
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

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

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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