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जानकारी:
बाथ ज्वरो (RHEUMATIC FEVER)
तथा बाथ मुटुको रोग
(RHEUMATIC HEART DISEASE)
Language: Nepali

बाथ ज्वरो
के हो

यो एउटा स्ट्रेप Streptococcal (Strep) कीटाणुका कारण हुने बिमारी हो।
यो त्यही कीटाणु हो जसका कारण घाँटी तथा छाला दुख्ने हुन्छ।
कहिलेकाहीँ घाँटी दुखेपश्चात् Strep germ ले पूरै शरीरलाई असर गर्न सक्छ, विशेषगरी
ठू ला जोर्नीहरु तथा मुटुमा – यसलाई बाथ ज्वरो भनिन्छ।
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बाथ ज्वरोका संकेत
तथा लक्षणहरू
के के हुन्?

घाँटीमा संक्रमण भएपश्चात दुईदेखि चार
हप्ताको बीचमा बाथ ज्वरो आउन सक्छ।
संक्रमित छाला दुखाइ पनि यसको कारण हुन
सक्छ। बाथ ज्वरो यस्तो बिमारी हो जसले
जोर्नीहरु सुन्निने तथा पीडा हुने गर्छ, विशेषगरी
घुँडा, गोलीगाँठा, नाडी तथा कु हिनाजस्ता
ठू ला जोर्नीहरुमा।
यसले गर्दा ज्वरो पनि आउँ छ र फ्लु (कडा रुघाखोकीजस्तो) भएको जस्तो अनुभव हुन सक्छ।
कहिलेकाहीँ मानिसहरुलाई धेरै बिरामी भएर हिँड्न पनि सक्दैनन्।
कहिलेकाहीँ बाथ ज्वरोले दिमागलाई पनि असर गर्छ। यसले व्यक्तिको भावमा परिवर्तन ल्याइदिन
सक्छ र यसले शरीरका भागहरु हल्लिने, काँप्ने र फर्फ राउने पनि गराउँ छ। यसलाई 'chorea' भनिन्छ
(उच्चारण cor-e-ar कोर-इ-अर हुन्छ)।
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बाथ ज्वरोको बारे मा थाहा पाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कु रा हो यसले तपाईको मुटुलाई
हानि पुर्याउन सक्छ।
तपाईको मुटुलाई हानि गरे को छ कि छैन पत्ता लगाउन मुटुको एउटा विशेष
गरिन्छ जसलाई इकोकार्डियोग्राम (echocardiogram) भनिन्छ।
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बाथ ज्वरो
कसलाई लाग्न
सक्छ
बाथ ज्वरो सामान्यतया विद्ध्यालय उमेरका बालबालिकालाई सताउँ छ
तर वयस्कलाई पनि लाग्न सक्छ।
किनभने Strep कीटाणु फे रि पनि आउन सक्ने हुनाले बाथ ज्वरो पनि पुनः
लाग्न सक्छ, तपाई वयस्क नै भए पनि।
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यदि मलाई बाथ
ज्वरो लागे मैले के
गर्न सक्छु ?
यदि तपाईको घाँटीमा संक्रमण
छ भने वा तपाईलाई ज्वरो तथा
जोर्नीमा दुखाइ छ भने तपाई
स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्य
के न्द्रमा जानुहोस्।
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बाथ ज्वरोबाट
छु ट्कारा पाउन किन
महत्वपूर्ण हुन्छ?
बाथ ज्वरो फे रि फे रि आइरहन सक्छ।
हरे क पल्ट यो आउँ दाखेरि मुटुलाई हानि गर्न सक्छ।
मुटुभित्र रहेको धमनी जसले रगतलाई सही दिशामा प्रवाह गराउँ छ विशेषगरी त्यसलाई
रोगी गराउँ छ र त्यसले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्थासम्म पुर्याउँ छ। यसलाई भनिन्छ

बाथ मुटुको रोग (Rheumatic Heart Disease).

बाथ ज्वरोलाई पुनः
लाग्नबाट कसरी रोक्न
सकिन्छ?
२१-२८ (३ देखि ४ हप्ता) दिनसम्म पेनिसिलिन सुई लिनु नै एउटै तरिका हो
Strep कीटाणुलाई शरीरमा घुस्नबाट रोक्ने र बाथ ज्वरोलाई पुनः आउनबाट
रोक्ने । यो सुईलाई तपाईको बस्ने भाग वा तिघ्राको मांसपेशीमा लगाइन्छ।
यसले अलकति पीडा हुने भएता पनि तपाईले सुई लिनु महत्वपूर्ण हुन्छ।
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“…रगतलाई
गलत दिशामा
प्रवाह हुनबाट
मुटुको
धमनीले
रोक्छ।”

मुटुको धमनी:
पल्मनरी valve
(बन्द)
एओर्टिक valve
ट्राइकस्पिड valve
(बन्द)
(खुला)

मुटुमा ४ वटा खण्ड हुन्छ।

मित्रल valve
(खुला)

बायाँ
अट्रियम

तिनीहरु कोठाजस्तै हुन्छन्
त्यसैले तिनलाई च्याम्बर

दायाँ
अट्रियम

भनिन्छ। मुटुका धमनीहरु
त्यस्ता ढोका हुन् जसले
रगतलाई गलत दिशातर्फ बग्न
रोक्छन्।

स्वस्थ बन्द
धमनी

मुटुको बाथ रोगी धमनी
(RHD valve) – राम्रोसँग
बन्द हुँदैन
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दायाँ
भेन्ट्रिकल

बायाँ
भेन्ट्रिकल

बाथ मुटुको द्वार रोग लागेका
मानिसहरु धेरै थला पर्न सक्छन्
किनभने उनीहरुको रगत सही
तरिकाले बग्दैन, यसले उनीहरुलाई
थकित र श्वास फे र्न गाह्रो (छोटो
श्वास) बनाउँ छ। उनीहरुले पहिला गर्दै
आएका कु राहरु उनीहरुले गर्न असमर्थ
हुन्छन्- जस्तै खेलकु द, माछा मार्ने,
हिँड्ने वा घरायसी कामकाज।
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बाथ मुटु
रोगको
उपचार कसरी
गरिन्छ?
धेरै मानिसले पछिल्लो बाथ ज्वरो
आएको समयपश्चात् दश वर्षसम्म यो
सुई लगाउनु पर्छ, वा उनीहरु २१
वर्ष उमेरको नभएसम्म (जुन लामो
समयावधिको हुन्छ त्यही)। यो एउटा
लामो समय हो जस्तो लाग्न सक्छ तर
यदि तपाईले ती सुई लगाउनु भएन
भने बाथ ज्वरोले फे रि पनि आक्रमण
गर्न सक्छ। तपाईको डाक्टरले कु न बेला
सुई लगाउन रोक्नु सुरक्षित हुन्छ भनेर
सल्लाह दिनेछन्।
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मुटुको बाथ रोगलाई रोक्न वा उपचार
गर्ने उत्तम उपाय हो पेनिसिलिन
सुई लिनु हरे क ३-४ हप्तामा। शुरुमा
यो पीडादायी हुन सक्छ तर थुप्रै
मानिसहरु यससँग छिट्टै अभ्यस्त
हुन्छन्।

मैले पेनिसिलिन
सुई ँ कति लामो
समयसम्म
लगाउनु पर्छ?

ँ े मेरो मुटुलाई
के यो सुईल
बाथ ज्वरोबाट बँचाउछ?
सही हो, पेनिसिलिन सुईलाई हरे क ३-४ हप्ता (२१-२८ दिन) बाथ ज्वरोका
लागि लगाउनु strep कीटाणु निस्क्रिय भएको निश्चित गर्ने एक मात्र तरिका हो।
यसको अर्थ हुन्छ तपाईको मुटु स्वस्थ रहनेछ र रगतलाई सही दिशातर्फ धके ल्नेछ।
तपाईलाई
बलियो बनाउँ दै!

यो सम्झन महत्वपूर्ण हुन्छ कि तपाईको सुई हरे क ३-४ हप्ता (२१-२८ दिन) मा लिनुपर्छ। यदि
तपाईले एउटा मात्र सुई छु टाउनु भयो भने पनि त्यो बाथ ज्वरोको पुनः आगमनका लागि पर्याप्त
हुन्छ। तपाईको आफ्नो तालिकाको लागि वा इन्जेक्सन कार्डका लागि तपाईको स्वास्थ्य के न्द्रलाई
सोध्नुस् जसले तपाईले कहिले सुई लिने बताउँ छ। यसलाई प्राप्त गर्ने कु रा तपाईमा भर पर्छ।

तपाईको सुई कहिले लगाउनुपर्छ भनेर सम्झने तरिका:
• तपाईले सुई कहिले लगाउनुपर्छ भनेर बताउने तालिका वा कार्डका लागि तपाईको स्वास्थ्य
के न्द्रमा भन्नुहोस्। तपाईको सुईका लागि।
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ो लागि
सम्झनक
ृ पया
मलाई क
्
होस?
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• तपाईको इन्जेक्सन
कार्डलाई आफ्नो खल्तीको
वालेटमा राख्नुहोस्
• सुई कहिले लगाउने भन्ने
तालिकालाई कतै सजिलो
स्थानमा राख्नुहोस्, जस्तै
फ्रिजको ढोका वा ट्वाइलेट/
बाथरुमको ढोकामा
• तपाईको परिवार तथा
साथीहरुलाई आफू ले कहिले
सुई लगाउनुपर्छ भन्ने कु रा
सम्झाउनका लागि अनुरोध गर्ने
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ोस्

सम्झनुह

• त
 पाईको कु नै पनि साथी वा परिवारलाई बाथ
ज्वरो छ भने उनीहरुलाई तपाईकहाँ आएर
तपाईलाई पनि लिएर सुई हाल्न जानका
लागि अनुरोध गर्नुस्।
• त
 पाईको पेन्सन दिन वा तलब दिने दिनको
दोस्रो दिन सुई हाल्न जानुस्।
• स
 ुईको दिन सम्झाउन आफ्नो मोबाइल
फोनमा क्यालेन्डर प्रयोग गरे र सन्देश आउने
वा अलार्म बज्ने सेटिङ् मिलाउनुहोस्।

जानकारी: बाथ ज्वरो तथा बाथ मुटुको रोग

म अरू के
गर्नसक्छु

बाथ ज्वरोले मुटुमा असर गर्ने
हुँदा धूमपान वा अधिक वजन
बढाएर मुटुलाई थप दबाब नदिनु

?

महत्वपूर्ण हुन्छ।

स्वस्थ रहन आफ्नो हेरचाह गर्नुहोस्:
• असल
खाने कु रा
खानुहोस्
• नियमित
व्यायाम
गरेर सक्रिय
रहनुहोस्
बलियो मुटु बलियो शरीर

• धेरै मदिरा
नपिउनुहोस्

्थ्य
मरे ो स्वास
म
,
दै
न
र्
प
मटु ुलाई
तथा मरे ो
ै ु
ता दिदँ छ
प्राथमिक

• धुम्रपान
त्याग्नुहोस्
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नियमित स्वास्थ्य
जाँच गर्नुहोस्
नियमित स्वास्थ्य जाँच महत्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि, जनरल चिकित्सक (GP), स्वास्थ्य
के न्द्र वा अस्पतालको क्लिनिकमा।
• सुईहरु बेलैमा लगाउनुहोस्; तपाईको डाक्टर वा नर्सले कु न खोप, परीक्षण वा जाँच तपाईलाई
आवश्यक छन् भनेर बताउनेछन्।
• यदि तपाईको घाँटी दुखेको छ भने यसलाई जँचाउनुहोस्
• यदि तपाईलाई छाला दुख्छ भने यसलाई जँचाउनुहोस्
• विशेषज्ञसँग भेट्नुहोस्;
o Paediatrician (बच्चाको डाक्टर)
o Cardiologist (मुटुको डाक्टर)
o Physician (वयस्कको स्वास्थ्य विशेषज्ञ)
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STREP
किटाणुबाट मुक्त
हुन महत्वपूर्णछ
• नुहाउनुस् वा सावर
लिनुस् हरे क दिन
• तपाईको हात धुनुहोस्
राम्रोसँग, विशेषगरी
ट्वाइलेटपछि, न्याप्पी
परिवर्तन गरे पछि,
जनावरसँग खेलेपछि र
खाना खानुअघि।
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ँ ो मुख र गिँजाहरूको
तपाईक
हेरचाह गर्नुहोस्
यो महत्वपूर्ण छ किनभने कीटाणुहरु अस्वस्थ मुखबाट प्रवेश गर्छन् र
रगतमा जान्छन् जसले तपाईको मुटुमा थप नोक्सानी पुर्याउँ छ, जसलाई
इण्डोकार्डिटिस (endocarditis) भनिन्छ।
दिनमा धेरैपल्ट दाँत सफा माझ्नुहोस्
• हरे क एक वा दुई वर्षमा दन्तचिकित्सकलाई भेट्नुहोस्। यो
• महत्वपूर्ण हुन्छ कि तपाईको दन्तचिकित्सकलाई बताउन, आफू लाई
भएको बाथज्वरोबारे । तपाईलाई एन्टिबायोटिकको थप मात्राको
आवश्यकता पर्न सक्छ कीटाणुमार्फ त तपाईको मुटुलाई नोक्सानी
नपुगोस् भनेर।

के गर्ने यदि म
गर्भवती छु भने

गर्भवती हुँदा मुटुमा दबाब पर्न
सक्छ। यदि तपाईलाई बाथ
ज्वरो थियो भने वा तपाईलाई
बाथ मुटुको रोग छ भने तपाईले
नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका
लागि जानु जरुरी हुन्छ।
पेनिसिलिन सुईलाई निरन्तर
गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
गर्भावस्थामा पनि यो लगाउनु
एकदम सुरक्षित हुन्छ।
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सुई लगाउन
सम्झाउने कार्ड
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थप जानकारीका लागि तपाईको डाक्टरलाई
भेटनुहोस् वा क्लिनिकमा जानुहोस्
र यो वेबसाइट हेर्नुहोस्ः www.RHDaustralia.org.au

