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१) कोलेस्रोल र रगत गलगपड कसरी गनयन्रण गनि सगकनछ् ? 

चिचित्सिल ेिोलेस्ट्रोल र रगत चलचिड चियन्त्रण गिन सहयोग गिननहुिेछ । उच्ि िोलसे्ट्रोल र रगत चलचिडिो चियन्त्रण सामान्त्यतया चिम्िािनसार गररन्त्छ: 

 स्ट्वस्ट्थ आहार सवेि गिे 

 चिचित्सििो सल्लाह बमोचिम अिनसार चियचमत व्यायाम गिे 

 चिचित्सििो सल्लाह बमोचिम चलचिड िम गिे औषचिहरुिो प्रयोग गिे 

२) धुमपान गकन छोड्नु पछि? 

िमूिािल ेमनटन रोग, क्यान्त्सर र फोक्सोिो रोगिो िोचिमलाई बढाउछ, िसल ेगर्ान ियााँ मगृौलािो िाम गिे क्षमता र समयाविीमा िचि िम गिन सक्छ 

त्यस िारण िनमिाि र मद्यिाि छोड्िन िर्नछ । 

३) सन्तुगलत तौल 

मगृौला प्रत्यारोिण िचछ तौल बढ्िे िरैे सम्भाविा हुन्त्छ । औषचििो ििारात्मि असर  र िाििािमा ध्याि िचर्िािा िारण प्रत्यारोिण िचछ तौल बढ्िे 

हुन्त्छ ।  

क) के तौल धेरै बढेमा गचन्ता गनुिपछि?    

िरैे तौल बढ्र्ा शरीरमा िरैे बोसो भएिो हुि सक्छ। यसलाई मोटोििा भिेर चिचिन्त्छ। मोटोििाल ेप्रत्यारोिण िचछ मनटन रोग िोचिम बढाउिनिो साथै 

मिनमहे लाग्िे सम्भाविा हुन्त्छ ।  

ख) सन्तुगलत तौल राख्न के गनुिपछि? 

चिचित्सि र डाईचटचसयिले सन्त्तनचलत तौल राख्ििो लाचग योििा तय गिन सहयोग गिननहुिेछ । तौल चियन्त्रण गिन, क्यालोरी िम गिन डाईचटचसयिसाँग 

सल्लाह गिननिछन। साथ,ै चिचित्सििो सल्लाह अिनसार चियचमत रूिमा व्यायाम गिननिछन। 

४) क्यान्सर 

क) क्यान्सर हुने जोगखम के-कगत हुन्छ? 

प्रत्यारोिण िगरेिो व्यचि भन्त्र्ा प्रत्यारोिण गरेिो व्यचिलाई क्यान्त्सर हुिे सभंाविा बढी हुन्त्छ। प्रत्यारोिण िश्चात प्रयोग हुिे एन्त्टी-ररिेक्शि 

(इम्यिूोसप्रेचसव) औषिीहरूल ेप्रचतरक्षा प्रणालीिो क्षमता घटाउाँछ िसल ेगर्ान चवचभन्त्ि  प्रिारहरूिो क्यान्त्सर हुिे संभाविा बढ्छ । 

ख) छालाको क्यान्सर हुने सम्भागवत कारणह क के हुन सक्छन ?  

क्यान्त्सरिो सबभैन्त्र्ा सामान्त्य प्रिार मध्ये छाला क्यान्त्सर एि हो । यचर् गोरो छाला भएमा, लामो समयाविी सम्म िडा घाममा बसमेा वा िररवारमा 

िसलैाई छालािो क्यान्त्सर भएमा  छाला र ओठिो क्यान्त्सर हुिे उच्ि सम्भाविा हुि सक्छ। प्रत्यारोिण िश्चात प्रयोग हुिे एचन्त्ट-ररिेक्शि औषचिहरूले 

िचि क्यान्त्सर हुिे िोचिमलाई बढाउि सक्छ।  

ग) छालाको क्यान्सर हुने जोगखमलाई गनम्न उपायह क द्वारा कम गनि सगकन्छ 

 लामो समयसम्म ििो घाममा बाचहर ििािे ̷ िबस्ट्िे 

 घामिो सिेाइबाट छालामा सािा सािा र्ागहरु भएमा बवेास्ट्ता गिे 

 घाममा िािन िरेमा UVA र UVB भएिो  सिस्ट्रीि प्रयोग गिे । 

 छालामा िन िै िररवतनिहरू र्चेिएमा सतिन  हुिे, छाला र ओठिो चियचमत िरीक्षण गिे र छालामा अिौंठो गांठो, चगिान, घाउ    

वा रंग िररवतनि भएिो िाईएमा चिचित्सिसगं िरामशन चलिे ।  

 छालािो थि हरेिाहिो लाचग प्रत्यारोिण समनह र मगृौला चिचित्सििो सल्लाह अिनसरण गिे।  

घ) अन्य कुन क्यान्सरको गस्िगनङ्ग गराउनु प ि्छ? 

मचहलाहरुल ेिाठेघर, स्ट्ति र िोलोि क्यान्त्सरिो िोचिमिो बारेमा चिचित्सि सगं छलफल गिे र चसफाररस गररएिा िााँिहरू गराउिे। 

िनरुषहरूल ेचियचमत रूिमा प्रोस्ट्टेट र िोलोि क्यान्त्सरिो िोचिमिो बारेमा चिचित्सिसगं छलफल गिे र चसफाररस गररएिा िााँिहरू गराउि े। 

५) हड्डी सम्बन्धी रोग 

मगृौला प्रत्यारोिण िश्चात हड्डी िमिोर हुिे, सचिल ैफन ट्िे र भााँचििे समस्ट्याहरु र्चेिि सक्छ ।  

क) हड्डी सम्बन्धी रोग हुने सम्भावनाहरूलाई कसरी कम गनि सगकन्छ? 

सामान्त्य चहडडनल गिे, साइिल िलाउिे र  हड्डी र मांसिेचशिो िसरत हुिे व्यायाम गिे, चिचित्सििो सल्लाह बमोचिम रगतमा चभटाचमि डी िो 

मारा िााँि गराउिे र आवश्यि भएमा चिचित्सििो सल्लाह अिनसार चभटाचमि यनि िािा र िनरि चभटाचमि डी िािे ।  

 (६) गाउट (युररक एगसड)                                                                                                                                                                             



मगृौला प्रत्यारोिण िचछ रगतमा हुिे यरूरि एचसडलाई शरीरबाट चिस्ट्िाशि गिन गाह्रो हुन्त्छ  िसले गर्ान रगतमा यनररि एचसडिो मारा बढी िोिीहरुमा 

िम्मा भई िोचिनहरु सनचन्त्ििे र र्नख्िे हुन्त्छ । चबशषे गरी मगृौला प्रत्यारोिण िश्चात प्रयोग गररिे साईक्लोस्ट्िोररि िस्ट्ता औषिीहरूिो ििारात्मि असरिो 

िारणल ेरगतमा यरूरि एचसड बढ्ि ेसम्भाविा हुन्त्छ ।  

  

क) रगतमा युररक एगसड जम्मा हुने  ̷ बढ्ने सम्भावनालाई कसरी कम गनि सगकन्छ ?  

 चिचित्सििो सल्लाह चबिा र्निाई िम गिे औषिीिो प्रयोग िगिे । 

 िािाहरु िस्ट्तैैः रातो मासन, िन ररलो, िाउली, च्याऊ चिचियनि चिसो िेय िर्ाथनहरुिो प्रयोगमा न्त्यचूििरण गिे  

 मद्यिाि िगिे  

 तौल सन्त्तनचलत राख्िे  

 रििाि,  रगतमा चलचिड र चिचििो मारा चियन्त्रण गिे ।   

७) यौन गगतगवगध र प्रजनन क्षमता 

क) के मृगौला प्रत्यारोपणले यौन गियाकलापमा असर गछि? 

मगृौला रोग वा डायचलचससिो िारणल ेयौि चरयािलािमा समस्ट्या भएिो हो भिे अचििांश यौि िायनहरू सफल मगृौला प्रत्यारोिण िचछ सामान्त्य 

अवस्ट्थामा फचिन न्त्छ । यौि सम्बन्त्ि, गभनचिरोि वा गभानवस्ट्थािो बारेमा िन िै चिज्ञाशा वा समस्ट्या भएमा सो बारेमा प्रत्यारोिण समनहसाँग िरामशन चलिे ।  

ख) मृगौला प्रत्यारोपण पगछ गभिधारण गनि सगकन्छ? 

प्रििि उमरे समनहिा मचहलाहरूल ेगभनिारण, गभनअवस्ट्था र गभनचिरोििा सम्बन्त्िमा प्रत्यारोिण चिचित्सिसाँग िरामशन चलिे । गभनिारण भन्त्र्ा िचहले 

चिम्ि िन राहरुमा ध्याि चर्िन िछन: 

 प्रत्यारोिण िचछ िचम्तमा १ बषन सम्म गभनिारण िगिे । 

 प्रत्यारोचित मगृौलाल ेिनणन रुिमा िाम िगरेसम्म गभनिारण िगिे । 

 उच्ि िोचिमिो गभानवस्ट्थामा चवशषेज्ञ प्रसचूत चबशषेज्ञसाँग िरामशन चलिनिछन ।  

ग) मृगौला प्रत्यारोपण पगछ स्तनपान गराउन सगकन्छ? 

मगृौला प्रत्यारोिण िश्चात प्रयोग हुिे िेचह औषिीहरू स्ट्तििाि गराउर्ा आमािो र्नि माफन त बच्िामा समते िािे भएिोल ेबच्िािो लागी हाचििारि 

हुि सक्छ।  

 तसथन आफन ल ेप्रयोग गरररहिेो औषिीहरुिो बारेमा प्रसनती चबशषेज्ञ र बाल रोग चबशषेज्ञसगं  िरामशन चलिे ।  

८) मानगसक स्वास््य 

चिन्त्ता र उर्ासीिता महशनस हुिन मगृौला प्रत्यारोिण िचछ र्चेििन सामान्त्य िन रा हो। प्रत्यारोिण िश्चात हुिे ियााँ िररवतनिहरूिा िारण त्यस्ट्तो अिनभतूी 

भएिो हुि सक्छ।  

 क) उ्ागसनता र गचन्ताको कारण के हुन सक्छ? 

 उर्ाचसिता र चिन्त्ता स्ट्वास्ट््य सम्बन्त्िी समस्ट्याहरू िस्ट्तैैः चिद्रामा समस्ट्या,  प्रत्यारोिणिो िारणले हुिे तिाव, िीचवत र्ाता वा मतृ र्ातािो िररवारल े

महसनस गरेिो अवस्ट्थाबारे चिन्त्ता चलिन आचर्ल ेगर्ान हुिे गछन । एन्त्टी-ररिेक्शि औषिीिो मारा उच्ि भएिो अवस्ट्थामा िचि उर्ाचसिता वा मि अचस्ट्थर 

हुि सक्र्छ ।  

ख) गचन्ता वा उ्ागसनता भएमा के गने? 

आफन लाई चिन्त्ता वा उर्ाचसि भएिो महशनस भएमा प्रत्यारोिण समनहसाँग िरामशन चलिे । समयमा िरामशन चलिाले चिन्त्ता र उर्ाचसिताबाट हुिे गचम्भर 

िोचिमबाट बच्ि सचिन्त्छ । 

९) स्वस्थ जीवनशैली   

प्रत्यारोिण िचछ र्चेििे ियााँ शनरुवात मिनमहे (NODAT), उच्ि िोलेस्ट्रोल र उच्ि रििाि िस्ट्ता समस्ट्याहरुलाई सनिार गिन सचिन्त्छ साथै स्ट्वस्ट्थतािो 

भाविा िगाउिे भएिोल ेस्ट्वस्ट्थ चिविशलैी महत्विनणन हुन्त्छ।  

क) स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने ?  

स्ट्वस्ट्थ िीविशैलीिो योििा तय गिन प्रत्यारोिण समनहिो सहयोग चलि सचिन्त्छ। स्ट्वस्ट्थ चिविशलैीिो लागी  

 चियचमत र्चैिि चरयािलाि गिे िस्ट्तै घरेलन िाम, िायानलयिो िाम वा व्यावसाय आचर्।  

 चिचित्सिसंग िरामशन बमोचिम चियचमत शारीररि व्यायाम गिे ।  

 सन्त्तनचलत आहार िाि े।  

 डाईचटचसयििो सल्लाह बमोचिम  स्ट्वास्ट््यिर िािािो छिौट गिे । 

 तौल सन्त्तनचलत राख्िे । 


