
 

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

 ڻیوبرکلوسس (ڻی بی) 
 اہے جو کہ مائیکوبیکڻریم ڻیوبرکلوسس کے باعث لگت سے پھیلنے واال وبائی مرضڻیوبر کلوسس (ڻی بی) ایک بیکڻریل انفیکشن 

) مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں ڻیوبرکلوسس اسے پلمونریہے۔ یہ بیکڻریا عام طور پر پھیپھڑوں پر اثرانداز ہوتا ہے (
غ ، ہڈیوں، جوڑیوں، ریڑھ کی ہڈی، دمادجیسے لمفی غدو) کہتے ہیں یکسڻرا پلمونری ڻیوبرکلوسسسے ا(ادیگر اعضاء  جسم کے

 ہے۔ اور گردوں کو بھی متاثر کر سکتا
 

فرد میں اس بیماری کی ۔ دس میں سے تقریباً ایک ڻیوبرکلوسس (ڻی بی) ایک دائمی بیماری ہے  کلینکل خواص
کے بعد آہستہ سالوں حتٰی کہ مہینوں،  اور یہ مرض انفیکشن کے بعد ہفتوںعالمت واقع ہوتی ہیں اور 

 عالمت میں شامل ہیں:نمودار ہو سکتا ہے۔  آہستہ
 دائمی کھانسی 
  تھوکخون آلود 
 وزن میں کمی 
 بخار 
 بعض مریضوں میں کوئی عالمت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ دیگر عالمات رات کو پسینہ آنا

کے دیگر حصوں میں  جسمتب واقع ہوتی ہیں جب ڻی بی پھیپھڑوں سے باہر نکل کر 
 پھیلتی ہے۔

متاثره مریض کھانستا یا چھینکتا جب ڻی بی کا ایک  یہ ہوا کے ذریعے  پھیلنے والی  بیماری ہے۔ منتقلی کے طریقے
سانس لے تو یہ اس  اس ہوا میں اور اگر کوئی متاثره مریض ہے تو، بیکڻریا ہوا میں پھیل جاتے ہیں

 کے اندر بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔

ڻی بی کے متاثره مریضوں کو حتٰی الوسع جلد از جلد طبی مشاورت طلب کرنی چاہیے۔ ان دنوں ڻی  انتظام
مریضوں کی بڑی اکثریت باقاعدگی سے دوا کے ذریعے عالج سے صحت یاب ہو سکتی  بی کے

کے کورس کا  ماه تک کے لیے ایک سے زائد ادویات 6کو ہے۔ عمومی طور پر، متاثره مریضوں 
(بشمول ڻیوبرکیولن ڻیسٹ اور/یا چھاتی کا ایکسرے (سی مشوره دیا جاتا ہے۔ تمام قریبی روابط 

سی ایکس آر ہونا چاہیے  انچ سال سے کم ہو، اور ان بچوں کاے جن کی عمر پایکس آر) ہونا چاہی
 کا معائنہ ہونا چاہیے۔ بشمول بالغ افراد) وجن کی عمر پانچ سال سے زیاده ہ

 
گوِرن) ویکسینیشن:  ڻی بی اینڈ چیسٹ سروس آف دی  -بی سی جی (بیکالئی کلمیڻی  بچاؤ

فراہم کرتا بی سی جی ویکسینیشن  ونوزائیده  بچوں کتمام  ہانگ کانگ میں ڈیپارڻمنٹ آف ہیلتھ
ہے۔ یہ کم سن بچوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے موثر ہے، تاہم بالغوں کے لیے ایسا نہیں 

 ہے۔
  ابتدائی تشخیص اور عالج: ڻی بی کا عالج جلد ہونا چاہے تاکہ بیماری کو بگڑنے سے روکا

 سکے۔ جا سکے اور اس انفیکشن کے پھیالؤ کو روکا جا
 صحت مندانہ زندگی بسر کرنے کے لیے۔ 
 ۔ مثالً، چھینکنے اور کھانسنے کے خصی اور ماحولیاتی حفظاِن صحت کی پابندیبہترین ش

 وقت ناک اور منہ کو ڈھانپ کر رکھنا۔
 2591 1082انکوائری ہاٹ الئن:  – شفاخانہ برائے چھاتی سوال
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 سواالتڻیوبرکلوسس سے متعلق کثرت سے پوچھے جانے والے 
 

 کیا ڻیوبرکلوسس ایک سنگین بیماری ہے؟ :1سوال 
کے  جسموں کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ قوت مدافعت سے عاری افراد میں، ڻی بی خون کے بہاؤ کے ذریعے ڻی بی صرف پھپھڑ

دوسرے حصوں میں  پھیل جاتی ہے جس کے باعث میننگیڻس، پیریکارڈیڻس، مالئیریائی ڻی بی، پلیورل ایفیوژن پیدا ہوتے ہیں 
 جن کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ 

 
 کیا ڻیوبرکلوسس ہانگ کانگ میں وجود رکھتی ہے؟  :2سوال 

ممالک کے مقابلے میں کافی عام ہے۔ موثر معالجے اور قریب قریب جی ہاں۔ ڻی بی ہانگ اور چائنیز مین لینڈ میں دیگر مغربی 
تا  40پچھلے کی اطالعی شرح  جو کہ ہانگ کانگ میں لی جاتی ہے، ڻی بی ،عالمی نیونیڻل بی سی جی ویکسینیشن کے ذریعے

ہیں اور ان میں کمی  برس میں زیاده رہے 5ہے۔ تاہم، نئے اطالع شده کیسز پچھلے  ئیسالوں میں مجموعی طور پر نیچے گ 50
 نہیں آئی ہے۔

 
 ہم ڻی بی کے خالف خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ :3سوال 

برس سے کم عمر کے بچوں کو ویکسین لگائی  15طفالن اور بی سی جی ویکسینیشن۔ حالیہ پالیسی یہ ہے کہ تمام نوزائیده 

 اس سے قبل بی سی جی ویکسین نہ لگی ہو۔ جنہیںجائے جو کہ ہانگ کانگ میں مقیم ہوں اور 

الزمی احتیاطی تدابیر ہیں (مزید احتیاطی  اس حوالے سے اچھی جسمانی صحت کو برقرار رکھنا اور صحت مندانہ طرز زندگی

 تدابیر کے لیے ڈیپارڻمنٹ آف ہیلتھ (ڈی ایچ) کی ڻی بی سے متعلقہ معلوماتی شیٹ سے رجوع کریں)

 
ڻی بی کی تشخیص کی جاتی ہے تو، سکول کو اس حوالے سے کیا اقدامات اڻھانے  پھیپھڑوںعلم میں اگر ایک طالب  :4سوال 

 چاہئیں؟
سکول مشتبہ انفیکشن کی بیماری کے انتظام سے متعلق ڈی ایچ رہنما ہدایات سے رجوع کر سکتا ہے۔ ڈی ایچ انڈیکس کیس سے 

 د کرے گا۔ درج ذیل عناصر فعال معائنے کی حد کا تعین کرتے ہیں۔متعلقہ معلومات کو جمع کرے گا اور فعال معائنے کا انعقا
  انفیکشن سے متاثر ہونے کی شرحانڈیکس کیس کی 
  ماه کے اندر ایک اور ڻی بی کا کیس 6ایک ہی ادارے میں گزشتہ 
  سال سے کم ہوں 5طلباء کی عمر ـــ زیاده خطره ہو سکتا ہے اگر طلباء کی عمریں 
  انڈیکس کیس کے ساتھ رابطے کی حد 

 
شفاخانہ برائے چھاتی میں سی ایکس آر لے جایا جائے۔ سی  ت سفارش کرتا ہے کہ مکمل جماعت کا: شعبہء صح5سوال 

 ہے؟ کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اگر سی ایکس آر نارمل آیا تو ہم بالکل ڻھیک ہوں گے؟ کیا ایکس آر کا استعمال
ڻیوبرکیولنڻیسٹ ایک معائنہ جاتی ذریعہ ہے تاکہ اسمپڻومیڻک کیسز کی شناخت کی جا سکے۔ تاہم، ایک نارمل  -/+سی ایکس آر 
کا مطلب یہ نہیں کہ ڻی بی کے انفیکشن کو خارج از امکان تصور کیا جائے۔ گھرانے کے روابط کے مابین، فعال  سی ایکس آر

 ے۔کم ہکے ساتھ کافی  0.14٪ظ سے مثبت کیسز کی شرح نمو ہے اور انفیکشن زده بیکڻریائی لحا 1ڻی بی کی شرح ٪
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 : مریض معالجے سے قبل کس حد تک انفیکشن زده تھا؟6سوال 
پھیپھڑوں کی و پوزیڻ+ گین خطرے کا عنصر ہے جس کو سمیئربچوں کے لیے ایک ایسے بالغ فرد کے ساتھ میل مالپ نہایت سن

، ا ہےشاذ و نادر ہی دوسرے بچوں یا بالغوں کو متاثر کرتتو وه کم سن بچے جن کو ڻی بی ہو اگر کا مرض الحق ہو۔  ڻی بی
کھانسی بھی انہیں اکثر ہوتی ہیں اور  کم کم ہیمیں  اخراجڻی بی کے حامل بچوں کے تنفسی  پھیپھڑوں کیکیونکہ ڻیوبرکلو بیکلی 

ڻوزیو قوت کی کمی ہوتی ہے۔ تاہم، منتقلی کے امکان تب بڑھ  یںم نہیں ہوتی ہے یا درست حجم کے درکار انفیکشن زده پارڻیکلز
 ہو، جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے۔ موجود ڻی بی بڑوں کی طرز پر پھیپھڑوں کیجاتے ہیں جب بچوں یا کم سن نوجوانوں میں 

  گیسڻرک ایسپریٹلیپتھوک کا ایک ایسڈ فاسٹ / 
 اب ہو جاتا ہے جیسا کہ سی ایکس آر تصویر میں ظاہر ہوتا ہےپھیپھڑوں کا ایک بڑا حصہ متاثر ہوتا ہے یا خر 
  ہوتی ہے اور شدید کھانسی ہوتی ہے کثیر مقدار پیداپتلے تھوک کی 
  نکاسی ہوا کا برا انتظام بھی منتقلی کے امکان کو بڑھاتا ہے 

 
 ہمیں کس بات پر توجہ دینی چاہیے جب کہ بچہ دافع ڻی بی معالجہ لے رہا ہو؟ :7سوال 

ادویات کا  3-4ماه پر محیط شیڈول کے مطابق  6بڑوں کی طرح، ایک بچے کو براه راست مشاہدے (ڈی او ڻی) کے تحت 
چاہیے۔ کیموتھراپی موثر ہے اور اس کی کامیابی کی شرح بہت بلند ہے بشرطیکہ ادویات پابندی سے لی جائیں۔ کورس پورا کرنا 

ی سے برداشت کر لیتی ہے۔ ممکنہ ذیلی اثرات میں متلی اور قے، بھوک میں مریضوں کی اکثریت دافع ڻی بی دواؤں کو آسان
کمی، بخار، غنودگی، ڻنیڻس، یرقان، نظر کی دھندالہٹ، جلدی رگڑ اور پرویرڻس شامل ہیں۔ اگر آپ کے بچے میں درج باال 

 عالمات ظاہر ہوں تو آپ کو طبی معاونت طلب کرنی چاہیے۔
 

 سکتا ہے؟ بچہ سکول کب واپس جا : 8سوال 
ہفتوں کے بعد انفیکشن سے پاک تصور کیا جا سکتا ہے۔  2موثر ادویاتی معالجے کے آغاز کے زیاده تر صورتوں میں، ایک بچہ 

 پس، وه سکول واپس جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 
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