
یو مهم آزمایښت د هغه کسانو 
لپاره چه تبرکلوز )TB( لری

د آزمایښت د راهنمایی لپاره نوری منابع 
 National AIDS Helpline )NAH( :ملی خدماتو تلیفون AIDS د

0800 567 123

 African AIDS Helpline :د خدماتو تلیفون AIDS د افریقایانو د
(www.africaninengland.org :500 0967 0800 )ویب سایت 

Terrence Higgins Trust Helpline
(www.tht.org.uk :200 1212 0845 )ویب سایت

 Positively Wome Helpline :لرونکو ښځو د خدماتو تلیفون AIDS د
   (www.positivelywomen.org.uk:0222 7713 020 )ویب سایت

Blackliners Helpline
020 7738 5274

Mainliners Helpline
(www.mainliners.org.uk :5434 7582 020 )ویب سایت

Iهغه معلومات چه په دی ورقه کی د TB او HIV د شناخت او تداوی په هکله ورکړل شویدی اراده لری 
ستاسو  معلوماتو څخه  دغه  د  چه  ندی  دا  مقصد  ورکړی.  آګاهی  عمومی  کی  باره  په  موضوع  دغه  د  چه 
ډاکتر، د دواخانی او یا نور صحی کارکونکی د دی نه د خپل علم، تجربی، مهارت یا قضاوت په توګه د 
باید  اندیښنه د دی مریضی د شناخت او تداوی په هکله  پاملرنه کی استفاده وکړی. ٔسوال او  مریضانو په 

مربوطه متخصصینو ته وسپارل شی.

د کار اصلی انکشاف د لندن شمال غرب TB نیټ ورک په واسطه

د TB په کلینیک کی آزمایښت 
تاسو کوالی شی چه د HIV مریضی په باره کی د TB نرس یا 

ډاکتر سره چه مخصوص تعلیم ورکړل شویدی خبری وکړی. ټول 
معلومات به محرمانه وګڼل شی. که چیری تاسو په TB کلینیک کی 

معینه شوی یاست، د هغه نتیجه به د تاسو د شفاخانی په معمولی 
یاداشتنامه کی ثبت شی، دا په دی معنٔی دی چه کیدای شی چه دا 

نتایج د هغو ډاکترانو یا نرسانو په واسطه چه په شفاخانی کی د تاسو 
په تداوی کی مرسته کوی ولولستل شی، خو نه د نورو کسانو په 

واسطه.

 )GUM( د متیازو او جنسی درمل په
 کلینیک کی آزمایښت

  )د ډیرو معلوماتو لپاره د خپل TB نرس سره ارتباط ونیسی(
   په بعضو کلینیکو کی، تاسو کوالی شی چه دننه ورشی او    

د ډاکتر د لیدلو لپاره انتظار وباسی، خو په نورو کلینیکو کی، 
ممکنه دی چه د لیدلو وعدی جوړولو ته ضرورت ولری. 

   تاسو د بل ډاکتر خط ته ضرورت نلری.  
   دا کلینیکونو د محرمیت مخصوص او ټینګ قوانین لری.  

   ستاسو معلومات د کلینیک څخه هیڅ کله بهر نځی او یوازی    
د کلینیک کارکونکی کوالی شی چه یی ولولی. 

   دا نتایج ستاسو GP )ډاکتر( ته هم نشودل کیږی.  
   تاسو مجبور نیاست چه خپل اصلی نوم، د زیږیدلونیټه یا آدرس   

ورکړی، ولی هغه مشخصات چه ورکړی مو دی هغه په یاد ولری.
  که چیری غواړی چه په یو بل کلینیک کی آزمایښت وکړی،    
د AIDS ملی خدماتو سره په 123 567 0800 شماره چه     

مفت دی تماس ونیسی.   
   تاسو کوالی شی چه دا آزمایښت د خپل GP څخه هم په    

الس راوړی.
په هر حال، که تاسو د ژوند یا د روغتیا د بیمی کامپانیو څخه      

   HIV د GP د تاوان غوښتنه وکړی، ممکنه دی چه ستاسو   
مثبته آزماینه دوی ته ورکړی. کی چیری په دی هکله اندیښمن     
یاست، ډیره ښه دی چه په GUM کلینیک کی آزمایښت وکړی.       

 

خپله کورنی او دوستان د سیل د مریضی څخه وساتی- خپله دوا پوره وخوری.

د ناروغانو لپاره معلومات

W لندن 8300 8352 020
orksong ت شوی نمبر: 1071886 فتوګرافی  .طرح

ت شوی نمبر: 3006528 د خیریه ثب
یوه محدوده کمپنی په لندن کی د ګرانتی ثب

تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره د خولو سره تبه 
تبه!! !!بی دلیله دنګر کیدل !! د ښپی ډیره د خولو سره تبه !!!! د شپی ډیری خولی

تبه!!!! د شپی ډیری خولی !!!! د شپی ډیری خولی !!!! د شپی ډیری خولی

د ښپی ډیره تبه او خوله د ټوخی یا بدون د ټوخی
ستومانتیا!!!! تبه!! کم زورتیا تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره د خولو سره تبه !! تبه

پړسیدلی مرغړی د ټوخی او یا بدون د ټوخی څخه!!
تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیری خولی پړسیدلی مرغړی !! د ښپی ډیره د خولو 

تبه!!!!بی دلیله ډنګرکیدل د ښپی ډیره تبه او
تبه!!!! د شپی ډیری خولی تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره د خولو سره تبه

تبه!!!! د شپی ډیری خولی !!!! د شپی ډیری خولی
د ښپی ډیره تبه او خوله د ټوخی یا بدون د ټوخی د ښپی ډیره تبه او خوله د ټوخی

ستومانتیا!!!! تبه!! کم زورتیا تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره 
پړسیدلی مرغړی د ټوخی او یا بدون د ټوخی څخه!!

TB Alert یوازنی خیریه مٔوسسه دی چه په لویه بریتانیا کی د تبرکلوز مریضی 
په باره کی آګاهی ورکوی، او نارغانو ته د معلوماتو په ورکولو سره د NHS په 
کارونو کی مرسته کوی. مونږ د هغو پروژو څخه چه په پرمختلونکوهیوادو کی 

د مریضانو د مناسبی تداوی ډاډ ګیرنه ورکوی طرفداری کوو. د تاسو د مرستو په 
واسطه مونږ کوالی شو چه په جهانی توګه یو مثبت تأثیر د تبرکلوز په مریضی 

ولرو او د ډیرو خلکو ژوند ته نجات ورکړو. 

د زیاتو معلوماتو یا د دی ورقی د کاپیانو په الس راوړو لپاره لطفًا په د
 770 234 01273 شماری تماس ونیسی )صرف د رسمیاتو په وخت کی(.

د اعانی ورکولو او یا د داوطلب په توګه په TB Alert کی د کار کولو لپاره په د 
 784 234 01273  شماره تماس ونیسی)صرف د رسمیاتو په وخت کی(.

 یازمونږ په ویب ساسټ www.tbalert.org کی تماس ونیسی.

TB Alert,
Community Base

  113 Queens Road,
Brighton, BN1 3XG
 تلیفون: 234030 01273
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HIV او AIDS د TB سره څه 
ارتباط لری؟

اکثره هغه کسان چه په لوی بریتانیا کی TB لری په HIV ندی مبتالٔٔ. 
  TB او HIV/AIDS په هر حال، په بعضی مملکتو کی اکثره وخت

یو ځای منځ ته راځی. HIV د بدن د دفاع سیستم ته ضرر رسوی، 
چه دا کار د TB مکروبونه ته اجازه ورکوی چه په آسانی سره په 

 بدن کی نفوذ وکړی. 

 TB بعضی خلک کله چه په بل مملکت کی اوسیږی چه هلته هم
او هم HIV ډیری معمولی وی TB اخلی. د دی په خاطر دا دوی 

مریضی ډیری نږدی سره په ارتباط کی دی – هر چا چه یوه د دی 
مریضی څخه ولرله کیدای شی چه په دوهمه باندی هم مبتالٔٔ وی.    

HIV/AIDS څشی ده؟ 
HIV   یا Human Immunodeficiency Virus )د  	

 Acquired یا AIDS انسان د عدم مٔصو نیت ویروس( او
Immune Deficiency Syndrome ) د انسان د عدم 

مٔصونیت ویروس موجودی نښی( 
HIV   یو رقم مریضی دی چه د بدن د دفاع سیستم د نورو  	

مریضیو، مخصوصًا د عفونت، په مقابل کی ضعیف کوی.  
  کله چه بعضی خاصی ناروغی د HIV عفونت سره یو ځای په  	

یو چا کی پیدا شی، نو هغه څوک په AIDS مبتالٔٔ دی.

HIV څومره معموله ده؟
HIV په ټوله دنیا کی پیدا کیږی. ولی په بعضی مناطقو لکه د افریقا د 
صحرا په جنوب کی، جنوبی آسیا او شرقی اروپا کی ډیر معموله دی.

په لوی بریتانیا کی تقریبًا د 30,000 نه ډیر افراد د HIV سره ژوند 
کوی او په دی تعداد هر کال د 6500 کسانو څخه زیات چه د اولی 

مرتبی لپاره مثبت آزمایښت لری اضافه کیږی. په جهانی ټوګه، د HIV د 
خپره کیدلو ډیره معموله طریقه د نارینوو او ښځو په منځ کی د جماع په 

واسطه دی، په هر حال، د نوو مواردو شمیر چه د نارینو په منځ د جماع 
 په علت پیدا کیږی ډیر لوړ پاتی کیږی.

 

کوم درمل د HIV او AIDS لپاره 
موجود دی؟ 

د HIV تأثیرات کیدای شی چه د HIV په ضد د دوا په واسطه کنترول 
او یا حتٔی ډیر کم شی. تر اوسه پوری کوم دارو د HIV او AIDS لپاره 

موجود ندی. په هر حال، تحقیقات دا ښکاره کوی چه اکثره هغه کسان 
چه د HIV دوا خوری ډیر عمر کوی او ښه حالت لری. که چیری تاسو 

ته معلومه وی چه HIV لری، تاسو کوالی شی چه څو قدم د دی لپاره 
چه د دی مریضی خپره کول نورو خلکو ته کم کړی واخلی.

HIV څرنګه انتقال پیدا کوی؟
  جماع کول د مخ یا د شاه له طرفه بی غیر له کاندم څخه، د  	

خولی په واسطه سکس هم بعضی خطرونه لری. 
  د مور څخه ماشوم ته د حاملګی په جریان کی، او یا د والدت  	

یا د شدو ورکولو په وخت کی.
  د ستنی، پیچکاری او یا نورو د  پیچکاری وسایلو د مشترکو  	

استعمالولو په واسطه.
  تداوی کول د نا آزمایښت شوی وینی، یا د وینی نه آزمایښت  	

شوی محصوالتو په واسطه.

د HIV آزمایښت
 په آزمایښت کی څه شامل دی؟

یوه کوچنی نمونه د وینی به د تاسو د مټ څخه واخستل شی، او 
البراتوار ته به د آزماینه لپاره ولیګل شی. 

کیدای شی چه پخواه تاسو په کلینیک کی د وینی آزماینه لرلی وی، 
مګر مونږ یوازی د تاسو د موافقت او اجازی سره کوالی شو چه د 

HIV آزماینه اجرأ کړو. د HIV ټولی آزموینی مفتی دی.

کله کوالی شم چه د آزماینه نتیجه په 
السه راوړم؟

معمواًل دری رسمی ورځی در بر نیسی چه نتیجه بیرته راشی. د آزماینه 
نتیجه چه هر شی وی، د یو صحی کارکونکی په واسطه شخصًا تاسو ته 
به درکړای شی. د دی نتیجه خبر د تلیفون په واسطه نه وایل کیږی، او د 

هغه کاغذی کاپی هم معمواًل مریضانو ته نه ورکول کیږی. 

د آزماینی نتیجه څه راته وایی؟         
HIV Negative )د HIV منفی نتیجه(

دا په دی معنٔی دی چه تاسو HIV نلری، مګر دا چه تاسی دری 
میاښتی مخکی د آزماینه څخه د HIV په خطر کی وای. که چیری 
په خطر کی وای نو کیدای شی چه آزماینه د دی قدرت ونلری چه 

دا څرګندی کړی )نا څرګنده موده(. امکان لری چه تاسو ته توصیه 
وشی چه یوه بله آزماینه دری میاښتی ورسته له هغه وخت څخه چه 

تاسو د آخری وار لپاره د HIV په خطر کی وای ولری.

 HIV Positive )د HIV مثبت نتیجه(    
تاسو HIV لری. دا نتیجه به بیا په دوهمه د HIV په آزماینه کی 

وکتل شی ) د اشتبأ پیښدل ډیر کم امکان لری(. تاسو به یو محرمانه 
مالقات د یو HIV/AIDS متخصص سره ولری، هغه به تاسو سره 
د مریضی د تشخیص په مرحله کی مرسته او د هری الزمی تداوی 

ترتیب به درکړی.

د آزماینی نتیجه چا ته وایل کیږی؟
د آزماینی نتیجه د تاسو او هغو کارکونکو تر منځ چه د تاسو د درمل 

په پاملرنه کی داخل دی په جدی توګه محرمانه پاتی کیږی. بدون 
دی تاسو د اجازی څخه نورو ته د نتیجی نه هیڅ شی نه وایل کیږی. 

د آزماینی نتیجه به ستاسو همسر، د کورنی نورو غړو یا ملګرو، 
کار فرما، د کور خاوند، حکومت، د کورنیو چارو وزارت او یا د 

پناهندګانو د خدماتو دفترونو ته نه ورکول کیږی.

د آزمینی لپاره یا د آزماینی په باره 
کی د خبرو اترو لپاره چیرته کوالی 

شم چه الړ شم؟    
تاسو کوالی شی چه په TB کلینیک کی آزماینه وکړی، ولی نور 

ځایونه هم ښته چه تاسو کوال شی آزماینه وکړی او یا د آزماینی په 
باره کی خبری وکړی.  

یو مهم آزمایښت د هغه کسانو لپاره چه تبرکلوز )TB( لری
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