ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ:
• ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਪਦਿਕ (ਟੀ ਬੀ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ
ਨੂੰ ਮਿਲੋ
• ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ
ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੋਵੋ
• ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
•	ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਟੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ
• ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਏਗਾ
• ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨੇਮਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੇਗਾ
• ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ(ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਟੀ ਬੀ ਹੈ)
• ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਬੀ ਨਾਲ
ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਟੀ
ਬੀ ਸੰ ਪਰਕ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ
ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:
•
•
•
•
•

ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਮੰ ਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਾਇਜ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਾਇਜ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੰ ਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੂਤਕਾਰੀ
ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ

ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਸੰ ਭਵ
ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ
ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

