ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ
ਸਕ੍ਰਿਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਸਰੀਰ

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ ?

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀ ਬੀ ਦੇ
ਕੀਟਾਣੂ ਸਕ੍ਰਿਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱ ਧਦੇ, ਫੈਲਦੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱ ਚਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਲੋ ਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਦਕਿ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਤੱ ਕ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਵਿੱ ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ

ਫੇਫੜੇ,ਪਲੂਰਾ, ਲਿੰਫ ਨੋਡ,
ਗੁਰਦੇ, ਹੱ ਡੀਆਂ,ਦਿਮਾਗ,

ਰੀੜ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਅਤੇ ਢਿੱ ਡ।

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜੇ,ਪਲੂਰਾ,ਲਿੰਫ ਨੋਡ,
ਗੁਰਦੇ,ਹੱ ਡੀਆਂ,ਦਿਮਾਗ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਅਤੇ ਢਿੱ ਡ। ਸਕ੍ਰਿਏ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੱਛਣ
ਦਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਤੱ ਕ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।
ਸਕ੍ਰਿਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ?
ਸਕ੍ਰਿਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
• ਬੁਖਾਰ,ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ
• ਭਾਰ ਘੱ ਟਣਾ,ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
• ਕਮਜੋਰੀ, ਥਕਾਵਟ
• ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ

ਫੇਫੜਿਆਂ, ਪਲੂਰਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•	ਤਿੰ ਨ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਖਾਂਸੀ
• ਬਲਗਮ ਜਾਂ ਖੂਨ ਖੰ ਘਣਾ
• ਛਾਤੀ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•	ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਜੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱ ਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ,
ਢਿੱ ਡ, ਪਿੱ ਠ ਵਿੱ ਚ
• ਇੱ ਕ ਗਿਲਟੀ, ਅਕਸਰ ਗਲੇ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱ ਚ
• ਹੱ ਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੋਜ
•	ਸਿਰਦਰਦ, ਅੱ ਕੜੀ ਹੋਈ ਗਰਦਨ, ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ
ਫੇਫੜਿਆਂ, ਪਲੂਰਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੰ ਘਦੇ ,
ਨਿੱਛ ਮਾਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ, ਹੱ ਸਦੇ, ਗਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕਿਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਏਗੀ ਜੋ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱ ਕ।
ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱ ਕ
ਫੈਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰ ਦਰ ਲਏ
ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ..ਜਾਰੀ
ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

• ਚਕਿਤਸਕੀ ਇਤਿਹਾਸ – ਟੀ ਬੀ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਰੋਗ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ,
ਅਤੀਤ ਵਿੱ ਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ,ਵਿਗਾੜ
ਅਤੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ
ਲਈ ਗਈ ਦਵਾਈ
• ਲੱਛਣ – ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ
• ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ – ਰੇ,ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਸਕੈਨਜ – ਫੇਫੜਿਆਂ
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਚਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ
• ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਪੂਟਮ (ਬਲਗਮ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਖਾਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ
ਲੇ ਸਦੇਰ ਪਦਾਰਥ) – ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲਬ੍ਰੋਟਰੀ ਵਿੱ ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ
• ਬਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ - ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਸਟ
• ਗੈਸਟਰਿਕ ਵੌਸਿੰਗ – ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੇਟ ਵਿੱ ਚੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕੱ ਢਣ
ਲਈ ਟੈਸਟ
• ਬਾਏਓਪਸੀ – ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਸਟ
ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੀ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ?

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਅਤੇ
ਇਲਾਜ

ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ਕੇ,ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ,ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ
ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੂਟਮ (ਬਲਗਮ),ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈ ਬ ਟੈਸਟ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨਹੀਂ
ਦਿਖਾਉਂਦੇ,ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ,ਲੱਛਣਾਂ,ਐਕਸ-ਰੇਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਕਰਕੇ
ਸਕ੍ਰਿਏ ਟੀ ਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੀ ਬੀ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਪੂਟਮ (ਬਲਗਮ),ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈ ਬ ਟੈਸਟ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ
ਕਲਚਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀ ਬੀ ਜਾਂ ਲੈ ਬ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀ ਬੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ (ਡਰੱ ਗ ਰਜਿਸਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ) ਕੀ ਹੈ ?
ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ “ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਜੋ
ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ “ ਵਿਰੁੱ ਧ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਵੱ ਧਣ 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 ਰਜਿਸਟੈਂਟ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕਿਟਾਣੂਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਜਾਂ ਵੱ ਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਟੀ ਬੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ
ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱ ਚ
ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹੋਣ।
ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਸੋਨਿਆਜਿਡ ਅਤੇ ਰੀਫਾਮਪਿੰ ਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਈਸੋਨਿਆਜਿਡ ਅਤੇ
ਰੀਫਾਮਪਿੰ ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕਿਟਾਣੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ,ਟੀ ਬੀ ਮਲਟੀ-ਡਰੱ ਗ ਰਜਿਸਟੈਂਟ (ਐਮ ਡੀ ਆਰ – ਟੀ ਬੀ)(
multi-drug resistant (MDR-TB) ਹੈ।ਜਦੋਂ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਈਸੋਨਿਆਜਿਡ ਅਤੇ ਰੀਫਾਮਪਿੰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾ
ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ,ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਬੀ ਵਿਸਤਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਰੱ ਗ ਰਜਿਸਟੈਂਟ (ਐਕਸ ਡੀ ਆਰ – ਟੀ ਬੀ) (XDR-TB) ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ..ਜਾਰੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ (ਡਰੱ ਗ ਰਜਿਸਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰ ਦੀ 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 ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਟੀ ਬੀ
ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰ ਦਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਟੀ ਬੀ ਦੇ
ਕੀਟਾਣੂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਚ ਅਤੀਤ ਵਿੱ ਚ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਦ,ਦੁਬਾਰਾ ਸਕ੍ਰਿਏ ਟੀ ਬੀ
ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ (ਡਰੱ ਗ ਰਜਿਸਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ?
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ :
• ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਲਓ
• ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱ ਕ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀ ਬੀ ਡਾਕਟਰ
ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹੇ
• ਬੇਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ; ਸਾਰੇ
ਰੋਗਾਣੂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਗਦੇ ਹਨ
• ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਜੋ ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱ ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ

11

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

