ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਪਦਿਕ
ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ
ਬਾਲਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ

ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ। ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਾਲਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਤੀਬਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ
ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ :
• ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਦੋ ਸਕਿੰ ਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾੰਦੀ ਹੈ – ਇੱ ਕ
ਟੈਸਟ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱ ਠ ਤੋਂ 12 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗੀ ਕਿ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਕਿੰ ਨ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ
ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ
ਵਿਗਾੜ (ਲੇ ਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ ਇੰ ਨਫੈਕਸ਼ਨ )(ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ
ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
– ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਕਿੰ ਨ ਟੈਸਟ ਦੋਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱ ਚਾ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ :
– ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ –ਰੇ ਅਤੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ ਬੀ
ਸਕਿੰ ਨ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ।
– ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ ਬੀ ਸਕਿੰ ਨ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ 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 ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱ ਡੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ।
– ਬੱ ਚੇ ਦੂਸਰਾ ਟੀ ਬੀ ਸਕਿੰ ਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ। ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱ ਕ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਦੂਸਰਾ
ਟੈਸਟ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀ ਬੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ
ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਬੰ ਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਪਦਿਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਅਤੇ
ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਸਕ੍ਰਿਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੁਭਾਵਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੱ ਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ
ਆਉਣਾ,ਦਰਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਜ,ਭਾਰ ਘੱ ਟਣਾ,ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱ ਖ ਦੇ ਸਤਰ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਕ੍ਰਿਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਾਲਗ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱ ਧਦਾ ਜਾਂ ਘੱ ਟਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ।
ਹੈਲਥ ਆਉਟਰੀਚ ਵਰਕਰ (ਐਚ ਓ ਡਬਲਿਯੂ) ਡਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵਡ ਥੈਰੇਪੀ (Directly
Observed Therapy) ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ:
•	ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
• ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
• ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈ ਹੈ
ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ
ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚੇ ਨੰ
ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ :
• ਮਤਲੀ
• ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
• ਛਪਾਕੀ
• ਪੇਟ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ
• ਪੀਲੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ
• ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਟੀ ਬੀ
ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ

ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ
ਬਾਲਗ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ

ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ।

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਅਤੇ
ਇਲਾਜ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਅਤੇ ਇਲਾਜ..ਜਾਰੀ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਿਪਸ
• ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰਖੋ ਜਿਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ,ਪਰ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ
ਉਸ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ ਇੱ ਕੋ ਟਾਇਮ ਤੇ ਦਿਓ
• ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
• ਤਰਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਿਗਲਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਪਸ
• ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਹੋ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਖਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲਸੌਸ, ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ,
ਦਹੀ,ਪੁਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਫੂਡ ,ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ,ਵਾਲੇ ਕੌ ਲ ਵਿੱ ਚ ਖਾਲੀ ਕਰੋ
• ਤਰਲ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੱ ਪ ਜਾਂ ਸਰਿੰ ਜ (ਬਿਨਾਂ ਸੂਈ ਦੇ) ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ
• ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਗਲਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ
• ਛੋਟੇ ਇਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਿੱ ਕਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
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