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 ڻیوبرکلوسس (ڻی بی) 
بیکڻریا دے انفیکشن توں پھیلن آلی وبائی بیماری اے جیہڑی کہ مائیکوبیکڻریم ڻیوبرکلوسس دی وجہ توں ڻیوبر کلوسس (ڻی بی) 

دے ) مگر اس ندے نیںکہ ڻیوبرکلوسس پلمونریاس نوں ( ندا اےاثرانداز ہوتے  ڑیاںپھیپھتے بیکڻریا عام طور ایہہ ۔ لگدی اے
، ہڈیوں، جوڑیوں، ریڑھ دلمفی غدوتوں جی) ندے نیںکہ سڻرا پلمونری ڻیوبرکلوسساس نوں اک(دیگر اعضاء دے جسم ایہہ  نال نال
 ۔سکدا اےمتاثر کر دیاں نوں وی گرتے غ ہڈی، دمادی 

 
عالمت دی اس بیماری  وچفرد  اکتقریباً  وچوںدس  اے۔دائمی بیماری  اکڻیوبرکلوسس (ڻی بی)   کلینکل خواص

بعد آہستہ دے  وریاںحتٰی کہ ، یاںنمہیتے  یاںدے بعد ہفتمرض انفیکشن ایہہ تے  ندیاں نیںواقع ہو
 یں:نشامل  وچعالمت ۔ سکدا اےنمودار ہو  آہستہ

 دائمی کھانسی 
 خون آلود تھک 
  کمی وچوزن 
 بخار 
  پسینہ آنانوں  رات 

 ندیاں نیںواقع ہو اں۔ دیگر عالمات تندی اےکوئی عالمت ظاہر نہیں ہو وچ اںبعض مریض 
 ۔ندی اےپھیل وچدیگر حصوں دے  جسمباہر نکل کر توں  ڑیاںڻی بی پھیپھجدوں 

دا ا یا چھینکدمتاثره مریض کھانس دا اکڻی بی جدوں  اے۔بیماری  آلی ذریعے  پھیلنے دے ہوا ایہہ  طریقےدے منتقلی 
 ےے تیوسانس ل وچاس ہوا  اگر کوئی متاثره مریضتے  ندے نیںپھیل جا وچ، بیکڻریا ہوا ےت اے

 ۔سکدے نیںباعث بن دا اندر بیماری دے اس ایہہ 

انہاں ۔ اے اچاہی دحتٰی الوسع جلد از جلد طبی مشاورت طلب کرنی نوں متاثره مریضوں دے ڻی بی  انتظام
صحت یاب توں ذریعے عالج دے دوا توں بڑی اکثریت باقاعدگی دی مریضوں دے ڻی بی  دناں وچ 

دے  زائد ادویاتتوں  اکلیے دے ماه تک  6نوں  ، متاثره مریضوں تے۔ عمومی طور سکدی اےہو 
سرے ایکدا /یا چھاتی تے(بشمول ڻیوبرکیولن ڻیسٹ ۔ تمام قریبی روابط ندا اےمشوره دیا جادا کورس 

س آر ہونا کیاسی دا ان بچوں تے کم ہو، توں انچ سال عمر پدی جن  چاہی دی اےس آر) ہونا کیا(سی 
 ۔اے اچاہی دمعائنہ ہونا دا  بشمول بالغ افراد) وزیاده ہتوں عمر پانچ سال دی  ہاںجن چاہی دی اے

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

کم ایہہ ۔ دا اےفراہم کربی سی جی ویکسینیشن نوں  نوزائیده  بچوں تمام  وچہانگ کانگ  ہیلتھ
 اے۔لیے ایسا نہیں دے ں اتاہم بالغ اے،موثر  نالحوالے دے تحفظ دینے نوں  سن بچوں 

  توں بگڑنے نوں  تاکہ بیماری  ی دا اےعالج جلد ہونا چاہدا عالج: ڻی بی تے ابتدائی تشخیص
 جا سکے۔ا کیرونوں  پھیالؤ دے اس انفیکشن ے تے کجا سا کیرو

 ۔لئی صحت مندانہ زندگی بسر کرن 
 دے کھانسنے تے ۔ مثالً، چھینکنے پابندیدی ماحولیاتی حفظاِن صحت تے خصی بہترین ش

 رکھنا۔ ےڈھانپ کنوں  منہ تے وقت ناک 
 2591 1082انکوائری ہاٹ الئن:  – شفاخانہ برائے چھاتی سوال
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 لے سواالتآجانے  پچھےتوں متعلق کثرت توں ڻیوبرکلوسس 

 
 ے؟اسنگین بیماری  اکڻیوبرکلوسس کی  :1سوال 

دے  جسمذریعے دے بہاؤ دے ، ڻی بی خون وچعاری افراد توں ۔ قوت مدافعت دی اےمتاثر نہیں کرنوں   ڑیاںڻی بی صرف پھپھ
 ندے نیںباعث میننگیڻس، پیریکارڈیڻس، مالئیریائی ڻی بی، پلیورل ایفیوژن پیدا ہودے جس  ندی اےپھیل جا  وچں یادوسرے حص

 ۔ سکدے نیںسنگین نتائج نکل دے  ہاںجن
 

 ؟ دی اےوجود رکھ وچکی ڻیوبرکلوسس ہانگ کانگ  :2سوال 
موثر معالجے دی وساطت توں  اے۔کافی عام  وچمقابلے دے دیگر مغربی ممالک  وچچائنیز مین لینڈ تے جی ہاں۔ ڻی بی ہانگ 

پچھلے اطالعی شرح دی  ، ڻی بیندی اےلی جا وچجو کہ ہانگ کانگ  ،ذریعےدے عالمی نیونیڻل بی سی جی ویکسینیشن  تقریباً 
انہاں تے ں زیاده رہے نی وچبرساں  5نئے اطالع شده کیسز پچھلے  تاہم، اے۔ ئیگ تھلے تےمجموعی طور  وچسالوں  50تا  40
 اے۔کمی نہیں آئی  وچ

 
 ؟ںآسکدے محفوظ رکھ  کس طرحنوں  خالف خود دے ڻی بی  اساں  :3سوال 

ویکسین نوں   یاںبچدے کم عمر توں برس  15تے طفالن کہ تمام نوزائیده  اےایہہ پالیسی ہ یبی سی جی ویکسینیشن۔ حال .1

 ۔وےقبل بی سی جی ویکسین نہ لگی ہوتوں اس  اں نوںجنہتے  ونمقیم ہو وچجو کہ ہانگ کانگ لگائی جاوے 

الزمی احتیاطی  اپنائے رکھنا اس حوالے دے نال صحت مندانہ طرز زندگیتے برقرار رکھنا نوں  ی صحت چنگی بدن .2

رجوع توں متعلقہ معلوماتی شیٹ توں ڻی بی دی لیے ڈیپارڻمنٹ آف ہیلتھ (ڈی ایچ) دے (مزید احتیاطی تدابیر  نیںتدابیر 

 )کرو

 
اقدامات  دے نال کیاس حوالے نوں  ، سکول ےت ندی اےجا ہوتشخیص دی ڻی بی  ڑیاںپھیپھ وچطالب علم  اکاگر  :4سوال 

 ؟ہی دے نیںاڻھانے چا
توں ۔ ڈی ایچ انڈیکس کیس سکدا اےرجوع کر توں متعلق ڈی ایچ رہنما ہدایات توں انتظام دے بیماری دی سکول مشتبہ انفیکشن 

 ۔دے نیںتعین کردا حد دی انعقاد کرے گا۔ درج ذیل عناصر فعال معائنے دا فعال معائنے تے جمع کرے گا نوں  متعلقہ معلومات 
  شرحدی متاثر ہونے توں انفیکشن دی انڈیکس کیس 
 کیسدا ڻی بی تے  اکاندر دے ماه  6گزشتہ  وچہی ادارے  اک 
  ونکم ہوتوں سال  5 اںعمردی اگر طلباء  ا اےسکدعمر ـــ زیاده خطره ہو دی طلباء 
  حد دی رابطے  دے نالانڈیکس کیس 

 
س آر کیا۔ سی س آر لیتا جاوےکیاسی  وچشفاخانہ برائے چھاتی دا کہ مکمل جماعت  اے دات سفارش کر: شعبہء صح5سوال 

 گے؟ واںبالکل ڻھیک ہو اسیس آر نارمل آیا تو اککہ اگر سی  ندا اےیقین ہو سانوںہے؟ کیا  کی استعمالدا 
نارمل  اکسکے۔ تاہم،  شناخت کیتی جادی ے تاکہ اسمپڻومیڻک کیسز امعائنہ جاتی ذریعہ  اکڻیوبرکیولنڻیسٹ  -/+س آر کیاسی 
مابین، دے روابط دے ۔ گھرانے خارج از امکان تصور کیتا جاوےنوں  انفیکشن دے نہیں کہ ڻی بی ایہہ مطلب دا  س آرکیاسی 
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 اے۔کم کافی  دے نال 0.14٪شرح نمو دی مثبت کیسز توں یکڻریائی لحاظ انفیکشن زده بتے ہے  1شرح ٪دی فعال ڻی بی 
 

 ؟سیقبل کس حد تک انفیکشن زده توں : مریض معالجے 6سوال 
 ڻی بیدی  ڑیاںپھیپھو پوزیڻ+ سمیئرنوں  ے جس عنصر ادا گین خطرے میل مالپ نہایت سن دے نالبالغ فرد اس  ئیلدے ں بچیا
، دا اےمتاثر کرنوں  ں چیاں یا بالغاشاذ و نادر ہی دوسرے ب ووے تے اوڻی بی ہنوں   نہاںبچے جکم سن اگر مرض الحق ہو۔ دا 

کھانسی انہیں اکثر تے  ندیاں نیںہو کم کم ہی وچ اخراجتنفسی دے ں یاحامل بچدے ڻی بی دی  ڑیاںپھیپھکیونکہ ڻیوبرکلو بیکلی 
امکان دے ۔ تاہم، منتقلی ندی اےکمی ہودی ڻوزیو قوت  وچ پارڻیکلزدرکار انفیکشن زده دے یا درست حجم  ندی اےنہیں ہووی 

 وچ، جیسا کہ ذیل وےہو موجود ڻی بیدی  ڑیاںپھیپھتے طرز دی  ڑیاںب وچ نوں بچوں یا کم سن نوجواجدوں  ندے نیںتب بڑھ جا
 اے۔دکھایا گیا 

  گیسڻرک ایسپریٹلیپایسڈ فاسٹ  دا اکتھک / 
 ا ندظاہر ہو وچس آر تصویر کیاجیسا کہ سی  ندا اےیا خراب ہو جا ندا اےہو بڑا حصہ متاثر دا اک ڑیاںپھیپھ

 اے
  ندی اےشدید کھانسی ہوتے  ندی اےہو کثیر مقدار پیدادی پتلے تھک 
  ندا اےبڑھانوں  امکان دے منتقلی وی برا انتظام دا نکاسی ہوا  

 
 ؟یا ہووےبی معالجہ لے ر کہ بچہ دافع ڻیجدوں  چاہی دی اےتوجہ دینی تے کس بات  ہور :7سوال 

دا ادویات  3-4مطابق دے محیط شیڈول تے ماه  6تحت دے براه راست مشاہدے (ڈی او ڻی) نوں  بچے  اکطرح، دی  ڑیاںب
تیا لیتوں بشرطیکہ ادویات پابندی  اےشرح بہت بلند دی کامیابی دی اس تے ۔ کیموتھراپی موثر ہے چاہی دی اےکورس پورا کرنا 

قے، تے متلی  وچ۔ ممکنہ ذیلی اثرات ندی اےبرداشت کر لی دے نالآسانی نوں  اکثریت دافع ڻی بی دواؤں دی  اں۔ مریضجاون
درج  وچبچے دے اگر آپ  نیں۔پرویرڻس شامل تے دھندالہٹ، جلدی رگڑ دی کمی، بخار، غنودگی، ڻنیڻس، یرقان، نظر  وچبھک 

 ۔چاہی دی اےی طبی معاونت طلب کرننوں  تو آپ  ونباال عالمات ظاہر ہو
 

 ؟سکدا اےواپس جا  کدوںبچہ سکول  : 8سوال 
۔ سکدا اےا جا تپاک تصور کیتوں بعد انفیکشن دے  یاںہفت 2دے آغاز دے موثر ادویاتی معالجے بچہ  اک، وچں ازیاده تر صورت

 ۔ ندا اےقابل ہو جادے سکول واپس جانے  اوپس، 
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