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د ناروغانو لپاره معلومات

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

دا همیشه یو آسان کار نه دی! امکان لری چه تاسو خپله د  TBدوا
تر یوی وږدی مودی پوری (تر ښپږو میاشتو او یا اضافه) وخوری،
نو باید چه تاسو په دی باندی عادت وکړی .یو څو څرګنوالی د دی
لپاره چه په یاد ولری خپله دوا په منظم ډول وخوری:
هره ورځ خپله دوا په یوه وخت باندی وخوری او په یوه ځنګړی
ځای کی یی وساتی.
خپله دارو د یوی هفتی د خوړلو په اندازی جدا کړی.
هره ورځ د دوا د خوړلو نه ورسته په یوه جنتری کی نښه کش
کړی.
زنګی ساعت په همغه وخت چه خپله دوا خوری آماده کړی
د کورنی د یوه غړی او یا د یوه ملګری څخه وغواړی چه در په یاد
کړی چه خپله دوا په وخت باندی وخوری ،او که بیا هم د تاسو نه
هیریږی ،نو امکان لری ستاسو ډاکتر یا نرس به له تاسو نه وغواړی
چه د هغوی تر نظر الندی خپله دارو په وخت باندی وخوری.
که چیری د یوه وعده دوا د تاسونه هیریږی خپل ډاکتر یا نرس
ته ووایاست -دوی نه په قهریږی او تاسو سره به کمک وکړی.
تاسو باید چه د خپل کلینیک په ټولو لیدنو وعدو کی حاضر شی!
ستاسو ډاکتر یا نرس ضرورت لری چه وګوری چه ستاسو حالت څرنګه دی.

زیاد تره معلومات د  TB Alertپه باره کی
که تاسو  TBلری او غواړی چه په دی هکله هغو د کسانو څخه چه دا
ناروغی یی لرله ډیر معلومات حاصل کی ،یو کتاب چه د
 The Tuberculosis Survival Handbookپه نامه نومیږی او
پاول مایهو لیکلی دی موجود دی(دووم چاپ) .دا کتاب  14:95پاوند قیمت
لری اود ټولو کتابو پلورنځیو څخه الس ته راوړونکی دی :د  Gazelleد
کتاب خدمات او د  ،www.amazon.co.ukیا په مستقیم توګه د چاپ
کونکی څخه Merit Publishing International ،ویب سایت
 www.meritpublishing.comیا
ایمیل .merituk@aol.com
د کتاب د فرمایش ریفرینس شماره دا دیISBN 1 873413 14 9 :

ستاسو د  TBنرس:

د تبرکلوز ( )TBتداوی

ستاسو د شفاخانی ډاکتر:

د تماس نیولو شماره:

ایمیل:

موسسه دی چه په لویه بریتانیا کی د تبرکلوز مریضی
 TB Alertیوازنی خیریه ٔ
په باره کی آګاهی ورکوی ،او نارغانو ته د معلوماتو په ورکولو سره د  NHSپه
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.
TB Alert,
Community Base
113 Queens Road,
Brighton, BN1 3XG
تلیفون01273 234030 :
د زیاتو معلوماتو یا د دی ورقی د کاپیانو په الس راوړو لپاره لطفاً په د
 01273 234 770شماری تماس ونیسی (صرف د رسمیاتو په وخت کی).
د اعانی ورکولو او یا د داوطلب په توګه په  TB Alertکی د کار کولو لپاره په د
 01273 234 784شماره تماس ونیسی(صرف د رسمیاتو په وخت کی).
یازمونږ په ویب ساسټ  www.tbalert.orgکی تماس ونیسی.
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 ونشیٔ .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  TBنیټ ورک په واسطه

6/16/2009 3:35:11 PM

تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره د خو
یوه محدوده کمپنی په لندن کی د ګرانتی ثبت شوی نمبر 3006528 :د خیریه ثبت شوی نمبر 1071886 :فتوګرافی .طرح  Worksongلندن 020 8352 8300

څرنګه کوالی شم په یاد راوړم چه
خپله دوا وخوروم؟

په یاد ولری چه د  TBنرس د تداوی په جریان کی د تاسو د مرسته
او راهنمایی د پاره همدلته دی .که تاسو د تداوی په وخت کی د
ناروغتیا احساس کوی او یا د خپلی دوا څخه ډاډه نیاست لطفاً د TB
نرس سره په تماس کی شی.

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

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

د ښپی ډیره تبه او خوله د ټوخی یا بد

ستومانتیا!!!! تبه!! کم زورتیا تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره

پړسیدلی مرغړی د ټوخی او یا بدون د

تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیری خولی پړسیدلی مرغړی !! د

تبه!!!!بی دلیله ډنګرکیدل د ښپی

تبه!!!! د شپی ډیری خولی تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډ

تبه!!!! د شپی ډیری خولی !!!! د شپی

د ښپی ډیره تبه او خوله د ټوخی یا بدون د ټوخی د ښپی ډیر

ستومانتیا!!!! تبه!! کم زورتیا تبه!!!! تبه!! ت

پړسیدلی مرغړی د ټوخی او یا بدون د
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په یاد ولری چه ټوله دوا په یو مناسب ځای او د ماشومانو نه لیری وساتی.

 TBڅشی ده؟

تبرکلوز( )TBیو 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 مبت ٔ
ال کیږی؟

کله چه یو څوک چه د سیږی  TBناروغی 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  TBناروغ سره په
یو کور یا آپارتمان کی ژوند کوی ډیر امکان لری چه  TBواخلی.

آیا زه عفونت لرم؟

د  TBټول ناروغان عفونت نلری .تاسو هغه وخت عفونی یاست
چه د سږو یا د ستونی  TBولری او د ټوخی سره د  TBعفونت
خپُر کړی .که د بدن په نورو برخو کی ،بغیر له سږو او ستونی،
 TBولری تاسو دا ناروغی بل چا تا نه انتقالوی .د تاسو ډاکر/نرس
کوالی شی چه تاسو ته ډیر ملومات درکړی.

 TBڅنګه تداوی ګیږی؟

تبرکلوز د یوی ترکیبی دوا په واسطه چه کم ترکمه شپږ میاشتی دوام
کوی تداوی کیږی .د تداوی مدت زمان په دی پوری اړه لری چه
آیا د  TBمکروب د کومی دوا په مقابل کی مقاومت لری ،او TB
ستاسو د بدن په کوم برخه کی دی .که چیری تاسو خپله دوا په هغه
ښان چه ډاکتر تاسو ته توصیه کړی ونخوری ،امکان لری چه ستاسو
تداوی دیر وخت در بر ونسی.

د  TBمعیاری تداوی څشی دی؟

په کومو وختو باندی خپله دوا وخورم؟

ستاسو ډاکتر یا نرس تاسو ته څلور مختلیفی دواوی د دوه میاشتی
لپاره درکوی .دغه دواوی دا دی:

دوا باید هره ورځ وخوړل شی .که چیری د یوی وعدی دوا د تاسو
نه هیره شی همغه لحظه موچه په یاد شی ؤیی خوری .که تاسو بیخی
د یاده ووځی او بلی وعدی وخت ته رسیږی ،د هیر شوی دوا څخه
تیر شی .د دوه وعدو دواوی په یو وخت مخوری ،که چیری دا پیښه
وشی خپل ډاکتر/نرس ته خبر ورکړی.

( د  Isoniazid, Rifampicinاو  Pyrainamideد ترکیب څخه
کیدای شی چه  Rifaterجوړشی).

ولی زه باید د  TBدواو په منظمه
توګه وخورم؟






Rifampicin
Isoniazid
Pyrazinamide
Ethambutol

اکثره مریضان د دوه هفتو د دوا خوړلو وروسته به د عفونت څخه
خالس شی.
ً
معموال ډاکتر کوالی شی چه ستاسو دارو د
د دوه میاشتو نه وروسته
الندی دوه داروګانو پوری کم کړی:
Rifampicin 
Isoniazid 
(د  Rifampicinاو  Isoniazidد ترکیب څخه کیدای شی چه
 Rifinahجوړ شی).

آیا د  TBدواوی بی خطره دی؟

لکه ټولی دواوی ،دا دوا هم ممکنه ده چه جانبی اثرات ولری .بعضی
جانبی اثرات دیرجزئي خو نوری امکان لری چه جدی وی .د مختلفو
ګولیګانی په هکله معلومات او د هغوی د جانبی اثراتو په باره کی د
کلینیک د کارکونکی څخه په الس راوړلی شی.
د  ,Isoniazid ,Rifampicin ,Pyrainamideاو
 Ethambutolخوړل د حاملګی په وخت کی بی خطره دی.
مخکی د دی نه چه خپله تداوی شروع کړی ستاسو ډاکتر تاسو ته د
یو څو میعناتو ترتیب درکوی.

د  TBمکروب ورو مړ کیږی .لږ تر لږه ښپږ میاشتی دربر نسی چه
دوا د  TBټول مکروبونه مړه کړی .د دی زمان څخه مخکی تاسو
باید روغ شی او امکان لری چه د مریضی نښی هم ونلری ،خو باید
تاسو خپله دوا تر هغه وخته پوری وخوری چه ستاسو ډاکتر تداوی
ته خاطمه ورکړی .د تداوی ږر بندول یا د دواو نخوړل په منظمه
توګه او څنګه چه توصیه شویدی خطرناکه دی ،ځکه چه امکان لری
چه تاسو عفونی وګرځی او یو نمونه  TBمکروب رشد وکړی چه د
هغه تداوی مشکله او کله کله غیر ممکنه دی.

کله چه زه د  TBدوا خوروم آیا د
خاصو خوړو او نورو داروګانو څخه
پرهیز وکړم؟
نه ،تاسو کوالی شی چه هر شی چه ستاسو زړه غواړی وخوری،
مګر د ډیرو الکولو د څښلو څخه مخ نیوی وکړی.
که چیری تاسو نوره دوا هم خوری دیره مهم دی چه خپل داکتر ته ووایاست.

که چیری تاسو د کومی هورمونی دوا(جنسی ،تکثر او نورو ) څخه
د امیندواری په مقبل کی استفاده کوی خپل ډاکتر ته ووایاست ،ځکه
چه د هغوی تأثیر د  Rifaterپه واسطه کمیږی.
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