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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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