ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ورﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ ﺗﺮڅﻮ د ﭘټ ﻧﺮي رﻧځ )(TB
د ﻧﺎروﻏۍ د درﻣﻠﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮه ﺷﺊ
اﯾﺰوﻧﯿﺎزﻳډ او رﯾﻔﺎﭘﻨټﯿﻦ

ودرﯦږئ

ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘټ ﻧﺮي رﻧځ ﻧﺎروﻏۍ د درﻣﻠﻨﯥ ﻟﭙﺎره درﻣﻞ درﮐړل ﺷﻮي دي .ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﺮي رﻧځ
ﻧﺎروﻏﻲ ﻧﻪ ﻟﺮئ او ﻧﻮرو ﺗﻪ دا ﻧﺎروﻏﻲ ﻧﻪ ﺧﭙﺮوئ دا درﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﴎه د ﻧﺮي رﻧځ ﻧﺎروﻏۍ ﭘﻪ
ﻣﺨﻨﯿﻮي ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.

ﭘﻪ ﯾﺎد وﻟﺮئ ﭼﯥ د ډاﮐټﺮ ﴎه ﺧﭙﻞ اووﻧﯿﺰ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړئ:
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ اووﻧۍ ﮐﯥ د روﻏﺘﯿﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﴎه ﻟﯿﺪﻧﻪ وﻟﺮئ ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ درﻣﻞ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐړئ .دا ﭘﻼن د ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯥ ﻣﺸﺎﻫﺪاﻲﺗ درﻣﻠﻨﯥ ) (DOTﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﺎدﯾږي.
 DOTﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﴎه ﭘﻪ څﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
•
•
•
•

روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﴎه دا ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯽ ﯾﺎد درﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ څﻪ ډول وﮐﺎروئ.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ژر ﺗﺮ ژره ﺧﭙﻞ درﻣﻠﻨﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﮐړئ.
د روﻏﺘﯿﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﻪ دا ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د اړوﻧﺪه درﻣﻠﻮ د اﺳﺘﻌﺎﻤل
ﴎه ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ﻟﺮئ.
ﺳﺘﺎﺳﻮ د اووﻧﯿﺰو ﻃﺒﻲ ﻏﻮﻧډو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ،دا ﺷﺨﺺ ﮐﻮﻻی ﳾ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﻮاب
وواﯾﻲ .ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ اﻧﺪﯾښﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ ورﴎه وﻏږﯦږئ.

ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ درﻣﻞ ﮐﺎروئ:







ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د اړوﻧﺪه درﻣﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮﻣﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﯾﺎ اﻧﺪﯾښﻨﯥ ﻟﺮئ ﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ډاﮐټﺮ ﯾﺎ
ﻧﺮس ﺗﻪ وواﯾﺎﺳﺖ.
د ډاﮐټﺮ ﴎه ﺧﭙﻞ اوﻧﻴﺰ ﻃﺒﻲ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻪ وﻻړ ﺷﺊ.
د ﺧﭙﻞ ډاﮐټﺮ ﴎه د ﻫﺮ ډول اﻟﮑﻮﻟﻮ د اﺳﺘﻌﺎﻤل ﭘﻪ اړﻩ ﺧﱪې وﮐړئ .د اﻟﮑﻮﻟﻮ اﺳﺘﻌﺎﻤل
ﮐﯧﺪای ﳾ ﭼﯥ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي.
ﺧﭙﻞ ډاﮐټﺮ ﺗﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ درﻣﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ وواﯾﺎﺳﺖ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﯥ ﮐﺎروئ.
ځﺎن ﭘﻪ دې ډاډﻩ ﮐړئ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ډاﮐټﺮاﻧﻮ ﺗﻪ وواﯾﺎﺳﺖ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘټ ﻧﺮي رﻧځ د
ﻧﺎروﻏۍ درﻣﻠﻨﻪ ﺗﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻻﻧﺪې ده.
ځﯿﻨﯥ ﺧﻠﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺧﻮړو ﴎه ﯾﻮ ځﺎی د درﻣﻠﻮ د اﺳﺘﻌﺎﻤل اﻏﯧﺰ ﮐﻢ دی.

د ﻧﺮي رﻧځ د ﻧﺎروﻏۍ اړوﻧﺪ درﻣﻠﻮ ﻣﻬﺎﻟﻮﯾﺶ:

)ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮوﻧﮑﻲ :ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ورځ او دګﻮﻟﯿﻮ ﺷﻤﯧﺮه ﯾﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړئ(
درﻣﻞ

ﻣﻬﺎﻟﻮﯾﺶ

ورځ

اﯾﺰوﻧﯿﺎزﻳډ او رﯾﻔﺎﭘﻨټﯿﻦ

ﭘﻪ اووﻧۍ ﮐﯥ
ﯾﻮ ځﻞ

دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ
ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻪ ورځ ﮐﯥ
د ګﻮﻟﯿﻮ د وﺧﺖ اﻧﺪازه
ﺷﻤﯿﺮ
 3ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ
) 12اووﻧۍ(

ﺳﺘﺎﺳﻮ ډاﮐټﺮ ﮐﯧﺪای ﳾ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ درﻣﻠﻮ ﴎه ﻳﻮځﺎی د وﯾټﺎﻣﯿﻦ  B6د اﺧﯧﺴﺘﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ
ﻫﻢ وﮐړي.
ﯾﺎدوﻧﯥ
زﻣﺎ د ډاﮐټﺮ ﻧﻮم:
زﻣﺎ د ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻧﻮم:

د دﻏﻮ اﺣﺘﺎﻤﱄ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ اړﻩ
ﺧﱪدار اوﺳﺊ:
ودرﯦږئ او ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻻﻧﺪې ﺳﺘﻮﻧﺰو څﺨﻪ
ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه وﻟﺮئ ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ د
ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮز اړوﻧﺪ ﺧﭙﻞ ډاﮐټﺮ ﯾﺎ ﻧﺮس ﺗﻪ زﻧګ
ووﻫﺊ:
•• د اﺷﺘﻬﺎء ﮐﻤﻮاﻟﯽ ،ﯾﺎ د ﺧﻮړو ﻟﭙﺎره د
اﺷﺘﻬﺎء ﻧﻪ ﺷﺘﻮن
•• د ﻣﻌﺪې ﺧﺮاﺑﻮاﻟﯽ ﯾﺎ د ﺧﯧټﯥ درد
•• ﺗﺒﻪ

•• د ﴎ او ﺑﺪن دردوﻧﻪ
•• ټﻮﺧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧګﯥ
•• د ﺗﺸﻮ ﺑﻮﻟﻮ د رﻧګ ﺗﻮرواﻟﯽ ﯾﺎ د
ﻏﺎﺋﻄﻪ ﻣﻮادو ﻧﺮي ﮐﯧﺪل

•• ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﴎه زﺧﻤﻲ ﮐﯧﺪل ﯾﺎ وﯾﻨﻪ
راﺗﻠﻞ
•• د ﭘﻮﺳﺘﮑﻲ اﻟﺘﻬﺎب ﯾﺎ ﺧﺎرښﺖ
•• د ﭘﻮﺳﺘﮑﻲ او ﺳﱰګﻮ ژﯦړواﻟﯽ
•• ﺷﺪﯾﺪه ﮐﻤﺰوري ﯾﺎ ﺳﺘړﯾﺎ
•• ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ او ﭘښﻮ ﻣﯿږي
ﮐﯧﺪل ﯾﺎ ﺑﯥ ﺣﴘ
•• ﴎګﺮځﯧﺪﻧﻪ

ﯾﺎدوﻧﻪ :ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺘﻴﺎزي ،ﻻړي ﻳﺎ ﻫﻢ
اوښﮑﻲ ﻧﺎرﻧﺠﻲ رﻧګ وﻟﺮي ،دا ﮐﻮﻣﻪ د
اﻧﺪﯦښﻨﯥ وړ ﺧﱪه ﻧﻪ ده .د ﺳﱰګﻮ ﻧﺮم
ﮐﴘ ﮐﯧﺪای ﳾ داغ ﭘﯿﺪا ﮐړي.

زﻣﺎ د ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ د ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺷﻤﯿﺮه:
د  ،HIV/AIDSواﯾﺮوﳼ ژﯦړی ،د ﺟﻨﴘ ﻻرې ﺧﭙﺮﯦﺪوﻧﮑﯥ ﻧﺎروﻏۍ ،او ﻧﺮي رﻧځ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻣﲇ ﻣﺮﮐﺰ
د ﻧﺮي رﻧځ د ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ څﺎﻧګﻪ
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