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• अस्वीकृत उत्पादनह� वा अस्वीकृत उत्पादनह�का अस्वीकृत �योगह� संकायद्वारा
छलफल गनर् स�कन्छ; यी प�र���तह�ले एक वा एकभन्दा बढ� क्षे�ा�धकारह�मा
स्वीकृ�त ���त ��त�ब�म्बत गनर् सक्छ

• �स्तुत संकाय लाई �तनीह�ले लेबल नलगाइएको वा अस्वीकृत �योग मा ग�रएको
त्यस्तो कुनै प�न सन्दभर् खुलासा गछर्न् भनी सु�न��त गनर् सुझाव �दइएको छ

• कुनै प�न अस्वीकृत उत्पादन वा अस्वीकृत �योगको touchIME द्वारा समथर्न छैन या त
यी उत्पादनह�को उल्लेखद्वारा बनाइएको वा सू�चत ग�रन्छ वा touchIME का
��याकलापह�मा �योग गदर्छ

• touchIME ले �ु�ट वा छुटह�का ला�ग कुनै �जम्मेवारी स्वीकार गद�न

अस्वीकरण



म्युकोमार्इको�सस (Mucormycosis): यो के हो र
यसबाट कसरी जो�गन स�कन्छ?

�ो. पाथर् कर

परामशर्दाता, मधुमेह र अन्त:�ाव शास्�, 
पोट्र्समाउथ अ�ताल, बेलायत



• सामान्य: ज्वरो
• साइनस:अनुहार सु��ने, टाउको �खाई, नाक बन्द

�ने र नाकको पुल मा काला घाउह�
• फोक्सो: छाती �ख्ने र स्वाँ-स्वाँ �ने

• यसले सामान्यतया साइनस वा फोक्सोह�लाई
�भाव पाछर् • कम भएको ��तरक्षा �णाली

o कमजोर �पमा �नय�न्�त स्वा�त
समस्याहा� (उदाहरण मधुमेह)

o ��तरक्षा �णालीका �वकारह�
o दमनकारी ��तरक्षा उपचारह�

म्युकोमार्इको�सस �लर्भ तर ग��र फङ्गल सं�मण हो

म्युकोमार्इको�सस: समीक्षा र नैदा�नक बोझ

�स्तुतीकरण

लक्षणह�

जो�खमका कारकह�



मधुमेह र को�भड-19 भएका �बरामीह�मा
म्युकोमार्इको�सस कम गन�

1. स्वा�यलाभ सहकायार्त्मक समूह। N Engl J Med. 2021;384:693–704.

मधुमेह भएका
�बरामीह� को�भड-
19 का एकदमै खराब
न�तजाह�को उ�तम

जो�खममा �नु�न्छ

• सुधा�रएको �तीरक्षा �णाली र को�भड-19 (म्युकोमार्इको�ससको �वकास स�हत) का
एकदमै खराब न�तजाह�का न्यून भएको जो�खमका ला�ग �नय�न्�त रोग पयार्प्त
�पमा सु�न��त गनुर्होस्

मधुमेह �नयन्�ण

• सबै को�भड-19 �बरामीह�लाई स्टेरोइडह� आवश्यक �ँदैन
• अ�ताल ���तमा मा� �दइने, गहन स्याहारमा भनार् �ने स�ावना भएको र

�ास-��ासमा सहयोग आवश्यक पन� �बरामीह�मा
• मध्यम वा लक्षणहीन �बरामीह�का ला�ग होइन

• मधुमेह भएका �बरामीह�मा ग्लूकोजको स्तर कायम रा�खएको सु�न��त गनुर्होस्

स्टेरोइडह�1
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