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म्यक
ु ो�मर्यो�सस: जो�खमका कारकहरू,
उपचारका चन
ु ौतीहरू र
व्यवस्थापन अिप्टमाइज गन�

खण्डन

• अस्वीकृत उत्पादनहरू वा अस्वीकृत उत्पादनहरूका अस्वीकृत प्रयोगहरू
संकायद्वारा छलफल गनर् स�कन्छ; यी प�रिस्थ�तहरूले एक वा एकभन्दा बढ�

�ेत्रा�धकारहरूमा स्वीकृ�त िस्थ�त प्र�त�बिम्बत गनर् सक्छ
• प्रस्तुत संकाय लाई �तनीहरूले लेबल नलगाइएको वा अस्वीकृत प्रयोग मा
ग�रएको त्यस्तो कुनै प�न सन्दभर् खुलासा गछर् न ् भनी सु�निश्चत गनर् सुझाव
�दइएको छ
• कुनै प�न अस्वीकृत उत्पादन वा अस्वीकृत प्रयोगको touchIME द्वारा समथर्न
छै न या त यी उत्पादनहरूको उल्लेखद्वारा बनाइएको वा सू�चत ग�रन्छ वा
touchIME का �क्रयाकलापहरूमा प्रयोग गदर् छ
• touchIME ले त्रु�ट वा छुटहरूका ला�ग कुनै िजम्मेवार� स्वीकार गद� न

�ुको�म�यो�सस: जो�खमका कारकहरू,
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अस्पताल, University College
London Hospitals, UK

म्यक
ु ो�मर्को�सस: सं��प्त �ववरण,
प्रबलता र जो�खमका कारकहरू
म्यक
र् तर अडर्र म्यक
ु ो�मर्को�सस दल
ु भ
ु ोरे ल्समा रहे को फङ्गीद्वारा हुने गिम्भर फङ्गल सङ्क्रमण हो
प्रस्तु�तकरण
• नाक/साइनसहरूको संक्रमणको रूपमा प्रस्तुत
हुन्छ तर आँखा र मिस्तष्कमा जान सक्छ र
फोक्सोलाई प�न सङ्क्रमण पानर् सक्छ

प्रबलता
• UK मा �वरलै हुन्छ (प्र�त वषर् 100 भन्दा कम केसहरू)1
• भारतसँग �वश्वको सबैभन्दा उच्च प्रबलता छ (UK भन्दा 70 गुणा बढ�)2
• भारतमा हालैको को�भड-19 लहर (2021 जुलाई सुरु हुनभन्दा अ�घ 40,000 भन्दा
बढ� केसहरू) को बीचमा हाल महामार� छ3

जो�खमका कारकहरू
म्युको�मर्यो�सस भएका 80%
�बरामीहरूमा दईु वटा प्रमुख
जो�खमका कारकहरू मध्ये एउटा छ

मधम
ु ेह (�वशेषगर� अ�नयिन्त्रत)
स्टे रोइडहरूको पव
ू र् प्रयोग

1. Prakash H, et al. J फङ्गी. 2019;5:26; 2. Prakash H, et al. सू�मजीवहरू. 2021;9:523; 3. इिन्डयन एक्सप्रेस (2021)। यसमा उपलब्ध छ: indianexpress.com/article/india/over-40k-had-mucormycosis-half-of-them-were-on-steroids-health-ministry-

7380306 (पहुँच 21 जुलाई 2021)।

म्यक
ु ो�मर्को�सस: उपचारका चन
ु ौतीहरू र व्यवस्थापन
अिप्टमाइज गन�
उपचारमा हुने प्रमख
ु चन
ु ौतीहरू

• प्रारिम्भक �नदानहरूको कमी (कुनै बायोमाकर्र छै न)
• द्रत
ु शल्य�क्रया पहुँच सी�मत हुन सक्छ
• औष�ध �वषाक्तता, शल्
ु क र औष�धका अभावहरूका
कारण एिन्टफङ्गल थेरापी चन
ु ौतीपण
ू र् हुन सक्छ।

आदशर्तम व्यवस्थापनका सझ
ु ावहरू

• वास्तवमै आवश्यकतानपदार्सम्मस्टे रोइडहरूकोप्रयोगनगनह
ुर् ोस ्
• ल�णबारे सचेतनारप्रारिम्भकप�हचान
• एिन्टफङ्गलहरूसरू
् रद्रत
ु गनह
ुर् ोस त
ु शल्य�क्रया�सफा�रसको
आवश्यकछ
• रक्तसग
ु रकाला�गकडाव्यवस्थापन

बहु-�वषयक उपचार पद्ध�त गम्भीर हुन्छ
ENT शल्य�च�कत्सक/
नेत्र रोग �वशेष�

ENT = कान, नाक, घाँट�

संक्रामक रोगको
�च�कत्सक

�तव्र स्याहारको �वशेष�

मधम
ु ेह
�वशेष�

