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Tuberculosis )MDR TB(

یاد رکھیں TB نرس آپ کی مدد کرنے اور آپ کو  آپ کے پورے 
عالج کے دوران مشورہ دینے کے لئے یہاں پر مو جود ہے۔ اگر آپ 

کے عالج سے آپ کی طبیعت خراب محسوس ہو، یا آپ اپنی دوا کے 
بارے میں ُپر یقین نہ ہوں، تو براہ مہربانی اپنی نرس سے رابطہ کریں۔

آپ کی TB نرس ہے:

آپ کے ہسپتال کا ڈاکٹر ہے:

رابطہ نمبر:

ای میل:                

  )TB( ایک منفرد خیراتی ادارہ ہے، جو دنیا بھر کی تپ دق TB Alert
کے متعلق ُیو کے میں بیداری پیدا کرر ہا ہے۔ ہم یو کے اور ترقی پذیر 
ممالک میں ایسے منصوبوں کی اعانت کرتے ہیں جو اس بات کو یقینی 

بنائیں کہ زیادہ مریضوں کو مناسب معلومات اور عالج میسر ہو۔ آپ کی مدد 
سے ہم دنیا بھر میں   تپ دق  )TB( پر ایک مثبت اثر ڈال کر زیادہ جانیں 

بچا سکتے ہیں۔
 

مزید معلومات یا اس ورقچے کی نقل کے لئے،
براہ مہربانی رابطہ کریں 770 234 01273 )فقط اوقاِت کار(۔

ایک عطیہ دینے یا TB Alert کی مدد کے لئے رضاکار بننے کے لئے،
براہ مہربانی رابطہ کریں 784 234 01273 )فقط اوقاِت کار(۔

یا ہماری ویب سائٹ www.tbalert.org  پر جائیں

اس ورقچے میں دی گئی تپ دق کے ٹیسٹوں اور تشخیص سے متعلق معلومات کا مقصد موضوع کے بارے 
میں عمومی معلومات دینا ہے۔ اس کا مقصد آپ کی نرس/ڈاکٹر یا صحت کے دیگر پیشہ ور ماہرین کے 
علم، مہارت اور بصیرت کے متبادل کے طور پر دینا نہیں ہے۔ اس ورقچے میں شامل کسی بھی معلومات 
اور  نہیں ہے۔ تشخیص اور عالج سے متعلقہ سواالت  استعمال کرنا  لئے  یا عالج کے  کا مقصد تشخیص 

تفکرات کے لئے صحت کے ایک پیشہ ور ماہر سے رجوع کرنا چاہئے۔

اصل تیاری کا کام از شمال مغربی لندن TB  نیٹ ورک

اپنے خاندان اور دوستوں کی TB سے حفاظت کریں – اپنی  TB کی تمام دوا لیں.

TB Alert,
Community Base,
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Brighton BN1 3XG
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TB کیا ہوتی ہے؟ 
تپ دق )TB( ایک جراثیمی )بیکٹیریل( انفیکشن ہے، جو زیادہ تر 
پھیپھڑوں میں پائی جاتی ہے لیکن جسم کے کسی حصے جیسے 
دماغ، ِلمف غدود، ُگردوں اور ہڈیوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔

یہ کیسے لگ جاتی ہے؟
جب متعدی TB میں مبتال کوئی شخص کھانستا ہے، تو جراثیم 

چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں  ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں  
دوسرے لوگ ان میں سانس لے سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے TB میں 
مبتال ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں، جو  

TB میں مبتال شخص کے گھر یا فلیٹ میں رہتے ہیں۔

کیا میں بیماری پھیال سکتا ہوں؟
TB میں ُمبتال سب لوگ بیماری نہیں پھیال سکتے۔ آپ فقط اس وقت 

بیماری پھیال سکتے ہیں، جب آپ کے گلے یا پھیپھڑوں میں ہو 
 smear اور آپ کھانسی کے ساتھ جراثیم نکال رہے ہوں )اس کو
positive کہتے ہیں(۔ آپ دوسرے لوگوں میں بیماری نہیں پھیال 
سکتے، اگر آپ کو اپنے پھیپھڑوں اور گلے کے عالوہ جسم کے 

کسی دوسرے حصے میں ہو۔ آپ کا ڈاکٹر/نرس  آپ کو مزید 
معلومات دے سکتے ہیں۔

کثیر ادویہ سے مزاحم تپ دق 
(MDR TB) کیا ہوتی ہے؟

MDR TB اس وقت پیدا ہوتی ہے جب TBکے جراثیم ان دو سب 
سے طاقت ور ادویہ سے مزاحم ہو جاتے ہیں، جن کو عام طور پر 

TB کا عالج کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ  
ادویہ مؤثر طور پر کام نہیں کرتیں کیونکہ وہ اب TB کے جراثیم کو 

مزید ہالک نہیں کر سکتیں۔

آپ کو کب ُشبہ ہوتا ہے کہ کسی کو  
MDR TB ہے؟

TB کے جراثیم پر مشتمل نمونوں کو لیباریٹری میں یہ دیکھنے کے 
لئے جانچا جا سکتا ہے، آیا وہ مختلف ادویہ کے ذریعے ہالک کئے 
جا سکتے ہیں۔ اگر وہ ہالک نہ کئے جا سکتے ہوں، تو اس بات کا 

مکان ہے، کہ مریض معمول کی ادویہ کے ذریعے ٹھیک نہیں ہوگا 
اور اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کوTB  MDR ہے۔

لوگوں کو TB MDR کیوں ہوتی ہے؟
 .1    عالج کے دوران TB اس لئے مزاحم ہو جاتی ہے، کیونکہ لی 

ہوئی دوا کسی وجہ سے ناکافی تھی، مثاًل   

اگر مریض تجویز شدہ ُنسخے کے مطابق باقاعدگی سے      	
دوانہیں لیتا یا عالج کا پورا کورس مکمل نہیں کرتا۔    

اگر مریض دواؤں کو پوری طرح جذب نہیں کر سکتا،        	
مثاًل،قے کی وجہ سے۔  

اگر دوائیں درست طور پر تجویز نہیں کی جاتیں یا دی        		
نہیں جاتیں۔  

اگر دوائیاں ناقص معیار کی ہوں۔     	

ہو سکتا ہے TB شروع سے ہی مزاحم ہو، کیوں کہ جس شخص      2. 
سے یہ انفیکشن لگی ہو، وہ دواؤں سے مزاحم  TB میں ُمبتال تھا۔   

TB MDR عام TB سے زیادہ متعدی نہیں ہے لیکن اس کے خالف  
استعمال کی جانے والی ادویہ کم مؤثر ہوتیہیں اور زیادہ عرصے 

تک لینا پڑتی ہیں۔  اسلئے TB MDR میں مبتال کوئی شخص  عام 
دوائیوں سے حساس TB میں مبتال شخص کی نسبت  زیادہ مدت تک 

 بیماری بھیالنے کے قابل ہوتا ہے۔

MDR TB ایک مسئلہ کیوں ہوتی ہے؟
 MDR TB  ادویہ سے حساس TB  کی نسبت زیادہ متعدی نہیں 

ہوتی، لیکن اس کا عالج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔

ادویہ سے مزاحم TB کا عالج کرنے والی دواؤں کے ضمنی اثرات 
زیادہ ہوتے ہیں یہ ادویہ سے حساس TB کے عالج میں استعمال 

ہونے والی دواؤں کی نسبت کم مؤثر ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 
MDR TB میں مبتال مریضوں کو زیادہ مدت کے لئے عالج کی 

ضرورت ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ زیادہ علیل رہیں۔ ان کے 
عالج کے لئے دوا خانے میں داخل ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا 

ہے۔

میں کتنے عرصے تک بیماری 
پھیالنے کے قابل رہوں گا؟

اس کا انحصار  آپ کے عالج میں استعمال ہونے والی دواؤں کے 
خالف آپ کے رد عمل پر منحصر ہے۔ اور MDR TB کا ہر کیس 

مختلف ہوتا ہے۔

چونکہ TB معمول کی ادویہ سے مزاحم ہوتی ہے، اس لئے ہو سکتا 
ہے، آپ کئی ہفتوں بلکہ مہینوں تک بیماری پھیالنے کے قابل رہیں۔

مجھے کتنی مدت تک عالج کروانے 
کی ضرورت ہوگی؟

دواؤں سے حساس TB کی دواؤں کا ایک کورس کم از کم چھ ماہ 
تک چلتا ہے۔ MDR TB کے عالج میں اٹھارہ ماہ یا اس سے زیادہ 

مدت صرف ہو سکتی ہے۔ 

رکھیں  د  یا رکھنا  دور  سے  پہنچ  کی  بچوں  ور  ا محفوظ  کو  ؤں  دوا م  تما
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