زه باید د نري رنځ (ټي بي) په باره کښې څه معلومات اولرم؟

Pashto: TB Awareness

ټي بي څه دي؟
نرې رنځ (ټي بي) یوه ناروغي ده چې د هوایي بکټریا په وجه خوریږي .دا سنګینې طبي مسائل پیدا کوالي شي – خصوصأ که د دې
مخنیوې په شروع کښې اونشي .خو د ټي بي عالج شته دې ،او ټیسټونه او معالجه یې مفته/وړیا ده او دا محرمه ساتل کیږي.
ټي بي تقریبآ د بدن ټول اندامونه متاثره کوالي شي .خو صرف د سګي او د مرئ ټي بي یې متعدې قسمونه دي ،یعني دا چې
نورو خلکو ته انتقال کیږي.

د ټي بي عالج شته دې ،او معالجه یې د هر چا لپاره
وړیا ده او دا محرمه ساتل کیږي.
تاسو ته ټي بي څرنګه کیږي؟
کله چې د متعدي ټي بي مریض اوټوخیږي او یا انټوسې اوکړي،
نو هغوئ هوا ته داسې قطرې انتقال کړي چې بکټریا لري .د ټي
بي لپاره دا ضروري ده چې تاسو د دې بکټریا یو زیات مقدار د سا
د الرې تیر کړئ .تاسو ته به په هغه حالت کښې د ټي بي د لګیدو
امکان ډیر وي که چرې تاسو د داسي یو وګړي سره ډیر وخت
تیروئ او یا ژوند ورسره کوئ څوک چې د متعدي ټی بي مرض
لري.
ځنې کسان د سا د الرې د بکټریا د تیرولو نه فورأ بعد د ټي بي په
مرض اخته شي .په نورو خلکو کښې ،بکټریا هغوئ ناروغه کوي
نه او په بدن کښې دننه اوده پاتې شي .دا د ناڅرګنده ټي بي په نوم
یادیږي .خو ناڅرګنده ټي بي ،کله کله ،د یو څو کالونو نه ورسته
راویښه/فعال شي ،او تاسو ناروغه کړي .د دې امکان ډیر شي
که چرې ناروغي او یا د بل څه فشار په سبب ستاسو د بدن دفاعي
نظام کمزورې شي.
عالمات:

•تر درې هفتو پورې ټوخې
•د وزن کمیدل

څوک د ټي بي د لګیدو امکان لري؟
ټي بي هر یو وګړي ته کیدې شي خو بیا هم ځنې خلکو ته د عام
خلکو نه د دې د لګیدو خطر زیات وي .تاسو ته به د ټي بي د
لګیدو خطر زیات وې که چرې تاسو:
•د افریقې په صحرا ،جنوبي افریقه ،جنوبي آسیا ،د شرقي اوروپا په
منطقه او یا په نورو داسې ملکونو کښې چې د ټي بي اوچته سطح
لري کښې پیدا شوې یئ او یا مو د هغې سره ربط جوړیږي
•کور نه لرئ او یا په داسي ځاي کښې استوږنه کوئ چې
صحیح هوادار نه وي او یا ډیره آبادي لري
•په نشه او الکوحل متکي یئ
•ستاسو د بدن دفاعي نظام کمزورې وي ،په سبب د ایچ آي وي
(ایډز) او یا په نورو ناروغیو.
زه باید څه اقدام اوکړم؟
که تاسو ته دا تشویش وي چې کیدې شي چې ستاسو ټي بي ده
او یا دا چې تاسو د ټي بي بکټریا تیر کړې دې ،نو ژر تر ژر د
ډاکټر سره اووینئ.
څومره ژر چې ستاسو عالج اوشي هغه همره به تاسو د ډیر
ناروغه کیدو نه بچ شئ او نورو وګړو تهد دې د انتقال نه هم.
که چرې ستاسو ټي بي وي نو تاسو ته به د ټي بي د معالجې لپاره
د مرکوب وژونکي (اینټي بائیوټک) دوایانو/درمل کورس درکړې
شي .د ټي بي متخصصه نرس به ستاسو د عالج په دوران کښې
ستاسو مرسته اوکړي.

•تبه
•په شپه کښې خولې کیدل

د معلوماتو ذریعې او مالتړ

•دردونه او یا ستړې کیدنه

د ټي بي نه متاثره خلکو لپاره مالتړ او مشوره

•لوږه نه لګیدل.

د ټي بي خبراوې
ټیلیفون۰۱۲۷۳ ۲۳۴۰۲۹ :
بریښنالیکinfo@tbalert.org :
www.thetruthabouttb.org
www.tbalert.org

کیدې شي چې د ټي بي عالمات په ورو ورو ظاهر شي او دا هم
کیدې شي چې تاسو دا ټول عالمات اونلرئ .چې کله هم تشویش
لرئ نو همیشه د یو ډاکټر سره اووینئ.

www.thetruthabouttb.org

د ټي بي په باره کښې معلومات او د خدمت لټون
د این ایچ ایس ( )NHSانتخاب
www.nhs.uk

