
  
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




