टर नहुनने सुक्ा ड्नेससगं 
प्रयोग गनु्निोस।् यो घाउ वनको हुन कने िी महिनासम्म लाग् सक्छ।

तपाईंलाई त्चन्ा लाग्ो वा घाउमा सङ्क्रमण भयो भनिने लागनेमा 
डाक्रलाई दनेखाउनुिोस।्
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मेरो बच्ाले BCG खोप लगाउन नहुने कुनै कारण र?

अन्य खोपमा जति,ै वनम्न अवस्था दनेखखएमा यो खोप लगाउनु हुुँ दैन वा 
खोप लगाउनने समय पर सानु्नप्छ्न : 
• तपाईंको बच्ालाई उच् ज्वरो आएको ्छ
• तपाईंको बच्ा सामान्य संक्रगमत ्छालाको स्स्थवतबाट पीहडत ्छ। 

(यहद एक्जिमा उपस्स्थत ्छ भनने, ्छालाको घाउबाट मुति हुनने 
इनजनेक्न साइट ्छनौट हुनने्छ)

वबरलै मात्, कमजोर रोग प्रवतरोधात्मक प्रणाली भएका बालबाछलकामा 
खोपमा रिनेका ब्ाक्नेररयालने गदा्न गम्ीर सङ्क्रमण हुन सक्छ। 

तपाईंको बच्ाको प्रवतरोधात्मक प्रणाली कमजोर ्छ वा कमजोर 
भएको शङ्ा गररएको ्छ भनने यसबारने तपाईंलने डाक्र वा नस्नलाई 
बताउनु अत्यन् ैमित्त्वपूण्न ्छ। उदािरणका लागग:

• बच्ाको क्ान्सर वा अन्य गम्ीर स्स्थवतको उपचार भइरिनेको ्छ

• बच्ाको आमालाई गभा्नवस्थामा इम्नूोसप्रनेससव बायोलोजजकल  
थनेरापी गराएको सथयो

• त्यिाुँ प्रवतरक्षा प्रणाली (जति ैएचआइभी, गम्ीर 
संयतुि इम्मनुोहडहफसनेन्सी Severe Combined 
Immunodeficiency, SCID) का साथ समस्यािरूको 
पाररवाररक इवतिास ्छ

• SCID भएका वा हुनसक्ने  बच्ािरू 
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कतिा बच्ालाई BCG खोप दिन आवश्यक र

यद्यवप यहद तपाईं BCG प्रदान गररएका सब ैबच्ािरू भएको स्थानमा 
बस्हुुनि भनने तपाईंको बच्ालाई अझ ैपवन खोपको आवश्यकता हुन 
सक्छ। 

तपाईंलने तलकामध्ने कुनै पवन प्रश्नको जवाफ ‘हो’ भननेर हदनुभयो भनने 
तपाईंलने डाक्र वा नस्नलाई आफनो बच्ालाई BCG खोप लगाउनने 
बारने सोधपु्छ गनु्नप्छ्न।

• तपाईंको बच्ा, बच्ाको आमा, बबुा, िजरुबबुा/िजरुआमा वा 
तपाईंसुँग बस्ने कुनै व्यक्ति क्षयरोगको दर उच् रिनेको दनेशबाट 
आउनुभएको ्छ? 

•  कने  तपाईं र तपाईंको बच्ा वनम्नछलखखत मध्नेको एउटा दनेशमा 
साथी वा पररवारकिाुँ बस् वा रिन जाुँदै हुनुहुन्छ? 

• कने  तपाईंसुँग बस्ने जो कोिी, वा तपाईंको बच्ासुँग धनेरै समय 
वबताउनने जो कोिी, लाई अहिलने क्षयरोग (TB) ्छ वा िालैका 
हदनिरूमा क्षयरोग (TB) भएको सथयो? 

क्षयरोग (TB) को उच् दर भएका राष््िरू यिाुँ उल्नेखखत ववश् 
स्वास्थ्य सङ्गठन (डबू्लएचओ) को तथाकंबाट छलइएको िो:

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

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


याि राख्हुोस्, क्षयरोग (TB) को उपचार गन्छ 
धेरै लामो समय लागर, तर यसलाई रोकथाम 

गन्छ त्ो भन्ा तनकै सजिलो र।
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के मैले थाहा पाउनपुनने अन्य कुनै कुरा र?

तपाईंको बच्ालने BCG छलुँदा पवन 8 िप्ाको उमनेरमा आफनो 
वनयगमत खोप लीन सुरु गन्न सक्छ। तपाईंलने आफनो बच्ालाई 
कम्ीमा पवन ३ महिना पछ्छ BCG हदएपछ्छ अकको इनजनेक्न नहदनने 
सुवनजचित गनु्नप्छ्न ; अन्यथा त्यो क्षनेत्का ग्रन्ीिरू सुवनिन सक्छन।् 

भववष्यका सन्भ्नका वनस्कम् तपाईंको बच्ाको व्यक्तिगत बाल स्वास्थ्य 
रनेकड्न (रातो पुस्तिका) मा BCG 
खोप लगाएको रनेकड्न राखखएको ्छ भनिने 
सुवनजचित गनु्निोस।्

थप िानकारी

यहद तपाईं क्षयरोग (TB), वा BCG खोप वा अन्य कुनै रोग प्रवतरक्षाको 
लागग खोप बारनेमा थप जानकारी चािनुहुन्छ भनने, आफनो डाक्र, िनेल्थ 
भभजजटर, गमडवाईफ वा नस्नसुँग कुरा गनु्निोस्; वा िाम्ो वनेबसाइट 
www.nhs.uk/conditions/vaccinations/
bcg-tuberculosis-tb-vaccine/ मा जानुिोस ्

https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/bcg-tuberculosis-tb-vaccine/ 
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/bcg-tuberculosis-tb-vaccine/ 

