ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ

Punjabi: LTB Treatment

ਟੀਬੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਤਪਦਿਕ (ਟੀਬੀ) ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ । ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੋ ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵੇ ਲੇ ਆਪਣੇ ਫੇ ਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੰ ਘਦਾ ਜਾ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਫੈ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰ ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋ ਂ ਇੱ ਕ ਹੋ ਏਗੀ:
• ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਟੀਬੀ ਦੇ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਹੁ ਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁ ੰ ਚਾ ਸਕੇ
• ਟੀਬੀ ਦਾ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ
• ਟੀਬੀ ਦਾ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਿਥਲ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਬਾਰੇ
ਜਿਸ ਵੇ ਲੇ ਲੋ ਕ ਟੀਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਸਰਗਰਮ
ਟੀਬੀ’ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਬੀ ਹੋ ਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਫੈ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਰਗਰਮ
ਟੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਵਾਈ ਦੇ
ਕੋ ਰਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਲੁਕਵੀਂ ਤਪਦਿਕ ਬਾਰੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਤਪਦਿਕ ਹੈ , ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਦਾ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ
‘ਸਿਥਲ’ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ ਹੋ ਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ, ਭਵਿੱ ਖ ਵਿਚ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ‘ਸਰਗਰਮ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਚੰ ਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕਵੀਂ
ਤਪਦਿਕ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਲਾਜ ਨਾਲੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਚੰ ਗਾ
ਕੀ ਮੇ ਰੀ ਸਰਗਰਮ ਤਪਦਿਕ ਵਧੇ ਗੀ?
ਲੁਕਵੀਂ ਤਪਦਿਕ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਚ 10% (ਦੱ ਸ ਵਿਚ ਇੱ ਕ) ਤੱ ਕ ਵਿਚ ਭਵਿੱ ਖ
ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਵਧੇ ਗੀ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋ ਈ ਤਰੀਕਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਂ ਇੱ ਕ ਹੋ ਵੋ ਗੇ। ਟੀਬੀ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਣ
ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ
ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵਿਚ
ਰੱ ਖਣਾ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਲੁਕਵੀਂ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਟੈ ਸਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਤਪਦਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BCG
ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲੱ ਗਿਆ ਹੋ ਇਆ ਹੋ ਵੇ
ਮੈ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਕਿ ਮੈ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੈ ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਤਪਦਿਕ ਹੈ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਗੇ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ
ਟੀਬੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਖ਼ੂ ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ
ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਮਿਲੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਵੇ ਲੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋ ਰਸ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਮਰ
ਜਾਏਗਾ।
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ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਲਈ ਮੈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ?
ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੋ ਰਸ ਨਾਲ ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਿਫ਼ੈਂਪ�ਿਸਿਨ (Rifampicin) ਅਤੇ ਆਈਸੋ ਨਿਆਜ਼ਿਡ
(Isoniazid) (ਜਿਸਦੇ ਰਿਫ਼ੀਨਾਹ (Rifinah) ਨਾਂ ਦੀ ਗੋ ਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱ ਠਿਆਂ ਹੋ ਣ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ) ਜਾਂ ਆਈਸੋ ਨਿਆਜ਼ਿਡ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇ ਗੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋ ਂ ਇਸ ਵੇ ਲੇ
ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਗਰਭ-ਨਿਰੋ ਧਕ ਗੋ ਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕ�ਿ ਜਿਸ ਵੇ ਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਬੀ ਦੀ
ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ।

ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ

ਮੈ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ?
ਆਪਣੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮ ਨਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋ ਰਸ ਮੁਕੰ ਮਲ ਕਰੋ । ਇਸ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਓ।
• ਆ
 ਪਣੀਆਂ ਗੋ ਲੀਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇ ਂ ਲਓ।
• ਜਿਵੇ ਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋ ਲੀਆਂ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ , ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ ਇਲਾਜ
ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ।
• ਆਪਣੀਆਂ ਗੋ ਲੀਆਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਉਸੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱ ਖੋ ।
• ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਡਿਸਪੈ ਂਸਰ (ਡੋ ਜ਼ਿਟ ਬਾੱਕਸ) ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋ ਲੀਆਂ ਲੈ ਣ ਦਾ ਚੇ ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਸੈ ਟ ਕਰੋ ।
• ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਦੋ ਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋ ਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋ ਲੀਆਂ ਲੈ ਣਾ ਚੇ ਤੇ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ।

ਭੋ ਜਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ। ਰੋ ਟੀ ਖਾਣ ਤੋ ਂ
ਘੱ ਟ�ੋ -ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰ ਟ�ੇ ਬਾਅਦ ਟੀਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ
ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਸੰ ਦ ਹੈ , ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ
ਪੀਣ ਤੋ ਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ -ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ -ਅਸਰ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੋ ਰ ਬਹੁ ਤ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ
ਮਾੜੇ -ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਮਾੜੇ -ਅਸਰ

ਰਿਫ਼ੀਨਾਹ

(ਸੁਮੇ ਲ ਵਿਚ
ਰਿਫ਼ੈਂਪ�ਿਸਿਨ ਅਤੇ
ਆਈਸੋ ਨਿਆਜ਼ਿਡ)

ਆਈਸੋ ਨਿਆਜ਼ਿਡ

ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਸੋ ਨਿਆਜ਼ਿਡ ਅਤੇ
ਰਿਫ਼ੀਨਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ਵੀ
ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਂ ਕੋ ਈ ਮਾੜੇ -ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋ ਲੀਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਡਾੱਕਟਰ
ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌ ਰਨ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।

ਕਲਿਨਿਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁ ੰ ਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੋ । ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ
ਉੱ ਥ�ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ੁ ਰਾਕ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ
ਕਰਾਉਣਾ ਚੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚਲੀ ਇਲਾਜ ਡਾਇਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੋ ,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।
ਮੇ ਰਾ ਇਲਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਣ ‘ਤੇ , ਕੀ ਮੇ ਰੀ ਟੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ?
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਮੌ ਕਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋ ਂ ਟੀਬੀ ਦੇ
ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਬਹੁ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ
ਹਨ, ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਆਮ ਲੱ ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਲਾਹੇ ਵੰ ਦ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਂ ਕੋ ਈ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ :
•
•
•
•
•
•

3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਖੰ ਘ ਰਹਿਣੀ
ਬੁਖ਼ਾਰ (ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ)
ਰਾਤ ਨੂੰ ਤ੍ ਰੇ ਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ
ਵਜ਼ਨ ਘਟਣਾ
ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱ ਗਣੀ
ਅਕੇ ਵਾਂ।

ਮੈ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱ ਥੋ ਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਨਰਸ ਹੈ :

ਹੰ ਝੂਆਂ , ਥੁੱਕ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਹੋ ਰਨਾਂ ਤਰਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰ ਤਰੀ ਰੰ ਗ ਦੇ ਦਾਗ਼
– ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਕੰ ਟ�ੈ ਕਟ
ਲੈ ਂ ਸਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਗ਼ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਹਾਂ

ਫ਼ਲੂ-ਵਰਗੇ ਲੱ ਛਣ

ਹਾਂ

ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ

ਹਾਂ

ਹਾਰਮੋ ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਗਰਭ-ਨਿਰੋ ਧਕ ਦਾ ਅਸਰ
ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹਾਂ

ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨਪਨ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਧੱ ਫੜ ਅਤੇ ਅਚਵੀ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾੱਕਟਰ ਹੈ :

ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ:
ਈਮੇ ਲ:
TB ਅਲਰਟ: ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਪਦਿਕ ਚੈ ਰਿਟੀ
ਫੋ ਨ: 01273 234029
ਈਮੇ ਲ: info@tbalert.org
www.tbalert.org • www.thetruthabouttb.org
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ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱ ਕ ਵੰ ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
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ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹੋ । ਜਿਵੇ ਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਦਵਾਈ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋ ਜ਼ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਿਨਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਇਲਾਜ ਡਾਇਰੀ

ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ

