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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਪੀਲ ਪਬਲਲਕ ਹੈਲਥ (PEEL PUBLIC HEALTH) ਦਾ ਤਪਲਦਕ  
(ਟੀ ਬੀ) ਪ੍ੋਗਰਾਮ
ਟੇਲੀਫੋਨ                                                                              905-791-7800
  ਐਕਸਟੇਨਸ਼ਨ 2539 ਜਾਂ 2458

ਫੈਕਸ                                                                                 905-565-8428

ਆਫਫਸ ਦੇ ਘੰਟੇ                                                  ਸਵੇਰੇ 8 30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 30 ਵਜੇ
  ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ                                                                         

ਟੀ ਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ                                                peel-stoptb ca

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ                                             peelregion ca

ਪਬਲਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ (ਪੀ ਐਚ ਐਨ)
ਟੇਲੀਫੋਨ :                                                                            905-791-7800 
      ਐਕਸਟੇਨਸ਼ਨ : __________

ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵਡ ਥੈਰੇਪੀ (DIrECTLy OBsErvED 
THErAPy) (ਡੀ ਓ ਟੀ) (DOT) ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 q ਨਹੀਂ q ਹਾਂ
ਹੈਲਥ ਆਉਟਰੀਚ ਵਰਕਰ (ਐਚ ਓ ਡਬਲਲਯੂ)

ਟੇਲੀਫੋਨ (ਆਫਫਸ):                                                                905-791-7800
      ਐਕਸਟੇਨਸ਼ਨ : __________
ਸੇਲ ਫੋਨ :                                                                                                                     

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 
ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਜਾਂ ਹੈਲਥ 
ਆਉਟਰੀਚ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 ਟੀ ਬੀ ਮਾਹਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਲਸਟ) :
 ਟੇਲੀਫੋਨ                                                                                                                                                  
 
ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਸਥਾਨ)                                                                                                                               

 ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ :
ਟੇਲੀਫੋਨ :                                                                                       

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਚੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਫਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਫਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚਫਕਤਸਕੀ ਸਮੱਫਸਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੇਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 

ਨੂੰ,ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ 

ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ 

ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ(side-effects), 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਨੂੰ 

1-866-797-0000 ਉੱਤੇ 

ਸਲਾਹ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਐਮਰਜੰਸੀ 

ਫਵਭਾਗ ਫਵੱਚ ਜਾਓ।
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ਸਾਰ
 ਪਫਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ                                                                               1
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ਏਡਜ(ਅਕਵਾਇਰਡ ਇੰਮਯੂਨੋਡੇਫੇਲਸਏਸਂੀ ਲਸਨਡਰੋਮ) – ਇਕ ਅਲਜਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਸਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੂਤਾਂ 
ਅਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਯੂਮਨ ਇੰਮਯੂਨੋਡੇਫੇਲਸਏਸਂੀ ਵਾਏਰਸ(ਐਚ 
ਆਈ ਵੀ) ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ (ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ) – ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੋ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਦੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਵਗਾੜਾਂ ਅਤੇ 
ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਰੋਗਾਣੂ (ਬੈਕਟੇਰੀਆ) – ਉਹ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ; ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਬੀ ਸੀ ਜੀ (ਬੇਲਸਲ ਕਾਮੈਟ-ਗਯੁਲਰਨ) – ਟੀ ਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਜਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ,ਿਾਸ ਕਰਕੇ 
ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਲਚਆਂ ਦੇ ਲਵੱਚ,ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ  
ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਬਾਏਓਪਸੀ (BIOPsy) – ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲਟਸ਼ੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਜਹੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 
ਲਈ ਟੈਸਟ

ਬਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ (BrONCHOsCOPy) – ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫੇਫਲੜਆਂ ਲਵੱਚੋਂ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਲਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਢਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ; ਫੇਫਲੜਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਿਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪਤਲੀ ਲਜਹੀ ਨਲੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ – ਰੇ – ਇੱਕ ਅਲਜਹਾ ਟੈਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ 
ਦੇਿਣ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੇ ਫੇਫਲੜਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਹੈ

ਸੰਪਰਕ (ਕੌਨਟੈਕਟ) – ਅਲਜਹਾ ਲਵਅਕਤੀ ਲਜਸ ਨੇ ਲਕਸੀ ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ 
ਲਬਤਾਇਆ ਹੈ ਲਜਸ ਨੂੰ ਛੂਤ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ,ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਹੈ (ਲਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 
ਉੱਤੇ, ਪਰਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਲਵੱਚ ਰਲਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਲਵੱਚ ਨਾਲ 
ਰਲਹਣ ਵਾਲੇ, ਸਲਹਪਾਠੀ, ਸਲਹਕਰਮੀ)

ਛੂਤਕਾਰੀ (ਕੰਨਟੇਜੀਅਸ) – ਰੋਗ ਫੈਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ;ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ 
ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) ਡਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵਡ ਥੈਰੇਪੀ (DIrECTLy OBsErvED THErAPy) – 
ਇਹ ਸੁਲਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਕ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ

ਗੈਸਟਲਰਕ ਵੌਲਸੰਗ (GAsTrIC WAsHINGs) – ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੇਟ ਲਵੱਚੋਂ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੈਸਟ; ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲਜਹੀ ਨਲੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਐਚ ਆਈ ਵੀ (ਲਹਯੂਮਨ ਇੰਮਯੂਨੋਡੇਫੇਲਸਏਸਂੀ ਵਾਏਰਸ) – ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਲਜਸ ਕਰਕੇ ਏਡਜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਸਸਟਮ (ਇੰਮਯੂਨ ਲਸਸਟਮ) – 
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਵਚਲੇ ਸੈੱਲ,ਲਟਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅੰਗ ਜੋ ਲਕ ਸਾਨੂੰ ਲਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 
ਰੋਗਾਣੂਆਂ,ਵਾਇਰਸਾਂ,ਪੈਰਾਸਾਇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਸੌਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਦੰਦੇ ਹਨ; ਸਾਨੂੰ ਲਵਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਚਾਓ

ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ (ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਦਲਬਆ ਹੋਇਆ ਲਵਗਾੜ) – ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਟੀ ਬੀ ਵੀ ਲਕਹਾ 

ਪਲਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
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ਜਾਂਦਾ ਹੈ ; ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 
ਲਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਲਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 
ਲਬਮਾਰ ਮਲਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਸਲਰਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਟੀ 
ਬੀ ਦਾ ਚਮੜੀ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਲਟਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇੰਲਡਯੂਰੇਸ਼ਨ (INDUrATION) – ਸੋਜ ਅਤੇ ਸਿਤੀ ਜੋ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਚਮੜੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਲਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਰੋਗ ਫੈਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ (ਇੰਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ) – ਛੂਤ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ; ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ 
ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਈ ਜੀ ਆਰ ਏ (ਇੰਟਰਫੈਰਨ – ਗਾਮਾ ਰੀਲੀਜ ਐਸੇ) – ਿੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਲਜਸ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ 
ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੈੈ

ਮੈਡੀਸਨ (ਦਵਾਈ) – ਲਵਗਾੜ ਜਾਂ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ

ਮਾਇਕੋਬੈਕਟੀਲਰਅਮ ਟਯੂਬਰਕੁਲੋਲਸਸ (MyCOBACTErIUM TUBErCULOsIs) – ਉਹ 
ਰੋਗਾਣੂ (ਕੀਟਾਣੂ) ਹੈ ਲਜਸ ਕਰਕੇ ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਦਲਬਆ ਹੋਇਆ ਲਵਗਾੜ ਅਤੇ ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਟੀ 
ਬੀ ਰੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਪਲੂਰਾ (PLEUrA) – ਹਰ ਫੇਫੜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪਰਦਾ

ਜੋਿਮ ਦਾ ਕਾਰਕ (rIsK FACTOr) – ਕੋਈ ਅਲਜਹੀ ਚੀਜ ਜੋ ਲਕ ਲਕਸੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗ੍ਸਤ 
ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੋਗ ਲਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਦੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਇਡ ਇਫੈਕਟ (sIDE-EFFECT) – ਲਕਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ

ਸਪੂਟਮ (sPUTUM) – ਫੇਫਲੜਆਂ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਿਾਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲਨਕਲਣ ਵਾਲਾ ਲੇਸਦੇਰ 
ਪਦਾਰਥ (MUCOUs) ; ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਪੂਟਮ ਇੰਡਕਸ਼ਨ (sPUTUM INDUCTION) – ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ  ਥੁੱ ਕ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰਘ ਕੇ ਥੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।ਲਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਧੁੰਦ 
ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਫਲੜਆਂ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਅੰਦਰੋਂ 
ਿਾਂਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਲੱਛਣ – ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਲਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ 
ਲਸ਼ਕਾਰ ਲਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋਲਟਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ – ਉਹ ਰੋਗ ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ (ਲਕਟਾਣੂ) ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਲਹੱਲਸਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਬਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ   ਸਲਕ੍ਏ 
(ਐਕਲਟਵ)ਟੀ ਬੀ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਚਮੜੀ ਟੈਸਟ – ਇਸ ਨੂੰ ਟਯੂਬਰਕੁਲਲੰਨ (TUBErCULIN) ਸਲਕਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਮੈਨਟੂ 
(MANTOUx) ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਜਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੈ। ਟੈਸਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ,ਲਜਸ ਨੂੰ ਟਯੂਬਰਕੁਲਲੰਨ ਜਾਂ ਪੀ ਪੀ ਡੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇ 
ਹੇਠਲੇ ਲਹੱਸੇ ਲਵੱਚ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ 48 ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਦ 
ਲਸਹਤ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਦੇਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸਿਤੀ 
ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ

ਸ
ਾਰ



  
3 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ:
 

• ਸੁਫਨਸ਼ਫਚਤ ਕਰੇਗਾ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਪਫਦਕ (ਟੀ ਬੀ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ 
ਨੂੰ ਫਮਲੋ

• ਸੁਫਨਸ਼ਫਚਤ ਕਰੇਗਾ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ 
ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੋਵੋ

• ਸੁਫਨਸ਼ਫਚਤ ਕਰੇਗਾ ਫਕ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
• ਫਬਨਾਂ ਫਕਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਹੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ

• ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਵਲ ਫਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫਸਖਾਏਗਾ
• ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨੇਮਕ ਫਰਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰੇਗਾ

• ਸੁਫਨਸ਼ਫਚਤ ਕਰੇਗਾ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਫਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ(ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਹੈ)

• ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਬੀ ਨਾਲ 
ਫਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਫਬਤਾਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਟੀ 
ਬੀ ਸੰਪਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਲਈ ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਫਵਭਾਗ ਫਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ 
ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

• ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੰਨ੍ਹ ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਜਾਇਜ ਜਾਂ ਉਫਚਤ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਫਬਨਾਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਫਮਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਜਾਇਜ ਜਾਂ ਉਫਚਤ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਫਬਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਫਮਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੰਨ੍ਹ ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਜੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੂਤਕਾਰੀ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਫਬਤਾਇਆ ਸੀ

ਜੇ ਅਫਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਫਰਆਂ ਦੀ ਫਸਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਫਵੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਸੰਭਵ 
ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 
ਫਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਫਦੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਫਵੱਚ 
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਫਵੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਪਬਲਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਭੂਲਮਕਾ
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ਤਪਲਦਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤਪਫਦਕ (ਟੀ ਬੀ) ਕੀ ਹੈ ?

ਤਪਫਦਕ ਮਾਇਕੋਬੈਕਟੀਫਰਅਮ ਟਯੂਬਰਕੁਲੋਫਸਸ ਨਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਜਹੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ (ਰੋਗਾਣੂਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ 
ਹੈ। ਤਪਫਦਕ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ  “ਟੀ ਬੀ”, “ਕੰਨਜੰਪਸ਼ਨ (consumption)”, “ਫਚੱਟਾ  ਪਲੇਗ ”, ਜਾਂ “ ਕੋਫਚਜ ਫਡਜੀਜ 
(Koch’s Disease) ਹਨ।

ਟੀ ਬੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੇਫਫੜਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫਹੱਫਸਆਂ ਫਵੱਚ ਵੀ 
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਫਲੰਫ ਨੋਡ (lymph nodes), ਗੁਰਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਫਦਮਾਗ। ਟੀ ਬੀ ਦੀ 
ਸਫਕ੍ਏ ਫਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਬਮਾਰ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਫਵੱਚ ਲੱਛਣ ਫਦਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ 
ਉਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਫਜਆਂ ਫਵੱਚ ਫੈਲਾਉਣ। ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ  ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਰੋਫਕਆ, ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀ ਬੀ ਫਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ?

ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਕਟਾਣੂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਕਸੇ 
ਫਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫੇਫਫੜਆਂ, ਪਲੂਰਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ 
ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੰਘਣ, ਫਨੱਛ ਮਾਰਨ, ਹੱਸਣ, 
ਗਾਣ ਜਾਂ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜ ਵਜਾਉਣ 
ਵੇਲੇ, ਹਵਾ ਫਵੱਚ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਕਈ ਘੰਫਟਆਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਫਵੱਚ ਰਫਹ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਸਫਕ੍ਏ ਫਬਮਾਰੀ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਫਬਤਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕ,ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫਫੜਆਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਭਵ ਹੈ 
ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਵੱਚ ਰਫਹੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ,ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤ,ਸਫਹਕਰਮੀ ਜਾਂ ਸਫਹਪਾਠੀ ਹੋਣ।

• ਸਾਰੀ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਛੂਤ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।ਫੇਫਫੜਆਂ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਦੂਸਰੇ 
ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

• ਟੀ ਬੀ ਹੱਥ ਫਮਲਾਉਣ,ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਙੇ ਕਰਨ,ਟੱਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ,ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੌਲੀਆ ਵਰਤਣ 
ਜਾਂ ਫਲੰਗਕ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ  ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

• ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਫਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਫਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।

ਟੀ ਬੀ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਫਕਸ ਨੂੰ ਹੈ ?

ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ ਬੀ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀ ਬੀ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੋਣ ਦਾ  ਖਤਰਾ ਫਜਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ :

• ਫਕਸੇ ਅਫਜਹੇ ਫਵਆਕਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਫਜਸ  ਨੂੰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਹੈ
• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਫਵੱਚੋਂ ਆਏ ਇੰਮੀਗ੍ੇਂਟ ਹਨ
• ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਸ਼ਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਅਫਜਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫਜਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਸ 
ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਸਸਟਮ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਫਗਆ ਹੈ (ਫਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ,ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ 
ਐਚ ਆਈ ਵੀ/ਏਡਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ)

• ਅਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਕਮਜੋਰ,ਬੇਘਰ ਹਨ,ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਫਸ਼ਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
• ਲੌਂ ਗ – ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲੀ ਫਫਸਫਲਟੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਕ ਫਫਸਫਲਟੀਆਂ ਫਵੱਚ ਰਫਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ
• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਅਬੋਫਰਜੀਨਲ ਜਾਂ ਇੰਨੁਇਟ ਸਮਾਜਾਂ ਫਵੱਚ ਰਫਹੰਦੇ ਹਨ

ਸ
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5 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਤਪਫਦਕ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਫਵਗਾੜ (ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਫਵੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ?

ਤਪਫਦਕ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਫਵਗਾੜ (ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਫਵੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਏ (ਅਰਾਮ 
ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਲਸੀ) ਹਨ। ਉਹ ਫਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਉਹ ਭਫਵਸ਼ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਫਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਪਫਦਕ ਦੇ 
ਦਬੇ ਹੋਏ ਫਵਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਧ ਅਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਬਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 
ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਫਕ੍ਏ ਰੋਗ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਫੇਫਫੜਆਂ ਜਾਂ ਗਲੇ ਫਵੱਚ ਹੈ। ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 
ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਫਨਆਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤਪਲਦਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਜਾਰੀ
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ਤਪਲਦਕ : ਫਰਕ ਜਾਣੋ
ਤਪਫਦਕ ਦਾ ਦਫਬਆ ਹੋਇਆ ਫਵਗਾੜ (ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ)

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਫਵੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ,ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ 
ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਫਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਣ।

 

  
ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਫਟਵ ਹੈ,ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਫਦਖਾਉਂਦੇ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਫਵੱਚ ਭਫਵੱਸ਼ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਫਵਕਾਸ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕੋ
6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਫਨਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਬੀ ਦੇ 
ਫਵਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਟੀ ਬੀ 
ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਫਵਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ

ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੀ ਬੀ ਫੇਫਫੜਆਂ ਫਵੱਚ 
ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ 
ਪ੍ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਫਬਮਾਰ ਹੋ। ਲੱਛਣਾਂ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
•  ਕਮਜੋਰੀ,ਬੁਖਾਰ, ਭਾਰ ਘੱਟਣਾ
•  ਖੰਘ, ਛਾਤੀ ਫਵੱਚ ਦਰਦ
•  ਖੰਘ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਫਨਕਲਣਾ (ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਫਫੇਫੜਆਂ ਫਵੱਚ ਹੈ)
•  ਦਰਦ (ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗਾਂ ਫਵੱਚ ਹੈ)

ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਫਕਟਾਣ ੂਫਫੇਫੜਆਂ ਫਵੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ।

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

  
ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
ਦਵਾਈ ਲਓ। ਜਲਦ ਇਲਾਜ ਦੂਸਫਰਆਂ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ 
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਸੁੱ ਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ

ਟੀ ਬੀ ਦਾ 
ਕੀਟਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾ ਲਰਹਾ ਹੈ

ਪੌਜੀਲਟਵ ਸਲਕੰਨ (ਚਮੜੀ) ਟੈਸਟ

ਲੱਛਣ

ਛੂਤਕਾਰੀ ?
ਨਹੀਂ                             ਹਾਂ

ਸ
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ਏਗਹੇਡ ਆਰਟਵਰਕ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ 

ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ



ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਫਕੰਨ 

(ਚਮੜੀ) ਟੈਸਟ ਟੀ ਬੀ 

ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ।

  
7 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਤਪਫਦਕ ਦਾ ਦਫਬਆ ਹੋਇਆ ਫਵਗਾੜ (ਲੇਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ ਇੰਨਫਕੈਸ਼ਨ )(ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਕੀ ਹੈ? 

ਦਬੇ ਹੋਏ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਵਗਾੜ (ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਵਾਲੇ ਫਵਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਟੀ ਬੀ ਦੇ 
ਕੀਟਾਣ ੂਅੰਦਰ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਕਉਂਫਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ 
ਸਰੁੱਫਖਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸਸਟਮ ਨੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣਆੂਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਫਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ੂਫਜੰਦਾ ਰਫਹੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਰੀਰ ਫਵੱਚ ਸ ੋਰਹੇ (ਅਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰਹੇ 
ਹੋਏ,ਆਲਸੀ) ਹਨ। World Health Organization (WHO) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਫਕ ਦੁਫਨਆ ਦੀ 
ਇੱਕ ਫਤਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣਆੂਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ ਹੈ।

ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ (LTBI) ਵਾਲੇ ਲੋਕ:
• ਫਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਫਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਫਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਫਦੰਦੇ
• ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
• ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਧਾਰਨ 
ਗਤੀਫਵਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਫਵੱਚ ਭਫਵੱਸ਼ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਫਵਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸਸਟਮ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ (LTBI) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ 10 ਫਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਫਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 
ਫਵੱਚ ਫਕਸੇ ਵੇਲੇ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਫਵਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੋਣ ਦੇ 
ਪਫਹਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਜਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ (LTBI) ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਫਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ 
ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਫਕੰਨ (ਚਮੜੀ) ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ,ਫਜਸ 
ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ੋਟੀਨ ਹਨ,ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਦੇ 
ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀ 
ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੋ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਉਹ 
ਖੇਤਰ ਫਜਥੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ 
ਫਗਆ ਸੀ, 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਜ ਜਾਏ 
ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਫਹਸੂਸ ਹੋਏ (ਇੰਫਡਯੂਰੇਸ਼ਨ)। ਛਾਤੀ ਦੇ 
ਐਕਸ-ਰੇ,ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ,ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਫਨਰੀਖਣ 
ਇਹ ਸੁਫਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਕ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ,ਖਾਸ 
ਹਾਲਾਤਾਂ ਫਵੱਚ,ਡਾਕਟਰ ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ (LTBI) 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਉਣ ਲਈ,ਇੰਟਰਫੈਰਨ –ਗਾਮਾ ਰੀਲੀਜ 
ਐਸੇ (IGRA) ਨਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ।

ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਕੀੰਨ (ਚਮੜੀ) ਟੈਸਟ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅਫਜਹਾ 
ਫਵਅਕਤੀ ਫਜਸ ਨੂੰ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਵੈਕਫਸਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਕੀੰਨ 
(ਚਮੜੀ) ਟੈਸਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਫਕਸੇ ਫਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਕੀੰਨ (ਚਮੜੀ) ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ (LTBI) ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ?

ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਡਾਕਟਰ ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ (LTBI) ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਫਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ 
ਵਾਫਲਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਫਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਦਲਬਆ ਹਇੋਆ ਲਵਗਾੜ (ਲੇਟੈਂਟ 
ਟੀ ਬੀ ਇੰਨਫਕੈਸ਼ਨ )(ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ)
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ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਰੋਫਕਆ, 

ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀ ਬੀ 

ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

ਫਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ 

ਕਰਨ ਵਾਫਲਆਂ ਨੂੰ 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ 

ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫਤ 

ਫਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।

ਤਪਫਦਕ ਦਾ ਦਫਬਆ ਹੋਇਆ ਫਵਗਾੜ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਫਬਮਾਰੀ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ?

ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ (LTBI) ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਫਵਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਸਸਟਮ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ 
ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ  ਹੈ।

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਫਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਫਕਸ ਨੂੰ ਹੈ ?

ਉਹ ਲੋਕ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ (LTBI) ਹੈ ਅਤੇ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਸਸਟਮ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਦੀ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਫਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਫਜਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੈ। ਵਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਫਨਆਫਣਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਫਚਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 
ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸਸਟਮ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਹੇਠਾਂ ਫਲੱਖੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸਸਟਮ ਨੂੰ 
ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ : 

• ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਫਵਗਾੜ ਅਤੇ ਏਡਜ
• ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ (diabetes)
• ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਤੀਬਰ ਫਬਮਾਰੀ
• ਫਸਲੀਕੋਫਸਸ (silicosis)
• ਕੈਂਸਰ
• ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫਵੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ (ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ)
• ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਫਦੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਫਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ , 
ਗਲੁਕੋਕੌਰਟੀਕੌਇਡਜ,ਗਠੀਆ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਜ,ਕਰੋਹਨਜ ਰੋਗ (Crohn’s 
disease) ਅਤੇ ਸੋਰਾਏਫਸਸ (psoriasis)

• ਸਰੀਰ ਦਾ ਘੱਟ ਭਾਰ

ਅਫਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਫਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਫਜਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:
• ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ – ਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀ ਬੀ ਹੈ ਫਜਸ ਦਾ ਅਤੀਤ ਫਵੱਚ  
ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਗਆ

• ਜੋ ਫਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੋਏ ਹਨ
• ਫਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ

ਤਪਲਦਕ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਲਵਗਾੜ ਦਾ ਟੀ 
ਬੀ ਦੀ ਲਬਮਾਰੀ ਤੱਕ ਵੱਧਣਾ

ਸ
ਾਰ



  
9 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸਸਟਮ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀ ਬੀ ਦੇ 
ਕੀਟਾਣੂ ਸਫਕ੍ਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਧਦੇ, ਫੈਲਦੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਵੱਚਲੇ ਫਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ  ਕਰ 
ਫਦੰਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਲੋਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਫਬਮਾਰ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਦਫਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਤੱਕ ਫਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਫਵੱਚ ਫਕਧਰੇ ਵੀ ਫਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਫੇਫੜੇ,ਪਲੂਰਾ,ਫਲੰਫ ਨੋਡ, 
ਗੁਰਦੇ,ਹੱਡੀਆਂ,ਫਦਮਾਗ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਫਿੱਡ। ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਲੱਛਣ 
ਫਦਖਾਈ ਫਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਬਮਾਰ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਫਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ?

ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
• ਬੁਖਾਰ,ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ
• ਭਾਰ ਘੱਟਣਾ,ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ 
• ਕਮਜੋਰੀ, ਥਕਾਵਟ
• ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ

ਫੇਫਫੜਆਂ, ਪਲੂਰਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਫਤੰਨ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਜਆਦਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਫਜਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਖਾਂਸੀ 
• ਬਲਗਮ ਜਾਂ ਖੂਨ ਖੰਘਣਾ
• ਛਾਤੀ ਫਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ

ਫੇਫਫੜਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਫਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਜੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ,ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ, 
ਫਿੱਡ, ਫਪੱਠ ਫਵੱਚ

• ਇੱਕ ਫਗਲਟੀ, ਅਕਸਰ ਗਲੇ ਦੇ ਬਗਲ ਫਵੱਚ
• ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਫਵੱਚ ਸੋਜ
• ਫਸਰਦਰਦ, ਅੱਕੜੀ ਹੋਈ ਗਰਦਨ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ

ਫੇਫਫੜਆਂ, ਪਲੂਰਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੰਘਦੇ , 
ਫਨੱਛ ਮਾਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ, ਹੱਸਦੇ, ਗਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ 
ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਕਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ 
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਸਖਾਏਗੀ ਜੋ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ  ਤੱਕ।

ਫੇਫਫੜਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤ ੇਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਫਰਆਂ ਤੱਕ 
ਫੈਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਫਕਉਂਫਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਏ 
ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਫਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੀ।

ਤਪਲਦਕ ਰੋਗ
ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਸਰੀਰ 

ਫਵੱਚ ਫਕਧਰੇ ਵੀ ਫਵਕਸਤ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਫਜਵੇਂ ਫਕ 

ਫੇਫੜੇ,ਪਲੂਰਾ, ਫਲੰਫ ਨੋਡ, 

ਗੁਰਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ,ਫਦਮਾਗ, 

ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਫਿੱਡ।
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ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ਕੇ,ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ,ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਫਨਰੀਖਣ 
ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ : 

• ਚਫਕਤਸਕੀ ਇਫਤਹਾਸ – ਟੀ ਬੀ ਫਵਗਾੜ ਜਾਂ ਰੋਗ ਦਾ ਫਪਛਲਾ ਇਫਤਹਾਸ, 
ਅਤੀਤ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਫਕਸੇ ਫਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ,ਫਵਗਾੜ 
ਅਤੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਫਸਆਵਾਂ ਅਤੇ 
ਲਈ ਗਈ ਦਵਾਈ

• ਲੱਛਣ – ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਫਵੱਚ ਕੋਈ ਪਫਰਵਰਤਨ
• ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ – ਰੇ,ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਸਕੈਨਜ – ਫੇਫਫੜਆਂ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗਾਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਚੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ 

• ਫੇਫਫੜਆਂ ਫਵੱਚੋਂ ਸਪੂਟਮ (ਬਲਗਮ ਜਾਂ ਗਲੇ ਫਵੱਚੋਂ ਖਾਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫਨਕਲਣ ਵਾਲਾ 
ਲੇਸਦੇਰ ਪਦਾਰਥ) – ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲਬ੍ੋਟਰੀ ਫਵੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ

• ਬਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ - ਫੇਫਫੜਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਫਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਸਟ

• ਗੈਸਟਫਰਕ ਵੌਫਸੰਗ – ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੇਟ ਫਵੱਚੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕੱਿਣ 
ਲਈ ਟੈਸਟ

• ਬਾਏਓਪਸੀ – ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਫਟਸ਼ੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਜਹੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਸਟ

ਕਲੀਫਨਕਲ ਟੀ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ?

ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੂਟਮ (ਬਲਗਮ),ਫਟਸ਼ੂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਫਵਚਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨਹੀਂ 
ਫਦਖਾਉਂਦੇ,ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਫਫਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫਕ ਉਸ ਫਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਇਫਤਹਾਸ,ਲੱਛਣਾਂ,ਐਕਸ-ਰੇਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਕਰਕੇ 
ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਫਨਕਲ ਟੀ ਬੀ ਕਫਹੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਪੂਟਮ (ਬਲਗਮ),ਫਟਸ਼ੂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਫਵਚਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਫਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ 
ਕਲਚਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀ ਬੀ ਜਾਂ ਲੈਬ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀ ਬੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ (ਡਰੱਗ ਰਫਜਸਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ) ਕੀ ਹੈ ? 

ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਜੋ ਫਕਸੇ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਪ੍ਤੀ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਜੋ 
ਫਕਸੇ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ “ ਫਵਰੁੱ ਧ” ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ  ਉੱਤੇ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ,ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਰਫਜਸਟੈਂਟ ਮੰਫਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਕ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਕਟਾਣੂਆਂ 
ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਜਾਂ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਟੀ ਬੀ ਫਜਸ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ 
ਫਜਆਦਾ ਮੁਸ਼ਫਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਫਵੱਚ 
ਫਜਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਜਆਦਾ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੋਣ। 

ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਸੋਫਨਆਫਜਡ ਅਤੇ ਰੀਫਾਮਫਪੰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਈਸੋਫਨਆਫਜਡ ਅਤੇ 
ਰੀਫਾਮਫਪੰਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਕਟਾਣੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ,ਟੀ ਬੀ ਮਲਟੀ-ਡਰੱਗ ਰਫਜਸਟੈਂਟ (ਐਮ ਡੀ ਆਰ – ਟੀ ਬੀ)( 
multi-drug resistant (MDR-TB) ਹੈ।ਜਦੋਂ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਈਸੋਫਨਆਫਜਡ ਅਤੇ ਰੀਫਾਮਫਪੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾ 
ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ,ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਟੀ ਬੀ ਫਵਸਤਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗ ਰਫਜਸਟੈਂਟ (ਐਕਸ ਡੀ ਆਰ – ਟੀ ਬੀ) (XDR-TB) ਹੈ।

ਤਪਲਦਕ ਰੋਗ  ਜਾਰੀ
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11 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮਨੈੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ (ਡਰੱਗ ਰਫਜਸਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ) ਫਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ :
• ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਫਕਸੇ ਫਵਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਟੀ ਬੀ 
ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਫਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ 
ਕੀਟਾਣੂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਫਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਫਵੱਚ ਅਤੀਤ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਦ,ਦੁਬਾਰਾ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ 
ਫਵਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ (ਡਰੱਗ ਰਫਜਸਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਫਕਵੇਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ? 

ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਫਕ ਤੁਸੀਂ :
• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਲਓ
• ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀ ਬੀ ਡਾਕਟਰ 
ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹੇ

• ਬੇਹਤਰ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ; ਸਾਰੇ 
ਰੋਗਾਣੂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਗਦੇ ਹਨ

• ਅਫਜਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਜੋ ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਫਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ

ਤਪਲਦਕ ਰੋਗ  ਜਾਰੀ



ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 12

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਮਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਫਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ 
ਉੱਤੇ ਫਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਕ ਟੀ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਫਵੱਚ ਫਕਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੰਨੇ ਫਬਮਾਰ ਹੋ 
ਅਤੇ ਇਹ ਫਕ ਕੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ 
ਬੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ 
ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਾਂ,ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ।

ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਫੜਆਂ, ਪਲੂਰਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਫਵੱਚ ਹਨ,ਦੂਸਫਰਆਂ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਦੇ 
ਫਕਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਫਖਆ ਜਾਏਗਾ।ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 
ਫਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰੱਫਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਦੀ - ਕਦਾਈ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਫਵੱਚ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ।

ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਮਲਣ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀ 
ਬੀ, ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਸਖਾਏਗੀ। ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ 
ਨਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ,ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਰ 
ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣ  
ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵਡ ਥੈਰੇਪੀ (Directly Observed 
Therapy) ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ :

• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ :
– ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ 
ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ

– ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ
– ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਫਸਆਵਾਂ,ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ, 
ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਫਜਗਰ ਦਾ ਰੋਗ, ਹੈਪੀਟਾਈਟਸ,ਥਾਏਰੌਇਡ ਰੋਗ,ਅੱਖਾਂ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਫਸਆਵਾਂ,ਗਾਊਟ, ਗਫਠਆ,ਐਚ ਆਈ ਵੀ / ਏਡਜ,ਆਫਦ ਬਾਰੇ

– ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਕਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਾਂਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਫਗਆ 
ਸੀ ,ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਟਂੀਬਾਇਓਫਟਕ ਫਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ

– ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਫਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ

• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭ ਠਫਹਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ
• ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ – ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ

• ਫਨਰਦੇਸ਼ ਫਦੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ –ਇਸ ਫਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 
ਫਜਗਰ ਫਸਹਤਮੰਦ ਹੈ ਸੁਫਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੇ ਟੀ ਬੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਫੜਆਂ ਫਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

• ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਆਫਦ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਫਾਰਮੇਫਸਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਫਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਫਕ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਹੈ।

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ
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ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਤਪਫਦਕ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਪਫਦਕ ਦਾ ਅਸਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ 
ਗ੍ਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਫਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਫਜਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਤੀਬਰ ਫਕਸਮਾਂ ਫਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ 
ਫਜਆਦਾ ਹੈ।

ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਫਵੱਚ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਫਚਆਂ ਵਾਸਤੇ :
• ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਦੋ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਫਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾੰਦੀ ਹੈ – ਇੱਕ 
ਟੈਸਟ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਫਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤੋਂ 12 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਫਕ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਪਫਹਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਫਟਵ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 
ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਪਫਦਕ ਦਾ ਦਫਬਆ ਹੋਇਆ 
ਫਵਗਾੜ (ਲੇਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ )(ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌ 
ਮਹੀਫਨਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 
ਫਨਰਫਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

– ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਪਫਹਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਦੋਵੇਂ ਨੈਗੇਫਟਵ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ :
– ਬੱਫਚਆਂ ਦਾ ਬੱਫਚਆਂ ਦੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ –ਰੇ ਅਤੇ 
ਮੈਡੀਕਲ ਫਨਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪਫਹਲਾ ਟੀ ਬੀ 
ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ  ਨੈਗੇਫਟਵ ਹੋਏ।

– ਬੱਫਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪਫਹਲਾ ਟੀ ਬੀ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਫਟਵ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ 
ਐਕਸ –ਰੇ  ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਵਾਸਤੇ, ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਫਚਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 
ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਕਉਂਫਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੇ 
ਬੱਫਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ 
ਟੈਸਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਫਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ।

– ਬੱਚੇ ਦੂਸਰਾ ਟੀ ਬੀ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ 
ਟੈਸਟ ਇਹ ਫਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਕ ਉਹ ਟੀ ਬੀ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ 
ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਫਟਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ

ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਤਪਫਦਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਅਕਸਰ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੇ ਕੋਈ ਫਚੰਨ੍ਹ  ਅਤੇ 
ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ  ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੁਭਾਫਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਬੱਫਚਆਂ ਅਤੇ ਫਕਸ਼ੋਰਾਂ ਫਵੱਚ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ 
ਆਉਣਾ,ਦਰਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਜ,ਭਾਰ ਘੱਟਣਾ,ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱ ਖ ਦੇ ਸਤਰ ਫਵੱਚ ਪਫਰਵਰਤਨ।

ਬੱਲਚਆਂ ਲਵੱਚ ਤਪਲਦਕ ਰੋਗ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
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ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਤਪਫਦਕ 

ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ 

ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਹੁੰਦੀ 

ਹੈ।
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ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ 

ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 

ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 

ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 

ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 

ਫਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ।

ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਤਰਲ ਰੂਪ ਫਵੱਚ 
ਫਨਰਫਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ।

ਹੈਲਥ ਆਉਟਰੀਚ ਵਰਕਰ (ਐਚ ਓ ਡਬਫਲਯੂ) ਡਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵਡ ਥੈਰੇਪੀ (Directly 
Observed Therapy) ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਫਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਮਲਣ ਆਏਗਾ ਫਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ:

• ਫਨਰਫਦਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਫਰਹਾ ਹੈ
• ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਫਹਣ ਕਰ ਫਰਹਾ ਹੈ
• ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈ ਹੈ

ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਫਨਪਟਣਾ

ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ  ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਫਦਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੰ 
ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ :

• ਮਤਲੀ
• ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
• ਛਪਾਕੀ
• ਪੇਟ ਫਵੱਚ ਦਰਦ
• ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 
• ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਟਪਸ
• ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰਖੋ ਫਜਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ,ਪਰ ਫਜਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ ਇੱਕੋ ਟਾਇਮ ਤੇ ਫਦਓ
• ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
• ਤਰਲ ਦਵਾਈ ਫਦੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਨਗਲਨ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਪਸ
• ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਹੋ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਖਾਣੇ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਐਪਲਸੌਸ, ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ, 
ਦਹੀ,ਪੁਫਡੰਗ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਫੂਡ ,ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ,ਵਾਲੇ ਕੌਲ ਫਵੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰੋ

• ਤਰਲ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੱਪ ਜਾਂ ਸਫਰੰਜ (ਫਬਨਾਂ ਸੂਈ ਦੇ) ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ

• ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਫਨਗਲਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ
• ਛੋਟੇ ਇਨਾਮ ਫਦਓ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਸਫਟੱਕਰ

ਬੱਲਚਆਂ ਲਵੱਚ ਤਪਲਦਕ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਅਤੇ ਇਲਾਜ  ਜਾਰੀ
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਫੜਆਂ, ਪਲੂਰਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਫਰਆਂ ਫਵੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੰਘਣ,ਫਨਛਣ, ਗੱਲ ਕਰਨ, ਹੱਸਣ, ਗਾਣ ਜਾਂ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ 
ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਫਰਆਂ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ 
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੀ ਬੀ ਭਾਂਡੇ, ਪਲੇਟਾਂ,ਕੱਪਾਂ, ਕੱਪਫੜਆਂ,ਫਬਸਤਰੇ,ਫਰਨੀਚਰ,ਟੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੱਥ ਫਮਲਾਉਣ 
ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਫਵੱਚ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ?

ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਫਵੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਫਹਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ:

• ਕੰਮ, ਸਕੂਲ, ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਮੂਵੀ ਥੇਟਰਾਂ, ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ, ਸ਼ਾਫਪੰਗ ਮਾਲਾਂ ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਨਤਕ 
ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ 

• ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਮਲਣ ਜਾਣਾ
• ਬਸਾਂ, ਸਬਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਫਵੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ
• ਘਰ ਫਵੱਚ ਮਫਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ,ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਦੋਸਤਾ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ

ਮੈਨੂੰ ਫਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੱਫਖਆ ਜਾਏਗਾ ?

ਘਰ ਫਵਚਲਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ 
ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਹਫਫਤਆਂ ਫਜੰਨਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਫਨਆਂ ਤੱਕ ਲੰਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਛੂਤਕਾਰੀ 
ਰਫਹੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਫੜਆਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਕੰਨੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੰਨੇ ਫਬਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੂਟਮ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ – ਰੇ, ਅਤੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸੇਗਾ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।ਵੱਖਰੇਵੇ ਫਵੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਫਨਕਲਣ ਫਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਲਓ।ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੇਗੀ ਫਕ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 
ਹੋਣਾ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਫਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ?
• ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹੇ
• ਇਕੱਲੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਫਵੱਚ ਸੋਵੋ
• ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਣ ਲਈ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਫਦਓ
• ਛੋਟੇ ਬੱਫਚਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜੋਰ ਫਸਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਦੂਰ ਰਹੋ ਫਕਉਂਫਕ ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਫਨੱਛਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਫਟਸ਼ੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱਕੋ,ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ 
ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਫਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਫਵੱਚ ਸੁੱ ਟ ਫਦਓ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਫਗਰਦ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ

ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਫਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
• ਘਰ ਫਵੱਚ ਰਹੋ
• ਮਫਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
• ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ
• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਮਲਣ ਜਾਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ – ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਰਜੀਕਲ 
ਮਾਸਕ ਪਾਓ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੰਮਬੁਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਫਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪੈਰਾਮੈਫਡਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 
ਐਮਰਜੰਸੀ ਫਵਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸੋ ਫਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕ ਉਹ ਜਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸ ਫਵੱਚ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਫਬਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਰਹੋ।

ਛੂਤਕਾਰੀ ਤਪਲਦਕ ਲਈ ਵੱਿਰੇਵਾਂ
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਿਰੇ ਰੱਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?           ਹਾਂ (   )    ਨਹੀਂ (   )

ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਜਾਂ 
ਪਰੋਸੀਜਰਲ ਮਾਸਕ ਹੈ।
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ਡਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵਡ ਥੈਰੇਪੀ (Directly Observed 
Therapy) ਕੀ ਹੈ ?

ਡਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵਡ ਥੈਰੇਪੀ (Directly Observed 
Therapy) ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) ਇਹ ਸੁਫਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਫਕ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਟੀ 
ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ  ਲਈ 
ਦਵਾਈ ਲੈਣ ।

ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਕ ਇੱਕ ਹੈਲਥ 
ਆਉਟਰੀਚ ਵਰਕਰ (ਐਚ ਓ ਡਬਫਲਯੂ ) ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, 
ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਾਡਾ 
ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਐਚ ਓ ਡਬਫਲਯੂ  ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕੇ ਫਮਲੇਗੀ,ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਟੇਲੀਫੋਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫੋਨ (ਵੀ – ਡੀ ਓ ਟੀ),ਜੋ 
ਫਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਫਗਆ ਹੈ,ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।

ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਫਕਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ?

ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀ ਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਜਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) 
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੋਕ ਫਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਟੀ ਬੀ ਵਾਪਸ 
ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) :
• ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਵਲ ਫਧਆਨ ਫਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਫਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੀ ਬੀ ਬਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਫਚੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਫਦੰਦੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱ ਫਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਡਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵਡ ਥੈਰੇਪੀ (DIrECTLy OBsErvED THErAPy)

ਕੀ ਮੈਂ ਡਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵਡ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲਰਹਾ/ਹੀ ਹਾਂ ?    ਹਾਂ (   )     ਨਹੀਂ (   )

ਵੀਡੀਓ - ਡਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵਡ ਥੈਰੇਪੀ (ਵੀ – ਡੀ ਓ ਟੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਫੋਨ
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17 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ

ਦਵਾਈ ਫਲਆ ਫਗਆ # ਖੁਰਾਕ
ਆਈਸੋਫਨਆਫਜਡ (ਆਈਸੋਟਾਮਾਇਨ, ਆਈ ਐਨ ਐਚ) 
(ISONIAZID (ISOTAMINE, INH))
• ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਪਫਦਕ (ਟੀ ਬੀ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ 
ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਜਗਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੀਫਾਮਫਪੰਨ (ਰੋਫੈਕਟ,ਰੀਫਾਫਡੰਨ,ਆਰ ਐਮ ਪੀ) (RIFAMPIN 
(ROFACT, RIFADIN, RMP))
• ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ 
ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਅੱਥਰੂਆਂ, ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਫਪਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਨਾਰੰਗੀ ਰੰਗ ਫਵੱਚ ਬਦਲ 
ਦੇਵਗੇੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ,ਉਹ ਦਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਇਹ ਗਰਭ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਘੱਟ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਡਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਇਰਾਜੀਨਾਮਾਇਡ (ਟੇਬਰਾਫਜਡ,ਪੀ ਜੈਡ ਏ) (PYRAZINAMIDE 
(TEBRAZID, PZA))
• ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਫਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਥਾਮਬੁਟੋਲ (ਈਟੀ ਆਈ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਐਮ ਬੀ) (ETHAMBUTOL 
(ETIBI, EMB))
• ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ 
ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਫਵੱਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਨਜਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫਵਟਾਫਮੰਨ

ਪਾਇਰੀਡੋਕਸੀਨ ( ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਬੀ 6) (PYRIDOXINE (Vitamin B6))
•  ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਸੋਫਨਆਫਜਡ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰਗਾਂ 
ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ  ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਕੁਝ ਸਫਥਤੀਆਂ ਫਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 
ਦਵਾਈਆਂ ਫਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਇਸ ਸੂਚੀ ਫਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਰਾਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵਾਂ, ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਫਾਰਮੇਫਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਨੋਟਸ :                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           



ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 18

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਕਉਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀ 
ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਟੀ ਬੀ ਡਾਕਟਰ  ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕਠਾਕ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ 
ਲੈਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਫਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕਠਾਕ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ,ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਕ ਰੋਗ 
ਫਬਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਫਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਜਆਦਾ ਜਲਦੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਫਦੰਦੇ ਹੋ ,ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅੰਦਰ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਫਜਆਦਾ 
ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ  ਅਫਜਹੇ ਬਣ ਜਾਣ ਫਜੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ  ਹੁੰ ਦਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂ ?

• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 
ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜਰ (ਉਸ ਨੂੰ 
ਡੋਸੇਟ ਵੀ ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ )ਵਰਤੋ।ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ (ਪੀ ਐਚ ਐਨ) 
ਜਾਂ ਆਉਟਰੀਚ ਵਰਕਰ (ਐਚ ਓ ਡਬਫਲਯੂ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਭਰਨ ਫਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

• ਤਰਲ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਫਰੰਜ,ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚਮਚ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਮਾਪੋ। ਰਸੋਈ ਵਾਲੇ ਚਮਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ 
ਫਕਉਂਫਕ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।

• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਫਦੱਤੀਆਂ ਹੋਣ।
• ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਇਮ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱ ਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਫਜੰਨਾਂ ਫਦਨਾਂ ਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਐਚ ਓ ਡਬਫਲਯੂ ਫਮਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਓ।

• ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫਵੱਚ ਲੱਛਣ ਫਦਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਬਮਾਰ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ,ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਪੀ 
ਐਚ ਐਨ ਜਾਂ ਐਚ ਓ ਡਬਫਲਯੂ  ਨੂੰ ਦਸੋ।

• ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ:
– ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਫਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
– ਫਜਸ ਫਦਨ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਫਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
– ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਓ ਫਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
– ਨੋਟ ਫਲੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ

• ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਫਦੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਫਮਤੀ ਦੇ ਬਾਦ ਨਾ ਵਰਤੋ।
• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਫਪਓ ਫਕਉਂਫਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਜਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਫਤੰਨ ਹਫਤੇ ਪਫਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀ ਬੀ ਡਾਕਟਰ, ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਜਾਂ ਐਚ ਓ ਡਬਫਲਯੂ ਨੂੰ 
ਦਸੋ ਤਾਂ ਫਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਐਚ ਓ ਡਬਫਲਯੂ (HOW) ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ dosette ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨੇਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੈਕ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਂ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਫਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂ ?

• ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬੱਫਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ।
• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱ ਕੀ ਥਾਂ ਫਵੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਕ ਲੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ 
ਦੇਵੇ।

• ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਸ ਜਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਸਮਾਨ  ਫਵੱਚ ਰੱਖੋ।

ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
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19 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ 
ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਨਾ ਲਓ।  ਆਪਣੇ ਟੀ ਬੀ ਡਾਕਟਰ, ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਜਾਂ ਐਚ ਓ ਡਬਫਲਯੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਮਸ ਕੀਤੀਆਂ 
ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਜਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਫਮਸ ਕਰਦੇ ਹੋ,ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਜਾਂ ਐਚ ਓ 
ਡਬਫਲਯੂ ਨੂੰ ਦਸੋ। ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਜਾਂ ਐਚ ਓ ਡਬਫਲਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ?

ਕਦੀ – ਕਦਾਈ ਂਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਣਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਜਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਫਵੱਚ,ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,ਪਰ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵਾਂ 
ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਵੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਫਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਫਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਟੀ ਬੀ 
ਡਾਕਟਰ, ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਜਾਂ ਐਚ ਓ ਡਬਫਲਯੂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ :

• ਖੁਜਲੀ, ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਰੈਸ਼, ਹਾਇਵਜ (hives), ਸਾਹ ਲੈਣ ਫਵੱਚ ਤਕਲੀਫ, ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦਾ ਸੁਜਣਾ,ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 
ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣਾ

• ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫਵੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣਾ
• ਫਤੰਨ ਫਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਦਨਾਂ ਲਈ ਬੁਖਾਰ
• ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ (ਬੁਖਾਰ, ਠੰਿ ਲੱਗਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਕਮਜੋਰੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਫਵੱਚ ਦਰਦਾਂ)
• ਨਵੀਂ ਖਾਂਸੀ
• ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਖੋਣਾ 
• ਦੁੱ ਖਦੇ, ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁੱ ਜੇ ਹੋਏ ਜੋੜ
• ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
• ਥਕਾਵਟ,ਬਹੁਤ ਥਫਕਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ
• ਪੇਟ ਫਵੱਚ ਮਰੋੜ ਜਾਂ ਪੇਟ ਫਵੱਚ ਦਰਦ
• ਦਸਤ
• ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (ਪੀਲੀਆ); ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਫਪਸ਼ਾਬ
• ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਗੜਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਫਨਕਲਣਾ
• ਧੁੰ ਦਲੀ ਨਜਰ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਫਵੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਫਵੱਚ ਕਠਨਾਈ (ਰੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਨ੍ਹ ਾਪਨ), ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਰ ਫਵੱਚ 
ਦੂਸਰੇ ਪਫਰਵਰਤਨ

• ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਅਸਫਥਰ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

 ਇਸ ਸੂਚੀ  ਫਵੱਚ  ਨਾ ਫਦੱਤੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ  ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਫਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ 
ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ,ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ,ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਨੂੰ 1-866-
797-0000 ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ,ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਫਵਭਾਗ ਫਵੱਚ ਜਾਓ।

ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ 
  ਜਾਰੀ
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ਆਈਸੋਫਨਆਫਜਡ (ਆਈਸੋਟਾਮਾਇਨ) (Isoniazid (Isotamine))

ਆਈਸੋਫਨਆਫਜਡ ਇੱਕ ਐਟਂੀਬਾਇਓਫਟਕ ਹੈ ਜੋ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਫਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :
• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਮਲਾਕੇ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ
• ਤਪਫਦਕ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਫਵਗਾੜ (ਲੇਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ )(ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਦਾ ਇਲਾਜ

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

• ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਓ ( ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਫਹਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਦ)। ਜੇ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਫਦੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਲਓ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਫਨਗਲਨ ਫਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤਰਲ ਰੂਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਐਟਂਐਫਸਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਫਹਲਾਂ ਲਓ।
• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫਵੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਵਟਾਫਮੰਨ 
ਬੀ 6 ਫਦੱਤੀ ਜਾਏ।

• ਏਪੀਲੈਪਸੀ ਜਾਂ ਦੌਫਰਆਂ ਲਈ ਫਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਫਡਲੈਨਫਟੰਨ) ਆਈਸੋਫਨਆਫਜਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

• ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਰੈਡ ਵਾਇੰਨ,ਕੁਝ ਏਜ ਕੀਤੇ ਚੀਜ(ਫਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਸਫਵਸ,ਚੈਸ਼ਾਇਰ) ਅਤੇ ਮੱਛੀ (ਟੂਨਾ, 
ਸਫਕਪਜੈਕ,ਸਾਰਡੀਨਜ) ਚਮੜੀ ਫਵੱਚ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ, ਫਦਲ ਦੀ ਤੇਜ ਜਾਂ ਜੋਰਦਾਰ ਧੜਕਨ, ਪਸੀਨਾ 
ਆਉਣ, ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਫਚਪਫਚਪਾ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਨ, ਫਸਰਦਰਦ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਵਰਗਾ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣਨ।

• ਹਲਕਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ।

ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਵੱਲ ਫਧਆਨ ਫਦਓ  :
• ਮਤਲੀ,ਉਲਟੀ,ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ,ਪੇਟ ਫਵੱਚ ਦਰਦ
• ਥਕਾਵਟ,ਬਹੁਤ ਥਫਕਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਫਤੰਨ ਫਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਦਨਾਂ ਲਈ ਬੁਖਾਰ
• ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫਵੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣਾ
• ਖੁਜਲੀ, ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਰੈਸ਼
•  ਗੂੜ੍ਹਾ ਫਪਸ਼ਾਬ,ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (ਪੀਲੀਆ)
• ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਫਵੱਚ ਨਾ ਫਦੱਤੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਅਸਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ 
ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਰੀਫਾਮਫਪੰਨ (ਰੋਫੈਕਟ,ਰੀਫਾਫਡੰਨ) (Rifampin (Rofact, Rifadin))

ਰੀਫਾਮਫਪੰਨ ਇੱਕ ਐਟਂੀਬਾਇਓਫਟਕ ਹੈ ਜੋ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਫਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :
• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਮਲਾਕੇ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ
• ਤਪਫਦਕ ਦੇ  ਦਬੇ ਹੋਏ ਫਵਗਾੜ (ਲੇਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ )(ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਦਾ ਇਲਾਜ

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

• ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਓ ( ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਫਹਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਦ)। ਜੇ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ  ਫਦੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਲਓ।

• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਫਨਗਲਨ ਫਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ  ਨਰਮ 
ਖਾਣੇ ,ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਐਪਲਸੌਸ,ਪੁਫਡੰਗ ਜਾਂ ਦਹੀ, ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਮਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
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21 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਫਨਗਲਨ ਫਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤਰਲ ਰੂਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਰੀਫਾਮਫਪੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭ ਫਨਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਰਭ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਰਬ ਫਨਰੋਧ ਦੇ 
ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੋ।

• ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਫਪਸ਼ਾਬ, ਪਸੀਨੇ, ਅੱਥਰੂਆਂ, ਥੁੱਕ ਅਤੇ ਟੱਟੀ) ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਨਾਰੰਗੀ-ਲਾਲ 
ਰੰਗ ਫਵੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ  ਨੁਕਸਾਨਫਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 
ਪਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਨਰਮ ਕੌਨਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣ।

• ਹਲਕਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ।

ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਵੱਲ ਫਧਆਨ ਫਦਓ :
• ਮਤਲੀ,ਉਲਟੀ,ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ,ਪੇਟ ਫਵੱਚ ਦਰਦ
• ਥਕਾਵਟ,ਬਹੁਤ ਥਫਕਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਫਤੰਨ ਫਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਦਨਾਂ ਲਈ ਬੁਖਾਰ
• ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ (ਬੁਖਾਰ, ਠੰਿ ਲੱਗਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਕਮਜੋਰੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਫਵੱਚ ਦਰਦਾਂ)
• ਖੁਜਲੀ, ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਰੈਸ਼
• ਗੂੜ੍ਹਾ ਫਪਸ਼ਾਬ , ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (ਪੀਲੀਆ)
• ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜ੍ਹਾ ਦੀ ਦਰਦ
• ਮਾਹਵਾਰੀ ਫਵੱਚ ਪਫਰਵਰਤਨ
• ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਫਵੱਚ ਨਾ ਫਦੱਤੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜਾਂ 
ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਏਥਾਮਬੁਟੋਲ (ਈਟੀਬੀ) (Ethambutol (Etibi))

ਏਥਾਮਬੁਟੋਲ ਇੱਕ ਐਟਂੀਬਾਇਓਫਟਕ ਹੈ ਜੋ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :
• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਮਲਾਕੇ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਨਗਲੋ,ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਹੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਚਬਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਚੰਗਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਫਬਨਾਂ ਫਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ  ਦੇ ਅੰਦਤ ਐਟਂਐਫਸਡ ਨਾ ਲਓ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੇਗਾ।
• ਨਜਰ ਫਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਕਸੇ ਵੀ ਪਫਰਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਤ ਕਰੋ।

ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਵੱਲ ਫਧਆਨ ਫਦਓ :
• ਧੁੰ ਦਲੀ ਨਜਰ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਫਵੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਫਵੱਚ ਕਠਨਾਈ (ਰੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਨ੍ਹ ਾਪਨ), ਅੱਖਾਂ ਫਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ 
ਅੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਫਸਆਵਾਂ

• ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਲਝਣ
• ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਥਕਾਵਟ
• ਬੁਖਾਰ
• ਮਤਲੀ,ਉਲਟੀ,ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ,ਪੇਟ ਫਵੱਚ ਦਰਦ
• ਖੁਜਲੀ, ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਰੈਸ਼
• ਜੋੜਾਂ ਫਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ
• ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਫਵੱਚ ਨਾ ਫਦੱਤੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜਾਂ 
ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ 
  ਜਾਰੀ



ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 22

 
ਪਾਇਰਾਜੀਨਾਮਾਇਡ (ਟੇਬਰਾਫਜਡ) (Pyrazinamide (Tebrazid))

ਪਾਇਰਾਜੀਨਾਮਾਇਡ ਇੱਕ ਐਟਂੀਬਾਇਓਫਟਕ ਹੈ ਜੋ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਕਟਾਣਆੂਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਫਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :
• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਮਲਾਕੇ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਨਗਲੋ,ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਹੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਚਬਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਚੰਗਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਫਬਨਾਂ ਫਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੈਸ਼ 
ਫਵਕਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਫਵੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾਇਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ,ਸੁਰੱਫਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ 
ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਬੁੱ ਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਫਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਲਗਾਓ।

• ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਫਵੱਚ ਦਖਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲਓਗੇ।

ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਵੱਲ ਫਧਆਨ ਫਦਓ :
• ਲਾਲ, ਸੁੱ ਜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਜੋੜ- ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਗੂਠਾ,ਫਗੱਟੇ ਅਤੇ ਗੋਡੇ
• ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜੋਰੀ, ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ,ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ
• ਗੂੜ੍ਹਾ ਫਪਸ਼ਾਬ,ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (ਪੀਲੀਆ)
• ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਤੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ – ਫਜਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਲਾਲ-ਭੂਰਾ ਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਚਮੜੀ  ਬਦਰੰਗ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ

• ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਫਵੱਚ ਨਾ ਫਦੱਤੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜਾਂ 
ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 
ਪਾਇਰੀਡੋਕਸੀਨ ( ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਬੀ 6) (Pyridoxine (vitamin B6))

ਪਾਇਰੀਡੋਕਸੀਨ ਇੱਕ ਬੀ ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਹੈ ਫਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਬੀ 6 ਦੀ ਕਮੀ (ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਬੀ 6 ਦੇ ਘੱਟ ਸਤਰ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ 
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਫਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈਸੋਫਨਆਫਜਡ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਬੀ 6 ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 
ਰੱਗਾਂ ਫਵੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫਵੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣਾ ਮਫਹਸੂਸ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਫਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਫਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ।

• ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਬੀ 6 ਦੀ ਫਨਰਫਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਓ।
• ਮਲਟੀ- ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰੋ, ਫਕਉਂਫਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫਵੱਚ ਪਾਇਰੀਡੋਕਸੀਨ 
ਹੋਏ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫਵੱਚ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਦਾ ਅਫਹਸਾਸ ਜਾਰੀ ਰਫਹੰਦਾ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰੋ।

ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਵੱਲ ਫਧਆਨ ਫਦਓ :
• ਮਤਲੀ,ਫਸਰਦਰਦ,ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ
• ਕੁਚੱਜਾਪਨ ਜਾਂ ਕੋਝਾਪਨ
• ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਫਵੱਚ ਨਾ ਫਦੱਤੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜਾਂ 
ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
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23 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਟੀ ਬੀ ਕੀਟਾਣਆੂਂ ਦੀ ਫਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਜਆਦਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ  ਹਰ ਰੋਜ ਫਕਸ ੇਅਫਜਹੇ 
ਫਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਫਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫਜਸ ਨੂੰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਹੈ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ :

• ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ
• ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤ
• ਸਫਹਕਰਮੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਜੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਸਕੂਲ ਫਵੱਚ ਸਫਹਪਾਠੀ

ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਕੌਨਟੈਕਟਸ” ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਉਹ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ 
ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਤਪਫਦਕ ਦਾ ਦਫਬਆ ਹੋਇਆ ਫਵਗਾੜ (ਲੇਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ )
(ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਹੋ ਜਾਏ। ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ੍ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਪਬਫਲਕ ਹਲਥ ਨਰਸ (ਪੀ ਐਚ ਐਨ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਫਕ ਫਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਜਰੂਰੀ 
ਹਨ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਫਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਫਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਫਲਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ 
ਐਚ ਐਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਫਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਸਟ ਉੱਤੇ 
ਫਕਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਸੂਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਫਚੱਠੀ ਭੇਜੇ। ਪੀ ਐਚ 
ਐਨ“ਕੌਨਟੈਕਟਸ” ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਸੇਗੀ।

ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਫਵੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਪ੍ੰ ਸੀਪਲ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਅਫਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਭਵ ਹੈ 
ਫਕ ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਪ੍ੰ ਸੀਪਲ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਪਏ। ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਫਪ੍ੰ ਸੀਪਲ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਫਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 
ਇਹ ਫਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੈ।

ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਫਚੰਤਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਫਮੰਦਾ ਹੋਵੋ ਫਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ,ਦੋਸਤਾਂ, ਸਫਹਪਾਠੀਆਂ ਜਾਂ ਸਫਹਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ 
ਰੋਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ :

• ਫਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

• ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਫਵਧੀਆਂ,ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਟੀ ਬੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਤ 
ਕਰੇਗੀ।

• ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਫਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 905-799-7700 ਉੱਤੇ ਪੀਲ 
ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਟੀ ਬੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ (ਕੌਨਟੈਕਟਸ) ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਨਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫਲਜਾਉਣ ਲਈ ਫਚੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ (ਫਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ 
ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :

ਟੀ ਬੀ ਸੰਪਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ
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• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਫਟਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ 12 ਹਫਤੇ ਬਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਚੰਨ੍ਹ  ਫਦਖਾਉਣ 
ਫਵੱਚ ਫਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਫਚਆਂ ਦਾ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਫਟਵ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ 
ਸੁਰੱਫਖਆ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਫਦੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਨਾ 13 ਦੇਖੋ।

• ਜੇ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਫਟਵ ਹੈ, ਉਸ ਫਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਪਫਦਕ ਦਾ ਦਫਬਆ ਹੋਇਆ ਫਵਗਾੜ 
(ਲੇਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ )(ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਫਨਸ਼ਫਚਤ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਕ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਵਾਈ 
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 
ਲਈ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 
ਮੁਫਤ ਫਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਅਤੀਤ ਫਵੱਚ ਪੌਜੀਫਟਵ ਟੀ ਬੀ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਫਰਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ ਦੂਸਰਾ 
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਮਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਫਦਖਾਈ ਦੇਣ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-
ਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਟਾਇਮ ਫਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਫਹੰਦੇ 
(ਫਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ) ਹੋ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅੱਠ ਤੋਂ 
12 ਹਫਤੇ ਬਾਦ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਫਸਰਫ ਇੱਕੋ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏ। ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਤ 
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਫਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਉਹ ਲੋਕ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਟੀ ਬੀ ਫੇਫਫੜਆਂ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਕਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ 
ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਸੀ ਘਰ ਫਵੱਚ ਰਫਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀ ਬੀ ਲਈ ਸਕ੍ੀਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਕ ਕੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਫਪਛਲੇ ਫਵਗਾੜ ਕਰਕੇ ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਸੁਫਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਫਵਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫਲਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਚੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ।

• ਜੇ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਦੋਵੇਂ ਨੈਗੇਫਟਵ ਹਨ,ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਜੇ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਫਟਵ ਹੈ, ਉਸ ਫਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਪਫਦਕ ਦਾ ਦਫਬਆ ਹੋਇਆ ਫਵਗਾੜ 
(ਲੇਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ )(ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਫਨਸ਼ਫਚਤ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਕ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਵਾਈ 
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 
ਲਈ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 
ਮੁਫਤ ਫਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟੀ ਬੀ ਸੰਪਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ
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25 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਐਚ ਆਈ ਵੀ/ਏਡਜ ਕੀ ਹੈ ?

ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਜਹਾ ਫਵਗਾੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੇ ਫਸਸਟਮ 
(ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਫਖਆ) ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਫਦੰਦਾ ਹੈ। ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਦੀ ਉਨੱਤ ਸਟੇਜ ਨੂੰ 
ਅਕਵਾਇਰਡ ਇੰਮਯੂਨੋਡੇਫੇਫਸਏਸਂੀ ਫਸਨਡਰੋਮ (ਏਡਜ) ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ :
• ਕੌਂਡਮ ਤੋਂ ਫਬਨਾਂ ਸੈਕਸ (ਵਜਾਇਨਲ,ਓਰਲ ਜਾਂ ਏਨਲ) ਨਾਲ
• ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਫਰੰਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੈਟੂਇੰਗ,ਇਲੈਕਟ੍ਲੇਫਸਸ,ਫਵੰਨ੍ਹ ਣ 
ਲਈ ਜਾਂ ਐਫਕਊਪੰਚਰ ਲਈ ਫਕਟਾਣੂ ਰਫਹਤ ਕੀਤੇ ਫਬਨਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

• ਫਬਨਾਂ ਇਲਾਜ,ਗ੍ਸਤ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ, ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ ਫਪਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਬੱਚੇ ਤੱਕ

ਟੀ ਬੀ/ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਕੋ - ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ  ਫਵਅਕਤੀ ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ/ ਐਚ 
ਆਈ ਵੀ ਕੋ – ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੋਨੋਂ  ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਫਮਸ਼ਰਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ 
ਫਕਉਂਫਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਮਲਕੇ ਦੋਨੋਂ  ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਫਜਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ।

ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਫਵਗਾੜ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਫਕਵੇਂ ਪ੍ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੇ ਫਸਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 
ਫਵਅਕਤੀ ਲਈ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਸਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਫਵਕਸਤ ਕਰਨ 
ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਫਵਗਾੜ ਤਪਫਦਕ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਫਵਗਾੜ (ਲੇਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ 
ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ)(ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਦਾ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ 
ਕਾਰਕ ਹੈ।

ਟੀ ਬੀ / ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਕੋ – ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਫਕਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 
?

ਉਹ ਲੋਕ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਫਵਗਾੜ ਹਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਫਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਫਜਆਦਾ ਹੈ, 
ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਏਡਜ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰ ਫਦੰਦੇ ਹਨ। 
ਐਚ ਆਈ ਵੀ/ਏਡਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਵੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਟੀ ਬੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ 
ਦੁਫਨਆ ਫਵੱਚ ਏਡਜ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਫਵੱਚੋਂ ਇੱਕ –ਫਤਹਾਈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਫਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ ਪਫਹਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਟੀ ਬੀ ਹੋਏ।  

ਕੀ ਮੈਂ ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਲਈ ਇੱਕੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ  ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਜਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਫੌਲੋ – ਅਪ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਰੋਗਾਂ 
ਦੇ ਇਲਾਜ ਫਵੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ।

ਤਪਲਦਕ ਅਤੇ ਐਚ ਆਈ ਵੀ/ਏਡਜ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ :
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਐਲ ਟੀ ਬੀ 

ਆਈ ਜਾਂ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਹੈ, 

ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਲਈ ਟੈਸਟ 

ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਐਚ 

ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਟੀ ਬੀ ਲਈ 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
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ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਫਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਫਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 
ਨੂੰ ਦਸੋ।

ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗਰਭ ਫਨਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਰਭ ਫਨਰੋਧ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਗਰਭ ਫਨਰੋਧ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ,ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਹੈਲਦੀ ਸੈਕਸੁਐਫਲਟੀ ਕਲੀਫਨਕ ਫਵੱਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਫਨਰੋਧ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਹੈਲਦੀ ਸੈਕਸੁਐਫਲਟੀ ਕਲੀਫਨਕ ਫਕਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , 905–
799–7700 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਫਪਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 
ਦਾ ਫਖਆਲ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਫਵੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਡਾਕਟਰ ਫਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਫਕ ਗਰਭ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਫਪਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਕਹੜੀਆਂ ਟੀ ਬੀ 
ਐਟਂੀਬਾਇਓਫਟਕ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਹਨ।

ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ 
ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀ ਬੀ ਲਈ ਫਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ 
ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਫਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਛੋਟੀ ਫਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਦੁੱ ਧ  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਗਰਭ, ਗਰਭ ਲਨਰੋਧ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 
ਲਪਲਾਉਣਾ
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ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ?

ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਹੀ ਟੀ ਬੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਵਰੁੱਧ 
ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਫਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਫਹੱਫਸਆਂ ਫਵੱਚ ਵਰਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਜਥੇ ਟੀ ਬੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਫਜਆਦਾ ਹੈ। 
ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਫਚਆਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣ ਫਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਫਕਸ ਨੂੰ ਫਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਫਵੱਚ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਫਕਸਮਾਂ,ਫਜਵੇਂ 
ਫਕ ਟੀ ਬੀ ਮੇਨੇਨਜਾਇਟਸ ਜਾਂ ਫਮਲੀਟਰੀ ਟੀ ਬੀ,ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਫਚਆਂ ਨੂੰ ਫਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾ ਫਵੱਚ, ਬੀ ਸੀ ਜੀ 
ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਵਰੁੱ ਧ ਕੁਝ ਸੁਰੱਫਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਫਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਅਰੰਭਕ 
ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਫਵੱਚ, ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਕਦੇ- ਕਦੇ ਹੀ ਫਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਕਉਂਫਕ ਟੀ ਬੀ ਫਵਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹਨ ਫਕ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਵਾਦ 
ਹੈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ ਜਾਂ ਇਨੂਏਟ ਸਮਾਜਾਂ ਫਵੱਚਲੇ ਬਾਲਕ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ 
ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਫਵੱਚ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਫਕ ਉਸ ਕਰਕੇ 
ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਫਟਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀ ਬੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਤੀਫਕਫਰਆਵਾਂ 
ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਿਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਫਦੰਦਾ ਹੈ ਫਕਉਂਫਕ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਕ ਪੌਜੀਫਟਵ ਸਫਕੰਨ 
ਟੈਸਟ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਵਗਾੜ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ।

ਕੀ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਫਕਸਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਫਵੱਚ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਬਦਨਸੀਬੀ ਨਾਲ, 
ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਫਚਆਂ ਨੂੰ ਫਦੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਫਖਆ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ 
ਪਹੁੰ ਚਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਮੂਰ੍ਹਲੇ ਸਾਲਾਂ ਫਵੱਚ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਫਕਰੀਆਸ਼ੀਲ ਟੀ ਬੀ ਫਵਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਫਕ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ  ਫਵੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਤਹਾਈ 
ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਫਵਗਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਫਮਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਫਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ 
ਹਨ। ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਫਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਰ ਫਵੱਚ ਕੋਈ ਪਫਰਵਰਤਨ ਨਹੀਂ 
ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਫਟਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
 
ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਫਟਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਫਟਵ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਫਟਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਫਜਹੇ ਫਹੱਸੇ ਤੋਂ ਹੋ 
ਫਜਥੇ ਟੀ ਬੀ ਆਮ ਹੈ, ਫਜਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਫਕ ਪੌਜੀਫਟਵ ਸਫਕੰਨ ਟੈਸਟ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਫਵਗਾੜ 
ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ।

ਬੇਲਸਲ ਕਾਮੈਟ-ਗਯੁਲਰਨ (ਬੀ ਸੀ ਜੀ) 
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 

  
27 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?
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ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਕਧਰੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਫਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਤਮ 
ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੋਣ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਗਲਤ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਚਫਕਤਸਕੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ  ਫਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱ ਟੀ,ਵਪਾਰ,ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਫਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 
ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ,ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਫਕ :

• ਤੁਸੀਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੋ
• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾਂ,ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਫਵੱਚ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ (ਪੀ ਐਚ ਐਨ) ਦੀ 
ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋਏ

• ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਫਵਚਲਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਉਹ ਫਮਤੀ ਫਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਫਮਤੀ ਫਜਸ ਉੱਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਫਦਓ।

• ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 
ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਫਵੱਚ ਫਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਚੱਠੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਫਕਤਸਕੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।

• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪੀ ਐਚ ਐਨ ਕੋਲੋਂ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰੋ। ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਫਰ 
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ – ਆਪਣੀ ਪੀ ਐਚ 
ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ :

• ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਵੱਚ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ ਫਵਕਸਤ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਮਲੋ

• ਆਪਣੇ ਟੀ ਬੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 
ਵਾਪਸ ਪਰਤੋ (ਫਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫਕ ਤੁਸੀਂ :

• ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਫਬਨਾਂ ਖਲਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਫਖਆ।
• ਆਪਣੀਆਂ ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਈਆਂ।
• ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 
ਸਫਰ ਕਰਨਾ
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ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ 

ਹਾਲਾਂਫਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਫਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤਪਫਦਕ (ਟੀ ਬੀ) ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਫਵੱਚ ਇਹ ਫਤੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

1   ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਓ – ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਥਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ 
ਦਵਾਈ ਫਨਰਫਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਫਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਫਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਤਰ 
ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹੋ,ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ 
ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਵਾਈ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

2  ਆਰਾਮ ਕਰੋ – ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਫਕਉਂਫਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ  ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
3  ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਫਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋ– ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਬੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਫਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਭੁੱਖ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ 
ਥਕਾਵਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਿੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ 
ਫਵਗਾੜ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਫਜਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਫਦੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਟਸ਼ੂ ਦੇ ਪੁਨਰਫਨਰਮਾਣ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ ਫਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਖਾਣੇ ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਗਰੁਪ ਫਵੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਦੀ 
ਕਾਪੀ ਮੰਗੋ।ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਜਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 905-799-7700 
ਉੱਤੇ ਇਕ ਰਫਜਸਟਰਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ।

ਪਰ ਜੇ ਮਨੈੂੰ ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਪੇਟ ਤੱਕ ਫਬਮਾਰ ਮਫਹਸਸੂ ਕਰਾਂ,ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਫਕਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਫਕਆ ਹੋਇਆ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ :

• ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਕਝੁ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ ਖ ਵਧਾਉਣ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱ ਖਾ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰੋ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਖਾਓ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਘੱਟ ਥੱਫਕਆ ਹੋਇਆ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।
• ਉਹ ਖਾਣੇ ਖਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਖਣ, ਸੁੰ ਘਣ,ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ।
• ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਲਆਉਣ।
• ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਖਾਫਣਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।
• ਹੌਲੀ ਖਾਓ; ਖਾਣ ਫਵੱਚ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਖਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਬਮਾਰ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
• ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਖਾਓ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ।
• ਉਹ ਖਾਣੇ ਖਾਓ ਜੋ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹਨ।
• ਤੇਲ ਵਾਲੇ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਮਰਚੀ ਵਾਲੇ ਖਾਫਣਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।
• ਟੋਸਟ, ਕਰੈਕਰ,ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ,ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਐਪਲ ਜੂਸ,ਕਰੈਨਬੇਰੀ 

ਜੂਸ,ਬਰੌਥ ਜਾਂ ਸੂਪ ਜਾਂ ਜੇਲੇਫਟੰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਡੇਜਰਟਾਂ ਖਾਓ।
• ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ।
• ਅਰਾਮਦਾਇਕ,ਖੁੱ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾਓ।
• ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਏ ਗਏ ਖਾਫਣਆਂ ਦਾ ਫਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ, ਫਦਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 

ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲੀ ਮਫਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲੀ ਨੂੰ ਫਨਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ 
ਫਨਰਫਦਸ਼ਟ ਕਰੇ।

ਪੁਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਪਲਦਕ

  
29 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ 

ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਜੋਨ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਸਫੁਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਫਕ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਬਮਾਰ 

ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਹਤਮੰਦ 

ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। 
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ਮੈਂ ਕੁਝ ਭਾਰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
• ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਫਹਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ 

ਫਦੱਤੇ ਗਏ ਨੁਸਫਖਆਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਓ।
• ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ,ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਪੀਨੱਟ ਬਟਰ, ਫਗਰੀਆਂ, ਬੀਜ, 

ਔਵੋਕਾਡੋ, ਹੋਮੋਫਜਨਾਈਜਡ ਦੁੱ ਧ, ਫਮਲਕਸ਼ੇਕ, ਪੁਫਡੰਗਜ,ਆਇਸ 
ਕ੍ੀਮ ਜਾਂ ਕ੍ੀਮ ਸੂਪ ਖਾਓ।

• ਨੇਮਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਨੈਕ ਖਾਓ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ। ਅਗਲੇ 
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਫਹਲਾਂ ਸਨੈਕ ਖਾਓ ਤਾਂ ਫਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਫਫਰ ਵੀ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਏ।

ਮੈਨੂੰ ਫਕੰਨਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਗੁਰਫਦਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ 
ਹਟਾਉਣ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੂਟਮ (ਲੇਸਦਾਰ ਪਦਾਰਥ) 
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਜਆਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ 
ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਪਸ਼ਾਬ ਹਲਕ ੇਰੰਗ (ਫਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 
ਉੱਤੇ ਫਨੰਬੂ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ) ਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਹਰਬਲ ਚਾਹ, ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਜੂਸ,ਦੁੱਧ,ਸਪੂ ਅਜਮਾਓ। ਸਾਰੇ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਮੁਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਫਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ?
ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਫਡ੍ੰ ਕਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ  
ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫਜਗਰ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਫਜਆਦਾ ਦਬਾ 
ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਡ ਵਾਇਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਕਈ ਫਡ੍ੰ ਕਸ ਤੁਹਾਡੇ  
ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵ  
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਈ ਅਫਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ?
ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ 
ਪਰਭਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਫਸਰਦਰਦ,ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ 
ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੇਫਸਸਟ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ 
ਅਫਜਹੇ ਸੰਭਵ ਖਾਫਣਆਂ ਬਾਰੇ ਚੈਕ ਕਰੋ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ 
ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਫਕਹੜੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?
ਹਰ ਰੋਜ ਕੈਨੇਡਾ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਦੇ ਫਵਚਲੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਗਰੁਪਾਂ ਫਵੱਚੋਂ ਕਈ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜਆਦਾ ਪ੍ੋਟੀਨ, ਫਵਟਾਫਮੰਨ 
ਬੀ 6, ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਸੀ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ।

ਪੁਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਪਲਦਕ  ਜਾਰੀ

ਈਫਟੰਗ ਵੈਲ ਫਵੱਥ ਕੈਨੇਡਾ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ healthcanada gc ca/foodguide ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਹੇਠਾਂ ਫਦੱਤਾ ਟੇਬਲ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਫਣਆਂ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ :

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਤਫਰਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ :

ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਟਸ਼ੂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਫਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੋਟੀਨ।

ਰੱਗਾਂ ਨੂੰ ਫਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਬੀ 
6(ਪਾਇਰੀਡੋਕਸੀਨ)।ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਵਟਾਫਮੰਨ 
ਬੀ 6 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਫਨਰਫਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਸੂਫੜਆਂ ਅਤੇ ਫੇਫਫੜਆਂ ਨੂੰ ਫਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ 
ਹੋਣ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਸੀ।

ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫੇਫਫੜਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ 
ਫਲਜਾਉਣ ਲਈ ਆਇਰਨ ।

ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਫਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ।

ਖਾਫਣਆਂ ਦੀਆਂ ਫਮਸਾਲਾਂ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :

ਸਾਰੇ ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫਫਸ਼, ਸਕੁਾਏ ਗਏ/ਕਨੈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਧੇ (ਮਟਰ, ਬੀਨਜ, ਦਾਲਾਂ), 
ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਯਗੋਰਟ, ਚੀਜ ਅਤੇ ਸਫਕੰਮ ਫਮਲਕ ਪਾਊਡਰ (ਸਪੂਾਂ ਅਤੇ ਕਸੈਰੋਲਾਂ ਫਵੱਚ ਪਾਓ)

ਸਾਰੇ ਮੀਟ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲਵਰ),ਫਫਸ਼,ਪੋਲਟਰੀ,ਫਗਰੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਜਲਨੱਟਸ, ਅੱਖ
ਰੋਟ,ਮੂੰ ਗਫਲੀਆਂ),ਚਨੇ,ਸੋਏਬੀਨਜ,ਬਰੌਕਲੀ,ਬਰੱਸਲ ਸਪਰਾਊਟਸ,ਫੁੱ ਲ ਗੋਭੀ,ਮਟਰ, ਕੇਲੇ, 
ਖਰਬੂਜੇ, ਅੰਗੂਰ, ਸੁੱ ਕੇ ਫਲ (ਖਜੂਰਾਂ,ਫਕਸ਼ਫਮਸ਼,ਅੰਜੀਰ), ਹੋਲ ਗ੍ੇਨ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬ੍ੇਡ, 
ਵ੍ਹੀਟ ਜਰਮ

ਕੀਵੀ, ਸੰਤਰੇ, ਗਰੇਪਫਰੂਟ,ਲੈਮਨ, ਲਾਇਮ, ਖਰਬੂਜੇ, ਸਟਰੌਬੇਰੀਆਂ, ਬਰੌਕਲੀ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, 
ਫੁੱ ਲ ਗੋਭੀ,ਕੇਲ, ਸਵੀਟ ਪੈਪਰਜ, ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ

ਬੀਫ, ਵੀਲ, ਪੋਰਕ, ਹੈਮ, ਫਲਵਰ, ਫਫਸ਼, ਫਚਕਨ (ਡਾਰਕ ਮੀਟ ਫਵੱਚ ਫਜਆਦਾ ਆਇਰਨ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ), ਸੁਕਾਏ ਗਏ/ਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਧੇ (ਮਟਰ, ਬੀਨਜ, ਦਾਲਾਂ), ਸੁੱਕੇ 
ਫਲ (ਪਰੂਨ, ਪਰੂਨ ਜੂਸ, ਖਜੂਰਾਂ, ਫਕਸ਼ਫਮਸ਼, ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ), ਹੋਲ ਗ੍ੇਨ ਸੀਰੀਅਲ, ਕ੍ੀਮ ਆਫ 
ਵ੍ਹੀਟ, ਐਨਫਰਚ ਕੀਤਾ ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ੇਡ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਰੇ  ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜੀਆਂ, ਅੰਡੇ,  
ਫਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਫਵੱਚੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਜਆਦਾ 
ਆਇਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਫਣਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਜਆਦਾ ਫਵਟਾਫਮੰਨ ਸੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ।

ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜਾਂ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਕੌਟੋਜ  ਚੀਜ, ਯੋਗਰਟ, ਚੀਜ, ਸੋਏਬੀਨਜ, 
ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਸੋਏ ਬੇਵਰੇਜ, ਟੋਫੂ, (ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਫਵੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਫਗਆ), 
ਬਰੌਕਲੀ, ਕੇਲ, ਸਾਰਡੀਨਜ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੈਮਨ, ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਬੀਨਜ 
(ਕੈਨ ਫਵੱਚ), ਬਦਾਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲਾ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ।

ਫਬਨਾਂ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ੍ਤੋ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਫਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ905-799-7700 ਉੱਤੇ ਪੀਲ ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਫਨੋ ਕਰੋ, ਅਪ੍ਲੈ 2010 (ਮਾਰਚ 11, 2011 ਨੂੰ ਸੰਸ਼ਫੋਧਤ ਕੀਤੀ ਗਈ)।
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31 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਫਬਨਾਂ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ(ਟੀ ਬੀ – ਯੂ ਪੀ) ਦਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

ਟੀ ਬੀ – ਯੂ ਪੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਓਨਟਾਫਰਓ ਮਫਨਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਲੌਂ ਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਫਜਹਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਹੈ ਜੋ ਫਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ,ਟੈਸਟਾਂ,ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਓਨਟਾਫਰਓ ਫਵੱਚ ਫਸਹਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਫਕ੍ਏ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਫਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੈਡਾ ਫਵੱਚ ਘੁੰ ਮਣ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆਵਾਸੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਓਨਟਾਫਰਓ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਦੇ 90 ਫਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। 
ਇਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਫਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

• ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਟੀ ਬੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਫਵੱਚ ਰਫਹਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਫਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਮੱਫਸਆਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਟੀ ਬੀ – ਯੂ ਪੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਫਵੱਚ ਰਫਜਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਫਚਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ  

ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ?
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਬੀ – ਯੂ ਪੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲਵੱਚ ਰਲਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ?   ਹਾਂ (   )    ਨਹੀਂ (   )
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬਫਲਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ 905-799-7700 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ :

• Region of Peel–Public Health: peel-stoptb ca  
• Public Health Agency of Canada (PHAC) – Tuberculosis: publichealth gc ca/tuberculosis  
• Lung Association – Tuberculosis: lung ca/tb/main html 
• Stop TB Canada: stoptb ca 
• Health Canada – Eating Well with Canada’s Food Guide (available in several 
languages): healthcanada gc ca/foodguide

• Centers for Disease Control (CDC) – Tuberculosis: cdc gov/tb  
• Curry International Tuberculosis Center: currytbcenter ucsf edu  
• Mayo Clinic: mayoclinic com  
• New Jersey Medical School National Tuberculosis Center: umdnj edu/ntbcweb  
• World Health Organization (WHO) – Tuberculosis: who int/gtb

REFERENCES (ਰੈਫਰੈਂਸ) :

Canadian Tuberculosis Standards  6th Edition, Public Health Agency of Canada and the Canadian 
Lung Association/Canadian Thoracic Society  2007 

Compendium of Pharmaceuticals and Specialties (CPS)  Canadian Pharmacists Association  2010 

Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, 29th Edition, W B  Saunder Company  2000 

Health Canada, Eating Well with Canada’s Food Guide  
hc-sc gc ca/fn-an/food-guide-aliment/index-eng php

Mayo Clinic  mayoclinic com/health/drug-information

Public Health Agency of Canada, Tuberculosis Prevention and Control   publichealth gc ca/
tuberculosis

Questions and Answers about Tuberculosis  Centers for Disease Control and Prevention (CDC),  
US Department of Health and Human Services  2009 

Treatment of Tuberculosis  American Thoracic Society, CDC, and Infectious Diseases Society of 
America  MMWR  June 20, 2003 

Tuberculosis Drug Information Guide  Curry International Tuberculosis Center and the California 
Department of Public Health  2009 

ਹੇਠਾਂ ਫਦੱਤੀਆਂ ਫਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਕਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਫਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ : 

ਮੈਂ ਤਪਲਦਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਕਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

• Halton Region Public Health 
Department

• Hospital for Sick Children
• Region of Peel–Public Health

• Toronto Public Health 
• University Health Network
• West Park Healthcare Centre
• York Region Public Health 
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