
د مختلیفو  (MDR TB(
دواګانو په مقابل کی مقاومت 

لرونکی تبرکلوز 
یاداښت:

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.

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,
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  113 Queens Road,
Brighton, BN1 3XG
 تلیفون: 234030 01273

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 
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کونکی څخه، Merit Publishing International ویب سایت 
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.merituk@aol.com  ایمیل
ISBN 1 873413 14 9 :د کتاب د فرمایش ریفرینس شماره دا دی
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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 لکه ماغزه، 

ترشح کونکی مرغړي، ګوردو او هډوکو باندی تأثیر ولری.

څنګه په دی مبتالٔٔ کیږی؟
کله چه یو څوک چه د سیږی TB ناروغی لری ټوخیږی ، مکروبونه 

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

آپارتمان کی ژوند کوی ډیر امکان لری چه TB واخلی. 

آیا زه عفونت لرم؟
د TB ټول ناروغان عفونت نلری. تاسو هغه وخت عفونی یاست چه د 

سږو یا د ستونی TB ولری او د ټوخی سره د TB عفونت خُپر کړی )دا 
خیرن شوی حالت نومیږی(.  که د بدن په نورو برخو کی، بغیر له سږو 
او ستونی، TB ولری تاسو دا ناروغی بل چا تا نه انتقالوی. د تاسو ډاکر/

نرس کوالی شی چه تاسو ته ډیر ملومات درکړی.

د مختلیفو دواګانو په  (MDR TB(
مقابل کی مقاومت لرونکی تبرکلوز 

څشی دی؟
د MDR TB هغه وخت رشد کوی چه د TB مکروب د هغو دوو 

دواوه په مقابل کی چه د ټولو نه ډیری قدرتمندی دی او معمواًل د 
TB د تداوی لپاره استعمال کیږی مقاومت حاصل کړی. دا په دی 

معنٔی چه دغه دواګانی نور ښه تأثیر نلری ځکه چه دوی نوره نشی 
کوالی چه د TB باکتریا مړی کړی. 

کله تاسو شکمن کیږی چه یو څوک 
)MDR TB( لری؟

هغی نومونی چه TB مکروب لری د آزمایشت لپاره البراتوار ته اسټول 
کیږی چه وکتل شی چه که دا مکروبونه د مختلفو دواو په واسطه مړه 
کیږی. که چیری مړه نشو، د دی امکان ښته چه ناروغ د TB معمولی 

دواو په واسطه ښه نشی، او یا کیدای شی چه دMDR TB ولری.

ولی خلک په  MDR TB مبتالٔٔ 
کیږی؟ 

 TB 1.  که چیری په کوم علت تداوی په کافی توګه ښه اجراء نشی
کوالی شی چه د تداوی په جریان کی مقاومت پیدا کړی، د مثال 

په توګه:

  که چیری ناروغ خپله دوا په منظمه توګه، په هغه ښان چه  	
توصیه شویدی، او یا د یوی دوری دوا مکمله و نخوری. 

  که چیری مریض نشی کوالی خپله دوا په کامله توګه جذب  	
کړی، د مثال په توګه: د قی کولو په سبب.

  که دوا په درسته توګه توصیه او تجویز نوی شوی. 	
  که چیری د دوا کیفیت ښه نوی.  		

          
2.  کیدای شی چه ستاسو TB د شروع څخه مقاومه وی، ځکه چه د 
هغه چا څخه چه تاسو دا عفونت اخستی دی، هغه کس د دواو په 

مقابل کی مقاومت لرونکی TB لرله.

 MDR TB د معمولی TB نه ډیره عفونی ندی خو هغه دوا چه 
د دی په مقابل کی استعمال کیږی لږ تأثیر لری او باید د دیر مدت 

لپاره وخوړل شی. د دی په خاطر د MDR TB مریض، په نسبت 
د TB مریض څخه چه د معمولی دواو په مقابل کی حساس دی، تر 

.)TB ډیره مدته پوری عفونی دی. )د دواو په مقابل حساس 

ولی د MDR TB تداوی مشکله دی؟
 )MDR TB( د )دواو په مقابل کی حساس TB( نه ډیر عفونی ندی 

 ولی د هغه تداوی ډیره مشکله دی.

هغه دوا چه د )دواو په مقابل کی مقاومت لرونکی TB( لپاره 
استعمال کیږی ډیر جانبی اثرات لری او د )دواو په مقابل کی حساس
TB( په نسبت داروګانو څخه لږ تأثر لری. دا په دی معنٔی دی چه 
د MDR TB مریضان د ډیر مدت لپاره تداوی ته احتیاج لری او 

کیدای شی چه ډیر ناروغه پاتی شی. د دی امکان هم ښته چه دوی د 
تداوی لپاره شفاخانه ته واسټول شی.

تر کوم وخت پوری امکان لری چه 
زه عفونی پاتی شم؟

دا د تاسو عکس العمل د هغه دواو په مقابل کی چه د تداوی لپاره یی 
مصرف کوی ارتباط لری.  د MDR TB هر یو مورد مختلف دی.

د دی په خاطر چه TB د معمولی دواو په مقابل مقاومت لری کیدای 
شی چه تاسو د څو هفتو یا حتٔی میشتو لپاره عفونی پاتی شی.

تر څو مدت پوری به زه د تداوی 
الندی وم؟

د )دواو په مقابل کی حساس TB( د یو دوری دوا لږ تر لږه تر 
ښپږو میاښتو پوری دوام کوی. د MDR TB تداوی ممکنه دی چه 

تر اتلسو میاشتو یا دیرو پوری ورسیږی.

په یاد ولری چه ټوله دوا په یو مناسب ځای او د ماشومانو نه لیری وساتی.
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