
क्षयरोग नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न 

क्षयरोगाचे वनदान करण्यासाठी कोण कोणत्या तपासण्या केल्या जातात आवण त्या कोठे उपलब्ध आहेत? 

क्षयरोगाचे निदाि करण्यासाठी सतत तीि नदवस थ ुंकी तपासण ेगरजेचे असते. ही तपासणी नदल्लीच्या राष्ट्रीय क्षयरोग-निदाि कें द्रात 

तसेच दशेात अिेक नठकाणी असलेल्या डॉट्स टी.बी. कें द्राुंमध्ये करता येते. अशा कें द्राुंतील ही तपासणी पणूणपण ेमोफत असते. 

तपासणीसाठी जोरदार खोकला काढूि फक्त खाकरा दणे ेआवश्यक आह.े त्या ऐवजी लाळ नदली जात िाही ह ेपहा कारण लाळेच्या 

तपासणीतूि क्षयरोगाच ेनिदाि होऊ शकत िाही. 

 

क्षयरोग बरा होतो का ? 

होय. क्षयरोगावरील औषधे नियनमतपण ेव साुंनगतल्याप्रमाण ेघतेल्यास हा रोग पणूणपण ेबरा होतो. 

 

क्षयरोगी व्यक्तीचे खाणे वपणे काय असािे ? 

क्षयरोगी आपल्या आवडी निवडीप्रमाण ेकोणतेही अन्ि घऊे शकतो, नवनशष्ट अन्िाची गरज िसते. अथाणत अशा व्यक्तीि ेस्वत:च्या 

शरीरास चालेल व पचले तेच खाव.े 

 

डॉटस ्म्हणजे काय? 

डॉटस ् म्हणजे डायरेक्टली ऑब्झव्ड्ण रीटमेंट शॉटण कोसण. ही क्षयरोगावरील एक सवणसमावेशक उपचारपद्धती असिू जगभरातील 

प्राथनमक आरोग्यकें द्राुंमध्ये क्षयरोगाच ेनिदाि आनण उपचारासाठी वापरतात 

 

डॉटस ्चे फायदे कोणते? 

 डॉटस ्म ळे ९५ टक्के रोगी बरे होतात. 

 डॉटस ्म ळे क्षयरोगावर खात्रीशीर तसेच चटकि इलाज होतो. 

 डॉटस ्म ळे एचआयव्ही ची लागण झालेल्या क्षयरोग्याुंिा असलेला धोका कमी होतो. 

 डॉटस ्म ळे उपचार असफल होण ेटळते तसेच एकनत्रतपण ेनदलेल्या नवनवध औषधाुंिा दाद ि दणेार् या क्षयरोगाचा उभव व होत िाही 

कारण ह्या पद्धतीमध्ये रोग्याच ेसहकायण नमळते आनण क्षयरोगनवरोधी औषधाुंचा अखुंड प रवठा होतो. 

 सवण आरोग्यकें द्राुंवर डॉटस ्मोफत नमळते. 

 

टीबी आवण एचआयव्ही कसे सबंंवधत आहेत? 

कोणास ही टीबीचा सुंसगण होऊ शकतो, परुंत  एचआयव्ही सुंसगण झालेल्या लोकाुंिा टीबी होण्याची शक्यता अनधक असते कारण 

एचआयव्ही मध्ये रोगप्रनतकारक शक्ती खपू कमक वत झालेली असते, त्याम ळे शरीरात आधी लागण झालेले टीबीचे  जीवाण ू

झपाट्यािे वाढतात व टीबी होतो 

क्षयरोगात काय करािे, काय टाळािे 

हे करािे हे टाळािे 

तीि आठवडे नकुं वा त्याहीपके्षा जास्त काळ खोकला 

असल्यास खाकर् याची दोिदा तपासणी करा. ही तपासणी 

शासकीय सकू्ष्मदशी थ ुंकी तपासणी कें द्राुंतूि मोफत केली जाते. 

तीि आठवडे नकुं वा त्याहीपके्षा जास्त काळ खोकला 

असल्यास औषध घणे्यात  नवलुंब करू िका. 

क्षयरोगावरील सवण औषधे नियनमतपण े व साुंनगतल्याप्रमाण े

घ्या. 

क्षयरोगाच्या निदािासाठी फक्त क्ष-नकरण फोटोवर अवलुंबिू 

राहू िका. 

क्षयरोग पणूणपण ेबरा होतो ह ेकायम लक्षात ठेवा. डॉक्टराुंिी साुंनगतल्यानशवाय औषध बुंद करू िका. 

खोकतािा नकुं वा नशुंकतािा तोंडावर रुमाल धरा. क्षयरोग्याुंिा भेदभावाि ेवागव ूिका. 
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