
  
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




