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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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