
د تبرکلوز )TB( لپاره د 
تماس لټنه او کتنه 

د TB Alert په باره کی 
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 پرمختلونکو هیوادو 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.

زیاد تره معلومات د TB Alert په 
باره کی

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

د ناروغانو لپاره معلومات

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!!

که تاسو TB لری او غواړی چه په دی هکله د هغو کسانو څخه چه دا 
ناروغی یی لرله دیر معلومات حاصل کی، یو کتاب چه د 

The Tuberculosis Survival Handbook په نامه نومیږی او 
پاول مایهو لیکلی دی موجود دی)دووم چاپ(. دا کتاب 14:95 پاوند قیمت 
لری اود ټولو کتابو پلورنځیو څخه الس ته راوړونکی دی: د Gazelle د 
کتاب خدمات او د www.amazon.co.uk، یا په مستقیم توګه د چاپ 

کونکی څخه، Merit Publishing International ویب سایت 
www.meritpublishing.com یا 

.merituk@aol.com ایمیل
ISBN 1 873413 14 9 :د کتاب د فرمایش ریفرینس شماره دا دی

 www.tbsurvivalproject.org :ویب سایت
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Contact Tracing and
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په یاد ولری چه د TB نرس د تداوی په جریان کی د تاسو د مرسته 
او راهنمایی د پاره همدلته دی. که تاسو د تداوی په وخت کی د 

 TB ناروغتیا احساس کوی او یا د خپلی دوا څخه ډاډه نیاست لطفًا د
نرس سره په تماس کی شی.

ستاسو د TB نرس:

ستاسو د شفاخانی ډاکتر:

د تماس نیولو شماره:

ایمیل:

هغه معلومات چه په دی ورقه کی د مختلفو دواګانو په مقابل کی مقاومت لرونکی-TB په هکله ورکول 
شویدی اراده لری چه د دغه موضوع په باره کی عمومی آګاهی ورکړی. مقصد دا ندی چه د دغه 

معلوماتو څخه ستاسو ډاکتر/نرس او یا نور متخصصین د دی نه د خپل علم، تجربی، مهارت یا قضاوت 
کی استفاده وکړی. هیڅ یو د دغو معلوماتو چه په دغه ورقه کی درج شویدی په تصمیم نیولو یا د مریضی 

د شناخت او یا د تداوی لپاره باید استفاده ونشی. ٔسوال او اندیښنه د دی مریضی په شناخت او تداوی په 
 هکله باید مربوطه متخصصینو ته وسپارل شی.

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

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

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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TB څشی ده؟
تبرکلوز)TB( یو باکتریایی ناروغتیا ده چه اکثره په سږو کی پیدا کیږی 
خو کوالی شی چه د بدن په هرو برخو باندی تأثیر ولری.  TB د یوی 
دوری د دواو د خوړلو په واسطه چه په معموله توګه تر شپږو میاشتو 

پوری دوام کوی تداوی کیدونکی دی. یوازی د سږو او د ستونی TB د 
عفونت وړ دی، خو اکثره ناروغان ورسته د دوو هفتو د درستی دواو د 

خوړلو په واسطه به د عفونت څخه خالص شی.

څرنګه په TB مبتالٔٔ کیږی؟
کله چه د TB یو ناروغ ټوخیږی یا پرنجی کوی، مکروبونه د 

کوچنیو ذراتو په ښان هوا ته خپره کیږی او کوالی شی چه نور 
کسان یی تنفس کړی. هغه کسان  چه د TB د ناروغ سره ډیر وخت 

تیر کړیوی، زیات امکان لری چه په TB مبتالٔٔ شی )په معمولی 
توګه مور او پالر او نور کسان چه په یو کور کی ژوند کوی، یا په 
احتمالی توګه ملګری او اندیواالن(. د دی امکان ډیر کم دی چه یو 

څوک په سرویس یا ټرین غوندی ځایونو کی په TB مبتالٔٔ شی، ځکه 
چه د TB د آغوښته شوو لپاره ضرورت دی چه د TB د ناروغ سره 

د دیرو ساعاتو لپاره په تماس کی ووسیږی. TB د توکولو او یا د 
شیانو د مشترک استعمالولو په واسطه نه خپره کیږی.

د تماس لټنه او کتنه  څشی دی؟   
که تاسو د یو چا سره چه د  TB عفونت لری په تماس کی یاست، او 
کله چه دی تاسو ته ډیر نږدی دی ټوخیږی یا پرنجی کوی، باید چه د 
میعنی لپاره الړشٔی چه وکتل شٔی چه په تاسو کی د TB عفونت یا د 

هغه نښی موجود دی یا نه. دا ډیره مهمه دی ځکه چه امکان لری چه 
تاسو ته سمه راهنمایی درکړل شی او یا که الزمه وی تداوی شروع 
شی. د ناروغانو تداوی په اولو مرحلو کی )که تداوی الزم وی( دا 

کمک کوی چه د TB مریضی د ډیرو خپرولو څخه وساتی.

چک آپ )صحی معینه(:
د دی لپاره دی چه معلوم شی چه تاسو د TB نښی لری او که نه، یا تر اوسه 
د BCG واکسین )چه د TB په مقابل کی یو څه مٔصونیت ورکوی( واکسین 

شوی یاست، او یا د TB په عفونیت باندی مبتأل شوی یاست مګر تر اوسه 
پوری د هغو نښی په تاسو کی رشد ندی کړی.

کیدای شی چه تاسو ته د یوه یا ډیرو آزمایښتونو پیشنهاد وشی، لکه:
د پوستکی یو آزمایښت چه Mantoux Test نومیږی. کله کله    

دا آزماسښت د 6 او 8 هفتو په منځ کی تکراریږی   
د وینی آزماینه  

د سینی اکس- ری  

د دی آزمایښتونو نتیجی به دا معلومه کړی چه کومی رهنمایی او 
معالیجی د تاسو لپاره ډیری ښه دی.

تاسو باید حیران نشی که چیری د فامیل یا د ګروپ مختلفی اعضاوی 
په مطلقًا په همدا یو ښان نه تداوی کیږی.  

هغی نښی چه باید ولټول شی:   
  ټوخی، چه ددرو هفتو نه ډیر دوام کوی، د دوا په واسطه نه 

جوړیږی او ورځ په ورځ ډیر بد یږی
 تبه )د بدن د حرارت لوړه درجه(

  د ښپی له خوا دومره خوله کول چه د بړستنی روجایګانو ته د تبدیلولو 
ضرورت پیدا شی

 بی دلیله دنګر کیدل
 ستړیا)د انرږی کموالی او بی اندازی ستړیا(

 د مرغړیو پړسیدل
 د اشتها له السه ورکول

  ټوخیدل د وینی سره )دا حالت ډیر لیږ پیدا کیږی او عاجلی 
تداوی ته ضرورت لری(

دا ټولی نښی امکان لری چه د نورو ناروغتیاوو نښی هم وی، خو که 
چیری تاسو دری یا د دریو نه ډیری نښی ولری او په تشویش کی یاست 

باید د خپل ډاکتر یا نرس سره په کلینیک یا معینه خانی کی وږغیږی. 

 TB که چیری زه د یو چا سره  چه د
عفونت لری په تماس کی اوسیدلی وم 

څه باید وکړم؟ 
که چیری تاسو د یو چا سره چه د TB عفونت لری په نږدی تماس 

کی وای، د تاسو د  محلی روغتیا کار کونوکی به تاسو سره د یو 
لیدینی وعدی د جوړولو د چک آپ لپاره په تماس کی شی. که چیری 

تاسو سره څوک به تماس کی نشو او تاسو کم تشویش لری، خپل 
کلینیک یا داکتر ته تلیفون وکړی. که چیری الزم وبلل شی تاسو ته 

به د مالقاتو د وعده ترتیب کړی.

کوالی شم چه خپل روزانه کاروبار ته 
ادمه ورکړم؟

هیڅ دلیل نښته چه خپل روزانه فعالیت ته توقف ورکړی، حتٔی که 
تاسو خپله د TB عفونت لرونکی سره په تماس کی یاست، تاسو د 
TB د عفونت یا مریضی د رشد ورکولو صرف یو کوچنی چانس 
لری او حتٔی ډیر کوچنی چانس د TB د خپرولو نورو افرادو ته 

لری. دی ته احتیاج نښته چه د کار یا مکتب څخه رخصتی واخلی 
پرته له دی نه چه د څو هفتو لپاره وټوخیږی او یا د ناروغتیا 

احساس وکړی. که چیری تاسو مشکوک یاست چه د TB عفونت 
لری تاسو ته به یو متخصص راهنمایی وکړی.  
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