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यौन प्रसारित सं क्र मण

एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमायौन सम्पर्क को मध्यमद्वारा
सर्ने सं क्र मणलाई यौन प्रसारित सं क्र मण (यौन रोग) भनिन्छ
|

धे रै प्रकारको यौन सम्पर्क मध्यमहरुद्वारा यौनजन्य रोग सर्न
सक्छ | लिङ्गद्वारा योनी, लिङ्गद्वारा मलद्वार, वा मु ख मैथु न
(मु ख द्वारा लिङ्ग, मु ख द्वारा यौनी) द्वारा गरिने यौन सम्पर्क बाट

यसको बारे मा
छलफल गर्न
गाह्रो होला ।

तर यौन रोगको
बारे मा कुराकानी गर्न
सजिलो बनाउँ छु ।

यौनजन्य रोग सर्न सक्छ | यौनजन्य रोग कहिले क ाँ ह ी
कु नै व्यक्तिको सं क्र मित लिङ्ग वा यौनी अर्को व्यक्तिको
जनने न्द ्रियसं ग माड् दा र मसार्दा पनि सर्न सक्छ |

यौनजन्य रोगको लक्षणहरुमा यौन सम्बन्ध राख्दा
दुख्,ने योनी, लिङ्ग र मलद्वारबाट असामान्यस्राव बग्ने, र वा

यौनाङ्ग घाउँ , खटिरा र बिबिरा आउने जस्ता लक्षणहरु हुन् |
कु नै लक्षणहरु बिना पनि यौन रोगबाट सं क्र मित हुनु सामान्य हो | यदि लक्षणहरु दे ख ा परे क ा छै न न् भने पनि
यौन रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ | यौन रोगबाट सं क्र मित भएको छ वा छै न भनी पत्ता
लगाउन र सहि उपचार गरी रोग निको पार्न लागि परिक्षण गर्नु सबै भन्दा उपयु क्त मध्यम हो | जहाँ परिक्षण गर्ने
सु वि धा छै न तत्काल सं क्र मणको उपचार गर्नु अतिनै महत्वपू र्ण हुन्छ | जु न व्यक्तिसं ग जसले यौन सम्पर्क गरे क ा
हुन्छ त्यस व्यक्तिलाई समे त परिक्षण र उपचार गर्नको लागि सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ | यदि यौन सम्पर्क गरे क ा
दुवै व्यक्तिहरुको उपचार गरिएन भने पु न: सं क्र मित हुने साथै अरुलाई पनि सं क्र मण गर्न सक्छ |
प्रायजसो यौन रोगहरु एन्टीबायोटिक औषधिको प्रयोग गरी उपचार गरे म ा निको पार्न सकिन्छ | अन्य कतिपय
यौन रोगहरु निको पार्न नसके ता पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ | दुख ाई कम गर्ने र औषधि से व न गरी रहेक ो
समयमा औषधिको प्रभाकरिताको कारणले गर्दा नकारात्मक असरहरुको उपचारको लागि समे त औषधिहरु
उपलब्ध छन् |
यौन रोगको रोकथाम गर्ने सबै भन्दा उपयु क्त मध्यम भने कै यौन सम्पर्क नगर्नु वा आफ्नो यौन जोडीको यौन रोग
छै न भने सु न िश्चित हुनु हो | तर यो सधै सम्भव छै न, त्यसै ले यौन रोग रोकथाम गर्न यौन सम्पर्क गर्दा सधै कण्डम
प्रयोग गर्नु अर्को सबै भन्दा उपयु क्त मध्यम हो जसबाट यौन रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ | स्वास्थ्यकर्मीहरुले
यौन रोग लागे क ो व्यक्तिहरुलाई आदर सम्मानजनक उपचार अतिनै महत्वपू र्ण भू म िका निर्वाह गर्न सक्छ (पाना
२६ हेर्नु होस्) |
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यौन रोगलाई किन जटिल समस्या मानिन्छ?
किन कि यौनकृ यालाई साधारण र सामान्य मानिने भएकोले
गर्दा यौन रोग पनि सामान्य रुपमा पाइन्छ | जब यौन रोगको
उपचार गर्दै न न् त्यसले महिला, पु रु ष र बालबालिकाहरुलाई
नकारात्मक असर पार्छ | यौन रोग हुने कारणहरु:
• महिला र पु रु ष दुबै म ा बाँ झ ोपन हुन्छ |
• शिशु चाडै, सानो, अन्धा, अस्वस्थ र मृ त जन्मछ |
• कडा प्रकारको सं क्र मणले गर्दा मृ त्यु हुन्छ |
• दिर्घकालिन रुपमापिडा हुने हुन्छ |
• पाठे घरको मु ख को, घाँ ट ी र मलद्वारको क्यान्सर हुने हुन्छ |
• अन्य यौन रोग लगायत एच.आई.भी. सं क्र मण हुने जोखिम बढ् छ |

यौन सम्पर्क को मध्यमबाट कसरी यौन रोग आफ्नो यौन
जोडीमा सर्छ?
महिला पु रु ष दुबै ल ाई यौन रोग लाग्न सक्छ | तर जु न व्यक्तिले यौन सम्पर्क को अन्त्यमा जसले योनी वा
मलद्वारमा लिङ्ग घु स ार्ने गर्छन उनीहरु बढि जोखिमा पर्छ |कण्डमको प्रयोग नगरे म ा वीर्यको मध्यमबाट सं क्र मण
यौनी, मलद्वार र मु ख भित्र सर्न सक्छ | लिङ्ग योनी तथा मलद्वारमा घु स ार्नाले योनी वा मलद्वारको भित्री भागमा
घर्षण भई झिल्लीहरु रगटिएर खु ल् ला हुनाले सम्पूर्ण शरीर भरी सं क्र मण फै लिने सम्भावना बढ् छ | यदि योनी
वा मलद्वार भित्र घाँ उ खटिरा नभएता पनि यस्तो हुन् सक्छ | यदि यौनाङ्गको बाहिरी भागमा घाँ उ खटिरा वा
छाला पिल्छिएको छ भने पनि यौन रोग तथा एच. आई.भी. सजिलै सर्न सक्छ |

यदि यौन रोग सं क्र मित भएमा के
गर्नु प र?
्छ
• यदि परिक्षणको सु वि धा छ भने परिक्षण गरी हाल्ने |
• तु रु न्त यौन रोगको उपचार गरी हाल्ने
• आ फ्नो यौन जोडीलाई पनि आफु सं गै उपचार गर्न सहयोग
गर्ने | यसो गरे म ा यदि फे री यौन सम्पर्क सं गै गरियो भने पु न:
सं क्र मण हुँ दै न |
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यौन रोग भएको छ?
असामान्य स्राव बग्नु, दुख्नु र यौनाङ्गमा घाँ उ खटिरा आउनु यौन रोगको लक्षणहरु हुन् | तर प्राय जोस यौन
रोगहरुमा लक्षण दे ख ा पर्दै न, लक्षणबिहिन हुन्छन् | कण्डम प्रयोग नगरी असु र क्षित यौन सम्पर्क गरे म ा यौन रोग
एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ | रगत, पिसाब वा शरीरको सं क्र मित अङ्गको भागको स्वाबको नमु न ा
सं क लनद्वारा यौन रोग लागे क ो छ वा छै न भने र पहिचान गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्छ | लक्षणबिहिन यौन
रोगको पहिचान तथा उपचार गर्नको लागि परिक्षण नियमित स्वास्थ्य से व ाको अभिन्न अङ्ग पनि हो |

यौन रोगको लागि परिक्षण
यौन रोगको परिक्षण गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुले
व्यक्तिबाट नमु न ा सं क लन गर्छ र परिक्षण गर्ने किट
प्रयोग गर्छ वा माईक्रोस्कोप प्रयोग गरी सं क्र मण हेर्छ |
यौन रोग परिक्षण गर्ने विधीहरु यस प्रकार छन्:

कु नै यौन रोगको लागि रगत
परिक्षण गर्न सकिन्छ |

• य ौनाङ्ग भागको स्वाव प्रयोग गरे र नमु न ा सं क लन
गरी क्लै म ाइडिया, गोनोरिया (धातु रोग), जे न िटल
हर्पेस च्यानक्रोईड वा ट्रायकोमोनस परिक्षण गर्न
सकिन्छ | मु ख को भित्री भागको स्वाबिङ्गद्वारा
एच.आई. भी. परिक्षण गर्न सकिन्छ | मु ख मैथु न
वा मलद्वारमा गरिने यौनकृ या भएको यौन रोगको
परिक्षण गर्न कहिले काँ ह ी घाँ ट ी वा मलद्वारको स्वाबिङ्गको आवश्यकता पर्छ | पाठे घरको मु ख को
स्वाबिङ्गद्वारा एच.पी.भी. परिक्षण गर्न सकिन्छ |
• पिसावको परिक्षणद्वारा क्लै म ाइडिया र गोनोरियाको पहिचान गर्न सकिन्छ |
• र गतको परिक्षणद्वारा सिफिलिस (भिरिं गी), जे न िटल हेर्पे स, हेप ाटाईटिस र एच.आई.भी. पहिचान गर्न
सकिन्छ |
सम्पूर्ण मानिसहरु जो यौनकृ यामा सकृ य छन् उनीहरुको लागि यौन रोगको परिक्षण गर्नु राम्रो विचार हो | कति
पटक यौन रोगको परिक्षण गर्ने भन्ने कारण कति जना नयाँ यौन जोडी छ, एक जना भन्दा बढि यौन जोडी कति
जना छन् वा यौन रोग छ कि भन्ने कारणमा निर्भर हुन्छ | यदि गर्भवती महिला छन् भने महिला र शिशु ल ाई
नकारात्मक असर पार्न सक्ने कारणबाट बचाउनको लागि यौन रोगको परिक्षण गर्नु सामान्य हो |
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यौन रोग हुन् सक्ने लक्षणहरु
दुख ाई वा महिलाको योनीबाट असामान्य स्राव बग्ने
के तल्लो पे ट मा दुख ्छ वा यौन सम्पर्क गर्दा
दुख ्छ?

यो पे ल् भिक सु न िने रोग (पे ल् भिक ईन्फ्लामे न्ट री डिजिज)
भएको हुन् सक्छ, पाना ११ मा हेर्नु होस् |

के पिसाब फे र्दा दुख ्छ वा पोल्ने गर्छ?

यो पिसाबको सं क्र मण हुन् सक्छ, यौन रोग होइन | वा
ट्राईकोमोनस, गोनोरिया वा क्लै म ाइडिया, पाना ९ मा
हेर्नु होस् |

के से त ो वा खै र ो र गनाउने वा यौन सम्पर्क
गरे प छि माछाको जस्तो स्राव बग्छ?

यो ब्याक्टे र ियल भाजिनोसिस, पाना ६ मा हेर्नु होस् वा
कम रुपमा ट्राईकोमोनस हुन् सक्छ, पाना ९ मा हेर्नु होस् |

के बगे क ो योनी स्राव पहेल ो वा हरियो छ?

यो गोनोरिया वा क्लै म ाइडिया, पाना ९ मा हेर्नु होस् | यो
ट्राईकोमोनस पनि हुन् सक्छ, पाना ९ मा हेर्नु होस् |

के बगे क ो से त ो स्राव, हेर्नु मा कडा चिज वा
मख्खन दुध, वा ढु स ी, बे किकि ङ्ग जस्तै गनाउँ छ?

यो यिस्ट (ढु स ी) सं क्र मण हुन् सक्छ, यो यौन रोग होइन,
पाना ७ मा हेर्नु होस् |

दुख ाई वा पु रु षको लिङ्गबाट असामान्य स्राव बग्ने
के पिसाब फे र्दा दुख ्छ वा पोल्ने गर्छ?

यो गोनोरिया वा क्लै म ाइडिया हुन् सक्छ, पाना ९ मा
हेर्नु होस् | वा कम मात्रामा ट्राईकोमोनस हुन् सक्छ, पाना
९ मा हेर्नु होस् |

के से त ो वा खै र ो र गनाउने वा यौन सम्पर्क
गरे प छि माछाको जस्तो स्राव बग्छ?

यो गोनोरिया वा क्लै म ाइडिया, पाना ९ मा हेर्नु होस् |
स्वास्थ्यकर्मीहरुसं ग कु राकानी गर्नुहोस अन्य कारणहरुको
पनि उपचार गर्नु पर्छ |

के लिङ्गबाट थोपा थोपा बगे क ो स्राव के हि छ?

यो गोनोरिया हुन् सक्छ, पाना ९ मा हेर्नु होस् |
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घाउ, खटिरा र यौनाङ्ग वा मलद्वारमा मासु पलाएको
के वरिपरी नदुख्ने खु ल् ला घाउ छ?

यो सिफिलिस (भिरिं गी) हुन् सक्छ, पाना १२ मा हेर्नु होस् |

एक वा सो भन्दा बढि दुख्ने फु ले क ो र सजिलै रगत यो स्यान्क्रोईड हुन् सक्छ, पाना १२ मा हेर्नु होस् |
आउने घाउहरु छन?
फु ट् न लागे क ो कडा रुपमा दुख्,ने खु ल् ला घाउहरु
भएको मसिना स-साना खटिराहरु छन्?

यो हर्पेस हुन् सक्छ, पाना १४ मा हेर्नु होस् |

महिला र पु रु षको यौनाङ्ग वा मलद्वारमा दे ख ा पर्ने अन्य लक्षणहरु
मलद्वारमा चिलाउने वा दिसा गर्दा दुख्ने कहिले काँ ह ी यौन रोगको लक्षण हुन् सक्छ | यदि तपाईले आफ्नो
मलद्वारबाट स्राव बगे क ो वा दिसा पु छ ्दा चिप्लो जस्तो छ भने त्यो गोनोरिया वा क्लै म ाइडिया हुन् सक्छ,
पाना ९ मा हेर्नु होस् |
योनी, लिङ्ग र मलद्वारबाट रगतसहित वा खै र ो स्राव बगे क ो छ भने त्यो कडा प्रकारको सं क्र मणको लागि
मे डि कल सहयोग लिनु ह ोस् |

यौनाङ्गचिलाउने

योनीद्वारको वरिपरी, तिघ्राहरु वा पिसाब निस्किने ठाउँ मा चिलाएमा ढु स ी (यिष्ट) हुन् सक्छ (पाना ७ हेर्नु होस्)
वा महिलामा ट्राईकोमोनसको लक्षण हुन् सक्छ (पाना ९ मा हेर्नु होस्) |
यौनाङ्गमा जु म् रा वा लु त ो छ भने पनि चिलाउछ | यसको उपचार छालामा औषधि जस्तै पर्मेथ्रिनको प्रयोग गरी
गर्न सकिन्छ | लु त ो परिवारमा सहजै फै लिन्छ, बालबालिकाहरुमा प्राय हुन्छ र सम्पूर्ण शरीरको भागमा असर
गर्छ | यौनाङ्गमा साबु न, सु ग न्ध (प्रफु म) वा रसायन पदार्थ प्रयोग गर्नाले पनि चिलाउने गर्छ | यौनाङ्गको बाहिरी
भाग साधा पानीले धु नु ह ोस् कतै चिलाएको हराउछ कि ख्याल गर्नुहोस् |
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यौन प्रसारित सं क्र मण

योनीबाट स्राव बग्ने

महिलाहरुमा महिनावारीको बीचको समयमा भिज्नु र योनीबाट के हि स्राव बग्नु सामान्य हो | यसरी आफै
योनीले सफा राख्छ | महिनावारी चक्रको दिनहरुमा र गर्भवती भएको बे ल मा आफै स्राव परिवर्तन हुन्छ
| यौनी स्राव सफा, दुध वा हल्का पहेल ो हुनु सामान्य हो, तर यदि असामान्य रुपमा धे रै वा कडा पहेल ो,
हरियो वा बाक्लो से त ो, गनाउने वा चिलाउने वा पाछिएको छ भने त्यसलाई बगे क ो भन्छ र त्यो यौन रोग हुन्
सक्छ | असामान्य लक्षण र असहज छ भने सहायता लिनु ह ोस् |
धे रै राम्रो खाल्को लाभदायक ब्याक्टे र िया योनीलाई स्वास्थ्य राख्नको लागि त्यहाँ पै द ा हुन्छ | धे रै चिन्ता

पिर, एन्टीबायोटिक्सको से व न, गर्भवती भएको बे ल ामा र अन्य अवस्था स्थितमा ब्याक्टे र ियालाई असर पार्छ
र यौनीमा सं क्र मण हुन् सक्ने सम्भावना बढ् छ | दै न िक योनी सफा गरी,यौनाङ्गमासु ग न्ध, सु ग न्ध आउने साबु न
प्रयोग नगरी वा योनी भित्र स्प्रे नछर्कीयोनीमा हुने सं क्र मण रोकथाम गर्न सकिन्छ | कफी, रक्सी वा गु ल ियो
खाने कु रा वा पे य पदार्थ कम से व न गर्नाले योनीमा हुने सं क्र मण कम गर्न सकिन्छ |

ब्याक्ट्रे ल ियल भे ज िनोसिस
योनीमा हुने ब्याक्ट्रे ल ियल सं क्र मणलाई ब्याक्ट्रे ल ियल भे ज िनोसिस भनिन्छ | योनीमा साबु न, सु ग न्ध (प्रफु म)
वा बास्नादार पदार्थ प्रयोग गरे म ा सहजै यस प्रकारको सं क्र मण हुन् सक्छ | यदि यौन सम्पर्क गर्दा योनीमा बढि
घर्षण हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा ब्याक्ट्रे ल ियल भे ज िनोसिस हुन् सक्ने सम्भावना बढि हुन्छ | साधारणतया त्यो
डरलाग्दो चाही होइन, तर गर्भवती महिलाहरुमा शिशु चाडै जन्मन सक्ने वा बच्चा जन्मी सके पछि चाडै सं क्र मण
हुन् सक्छ |

लक्षणहरु
• सामान्य भन्दा बढि यौनी स्राव बग्ने |
• विशे ष त यौन सम्पर्क गरे प छि योनी दुर्गन्धि त, माछा जस्तै गनाउने |
• हल्का चिलाउने |

उपचार
कु नै एक यो लिनु ह ोस्: मे ट् रोनिडाजोल मु ख बाट से व न गर्नुहोस् वा योनीमा
लगाउनु ह ोस् | टिनिडाजोल मु ख बाट से व न गर्नुहोस् वा क्लिनड्यामाईसिन मु ख बाट
वा योनीमा लगाउनु ह ोस् | यदि गर्भवती हो भने, मे ट् रोनिडाजोल प्रयोग गर्नुहोस,
मु ख बाट से व न गर्नुहोस् |

जां च गर्नुहोस् औषधि मु ख बाट
से व न गर्ने हो कि योनीमा राख्नु
पर्ने हो |
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ढु सी संक्रमण (मोनिलियासिस, क्यान्डीया

ढु सी सं क्र मण (मोनिलियासिस, क्यान्डीया,
थर्स)
ढु स ी (यिष्ट) ले यौनाङ्गलाई असर पार्छ र मानिसहरुलाई त्यो यौन रोग हो भन्ने सोच
गराउछ,तर सामान्यता ढु स ी यौन सम्पर्क द्वारा सर्दै न | सामान्यतया ढु स ी खतरानक
हुन्न तर त्यसले असजिलो पार्न सक्छ |गर्भवती हुँ दा, एन्टीबायोटिक्स से व न गर्दा
र अन्य रोगहरु जस्तै मधु मे ह वा एच.आई.भी. सं क्र मणमा ढु स ी हुने सम्भावना बढि
हुन्छ | महिलाहरुमा ढु स ी सामान्य हो तर पु रु षहरुलाई पनि यो सं क्र मण हुन् सक्छ
|पु रु षहरुमा यसले लिङ्गको टु प् पो सु न िने र अण्डकोष चिलाउने हुन् सक्छ | महिला
र पु रु ष दुवै ल ाई घाँ ट ीमा थ्रसको सं क्र मण हुन् सक्छ |
ढु स ी तिघ्राको भित्री भाग, स्तनको तलतिर वा मलद्वारको वरिपरी दे ख ा पर्न सक्छ |
जहाँ शरीरको एक भाग अर्को भागसं ग टासिएको वा डाके को हुन्छ त्यस्तोमा छाला
ओसिलो हुने भागहरुमा साधारणतया ढु स ी पर्छ |

महिलाहरुमा लक्षणहरु
योनीबाट दहि जस्तै से त ो दाना-दाना दुध फाटे क ो स्राव बग्नु |
योनीको भित्री र बाहिर दुवै प ट्टि छाला गाढा रातो हुनु र त्यसबाट कहिले काही रगत बग्नु |
योनी भित्र र बाहिर धे रै चिलाएको अनु भू ति हुनु|
पिसाब फे र्दा पोले क ो जस्तै अनु भू ति हुनु|

पु रु षहरुमा लक्षणहरु
• लिङ्गको छालाको भित्र पत्रहरुमा बाक्लो, से त ो स्राव जमे र बसे क ो |
• लिङ्गको टु प् पोमा रातो दाग दे ख िने |
• लिङ्ग वा अण्डकोष चिलाउने, पोल्ने वा रातो हुने |

उपचार
साधारणतय सामान्य ढु स ी सं क्र मित भएको हो भने औषधि नगरी आफै जान्छ |
प्राकृ तिक उपचार पद्धतिले चिलाउने कम गर्न सकिन्छ |
प्राकृ तिक उपचार:
योनी स्राव सफा पानीले धु इ पखाली गरे म ा वा साधा दहि (चिनी वा कु नै
अन्य वस्तु नमिसाएको) वा एक चौथाई भिनिगर सफा मन तातो पानीमा
मिसाएर सफा गरे म ा सहयोग मिल्छ | यसपानीमा २० दे ख ि ३० मिने ट सम्म
बस्नु ह ोस् | यदि तपाईलाई सहज महसु स भयो भने दिनको २ पटक त्यसमा
बस्नु होस् |
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वा ३ टे ब ल चम्चा भे न िगर एक लिटर उमाले र चिसो पारे क ो पानीमा मिसाउनु ह ोस् | सफा
कपासको टु क्रा डु त्यस मिसावटमा भिजानु ह ोस् र प्रत्येक रात ३ रातसम्म योनीमा कपास
घु स ार्नुहोस् | प्रत्येक बिहान कपास निकाल्नु ह ोस् | पु रु षले पनि त्यसरी तयार पारिएको
कपास लिङ्ग वा अण्डकोष सफा प्रयोग गर्न सक्छ |
औषधिद्वारा उपचार
निम्न कु नै एक प्रयोग गर्नुहोस्:
योनी, लिङ्ग वा अण्डकोषमा जे न्स न भोईले न्ट झोल प्रत्येक रात ७ रातसम्म प्रयोग गर्नुहोस् (पाना ३८) |
वा
मिकीनजोल क्रिम (पाना ९), न्यास्टाटिन क्रिम (पाना ३९) वा क्लोट्रिमाजोल क्रिम (पाना ३८) वा ट्याबले ट
योनीमा वा भित्र, वा लिङ्ग वा अण्डकोषमा प्रत्येक रात ७ रातसम्म लगानु ह ोस् | यी औषधिहरु गर्भवती हुँ दा
योनीमा लगाउनु सु र क्षित छन् |
पु रु षलाई निको हुन् लामो समय लाग्न सक्छ |

रोकथाम
यौनाङ्गमा हावा प्रवे श गर्न सहज पार्न खकु लो कपडा र भित्री कट्टु लगाउनु ह ोस् | यसले ढु स ी पर्नबाट रोक्छ |
भित्रि कट्टुहरु बारम्बार फे र्नुहोस् वा धु नु ह ोस् | नु ह ाउदा खे र ि यौनीमा साबु न को प्रयोग गर्नुहोस् | डाउन्च नगर्नुहोस्
| यदि तपाईलाई मधु मे ह वा एच.आई.भी. छ, औषधि से व न से व न सहि तरिकाले गरी राख्नु भएको छ र आफ्नो
स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु भएको छ भने ढु स ी रोकथाम गर्न मद्दत पु ग ्छ |
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ट्राईकोमोनस (ट्

ट्राईकोमोनस (ट्रिच)
परजीवीद्वारा सं क्र मण भएकोलाई ट्राईकोमोनस भनिन्छ | महिलाहरुलाई ट्राईकोमोनस भएमा धे रै असजिलो
र चिलाउने हुन्छ | पु रु षहरुमा लक्षणहरु दे ख ा पर्दै न | यदि सं क्र मण लिङ्ग भित्र भएको छ भने, महिलासं ग
काण्डमको प्रयोग नगरी यौन सम्पर्क गरे म ा सर्न सक्छ |
ट्राईकोमोनस खतरनाक हुन्न, तर योनीलाई असहज पार्ने, जलन हुने जसले गर्दा महिलाहरुलाई अन्य यौन
रोगको साथै एच.आई.भी. सं क्र मण सहजै हुन् सक्छ |

लक्षणहरु
• खै र ो, पहेल ो वा हरियो स्राव बग्नु |
• दुर्गन्धि त स्राव बग्नु |
• योनी रातो र चिलाउनु |
• पिसाब फे र्दा दुख्नु वा पोल्नु |

उपचार
मे ट् रोनिडाजोल (पाना ३५) वा टिनिडाजोल (पाना ३७) मु ख बाट से व न गर्ने |
गर्भवती महिलाले टिनिडाजोल से व न गर्नु हुँ दै न |
एउटै प्रकारको औषधिद्वारा यौन जोडी वा जोडीहरुको उपचार गर्नुहोस् |

योनीबाट दुर्ग न्धित स्राव बग्नु
सामान्यता ट्राईकोमोनसको
कारणले गर्दा हुन्छ |

सम्भव भएसम्म राम्रो महसु स गर्नकोलागि सफा मन तातो पानी भएको
बाटामा १५ मिने ट सम्म बस्न लगाउनु ह ोस् | यौनाङ्गलाई त्यसले आनन्द अनु भू ति गराउछ र चाडै निको हुन मद्दत
गर्छ | तपाई र तपाईको यौन जोडीको उपचार नसकिन्जे ल र लक्षणहरु पू र्ण रुपमा नहटु न्जे ल सम्म यौन सम्पर्क
नगर्नुहोस् |

गोनोरिया तथा क्लै म ाइडिया
कु नै लक्षणहरु बिना पनि महिला र पु रु ष दुवै ल ाई गोनोरिया (धातु रोग) र क्लै म ाइडिया हुन् सक्छ | यदि
गोनोरिया र क्लै म ाइडियाको उपचार नगरे म ा महिला र पु रु ष दुवै ल ाई कडा प्रकारको सं क्र मण वा बाँ ज ोपन हुन्
सक्छ | प्रत्येक गर्भवती महिलाले गोनोरिया र क्लै म ाइडियाको परिक्षण गराउनु पर्छ किन भने प्रसू ति हुने क्र ममा
उनको शिशु यी सं क्र मणहरुद्वारा सं क्र मित हुन् सक्छ | यदि परिक्षण गर्दा गोनोरिया वा क्लै म ाइडिया वा दुवै
दे ख िएमा उनी र उनको यौन जोडी दुवै क ो उपचार गर्नु पर्छ | यदि उनी र उनको यौन जोडीको लक्षण दे ख ा
परे क ो छ तर परिक्षण गर्ने प्रावधान छै न भने दुवै जनालाई उपचार गर्नु पर्छ | गोनोरिया वा क्लै म ाइडियाको उस्तै
लक्षणहरु हुन्छ |
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महिलाहरुमा दे ख िने लक्षणहरु
• योनी वा मलद्वारबाट पहेल ो वा हरियो स्राव बग्नु |
• तल्लो पे ट दुख्नु |
• ज्वरो आउनु |
• यौन सम्पर्क गर्दा दुख्नु |
• पिसाब फे र्दा दुख्नु वा पोल्नु |
यदि महिलामा गोनोरिया वा क्लै म ाइडिया छ साथै ज्वरो र तल्लो पे ट दुख्ने पनि छ भने उनलाई पे ल् भिक सु न िने
रोग (पे ल् भिक ईन्फ्लामे न्ट री डिजिज) हुन् सक्छ (पाना ११ हेर्नु होस्) |

पु रु षहरुमा दे ख िने लक्षणहरु
• लिङ्ग वा मलद्वारबाट पिप थोपा थोपा बग्नु |
• अण्डकोष सु न िएर दुख्नु |
• पिसाब फे र्दा दुख्ने र पोल्ने |
पु रु षमा सं क्र मित व्यक्तिसं ग यौन सम्पर्क गरे क ो पहिलो लक्षण २-५ दिन (वा ३ हप्ता
वा बढि) पछि शु रु वात हुन्छ | महिलामा हप्तौ वा महिनौ पछिसम्म पनि लक्षणहरु
दे ख ा नपर्न सक्छ | तर सं क्र मण भएको के हि समय पश्च्यात कु नै लक्षण नै नभएका
व्यक्तिहरुबाट पनि अन्य व्यक्तिमा रोग सर्न सक्छ |

उपचार
जति चाडै उपचार शु र वात गर्न सक्यो त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ | यदि तपाईले सन्चो भएको महसु स गर्दै गएमा
पनि सम्पूर्ण औषधिहरु से व न गर्न बिर्सनु हुँ दै न |
एउटै प्रकारको औषधिद्वारा यौन जोडी वा जोडीहरुको उपचार गर्नुहोस् |
परिक्षणबाट दुई मध्ये एक मात्र रोग लागे क ो हो भने र पत्ता नलगाउन्जे ल सम्म गोनोरिया वा क्लै म ाइडिया
दुवै ल ाई उपचार गर्नु उपयु क्त हुन्छ |दुई थरिको औषधिको समिश्रणको प्रयोग गरीगोनोरिया वा
क्लै म ाइडियाको उपचार गर्नु पर्ने हुन्छ | यदि परिक्षणले क्लै म ाइडिया दे ख ायो तर गोनोरिया दे ख ाएन भने एक
थरिको औषधि मात्र आवश्यक हुन्छ | गोनोरिया वा क्लै म ाइडियाको मिश्रित उपचारको औषधि पाना ४२ को
तालिकामा दे ख ाए अनु स ार औषधिको उपलब्धता अनु स ार विभिन्न मिश्रण र उपचार गर्न सकिन्छ |
एन्टीबायोटिकबाट गोनोरिया बढ् द ो रुपमा प्रतिरोध गर्दै गई रहेक ोले गर्दा औषधिको प्रभावकारी, उपलब्धता
र सर्वसु ल भको बारे म ा तपाईको क्षेत्रमा स्थानीयहरुसं ग सल्लाह सु झ ाव लिनु राम्रो हुन्छ |औषधि उपचार
शु रु वात गरी सके पछि पनि यदि पिपकोथोपा झर्ने र दुख्ने कम भएको छै न भने यसको मतलब गोनोरिया त्यस
औषधिप्रति प्रतिरोध भएको रहेछ अब अर्कै औषधिको अवाशयक हुन सक्छ |
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कोखाको सं क्र मण (Pelvic Inflammatory Disease, P.I.D.)

कोखाको सं क्र मण (Pelvic Inflammatory
Disease, P.I.D.)
महिलाको तल्लो पे ट को प्रजनन अङ्गहरुको कु नै पनि भागमा सं क्र मण भएको
अवस्थालाई कोखाको रोग (पे ल् भिक ईन्फ्लामे न्ट री डिजिज/पी.आई.डी.) भनिन्छ |
यदि कसै ल ाई यौन रोग,विशे ष त गोनोरिया वा क्लै म ाइडिको उपचार गर्दा निको
नभएमा पे ल् भिक सं क्र मण हुन् सक्छ |तर सबै पी.आई.डी.यौन सं क्र मणबाट हुन्न
|पि.आई.डी.हुन सक्ने अन्य कारणहरु मध्ये प्रसू ति पछि सं क्र मण, असु र क्षित
गर्भपतन भएमा वा कहिले काही निर्मलीकृ त नभएका आई.यू.डी.राख्दा कोखाको

सं क्र मण पनि हुनसक्छ |

कोखामा सं क्र मण गर्ने किटाणु योनीको मध्यमबाट पाठे घरको मु ख हुँ दै
पाठे घर,डिम्बबहिनी नली र डिम्बशायसम्म पु ग ्छन् | यदि यस्तो सं क्र मण हुँ दा
समयमा उपचार भएन भने त्यसले दिर्घ रुपमा पिडा, बाँ झ ोपन धे रै बिरामी वा
मृ त्यु सम्म हुन् सक्छ |

लक्षण (एक वा सो भन्दा बढि निम्न लक्षणहरु दे ख ा पर्न सक्छ)
• तल्लो पे ट (कोखा)दुख्नु |
• यौन सम्पर्क गर्दा दुख्नु वा रगत बग्नु |
• तल्लो पे ट थिच्दा धे रै दुख्|नु
• ज्वरो आउनु |
• अतिनै कमजोर र अनु भ व हुनु |
• योनीबाट असामान्य रक्तश्राव वा दुर्गन्धि त स्राव बग्नु |

उपचार
साधारणतया यो सं क्र मण किटाणु ह रुको समिश्रणको कारणले गर्दा हुन्छ |त्यसै ले उपचारको लागि ३ प्रकारको
औषधिहरुको आवश्यकता पर्छ |कोखा सं क्र मण (पी.आई.डी.)उपचारको लागि मिश्रित औषधि प्रयोग गरिन्छ
|यथाशिघ्र उपचार गर्नुपर्छ |यदि औषधी गरे र ४८ घण्टा पछि ठिक भएको महसु स नभए वा यदि धे रै ज्वरो
वा वान्ता आएर सिकिस्त भए वा गर्भवतीलाई यस्तो भए, वा भर्खरै गर्भापतन गरे क ो वा प्रसू ति भएको छ भने
यथाशिघ्र स्वास्थ्य के न्द्र वा अस्पतालमा गएर उपचार गर्नुपर्छ| यस्तो बे ल ामा नसाबाट दिने औषधि आवश्यक
हुन्छ |कोखा सं क्र मण भएको छ भने यौन जोडी वा जोडीहरुको परिक्षण र सं क्र मणको उपचार गर्नुपर्छ |
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भिरीङ्गी (सिफिलीस) मा स्याङ्क्रो ईड
सिफिलीस एक गम्भीर सं क्र मण हो । यसले शरीरमा नकारात्मक असर हुन्छ । यसको पहिलो लक्षण नदुख्ने
र आफै हराउने घाउ आउनु हो । यदि सिफिलीस भएको थाहा नभएर उपचार गरिएन भने यो शरीरमा नै रही
रहन्छ । सबै गर्भवती महिलालाई सिफिलीसको जाँ च गरे र यसको उपचार गर्नुपर्दछ । यसो भएमा गर्भमा रहेक ो
बच्चामा यसको असर पर्दै न, समय नपुु गी जन्मने, अपाङ्गता भएको जन्मने र मृ त बच्चा जन्मने सम्भावना कम गर्छ
। स्वास्थ्यकर्मीले प्रत्येक गर्भवतीलाई जाँ च गराउनु प र्दछ ।
स्याङ्क्रोईड एक यौन सं क्र मण हो, जसले गर्दा यौनाङ्गमा दुख्ने घाउ हुन्छ । यो लिम्फ नोडहरु सु न्नि न्छन् ।

बे लै म ा उपचार गरे म ा यो औषधिले नै निको हुन्छ ।

कसै ल ाई सिफिलीस वा स्याङ्क्रोईड वा दुवै भएको हो भन्ने यकिन भएमा सं क्र मणको लागि उपचार गर्नुपर्दछ ।
यदि जाँ च गर्दा यौन साथीलाई वा पनि जाँ च गराएर उपचार गर्नुु प र्दछ ।
जस्तै हेप ाटाईटिस वि, एच.आई.भी. र अन्य सं क्र मण पनि रगत र यौन सम्पर्क बाट सजिलै सर्न सक्छ । यस्ता
सं क्र मणलाई फै लनबाट बच्न समयमा उपचार गर्नुपर्छ र निको नभएसम्म यौन सम्पर्क गर्नुहुँ दै न ।
यौनाङ्गमा भएको घाउ सफा राख्नु प र्छ, सु ख्खा राख्नु प र्छ । सं क्र मित व्यक्तिले प्रयोग गरे क ो कपडा कसै ले
प्रयोग गर्नुहुँ दै न ।
सिफिलीस वा स्याङ्क ्रोईड

पु रु षको यौनाङ्गमा

महिलाको यौनाङ्गमा

सिफिलीसको घाउ दुख ्दैन भने स्याङ्क्रोईडको घाउ दुख ्छ ।
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भिरीङ्गी (सिफिलीस) मा स् याङ्

सफिलीसको लक्षण
सिफिलीसको पहिलो लक्षण सानो नदुख्ने खालको गाँ ठ ो आउँ छ, रोगीसँ ग यौन सम्पर्क गरे क ो २ दे ख ि ५
हप्तापछि दे ख िन्छ । यो गाँ ठ ोलाई स्याङ्ककर भनिन्छ , शु रु मा डल्लो हुन्छ फु टे र घाउ बन्छ । यो प्रायजसो
यौनाङ्गमा आउँ छ तर मु ख मा वा मलद्वारमा पनि आउन सक्छ । कु नै महिलाहरुमा यो योनीभित्र भए दे ख िदै न ।
यी घाउहरु हप्तासम्म रहेप छि र उपचार नगरे प नि आफै हराउँ छन् । त्यसको के ही हप्तापछि घाँ ट ी दुख्,ने हलका
ज्वरो आउने, मु ख मा घाउहरु आउने, विमिराहरु (विशे ष गरी हत्के ला र पै त ालामा) आउन सक्छ । यौनाङ्गमा
घाउ आएको के ही दिन वा हप्तापछि छालामा आएको अनौठो दाग वा विमिरा सिफिलीस हुनसक्छ ।
यस्तो भएमा यथाशीध्र जाँ च गरे र उपचार गराउनु प र्दछ । नत्र सिफिलीस शरीरको अन्य भागमा फै लन सक्छ र
मु टु र ोग, पक्षघात, मानसिक असन्तुलन र मृ त्यु समे त हुन सक्छ ।
एन्टिबायोटिकको आविष्कारपछि यस्तो डरलाग्दो अवस्था अहिले प्राय दे ख िन्न ।

सिफिलीसको उपचार
यसको सबै भ न्दा राम्रो उपचार मासु म ा सुु ईको माध्यमबाट लगाइने बे न् जाथिन पे न िसलीन हो । यदि यो उपलब्ध
नभए वा विरामीलाई पे न िसलीनसँ ग एलर्जी छ भने डक्सिसाईक्लिन खानु प र्छ । ईराईथ्रोमाईसीन पनि खान
सकिन्छ

स्याङ्क ्रोईडको लक्षणहरु
सिफिलीस र स्याङ्क्रोईडको घाउ उस्तै दे ख िन्छ तर यदि घाउ दुख ्छ र सजिलै रगत बग्छ भने त्यो स्याङक्रोईड
हुन सक्छ । अन्य लक्षणहरुमा काछमा रहेक ा गिर्खाहरु सु न्नि नु र मन्द ज्वरो आउनु हो ।

स्याङ्क ्रोईडको उपचार
यसको उपचार गर्दा एजिथ्रोमाईसीन प्रयोग गरिन्छ । यी मध्ये कुु नै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ः से फ ट्रियाक्जोनको
सु ई वा सिप्रोफ्लोक्सासीन वा ईराईथ्रोमाईसिन प्रयोग ।
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जे न ाइटल हर्पस (जने न्द ्रियमा आउने जनै
खटिरा)
योे यौन सं क्र मण हो । यसलाई निको पार्न सकिदै न तर उपचारले
विरामीलाई सन्चो महसु श हुन्छ ।
हर्पसले गर्दा यौनाङ्ग वा मलद्वारमा घाउहरु हुु न्छ । यो लामो समय
रहन सक्छ । यी घाउहरु मु ख मा यौन सम्पर्क गर्दा फै लिन पनि सक्छ
।
गर्भवती महिलालाई यो समस्या भए शिशु ल ाई जन्म दिं दा उसलाई
महिलाको यौनाङ्गमा घाउ
सर्न पनि सक्छ । हर्पस भएको महिलाले अस्पतालमा नै प्रसु ति
जे न ाइटल हर्पसले गर्दा आएको फोका
गराउनु प र्छ, सके सम्म शल्यक्रियाद्वारा (सि. से क्स न) । गर्भको अन्तिम
महिनामा गर्भवतीलाई उपचार गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा बच्चामा यो
सं क्र मण हुन पाउँ दै न ।
अन्य सं क्र मणहरु जस्तै हेप ाटाईटिस बि, एच.आई.भी. र अन्य यौनजन्य
सं क्र मणहरु पनि घाउको मार्फ तबाट सजिलै सर्न सक्छ । यस्ता सं क्र मणबाट
बच्न तु रु न्तै उपचार गर्नृपर्छ र घाउ निको नभएसम्म यौन सम्पर्क गर्नुहुँ दै न ।

लक्षणहरु
• यौनाङ्गमा, कहिले क ाँ ह ी तिघ्रामा झमझमाउने, चिलाउने र दुख्ने
• सानो फोकाहरु फुु ट् ने घाउ हुु ने ।
पहिलो पटक हर्पस हुँ दा यो ३ हप्ता वा त्योभन्दा बढी रहन सक्छ । साथै ज्वरो
यौनाङ्गमा हर्पस भाइरसले हुने
आउने, टाउको दुख्,ने जीउ दुख्,ने काम्ने वा काछमा गिर्खाहरु सु न्नि न सक्छ ।
सं क्र मण
भाईरस एकपटक शरीरमा प्रवे श गरे प छि घाउ भइरहने हुु न सक्छ । यसबाट हुने
दुख ाई कम गर्नका लागि ः के ही औषधी खाने र तातो पानीमा बसे र सिजबाथ
लिन सकिन्छ ।

उपचार
हर्पसको कु नै उपचार छै न तर एसाईक्लोभिरले दुख ाई कम गर्छ ।

रोकथाम
यो फै लनबाट बच्नको लागि घाउ हुँ दा यौन सम्पर्क नगर्ने । कण्डम प्रयोग गर्दा यो फै लनबाट जोगिन सकिन्छ
।
घाउ छोईसके पछि हरे क पल्ट हात धोए परिवारका अन्य सदस्यमा यो फै लन पाउँ दै न ।
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जनेन्द्रियमा आउने 

जने न्द ्रियमा आउने मु स ा
मु स ा भाईरसको कारणले आउँ छ । जने न्द ्रियमा आउने मु स ा शरीरको अन्य भागमा आउने मु स ाभन्दा नरम हुन्छ
र धे रै व टा आउँ छ । योनीभित्र र पु रु षको यौनाङ्गभित्र मु स ा आएपछि थाहा हुुँ दै न । कति मु स ा आफै हराउन पनि
सक्छन । तर कहिले कहिले यी अझ साहे हुुँ दै जान्छन् र उपचार गर्नु पर्छ । मु स ाहरु सिफिलीसका गाँ ठ ाहरु
जस्ता दे ख िने हुनाले परिक्षण गर्नु, यसको उपचार गर्नु, मु स ाको उपचार गर्नु पू र्व नै गर्नुपर्छ ।
महिला गर्भवती भएको अवस्थामा मु स ा छिटो बढ् छ । सुु त्के री हुुँ दा शिशुु लाई सं क्र मित बनाउन सक्छ । गर्भवती
महिलालाई मु स ा आएको छ भने अप्रेशन गरे र बच्चा पाउनुु पर्ने हुन्छ । त्यसै ले सुु त्के रीले स्वास्थ्यकर्मीसँ ग

सल्लाह लिनुु पर्छ ।

लक्षणहरु
• ख
 स्रो खालको, सानो, कडा, से त ो खै र ो डल्लो । महिलाको
योनीको बाहिर भित्र वा मलद्वारको वरिपरि पलाउँ छ ।
पु रु षमा लिङ्गमा, वा कहिले क ाँ ह ी अण्डकोषमा, मलद्वारको
वरिपरि पलाउन सक्छ ।
• मु स ा आउँ दा चिलाउछ ।

उपचार
यसको उपचारको लागि स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्यचौकीमा उपचार
गरे र घरै म ा कसरी उपचार गर्ने भने र सिकाउँ छन् र फे री आउने सल्लाह
दिन्छन् । यसका औषधिहरुमा ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड (टि.सि.ए),
बाईक्लोरोएसिटिक एसिड (बि.सि.ए) वा पोडोफाईलक्स पर्दछन् । पाना
४० दे ख ि ४१ हेर्नु होस् ।

रोकथाम
आफ्नो वा आफ्नो यौन साथीको जने न्द ्रियमा मु स ा छ भने कण्डमको प्रयोग यौन क्रिया गर्दा गर्ने वा सके सम्म
यौन सम्पर्क नगर्ने । ह्युम न पापिलोमा भाईरस (एच.पि.भि.) विरुद्धको खोपले जने न्द ्रियको मु स ालाई रोक्न
सहयोग गर्छ ।
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ह्यमन पापिलोमा भाईरस (एच.पि.भि.)
एच.पि.भी. धे रै प्रकारका हुन्छन् । कु नै एच.पि.भी.ले जने न्द ्रियमा
मु स ा आउँ छ । कु नै कु नै एच.पि.भि. धे रै खतरनाक हुन्छन् र
पाठे घरको मु ख को क्यान्सर, घाँ ट ीको क्यान्सर, मलद्वारको
क्यान्सर गराउन सक्छन् । प्राय जसो मानिसमा यो भाईरसको कु नै
लक्षण नदे ख िन सक्छ ।
सामान्य पाठे घरको मु ख को जाँ च गर्नाले पाठे घरमा एस.पि.भी.

भएमा वा असामान्य कोषिकाहरु छन् कि छै न न् पत्ता लगाउन
सक्छ । तर भाईरस दे ख ियो भने पनि यसको मतलब क्यान्सर
भएको हुदै न । समयसमयमा जाँ च भने गराउनुु पर्छ ।
क्रायोथे र ापी भन्ने सु र क्षित र नदुख्ने उपचारले महिलाको
पाठे घरको मु ख मा भएको असामान्य कोषिकाहरुलाई मारे

पाठे घरको मु ख बाट लिईएको स्वाब एच.पि.भी.
परिक्षणको लागि लिईएको

क्यान्सर हुन पाउँ दै न ।

खोपले खतरनाक प्रकारका एच.पि.भी. लाई रोकथाम गर्न सक्छ, जसमा जने न्द ्रियको मु स ा पनि पर्दछ । क्रमबद्ध
रुपमा दिईने खोपहरुले विशे ष गरी ९ दे ख ि २६ वर्षको विचमा दिईने, एच.पि.भी. हुनबाट वा फै लिनबाट बचाउँ छ
।

Hepatitis B and Hepatitis C
हेप ाटाइटिस भन्नाले कले ज ो सु न्नि ने समस्या हो जु न सामान्य तया भाइरसको कारणले गर्दा हुन्छ । हेप ाटाइटिस
धे रै प्रकारका छन् तर हेप ाटाइटिस बि र हेप ाटाइटिस सी यौन सम्पर्क र रगतको माध्ययमबाट सर्न सक्छ ।
हेप ाटाइटिस सी भने यौन सम्पर्क बाट सर्ने सम्भावना कम र रगतको माध्ययमबाट सर्ने सम्भावना धे रै हुन्छ ।
महिनावारी भई रहेक ो बे ल ा वा यौन रोग लागे क ो, विशे ष त एच.आइ.भी लागे क ो, विशे ष त एच.आइ.भी लागे क ो
व्यक्तिसं ग यौन सम्पर्क गरे म ा यौनको माध्ययमबाट हेप ाटाइटिस बि र सी ले कले ज ोलाई स्थायी रुपमा बिगार्ने,
क्यान्सर तथा मृ त्यु पनि हुनसक्छ । एच.आई.भी एड् स भएका व्यक्तिमा हेप ाटाइटिस सी नै मृ त्यु को मु ख्य कारण
हो । हेप ाटाइटिस बि र सी दुबै गर्भमा रहेक ो बच्चामा सर्न सक्छ ।
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हेपाटाइटिस ‘बि’ का लक्षणहरू
• अरुचि हुनु
• थ काई लाग्नु र कमजोर महशु स हुनु (विशे ष गरी हत्के ला र
पै त ाला)
• पे ट दुख नु तथा वाक, वाक लाग्नु
• खै र ो, खरानी रै ग को पिसाब र से त ो दिसा
हेप ाटाईटिस बि का नै लक्षणहरू वा धे रै वर्षसम्म सं क्र मण भएतापनि
लक्षण नदे ख िन सक्छ । कति मानिसहरूले रक्त परिक्षण नगरे स मम
आफू लाई सं क्र मण भएको थाहा पनि पाउँ दै न न् ।

उपचार

टाइटिस बि र सी दुबै ले

कु नै लक्षण नदे ख ाए पनि
यस्तो सं क्र मणहरूले

कले ज ोलाई नराम्ररी क्षति
गर्न सक्छ ।

अहिले हेप ाटाईटिस बि र सी लाई उपचार गर्ने औषधिहरू छन् । हेप ाटाइटिस ‹सी› लाई निको नै पार्न सकिन्छ
। तर हेप ाटाइटिस सी निको हुनु क ो मतलब पु नः यो रोग लाग्दै न भत्रे चाहिँ हैन । आफू लाई कस्तो खालको
हेप ाटाईटिस भएको हो कु न कु न औषधि उपलब्ध छन् जान्नको लागि नजिकै को स्वास्थ्य सं स् थामा गई जँ च ाउनु
पर्छ । ने प ालमा यस्ता औषधी महंग ा हुन्छन् । सबै ठाउँ मा पाइदै न न् । त्यसै ले रोकथाम नै सर्वोत्तम उपाय हो
। कले ज ो बचाउन निम्न कु राहरू गर्न सकिन्छ । प्रशस्त आराम गरे र, फलफू लको रस पिएर, तरकारीको रसहरू
खाएर । वाक, वाक र उल्टिलाई कम गर्न अदुव ा भएका पे य पदार्थ, कागती हाले क ा जस्ता चिया आदि पिउन
सकिन्छ । तर मादकपदार्थ भने प्रयोग गर्न हुँ दै न । थोरै मात्रामा पनि रक्सी जन्य पदार्थले कले ज ोलालई असर
पु ग ्छ र झन, बिरामी परिन्छ । पारासिटामोल (एसिटामिनोफे न र टाईलिनोल) तथा यो पदार्थ भएको कु नै पनि
औषधि से व न गर्न हुदै न यस्ता औषधीले सं क्र मित कले ज ोमा झन् हानी गर्छ । खानै परे म ा ब्रुफिन (आइब्रुफिन)वा
एस्पिरीन प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

रोकथाम
यौन सम्पर्क गर्दा सधै कण्डमको प्रयोग गर्नुपर्छ र लागु औषधि लिं दा सिरिञ्ज तथा अन्य सामाग्री रकले अर्कोको
प्रयोग गर्नु हुँ दै न । छालामा प्वाल पार्ने काम जस्तै ट्याटु, कान वा अन्य भागमा छे ड् ने वा छाला काट् नु पर्ने
बे ल ामा नयाँ मसी तथा निर्मलीकरण गरिएका औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ । किनकी हेप ाटाइटिस सी को किटाणु
खु ल ा ठाउँ मा र झोल पदार्थमा ३ हप्तासम्म बाँ च्न सकछ । दाँ त माझ्ने ब्रस वा दाहं्र ी काट् ने रे ज र साटासाट गरे र
चलाउँ दा पनि हेप ाटाईटिस सी सर्न सक्छ । त्यसै ले यस्ता औजारहरू एकले अर्काको प्रयोग गर्नु हुन्दै न ।
हेप ाटाईटिस बि बाट बच्ने खोप शिशु अवस्थामा तिनवटा लगाईन्छ । सामान्यतपा यो अन्य खोपहरूको
मिश्रणमा आउँ छ । गर्भवती महिलाले याो खोप लिएमा भर्गमा भै क ो बच्चालाई रोग लाग्दै न । ठू ला के टाके टी
तथा वयस्क जसले यो खोप शिशु अवस्थामा लगाएको छै न भने पनि लिन सकिन्छ ।
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एच.आं ई.भि
एच.आई.भि (ह्युमन ईम्युनो डेफिसीयनसी भाइरस) एक यौन रोग हो । जुन यौन सम्पर्क द्धारा, संक्रमित सुई
द्धारा, संक्रमित रगत द्धारा एकबाट अर्कोमा सर्दछ । दैनिक सम्पर्क जस्तै हात मिलाएँ दा, अंकमाल गर्दा, चुम्बन
गर्दा, संगै बस्दा, खेल् दा, खाँदा, सुत्दा एक अर्कामा सर्दैन । साथै, खाना, पानी, किरा फट्याङग्रा, शौचालय, कप
आदिको साटासाट गरे र प्रयोग गर्दा पनि यो सर्दैन । प्रायजसो मानिसले एच.आई.भि र एड् सलाई एउर्ट भन्ने
सोच्दछन्, तर एड् स एक रोग हो । जुन एच.आई.भि भएको व्यक्तिले उपचार बिना बस्यो भनेपछि गएर लाग्दछ ।
शु रु मा एच.आई.भि को कु ने लक्षण हुँ दै न स्वास्थ दे ख िने र महशु स गर्ने व्यक्तिमा पनि एच.आई.भि हुन वा

फै लाउन सक्दछ । पहिलो लक्षण दे ख िनलाई नै बर्षौ पनि लाउन सक्दछ । एच.आई.भि छ कि छै न पत्ता
लगाउँ ने एउटै मात्र उपचार भने क ो यसको परिक्षण गराउँ नु हो । यो परिक्षण थु प्रै स्वास्थ्य सं स् थामा न्यून शु ल्क
वा निःशु ल्क उपलब्ध छ ।
आजकल एच.आई.भि÷एड् सको औषधि (एन्टि रे ट् रोभाइरल औषधि) को थोरै मात्र प्रतिकु ल असरहरू हुन्छन् । र
धे रै ठाउँ मा उपलब्ध छ । निको नै नभएता पनि एच.आई.भि को ओषधिले उड् स हुनबाट बचाउँ छ र मानिसले

सामान्य र लामो जीवन बिताउँ न सक्दछ । औषधिले शरीरमा भाईरसको मात्रा क मगर्दछ र यसले गर्दा अन्य
व्यक्तिमा सर्नबाट रोकथाम गर्दछ ।

यदि आफू लाई एच.आई.भि हुने सम्भावना छ भने परिक्षण गराई हाल्नु पछृ ताकि यथाशिघ्र उपचार शु रु गर्न
सकिन्छ । एच.आई.भि सम्बन्धि थाप जानकारीको लागि अध्याय एच.आई.भि र एड् स (विकास अध्याय भित्र)
हेर्नु होस् ।

एच.आई.भि को अन्त्य तब हुन्छ जब सं क्रमि त

व्यक्तिलाई पनि सामान्य मानिस जस्तै व्यवहार
गरिन्छ र यसको औषधि सर्वसु ल भ हुन्छ ।
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यौन संक्रमणबाट निको हुन के गर

यौन सं क्र मणबाट निको हुन के गर्ने ?
यौन सं क्र मणको उपचार जति छिटो शु रु भयो त्यति छिटो निको हुन्छ । तर दिईएको ओषधि सबै नसिदिकनै
आफू लाई निको भएको लागे पनि सबै औषधि खानु प र्छ । निको हुनु अगाडी यौन सं क्र मणले गर्दा हुने
समस्याहरू कम गर्न निम्न उपाय गर्न सकिन्छः
योनीमा चिलाउने वाा घाउहरू छन् भने दिनको दुई पटक बाटामा सफा
मनतातो पानी राखे र ५ मिने ट सम्म बस्नु ह ोस । यदि ढु स ी जस्तो सं क्र मण
छ भने पाानीमा थोरै कागतीको रस, भिने ग र (सिरका) चिनी नभएको दही,
अमिलिएको दुध थप्न सकिन्छ ।

योनीमा दुख्ने खालको घाउ वा हरपे स भएको छ भने यी उपचारहरू
अपनाएर हेर्नु होस् ।
•स
 फा कपडामा बरफ पाको पार्नुहोस् । घाउ भएको थाहा पाउने
बित्तिकै बरफले २० मिनेटसम्म सेक्नुहोस् ।
• चिसो भएको कालो चियामा चोपे र कपडालाई घाउको माथि से क्नु ह ोस्
। एल्मु न ियम एसिटे ट को घोलले से क्दा पनि सन्चो हुन्छ ।
• बाटामा सफा चिसो पानी राखे र बसनु ह ोस् ।
यदि योनिमा घाउ छ र पिसाब गर्दा पोल्छ भने, पिसाब गर्दा सफा चिसो
पानी योनीमा खनाउनु ह ोस् । अथवा पिसाब गर्दा बाटामा चिसो पानी राखे र
बस्नु ह ोस् ।
दुखे क ो छ भने ब्रुफिन, एस्पिरीन, पारासिटामोल जस्ता दुख ाईका औषधि
खानु ह ोस् ।
खु कु लो खालको भित्री लु ग ाहरू लगाउने जसले गर्दा हावा पस्न पाउँ छ र
यसले निको पार्न सहयोग गर्छ ।

निको नभएसम्म यौनसम्पर्क नगर्नुहोस् र गर्ने पर्ने भएमा कण्डममा चिल्लो
पदार्थ लागएर गर्नुहोस् ।
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गर्भावस्था र यौन सं क्र मण
यदि गर्भवती महिलामा यौन सं क्र मण छ भने त्यो आमाको रगतद्धारा र आमाको
दुध बाट बच्चामा सर्न सक्छ ।
उपचार गरिएन वा नियन्त्रण गरिएन भने यौन सं क्र मणले आमा तथा बच्चा दुबै ल ाई
असर गर्नसक्छ । बच्चा छिटै जन्मिन सक्छ वा सानो पनि जन्मिन सक्छ, र जन्मिदै
बिमारी वा पछि बिरामी हुन पनि सक्छन् । यौन रोगको परिक्षण् गराउनाले सही
उपचार समयमा नै लिन सहयोग गर्छ वा कु नै सं क्र मण छै न भने ढु क्क हुन सहयोग गर्छ

। उपचारले आमा र बच्चालाई निको पार्छ । महिलाको यौन साथीलाई पनि निको
पार्न सक्छ ।

गनोरिया र क्लामाईडिया

गनोरिया र क्लामाईडिया दुबै जन्मिने क्रममा बच्चालाई सर्न सक्छ र आँ खामा सं क्र मण, अन्धोपन वा
फोक्सोमा पनि सं क्र मण हुन सक्छ । अन्धोपन र आखाँ क ो सं क्र मणबाट जोगाउन बच्चालाई जन्मने बित्तिकै
ईराईथ्रोमाईसिन मलम आँ खामा लगाइदिनु पर्छ (नवजात शिशु र स्तानपान पाना २७ हेर्नु होस् ।

सिफिलिस (भिरीङ्गी)

बच्चा पे ट मा हुँ दा आमाबाट यो सिफिलीस बच्चामा सर्न सक्छ जसले गर्दा बच्चा महिना नपु ग ी जन्मने, अपाङ्ग
जन्मने वा मृ त्यु समे त हुन सक्छ ।

हरपे स

योनिमा हरपे स को घाउहरू छ भने बच्चा जन्मिदा बच्चामा सर्न सक्छ । यदि भर्खरै हरपे स को निदान भएको छ
वा घाउहरू छ भने, अस्पतालमा नै बच्चा जन्माउनु ठीक हुन्छ ।
त्यहाँ शल्यक्रिया द्धारा बच्चा निकाल्न सकिन्छ र बच्चालाई जन्मेपछि उपचार गर्न सकिन्छ ।

मु स ा

सामान्यतया मु स ा बच्चामा सर्दै न तर गर्भवती बे ल ामा अप्ठ्यारो
बनाउन सक्छ । मु स ालाई तु रु न्त उपतार गर्नुहोस् (पाना ४०
र ४१ हेर्नु होस् बच्चा जन्मिसके पछि उपचार गर्नुहोस् अथवा
बच्चा गर्नुहोस् बच्चा जन्मिने क्रममा मु स ाबाट रगत बग्न सक्छ
त्यसै ले स्वास्थ्यकर्मीसं ग असपतालमा नै बच्चा जन्माउने बारे म ा
छलफल गर्नुहोस् ।
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‘हेपााटाइटिस बि’

यदि भर्ववती महिलामा हेप ाटाइटिस बि छ भने बच्चामा सर्नसक्छ । बच्चालाई जन्मिने बित्तिकै हेप बि
(HEPB) खोप लगाउनु पछृ र हेप ाटायटिस बि को रोकथामको लागि अन्य उपचार पनि गर्नुपर्छ ।

एच.आइ.भी.

गर्भावस्थामा एच.आई.भी को परिक्षण गर्नाले समयमा नै बच्चालाई रोग सर्नबाट रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
एच.आईं.भी को परिक्षण गर्नाले समयमा नै बच्चालाई रोग सर्नबाट रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ । एच.आई.भी को
औषधिले आमा र बच्चा दुबै ल ालई सु र क्षित राख्छ ।

यौन सम्पर्क बाट हुन सक्ने सं क्र मनको
रोकथाम
यौन संं क्र मण एक व्यक्तिबाट अर्काे म ा यौन सम्पर्क को माध्यमबाट सर्छ । योनिरस, पु रु षको यौनाङ्ग मलद्धार
वा मु ख छालाको सम्पर्क मा आएमा यो सर्छ । यौन सं क्र मण जसलाई पनि हुनसक्छ । तर सु र क्षित यौन सम्पर्क
गरे म ा, सं क्र मणलालई उपचार गरे म ा र यौन सं क्र मण हुने वातावरणलाई परिवर्तन गरे म ा यो फै लने सम्भावना
न्यून रहन्छ ।
निम्न कु राहरू भएमा यौन सं क्र मण हुने सं भ ावना धे रे हुन्छ ः
• य ौन साथीमा यौन सं क्र मणको लक्षणहरू छन् भने आफू मा कु नै लक्षण नभएतापनि यौन रोग भै स के को
वा हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
• एक भन्दा धे रै योन साथी छने भने
• आफ्नो नयाँ योन साथीले आफ्नो पहिले क ो योन साथीबाट सं क्र मण लिएर आएको छ भने
• आफ्नो यौन साथीको अन्य यौन साथी जस्लाई सं क्र मण हुने सम्भावना छ भने ।
• कण्डमको प्रयोग गरे न भने
• सं क्र मित सु ई साटासाट गरे र प्रयोग गरे म ा वा त्यस्ता व्यत्तिसं ग यौन सम्पर्क गरे म ा
यौन सं क्र मण हुने सम्भावना छ भने समय समयमा परिक्षण गर्नुपर्छ । महिला वा पु रु ष जस्को एकभन्दा
धे रै सं ग असु र क्षित यौन सम्पकृ हुन्छ, जसको यौन साथी अनय व्यक्तिसं ग पनि यौन सम्पर्क राख्छ वा सु इृ ब ाट
लागु औषधि लिन्छ भने प्रत्येक ६ दे ख ि १२ महिनामा यौन सं क्र मणको परिक्षण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
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महिला धे रै जोखिममा हुन्छन् ।
निम्न अवस्था भएका समु द ायहमा महिलालाई यौन सं क्र मणबाट बच्न धे रै अवरोधको सामना गर्नुपर्दछ :
• बालविवाह प्रचलित ठाउँ मा
• महिलाले यौन स्वास्थ्य शिक्षा र से व ा नलिने ठाउँ मा
• पु रु षको एकभन्दा धे रै जना सं ग यौन सम्पर्क हुनु
सामान्य हुने ठाउँ मा
• महिलाको शिक्षामा पहुँ च छै न भने
• यौन हिं सा र यसको रोकथामको बारे म ा कु रा हुँ दै न भने
• म हिलाले यौन सम्पर्क को लागि अस्वीकार गर्नु गाह्रो
या खतरा जन्य छ भने
• यौन व्यापार अपराधिक हो भने
• सामान्य भएतापनि यौन र यौनिकताको बारे म ा खु ल ा रुपमा कु रा नगर्ने र लज्जास्पद विषय मानिने ठाउँ मा

मसँग सुत्न
आइज भनेको
होइन
म के गरूँ । उनी
रक्सी खाएर
अरू ठाउँ मा पनि
यौन सम्पर्क
राख्छन् ।
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सुरक्षित यौन सम्पर्क
सु र क्षित यौन सम्पर्क भने क ो के हो र यौन सम्पर्क लाई आफ्नो लागि सु र क्षित
कसरी बनाउने ? यो सजिलो नहुन सक्छ तर प्रायजसो कु नै न कु नै उपाय
अपनाउन सकिन्छ । सु र क्षित यौन सम्पर्क गर्नाले यौन सं क्र मण हुनबाट बच्न
सकिन्छ र फै लन नदिन सकिन्छ ।
सु र क्षित यौन सम्पर्क को लागि निम्न उपायहरू गर्न सकिन्छ ः
• य ौन सम्पर्क नराख्ने । यसलार्य ब्रम्हचार्य पनि भनिन्छ । यौन सम्पर्क गरे न
भने यौन सं क्र मण हुँ दे न । थोरै समयको लागि यो जसले पनि गर्न सक्छ तर
प्राय जसो मान्छेले यो जीवनभरको लागि चाहँ दै न न् ।
• ए कै जनासं ग मात्र यौन सम्पर्क राख्ने । आफू सं ग मत्र सम्पर्क गर्ने व्यत्तिसं ग
यौन सम्पर्क राख्ने । दुबै जनामा यौन सं क्र मण छै न भने र ढु क्क हुनको लागि
रगत परिक्षण गराउने पदै छ । एक अर्कामा वफादार भएमा र यौन सं क्र मण
हुन सक्ने माधयमबाट टाढै रहेम ा सु र क्षित रहन सकिन्छ ।

चु म्ब न गर्नु सु र क्षित हुन्छ

छु नु सु र क्षित हुन्छ

• य ौन सं क्र मणको लक्षण भएका व्यत्तिसं ग यौन सम्पर्क नगर्ने । यौन
सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडी परिक्षण गर्न लगाउने र उपचार गर्न लगाउँ ने ।
परिक्षण नगरे स म्म कसलालई यौन सं क्र मण छ र छै न भन्ने यकिन गर्न
मु श् किल हुन्छ । मानिसमा लक्षण नै छै न भने पनि यौन सं क्र मण सर्न सक्छ ।
• य ोनि र मलद्धारमा प्रवे श नगर्ने गरि यौन सम्पर्क गर्ने । आनन्द लिने
विभिन्न तरिकाहरू गर्न सकिन्छ, जस्तैः चु म्ब न गर्नु, शरीरका विभिन्न भाग
माड् नु वा सु म सु म् याउनु, एक अर्काको यौनाङ्ग हातले छु नु (एकअर्काको हस्त
मैथु न) वा मु ख मा यौन सम्पर्क गर्नु ।

मु ख मा यौन सम्पर्क गर्नु

सु र क्षित हुँ दै न तर कण्डमको
प्रयोगले सु र क्षित हुन्छ ।

• ह रे क पटक कण्डमको प्रयोग गर्नु हरे क पटक यौन साथीको यौनाङ्गले
आफ्नो यौनाङ्गमा छु नु भ न्दा अगाडी कण्डम प्रयोग गरे बे स । ने प ालमा
महिला कन्डम लोकप्रिय छै न । गर्भवती हुने उद्देश्य हुदाँ मात्र कण्डम
नलगाई सम्पर्क गर्नुपर्छ ।

योनिमा सम्पर्क गनुृ
जोखिमपू र्ण हुन्छ तर

कण्डमको प्योगले सु र क्षित
हुन्छ ।
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यौन साथीसं ग यौन सम्बन्धि कुरा गर्दा
प्रायजसो मान्छेहरूलाई आफ्नै यौन साथीसं ग समे त यौनको बारे म ा कु रा गर्न गाह्रो त हुन्छ तर छलफल गर्नैपर्छ
। यौन सं क्र मणबाट बच्न यस्तो छलफल गर्न सकिन्छ ।
• य ौन सं म्प र्क को चाहाना राख्दा सु र क्षित यौन सम्पर्क बारे छलफल गर्ने । एक अर्कासं ग मात्र यौन साथी
हो भने पनि सु र क्षित यौन सम्पर्क नै राम्रो हुन्छ ।
• अनिश्चित गर्भ कसरी रोक्ने भन्ने छलफल गर्ने ।
• आ फ्नो श्रीमान (यौन साथी)सं ग कण्डमले यौन सं क्र मण हुन दिं दै न र गर्भ रहनबाट जोगाउँ छ भन्ने बारे म ा
छलफल गर्न सकिन्छ ।
• शारीरिक सम्पर्क गर्ने बे ल ासम्म मात्र यौनको कु रा गर्ने होइन । दुबै ज ना आराम गरिरहेक ो बे ल ा, काम
गरिरहेक ो बे ल ा पनि कु रा गर्न सकिन्छ । भर्खर बच्चा जन्माएको वा यौन सं क्र मणको उपचार भै र हेक ोले
बे ल ा यसको बारे म ा कु रा गर्न सकिन्छ । यदि यौन साथी टाढा छ वा यात्रामा गईरहनु पर्छ भने, एक
अर्कासं ग यौन स्वास्थ्य कसरी सु र क्षित राख्ने छलफल गर्नुपर्छ ।
• सु र क्षित यौन सम्पर्क को बारे म ा सिक्नु प र्छ । यौन सं क्र मणको बारे म ा धे रै थाहा नभएकालाई कसरी सर्छ,
स्वास्थ्यमा के असर गर्छ भन्ने जानकारी भए असु र क्षित यौन सम्पर्क को जोखिमहरूको बारे म ा पनि बु झे र
सु र क्षित यौन सम्पर्क को बारे म ा बु झ्न सहयोग गर्छ ।
म तिमीहरूलाई यौन
रोगबाट कसरी बच्ने भन्छु
। ध्यान देउ है ।
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उपचार तथा रोकथाम
जति छिटो उपचार गर्यो प्रायजसो यौन सं क्र मण त्यति चाँ डै निको हुन्छ । घरी घरी यौन सं क्र मण भएमा
एच.आई.भी हुने सम्भावना बढ् छ । तर उपचार पछि यौन सं क्र मण फै लने सम्भावना कम हुन्छ ।
तु रु न्तै उपचार गर्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो समु द ायमा कसलाई समस्या छ, उपचारको लागि को आउँ छ
कि आउँ दै न थाहा भए राम्रो हुन्छ ।
यौन साथीको पनि उपचार गर्नुहोस् । आफू लाई यौन सं क्र मण भएको थाहा पाउने बित्तिकै आफ्नो सम्पर्क

भएका अन्य यौन साथीलाई पनि परिक्षण तथा उपचार गर्नुपर्दछ । आफ्नो यौन साथीलाई परिक्षण, उपचार
गरे र निको नभएसम्म कसै सं ग यौन सम्पर्क नगर्न भन्नुपर्छ ।
गर्भवती महिलालाई यथाशिघ्र उपचार गर्नाले बच्चालाई यो रोग सर्दै न र यसबाट हुने असरबाट बचाउँ न
सकिन्छ ।

यौन रोगको रोकथामाको लागि के हि औषधिहरू

सम्पर्क पछिको रोकथाम (पोष्ट एक्सपोजर प्रोफाईले क्स)भने क ो एच.आइं.भी को औषधि (एन्टि रे ट् रोभाईरल
थे र ापी)रोकथामको लागि प्रयोग गरिने एक विधि हो । कु नै व्यक्ति विभिन्न कारणले गर्दा (बलात्कार, कण्डम
बिनाको यौन सम्पर्क)एच.आई.भी को सम्पर्क मा आएमा यथाशिघ्र (३ दिन भित्रमा)एच.आई.भी को औषधि
प्रयोग गरे म ा यो रोग लाग्न पाउँ दै न । यसलाई सम्पर्क पू र्व को रोकथाम (प्रि स्क्सपोजर प्रोफाईलिक्स)भनिन्छ ।
यौन सं क्र मणको जाँ च, परिक्षण तथा उपचार सबै स्वास्थ्य सं स् थाको जिम्मे व ारी हुन्छ ।
स्वास्थ्य सं स् थाहरूमा परिवार नियोजन, गर्भवती महिला जाँ च र अन्य से व ा सं गै यौन सं क्र मणको परिक्षण तथा
उपचार भए तब मात्र यो सबै ल ाई सर्बसु ल भ हुन्छ । सबै ल ाई तर विशे ष त यु व ाहरूलाई सर्बसु ल भ सस्तो र स–
सम्मान से व ाहरू चाहिन्छ । विभिन्न ठाउँ हरू जस्तै, विद्यालय वा विशे ष मे ल ाहरू, नृ त्य घर, मदिरा पसल, वा कु नै
त्यस्तो ठाउँ मा पनि यसको जानकारी दिन सकिन्छ । स्वास्थ्य सं स् थामा जाँ च तथा परिक्षणको से व ा दिनु पर्दछ
।जहाँ मानिसहरू धे रै जान्छन् त्यहाँ यौन सं क्र मणको बारे म ा जानकारी र उपचार से व ा दिनु राम्रो हुन्छ ।
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यौन सं क्र मणको रोकथाम तथा उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीको भू मि का

स्वास्थ्यकर्मीले यौनको बारे म ा छलफल गर्दा सहज भएर कु रा गर्नुपर्छ । गु प् ताङ्गमा के ही भयो भने जो पनि
चिन्तित हुन्छन् । यस्तो बे ल ा प्रायजसो मानिस जँ च ाउन पनि अप्ठे रो मान्दछन् । त्यसै ले समस्या यौनसं ग
सम्बन्धित समस्या भएका मानिससँ ग राम्रोसँ ग कु रा गर्नुपर्छ । उपचार गर्दा जिस्किने गर्नुहुदै न । यसो भए
उनीहरूले सहज महशु स गर्छन् र उपचारको लागि आउँ छन् । स्वास्थ्यकर्मीले राम्रो व्यवहार गरे लाजले उपचार
गर्न नआउने ल ाई पनि स्वास्थ्य चौकी जान सहयोग गर्छ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी व्यक्तिगत हो । यदि हुनै व्यक्ति स्वास्थ्य से व ा लिन आएको छ भने उसले दिएको
जानकारी गोप्य राख्नु प र्छ किनभने गोपनियता भं ग भयो भने से व ाग्राही फे री फर्के र आउँ दै न न् ।
बिरामीको आलोचना गर्नुहुदै न । बिरामीले सोधे क ो प्रश्नको सही जवाफ, परिक्षण, र औषधिले नै रोग निको
पार्छ । यदि स्वास्थ्यचौकीमा यौन सं क्र मणको उपचार गर्न सकिएन भने अस्पतालमा गएर डाक्टर भे ट् न र
औषधी प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीले सहायता गर्नुपर्छ ।
मानिसको यौनिकतालाई सम्मान गर्नुपर्छ
। सबै ले याद राख्नु प र्छ कि उपचार गरे क ो
समलिं गी (महिला वा पु रु ष) बहुलिं गी पनि
हुन सक्दछन् । उनीहरूले आफ्नो यौनिकता
झल्काउने विभिन्न शब्दहरू जस्तै महिला,
पु रु ष वा आफ्नो लै ङ्गि कता सम्बन्धि अन्य शब्द
पनि प्रयोग गरे सहजै स्वीकार्नुपर्छ । जाँ च
गर्ने क्रममा आफू ले सोचे जस्तो गु प् ताङ्ग छै न
भने पनि स्वास्थ्यकर्मीले के ही नभनी रोगलाई
कसरी निको पार्ने म ा के न्द्रित हुनु प र्छ । उनीहरू
चाहन्छन् भने मात्र यौनिकताको बारे म ा कु रा
गर्न सकिन्छ ।
यु व ाहरूको उपचार यौन सं क्र मण यु व ा महिलाहरूको एक ठू लो समस्या हो । यु व ाहरू प्राय आफ्नै उमे र का
मान्छे वा जसले उनको योजना र चाहनाहरू बु झ ्दछन् उनीहरू सं गै कु रा गर्न मन पराउँ छन् । कति यु व ाले आफ्नो
परिवारमा नै यौनका कु रा गर्न सक्दैनन् । यस्तो बे ल ामा यु व ाहरूलाई विभिन्न भे ल ा हुने ठाउँ प्रदान गरे र सहयोग
गर्न सकिन्छ । यो ठाउँ सु र क्षित हुनु प र्छ । यस्तो ठाउँ मा उनीहरूले स्वास्थ्य, यौन, यौन सम्बन्धी स्वास्थ्य से व ा र
अन्य जिज्ञासाको बारे म ा सही जानकारी पाउन सक्छन् ।
सबै ले यौन सम्बन्ध राख्दछन् । स्वास्थ्यकर्मीले यौनरोग लागे क ा मानिसहरू प्रति नराम्रो धारणा नबनाउने
उनीहरूलाई तु रु न्त उपचार गर्ने, सु र क्षित यौन सम्पर्क को लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।
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यौन सम्पर्कबाट हुन सक्ने संक्रमनक

स्वास्थ्य से व ालाई अझैं यु व ा मै त्री बनाउँ न ः
• यु व ाहरू बढी जसो जाने ठाउँ हरूमा स्वास्थ्य से व ा उपलब्ध गराउनु ह ोस् । जस्,तै विद्यालय, बजार,
समु द ायिक के न्द्रहरू
• ”यु व ा मात्र” भन्ने समय राख्नु ह ोस् । जु न दिउँ सो, साँ झ वा शनिवारको दिन हुन सक्छ ।
• यु व ाहरूलाई विश्वास दिलाउनु ह ोस् कि उनीहरूलाई स–सम्मान उपचार गरिन्छ, गोपनियता राखिन्छ ।
• परामर्शका लागि साथी शिक्षकलाई तालिम दिनु ह ोस् ।

छलफल गर्दा य ी ब िषयमा गर्न सक िन्छ :

• मन िसलाई सहज गराउने उपायहरू

• म
 न िसहरूप्रत ि कु नै नकारात्मक धारणा
नराख ीकन कु रा गर्ने उपायहरू
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यौन सं क्र मण प्रतिको लाज र लाञ्छनाको अन्त्य गर्न ।
स्वास्थ्यचौकीमा कण्डमको प्रयोगबारे जानकारी दिन सकिन्छ । स्वास्थ्यचौकीमा यो निशु ल्क पाईन्छ ।
समु द ायसं ग सहकार्य गर्नुहोस् । यौन स्वास्थ्यको बारे म ा कु रा गरे र जानकारी दिनु प र्छ । मानिसले खु ल ा रुपमा
यौनको बारे म ा कु रा गर्दा जानकारी, स्वास्थ्य सु वि धा (कण्डम, परिक्षण से व ा र उपचार से व ा) उपलब्ध भयो भने
यौन सं क्र मणको रोकथाम गर्न धे रै सजिलो हुन्छ । हेस्पे रियन महिला
स्वास्थ्यमा यस सम्बन्धी कु राकानी शु रु गर्ने विभिन्न क्रियाकलाप र
उपायहरू छन् ।
तर जहाँ मानिसहरूलाई यौन लाज लाग्ने कु रा हो भने र सिकाइन्छ, त्यहाँ
यौन रोगको से व ा लिन गाह्रो हुन्छ । समलिं गी जोडी (महिला जोडीवा
पु रु ष जोडी)लाई भे द भाव गरिए भने उनीहरूलाई पनि परिक्षणको बारे म ा
कु रा गर्न गाह्रो हुन्छ र स्वास्थ्यकर्मी कहाँ जँ च ाउन पनि गाह्रो हुन्छ ।
लागु औषध लिने, वा गरिब, दलित आदिलाई भे द भाव गरियो भने समु द ायमा यौन सं क्र मणको रोकथाम गर्न
निकै गाह्रो हुन्छ ।
यस्तो बे ल ामा स्वास्थ्य सं स् थाहरूले यौन सं क्र मणको परिक्षण र उपचार से व ा नियमित सबै ल ाई दिएर यस्तो
भे द भाव कम गर्न सक्छन् ।
यौनरोगको दिर्घकालीन रोकथामका लागि, समान सामाजिक र आर्थि क समु द ायलाई विकास गर्नुपर्दछ ।
रोजगारीको लागि मान्छे परिवारसं ग छु ट्टिएर बस्न नपरे,पे ट पाल्नको लागि शरीर बे च्नु नपरे यु व ाहरूलाई
शिक्षाको व्यवस्था छ भने समु द ायमा स्वतः यौन सं क्र मणहरू कम हुने सं भ ावना बढ् छ ।
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यौन प्रसारित संक्र
मण 
(यौन रोग) उपचार 

यौन प्रसारित सं क्र मण
(यौन रोग) उपचार विधि
यौन प्रसारित रोगको लागि एन्टिबायोटिकको प्रयोग गरिन्छ । साथै दुख ाइ कम गर्ने औषधि र ढु स ी सं क्र मणको लागि पनि
औषधि प्रयोग गरिन्छ । जनै खटिरा पू र्ण रुपमा निको पार्न नसके पनि फै लनबाट रोक्न सकिन्छ ।
एन्टिबायोटिकले सं क्र मण रोग विभिन्न सं क्र मणको लागि विभिन्न थरिका एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिन्छ । कु न–कु न
थरिका एन्टिबायोटिक छन् भन्ने जान्न जरुरी छ ।
१. एन्टिबायोटिकले विभिन्न थरिका सं क्र मण निको पार्छ
२. य दि कु नै एन्टिबायोटिकमा एलर्जी छ भने त्यही परिवारको अर्को एन्टिबायोटिकको पनि एलर्जी हुन्छ ।
अर्को थरिको एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु पर्छ ।
एन्टिबायोटिक औषधि पू र्ण मात्रामा दिनु प र्छ । यो प्रयोग गरे क ो के ही दिन पछि लक्षणहरू कम हुन्छन् । तर यो बे ल ामा
औषधि रोक्नु हुन्न, सं क्र मण फर्कि न्छ । यदि यसको नराम्रो असर जस्तै पखाला, छालामा घाउ भएमा औषधि तु रु न्त बन्द

गर्नुपर्छ र स्वास्थ्यकर्मि लाई भे ट् नु पर्छ ।

एमोक्सिसिलीन
यो पे न िसिलीन समू ह को औषधि हो । यो धे रै थरिका यौन रोगको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ । तर अहिले यसको
प्रयोगले गर्दा र यौन रोगको उपचार गर्दा यसको असर कम भएको छ ।

नराम्रा असरहरू
पखाला, छालामा घाउ, वान्ता हुनु । गर्भवती महिलालाई यौन अं ग मा ढु स ी आदि ।

बु झ्नु पर्ने कु रा

!

यदि कसै ल ाई पे न िसिलिनमा एलर्जी भए यो औषधि प्रयोग गर्नु हुँ दै न । यदि यो औषधि प्रयोग गरे प छि ३ दिनमा सु ध ार
भएन भने अर्को औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
खानासं ग खाने ।
पु ठ् ठाको सं क्र मणको लागिः
 प
 ु ठ् ठाको

सं क्र मणको लागि मु ख बाट ५०० मि.ग्रा. चक्कि दिनमा ३ चोटी १४ दिनसम्म दिनु प र्छ । तर अहिले

एकोक्सिसिलीन भन्दा तल दिइएको अन्य औषधि दिइन्छ ।
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Azithromycin
यो एक एन्टिबायोटिक हो, यो यौन रोग उपचारको साथै अन्य सं क्र मणको लागि प्रयोग गरिन्छ । यो गर्भवती र दूध खाने
महिलाको लागि पनि सु र क्षित छ ।

के हि असरहरू
वाकवाक लाग्नु, पखाला लाग्नु, वान्ता हुनु, पे ट दुख्नु ।

महत्वपू र्ण कु रा

!

यदि कसै ल ाई एलर्जि भयो भने तु रु न्त यसको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
विभिन्न यौन रोगको लागि
 ए
 कग्राम

(१००० मि.ग्रा) एक चोटी मात्रै । भिरङ्गीको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

पु ठ् ठाको सं क्र मण
 ए
 कै चोटी

एक ग्राम (१००० मि.ग्रा) खान दिने । एक हप्ता पछि फे री औषधि १००० मि.ग्रा दिने । साथै ceftriaxone

वा spectinomycin दिन ।।

बे न् जाथिन पे नि सिलीन
यो एन्टिबायोटिकले भिरङ्गीको उपचार गरिन्छ । माशं पे श ीमा र सु ई बाट मात्र दिइन्छ ।

ध्यान दिने

!

पे न िसिलीनमा एलर्जी छ भने यो प्रयोग गर्नुहुँ दै न । एलर्जी भयो भने epinephrine दिनु प र्छ ।
छालामा एलर्जी भयो भने पे न िसिलिन सु ई दिएको ३० मिने ट भित्र शु रु हुन सक्छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
यो सु ई द्धारा द्वारा दिइन्छ । दुख ाइ कम होस भने र lidocaine सं ग प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सिफलिस
 ए
 न्टिबायोटिकको

आविस्कार हुनु भन्दा अघि सिफलिस रोग लागे प छि अन्तिम चरणमा मस्तिष्कका कोषहरू पनि

सं क्र मित हुन्थे । तर अहिले त्यस्तो समस्या छै न तर यदि जाँ च गर्दा सिफलिस भएको दुइ वर्ष भन्दा बढी भएको छ भने
२४ लाख यु न िट पे न सिलीन हप्तामा एक चोटी ३ हप्तासम्म दिनु प र्छ । यसको लागि बिरामीलाई जाँ च गर्नको लागि
प्रेरित गरे र, अनु भ वी स्वास्थ्य कर्मिद्धारा उपचार गराउनु पर्छ ।
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यौन प्रसारित संक्र
मण 
(यौन रोग) उपचार 

Cefixime
यो एन्टिबायोटिकले विभिन्न सं क्र मण रोक्नु क ा साथै भिरङ्गीको उपचारको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ ।

यसको नराम्रो असर
पे ट गडबड गर्ने, टाउको दुख्ने गराउन सक्छ ।

महत्वपू र्ण कु रा

!

यदि कसै ल ाई एलर्जी छ भने यो प्रयोग गर्नुहुँ दै न ।
कले ज ोको समस्या भएकाहरूले त यो औषधि प्रयोग गर्दा डाक्टरसं ग सल्लाह लिनु प र्छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
 भि
 रीङ्गिको

लागि ४०० ग्राम मु ख बाट दिनु प र्छ साथै एजिथ्रोमाइसिन दिनु प र्छ ।

Ciprofloxacins
यो पनि विभिन्न सं क्र मणको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

नराम्रो असर
पे ट गडबड हुने, टाउको दुख्,ने वान्ता हुने हुन सक्छ ।

महत्वपू र्ण कु रा

!

गर्भवती र दूध चु स ाउने महिलाले र १६ वर्ष मु न िकाले यो प्रयोग गर्नुहुँ दै न ।
यो खाँ द ा दूध र दूध ले बने क ो खाना खानु हुँ दै न ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
यो पानीसं ग खानु प र्छ ।
 C
 hancroid

को लागि दिनको दुइ चोटी ३ दिनसम्म दिनु पर्छ । ५०० मि.ग्रा हरे क बिहान बे लु क ा ३ दिनसम्म दिने

यदि एच.आइ.भी को बिरामी भए ७ दिनसम्म दिनु प र्छ ।
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Doxycycline
यो टे ट् रासाइक्लिन परिवारको औषधि हो ।
विभिन्न यौन रोग सं क्र मणमा उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ । यो प्रयोग गर्न सजिलो छ।

नराम्रा असरहरू
बारम्बार पखाला लाग्न सक्छ । यो प्रयोग गरे प छि घाममा धे रै बे र बस्दा छालामा डाबर आउन सक्छ ।

महत्वपू र्ण कु रा

!

टे ट् रासाइक्लिनमा एलर्जी हुने मानिसले प्रयोग गर्नुहुँ दै न ।
गर्भवती महिला र दूध खु व ाउने महिलाले प्रयोग गर्नुहुँ दै न ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
यो खाँ द ा दूध, आइरन, एन्टासिड चक्कि दुइ घण्टा पछि मात्र खानु प र्छ र धे रै पानी पिउनु पर्छ ।
gonorrhea र chlamydia को लागि
 
दि नको

दुइ चोटी १०० मि.ग्राम ७ दिनसम्म खानु प र्छ । साथै कु नै अर्को औषधि पनि जरुरत पर्छ ।

सिफलिस भएको लागि
 
१००

ग्राम मु ख बाट दिनको दुइ चोटी १४ दिनसम्म । सिफलिसको लागि बे न जाथिन पे न िसिलिन दिनु राम्रो हुन्छ । तर

एलर्जी छ भने प्रयोग गर्नु हुँ दै न ।
पु ठ् ठाको सं क्र मणको लागि
 
दि नमा

दुइ चोटी १०० मि.ग्रा ४ दिनका लागि । साथै ceftriaxone वा spectinomycin पनि दिनु पर्छ ।

Erythromycin
यसले धे रै रोग र सं क्र मण ठिक गर्छ । यो गर्भावस्थामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर अहिले कतिपय सं क्र मणको लागि
काम लाग्दै न ।
गर्भावस्थामा पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नराम्रो असरहरू
पे ट गडबड पखाला, वाकवाक लाग्ने ।

महत्वपू र्ण कु रा

!

एलर्जी हुने मानिसले प्रयोग गर्नु हुँ दै न ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
खाना खानु भन्दा एक दुइ घण्टा अघि प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि पे ट गडबड भयो भने अलिकति के ही खान सकिन्छ । तर
यसको ट्याबले ट भाँ चे र खानु हुँ दै न ।
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यौन प्रसारित संक्र
मण 
(यौन रोग) उपचार 
chlamydia को लागि


५०० मि.ग्रा दिनको ४ चोटी ७ दिन सम्म

chancroid को लागि


चे न क्रोइडको (chancroid) लागि ५०० मि.ग्रा दिनको ४ चोटी ७ दिन सम्म ।

 (Syphilis)

सिफलिसको लागि ५०० मि.ग्रा दिनको ४ चोटी १५ दिन सम्म । तर यसको लागि त पे न िसिलीन प्रयोग

गर्नु राम्रो हुन्छ । तर एलर्जी छ भने प्रयोग गर्न हुँ दै न ।
पु ठ् ठाको सं क्र मणको लागि


५०० मि.ग्रा १४ दिनसम्म साथै से फ् ट्रीयाक्जन र स्पेक्टिनोमिसिन पनि प्रयोग गर्नु पर्छ

मे ट् रोनिडाजोल
यो विभिन्न सं क्र मणको लागि प्रयोग गरिन्छ । योनिमा ढुँ सी सं क्र मणको साथै पु ठ् ठामा सं क्र मणको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

नराम्रो प्रभाव
मु ख मा नमीठो स्वाद, टाउको दुख्,ने वाकवाक आउने ।

ध्यान दिनु प र्ने कु रा

!

कले ज ोमा समस्या वा कमलपित्त भएको छ भने यो औषधि प्रयोग नगर्ने ।
यो खाँ द ा जाँ ड रक्सि खानु हुँ दै न ।

कसरी प्रयोग गर्ने
यो योनीमा घु स ाउने वा मु ख ले पनि खान सकिन्छ ।
bacterial vaginosis / trichomonas :
 क
 ो

वा

लागि एकै चोटी २००० मि.ग्रा.को दिने ।

५०० मि.ग्रा दिनको दुइ चोटी ७ दिनसम्म खाने ।
पु ठ् ठाको सं क्र मणको लागि
 ४
 ००

मि.ग्रा दे ख ि ५०० मि.ग्रा दिनको ३ चोटी १४ दिनसम्म खाने ।
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Spectinomycin
यो पनि पु ठ् ठाको सं क्र मण र यौन रोगको लागि प्रयोग गरिन्छ । विशे ष गरी पे न िसिलिनमा एलर्जी हुने व्यक्तिको लागि काम
लाग्छ ।

नराम्रा असरहरू
सु ई लगाएको ठाउँ मा दुख ्छ, रिं गटा लाग्ने, वाकवाक हुने हुन्छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
२ ग्रामको सु ई दिइन्छ ।
यौन रोग वा पु ठ् ठाको सं क्र मणको लागि ।
 २


ग्राम (२००० मि.ग्रा) मां श पे श ीमा एकचोटी मात्र दिइन्छ ।

पु ठ् ठाको सं क्र मणको लागि डक्सिसाइक्लिन पनि दिनु प र्छ ।

Tetracycline
यो धे रै सं क्र मणको लागि काम लाग्छ । डक्सिसाइक्लिन पनि सस्तो र सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नराम्रा असर
घाममा बस्दा छालामा डाबर आउन सक्छ । पखाला हुने, पे ट गडबड हुने हुन सक्छ ।

महत्वपू र्ण

!

यदि एलर्जी छ भने प्रयोग गर्न हुँ दै न । साथै गर्भवती र दूध खु व ाउने महिलाले प्रयोग गर्न हुँ दै न ।
यो खाँ द ा २ घण्टा अघि र पछि दही, आइरन चक्कि र एन्टासिड प्रयोग गर्नु हुँ दै न ।

नराम्रा असरहरू
यो खाँ द ा २ घण्टा अघि र पछि दही, आइरन चक्कि र एन्टासिड प्रयोग गर्नु हुँ दै न ।
chlamydia लागि
 ५
 ००

मि.ग्रा दिनको ४ चोटी ७ दिनसम्म खाने ।
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मण 
(यौन रोग) उपचार 

Tinidazole
यो पनि योनिको सं क्र मणका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

नराम्रा असर
मु ख मा नमिठो स्वाद, पे ट दुख ाइ, पखाला ।

महत्वपू र्ण

!

गर्भवती महिलाले प्रयोग गर्नु हुँ दै न ।
यो प्रयोग गर्दा रक्सी खानु हुँ दै न । वाकवाक गराउँ छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
खाएपछि एक गिलास पानी पिउने ।
Bacterial vaginosis / Trichomonas:
योनिमा भएका सं क्र मणका लागि ।
 २


ग्राम (२००० मि.ग्रा) एकै चोटी खाने ।

वा

५०० मि. ग्रा दिनको दुई चोटि छ दिन सम्म खाने ।
बिरामीको साथै उसको यौन जोडिलाई पनि उपचार गर्नु पर्छ ।
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Anti-fungal Medicines – ढु सी सं क्र मणको
उपचार
Clotrimazole
यो ढु स ी विरूद्धको औषधि हो । मु ख मा, योनिमा, लिं गमा र छालामा ढु स ी हुँ दा प्रयोग गरिन्छ ।

नराम्रा असर
यदि यो मलम लगाउँ दा छालामा घाउ भयो भने औषधि लगाउन बन्द गर्नुपर्छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
यो योनिमा प्रयोग गरिन्छ ।
योनिमा ढु सी सं क्र मण हुँ दा
 १


% क्रिम, ५ ग्राम योनिमा ७ दिन सम्म लगातार राती राख्ने ।

वा

२% भएमा योनिमा ३ दिनसम्म राख्ने ।
लिं गमा ढु सी हुँ दा ।
 १
%

क्रिम लिं गमा ढु स ी भएको ठाउँ मा ७ दिनसम्म राख्ने ।

Gentian violet (GV, methylrosanilinium chloride)
यो सं क्र मण विरुद्ध लड् ने औषधि हो । यो मु ख, योनि र छालामा हुने सक्रमण हुँ दा प्रयोग गरिन्छ ।

महत्वपू र्ण

!

यो प्रयोग गर्दा छाला प्याजी रं ग को हुन्छ । तर लु ग ामा लागे प छि चाँ ह ी रं ग जाँ दै न ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
योनीमा ढु सी सं क्र मण हुँ दा ।
 जे न सन

भाइले ट १% एक सानो टु क्रा रुवामा राखे र रातभर योनीमा राख्ने	
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मण 
(यौन रोग) उपचार 

Miconazole
यो ढु स ीको उपचार गर्ने एक औषधि हो । यो योनी, लिं ग र छालामा प्रयोग गरिन्छ ।

कु प्रभाव
यसको प्रयोग गर्दा छाला चिलाएमा बन्द गर्नुपर्छ ।

ध्यान दिनु प र्ने कु रा

!

गर्भवती भएको बे ल ा यो प्रयोग गर्नु हुँ दै न । किनभने यसले भ्रु ण को विकासमा अवरोध गर्छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
यो योनीमा राखिन्छ ।
योनीमा ढु सी पर्दा प्रयोग गर्ने ।
 २
%

को ५ ग्राम क्रिम योनीमा प्रत्येक राती ७ दिन सम्म राख्ने ।

लिं गमा भएको ढु सीको लागि प्रभावित क्षेत्रमा लगाउनु प र्छ ।
 २
%

क्रिम लिं गमा बिहान बे लु क ा ७ दे ख ि १४ दिनसम्म लगाउने ।

Nystatin
यो पनि ढु स ीको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

कु प्रभाव
यदि यसले छालामा चिलायो भने बन्द गर्नुपर्छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
यो पनि क्रिमको रुपमा योनीमा प्रयोग गरिन्छ ।
ढु सी सं क्र मणको लागि
 ब िहान

बे लु क ा योनीमा १० दे ख ि १४ दिनसम्म राख्नु प र्छ ।।

लिं गमा ढु सी सं क्र मण
 क्रि
 म

लिं गको छालामा दिनको २ चोटी ७ दे ख ि १४ दिनसम्म लगाउने ।
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Antiviral Medicines
Acyclovir
यो जनै खटिराको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ । यसले जनै खटिरा ठिक पार्दै न, तर दुख ाइ कम गर्छ, फै लिनबाट रोक्छ ।

नराम्रो असर
यसले कहिले क ाहीँ टाउको दुख्,ने वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने हुन सक्छ ।

ध्यान दिनु प र्ने कु रा

!

यदि मृ ग ौलाको समस्या छ भने प्रयोग गर्नु हुँ दै न ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
लक्षण दे ख ापर्ने बित्तिकै प्रयोग गरिहाल्नु पर्छ ।
यौनागं म ा खटिरा हुँ दा ।
 २
 ००

मि.ग्रा दिनमा ५ चोटी ७ दिनसम्म दिने ।

वा
४०० मि.ग्रा दिनको ३ चोटी ७ दिनसम्म दिने ।
यदि योनागं क ो जनै खटिरा पहिले पनि भएको छ भने ।
 २
 ००

मि.ग्रा दिनमा ५ चोटी ५ दिनसम्म दिने ।

वा
४०० मि.ग्रा दिनको ३ चोटी ५ दिनसम्म दिने ।
यदि वर्षमा ६ चोटी यो दोहोरियो भने अनु भ वि स्वास्थ्यकर्मीसं ग छलफल गरे र लामो समयको लागि प्रयोग
गर्ने कि भने र छलफल गर्नुपर्छ ।
यौनागं म ा मु स ाको उपचार
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यौन प्रसारित संक्र
मण 
(यौन रोग) उपचार 

मु स ाको उपचार
Podofilox
(Podofilox) पोडोफाइलक्स यो एक तरल पदार्थ हो र यौनागं म ा हुने मु स ाको लागि प्रयोग गरिन्छ । पोडोफिलिन
(podophyllin) विचार गरे र प्रयोग गरिएन भने खराबी गर्न सक्छ । तर (Podofilox) पोडोफाइलक्स चाँ ह ि सु र क्षित
हुन्छ । पहिलो चोटि त स्वास्थ्य चौकिमा गएर लगाउन सकिन्छ । अनि घरमा नै रुवाको सहायताले वा औंलाले पनि
लगाउन सकिन्छ । लगाएपछि हात धु नु पर्छ । यो सु के पछि मात्र भित्री बस्त्र लगाउनु पर्छ ।

नराम्रा असर
(Podofilox) पोडोफाइलक्सले छालामा घाउ बनाउन सक्छ । रगत बग्न सक्छ ।

महत्वपू र्ण

!

गर्भवती र दूध खु व ाउने महिलाले प्रयोग नगर्ने ।
यदि छालामा घाउ भए फे री प्रयोग नगर्ने ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
 (Podofilox)

पोडोफाइलक्सलाई दिनको दुई चोटी ४ दिनसम्म लगाउने । ४ दिनसम्म उपचार नगर्ने । अनि

४ दिन पछि फे रीउपचार गर्ने । र फे री ४ दिन औषधि रोक्ने । यसै ग री ४ हप्तासम्म गर्ने । मु स ा गएपछि औषधी बन्द गर्ने
। ठिक नभए स्वास्थ्यकर्मी कहाँ जाने ।

Trichloroacetic acid / bichloroacetic acid
Trichloroacetic acid / bichloroacetic acid पनि यौनागं म ा मु स ामा लगाएर मु स ा सानो पारिन्छ । यो
लगाउँ दा होशियार हुनु प र्छ, नत्र पोल्न सक्छ ।

कु प्रभाव
Trichloroacetic acid / bichloracetic acid प्रयोग गर्दा सामान्य छालामा पोल्न सक्छ ।

ध्यान दिनु प र्ने कु रा

!

होशियार भएर प्रयोग नगरे यसले घाउ बनाउन सक्छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
यो १०% दे ख ि ३५% औषधि भएको तरल पदार्थ हो । छालामा लगाईन्छ ।
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डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
यौन प्रसारित सं क्र मण
Genital warts: (मु स ाको लागि)
यो प्रयोग गर्दा पे ट् रोलियम जे ल ी लगाएर वरिपरिको छाला सु र क्षित राख्नु पर्छ । त्यसपछि चु चे पारे क ो रुवामा
trichloroacetic acid वा bichloroacetic acid लिएर मु स ा भएको ठाउँ मा राख्नु प र्छ । त्यो मु स ा से त ोे हुँ दै
जान्छ ।
यो उपचार गर्दा ठिक हुँ दै जाँ द ा मु स ा भएको ठाउँ मा घाउ हुन्छ । यदि धे रै दुखे उपचार गर्न रोक्नु प र्छ । घाउ एक हप्तामा
ठिक हुन्छ ।त्यसलाई सं क्र मण हुन नदिन सफा राख्नु प र्छ ।

Gonorrhea / Chlamydia को सं गै उपचार
गर्ने
यी दुइ यौन रोग प्रायसं गै दे ख िन्छन् । २ वटा औषधी प्रयोग गरे र ठिक पार्नु पर्छ ।
विरामीको यौन साथीलाई पनि उपचार गर्नुपर्छ ।
औषधि

कति दिने	

ceftriaxone

250 mg

अथवा cefixime

400 mg

कसरी प्रयोग गर्ने
एकचोटी सु ई दिने
मु ख बाट दिने, एकै चोटी
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