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ਤਪਿਦਕ ਰਗੋ (TB) 
 

ਤਪਿਦਕ ਰੋਗ (TB) ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੰ�ਮਣ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੇਰੀਅਮ ਟਯੂਬਰਕਲੋਿਸਸ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ (ਫੇਫਿੜਆਂ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਟਯੂਬਰਕਲੋਿਸਸ) ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਿਸਆਂ (ਵਾਧ-ੂਫੇਫੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਟਯੂਬਰਕਲੋਿਸਸ) ਿਜਵ� ਿਕ ਲਸੀਕਾ ਨਾੜੀ, 

ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜ, ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਕਲੀਿਨਕਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂ ਤਪਿਦਕ ਰੋਗ (TB) ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਪਿਦਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹਰ ਦਸ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਜਾ ਂਮਹੀਿਨਆਂ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਵਕਿਸਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾ ਂਲੱਛਣਾ ਂਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

 ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤ� ਖੰਘ 

 ਥੁੱਕ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ 

 ਭਾਰ ਦਾ ਘਟਣਾ 

 ਬੁਖ਼ਾਰ 

 ਰਾਤ ਨੰੂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। ਦੂਜੇ ਲੱਛਣ ਉਦ� ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜਦ� 

TB ਸਰੀਰ ਦ ੇਹੋਰ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਫੇਫਿੜਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਵਕਸਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਚਾਰਨ ਢੰਗ ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ� ਕੋਈ ਸੰ�ਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਖੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਛੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧਰੇੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਹਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ 

ਿਖੱਚਦ ੇਹਨ ਤਾ ਂਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
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ਪਰ੍ਬੰਧਨ TB ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨਹ੍ੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲਹ੍  ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਮਰੀਜ਼ TB ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਕਈ 

ਦਵਾਈ ਥਰੈੇਪੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਸਾਰ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਕਾਂ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤ�  ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ 'ਤੇ ਟਯੂਬਰਕੁਿਲਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ (CXR) ਅਤੇ ਪੰਜ 

ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ CXR ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ)। 

ਰੋਕਥਾਮ BCG (ਬੇਿਸਲ ਕੈਲਮੇਟ-ਗੁਈਿਰਨ) ਟੀਕਾਕਰਣ: ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇTB ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਸੇਵਾ ਹਾਗਂਕਾਂਗ ਦੇ 

ਸਾਰ ੇਨਵਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ BCG ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ TB ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ ਨਹ�। 

 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ: ਰਗੋ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸੰ�ਮਣ ਤ� ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ TB ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ 

 ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਫਾਈ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਖੰਘਦ ੇਜਾ ਂਿਨੱਛ ਮਾਰਨ ਸਮ� ਨੱਕ 

ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਢੱਕੋ। 

ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਛਾਤੀ ਕਲੀਿਨਕ - ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਹੋਟਲਾਈਨ: 2591 1082 

 
 

ਤਪਿਦਕ ਰਗੋ ਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪੁਛੱ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

 

Q1. ਕੀ ਤਪਿਦਕ ਰਗੋ ਇਕੱ ਗਭੰੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹ?ੈ 

TB ਿਸਰਫ਼ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹ� ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਪਰ੍ਤੀਰਧੋ ਦ ੇਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, TB ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ 
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ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੇਿਨਨਜਾਈਿਟਸ, ਪੇਿਰਕਾਿਡਰਟੀਸ, ਿਮਇਲਰ TB, ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਪਲਯਰੂਲ ਬਹਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 

Q2. ਕੀ ਹਾਗਂਕਾਗਂ ਿਵਚੱ ਤਪਿਦਕ ਪਰ੍ਚਿਲਤ ਹ?ੈ 

ਹਾ।ਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮੇਨਲ�ਡ ਿਵੱਚ TB ਪਰ੍ਚਿਲਤ ਹੈ। ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਿਨਊਨੈਟਲ BCG ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, TB ਦੀ ਸੂਿਚਤ ਦਰ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ 40 ਤ� 50 ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਸਮੱੁਚੀ ਿਗਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਨਵ� ਸੂਿਚਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਗਰਾਵਟ ਨਹ� ਹੋਈ। 

 

Q3. ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰTB ਦ ੇਿਖਲਾਫ ਿਕਵ� ਰਕੋ ਸਕਦ ੇਹਾ?ਂ 

BCG ਟੀਕਾਕਰਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਿਕ HK ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ BCG ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚੇ ਅਤੇ 

ਨਵਜਾਤ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਕੱ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਨਵਾਰਕ ਹੱਲ ਹਨ (ਹੋਰ ਿਨਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (DH) ਦੇ TB 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ) 

 

Q4. ਜਕੇਰ ਿਕਸ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂ ੰਫਫੇਿੜਆ ਂਸਬੰਧੰੀ TB ਹਣੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰ�ਾਮਕ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ DH ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ। DH ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਬਾਰ ੇਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇੱਕਠੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਕ ਸਰਗਰਮ ਜਾਚਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

 ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰ�ਾਮਕਤਾ 

 ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ TB ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ - ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੋਿਖਮ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ 

 ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਨਾਲ ਵਧਰੇੇ ਸੰਪਰਕ 
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Q5: ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਪਰੂੀ ਕਲਾਸ ਨੂ ੰਛਾਤੀ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚੱ CXR ਲੈਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈ। CXR ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀ ਹ?ੈ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂ ੰ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹ ੈਿਕ CRX ਸਧਾਰਨ ਹਣੋ 'ਤ ੇਅਸ� ਠੀਕ ਹਾ?ਂ 

CXR +/- ਟਯੂਬਰਕੁਿਲਨ ਚਮੜੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਸਮਟੋਮੈਿਟਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਣ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CXR ਦਾ ਮਤਲਬ TB ਸੰ�ਮਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹ� ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਗਰਮ TB ਦੀ ਪਦੈਾਵਾਰ 

1% ਦੇ �ਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਜੀਵਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦ ੇਚੰਗੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ 0.14% ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 

 
Q6: How infectious was the patient before he was treated? 

ਸਮੀਅਰ + ve ਫੇਫੜੇ ਸੰਬੰਧੀ TB ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਬਾਲਗ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। TB ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ 

ਬੱਿਚਆਂ ਜਾ ਂਬਾਲਗਾ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ  ਕਦ ੇਸੰ�ਿਮਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਟਯੂਬਰਕਲ ਬੇਿਸਲੀ ਫਫੇਿੜਆਂ ਸੰਬੰਧੀ TB ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦ ੇਸਾਂਹ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡ ੇ

ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦਾ ਅਕਸਰ ਅਯੋਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸੰ�ਾਮਕ ਕਣਾ ਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟ ਬਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜਦ� ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਫਫੇੜੇ ਦੇ ਬਾਲਗ-ਿਕਸਮ ਦੇ ਫਫੱੜੇ ਸੰਬੰਧੀ TB ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� 

ਿਕ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

 ਥੁੱਕ/ਗੈਸਿਟਰ੍ਕ ਐਸੀਪਰ੍ੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀਡ-ਫਾਸਟ ਸਮੀਅਰ 

 CXR ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸੰ�ਿਮਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ 

 ਪਤਲੇ ਥੁੱਕ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਘ 

 ਖਰਾਬ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵੀ ਸੰਚਾਰਨ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ 

 

Q7: ਜਦ� ਇਕ ਬਚੱਾ TB ਿਵਰਧੋੀ ਉਪਚਾਰ 'ਤ ੇਹ ੈਤਾ ਂਸਾਨੂ ੰਕੀ ਿਧਆਨ ਿਵਚੱ ਰਖੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਬਾਲਗ਼ਾ ਂਦੀ ਤਰਹ੍ਾ,ਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਜਾਚਂ (DTO) ਦੇ ਅਧੀਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 3-4 ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜਦ� ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਦ� ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ TB ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

PUNJABI INDIAN - TUBERCULOSIS.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

ਤਰਹ੍ਾ ਂਸਿਹਣ ਕਰ ਲ�ਦ ੇਹਨ। ਸੰਭਾਿਵਤ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀ, ਭੱੁਖ ਿਵੱਚ ਕਮੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਿਟੰਨੀਟਸ, ਪੀਲੀਆ, ਧੁੰਦਲੀ 

ਨਜ਼ਰ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਪਰ੍ਰੀਟਸ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ 

ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

Q8: ਬੱਚ ੇਕਦ� ਸਕੂਲ ਿਵਚੱ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤ� 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੈਰ-ਸੰ�ਾਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ 

ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੈ। 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

	ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ (TB)

