
تبرکلور
ستاسو ٔسوالونه ته

ځوابونه درکړل شویدی
په تیرو لسو کالو کی په UK کی تقریبًا  %20 زیاتوالی راغلی دی چه د دی 

نه %50 په لندن کی دی. دا شمیر تر اوسه پوری هم زیاتږی.

کوالی شم چه د نورو مریضانو/ګروپو سره د مرستی کولو 
لپاره تماس ونیسم؟ 

 TB Alert که تاسو غواړی چه د نورو ناروغانو سره خبری وکړی، لطفًا د
سره تماس ونیسی. د تماس مشخصات د دی ورقی په شاه کی پیدا کیږی.

آیا زه کومه مرسته کوالی شم؟
تاسو کوالی شی چه د TB Alert چه یو خیریه مٔوسه دی او غواړی چه د 

TB په باره کی خلکو ته آګاهی ورکړی او په UK او پرمختلونکو هیوادو کی 
د پروژو مصرف ورکوی، ملګری ووسیږی.

ولی مونږ ستاسو مرسته او حمایی ته ضرورت لرو؟
TB Alert د طبی کار کونکو، دولت، غیردولتی مٔوسیسی او د اجتماع د 

افرادو سره کار کوی چه په لویه بریتانیا کی د TB په باره کی آګاهی ورکړی. 
TB Alert د دی لپاره هم مبارزه کوی چه ډیره توجوع TB ته وشی او په 

جهانی توګه ډیر مریضان تداوی ته چه د دوی حق دی الره پیدا کړی.

TB Alert په پرمختلونکو هیوادو کی د پورژو څخه حمایت کوی چه ټول 
مریضان کوال شی چه په مناسب ډول تداوی شی.   

TB Alert یوازنی تخصصی خیریه مٔوسسه دی چه په UK کی فعالیت او په 
جهانی توګه د تبرکلوز په مقابل مبارزه کوی.

تاسو کوالی شی مرسته وکړی!

دا د دی ارزښت لری چه BCG په بالغ عمر او یا د سفر په 
وخت کی ولګیږی؟

تحقیقات دا څرګندوی چه BCG په هغو کسانو باندی چه د 35 کالو نه ډیر عمر 
ولری ډیرلږ اثر کوی. یوازی هغو بالغو کسان چه د 35 کالو نه کم عمر لری او 
د خپلی وظیفی په خاطر په خطر کی اوسیګی لکه هغه افراد چه  په صحت عامه 

کی، یا د لویانو سره او یا په لیلیو کی د بی کورنو او مهاجرانو لپاره کار کوی 
 BCG او هم د البراتوار، بندی خانی او بیطاریه کارکونکو ته امکان لری چه

توصیه وشی. هغه کوچنیانو ته چه د 16 کالو نه کم عمر لری او د BCG واکسین 
 TB نوی شوی او غواړی چه د درو میاشتو نه ډیر په یو مملکت کی چه هلته د
ناروغانو شمیر ډیر وی ژوند وکړی توصیه کیږی چه د پوسیکی آزماینه وکړی 

چه وکتل شی چه BCG ته ضرورت ښته او که نه. معمواًل  BCG د سفر لپاره او 
د هغی آزماینه باید په خصوصی ډول اجرا شی.

هر څوک کوالی شی چه په TB مبتالٔٔ شی؟
هر څوک کوالی شی چه په TB مبتالٔٔ شی )د پخوانی TB نارغانو په لیست 

کی د UK د کابینی وزیر، د جهان څو مشهور سندرغاړی او یو لوی عیسوی 
)Archbishop( داخل دی( ولی هغه کسان چه خراب حالت یا ضیعف  رهبر
غذأیی رژیم لری )لکه بی کوره کسان یا هغه خلک چه په پرمختلونکو هیواد 

کی ژوند کوی( یا هغه کسان چه بله مریضی – خصوصًا HIV ولری ډیر 
امکان لری چه په دی باندی مبتالٔٔ شی.

که زه د TB اندیښنه لرم د چا سره خبری وکړم؟
که چیری تاسو اندیښمن یاست چه خپله یا د تاسو یو آشنا د TB کومی نښی 

 ولری، باید د دی په باره کی خپل ډاکتر سره وغږیږی.

ممکنه دی چه TB دوباره پیښه شی؟
ساده ځواب، بلی، دا امکان ښته. که چیری تاسو شکمن یاست، لطفًا د خپل 

 GP )ډاکتر( سره مشاوره وکړی.

TB څومره معموله دی؟
په هغه پرمختلونکو هیوادو کی چه یا خلک تداوی ته الس لرنه او یا د تداوی 

پیسی نلری TB ډیره پیدا کیږی. د خلکو پیغور هم د دی مریضی په هکله 
کیدای شی چه مریضان د تداوی د لټولو څخه ودروی. د دی په خاطر هر کال 

 TB 2 ملیونه خلک مړه کیږی – سره له دی چه فکر کیږی چه  تقریبًا 
کیدونکی دی.       تداوی 

Hon. President: Sir John Crofton MA MD FRCP )Ed and Lon(
Patron: Archbishop Desmond Tutu
Chair: Mr. Paul Sommerfeld
Secretary: Prof. Peter Davies

TB Alert,
Community Base,

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

 د زیاتو معلوماتو یا د دی ورقی د کاپیانو په الس راوړو لپاره لطفاً 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   
784 234 01273  شماره تماس ونیسی)صرف د رسمیاتو په وخت کی(.

یا زمونږ په ویب ساسټ www.tbalert.org کی تماس ونیسی. 

TB Alert یوازنی خیریه مٔوسسه دی چه په لویه بریتانیا کی د تبرکلوز 
د 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. 

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

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

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

 )Ed and Lon( MA MD FRCP  Sir John Crofton :اد ټولو رٔیس
Desmond Tutu :معاون

     Mr. Paul Sommerfeld مدیر:
Prof. Peter Davies :منشی

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!!

د ناروغانو لپاره معلومات
Pashto 2009
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تبرکلور
ستاسو ٔسوالونه ته

ځوابونه درکړل شویدی
په تیرو لسو کالو کی په UK کی تقریبًا  %20 زیاتوالی راغلی دی چه د دی 

نه %50 په لندن کی دی. دا شمیر تر اوسه پوری هم زیاتږی.

کوالی شم چه د نورو مریضانو/ګروپو سره د مرستی کولو 
لپاره تماس ونیسم؟ 

 TB Alert که تاسو غواړی چه د نورو ناروغانو سره خبری وکړی، لطفًا د
سره تماس ونیسی. د تماس مشخصات د دی ورقی په شاه کی پیدا کیږی.

آیا زه کومه مرسته کوالی شم؟
تاسو کوالی شی چه د TB Alert چه یو خیریه مٔوسه دی او غواړی چه د 

TB په باره کی خلکو ته آګاهی ورکړی او په UK او پرمختلونکو هیوادو کی 
د پروژو مصرف ورکوی، ملګری ووسیږی.

ولی مونږ ستاسو مرسته او حمایی ته ضرورت لرو؟
TB Alert د طبی کار کونکو، دولت، غیردولتی مٔوسیسی او د اجتماع د 

افرادو سره کار کوی چه په لویه بریتانیا کی د TB په باره کی آګاهی ورکړی. 
TB Alert د دی لپاره هم مبارزه کوی چه ډیره توجوع TB ته وشی او په 

جهانی توګه ډیر مریضان تداوی ته چه د دوی حق دی الره پیدا کړی.

TB Alert په پرمختلونکو هیوادو کی د پورژو څخه حمایت کوی چه ټول 
مریضان کوال شی چه په مناسب ډول تداوی شی.   

TB Alert یوازنی تخصصی خیریه مٔوسسه دی چه په UK کی فعالیت او په 
جهانی توګه د تبرکلوز په مقابل مبارزه کوی.

تاسو کوالی شی مرسته وکړی!

دا د دی ارزښت لری چه BCG په بالغ عمر او یا د سفر په 
وخت کی ولګیږی؟

تحقیقات دا څرګندوی چه BCG په هغو کسانو باندی چه د 35 کالو نه ډیر عمر 
ولری ډیرلږ اثر کوی. یوازی هغو بالغو کسان چه د 35 کالو نه کم عمر لری او 
د خپلی وظیفی په خاطر په خطر کی اوسیګی لکه هغه افراد چه  په صحت عامه 

کی، یا د لویانو سره او یا په لیلیو کی د بی کورنو او مهاجرانو لپاره کار کوی 
 BCG او هم د البراتوار، بندی خانی او بیطاریه کارکونکو ته امکان لری چه

توصیه وشی. هغه کوچنیانو ته چه د 16 کالو نه کم عمر لری او د BCG واکسین 
 TB نوی شوی او غواړی چه د درو میاشتو نه ډیر په یو مملکت کی چه هلته د
ناروغانو شمیر ډیر وی ژوند وکړی توصیه کیږی چه د پوسیکی آزماینه وکړی 

چه وکتل شی چه BCG ته ضرورت ښته او که نه. معمواًل  BCG د سفر لپاره او 
د هغی آزماینه باید په خصوصی ډول اجرا شی.

هر څوک کوالی شی چه په TB مبتالٔٔ شی؟
هر څوک کوالی شی چه په TB مبتالٔٔ شی )د پخوانی TB نارغانو په لیست 

کی د UK د کابینی وزیر، د جهان څو مشهور سندرغاړی او یو لوی عیسوی 
)Archbishop( داخل دی( ولی هغه کسان چه خراب حالت یا ضیعف  رهبر
غذأیی رژیم لری )لکه بی کوره کسان یا هغه خلک چه په پرمختلونکو هیواد 

کی ژوند کوی( یا هغه کسان چه بله مریضی – خصوصًا HIV ولری ډیر 
امکان لری چه په دی باندی مبتالٔٔ شی.

که زه د TB اندیښنه لرم د چا سره خبری وکړم؟
که چیری تاسو اندیښمن یاست چه خپله یا د تاسو یو آشنا د TB کومی نښی 

 ولری، باید د دی په باره کی خپل ډاکتر سره وغږیږی.

ممکنه دی چه TB دوباره پیښه شی؟
ساده ځواب، بلی، دا امکان ښته. که چیری تاسو شکمن یاست، لطفًا د خپل 

 GP )ډاکتر( سره مشاوره وکړی.

TB څومره معموله دی؟
په هغه پرمختلونکو هیوادو کی چه یا خلک تداوی ته الس لرنه او یا د تداوی 

پیسی نلری TB ډیره پیدا کیږی. د خلکو پیغور هم د دی مریضی په هکله 
کیدای شی چه مریضان د تداوی د لټولو څخه ودروی. د دی په خاطر هر کال 

 TB 2 ملیونه خلک مړه کیږی – سره له دی چه فکر کیږی چه  تقریبًا 
کیدونکی دی.       تداوی 

Hon. President: Sir John Crofton MA MD FRCP )Ed and Lon(
Patron: Archbishop Desmond Tutu
Chair: Mr. Paul Sommerfeld
Secretary: Prof. Peter Davies

TB Alert,
Community Base,

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

 د زیاتو معلوماتو یا د دی ورقی د کاپیانو په الس راوړو لپاره لطفاً 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   
784 234 01273  شماره تماس ونیسی)صرف د رسمیاتو په وخت کی(.

یا زمونږ په ویب ساسټ www.tbalert.org کی تماس ونیسی. 

TB Alert یوازنی خیریه مٔوسسه دی چه په لویه بریتانیا کی د تبرکلوز 
د 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. 

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

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

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

 )Ed and Lon( MA MD FRCP  Sir John Crofton :اد ټولو رٔیس
Desmond Tutu :معاون

     Mr. Paul Sommerfeld مدیر:
Prof. Peter Davies :منشی

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!!
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تبرکلور
ستاسو ٔسوالونه ته

ځوابونه درکړل شویدی
په تیرو لسو کالو کی په UK کی تقریبًا  %20 زیاتوالی راغلی دی چه د دی 

نه %50 په لندن کی دی. دا شمیر تر اوسه پوری هم زیاتږی.

کوالی شم چه د نورو مریضانو/ګروپو سره د مرستی کولو 
لپاره تماس ونیسم؟ 

 TB Alert که تاسو غواړی چه د نورو ناروغانو سره خبری وکړی، لطفًا د
سره تماس ونیسی. د تماس مشخصات د دی ورقی په شاه کی پیدا کیږی.

آیا زه کومه مرسته کوالی شم؟
تاسو کوالی شی چه د TB Alert چه یو خیریه مٔوسه دی او غواړی چه د 

TB په باره کی خلکو ته آګاهی ورکړی او په UK او پرمختلونکو هیوادو کی 
د پروژو مصرف ورکوی، ملګری ووسیږی.

ولی مونږ ستاسو مرسته او حمایی ته ضرورت لرو؟
TB Alert د طبی کار کونکو، دولت، غیردولتی مٔوسیسی او د اجتماع د 

افرادو سره کار کوی چه په لویه بریتانیا کی د TB په باره کی آګاهی ورکړی. 
TB Alert د دی لپاره هم مبارزه کوی چه ډیره توجوع TB ته وشی او په 

جهانی توګه ډیر مریضان تداوی ته چه د دوی حق دی الره پیدا کړی.

TB Alert په پرمختلونکو هیوادو کی د پورژو څخه حمایت کوی چه ټول 
مریضان کوال شی چه په مناسب ډول تداوی شی.   

TB Alert یوازنی تخصصی خیریه مٔوسسه دی چه په UK کی فعالیت او په 
جهانی توګه د تبرکلوز په مقابل مبارزه کوی.

تاسو کوالی شی مرسته وکړی!

دا د دی ارزښت لری چه BCG په بالغ عمر او یا د سفر په 
وخت کی ولګیږی؟

تحقیقات دا څرګندوی چه BCG په هغو کسانو باندی چه د 35 کالو نه ډیر عمر 
ولری ډیرلږ اثر کوی. یوازی هغو بالغو کسان چه د 35 کالو نه کم عمر لری او 
د خپلی وظیفی په خاطر په خطر کی اوسیګی لکه هغه افراد چه  په صحت عامه 

کی، یا د لویانو سره او یا په لیلیو کی د بی کورنو او مهاجرانو لپاره کار کوی 
 BCG او هم د البراتوار، بندی خانی او بیطاریه کارکونکو ته امکان لری چه

توصیه وشی. هغه کوچنیانو ته چه د 16 کالو نه کم عمر لری او د BCG واکسین 
 TB نوی شوی او غواړی چه د درو میاشتو نه ډیر په یو مملکت کی چه هلته د
ناروغانو شمیر ډیر وی ژوند وکړی توصیه کیږی چه د پوسیکی آزماینه وکړی 

چه وکتل شی چه BCG ته ضرورت ښته او که نه. معمواًل  BCG د سفر لپاره او 
د هغی آزماینه باید په خصوصی ډول اجرا شی.

هر څوک کوالی شی چه په TB مبتالٔٔ شی؟
هر څوک کوالی شی چه په TB مبتالٔٔ شی )د پخوانی TB نارغانو په لیست 

کی د UK د کابینی وزیر، د جهان څو مشهور سندرغاړی او یو لوی عیسوی 
)Archbishop( داخل دی( ولی هغه کسان چه خراب حالت یا ضیعف  رهبر
غذأیی رژیم لری )لکه بی کوره کسان یا هغه خلک چه په پرمختلونکو هیواد 

کی ژوند کوی( یا هغه کسان چه بله مریضی – خصوصًا HIV ولری ډیر 
امکان لری چه په دی باندی مبتالٔٔ شی.

که زه د TB اندیښنه لرم د چا سره خبری وکړم؟
که چیری تاسو اندیښمن یاست چه خپله یا د تاسو یو آشنا د TB کومی نښی 

 ولری، باید د دی په باره کی خپل ډاکتر سره وغږیږی.

ممکنه دی چه TB دوباره پیښه شی؟
ساده ځواب، بلی، دا امکان ښته. که چیری تاسو شکمن یاست، لطفًا د خپل 

 GP )ډاکتر( سره مشاوره وکړی.

TB څومره معموله دی؟
په هغه پرمختلونکو هیوادو کی چه یا خلک تداوی ته الس لرنه او یا د تداوی 

پیسی نلری TB ډیره پیدا کیږی. د خلکو پیغور هم د دی مریضی په هکله 
کیدای شی چه مریضان د تداوی د لټولو څخه ودروی. د دی په خاطر هر کال 

 TB 2 ملیونه خلک مړه کیږی – سره له دی چه فکر کیږی چه  تقریبًا 
کیدونکی دی.       تداوی 

Hon. President: Sir John Crofton MA MD FRCP )Ed and Lon(
Patron: Archbishop Desmond Tutu
Chair: Mr. Paul Sommerfeld
Secretary: Prof. Peter Davies

TB Alert,
Community Base,

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

 د زیاتو معلوماتو یا د دی ورقی د کاپیانو په الس راوړو لپاره لطفاً 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   
784 234 01273  شماره تماس ونیسی)صرف د رسمیاتو په وخت کی(.

یا زمونږ په ویب ساسټ www.tbalert.org کی تماس ونیسی. 

TB Alert یوازنی خیریه مٔوسسه دی چه په لویه بریتانیا کی د تبرکلوز 
د 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. 

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

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

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

 )Ed and Lon( MA MD FRCP  Sir John Crofton :اد ټولو رٔیس
Desmond Tutu :معاون

     Mr. Paul Sommerfeld مدیر:
Prof. Peter Davies :منشی

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!!
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 ستړیا)د انرږی کموالی او بی اندازی ستړیا(
 د مرغړیو پړسیدل

 د اشتها له السه ورکول
  ټوخیدل د وینی سره )دا حالت ډیر لږ پیدا کیږی او عاجلی تداوی ته 

ضرورت لری(  

TB کوالی شی چه په نورو سیمو د بدن کی د درد او پرسیدنی سبب وګرځی. 
په ماشومانو او په احتمالی توګه په بالغو کسانو کی TB کیدای شی چه د اغشیه 

آماسو سبب وکرځی.

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 مایعنه خانی کی وږغیږی.

TB څرنګه تشخیص کیږی؟
د تاسو نه به وغوښتل شی چه د خپل د بلغم یوه نومونه چه په هغه کی 

باکتریاوی د تبرکلوز با عث کیږی ورکړی. کی چیری باکتریا موجودی وی، 
هغوی ته به د مکروسکوب په واسطه وکتل شی او یا به په البراتوار کی 

په یوه تیوب کی وکرل شی. په بعضی حالتو کی کیدای شی چه د پوستکی 
آزماینه یا د وینی آزماینه او یا د سینی اکس- ری ارایه شی.

که چیری زه TB ولرم مجبور یم چه په شفاخانی کی بستر شم؟
نه، حتٔی که چیری تاسو د مریضی د تشخیص تأید او د یوی لنډی مودی لپاره 

شفاخانی ته غوښتل شوی یاست. 

د TB تداوی څرنګه دی؟
ستاسو ډاکتر یا نرس تاسو ته څلور مختلیفی دواوی د دوه میاشتی لپاره 

 درکوی. دغه دواوی دا دی:

 Rifampicin 
Isoniazid 

Pyrazinamide 
Ethambutol 

) د Isoniazid, Rifampicin او Pyrainamide د ترکیب څخه کیدای 
شی چه Rifater جوړشی(. 

د دوه میاشتو نه وروسته او یا کله چه باکتریاوی د هغو دواو په مقابل کی 
چه تاسو ته درکړل شویدی آزمایښیت شوه، کیدای شی چه درمل په دغه دوه 
داروګانو کی کموالی پیدا کړی: Isoniazid او Rifampicin )د هغوی د 

ترکیب څخه کیدای شی چه Rifinah جوړ شی( 

کیدای شی دا تابلیتونه د جانبی اثراتو سبب وګرځی؟
Rifampicin به د متیازی او د بدن نورو افرازاتو رنګ لکه اوښکی په سره 

او نارنجی تبدیلوی. 
دا د نورو دواو سره هم مقابل کیږی، مخصوصًا د امیندواری د مخنیوی هورمونونه 

) خوراکی، القأ شوی او نورو( تأثیر کوی. د دی لپاره ډیره ممهمه دی چه خپل 
ډاکتر ته کله چه تا سو ته د نورو داروګانو نسخی درکوی د خپلی د TB د تداوی 

څخه خبر کړی. 

دا تابلیتونه کیدای شی چه په احتمالی توګه د الندی آثراتو سبب شی:

 بخار
 زړه بدیدنه

 مږی او ستنی
  د زیړی ناروغی )د پوستکی یا د سترګو زیړ کیدل(، که چیری مو دا نښی 

ولیدی، لطفًا د دوا خوړل پریږدی او ږر تر ږره د تداوی کوښښ وکړی.

که چیری دا مشکالت پیښ شول د TB نرس یا ډاکتر سره تماس ونیسی.

هغه کسان چه د TB د مریض سره په نږدی تماس کی دی 
څه وکړی؟

د TB تخصوصی نرس به تاسو نه وغواړی چه یو لیست د هغو کسانو څخه 
چه ډیر وخت یی د تاسو سره تیر کړی دی جوړ کړی. بیا به هغوی د سیمی 

کلینیک ته د معینی لپاره وغوښتل شی. امکان لری چه په دغو معینو کی د 
وینی آزما ینه یا د پوستکی آزماینه او یا د سینی اکس- ری شامل وی. 

د TB څخه مخنیوی کوالی شو؟ 
یو واکسین د BCG په نوم موجود دی.  خو تصور کیږی چه په ټولو مواردو 

کی مٔوثر نوی، د هغه ډیر ښه تأثیر په ماشومانو کی د وخیم TB رقمونو په مقابل  
کی لکه د اغشیه آماس TB دی.  BCG په جهان کی د نورو واکسینونه په نسبت 
ډیر استعمال کیږی، خو بیا هم په هر کال کی 9 میلیونه خلک )چه اکثره د هغوی 

څخه BCG شویدی( په TB مبتالٔٔ کیږی. نوی واکسینونه په انکشاف کی دی. 
اوس په لویه بریتانیا کی BCG هغو واړه ماشومانو ته چه ډیر د TB د عفونت 
په خطر کی دی او بعضی هغو بالغو کسانو ته چه په خاصو خطری حاالتو کی 

پاڼی لپاره په  BCG  قرار لری ورکول کیږی. د ډیرو معلوماتو او زمونږ د
0995 456 0845 شماره سره تماس ونیسی.

 TB Alert زه هیله لرم چه په الندی طریقو کی د
ملګری ووسیږم )لطفًا په مناسب بکس کی یو✔ کش کړی(

A: د اعانی ورکولو په واسطه
چک د ...................................................پوندو په مقدار  □

 UK لطفًا دا او زما د آینده اعانی د مرستی د تحفی په ښان وبولی. زه د  □ 
یو مالیه ورکونکی یم.*  

تاریخ: ...............................................................................................   
  * که په دی بکس کی تیک کش کړی، ممکن دی چه TB Alert د Inland Revenue څخه د هر پوند 

چه اعانه ورکړ شویدی 28.2 پنسو غوښتنه وکړی، او که چیری تاسو د لویی مالیه ورکونکی یاست نو 

کوالی شی چه خپله د ټیټی او جګی مالیی د فرق غوښتنه واپس وکړی. لطفًا په یاد ولری چه مونږ ته خبر 

راکړی که چیری نور د پخوانی درآمد مالیی په مقدار د درآمد یا د سرمایه د الس راوړو مالیه نه ورکوی. 

□  زه غواړم چه په منظمه توګه اعانه ورکړم، لطفًا ما ته د دایمی پروګرام 
فورمه راولیږی.

□  په نظر کی لرم چه په خپله وصیتنامه کی TB Alert ته پیسی پریږدم.

B: د دوطلبو کار کولو په واسطه
زه مخصوصًا د دغو کارو عالقمندی لرم
□  حمایت او د مطبوعاتو سره کار کول

□  د نقدی کمکونو جمعه کول په خپله محلی سیمه کی
□   د جریاناتو پرمخ بیول یا حمایت

□  مصاحبه کول د مطبوعاتو سره )یوازی مریضانو/پخوانی مریضانو سره(
□  مرسته کول د اداری په کارو کی        

لطفًا یی په غټو تورو سره ولیکی

 تاریخ:............................لقب )Mr/Mrs/Miss/Ms( یا نوری:...........................  

 تخلص:..................................................................................................

نوم:......................................................................................................

آدرس:...................................................................................................

...........................................................................................................

....................................................... د پوستی کود نمبر.............................. 

تلیفون: ..................................................................................................

فکس: ....................................................................................................

ایمیل: ....................................................................................................

□  TB Alert به ستاسو مشخصات زمونږ په دیتا بیس کی وساتی او تاسو ته به د آخری کارونه راپور درواستوی. مونږ به 
تاسو ته د ډیرو خطونو مزاحمت ونکړو!  که چیری تاسو هیله لری چه تاسو ته بیخی ونه لیکو، لطفاً دلته خط کش کړی. 

□  که تاسو د TB Alert څخه غواړی چه ستاسو نوم نورو ته لکه د پاملرونه سازمانونه ته ورنکړی لطفاً دلته خط کش کړی.

تبرکلوز )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 شپږو میاشتو پوری دوام کوی تقریبًا همیشه تداوی کیدونکی دی. 
یوازی د سږو یا 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 شږو TB یو ناروغ 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 د ناروغ سره 

یی 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 ډیرو ساعاتو لپاره په تماس کی ووسیږی. TB د توکولو او یا د شیانو د 

مشترک استعمالولو په واسطه نه خپره کیږی.

TB څرنګه تأثیر کوی؟
د TB مریضاتن امکان لری چه یو څو د الندی نښی ولری:

  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 ډنګر کیدل

وسیږو ونه  کی  امن  په  ټول  مونږ  چه  ترڅو  ندی  کی  امن  په  څوک  هیڅ 

)TB Alert ته د ورکولو وړ   (

)لطفًا په مناسب ځای باندی دایره وکاږی(
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 ستړیا)د انرږی کموالی او بی اندازی ستړیا(
 د مرغړیو پړسیدل

 د اشتها له السه ورکول
  ټوخیدل د وینی سره )دا حالت ډیر لږ پیدا کیږی او عاجلی تداوی ته 

ضرورت لری(  

TB کوالی شی چه په نورو سیمو د بدن کی د درد او پرسیدنی سبب وګرځی. 
په ماشومانو او په احتمالی توګه په بالغو کسانو کی TB کیدای شی چه د اغشیه 

آماسو سبب وکرځی.

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 مایعنه خانی کی وږغیږی.

TB څرنګه تشخیص کیږی؟
د تاسو نه به وغوښتل شی چه د خپل د بلغم یوه نومونه چه په هغه کی 

باکتریاوی د تبرکلوز با عث کیږی ورکړی. کی چیری باکتریا موجودی وی، 
هغوی ته به د مکروسکوب په واسطه وکتل شی او یا به په البراتوار کی 

په یوه تیوب کی وکرل شی. په بعضی حالتو کی کیدای شی چه د پوستکی 
آزماینه یا د وینی آزماینه او یا د سینی اکس- ری ارایه شی.

که چیری زه TB ولرم مجبور یم چه په شفاخانی کی بستر شم؟
نه، حتٔی که چیری تاسو د مریضی د تشخیص تأید او د یوی لنډی مودی لپاره 

شفاخانی ته غوښتل شوی یاست. 

د TB تداوی څرنګه دی؟
ستاسو ډاکتر یا نرس تاسو ته څلور مختلیفی دواوی د دوه میاشتی لپاره 

 درکوی. دغه دواوی دا دی:

 Rifampicin 
Isoniazid 

Pyrazinamide 
Ethambutol 

) د Isoniazid, Rifampicin او Pyrainamide د ترکیب څخه کیدای 
شی چه Rifater جوړشی(. 

د دوه میاشتو نه وروسته او یا کله چه باکتریاوی د هغو دواو په مقابل کی 
چه تاسو ته درکړل شویدی آزمایښیت شوه، کیدای شی چه درمل په دغه دوه 
داروګانو کی کموالی پیدا کړی: Isoniazid او Rifampicin )د هغوی د 

ترکیب څخه کیدای شی چه Rifinah جوړ شی( 

کیدای شی دا تابلیتونه د جانبی اثراتو سبب وګرځی؟
Rifampicin به د متیازی او د بدن نورو افرازاتو رنګ لکه اوښکی په سره 

او نارنجی تبدیلوی. 
دا د نورو دواو سره هم مقابل کیږی، مخصوصًا د امیندواری د مخنیوی هورمونونه 

) خوراکی، القأ شوی او نورو( تأثیر کوی. د دی لپاره ډیره ممهمه دی چه خپل 
ډاکتر ته کله چه تا سو ته د نورو داروګانو نسخی درکوی د خپلی د TB د تداوی 

څخه خبر کړی. 

دا تابلیتونه کیدای شی چه په احتمالی توګه د الندی آثراتو سبب شی:

 بخار
 زړه بدیدنه

 مږی او ستنی
  د زیړی ناروغی )د پوستکی یا د سترګو زیړ کیدل(، که چیری مو دا نښی 

ولیدی، لطفًا د دوا خوړل پریږدی او ږر تر ږره د تداوی کوښښ وکړی.

که چیری دا مشکالت پیښ شول د TB نرس یا ډاکتر سره تماس ونیسی.

هغه کسان چه د TB د مریض سره په نږدی تماس کی دی 
څه وکړی؟

د TB تخصوصی نرس به تاسو نه وغواړی چه یو لیست د هغو کسانو څخه 
چه ډیر وخت یی د تاسو سره تیر کړی دی جوړ کړی. بیا به هغوی د سیمی 

کلینیک ته د معینی لپاره وغوښتل شی. امکان لری چه په دغو معینو کی د 
وینی آزما ینه یا د پوستکی آزماینه او یا د سینی اکس- ری شامل وی. 

د TB څخه مخنیوی کوالی شو؟ 
یو واکسین د BCG په نوم موجود دی.  خو تصور کیږی چه په ټولو مواردو 

کی مٔوثر نوی، د هغه ډیر ښه تأثیر په ماشومانو کی د وخیم TB رقمونو په مقابل  
کی لکه د اغشیه آماس TB دی.  BCG په جهان کی د نورو واکسینونه په نسبت 
ډیر استعمال کیږی، خو بیا هم په هر کال کی 9 میلیونه خلک )چه اکثره د هغوی 

څخه BCG شویدی( په TB مبتالٔٔ کیږی. نوی واکسینونه په انکشاف کی دی. 
اوس په لویه بریتانیا کی BCG هغو واړه ماشومانو ته چه ډیر د TB د عفونت 
په خطر کی دی او بعضی هغو بالغو کسانو ته چه په خاصو خطری حاالتو کی 

پاڼی لپاره په  BCG  قرار لری ورکول کیږی. د ډیرو معلوماتو او زمونږ د
0995 456 0845 شماره سره تماس ونیسی.

 TB Alert زه هیله لرم چه په الندی طریقو کی د
ملګری ووسیږم )لطفًا په مناسب بکس کی یو✔ کش کړی(

A: د اعانی ورکولو په واسطه
چک د ...................................................پوندو په مقدار  □

 UK لطفًا دا او زما د آینده اعانی د مرستی د تحفی په ښان وبولی. زه د  □ 
یو مالیه ورکونکی یم.*  

تاریخ: ...............................................................................................   
  * که په دی بکس کی تیک کش کړی، ممکن دی چه TB Alert د Inland Revenue څخه د هر پوند 

چه اعانه ورکړ شویدی 28.2 پنسو غوښتنه وکړی، او که چیری تاسو د لویی مالیه ورکونکی یاست نو 

کوالی شی چه خپله د ټیټی او جګی مالیی د فرق غوښتنه واپس وکړی. لطفًا په یاد ولری چه مونږ ته خبر 

راکړی که چیری نور د پخوانی درآمد مالیی په مقدار د درآمد یا د سرمایه د الس راوړو مالیه نه ورکوی. 

□  زه غواړم چه په منظمه توګه اعانه ورکړم، لطفًا ما ته د دایمی پروګرام 
فورمه راولیږی.

□  په نظر کی لرم چه په خپله وصیتنامه کی TB Alert ته پیسی پریږدم.

B: د دوطلبو کار کولو په واسطه
زه مخصوصًا د دغو کارو عالقمندی لرم
□  حمایت او د مطبوعاتو سره کار کول

□  د نقدی کمکونو جمعه کول په خپله محلی سیمه کی
□   د جریاناتو پرمخ بیول یا حمایت

□  مصاحبه کول د مطبوعاتو سره )یوازی مریضانو/پخوانی مریضانو سره(
□  مرسته کول د اداری په کارو کی        

لطفًا یی په غټو تورو سره ولیکی

 تاریخ:............................لقب )Mr/Mrs/Miss/Ms( یا نوری:...........................  

 تخلص:..................................................................................................

نوم:......................................................................................................

آدرس:...................................................................................................

...........................................................................................................

....................................................... د پوستی کود نمبر.............................. 

تلیفون: ..................................................................................................

فکس: ....................................................................................................

ایمیل: ....................................................................................................

□  TB Alert به ستاسو مشخصات زمونږ په دیتا بیس کی وساتی او تاسو ته به د آخری کارونه راپور درواستوی. مونږ به 
تاسو ته د ډیرو خطونو مزاحمت ونکړو!  که چیری تاسو هیله لری چه تاسو ته بیخی ونه لیکو، لطفاً دلته خط کش کړی. 

□  که تاسو د TB Alert څخه غواړی چه ستاسو نوم نورو ته لکه د پاملرونه سازمانونه ته ورنکړی لطفاً دلته خط کش کړی.

تبرکلوز )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 شپږو میاشتو پوری دوام کوی تقریبًا همیشه تداوی کیدونکی دی. 
یوازی د سږو یا 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 شږو TB یو ناروغ 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 د ناروغ سره 

یی 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 ډیرو ساعاتو لپاره په تماس کی ووسیږی. TB د توکولو او یا د شیانو د 

مشترک استعمالولو په واسطه نه خپره کیږی.

TB څرنګه تأثیر کوی؟
د TB مریضاتن امکان لری چه یو څو د الندی نښی ولری:

  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 ډنګر کیدل

وسیږو ونه  کی  امن  په  ټول  مونږ  چه  ترڅو  ندی  کی  امن  په  څوک  هیڅ 

)TB Alert ته د ورکولو وړ   (

)لطفًا په مناسب ځای باندی دایره وکاږی(
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 ستړیا)د انرږی کموالی او بی اندازی ستړیا(
 د مرغړیو پړسیدل

 د اشتها له السه ورکول
  ټوخیدل د وینی سره )دا حالت ډیر لږ پیدا کیږی او عاجلی تداوی ته 

ضرورت لری(  

TB کوالی شی چه په نورو سیمو د بدن کی د درد او پرسیدنی سبب وګرځی. 
په ماشومانو او په احتمالی توګه په بالغو کسانو کی TB کیدای شی چه د اغشیه 

آماسو سبب وکرځی.

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 مایعنه خانی کی وږغیږی.

TB څرنګه تشخیص کیږی؟
د تاسو نه به وغوښتل شی چه د خپل د بلغم یوه نومونه چه په هغه کی 

باکتریاوی د تبرکلوز با عث کیږی ورکړی. کی چیری باکتریا موجودی وی، 
هغوی ته به د مکروسکوب په واسطه وکتل شی او یا به په البراتوار کی 

په یوه تیوب کی وکرل شی. په بعضی حالتو کی کیدای شی چه د پوستکی 
آزماینه یا د وینی آزماینه او یا د سینی اکس- ری ارایه شی.

که چیری زه TB ولرم مجبور یم چه په شفاخانی کی بستر شم؟
نه، حتٔی که چیری تاسو د مریضی د تشخیص تأید او د یوی لنډی مودی لپاره 

شفاخانی ته غوښتل شوی یاست. 

د TB تداوی څرنګه دی؟
ستاسو ډاکتر یا نرس تاسو ته څلور مختلیفی دواوی د دوه میاشتی لپاره 

 درکوی. دغه دواوی دا دی:

 Rifampicin 
Isoniazid 

Pyrazinamide 
Ethambutol 

) د Isoniazid, Rifampicin او Pyrainamide د ترکیب څخه کیدای 
شی چه Rifater جوړشی(. 

د دوه میاشتو نه وروسته او یا کله چه باکتریاوی د هغو دواو په مقابل کی 
چه تاسو ته درکړل شویدی آزمایښیت شوه، کیدای شی چه درمل په دغه دوه 
داروګانو کی کموالی پیدا کړی: Isoniazid او Rifampicin )د هغوی د 

ترکیب څخه کیدای شی چه Rifinah جوړ شی( 

کیدای شی دا تابلیتونه د جانبی اثراتو سبب وګرځی؟
Rifampicin به د متیازی او د بدن نورو افرازاتو رنګ لکه اوښکی په سره 

او نارنجی تبدیلوی. 
دا د نورو دواو سره هم مقابل کیږی، مخصوصًا د امیندواری د مخنیوی هورمونونه 

) خوراکی، القأ شوی او نورو( تأثیر کوی. د دی لپاره ډیره ممهمه دی چه خپل 
ډاکتر ته کله چه تا سو ته د نورو داروګانو نسخی درکوی د خپلی د TB د تداوی 

څخه خبر کړی. 

دا تابلیتونه کیدای شی چه په احتمالی توګه د الندی آثراتو سبب شی:

 بخار
 زړه بدیدنه

 مږی او ستنی
  د زیړی ناروغی )د پوستکی یا د سترګو زیړ کیدل(، که چیری مو دا نښی 

ولیدی، لطفًا د دوا خوړل پریږدی او ږر تر ږره د تداوی کوښښ وکړی.

که چیری دا مشکالت پیښ شول د TB نرس یا ډاکتر سره تماس ونیسی.

هغه کسان چه د TB د مریض سره په نږدی تماس کی دی 
څه وکړی؟

د TB تخصوصی نرس به تاسو نه وغواړی چه یو لیست د هغو کسانو څخه 
چه ډیر وخت یی د تاسو سره تیر کړی دی جوړ کړی. بیا به هغوی د سیمی 

کلینیک ته د معینی لپاره وغوښتل شی. امکان لری چه په دغو معینو کی د 
وینی آزما ینه یا د پوستکی آزماینه او یا د سینی اکس- ری شامل وی. 

د TB څخه مخنیوی کوالی شو؟ 
یو واکسین د BCG په نوم موجود دی.  خو تصور کیږی چه په ټولو مواردو 

کی مٔوثر نوی، د هغه ډیر ښه تأثیر په ماشومانو کی د وخیم TB رقمونو په مقابل  
کی لکه د اغشیه آماس TB دی.  BCG په جهان کی د نورو واکسینونه په نسبت 
ډیر استعمال کیږی، خو بیا هم په هر کال کی 9 میلیونه خلک )چه اکثره د هغوی 

څخه BCG شویدی( په TB مبتالٔٔ کیږی. نوی واکسینونه په انکشاف کی دی. 
اوس په لویه بریتانیا کی BCG هغو واړه ماشومانو ته چه ډیر د TB د عفونت 
په خطر کی دی او بعضی هغو بالغو کسانو ته چه په خاصو خطری حاالتو کی 

پاڼی لپاره په  BCG  قرار لری ورکول کیږی. د ډیرو معلوماتو او زمونږ د
0995 456 0845 شماره سره تماس ونیسی.

 TB Alert زه هیله لرم چه په الندی طریقو کی د
ملګری ووسیږم )لطفًا په مناسب بکس کی یو✔ کش کړی(

A: د اعانی ورکولو په واسطه
چک د ...................................................پوندو په مقدار  □

 UK لطفًا دا او زما د آینده اعانی د مرستی د تحفی په ښان وبولی. زه د  □ 
یو مالیه ورکونکی یم.*  

تاریخ: ...............................................................................................   
  * که په دی بکس کی تیک کش کړی، ممکن دی چه TB Alert د Inland Revenue څخه د هر پوند 

چه اعانه ورکړ شویدی 28.2 پنسو غوښتنه وکړی، او که چیری تاسو د لویی مالیه ورکونکی یاست نو 

کوالی شی چه خپله د ټیټی او جګی مالیی د فرق غوښتنه واپس وکړی. لطفًا په یاد ولری چه مونږ ته خبر 

راکړی که چیری نور د پخوانی درآمد مالیی په مقدار د درآمد یا د سرمایه د الس راوړو مالیه نه ورکوی. 

□  زه غواړم چه په منظمه توګه اعانه ورکړم، لطفًا ما ته د دایمی پروګرام 
فورمه راولیږی.

□  په نظر کی لرم چه په خپله وصیتنامه کی TB Alert ته پیسی پریږدم.

B: د دوطلبو کار کولو په واسطه
زه مخصوصًا د دغو کارو عالقمندی لرم
□  حمایت او د مطبوعاتو سره کار کول

□  د نقدی کمکونو جمعه کول په خپله محلی سیمه کی
□   د جریاناتو پرمخ بیول یا حمایت

□  مصاحبه کول د مطبوعاتو سره )یوازی مریضانو/پخوانی مریضانو سره(
□  مرسته کول د اداری په کارو کی        

لطفًا یی په غټو تورو سره ولیکی

 تاریخ:............................لقب )Mr/Mrs/Miss/Ms( یا نوری:...........................  

 تخلص:..................................................................................................

نوم:......................................................................................................

آدرس:...................................................................................................

...........................................................................................................

....................................................... د پوستی کود نمبر.............................. 

تلیفون: ..................................................................................................

فکس: ....................................................................................................

ایمیل: ....................................................................................................

□  TB Alert به ستاسو مشخصات زمونږ په دیتا بیس کی وساتی او تاسو ته به د آخری کارونه راپور درواستوی. مونږ به 
تاسو ته د ډیرو خطونو مزاحمت ونکړو!  که چیری تاسو هیله لری چه تاسو ته بیخی ونه لیکو، لطفاً دلته خط کش کړی. 

□  که تاسو د TB Alert څخه غواړی چه ستاسو نوم نورو ته لکه د پاملرونه سازمانونه ته ورنکړی لطفاً دلته خط کش کړی.

تبرکلوز )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 شپږو میاشتو پوری دوام کوی تقریبًا همیشه تداوی کیدونکی دی. 
یوازی د سږو یا 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 شږو TB یو ناروغ 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 د ناروغ سره 

یی 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 ډیرو ساعاتو لپاره په تماس کی ووسیږی. TB د توکولو او یا د شیانو د 

مشترک استعمالولو په واسطه نه خپره کیږی.

TB څرنګه تأثیر کوی؟
د TB مریضاتن امکان لری چه یو څو د الندی نښی ولری:

  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 ډنګر کیدل

وسیږو ونه  کی  امن  په  ټول  مونږ  چه  ترڅو  ندی  کی  امن  په  څوک  هیڅ 

)TB Alert ته د ورکولو وړ   (

)لطفًا په مناسب ځای باندی دایره وکاږی(
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ت جدا کړی او و یی لیږی په:   
کله چه تکمیل شو، لطفًا دا قسم
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