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and its Diagnosis

د  Sputumنومونه

 Sputumهغه بلغم دی چه د ټوخی سره د تاسو د سږو او ستونی څخه
راووځی .که چیری د تاسو په سږو کی د تبرکلوز نښی څرګندی شی ،د
تاسو د بلغم څخه به یو څو نومومنی واخلی اوالبراتوار ته به یی واستوی .په
البراتوار کی د میکروسکوب په واسطه به دا نومونی د تبرکلوز د مکروبونو
د موجودیت لپاره وکتل شی.
که چیرته میکروبونه د میکوسکوب په واسطه ولیدل شی ،دی ته خیرن
شوی بلغم وایی او ډیر امکان لری چه د تاسو ناروغی د ټوخی او پرنجی په
وخت کی نور کسانو ته انتقال شی.
که چیری میکروبونه د مکروسکوب په واسطه نه لیدل کیږی ،ولی نوره
آزمایښتونه څرګندوی چه د تبرکلوز مکروب په تاسو کی فعال دی ،دی ته نا
خیرن شوی بلغم وایی .دا په دی
معنی چه د دی امکان ډیر لږ دی چه تاسو
ٔ
دا نارغتیا نورو کسانو ته انتقال کړی.

د ناروغانو لپاره معلومات

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

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.
ستاسو د  TBنرس:

تبرکلوز ( )TBاو د هغه
تشخیصول

ستاسو د شفاخانی ډاکتر:

د تماس نیولو شماره:

ایمیل:

د کرلو آزماینه

که چیری دا احساس وشی چه د تبرکلوز مکروب په نورو برخو د بدن کی
بی غیر له سږو او ستونی هم موجود دی ،امکان لری چه یوه کوچنی نومونه
د نسجونو (چه  biopsyنومیږی) د هغو برخو د بدن څخه چه تصور کیږی
چه تبرکلوز په کی موجود دی واخستل شی .او یا امکان لری چه د ستنی
په واسطه د حجری یا د ما یعاتو یو کوچنی برخه را واخلی .بیا دا نومونه
البراتوار ته د دی لپاره چه وکتل شی چه د تبرکلوز د مکروبنو د تکثر
امکانات لری او که نه واسټول شی (د کرلو آزماینه).
د دی لپاره چه د تبرکلوز مکروبونه ډیر ورو رشد او تکثر کوی امکان لری
چه د کرلو د آزماینه نتیجه ورکول تر  8هفتو پوری ورسیږی .که فعاله
تبرکلوز د تاسو د بدن په یوه برخه کی بی غیر د سږو پیدا شی ،باید چه
تاسو ته د سینی د اکس-ری ترتیب درکړل شی چه وکتل شی چه د تبرکلوز
مکروب د تاسو په سږو کی هم موجود نوی.

د  TB Alertپه باره کی

موسسه دی چه په لویه بریتانیا کی د تبرکلوز
 TB Alertیوازنی خیریه ٔ
مریضی 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.

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
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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

که چیری ستاسو بلغم آزمایښت شی ،البراتوار به دا کوښښ هم وکړی چه
ووینی چه د تبرکلوز مکروب د نومونی څخه د تکثر وړ دی که نه .دی ته د
کرلو آزماښیت وایل کیږی.

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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 TBڅشی ده؟

تبرکلوز( )TBیو باکتریایی ناروغتیا ده چه اکثره په سږو کی پیدا کیږی خو کوالی
شی چه د بدن په هره برخو کی تأثیر ولری .دی ته فعاله  TBوایی .فعاله  TBد
یوی دوریی دواو د خوړلو په واسطه چه لږ تر لږه تر شپږ میاشتی پوری دوام کوی
تداوی کیدونکی دی .یوازی د سږو او د ستونی  TBد عفونت وړ دی خو اکثره
ناروغان ورسته د دوو هفتو د دوا د خوړو څخه د عفونت نه خالسیږی.
دا هم امکان لری چه نا ځرکنده  TBیا د  TBعفونت ولری .دا په دی معنا
چه مکروبونو په تاسو کی موجود دی خو ستاسو بدن هغوی تر کنترول الندی
لری او نه پریږدی چه تاسو ناروغ شی .هغه کسان چه ناڅرکنده  TBلری په
دوی کی د ناروغی هیڅ کومی نښی نه پیدا کیږی او خپله ناروغتیا هم نورو
کسانو ته انتقال نشی ورکولی.

څرنګه په  TBمبت ٔ
ال کیږی؟

کله چه د  TBیو 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  TBد ناروغ سره یی ډیر وخت تیر کړیوی ،زیات امکان لری
چه په  TBمبت ٔ
ال شی (په معمولی توګه مور او پالر او نور کسان چه په یو
کور کی ژوند کوی ،یا په احتمالی توګه ملګری او اندیواالن) TB .د توکولو
او یا د شیانو د مشترک استعمالولو په واسطه نه خپره کیږی.

د  TBنښی کومی دی؟

د تبرکلوز د مریضی معمولی نښی په سږو کی:









ټوخی ،چه د درو هفتو نه دیر دوام کوی .دا امکان لری چه د وچ
ټوخی په ښان او د خارښت سره شروع شی ،او کوالی شی چه د سینی د
نوروعفونتو د ټوخی سره فرق ونلری .د تبرکلوز ټوخی امکان لری تر
هفتی او میاښتی پوری دوام پیدا کړی او ورځ په ورځ د پرمختلولوپه
صورت کی ډیر بد شی.
بی دلیله دنګر کیدل.
په ښپي کی تبه او د انداری نه ډیره خوله کول .دا حرارت چه د ناروغی سره
یوځای دی اکثره په ښپی کی پیدا کیږی او ناروغ ته د ډیری زیاتی خولې سبب
ګرځی ،دومره چه امکان لری ناروغ ته دا ضرورت پیدا شی په نیمه ښپه کی
د بړستنی ټولی روجاییګانی تبدیلی کړی.
د سټړیا او ناروغی غیر عادی احساس په ټول یدن کی.
د اشتها له الس ورکول.

دا ټولی نښی امکان لری چه د نورو ناروغیو عالمی هم وی.
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څرنکه پوه شم چه زه  TBلرم؟

که چیری په تاسو کی دری او یا د درو نه ډیری نښی موجودی وی خپل GP
(ډاکتر) ته ورشی ( سره له دی چه د ډاکتر د معینی په وخت کی کیدای چه دغه
نښانی د بلی مریضی نښی وی) .که چیری فکر وشی چه د  TBامکان یی ښته،
دی به تاسو د سینی یا د  TBمربطه کلینیک ته د ډیرو معیناتو لپاره معرفی کړی.
که چیری تشخیص وشی چه څوک د  TBعفونت لری ،بیا به ډاکتر له هغه نه
مسولین
پوښتنه وکړی چه د چا سره یی ډیر وخت تیر کړی دی .د صحی خدماتو ٔ
به هغه کسانو سره چه د دوی په فکر کی د تبرکلوز په مرض د مبطأل کیدلو په
خطر کی دی تماس ونیسی ،او هغوی به د معینی لپاره وغواړی.
مختلیفی معینی دا دی:

د پوستکی آزماینه ()Mantoux

که چیری په تیر شوی وخت کی ستاسو وجود د  TBد مکروب په خطر
کی وای د پوستکی آزماینه به دا ښکاره کړی .کیدای شی چه تاسو د BCG
واکسین (چه خپله یو بی خطره مکروب لری) ،یا د  TBد مکروب د تنفسولو
په واسطه په خطر کی اوسیدلی یاست .دا آزمایښتTest Mantoux
نومیږی چه د  Mantouxد مایع د پیچکاری کولو په واسطه د تاسو د
پوستکی الندی په ډیر لږ مقدار په اندزه د یوی کوچنی ستنی او پیچکاری په
واسطه تر سره کیږی .دا کیدای شی چه لږ چیچینه وکړی خو دیر وخت لپاره
درد نه لری .د آزمایښت ځای به دوه یا دری ورځی وروسته وکتل شی.

که آزمایښت مثبت وی یو سور پړسیدلی ځای به ښکاره شی .تاسو نباید چه دا
ځای د پالستر سره پټ کړی یا یی وګروی یا یی وموښی ،او یا یی د غوړو ،کریم
یا سینګاری شیان ورباندی وموښی .خو کوالی شی د صابون او اوبه سره یی په
معموله توګه ووینځی .د سوروالی درجه او اندازه مختلیفه ده .په کلینیک کی ډاکتر
یا نرس د آزمیښت نتیجه مطالعه او تاسو ته به توضیع درکړی.

معنی
د پوستکی مثبت آزمایښت څه
ٔ
ور کوی؟

د پوستکی مثبت آزمایښت امکان لری چه څو معنی ولری:
تاسو د  BCGواکسین شوی یاست .که چیری شوی یاست ،د یو کوچنی عکس
العمل د پیښدلو امکان ښته چه دا معمولی وبولی.
امکان لری چه تاسو نا څرګنده  TBولری .امکان لری چه د نا څرګنده  TBد
عفونت د څرګندولو لپاره د تاسو څخه د وینی د آزمایښت غوښتنه وشی.
امکان لری چه فعاله  TBولری او دا ضرورت تاسو ته پیدا شی چه ډاکتر ته
د ډیرو آزمایښتو لپاره والړشی.

معنی
د پوستکی منفی آزمایښت څه
ٔ
ور کوی؟

یعنی احتمال لری چه تر اوسه پوری تاسو د  TBد مکروب د عفونت په خطر
کی نه یاست .مګر د دی احتمال هم ښته چه آزمایښت د اصلی وخت نه ږر نیول
شویدی یا ستاسو بدن د آزمایښت په مقال کی د عکس العملو وړیا نلری.
امکان لری چه دا آزمایښت ښپږو هفتو نه وروسته بیرته تکرار شی .منفی
معنی نه دی چه تاسو  TBنلری.
نتیجه مدام په دا
ٔ
که چیری تاسو  TBونلری خو په هغه ځای کی چه تاسو ژوند کوی او یا
د تاسو کار په خاطر دا فکر وشی چه تاسو د نورو افرادو په نسبت ډیر د
دی ناروغتیا د نیولو په خطر کی یاست ،امکان لری چه تاسو ته د BCG
مصونیت سازش لری (لکه هغه
واکسین درکړای شی .که ستاسو بدن د ٔ
خلک چه  HIVلری یا هغه ناروغانو چه د بدن یو غړی یی تبدیل شویدی)
نو تاسو ته به د  BCGواکسین درنکړل شی ،ځکه چه په دی حاالتو کی د
فعاله واکسین خطر ډیر لوړ دی.

د وینی آزماینه

د وینی یو مخصوصه آزمایښت د  TBلپاره دی .که د تاسو د پوستکی
آزمایښت مثبت وی او تاسو د یو چا سره چه د  TBعفونت لری په تماس
کی وای (خو په تاسو کی کومی نښی موجود ندی) ،امکان لری چه د تاسو
څخه د آزمایښت غوښتنه وشی چه وکتل شی تاسو ناڅرګنده  TBلری یا نه.
که چیری د وینی د آزمایښت نتیجه مثبت وی ،کیدای شی په تاسو باندی
نوری آزمایشت اجرا شی چه وکتل شی چه تاسو فعاله  TBلری یا نه.

د  TBهغه ناروغان چه د  ۳۵کالو نه کم عمر لری امکان لری چه د تداوی
لپاره د یو دوره دوا چه دری او یا ښپږ میاښتی پوری دوام کوی ورکړل شی.
هغه کسان چه د  ۳۵کالو نه ډیر عمر ولری او د  HIVعفونت ونلری ،هغوی
ته به دوا ورنکړل شی ځکه چه د  TBپه ضد دوا یو لوړ نقصان په ینه باندی
راوړی .هغه کسانو ته چه  HIVولری ضرور به دوا ورکړل شی ،مهمه ندی
چه څو کلن وی ،د دی په خاطر چه ناڅرګنده  TBامکان لری چه په آسانی فعاله
شی او پس له دی نه د  HIVناروغی پرمختګ ته سرعت ورکړی.

د سینی اکس -ری

که چییری د  TBنښی ولری ،د سینی د اکس-ری لپاره به واسټول شی .دا
آزمایښت به ډاکتر ته وښویی چه  TBد تاسو په سږو کی موجود دی که ندی
او یا په کم وخت کی موجود وه او که نه.
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