ਤਪਦਿਕ : ਫਰਕ ਜਾਣੋ
ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ

ਟੀ ਬੀ ਦਾ
ਕੀਟਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਸੁੱ ਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ,ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ
ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਣ।
ਪੌਜੀਟਿਵ ਸਕਿੰ ਨ (ਚਮੜੀ) ਟੈਸਟ

ਸਾਰ

ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਗਾੜ (ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ)

ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੀ ਬੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅੰ ਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ
ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਟਿਵ ਹੈ,ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਚ ਭਵਿੱ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ

ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
• ਕਮਜੋਰੀ,ਬੁਖਾਰ, ਭਾਰ ਘੱ ਟਣਾ
• ਖੰ ਘ, ਛਾਤੀ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ
• ਖੰ ਘ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ (ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹੈ)
• ਦਰਦ (ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰ ਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੈ)

ਛੂਤਕਾਰੀ ?

ਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਜੇ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਕਿਟਾਣੂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ।

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕੋ

ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਬੀ ਦੇ
ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਟੀ ਬੀ
ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਦਵਾਈ ਲਓ। ਜਲਦ ਇਲਾਜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱ ਕ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਏਗਹੇਡ ਆਰਟਵਰਕ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ

ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ
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