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तर यौन रोगको 
बारेमा कुराकानी गन्न 
सजिलो बनाउँछु ।

यसको बारेमा 
छलफल गन्न 
गाह्ो होला ।

यौन प्रसारित संक्रमण 
एक व्यक्तिबाट अकको व्यक्तिमायौन सम्पक्क को मध्यमद्ारा 
सनने संक्रमणलाई यौन प्रसाररत संक्रमण (यौन रोग) भननन्छ 
|

धेरै प्रकारको यौन सम्पक्क  मध्यमहरुद्ारा यौनजन्य रोग सन्क 
सक्छ | ललङ्गद्ारा योनी, ललङ्गद्ारा मलद्ार, वा मुख मथैुन 
(मुखद्ारा ललङ्ग, मुखद्ारा यौनी) द्ारा गररने यौन सम्पक्क बाट 
यौनजन्य रोग सन्क सक्छ | यौनजन्य रोग कहहलेकाँही 
कुनै व्यक्तिको संक्रममत ललङ्ग वा यौनी अकको व्यक्तिको 
जननेल्रियसंग माड्दा र मसादा्क पनन सन्क सक्छ | 

यौनजन्य रोगको लक्षणहरुमा यौन सम्बन्ध राखदा 
दखु्,ेयोनी, ललङ्ग र मलद्ारबाट असामान्यस्ाव बग्,े र वा 
यौनाङ्ग घाउँ, खनटरा र बबबबरा आउने जस्ा लक्षणहरु हुन् |

कुनै लक्षणहरु बबना पनन यौन रोगबाट संक्रममत हुनु सामान्य हो | यहद लक्षणहरु देखा परेका ्ैछनन् भने पनन 
यौन रोग एक व्यक्तिबाट अकको व्यक्तिमा सन्क सक्छ | यौन रोगबाट संक्रममत भएको ्छ वा ्ैछन भनी पत्ा 
लगाउन र सहह उपचार गरी रोग ननको पान्क लामग पररक्षण गनु्क सबै भन्ा उपयुति मध्यम हो | जहाँ पररक्षण गनने 
सुमवधा ्ैछन तत्ाल संक्रमणको उपचार गनु्क अमतनै महत्वपूण्क हुन्छ | जुन व्यक्तिसंग जसले यौन सम्पक्क  गरेका 
हुन्छ त्यस व्यक्तिलाई समेत पररक्षण र उपचार गन्कको लामग सहयोग गनु्क पनने हुन्छ | यहद यौन सम्पक्क  गरेका 
दवुै व्यक्तिहरुको उपचार गररएन भने पुन: संक्रममत हुने साथै अरुलाई पनन संक्रमण गन्क सक्छ |

प्रायजसो यौन रोगहरु एन्ीबायोनटक औषधधको प्रयोग गरी उपचार गरेमा ननको पान्क सहकन्छ | अन्य कमतपय 
यौन रोगहरु ननको पान्क नसकेता पनन व्यवस्ापन गन्क सहकन्छ | दखुाई कम गनने र औषधध सेवन गरी रहेको 
समयमा औषधधको प्रभाकररताको कारणले गदा्क नकारात्मक असरहरुको उपचारको लामग समेत औषधधहरु 
उपलब्ध ्छन् |

यौन रोगको रोकथाम गनने सबै भन्ा उपयुति मध्यम भनेकै यौन सम्पक्क  नगनु्क वा आफ्ो यौन जोडीको यौन रोग 
्ैछन भने सुननश्चित हुनु हो | तर यो सधै सम्भव ्ैछन, त्यसैले यौन रोग रोकथाम गन्क यौन सम्पक्क  गदा्क सधै कण्डम 
प्रयोग गनु्क अकको सबै भन्ा उपयुति मध्यम हो जसबाट यौन रोग लाग्े सम्भावना कम हुन्छ |  स्ास्थ्यकममीहरुले 
यौन रोग लागेको व्यक्तिहरुलाई आदर सम्ानजनक उपचार अमतनै महत्वपूण्क भूममका ननवा्कह गन्क सक्छ (पाना 
२६ हेनु्कहोस)् |
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यौन िोगलाई किन जटिल समस्ा माकनन्छ?
हकन हक यौनकृयालाई साधारण र सामान्य माननने भएकोले 
गदा्क यौन रोग पनन सामान्य रुपमा पाइन्छ | जब यौन रोगको 
उपचार गददैनन् त्यसले महहला, पुरुष र बालबाललकाहरुलाई 
नकारात्मक असर पा्छ्क | यौन रोग हुने कारणहरु: 

• महहला र पुरुष दबुैमा बाँझोपन हुन्छ  |

• श्ििु चाड,ै सानो, अन्धा, अस्स् र मृत जन्म्छ |

• कडा प्रकारको संक्रमणले गदा्क मृतु्य हुन्छ |

• हदघ्ककाललन रुपमामपडा हुने हुन्छ  |

• पाठेघरको मुखको, घाँटी र मलद्ारको क्ान्सर हुने हुन्छ |

• अन्य यौन रोग लगायत एच.आई.भी. संक्रमण हुने जोखखम बढ््छ |

यौन सम्पि्क िो मध्यमबाि िसिी यौन िोग आफ्ो यौन 
जोडीमा सर्क?
महहला पुरुष दबुैलाई यौन रोग लाग् सक्छ | तर जुन व्यक्तिले यौन सम्पक्क को अन्त्यमा जसले योनी वा 
मलद्ारमा ललङ्ग घुसानने ग्छ्कन उनीहरु बहढ जोखखमा प्छ्क |कण्डमको प्रयोग नगरेमा वीय्कको मध्यमबाट संक्रमण 
यौनी, मलद्ार र मुख मभत्र सन्क सक्छ | ललङ्ग योनी तथा मलद्ारमा घुसाना्कले योनी वा मलद्ारको मभत्री भागमा 
घष्कण भई  खझल्ीहरु रगनटएर खुल्ा हुनाले सम्पूण्क िरीर भरी संक्रमण फैललने सम्भावना बढ््छ | यहद योनी 
वा मलद्ार मभत्र घाँउ खनटरा नभएता पनन यस्ो हुन् सक्छ | यहद यौनाङ्गको बाहहरी भागमा घाँउ खनटरा वा 
्छाला मपल््छएको ्छ भने पनन यौन रोग तथा एच. आई.भी. सजजलै सन्क सक्छ |

यकि यौन िोग संक्रममत भएमा िे 
गन््कपर्क?

• यहद पररक्षणको सुमवधा ्छ भने पररक्षण गरी हाले् |

• तुरुन्त यौन रोगको उपचार गरी हाल्े 

•  आफ्ो यौन जोडीलाई पनन आफुसंगै उपचार गन्क सहयोग 
गनने | यसो गरेमा यहद फेरी यौन सम्पक्क संगै गररयो भने पुन: 
संक्रमण हँुदैन |
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यौन िोग भएिो र?
असामान्य स्ाव बग्,ु दखु्ु र यौनाङ्गमा घाँउ खनटरा आउनु यौन रोगको लक्षणहरु हुन् | तर प्राय जोस यौन 
रोगहरुमा लक्षण देखा पददैन, लक्षणबबहहन हुन्छन् | कण्डम प्रयोग नगरी असुरलक्षत यौन सम्पक्क  गरेमा यौन रोग 
एक व्यक्तिबाट अकको व्यक्तिमा सन्क सक्छ | रगत, मपसाब वा िरीरको संक्रममत अङ्गको भागको स्ाबको नमुना 
संकलनद्ारा यौन रोग लागेको ्छ वा ्ैछन भनेर पहहचान गन्कको लामग प्रयोग गन्क सक्छ | लक्षणबबहहन यौन 
रोगको पहहचान तथा उपचार गन्कको लामग पररक्षण ननयममत स्ास्थ्य सेवाको अमभन्न अङ्ग पनन हो |

यौन िोगिो लामग परिक्षण 
यौन रोगको पररक्षण गन्कको लामग स्ास्थ्यकममीहरुले 
व्यक्तिबाट नमुना संकलन ग्छ्क र पररक्षण गनने हकट 
प्रयोग ग्छ्क वा माईक्रोस्ोप प्रयोग गरी संक्रमण हे्छ्क | 
यौन रोग पररक्षण गनने मवधीहरु यस प्रकार ्छन:् 

•  यौनाङ्ग भागको स्ाव प्रयोग गरेर नमुना संकलन 
गरी क्ैमाइहडया, गोनोररया (धातु रोग), जेननटल 
हपनेस  च्ानक्रोईड वा ट्ायकोमोनस पररक्षण गन्क 
सहकन्छ | मुखको मभत्री भागको स्ाबबङ्गद्ारा 
एच.आई. भी. पररक्षण गन्क सहकन्छ | मुख मथैुन 
वा मलद्ारमा गररने यौनकृया भएको यौन रोगको 
पररक्षण गन्क कहहले काँही घाँटी वा मलद्ारको स्ाबबङ्गको आवश्यकता प्छ्क | पाठेघरको मुखको 
स्ाबबङ्गद्ारा एच.पी.भी. पररक्षण गन्क सहकन्छ |

• मपसावको पररक्षणद्ारा क्ैमाइहडया र गोनोररयाको पहहचान गन्क सहकन्छ |

•  रगतको पररक्षणद्ारा धसहफललस (मभररंगी), जेननटल हेपनेस, हेपाटाईनटस र एच.आई.भी. पहहचान गन्क 
सहकन्छ |

सम्पूण्क माननसहरु जो यौनकृयामा सकृय ्छन् उनीहरुको लामग यौन रोगको पररक्षण गनु्क राम्ो मवचार हो | कमत 
पटक यौन रोगको पररक्षण गनने भन्ने कारण कमत जना नयाँ यौन जोडी ्छ, एक जना भन्ा बहढ यौन जोडी कमत 
जना ्छन् वा यौन रोग ्छ हक भन्ने कारणमा ननभ्कर हुन्छ | यहद गभ्कवती महहला ्छन् भने महहला र श्ििुलाई 
नकारात्मक असर पान्क सक्े कारणबाट बचाउनको लामग यौन रोगको पररक्षण गनु्क सामान्य हो |

कुनै यौन रोगको लागग रगत 
पररक्षण गन्न सककन्छ |
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यौन िोग हुन् सक्े लक्षणहरु 
दखुाई वा महिलाको योनीबाट असामान्य स्ाव बग्ने

के तल्ो पेटमा दखु्छ वा यौन सम्पक्क  गदा्क 
दखु्छ?

यो पेल्भिक सुननने रोग (पेल्भिक ईन्फ्ामेन्री हडजजज) 
भएको हुन् सक्छ, पाना ११ मा हेनु्कहोस् |

के मपसाब फेदा्क दखु्छ वा पोल्े ग्छ्क? यो मपसाबको संक्रमण हुन् सक्छ, यौन रोग होइन | वा 
ट्ाईकोमोनस, गोनोररया वा क्ैमाइहडया, पाना ९ मा 
हेनु्कहोस् |

के सेतो वा खैरो र गनाउने वा यौन सम्पक्क  
गरेपध्छ मा्छाको जस्ो स्ाव बग्छ?

यो ब्ाके्ररयल भाजजनोधसस,  पाना ६ मा हेनु्कहोस् वा 
कम रुपमा ट्ाईकोमोनस हुन् सक्छ, पाना ९ मा हेनु्कहोस् |

के बगेको योनी स्ाव पहेलो वा हररयो ्छ? यो गोनोररया वा क्ैमाइहडया,  पाना ९ मा हेनु्कहोस् | यो 
ट्ाईकोमोनस पनन हुन् सक्छ, पाना ९ मा हेनु्कहोस् |

के बगेको सेतो स्ाव, हेनु्कमा कडा जचज वा 
मख्खन दधु, वा ढुसी, बेहकहकङ्ग जस्ै गनाउँ्छ? 

यो बयस्ट (ढुसी) संक्रमण हुन् सक्छ, यो यौन रोग होइन, 
पाना ७ मा हेनु्कहोस् |

दखुाई वा पुरुषको ललङ्गबाट असामान्य स्ाव बग्ने

के मपसाब फेदा्क दखु्छ वा पोल्े ग्छ्क? यो गोनोररया वा क्ैमाइहडया हुन् सक्छ, पाना ९ मा 
हेनु्कहोस् | वा कम मात्रामा ट्ाईकोमोनस हुन् सक्छ, पाना 
९ मा हेनु्कहोस् |

के सेतो वा खैरो र गनाउने वा यौन सम्पक्क  
गरेपध्छ मा्छाको जस्ो स्ाव बग्छ?

यो गोनोररया वा क्ैमाइहडया,  पाना ९ मा हेनु्कहोस् | 
स्ास्थ्यकममीहरुसंग कुराकानी गनु्कहोस अन्य कारणहरुको 
पनन उपचार गनु्क प्छ्क |

के ललङ्गबाट थोपा थोपा बगेको स्ाव केहह ्छ? यो गोनोररया हुन् सक्छ,  पाना ९ मा हेनु्कहोस् | 
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घाउ, खटटरा र यौनाङ्ग वा मलद्ारमा मासु पलाएको 

के वररपरी नदखु्े खुल्ा घाउ ्छ? यो धसहफललस (मभररंगी) हुन् सक्छ, पाना १२ मा हेनु्कहोस् |

एक वा सो भन्ा बहढ दखु्े फुलेको र सजजलै रगत 
आउने  घाउहरु ्छन?

यो स्ान्क्रोईड हुन् सक्छ, पाना १२ मा हेनु्कहोस् |

फुट्न लागेको कडा रुपमा दखु्,े खुल्ा घाउहरु 
भएको मधसना स-साना खनटराहरु ्छन?् 

यो हपनेस हुन् सक्छ, पाना १४ मा हेनु्कहोस् |

महिला र पुरुषको यौनाङ्ग वा मलद्ारमा दनेखा पनने अन्य लक्षणिरु 

मलद्ारमा जचलाउने वा हदसा गदा्क दखु्े कहहले काँही यौन रोगको लक्षण हुन् सक्छ | यहद तपाईले आफ्ो 
मलद्ारबाट स्ाव बगेको वा हदसा पुछदा जचप्ो जस्ो ्छ भने त्यो गोनोररया वा कै्माइहडया हुन् सक्छ, 
पाना ९ मा हेनु्कहोस् |

योनी, ललङ्ग र मलद्ारबाट रगतसहहत वा खैरो स्ाव बगेको ्छ भने त्यो कडा प्रकारको संक्रमणको लामग 
मेहडकल सहयोग ललनुहोस् | 

यौनाङ्गचिलाउनने 
योनीद्ारको वररपरी, मतघ्ाहरु वा मपसाब ननस्स्ने ठाउँमा जचलाएमा ढुसी (बयष्ट) हुन् सक्छ (पाना ७ हेनु्कहोस)् 
वा महहलामा ट्ाईकोमोनसको लक्षण हुन् सक्छ (पाना ९ मा हेनु्कहोस)् | 

यौनाङ्गमा जुम्ा वा लुतो ्छ भने पनन जचलाउ्छ | यसको उपचार ्छालामा औषधध जस्ै पमनेजरिनको प्रयोग गरी 
गन्क सहकन्छ | लुतो पररवारमा सहजै फैललन्छ, बालबाललकाहरुमा प्राय हुन्छ र सम्पूण्क िरीरको भागमा असर 
ग्छ्क | यौनाङ्गमा साबुन, सुगन्ध (प्रफुम) वा रसायन पदाथ्क प्रयोग गना्कले पनन जचलाउने ग्छ्क | यौनाङ्गको बाहहरी 
भाग साधा पानीले धुनुहोस् कतै जचलाएको हराउ्छ हक ख्ाल गनु्कहोस् |
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ब्ाके्टललयल भेजजनोससस  
योनीमा हुने ब्ाके्टललयल संक्रमणलाई ब्ाके्टललयल भेजजनोधसस भननन्छ | योनीमा साबुन, सुगन्ध (प्रफुम) 
वा बास्ादार पदाथ्क प्रयोग गरेमा सहजै यस प्रकारको संक्रमण हुन् सक्छ | यहद यौन सम्पक्क  गदा्क योनीमा बहढ 
घष्कण हुन्छ भने त्यस्ो अवस्ामा ब्ाके्टललयल भेजजनोधसस हुन ्सके् सम्भावना बहढ हुन्छ | साधारणतया त्यो 
डरलाग्ो चाही होइन, तर गभ्कवती महहलाहरुमा श्ििु चाड ैजन्मन सक्े वा बच्ा जन्मी सकेपध्छ चाड ैसंक्रमण 
हुन् सक्छ |

लक्षणिरु 
• सामान्य भन्ा बहढ यौनी स्ाव बग्े |

• मविेषत यौन सम्पक्क  गरेपध्छ योनी दगु्कस्न्धत, मा्छा जस्ै गनाउने |

• हल्ा जचलाउने |

उपिार 
कुनै एक यो ललनुहोस:् मेट्ोननडाजोल मुखबाट सेवन गनु्कहोस् वा योनीमा 
लगाउनुहोस् | नटननडाजोल मुखबाट सेवन गनु्कहोस् वा क्क्नड्ामाईधसन मुखबाट 
वा योनीमा लगाउनुहोस् | यहद गभ्कवती हो भन,े मेट्ोननडाजोल प्रयोग गनु्कहोस, 
मुखबाट सेवन गनु्कहोस् |

योनीबाट स्ाव बग्ने 
महहलाहरुमा महहनावारीको बीचको समयमा मभज्ु र योनीबाट केहह स्ाव बग्ु सामान्य हो | यसरी आफै 
योनीले सफा राख्छ | महहनावारी चक्रको हदनहरुमा र गभ्कवती भएको बेलमा आफै स्ाव पररवत्कन हुन्छ 
| यौनी स्ाव सफा, दधु वा हल्ा पहेलो हुनु सामान्य हो, तर यहद असामान्य रुपमा धेरै वा कडा पहेलो, 
हररयो वा बाक्ो सेतो, गनाउने वा जचलाउने वा पाध्छएको ्छ भने त्यसलाई बगेको भन्छ र त्यो यौन रोग हुन् 
सक्छ | असामान्य लक्षण र असहज ्छ भने सहायता ललनुहोस् |

धेरै राम्ो खाल्ो लाभदायक ब्ाके्ररया योनीलाई स्ास्थ्य राख्को लामग त्यहाँ पैदा हुन्छ | धेरै जचन्ता 
मपर, एन्ीबायोनटक्सको सेवन, गभ्कवती भएको बेलामा र अन्य अवस्ा स्स्तमा ब्ाके्ररयालाई असर पा्छ्क 
र यौनीमा संक्रमण हुन् सके् सम्भावना बढ््छ | दैननक योनी सफा गरी,यौनाङ्गमासुगन्ध, सुगन्ध आउने साबुन 
प्रयोग नगरी वा योनी मभत्र स्पे न्छककीयोनीमा हुने संक्रमण रोकथाम गन्क सहकन्छ | कफी, रक्सी वा गुललयो 
खानेकुरा वा पेय पदाथ्क कम सेवन गना्कले योनीमा हुने संक्रमण कम गन्क सहकन्छ |

जांच गनु्नहोस् औषधि मुखबाट 
सेवन गनने हो कक योनीमा राख्ु 

पनने हो |
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ढ्सी संक्रमण (मोकनललयाससस, क्ान्ीया, 
थस्क)
ढुसी (बयष्ट) ले यौनाङ्गलाई असर पा्छ्क र माननसहरुलाई त्यो यौन रोग हो भन्ने सोच 
गराउ्छ,तर सामान्यता ढुसी यौन सम्पक्क द्ारा सददैन | सामान्यतया ढुसी खतरानक 
हुन्न तर त्यसले असजजलो पान्क सक्छ |गभ्कवती हँुदा, एन्ीबायोनटक्स सेवन गदा्क 
र अन्य रोगहरु जसै् मधुमेह वा एच.आई.भी. संक्रमणमा ढुसी हुने सम्भावना बहढ 
हुन्छ | महहलाहरुमा ढुसी सामान्य हो तर पुरुषहरुलाई पनन यो संक्रमण हुन् सक्छ 
|पुरुषहरुमा यसले ललङ्गको टुप्ो सुननने र अण्डकोष जचलाउने हुन् सक्छ | महहला 
र पुरुष दवुैलाई घाँटीमा रिसको संक्रमण हुन् सक्छ | 

ढुसी मतघ्ाको मभत्री भाग, स्नको तलमतर वा मलद्ारको वररपरी देखा पन्क सक्छ | 
जहाँ िरीरको एक भाग अकको भागसंग टाधसएको वा डाकेको हुन्छ त्यस्ोमा ्छाला 
ओधसलो हुने भागहरुमा साधारणतया ढुसी प्छ्क |

महिलािरुमा लक्षणिरु 
योनीबाट दहह जस्ै सेतो दाना-दाना दधु फाटेको स्ाव बग्ु |

योनीको मभत्री र बाहहर दवुैपनटि ्छाला गाढा रातो हुनु र त्यसबाट कहहले काही रगत बग्ु |

योनी मभत्र र बाहहर धेरै जचलाएको अनुभूमत हुन|ु

मपसाब फेदा्क पोलेको जस्ै अनुभूमत हुन|ु

पुरुषिरुमा लक्षणिरु 
• ललङ्गको ्छालाको मभत्र पत्रहरुमा बाक्ो, सेतो स्ाव जमेर बसेको | 

• ललङ्गको टुप्ोमा रातो दाग देखखने |

• ललङ्ग वा अण्डकोष जचलाउन,े पोल्े वा रातो हुने |

उपिार 
साधारणतय सामान्य ढुसी संक्रममत भएको हो भने औषधध नगरी आफै जान्छ | 
प्राकृमतक उपचार पद्धमतले जचलाउने कम गन्क सहकन्छ |

प्ाकृतिक उपिार:

योनी स्ाव सफा पानीले धुइ पखाली गरेमा वा साधा दहह (जचनी वा कुनै 
अन्य वस्ु नममसाएको) वा एक चौथाई मभननगर सफा मन तातो पानीमा 
ममसाएर सफा गरेमा सहयोग मम््छ | यसपानीमा २० देखख ३० ममनेटसम् 
बस्ुहोस् | यहद तपाईलाई सहज महसुस भयो भने हदनको २ पटक त्यसमा 
बस्ु होस् | 
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वा ३ टेबल चमचा भेननगर एक ललटर उमालेरजचसो पारेको पानीमा ममसाउनुहोस् | सफा 
कपासको टुक्रा डुत्यस ममसावटमा मभजानुहोस् र प्रते्यक रात ३ रातसम् योनीमा कपास 
घुसानु्कहोस् | प्रत्येक बबहान कपास ननकाल्ुहोस् | पुरुषले पनन त्यसरी तयार पाररएको 
कपास ललङ्ग वा अण्डकोष सफा प्रयोग गन्क सक्छ |

औषधिद्ारा उपिार 

ननम्न कुनै एक प्रयोग गनु्कहोस:्

योनी, ललङ्ग वा अण्डकोषमा जेन्सन भोईलेन् झोल प्रत्येक रात ७ रातसम् प्रयोग गनु्कहोस् (पाना ३८) |

वा 

ममकीनजोल हक्रम (पाना ९), न्यास्टानटन हक्रम (पाना ३९) वा क्ोनट्माजोल हक्रम (पाना ३८) वा ट्ाबलेट 
योनीमा वा मभत्र, वा ललङ्ग वा अण्डकोषमा प्रते्यक रात ७ रातसम् लगानुहोस् |  यी औषधधहरु गभ्कवती हँुदा 
योनीमा लगाउन ुसुरलक्षत ्छन् |

पुरुषलाई ननको हुन् लामो समय लाग् सक्छ |

रोकथाम 
यौनाङ्गमा हावा प्रवेि गन्क सहज पान्क खकुलो कपडा र मभत्री कटुि लगाउनुहोस् | यसले ढुसी पन्कबाट रोक्छ | 
मभहत्र कटुिहरु बारम्बार फेनु्कहोस् वा धुनुहोस् | नुहाउदा खेरर यौनीमा साबुनको प्रयोग गनु्कहोस् | डाउन्च नगनु्कहोस् 
| यहद तपाईलाई मधुमेह वा एच.आई.भी. ्छ, औषधध सेवन सेवन सहह तररकाले गरी राख्ु भएको ्छ र आफ्ो 
स्ास्थ्यको ख्ाल गनु्क भएको ्छ भने ढुसी रोकथाम गन्क मद्दत पुग्छ |
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ट्ाईकोमोनस (नट्च) 9

ट्ाईिोमोनस (टट्च)
परजीवीद्ारा संक्रमण भएकोलाई ट्ाईकोमोनस भननन्छ | महहलाहरुलाई ट्ाईकोमोनस भएमा धेरै असजजलो 
र जचलाउने हुन्छ | पुरुषहरुमा लक्षणहरु देखा पददैन | यहद संक्रमण ललङ्ग मभत्र भएको ्छ भन,े महहलासंग 
काण्डमको प्रयोग नगरी यौन सम्पक्क  गरेमा सन्क सक्छ |

ट्ाईकोमोनस खतरनाक हुन्न, तर योनीलाई असहज पानने, जलन हुने जसले गदा्क महहलाहरुलाई अन्य यौन 
रोगको साथै एच.आई.भी. संक्रमण सहजै हुन् सक्छ |

लक्षणिरु 
• खैरो, पहेलो वा हररयो स्ाव बग्ु |

• दगु्कस्न्धत स्ाव बग्ु |

• योनी रातो र जचलाउनु |

• मपसाब फेदा्क दखु्ु वा पोल्ु |

उपिार
मेट्ोननडाजोल (पाना ३५) वा नटननडाजोल (पाना ३७) मुखबाट सेवन गनने | 
गभ्कवती महहलाले नटननडाजोल सेवन गनु्क हँुदैन |

एउटै प्रकारको औषधधद्ारा यौन जोडी वा जोडीहरुको उपचार गनु्कहोस् | 

सम्भव भएसम् राम्ो महसुस गन्ककोलामग सफा मन तातो पानी भएको 
बाटामा १५ ममनेटसम् बस् लगाउनुहोस् | यौनाङ्गलाई त्यसल ेआनन् अनुभूमत गराउ्छ र चाड ैननको हुन मद्दत 
ग्छ्क | तपाई र तपाईको यौन जोडीको उपचार नसहकन्ेल र लक्षणहरु पूण्क रुपमा नहटुन्ेलसम् यौन सम्पक्क  
नगनु्कहोस् |

गोनोरिया तथा क्लैमाइमडया
कुनै लक्षणहरु बबना पनन महहला र पुरुष दवुैलाई गोनोररया (धातु रोग) र क्ैमाइहडया हुन् सक्छ | यहद 
गोनोररया र कै्माइहडयाको उपचार नगरेमा महहला र पुरुष दवुैलाई कडा प्रकारको संक्रमण वा बाँजोपन हुन् 
सक्छ | प्रत्येक गभ्कवती महहलाले गोनोररया र कै्माइहडयाको पररक्षण गराउनु प्छ्क हकन भने प्रसूमत हुनेक्रममा 
उनको श्ििु यी संक्रमणहरुद्ारा संक्रममत हुन् सक्छ | यहद पररक्षण गदा्क गोनोररया वा कै्माइहडया वा दवुै 
देखखएमा उनी र उनको यौन जोडी दवुैको उपचार गनु्क प्छ्क | यहद उनी र उनको यौन जोडीको लक्षण देखा 
परेको ्छ तर पररक्षण गनने प्रावधान ्ैछन भने दवुै जनालाई उपचार गनु्क प्छ्क | गोनोररया वा कै्माइहडयाको उस्ै 
लक्षणहरु हुन्छ |

योनीबाट दगु्नन्धित स्ाव बग्ु 
सामान्यता ट्ाईकोमोनसको 

कारणले गदा्न हुन्छ |
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महिलािरुमा दनेखखनने लक्षणिरु 
• योनी वा मलद्ारबाट पहेलो वा हररयो स्ाव बग्ु |

• तल्ो पेट दखु्ु |

• ज्वरो आउनु |

• यौन सम्पक्क  गदा्क दखु्ु |

• मपसाब फेदा्क दखु्ु वा पोल्ु |

यहद महहलामा गोनोररया वा क्ैमाइहडया ्छ साथै ज्वरो र तल्ो पेट दखु्े पनन ्छ भने उनलाई पेल्भिक सुननने 
रोग (पेल्भिक ईन्फ्ामेन्री हडजजज) हुन् सक्छ (पाना ११ हेनु्कहोस)् |

पुरुषिरुमा दनेखखनने लक्षणिरु 
• ललङ्ग वा मलद्ारबाट मपप थोपा थोपा बगु् |

• अण्डकोष सुननएर दखु्ु |

• मपसाब फेदा्क दखु्े र पोल्े |

पुरुषमा संक्रममत व्यक्तिसंग यौन सम्पक्क  गरेको पहहलो लक्षण २-५ हदन (वा ३ हप्ा 
वा बहढ)  पध्छ िुरुवात हुन्छ | महहलामा हप्ौ वा महहनौ पध्छसम् पनन लक्षणहरु 
देखा नपन्क सक्छ | तर संक्रमण भएको केहह समय पश्च्ात कुनै लक्षण नै नभएका 
व्यक्तिहरुबाट पनन अन्य व्यक्तिमा रोग सन्क सक्छ |

उपिार 
जमत चाड ैउपचार िुरवात गन्क सक्ो त्यमत नै प्रभावकारी हुन्छ | यहद तपाईले सन्चो भएको महसुस गददै गएमा 
पनन सम्पूण्क औषधधहरु सेवन गन्क बबस्कनु हँुदैन |  

एउटै प्रकारको औषधधद्ारा यौन जोडी वा जोडीहरुको उपचार गनु्कहोस् | 

पररक्षणबाट दईु मध्ये एक मात्र रोग लागेको हो भनेर पत्ा नलगाउन्ेलसम् गोनोररया वा कै्माइहडया 
दवुैलाई उपचार गनु्क उपयुति हुन्छ |दईु थररको औषधधको सममश्रणको प्रयोग गरीगोनोररया वा 
क्ैमाइहडयाको उपचार गनु्क पनने हुन्छ | यहद पररक्षणल ेक्ैमाइहडया देखायो तर गोनोररया देखाएन भने एक 
थररको औषधध मात्र आवश्यक हुन्छ | गोनोररया वा कै्माइहडयाको ममजश्रत उपचारको औषधध पाना ४२ को 
ताललकामा देखाए अनुसार औषधधको उपलब्धता अनुसार मवमभन्न ममश्रण र उपचार गन्क सहकन्छ | 

एन्ीबायोनटकबाट गोनोररया बढ्दो रुपमा प्रमतरोध गददै गई रहेकोले गदा्क औषधधको प्रभावकारी, उपलब्धता 
र सव्कसुलभको बारेमा तपाईको क्षेत्रमा स्ानीयहरुसंग सल्ाह सुझाव ललनु राम्ो हुन्छ |औषधध उपचार 
िुरुवात गरी सकेपध्छ पनन यहद मपपकोथोपा झनने र दखु्े कम भएको ्ैछन भन ेयसको मतलब गोनोररया त्यस 
औषधधप्रमत प्रमतरोध भएको रहे्छ अब अकदै  औषधधको अवाियक हुन सक्छ |
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िोखािो संक्रमण (Pelvic Inflammatory 
Disease, P.I.D.)
महहलाको तल्ो पेटको प्रजनन अङ्गहरुको कुनै पनन भागमा संक्रमण भएको 
अवस्ालाई कोखाको रोग (पेल्भिक ईन्फ्ामेन्री हडजजज/पी.आई.डी.) भननन्छ | 

यहद कसैलाई यौन रोग,मविेषत गोनोररया वा कै्माइहडको उपचार गदा्क ननको 
नभएमा पेल्भिक संक्रमण हुन् सक्छ |तर सबै पी.आई.डी.यौन संक्रमणबाट हुन्न 
|मप.आई.डी.हुन सक्े अन्य कारणहरु मध्ये प्रसूमत पध्छ संक्रमण, असुरलक्षत 
गभ्कपतन भएमा वा कहहले काही ननम्कलीकृत नभएका  आई.य.ूडी.राखदा कोखाको 
संक्रमण पनन हुनसक्छ |

कोखामा संक्रमण गनने हकटाणु योनीको मध्यमबाट पाठेघरको मुख हँुदै 
पाठेघर,हडम्बबहहनी नली र हडम्बिायसम् पुग्छन् | यहद यस्ो संक्रमण हँुदा 
समयमा उपचार भएन भने त्यसल ेहदघ्क रुपमा मपडा, बाँझोपन धेरै बबरामी वा 
मृत्युसम् हुन् सक्छ |

लक्षण (एक वा सो भन्ा बति हनम्न लक्षणिरु दनेखा पन्न सक्छ)
• तल्ो पेट (कोखा)दखु्ु |

• यौन सम्पक्क  गदा्क दखु्ु वा रगत बग्ु |

• तल्ो पेट धथचदा धेरै दखु्|ु

• ज्वरो आउनु |

• अमतनै कमजोर र अनुभव हुनु |

• योनीबाट असामान्य रतिश्राव वा दगु्कस्न्धत स्ाव बग्ु |

उपिार 
साधारणतया यो संक्रमण हकटाणुहरुको सममश्रणको कारणले गदा्क हुन्छ |त्यसैले उपचारको लामग ३ प्रकारको 
औषधधहरुको आवश्यकता प्छ्क |कोखा संक्रमण (पी.आई.डी.)उपचारको लामग ममजश्रत औषधध प्रयोग गररन्छ  
|यथाश्िघ् उपचार गनु्कप्छ्क |यहद औषधी गरेर ४८ घण्ा पध्छ ठठक भएको महसुस नभए वा यहद धेरै ज्वरो 
वा वान्ता आएर धसहकस् भए वा गभ्कवतीलाई यस्ो भए, वा भख्करै गभा्कपतन गरेको वा प्रसूमत भएको ्छ भने 
यथाश्िघ् स्ास्थ्य के्रि वा अस्पतालमा गएर उपचार गनु्कप्छ्क| यस्ो बेलामा नसाबाट हदने औषधध आवश्यक 
हुन्छ |कोखा संक्रमण भएको ्छ भने यौन जोडी वा जोडीहरुको पररक्षण र संक्रमणको उपचार गनु्कप्छ्क |

कोखाको संक्रमण (Pelvic Inflammatory Disease, P.I.D.)
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 डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
12 यौन प्रसाररत संक्रमण  

भभिीङ्ी (ससकिलीस) मा स्ाङ्क्रोईड
धसहफलीस एक गम्भीर संक्रमण हो । यसले  िरीरमा नकारात्मक असर हुन्छ । यसको पहहलो लक्षण नदखु्े   
र आफै हराउने घाउ आउनु हो । यहद धसहफलीस भएको थाहा नभएर उपचार गररएन भने यो िरीरमा नै रही 
रहन्छ । सबै गभ्कवती महहलालाई धसहफलीसको जाँच गरेर यसको उपचार गनु्कपद्क्छ । यसो भएमा गभ्कमा रहेको 
बच्ामा यसको असर पददैन, समय नपुुगी जन्मने, अपाङ्गता भएको जन्मने र मृत बच्ा जन्मने सम्भावना कम ग्छ्क 
। स्ास्थ्यकममीले प्रत्येक गभ्कवतीलाई जाँच गराउनुपद्क्छ ।

स्ाङ्क्रोईड एक यौन संक्रमण हो, जसले गदा्क यौनाङ्गमा दखु्े घाउ हुन्छ । यो ललमफ नोडहरु सुलन्नन्छन् । 
बेलैमा उपचार गरेमा यो औषधधले नै ननको हुन्छ ।

कसैलाई धसहफलीस वा स्ाङ्क्रोईड वा दवुै भएको हो भन्न ेयहकन भएमा संक्रमणको लामग उपचार गनु्कपद्क्छ । 
यहद जाँच गदा्क यौन साथीलाई वा पनन जाँच गराएर उपचार गनु्कुपद्क्छ । 

जस्ै हेपाटाईनटस मव, एच.आई.भी. र अन्य संक्रमण पनन रगत र यौन सम्पक्क बाट सजजलै सन्क सक्छ । यस्ा 
संक्रमणलाई फैलनबाट बच्न समयमा उपचार गनु्कप्छ्क र ननको नभएसम् यौन सम्पक्क  गनु्कहँुदैन । 

यौनाङ्गमा भएको घाउ सफा राख्ुप्छ्क, सुख्खा राखु्प्छ्क । संक्रममत व्यक्तिल ेप्रयोग गरेको कपडा कसैले 
प्रयोग गनु्कहँुदैन ।

धसकिलीस वा स्ाङ््ोईड 

पुरुषको यौनाङ्गमा                                           मकहलाको यौनाङ्गमा

धसहफलीसको घाउ दखुदैन भने स्ाङ्क्रोईडको घाउ दखु्छ ।
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मभरीङ्गी (धसहफलीस) मा स्ाङ्क्रोईड 13

सहिलीसको लक्षण
धसहफलीसको पहहलो लक्षण सानो नदखु्े खालको गाँठो आउँ्छ, रोगीसँग यौन सम्पक्क  गरेको २ देखख ५ 
हप्ापध्छ देखखन्छ । यो गाँठोलाई स्ाङ्ककर भननन्छ , िुरुमा डल्ो हुन्छ फुटेर घाउ बन्छ । यो प्रायजसो 
यौनाङ्गमा आउँ्छ तर मुखमा वा मलद्ारमा पनन आउन सक्छ । कुनै महहलाहरुमा यो योनीमभत्र भए देखखदैन ।

यी घाउहरु हप्ासम् रहेपध्छ र उपचार नगरेपनन आफै हराउँ्छन् । त्यसको केही हप्ापध्छ घाँटी दखु्,े हलका 
ज्वरो आउन,े मुखमा घाउहरु आउन,े मवममराहरु (मविेष गरी हते्ला र पैतालामा) आउन सक्छ । यौनाङ्गमा 
घाउ आएको केही हदन वा हप्ापध्छ ्छालामा आएको अनौठो दाग वा मवममरा धसहफलीस हुनसक्छ ।

यस्ो भएमा यथािीध्र जाँच गरेर उपचार गराउनुपद्क्छ । नत्र धसहफलीस िरीरको अन्य भागमा फैलन सक्छ र 
मुटुरोग, पक्षघात, मानधसक असन्तुलन र मृत्युसमेत हुन सक्छ । 

एश्न्बायोनटकको आमवष्ारपध्छ यस्ो डरलाग्ो अवस्ा अहहले प्राय देखखन्न ।

धसहिलीसको उपिार
यसको सबैभन्ा राम्ो उपचार मासुमा सुुईको माध्यमबाट लगाइने बेन्ाधथन पेननसलीन हो । यहद यो उपलब्ध 
नभए वा मवरामीलाई पेननसलीनसँग एलजमी ्छ भने डक्क्ससाईक्क्न खानुप्छ्क । ईराईरिोमाईसीन पनन खान 
सहकन्छ 

स्ाङ्क ्ोईडको लक्षणिरु
धसहफलीस र स्ाङ्क्रोईडको घाउ उस्ै देखखन्छ तर यहद घाउ दखु्छ र सजजलै रगत बग्छ भने त्यो स्ाङक्रोईड 
हुन सक्छ । अन्य लक्षणहरुमा का्छमा रहेका मगखा्कहरु सुलन्ननु र मन् ज्वरो आउनु हो ।

स्ाङ्क ्ोईडको उपिार
यसको उपचार गदा्क एजजरिोमाईसीन प्रयोग गररन्छ । यी मध्ये कुुनै पनन प्रयोग गन्क सहकन्छ ः सेफनट्याक्ोनको 
सुई वा धसप्रोफ्ोक्सासीन वा ईराईरिोमाईधसन प्रयोग ।
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 डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
14 यौन प्रसाररत संक्रमण  

जेनाइिल हप्कस (जनेन्द्रियमा आउने जनलै 
खटििा)
योे यौन संक्रमण हो । यसलाई ननको पान्क सहकदैन तर उपचारले 
मवरामीलाई सन्चो महसुि हुन्छ ।

हप्कसले गदा्क यौनाङ्ग वा मलद्ारमा घाउहरु हुुन्छ । यो लामो समय 
रहन सक्छ । यी घाउहरु मुखमा यौन सम्पक्क  गदा्क फैललन पनन सक्छ 
। 

गभ्कवती महहलालाई यो समस्ा भए श्ििुलाई जन्म हदंदा उसलाई 
सन्क पनन सक्छ । हप्कस भएको महहलाले अस्पतालमा नै प्रसुमत 
गराउनुप्छ्क, सकेसम् िल्यहक्रयाद्ारा (धस. सेक्सन) । गभ्कको अखन्तम 
महहनामा गभ्कवतीलाई उपचार गनु्कपद्क्छ । जसले गदा्क बच्ामा यो 
संक्रमण हुन पाउँदैन । 

अन्य संक्रमणहरु जस्ै हेपाटाईनटस बब, एच.आई.भी. र अन्य यौनजन्य 
संक्रमणहरु पनन घाउको माफ्क तबाट सजजलै सन्क सक्छ । यस्ा संक्रमणबाट 
बच्न तुरुन्तै उपचार गनृ्कप्छ्क  र घाउ ननको नभएसम् यौन सम्पक्क  गनु्कहँुदैन ।

लक्षणिरु
• यौनाङ्गमा, कहहलेकाँही मतघ्ामा झमझमाउन,े जचलाउने र दखु्े

• सानो फोकाहरु फुुट्ने घाउ हुुने ।

पहहलो पटक हप्कस हँुदा यो ३ हप्ा वा त्योभन्ा बढी रहन सक्छ । साथै ज्वरो 
आउन,े टाउको दखु्,े जीउ दखु्,े काम्ने वा का्छमा मगखा्कहरु सुलन्नन सक्छ  । 
भाईरस एकपटक िरीरमा प्रवेि गरेपध्छ घाउ भइरहने हुुन सक्छ । यसबाट हुने 
दखुाई कम गन्कका लामग ः केही औषधी खाने र तातो पानीमा बसेर धसजबाथ 
ललन सहकन्छ ।

उपिार
हप्कसको कुनै उपचार ्ैछन तर एसाईक्ोमभरले दखुाई कम ग्छ्क ।

रोकथाम
यो फैलनबाट बच्नको लामग घाउ हँुदा यौन सम्पक्क  नगनने ।  कण्डम प्रयोग गदा्क यो फैलनबाट जोमगन सहकन्छ 
। 

घाउ ्छोईसकेपध्छ हरेक पल्ट हात धोए पररवारका अन्य सदस्मा यो फैलन पाउँदैन ।

मकहलाको यौनाङ्गमा घाउ
जेनाइटल हप्कसले गदा्क आएको फोका

यौनाङ्गमा हप्कस भाइरसले हुने 
संक्रमण
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जनेल्रियमा आउने मुसा 15

जनेन्द्रियमा आउने म्सा
मुसा भाईरसको कारणले आउँ्छ । जनेल्रियमा आउने मुसा िरीरको अन्य भागमा आउने मुसाभन्ा नरम हुन्छ 
र धेरैवटा आउँ्छ । योनीमभत्र र पुरुषको यौनाङ्गमभत्र मुसा आएपध्छ थाहा हुुँ दैन । कमत मुसा आफै हराउन पनन 
सक्छन । तर कहहले कहहले यी अझ साह ेहुुँ दै जान्छन् र उपचार गनु्क प्छ्क । मुसाहरु धसहफलीसका गाँठाहरु 
जस्ा देखखने हुनाले पररक्षण गनु्क, यसको उपचार गनु्क, मुसाको उपचार गनु्क पूव्क नै गनु्कप्छ्क ।

महहला गभ्कवती भएको अवस्ामा मुसा ध्छटो बढ््छ । सुुते्री हँुुदा श्ििुुलाई संक्रममत बनाउन सक्छ । गभ्कवती 
महहलालाई मुसा आएको ्छ भने अप्रेिन गरेर बच्ा पाउनुुपनने हुन्छ । त्यसैले सुुते्रीले स्ास्थ्यकममीसँग 
सल्ाह ललनुुप्छ्क ।

लक्षणिरु
 

•  खस्ो खालको, सानो, कडा, सेतो खैरो डल्ो । महहलाको 
योनीको बाहहर मभत्र वा मलद्ारको वररपरर पलाउँ्छ । 
पुरुषमा ललङ्गमा, वा कहहलेकाँही अण्डकोषमा, मलद्ारको 
वररपरर पलाउन सक्छ ।

• मुसा आउँदा जचलाउ्छ ।

उपिार
यसको उपचारको लामग स्ास्थ्यकममीले स्ास्थ्यचौकीमा उपचार 
गरेर घरैमा कसरी उपचार गनने भनेर धसकाउँ्छन् र फेरी आउने सल्ाह 
हदन्छन् । यसका औषधधहरुमा ट्ाईक्ोरो एधसनटक एधसड (नट.धस.ए), 
बाईक्ोरोएधसनटक एधसड (बब.धस.ए) वा पोडोफाईलक्स पद्क्छन् । पाना 
४० देखख ४१ हेनु्कहोस् ।

रोकथाम
आफ्ो वा आफ्ो यौन साथीको जनेल्रियमा मुसा ्छ भने कण्डमको प्रयोग यौन हक्रया गदा्क गनने वा सकेसम् 
यौन सम्पक्क  नगनने । ह्ुमन पामपलोमा भाईरस (एच.मप.मभ.) मवरुद्धको खोपले जनेल्रियको मुसालाई रोक् 
सहयोग ग्छ्क ।
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Hepatitis B and Hepatitis C
हेपाटाइनटस भन्नाले कलेजो सुलन्नने समस्ा हो जुन सामान्य तया भाइरसको कारणले गदा्क हुन्छ । हेपाटाइनटस 
धेरै प्रकारका ्छन् तर हेपाटाइनटस बब र हेपाटाइनटस सी यौन सम्पक्क  र रगतको माध्ययमबाट सन्क सक्छ । 
हेपाटाइनटस सी भने यौन सम्पक्क बाट सनने सम्भावना कम र रगतको माध्ययमबाट सनने सम्भावना धेरै हुन्छ । 
महहनावारी भई रहेको बेला वा यौन रोग लागेको, मविेषत एच.आइ.भी लागेको, मविेषत एच.आइ.भी लागेको 
व्यक्तिसंग यौन सम्पक्क  गरेमा यौनको माध्ययमबाट हेपाटाइनटस बब र सी ले कलेजोलाई स्ायी रुपमा बबगानने, 
क्ान्सर तथा मृत्यु पनन हुनसक्छ । एच.आई.भी एड्स भएका व्यक्तिमा हेपाटाइनटस सी नै मृत्युको मुख् कारण 
हो । हेपाटाइनटस बब र सी दबुै गभ्कमा रहेको बच्ामा सन्क सक्छ ।

ह्यमन पामपलोमा भाईिस (एच.मप.भभ.)
एच.मप.भी. धेरै प्रकारका हुन्छन् । कुनै एच.मप.भी.ले जनेल्रियमा 
मुसा आउँ्छ । कुनै कुनै एच.मप.मभ. धेरै खतरनाक हुन्छन् र 
पाठेघरको मुखको क्ान्सर, घाँटीको क्ान्सर, मलद्ारको 
क्ान्सर गराउन सक्छन ्। प्राय जसो माननसमा यो भाईरसको कुनै 
लक्षण नदेखखन सक्छ ।

सामान्य पाठेघरको मुखको जाँच गना्कले पाठेघरमा एस.मप.भी. 
भएमा वा असामान्य कोबषकाहरु ्छन् हक ्ैछनन् पत्ा लगाउन 
सक्छ । तर भाईरस देखखयो भने पनन यसको मतलब क्ान्सर 
भएको हुदैन । समयसमयमा जाँच भने गराउनुुप्छ्क ।

क्रायोथेरापी भन्ने सुरलक्षत र नदखु्े उपचारले महहलाको 
पाठेघरको मुखमा भएको असामान्य कोबषकाहरुलाई मारे 
क्ान्सर हुन पाउँदैन । 

खोपले खतरनाक प्रकारका एच.मप.भी. लाई रोकथाम गन्क सक्छ, जसमा जनेल्रियको मुसा पनन पद्क्छ । क्रमबद्ध 
रुपमा हदईने खोपहरुले मविेषगरी ९ देखख २६ वष्कको मवचमा हदईन,े एच.मप.भी. हुनबाट वा फैललनबाट बचाउँ्छ 
। 

पाठेघरको मुखबाट ललईएको स्ाब एच.गप.भी. 
पररक्षणको लागग ललईएको
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िनेपाटाइटटस ‘बब’ का लक्षणिरू
• अरुजच हुनु

•  थकाई लाग्ु र कमजोर महिुस हुनु (मविेषगरी हते्ला र 
पैताला)

• पेट दखुनु तथा वाक, वाक लाग्ु 

• खैरो, खरानी रैगको मपसाब र सेतो हदसा

हेपाटाईनटस बब का न ैलक्षणहरू वा धेरै वष्कसम् संक्रमण भएतापनन 
लक्षण नदेखखन सक्छ । कमत माननसहरूले रति पररक्षण नगरेसमम 
आफूलाई संक्रमण भएको थाहा पनन पाउँदैनन् ।

उपिार
अहहले हेपाटाईनटस बब र सी लाई उपचार गनने औषधधहरू ्छन ्। हेपाटाइनटस ‹सी› लाई ननको नै पान्क सहकन्छ 
। तर हेपाटाइनटस सी ननको हुनुको मतलब पुनः यो रोग लागै्न भत्र ेचाहहँ हैन । आफूलाई कस्ो खालको 
हेपाटाईनटस भएको हो कुन कुन औषधध उपलब्ध ्छन् जान्नको लामग नजजकैको स्ास्थ्य संस्ामा गई जँचाउनु 
प्छ्क । नेपालमा यस्ा औषधी महंगा हुन्छन् । सबै ठाउँमा पाइदैनन् । त्यसैले रोकथाम नै सवकोत्म उपाय हो 
। कलेजो बचाउन ननम्न कुराहरू गन्क सहकन्छ । प्रिस् आराम गरेर, फलफूलको रस मपएर, तरकारीको रसहरू 
खाएर । वाक, वाक र उल्ल्टलाई कम गन्क अदवुा भएका पेय पदाथ्क, कागती हालेका जस्ा जचया आहद मपउन 
सहकन्छ । तर मादकपदाथ्क भने प्रयोग गन्क हँुदैन । थोरै मात्रामा पनन रक्सी जन्य पदाथ्कले कलेजोलालई असर  
पुग्छ र  झन, बबरामी पररन्छ । पाराधसटामोल (एधसटाममनोफेन र टाईललनोल) तथा यो पदाथ्क भएको कुनै पनन 
औषधध सेवन गन्क हुदैन यस्ा औषधीले संक्रममत कलेजोमा झन् हानी ग्छ्क । खानै परेमा ब्ुहफन (आइब्ुहफन)वा 
एल्स्परीन प्रयोग गनु्क पद्क्छ । 

रोकथाम
यौन सम्पक्क  गदा्क सधै कण्डमको प्रयोग गनु्कप्छ्क र लागु औषधध ललंदा धसररञ्ज तथा अन्य सामाग्ी रकले अककोको 
प्रयोग गनु्क हँुदैन । ्छालामा प्ाल पानने काम जस्ै ट्ाटु, कान वा अन्य भागमा ्ेछड्ने वा ्छाला काट्नु पनने 
बेलामा नयाँ मसी तथा ननम्कलीकरण गररएका औजारहरू प्रयोग गनु्कप्छ्क । हकनकी हेपाटाइनटस सी को हकटाणु 
खुला ठाउँमा र झोल पदाथ्कमा ३ हप्ासम् बाँच्न सक्छ । दाँत माझ्े ब्स वा दाहं् री काट्ने रेजर साटासाट गरेर 
चलाउँदा पनन हेपाटाईनटस सी सन्क सक्छ । त्यसैले यस्ा औजारहरू एकले अका्कको प्रयोग गनु्क हुनै्न ।

हेपाटाईनटस बब बाट बचे्न खोप श्ििु अवस्ामा मतनवटा लगाईन्छ । सामान्यतपा यो अन्य खोपहरूको 
ममश्रणमा आउँ्छ । गभ्कवती महहलाले याो खोप ललएमा भग्कमा भैको बच्ालाई रोग लागै्न । ठूला केटाकेटी 
तथा वयस् जसले यो खोप श्ििु अवस्ामा लगाएको ्ैछन भन ेपनन ललन सहकन्छ ।

टाइटटस बब र सी दबुैले 
कुनै लक्षण नदेखाए पकन 

यस्ो सं्मणहरूले 
कलेजोलाई नराम्ररी क्षगत  

गन्न सक्छ ।

Hepatitis B and Hepatitis C
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एच.आंई.भभ
एच.आई.मभ (ह्ुमन ईम्ुनो डेहफसीयनसी भाइरस) एक यौन रोग हो । जुन यौन सम्पक्क  द्धारा, संक्रममत सुई 
द्धारा, संक्रममत रगत द्धारा एकबाट अककोमा सद्क्छ । दैननक सम्पक्क  जस् ैहात ममलाएँदा, अंकमाल गदा्क, चुम्बन 
गदा्क, संग ैबस्ा, खेल्ा, खाँदा, सुतदा एक अका्कमा सददैन । साथ,ै खाना, पानी, हकरा फट्ाङग्ा, िौचालय, कप 
आहदको साटासाट गरेर प्रयोग गदा्क पनन यो सददैन । प्रायजसो माननसल ेएच.आई.मभ र एड्सलाई एउट्क भन्ने 
सोचद्छन,् तर एड्स एक रोग हो । जुन एच.आई.मभ भएको व्यक्तिल ेउपचार बबना बस्ो भनेपध्छ गएर लाग््छ ।

िुरुमा एच.आई.मभ को कुने लक्षण हँुदैन स्ास् देखखने र महिुस गनने व्यक्तिमा पनन एच.आई.मभ हुन वा 
फैलाउन सक्द्छ । पहहलो लक्षण देखखनलाई नै बषषौ पनन लाउन सक्द्छ । एच.आई.मभ ्छ हक ्ैछन पत्ा 
लगाउँने एउटै मात्र उपचार भनेको यसको पररक्षण गराउँनु हो । यो पररक्षण थुप्रै स्ास्थ्य संस्ामा न्यून िुल् 
वा ननःिुल् उपलब्ध ्छ ।

आजकल एच.आई.मभ÷एड्सको औषधध (एश्न् रेट्ोभाइरल औषधध) को थोरै मात्र प्रमतकुल असरहरू हुन्छन ्। र 
धेरै ठाउँमा उपलब्ध ्छ । ननको नै नभएता पनन एच.आई.मभ को ओषधधले उड्स हुनबाट बचाउँ्छ  र माननसले 
सामान्य र लामो जीवन बबताउँन सक्द्छ । औषधधले िरीरमा भाईरसको मात्रा क मगद्क्छ र यसले गदा्क अन्य 
व्यक्तिमा सन्कबाट रोकथाम गद्क्छ ।

यहद आफूलाई एच.आई.मभ हुने सम्भावना ्छ भने पररक्षण गराई हाल्ु प्ृछ ताहक यथाश्िघ् उपचार िुरु गन्क 
सहकन्छ । एच.आई.मभ सम्बस्न्ध थाप जानकारीको लामग अध्याय एच.आई.मभ र एड्स (मवकास अध्याय मभत्र) 
हेनु्कहोस् ।

एच.आई.गभ को अन्त्य तब हुन्छ जब सं्गमत 
व्यक्तिलाई पकन सामान्य माकनस जस्ै व्यवहार 

गररन्छ र यसको औषधि सव्नसुलभ हुन्छ ।
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यौन संक्रमणबाि कनिो हुन िे गनने ?
यौन संक्रमणको उपचार जमत ध्छटो िुरु भयो त्यमत ध्छटो ननको हुन्छ । तर हदईएको ओषधध सबै नधसहदकनै 
आफूलाई ननको भएको लागे पनन सबै औषधध खानुप्छ्क । ननको हुनु अगाडी यौन संक्रमणले गदा्क हुने 
समस्ाहरू कम गन्क ननम्न उपाय गन्क सहकन्छः

योनीमा जचलाउने वाा घाउहरू ्छन् भने हदनको दईु पटक बाटामा सफा 
मनतातो पानी राखेर ५ ममनेटसम् बस्ुहोस । यहद ढुसी जस्ो संक्रमण 
्छ भने पाानीमा थोरै कागतीको रस, मभनेगर (धसरका) जचनी नभएको दही, 
अममललएको दधु थप्न सहकन्छ ।

योनीमा दखु्े खालको घाउ वा हरपेस भएको ्छ भने यी उपचारहरू 
अपनाएर हेनु्कहोस् । 

•  सफा कपडामा बरफ पाको पानु्कहोस ्। घाउ भएको थाहा पाउने 
बबबत्कै बरफल े२० ममनेटसम् सेक्ुहोस ्।

•  जचसो भएको कालो जचयामा चोपेर कपडालाई घाउको माधथ सेक्ुहोस ्
। एल्ुननयम एधसटेटको घोलले सेक्दा पनन सन्चो हुन्छ ।

• बाटामा सफा जचसो पानी राखेर बसनुहोस् । 

यहद योननमा घाउ ्छ र मपसाब गदा्क पो््छ भन,े मपसाब गदा्क सफा जचसो 
पानी योनीमा खनाउनुहोस् । अथवा मपसाब गदा्क बाटामा जचसो पानी राखेर 
बस्ुहोस् ।

दखेुको ्छ भने बु्हफन, एल्स्परीन, पाराधसटामोल जस्ा दखुाईका औषधध 
खानुहोस् ।

खुकुलो खालको मभत्री लुगाहरू लगाउने जसल ेगदा्क हावा पस् पाउँ्छ र 
यसले ननको पान्क सहयोग ग्छ्क ।

ननको नभएसम् यौनसम्पक्क  नगनु्कहोस ्र गनने पनने भएमा कण्डममा जचल्ो 
पदाथ्क लागएर गनु्कहोस् ।
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गभा्कवस्ा ि यौन संक्रमण
यहद गभ्कवती महहलामा यौन संक्रमण ्छ भने त्यो आमाको रगतद्धारा र आमाको 
दधुबाट बच्ामा सन्क सक्छ ।

उपचार गररएन वा ननयन्त्रण गररएन भने यौन संक्रमणले आमा तथा बच्ा दबुैलाई 
असर गन्कसक्छ । बच्ा ध्छटै जखन्मन सक्छ वा सानो पनन जखन्मन सक्छ, र जखन्मदै 
बबमारी वा पध्छ बबरामी हुन पनन सक्छन् । यौन रोगको पररक्षण् गराउनाले सही 
उपचार समयमा नै ललन सहयोग ग्छ्क वा कुनै संक्रमण ्ैछन भने ढुक्क हुन सहयोग ग्छ्क 
। उपचारले आमा र बच्ालाई ननको पा्छ्क । महहलाको यौन साथीलाई पनन ननको 
पान्क सक्छ ।

गनोररया र क्ामाईतडया
गनोररया र क्ामाईहडया दबैु जखन्मने क्रममा बच्ालाई सन्क सक्छ र आँखामा संक्रमण, अन्धोपन वा 
फोक्सोमा पनन संक्रमण हुन सक्छ । अन्धोपन र आखाँको संक्रमणबाट जोगाउन बच्ालाई जन्मने बबबत्कै 
ईराईरिोमाईधसन मलम आँखामा लगाइहदनु प्छ्क (नवजात श्ििु र स्ानपान पाना २७ हेनु्कहोस ्।

धसहिललस (बभरीङ्गी)
बच्ा पेटमा हँुदा आमाबाट यो धसहफलीस बच्ामा सन्क सक्छ जसले गदा्क बच्ा महहना नपुगी जन्मन,े अपाङ्ग 
जन्मने वा मृत्यु समेत हुन सक्छ ।

िरपनेस
योननमा हरपेसको घाउहरू ्छ भने बच्ा जखन्मदा बच्ामा सन्क सक्छ । यहद भख्करै हरपेसको ननदान भएको ्छ 
वा घाउहरू ्छ भन,े अस्पतालमा नै बच्ा जन्माउनु ठीक हुन्छ ।

त्यहा ँिल्यहक्रया द्धारा बच्ा ननकाल् सहकन्छ र बच्ालाई जन्मेपध्छ उपचार गन्क सहकन्छ । 

मुसा 
सामान्यतया मुसा बच्ामा सददैन तर गभ्कवती बेलामा अप्ठ्ारो 
बनाउन सक्छ । मुसालाई तुरुन्त उपतार गनु्कहोस् (पाना ४० 
र ४१ हेनु्कहोस् बच्ा जखन्मसके पध्छ उपचार गनु्कहोस् अथवा 
बच्ा गनु्कहोस् बच्ा जखन्मने क्रममा मुसाबाट रगत बग् सक्छ 
त्यसैले स्ास्थ्यकममीसंग असपतालमा न ैबच्ा जन्माउने बारेमा 
्छलफल गनु्कहोस् ।
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‘िनेपााटाइटटस बब’
यहद भव्कवती महहलामा हेपाटाइनटस बब ्छ भने बच्ामा सन्कसक्छ । बच्ालाई जखन्मने बबबत्कै हेपबब 
(HEPB) खोप लगाउनु प्ृछ र हेपाटायनटस बब को रोकथामको लामग अन्य उपचार पनन गनु्कप्छ्क ।

एि.आइ.भी.
गभा्कवस्ामा एच.आई.भी को पररक्षण गना्कले समयमा नै बच्ालाई रोग सन्कबाट रोकथाम गन्क सहकन्छ ।

एच.आईं.भी को पररक्षण गना्कले समयमा नै बच्ालाई रोग सन्कबाट रोकथाम पनन गन्क सहकन्छ । एच.आई.भी को 
औषधधले आमा र बच्ा दबुैलालई सुरलक्षत राख्छ ।

यौन सम्पि्क बाि हुन सक्े संक्रमनिो 
िोिथाम
यौन संंक्रमण एक व्यक्तिबाट अका्केमा यौन सम्पक्क को माध्यमबाट स्छ्क । योननरस, पुरुषको यौनाङ्ग मलद्धार 
वा मुख ्छालाको सम्पक्क मा आएमा यो स्छ्क । यौन संक्रमण जसलाई पनन हुनसक्छ । तर सुरलक्षत यौन सम्पक्क  
गरेमा, संक्रमणलालई उपचार गरेमा र यौन संक्रमण हुने वातावरणलाई पररवत्कन गरेमा यो फैलने सम्भावना 
न्यून रहन्छ ।

ननम्न कुराहरू भएमा यौन संक्रमण हुने संभावना धेरे हुन्छ ः

•  यौन साथीमा यौन संक्रमणको लक्षणहरू ्छन ्भने आफूमा कुनै लक्षण नभएतापनन यौन रोग भैसकेको 
वा हुनसक्े सम्भावना हुन्छ ।

• एक भन्ा धेरै योन साथी ्छने भने 

• आफ्ो नयाँ योन साथीले आफ्ो पहहलेको योन साथीबाट संक्रमण ललएर आएको ्छ भने 

• आफ्ो यौन साथीको अन्य यौन साथी जस्ाई संक्रमण हुने सम्भावना ्छ भने ।

• कण्डमको प्रयोग गरेन भने

• संक्रममत सुई साटासाट गरेर प्रयोग गरेमा वा त्यस्ा व्यबत्संग यौन सम्पक्क  गरेमा

यौन संक्रमण हुने सम्भावना ्छ भने समय समयमा पररक्षण गनु्कप्छ्क । महहला वा पुरुष जस्ो एकभन्ा 
धेरैसंग असुरलक्षत यौन सम्पकृ हुन्छ, जसको यौन साथी अनय व्यक्तिसंग पनन यौन सम्पक्क  राख्छ वा सुइृबाट 
लागु औषधध ललन्छ भने प्रत्येक ६ देखख १२ महहनामा यौन संक्रमणको पररक्षण गनु्क राम्ो हुन्छ ।
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मकहला धेिलै जोखखममा हुन्छन् ।
ननम्न अवस्ा भएका समुदायहमा महहलालाई यौन संक्रमणबाट बच्न धेरै अवरोधको सामना गनु्कपद्क्छ :

• बालमववाह प्रचललत ठाउँमा

• महहलाले यौन स्ास्थ्य श्िक्षा र सेवा नललने ठाउँमा

•  पुरुषको एकभन्ा धेरै जना संग यौन सम्पक्क  हुनु 
सामान्य हुने ठाउँमा

• महहलाको श्िक्षामा पहँुच ्ैछन भने

• यौन हहंसा र यसको रोकथामको बारेमा कुरा हँुदैन भने

•  महहलाले यौन सम्पक्क को लामग अस्ीकार गनु्क गाह्ो 
या खतरा जन्य ्छ भने

• यौन व्यापार अपराधधक हो भने

• सामान्य भएतापनन यौन र यौननकताको बारेमा खुला रुपमा कुरा नगनने र लज्ास्पद मवषय माननने ठाउँमा

म के गरँ । उनी 
रक्ी खाएर 

अर ठाउँमा पनन 
यौन सम्पक्न  
राखछन् ।

मसँग सुत्न 
आइि भनेको 

होइन 
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चुम्बन गनु्न सुरलक्षत हुन्छ

्ुछनु सुरलक्षत हुन्छ 

मुखमा यौन सम्पक्न  गनु्न 
सुरलक्षत हँुदैन तर कण्डमको 

प्रयोगले सुरलक्षत हुन्छ ।

योकनमा सम्पक्न  गनुृ 
जोखखमपूण्न हुन्छ तर 

कण्डमको प्ोगले सुरलक्षत 
हुन्छ ।

स्िन्दक्षत यौन सम्पि्क
सुरलक्षत यौन सम्पक्क  भनेको के हो र यौन सम्पक्क लाई आफ्ो लामग सुरलक्षत 
कसरी बनाउने ? यो सजजलो नहुन सक्छ तर प्रायजसो कुनै न कुनै  उपाय 
अपनाउन सहकन्छ । सुरलक्षत यौन सम्पक्क  गना्कले यौन संक्रमण हुनबाट बच्न 
सहकन्छ र फैलन नहदन सहकन्छ ।

सुरलक्षत यौन सम्पक्क को लामग ननम्न उपायहरू गन्क सहकन्छ ः

•  यौन सम्पक्न  नराख्ने । यसलाय्क ब्म्हचाय्क पनन भननन्छ । यौन सम्पक्क  गरेन 
भने यौन संक्रमण हँुदेन । थोरै समयको लामग यो जसले पनन गन्क  सक्छ तर 
प्राय जसो माने्छले यो जीवनभरको लामग चाहँदैनन् ।

•  एकैजनासंग मात्र यौन सम्पक्न  राख्ने । आफूसंग मत्र सम्पक्क  गनने व्यबत्संग 
यौन सम्पक्क  राख्े । दबुै जनामा यौन संक्रमण ्ैछन भनेर ढुक्क हुनको लामग 
रगत पररक्षण गराउने पदै्छ । एक अका्कमा वफादार भएमा र यौन संक्रमण 
हुन सके् माधयमबाट टाढ ैरहेमा सुरलक्षत रहन सहकन्छ ।

•  यौन सं्मणको लक्षण भएका व्यबतिसंग यौन सम्पक्न  नगनने । यौन 
सम्पक्क  गनु्कभन्ा अगाडी पररक्षण गन्क लगाउने र उपचार गन्क लगाउँने । 
पररक्षण नगरेसम् कसलालई यौन संक्रमण ्छ र ्ैछन भन्न ेयहकन गन्क 
मुल्किल हुन्छ । माननसमा लक्षण नै ्ैछन भने पनन यौन संक्रमण सन्क सक्छ ।

•  योहन र मलद्ारमा प्वनेश नगनने गरर यौन सम्पक्न  गनने । आनन् ललने 
मवमभन्न तररकाहरू गन्क सहकन्छ, जस्ःै चुम्बन गनु्क, िरीरका मवमभन्न भाग 
माड्नु वा सुमसुम्ाउन,ु एक अका्कको यौनाङ्ग हातले ्ुछनु (एकअका्कको हस् 
मथैुन) वा मुखमा यौन सम्पक्क  गनु्क ।

•  िरनेक पटक कण्डमको प्योग गनु्न हरेक पटक यौन साथीको यौनाङ्गले 
आफ्ो यौनाङ्गमा ्ुछनुभन्ा अगाडी कण्डम प्रयोग गरे बेस । नेपालमा 
महहला ककम लोकबप्रय ्ैछन । गभ्कवती हुने उद्देश्य हुदाँ मात्र कण्डम 
नलगाई सम्पक्क  गनु्कप्छ्क । 
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यौन साथीसंग यौन सम्बन्धि ि्िा गिा्क
प्रायजसो माने्छहरूलाई आफै् यौन साथीसंग समेत यौनको बारेमा कुरा गन्क गाह्ो त हुन्छ तर ्छलफल गनदैप्छ्क 
। यौन संक्रमणबाट बच्न यस्ो ्छलफल गन्क सहकन्छ । 

•  यौन संम्पक्क को चाहाना राखदा  सुरलक्षत यौन  सम्पक्क  बारे ्छलफल  गनने । एक  अका्कसंग मात्र यौन  साथी 
हो भने पनन सुरलक्षत यौन सम्पक्क  नै  राम्ो हुन्छ । 

• अननश्चित गभ्क कसरी  रोक्े  भन्ने ्छलफल गनने ।

•  आफ्ो श्रीमान (यौन साथी)संग कण्डमले यौन संक्रमण हुन हदंदैन र गभ्क रहनबाट जोगाउँ्छ भन्ने बारेमा 
्छलफल गन्क सहकन्छ ।

•  िारीररक सम्पक्क  गनने बेलासम् मात्र यौनको कुरा गनने होइन । दबुैजना आराम गरररहेको बेला, काम 
गरररहेको बेला पनन कुरा गन्क सहकन्छ । भख्कर बच्ा जन्माएको वा यौन संक्रमणको उपचार भैरहेकोले 
बेला यसको बारेमा कुरा गन्क सहकन्छ । यहद यौन  साथी टाढा  ्छ वा यात्रामा  गईरहनु प्छ्क भन,े एक 
अका्कसंग यौन  स्ास्थ्य कसरी सुरलक्षत राख्े ्छलफल गनु्कप्छ्क ।

•  सुरलक्षत यौन सम्पक्क को बारेमा धसक्ुप्छ्क । यौन संक्रमणको बारेमा धेरै थाहा नभएकालाई कसरी स्छ्क, 
स्ास्थ्यमा के असर ग्छ्क भने्न जानकारी भए असुरलक्षत यौन सम्पक्क को जोखखमहरूको बारेमा पनन बुझेर  
सुरलक्षत यौन सम्पक्क को बारेमा बुझ् सहयोग ग्छ्क ।

म ततमीहरलाई यौन 
रोगबाट कसरी बचे् भनु् 
। ध्ान देउ ह ै।
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उपचाि तथा िोिथाम
जमत ध्छटो उपचार गयको प्रायजसो यौन संक्रमण त्यमत चाँड ैननको हुन्छ । घरी घरी यौन संक्रमण भएमा 
एच.आई.भी हुने सम्भावना बढ््छ । तर उपचार पध्छ यौन संक्रमण फैलने सम्भावना कम हुन्छ ।

तुरुन्तै उपचार गनु्कहोस् । स्ास्थ्यकममीले आफ्ो समुदायमा कसलाई समस्ा ्छ, उपचारको लामग को आउँ्छ 
हक आउँदैन थाहा भए राम्ो हुन्छ ।  

यौन साथीको पहन उपिार गनु्निोस्क । आफूलाई यौन संक्रमण भएको थाहा पाउने बबबत्कै आफ्ो सम्पक्क  
भएका अन्य यौन साथीलाई पनन पररक्षण तथा उपचार गनु्कपद्क्छ ।  आफ्ो यौन साथीलाई पररक्षण, उपचार 
गरेर ननको नभएसम् कसैसंग यौन सम्पक्क  नगन्क भनु्नप्छ्क । 

गभ्कवती महहलालाई यथाश्िघ् उपचार गना्कले बच्ालाई यो रोग सददैन र यसबाट हुने असरबाट बचाउँन 
सहकन्छ ।

यौन रोगको रोकथामाको लातग कने हि औषधििरू
सम्पक्क पध्छको रोकथाम (पोष्ट एक्सपोजर प्रोफाईलेक्स)भनेको एच.आइं.भी को औषधध (एश्न् रेट्ोभाईरल 
थेरापी)रोकथामको लामग प्रयोग गररने एक मवधध हो । कुनै व्यक्ति मवमभन्न कारणले गदा्क (बलात्ार, कण्डम 
बबनाको यौन सम्पक्क )एच.आई.भी को सम्पक्क मा आएमा यथाश्िघ् (३ हदन मभत्रमा)एच.आई.भी को औषधध 
प्रयोग गरेमा यो रोग लाग् पाउँदैन । यसलाई सम्पक्क  पूव्कको रोकथाम (बप्र स्क्सपोजर प्रोफाईललक्स)भननन्छ । 

यौन संक्रमणको जाँच, पररक्षण तथा उपचार सबै स्ास्थ्य संस्ाको जजमे्वारी हुन्छ ।

स्ास्थ्य संस्ाहरूमा  पररवार ननयोजन, गभ्कवती महहला जाँच र अन्य सेवा संगै यौन संक्रमणको पररक्षण तथा 
उपचार भए तब मात्र यो सबैलाई सब्कसुलभ हुन्छ । सबैलाई तर मविेषत युवाहरूलाई सब्कसुलभ सस्ो र स–
सम्ान सेवाहरू चाहहन्छ ।  मवमभन्न ठाउँहरू जस्,ै मवद्ालय वा मविेष मेलाहरू, नृत्य घर, महदरा पसल, वा कुनै 
त्यस्ो ठाउँमा पनन यसको जानकारी हदन सहकन्छ । स्ास्थ्य संस्ामा जाँच तथा पररक्षणको सेवा हदनु पद्क्छ 
।जहाँ माननसहरू धेरै जान्छन् त्यहाँ यौन संक्रमणको बारेमा जानकारी र उपचार सेवा हदनु राम्ो हुन्छ । 
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यौन सं्मणको रोकथाम िथा उपिारमा स्ास्थ्यकममीको भूतमका 
स्ास्थ्यकममीले यौनको बारेमा ्छलफल गदा्क सहज भएर कुरा गनु्कप्छ्क । गुप्ाङ्गमा केही भयो भने जो  पनन 
जचखन्तत हुन्छन् ।  यस्ो बेला प्रायजसो माननस जँचाउन पनन अपे्रो मान््छन् । त्यसैले समस्ा यौनसंग 
सम्बस्न्धत समस्ा भएका माननससँग राम्ोसँग कुरा गनु्कप्छ्क । उपचार गदा्क जजस्स्ने गनु्कहुदैन ।  यसो भए 
उनीहरूले सहज महिुस ग्छ्कन् र उपचारको लामग आउँ्छन् । स्ास्थ्यकममीले राम्ो व्यवहार गरे लाजले उपचार 
गन्क नआउनेलाई पनन स्ास्थ्य चौकी जान सहयोग ग्छ्क ।

स्ास्थ्य सम्बन्ी जानकारी व्यक्तिगि िो । यहद हुनै व्यक्ति स्ास्थ्य सेवा ललन आएको ्छ भने उसले हदएको 
जानकारी गोप्य राखु्प्छ्क हकनभने  गोपननयता भंग भयो भन ेसेवाग्ाही फेरी फकने र आउँदैनन् ।

बबरामीको आलोिना गनु्नहुदैन । बबरामीले सोधेको प्रश्नको सही जवाफ, पररक्षण, र औषधधले नै रोग ननको 
पा्छ्क । यहद स्ास्थ्यचौकीमा यौन संक्रमणको उपचार गन्क सहकएन भने अस्पतालमा गएर डाक्र भेट्न र 
औषधी प्राप् गन्क पनन सहकन्छ । स्ास्थ्यकममीले सहायता गनु्कप्छ्क ।

माहनसको यौहनकिालाई सम्ान गनु्नप्छ्न 
। सबैले याद राख्ुप्छ्क हक उपचार गरेको 
समललंगी (महहला वा पुरुष) बहुललंगी  पनन 
हुन सक्द्छन् । उनीहरूले आफ्ो यौननकता 
झल्ाउने मवमभन्न िब्दहरू जसै् महहला, 
पुरुष वा आफ्ो लैमङ्गकता सम्बस्न्ध अन्य िब्द 
पनन प्रयोग गरे सहजै स्ीकानु्कप्छ्क । जाँच 
गनने क्रममा आफूले सोचे जस्ो गुप्ाङ्ग ्ैछन 
भने पनन स्ास्थ्यकममीले केही नभनी रोगलाई 
कसरी ननको पाननेमा केल्रित हुनुप्छ्क । उनीहरू 
चाहन्छन् भने मात्र यौननकताको बारेमा कुरा 
गन्क सहकन्छ ।

युवािरूको उपिार यौन सं्मण युवा महिलािरूको एक ठूलो समस्ा िो । युवाहरू प्राय आफ्ै उमेरका 
माने्छ वा जसले उनको योजना र चाहनाहरू बुझद्छन् उनीहरू संगै कुरा गन्क मन पराउँ्छन् । कमत युवाले आफ्ो 
पररवारमा नै यौनका कुरा गन्क सकै्दनन् । यस्ो बेलामा युवाहरूलाई मवमभन्न भेला हुने ठाउँ प्रदान गरेर सहयोग 
गन्क सहकन्छ । यो ठाउँ सुरलक्षत हुनुप्छ्क । यस्ो ठाउँमा उनीहरूले स्ास्थ्य, यौन, यौन सम्बन्धी स्ास्थ्य सेवा र 
अन्य जजज्ासाको बारेमा सही जानकारी पाउन सक्छन् ।

सबैलने यौन सम्बन् राखद्छन्क । स्ास्थ्यकममीले यौनरोग लागेका माननसहरू प्रमत नराम्ो धारणा नबनाउने 
उनीहरूलाई तुरुन्त उपचार गनने, सुरलक्षत यौन सम्पक्क को लामग सहयोग गनु्कप्छ्क ।  
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स्ास्थ्य सनेवालाई अझैं युवा मैत्री बनाउँन ः

•  युवाहरू बढी जसो जाने ठाउँहरूमा स्ास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुहोस् । जसै्, मवद्ालय, बजार, 
समुदाबयक के्रिहरू

• ”युवा मात्र” भन्ने समय राख्ुहोस् । जुन हदउँसो, साँझ वा िननवारको हदन हुन सक्छ ।

• युवाहरूलाई मवश्ास हदलाउनुहोस् हक उनीहरूलाई स–सम्ान उपचार गररन्छ, गोपननयता राखखन्छ ।

• परामि्कका लामग साथी श्िक्षकलाई ताललम हदनुहोस ्।

छलफल गर्दा य ी ब िषयम् गरदा सक िनछ :
• मन रसल्ई सहज गर्उरे उप्यहरू
•  मन रसहरूप्रन ि िुर ैरि्र्तमि ध्रण् 
रर्ख ीिर िुर् गरने उप्यहरू
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यौन संक्रमण प्रमतिो लाज ि लाञ्छनािो अन्त्य गन्क ।
स्ास्थ्यचौकीमा कण्डमको प्रयोगबारे जानकारी हदन सहकन्छ ।  स्ास्थ्यचौकीमा यो ननिुल् पाईन्छ ।

समुदायसंग सिकाय्न गनु्निोस्क । यौन स्ास्थ्यको बारेमा कुरा गरेर जानकारी हदनुप्छ्क । माननसले खुला रुपमा 
यौनको बारेमा कुरा गदा्क जानकारी, स्ास्थ्य सुमवधा (कण्डम, पररक्षण सेवा र उपचार सेवा) उपलब्ध भयो भने 
यौन संक्रमणको रोकथाम गन्क धेरै सजजलो हुन्छ । हेस्पेररयन महहला 
स्ास्थ्यमा यस सम्बन्धी कुराकानी िुरु गनने मवमभन्न हक्रयाकलाप र 
उपायहरू ्छन् ।

तर जहाँ माननसहरूलाई यौन लाज लाग्े कुरा हो भनेर धसकाइन्छ, त्यहाँ 
यौन रोगको सेवा ललन गाह्ो हुन्छ ।  समललंगी जोडी (महहला जोडीवा 
पुरुष जोडी)लाई भेदभाव गररए भने उनीहरूलाई पनन पररक्षणको बारेमा 
कुरा गन्क गाह्ो हुन्छ र स्ास्थ्यकममी कहाँ जँचाउन पनन गाह्ो हुन्छ ।

लागु औषध ललन,े वा गररब, दललत आहदलाई भेदभाव गररयो भने समुदायमा यौन संक्रमणको रोकथाम गन्क 
ननकै गाह्ो हुन्छ । 

यस्ो बेलामा स्ास्थ्य संस्ाहरूले यौन संक्रमणको पररक्षण र उपचार सेवा ननयममत सबैलाई हदएर यस्ो 
भेदभाव कम गन्क सक्छन् । 

यौनरोगको हदघ्ककालीन रोकथामका लामग, समान सामाजजक र आधथथि क समुदायलाई मवकास गनु्कपद्क्छ । 
रोजगारीको लामग माने्छ पररवारसंग ्ुछनटिएर बस् नपरे,पेट पाल्को लामग िरीर बेच्नु नपरे युवाहरूलाई 
श्िक्षाको व्यवस्ा ्छ भने समुदायमा स्तः यौन संक्रमणहरू कम हुने संभावना बढ््छ ।
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यौन प्रसारित संक्रमण  
(यौन िोग) उपचाि मवधध
यौन प्रसाररत  रोगको लामग एश्न्बायोनटकको प्रयोग गररन्छ  । साथै दखुाइ कम गनने औषधध र ढुसी संक्रमणको लामग पनन 
औषधध प्रयोग गररन्छ । जनै खनटरा  पूण्क रुपमा ननको पान्क नसके पनन फैलनबाट रोक् सहकन्छ ।

 एश्न्बायोनटकले संक्रमण रोग  मवमभन्न संक्रमणको लामग  मवमभन्न थररका एश्न्बायोनटक प्रयोग गररन्छ । कुन–कुन 
थररका एश्न्बायोनटक ्छन् भने्न जान्न जरुरी ्छ ।

 १. एश्न्बायोनटकले मवमभन्न थररका संक्रमण ननको पा्छ्क

 २.  यहद कुनै एश्न्बायोनटकमा एलजमी ्छ भने  त्यही पररवारको अकको एश्न्बायोनटकको पनन एलजमी हुन्छ ।  
अकको थररको एश्न्बायोनटक प्रयोग  गनु्क प्छ्क ।

एश्न्बायोनटक औषधध पूण्क मात्रामा हदनुप्छ्क । यो प्रयोग गरेको केही हदन पध्छ लक्षणहरू कम हुन्छन् । तर यो बेलामा 
औषधध रोक्ु हुन्न, संक्रमण फहकथि न्छ । यहद यसको नराम्ो असर  जस्ै पखाला, ्छालामा घाउ भएमा औषधध तुरुन्त बन् 
गनु्कप्छ्क  र स्ास्थ्यकममथि लाई भेट्नु प्छ्क । 

एमोक्सिससलीन
यो पेननधसलीन समूहको औषधध हो ।  यो धेरै थररका यौन रोगको उपचारको लामग प्रयोग गररन्छ । तर अहहले यसको 
प्रयोगले गदा्क र यौन रोगको उपचार गदा्क यसको असर  कम भएको ्छ ।

नराम्ा असरिरू 
 पखाला, ्छालामा घाउ, वान्ता हुनु । गभ्कवती महहलालाई यौन अंगमा  ढुसी आहद ।

बुझ्ु पनने कुरा !

यहद कसैलाई पेननधसललनमा  एलजमी भए यो औषधध प्रयोग गनु्क हँुदैन । यहद यो औषधध प्रयोग गरेपध्छ ३ हदनमा सुधार 
भएन भने  अकको औषधध प्रयोग गनु्कप्छ्क ।

कसरी प्योग गनने ? 
खानासंग खाने ।

पुठ्ाको सं्मणको लातगः

� �पुठ्ाको संक्रमणको लामग मुखबाट ५०० मम.ग्ा. चल्क्क हदनमा ३ चोटी १४ हदनसम् हदनुप्छ्क । तर अहहले 
एकोक्क्सधसलीन भन्ा तल हदइएको अन्य औषधध हदइन्छ ।
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Azithromycin
 यो एक एश्न्बायोनटक हो, यो यौन रोग उपचारको साथै अन्य संक्रमणको लामग प्रयोग गररन्छ । यो गभ्कवती र दधूखाने 
महहलाको लामग पनन सुरलक्षत ्छ ।

कने हि असरिरू 
वाकवाक लाग्,ु पखाला लाग्,ु वान्ता हुन,ु पेट दखु्ु ।

मित्वपूण्न कुरा  !

यहद कसैलाई एलजजथि  भयो भने तुरुन्त यसको प्रयोग बन् गनु्कप्छ्क ।

कसरी प्योग गनने ? 
तवबभन्न यौन रोगको लातग

� �एकग्ाम (१००० मम.ग्ा) एक चोटी मात्रै । मभरङ्गीको लामग पनन  प्रयोग गन्क सहकन्छ  ।

पुठ्ाको सं्मण

� �एकैचोटी एक ग्ाम (१००० मम.ग्ा) खान हदने । एक हप्ा पध्छ फेरी औषधध १००० मम.ग्ा हदने । साथै ceftriaxone 
वा spectinomycin हदन ।।

बेन्ासथन पेकनससलीन
यो एश्न्बायोनटकले मभरङ्गीको उपचार गररन्छ । मािंपेिीमा र सुईबाट मात्र हदइन्छ ।

ध्ान हदनने !

पेननधसलीनमा  एलजमी ्छ भने यो प्रयोग गनु्कहँुदैन । एलजमी भयो भने epinephrine हदनुप्छ्क ।

्छालामा एलजमी भयो भने पेननधसललन सुई हदएको ३० ममनेट मभत्र िुरु  हुन सक्छ ।

कसरी प्योग गनने ? 
यो सुई द्धारा द्ारा हदइन्छ । दखुाइ कम होस भनेर lidocaine संग प्रयोग गन्क सहकन्छ ।

धसिललस

� �एश्न्बायोनटकको आमवस्ार हुनु भन्ा अधघ धसफललस रोग लागेपध्छ अखन्तम चरणमा मल्स्ष्का कोषहरू पनन 
संक्रममत हुन्े । तर अहहले त्यस्ो समस्ा ्ैछन तर यहद जाँच गदा्क धसफललस भएको दइु वष्क भन्ा बढी भएको ्छ भने 
२४ लाख युननट पेनधसलीन हप्ामा एक चोटी ३ हप्ासम् हदनुप्छ्क । यसको लामग बबरामीलाई जाँच गन्कको लामग 
प्रेररत गरेर, अनुभवी स्ास्थ्य कममथि द्धारा उपचार गराउनु प्छ्क ।
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Cefixime
यो एश्न्बायोनटकले  मवमभन्न संक्रमण रोक्ुका साथै मभरङ्गीको उपचारको लामग पनन प्रयोग  गररन्छ ।

यसको नराम्ो असर 
पेट गडबड गनने, टाउको दखु्े गराउन सक्छ ।

मित्वपूण्न कुरा !

यहद कसैलाई एलजमी ्छ भने यो प्रयोग गनु्कहँुदैन । 

कलेजोको समस्ा भएकाहरूले त यो औषधध प्रयोग गदा्क डाक्रसंग सल्ाह ललनुप्छ्क ।

कसरी प्योग गनने ?  
� �मभरीमङ्गको लामग ४०० ग्ाम मुखबाट हदनुप्छ्क साथै एजजरिोमाइधसन हदनुप्छ्क ।

Ciprofloxacins
यो पनन  मवमभन्न संक्रमणको लामग प्रयोग गररन्छ ।

नराम्ो असर 
पेट गडबड हुन,े टाउको दखु्,े वान्ता हुने हुन सक्छ ।

मित्वपूण्न कुरा !  
गभ्कवती र दधू चुसाउने महहलाले र १६ वष्क मुननकाले यो प्रयोग गनु्कहँुदैन ।

यो खाँदा दधू र दधूले बनेको खाना खानु हँुदैन ।

कसरी प्योग गनने ? 
यो पानीसंग खानुप्छ्क ।

� �Chancroid को लामग हदनको दइु चोटी ३ हदनसम् हदनु प्छ्क । ५०० मम.ग्ा हरेक बबहान बेलुका ३ हदनसम् हदने 
यहद एच.आइ.भी को बबरामी भए ७ हदनसम् हदनुप्छ्क ।
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Doxycycline
यो टेट्ासाइक्क्न पररवारको औषधध हो ।

मवमभन्न यौन रोग संक्रमणमा उपचार गन्क प्रयोग गररन्छ । यो प्रयोग गन्क सजजलो ्छ।

नराम्ा असरिरू 
 बारम्बार पखाला लाग् सक्छ । यो प्रयोग गरेपध्छ घाममा धेरै बेर बस्ा ्छालामा डाबर आउन सक्छ ।

मित्वपूण्न कुरा !

टेट्ासाइक्क्नमा  एलजमी हुने माननसले प्रयोग गनु्कहँुदैन ।

गभ्कवती महहला र दधू  खुवाउने महहलाले प्रयोग गनु्कहँुदैन ।

कसरी प्योग गनने ? 
यो खाँदा दधू, आइरन, एन्ाधसड चल्क्क दइु घण्ा  पध्छ मात्र खानुप्छ्क र धेरै पानी मपउनु प्छ्क ।

gonorrhea र chlamydia को लातग

�  हदनको दइु चोटी १०० मम.ग्ाम ७ हदनसम् खानुप्छ्क । साथै कुनै  अकको औषधध पनन जरुरत प्छ्क ।

धसिललस भएको लातग

�  १०० ग्ाम मुखबाट हदनको दइु चोटी १४ हदनसम् । धसफललसको लामग बेनजाधथन पेननधसललन हदनु राम्ो हुन्छ । तर 
एलजमी ्छ भने प्रयोग गनु्क हँुदैन ।

पुठ्ाको सं्मणको लातग

�  हदनमा दइु चोटी १०० मम.ग्ा ४ हदनका लामग । साथै ceftriaxone वा spectinomycin पनन हदनु प्छ्क ।

Erythromycin
यसले धेरै रोग र संक्रमण ठठक ग्छ्क । यो गभा्कवस्ामा पनन प्रयोग गन्क सहकन्छ । तर अहहले कमतपय संक्रमणको लामग 
काम लागै्न ।

गभा्कवस्ामा पनन यो प्रयोग गन्क सहकन्छ ।

नराम्ो असरिरू  
पेट गडबड पखाला, वाकवाक लाग्े ।

मित्वपूण्न कुरा  !

 एलजमी हुने माननसले प्रयोग गनु्क हँुदैन ।

कसरी प्योग गनने ? 
खाना खानु भन्ा एक दइु घण्ा अधघ प्रयोग गनु्कप्छ्क । यहद पेट गडबड भयो भने  अललकमत केही खान सहकन्छ । तर 
यसको ट्ाबलेट भाँचेर खानु हँुदैन ।
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chlamydia को लातग

� ५०० मम.ग्ा हदनको ४ चोटी ७ हदन सम्

chancroid को लातग

� चेनक्रोइडको (chancroid) लामग ५०० मम.ग्ा हदनको ४ चोटी ७ हदन सम् ।

� �(Syphilis) धसफललसको लामग ५०० मम.ग्ा हदनको ४ चोटी १५ हदन सम् । तर यसको लामग त पेननधसलीन प्रयोग 
गनु्क राम्ो  हुन्छ । तर एलजमी ्छ भने प्रयोग गन्क हँुदैन ।

पुठ्ाको सं्मणको लातग

� ५०० मम.ग्ा १४ हदनसम् साथै सेफ्ट्ीयाक्न र स्पेस्क्नोममधसन पनन प्रयोग गनु्क प्छ्क

मेट्ोकनडाजोल
यो मवमभन्न संक्रमणको लामग प्रयोग गररन्छ । योननमा ढँुसी संक्रमणको साथै पुठ्ामा संक्रमणको लामग प्रयोग गररन्छ ।

नराम्ो प्भाव  
मुखमा नमीठो स्ाद, टाउको दखु्,े वाकवाक आउने ।

ध्ान हदनुपनने कुरा  !

कलेजोमा समस्ा वा कमलमपत् भएको ्छ भने यो औषधध प्रयोग नगनने ।

यो खाँदा जाँड रक्क्स खानु हँुदैन । 

कसरी प्योग गनने 
यो योनीमा घुसाउने वा मुखले पनन खान सहकन्छ ।

bacterial vaginosis / trichomonas :

� �को लामग एकैचोटी २००० मम.ग्ा.को हदने । 
वा
५०० मम.ग्ा हदनको दइु चोटी ७ हदनसम् खाने ।

पुठ्ाको सं्मणको लातग

� �४०० मम.ग्ा देखख ५०० मम.ग्ा हदनको ३ चोटी १४ हदनसम् खाने ।
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Spectinomycin
यो पनन पुठ्ाको संक्रमण र यौन रोगको लामग प्रयोग गररन्छ । मविेष गरी पेननधसललनमा एलजमी हुने व्यक्तिको लामग काम 
लाग्छ ।

नराम्ा असरिरू 
सुई लगाएको ठाउँमा  दखु्छ, ररंगटा लाग्,े वाकवाक हुने हुन्छ ।

कसरी प्योग गनने ? 
२ ग्ामको सुई हदइन्छ ।

यौन रोग वा पुठ्ाको सं्मणको लातग ।

� �२ ग्ाम (२००० मम.ग्ा) मांिपेिीमा एकचोटी मात्र हदइन्छ । 

पुठ्ाको संक्रमणको लामग डक्क्ससाइक्क्न पनन हदनुप्छ्क ।

Tetracycline
यो धेरै संक्रमणको लामग काम लाग्छ ।  डक्क्ससाइक्क्न पनन सस्ो र सजजलै प्रयोग गन्क सहकन्छ ।

नराम्ा असर 
घाममा बस्ा ्छालामा डाबर आउन सक्छ । पखाला हुन,े पेट गडबड हुने हुन सक्छ । 

मित्वपूण्न !

यहद एलजमी ्छ भने प्रयोग गन्क हँुदैन । साथै गभ्कवती र दधू  खुवाउने महहलाले प्रयोग गन्क हँुदैन ।

यो खाँदा २ घण्ा अधघ र पध्छ दही, आइरन चल्क्क र  एन्ाधसड प्रयोग गनु्क हँुदैन ।

नराम्ा असरिरू 
यो खाँदा २ घण्ा अधघ र पध्छ दही, आइरन चल्क्क र  एन्ाधसड प्रयोग गनु्क हँुदैन ।

chlamydia लामग

� �५०० मम.ग्ा हदनको ४ चोटी ७ हदनसम् खाने ।
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Tinidazole
यो पनन योननको संक्रमणका लामग प्रयोग गररन्छ ।

नराम्ा असर 
मुखमा नममठो स्ाद, पेट दखुाइ, पखाला ।

मित्वपूण्न !

गभ्कवती महहलाले प्रयोग गनु्क  हँुदैन ।

यो प्रयोग गदा्क रक्सी खानु हँुदैन । वाकवाक गराउँ्छ ।

कसरी प्योग गनने ? 
खाएपध्छ एक मगलास पानी मपउने ।

Bacterial vaginosis / Trichomonas:

योननमा भएका संक्रमणका लामग ।

� �२ ग्ाम (२००० मम.ग्ा) एकैचोटी खाने ।  
वा
५०० मम. ग्ा हदनको दईु चोनट ्छ हदन सम् खाने ।

बबरामीको साथै उसको यौन जोहडलाई पनन उपचार गनु्क प्छ्क ।
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Anti-fungal Medicines – ढ्सी संक्रमणिो  
उपचाि

Clotrimazole
यो ढुसी  मवरूद्धको औषधध हो । मुखमा, योननमा, ललंगमा र ्छालामा ढुसी हँुदा प्रयोग गररन्छ ।

नराम्ा असर 
यहद यो मलम लगाउँदा ्छालामा घाउ भयो भने औषधध लगाउन बन् गनु्कप्छ्क ।

कसरी प्योग गनने ? 
यो योननमा प्रयोग गररन्छ ।

योहनमा िुसी सं्मण हँुदा

� �१ % हक्रम, ५ ग्ाम योननमा ७ हदन सम् लगातार राती राख्े ।  
वा
२% भएमा योननमा ३ हदनसम् राख्े ।

ललंगमा िुसी हँुदा । 

� �१% हक्रम ललंगमा ढुसी भएको ठाउँमा ७ हदनसम् राख्े । 

Gentian violet (GV, methylrosanilinium chloride)
यो संक्रमण मवरुद्ध लड्ने औषधध हो । यो मुख, योनन र ्छालामा हुने  सक्रमण हँुदा प्रयोग गररन्छ । 

मित्वपूण्न !

यो प्रयोग गदा्क ्छाला प्याजी रंगको हुन्छ । तर लुगामा लागेपध्छ  चाँही रंग जाँदैन ।

कसरी प्योग गनने ? 

योनीमा िुसी सं्मण हँुदा ।

�  जेनसन भाइलेट १% एक सानो टुक्रा  रुवामा राखेर रातभर योनीमा  राख्े 
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Miconazole
यो ढुसीको उपचार गनने एक औषधध हो । यो  योनी, ललंग र ्छालामा प्रयोग गररन्छ ।

कु प्भाव  
यसको प्रयोग गदा्क ्छाला जचलाएमा बन् गनु्कप्छ्क ।

ध्ान हदनुपनने कुरा !  
गभ्कवती भएको बेला यो प्रयोग गनु्क हँुदैन । हकनभने यसले भु्णको मवकासमा अवरोध ग्छ्क ।

कसरी प्योग गनने ? 
यो योनीमा राखखन्छ ।

योनीमा िुसी पदा्न प्योग गनने ।

� �२% को ५ ग्ाम हक्रम योनीमा प्रत्येक राती ७ हदन सम् राख्े ।

ललंगमा भएको िुसीको लातग प्भातवि क्षनेत्रमा लगाउनुप्छ्न ।

� �२% हक्रम ललंगमा बबहान बेलुका ७ देखख १४ हदनसम् लगाउने ।

Nystatin
यो पनन ढुसीको उपचारको लामग प्रयोग गररन्छ ।

कु प्भाव 
यहद यसले ्छालामा जचलायो भने बन् गनु्कप्छ्क ।

कसरी प्योग गनने ? 

यो पनन हक्रमको रुपमा  योनीमा प्रयोग गररन्छ ।

िुसी सं्मणको लातग 

� �बबहान बेलुका  योनीमा १० देखख १४ हदनसम् राख्ुप्छ्क ।।

ललंगमा िुसी सं्मण

� �हक्रम ललंगको ्छालामा हदनको २ चोटी ७ देखख १४ हदनसम् लगाउने ।
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Antiviral Medicines

Acyclovir
यो जनै खनटराको उपचारको लामग प्रयोग गररन्छ । यसले जनै खनटरा ठठक पाददैन, तर दखुाइ कम ग्छ्क, फैललनबाट रोक्छ ।

नराम्ो असर 
यसले कहहलेकाहीँ टाउको दखु्,े वाकवाक लाग्,े बान्ता हुने हुन सक्छ । 

ध्ान हदनुपनने कुरा !

यहद मृगौलाको समस्ा ्छ भने प्रयोग गनु्क हँुदैन ।

कसरी प्योग गनने ? 
लक्षण देखापनने बबबत्कै प्रयोग गररहालु् प्छ्क ।

यौनागंमा खटटरा हँुदा ।

� �२०० मम.ग्ा हदनमा ५ चोटी ७ हदनसम् हदने । 
वा 
४०० मम.ग्ा हदनको ३ चोटी ७ हदनसम् हदने ।

यहद योनागंको जनै खटटरा पहिलने पहन भएको ्छ भनने ।

� �२०० मम.ग्ा हदनमा ५ चोटी ५ हदनसम् हदने । 
वा  
४०० मम.ग्ा हदनको ३ चोटी ५ हदनसम् हदने ।

यहद वष्कमा ६ चोटी यो  दोहोररयो भने अनुभमव स्ास्थ्यकममीसंग ्छलफल गरेर लामो समयको लामग प्रयोग 

गनने हक भनेर ्छलफल गनु्कप्छ्क ।

यौनागंमा मुसाको उपचार
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म्सािो उपचाि

Podofilox
(Podofilox) पोडोफाइलक्स यो एक तरल पदाथ्क हो र यौनागंमा हुने मुसाको लामग प्रयोग गररन्छ । पोडोहफललन 
(podophyllin) मवचार गरेर प्रयोग गररएन भने खराबी गन्क सक्छ  । तर (Podofilox) पोडोफाइलक्स चाँहह सुरलक्षत 
हुन्छ । पहहलो चोनट त स्ास्थ्य चौहकमा गएर लगाउन सहकन्छ । अनन घरमा नै रुवाको सहायताले वा औंलाले पनन 
लगाउन सहकन्छ । लगाएपध्छ हात धुनु प्छ्क । यो सुकेपध्छ मात्र मभत्री बस्त्र लगाउनु प्छ्क ।

नराम्ा असर  
(Podofilox) पोडोफाइलक्सले ्छालामा घाउ बनाउन सक्छ । रगत बग् सक्छ ।

मित्वपूण्न !

गभ्कवती र दधू  खुवाउने महहलाले प्रयोग नगनने ।

यहद ्छालामा घाउ भए फेरी प्रयोग नगनने ।

कसरी प्योग गनने ? 
� �(Podofilox) पोडोफाइलक्सलाई हदनको  दईु चोटी ४ हदनसम् लगाउने । ४ हदनसम् उपचार नगनने । अनन  

४ हदन पध्छ फेरीउपचार गनने । र फेरी ४ हदन औषधध रोक्े । यसैगरी ४ हप्ासम् गनने । मुसा गएपध्छ  औषधी बन् गनने 
। ठठक नभए स्ास्थ्यकममी कहाँ जाने ।

Trichloroacetic acid / bichloroacetic acid 
Trichloroacetic acid / bichloroacetic acid पनन यौनागंमा मुसामा लगाएर मुसा सानो पाररन्छ । यो 
लगाउँदा होश्ियार हुनुप्छ्क, नत्र पोल् सक्छ । 

कु प्भाव 
Trichloroacetic acid / bichloracetic acid प्रयोग गदा्क  सामान्य ्छालामा पोल् सक्छ ।

ध्ान हदनुपनने कुरा !

होश्ियार भएर प्रयोग नगरे यसले घाउ बनाउन सक्छ ।

कसरी प्योग गनने ? 
यो १०% देखख ३५% औषधध भएको तरल पदाथ्क  हो । ्छालामा लगाईन्छ । 

18 October 2019



 डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
40 यौन प्रसाररत संक्रमण  

Genital warts: (मुसाको लामग) 

यो प्रयोग गदा्क पेट्ोललयम जेली लगाएर वररपररको ्छाला सुरलक्षत राख्ु प्छ्क । त्यसपध्छ चुचे पारेको रुवामा 
trichloroacetic acid वा bichloroacetic acid ललएर मुसा भएको ठाउँमा राख्ुप्छ्क । त्यो मुसा सेतोे हँुदै 
जान्छ ।

यो उपचार गदा्क ठठक हँुदै जाँदा मुसा भएको ठाउँमा घाउ हुन्छ । यहद धेरै दखुे उपचार गन्क रोक्ुप्छ्क । घाउ एक हप्ामा 
ठठक हुन्छ ।त्यसलाई संक्रमण हुन नहदन सफा राख्ुप्छ्क ।

Gonorrhea / Chlamydia िो संगलै उपचाि 
गनने
यी दइु  यौन रोग प्रायसंगै देखखन्छन् । २ वटा  औषधी प्रयोग गरेर ठठक पानु्क प्छ्क ।

मवरामीको यौन साथीलाई पनन उपचार गनु्कप्छ्क ।

औषधि कति हदनने  कसरी प्योग गनने

ceftriaxone 250 mg 
एकचोटी सुई कदने

अथवा cefixime 400 mg 
मुखबाट कदन,े एकैचोटी
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