
 زه د ټي بي په هکله نور معلومات 
 څنګه ترالسه کوالی شم؟

که تاسي نور معلومات غواړۍ نو الندینیو کسانو سره تماس 
نیوالی شئ:

ستاسي ډاکټر یا نرس
)ژباړل شوي معلومات او د ژباړنې خدمتونه مفت ترالسه 

کېدای شي(
پبلک هیلت انګلنډ لیټنټ ټي بي ټیسټنګ اینډ ټریټمنټ

https://www.gov.uk/tuberculosis-
screening#latent-tb-infection-ltbi

د ټي بي ویب پاڼې په هکله حقیقت
 http://www.thetruthabouttb.org/what-is-tb/

latent-tb/ 
  (NHS انتخابونه )د ملی روغتیا د خدمتونو )این، ایچ، ایس

Choices( 
http://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis/

pages/introduction.aspx
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د پټ نري رنځ معاینات او 
درملنه: د رنځورانو لپاره 

معلومات



ولي له ما څخه د پټ نري رنځ )ټي بي( د ازمایښت 
غوښتنه کیږي؟

د پټ نري رنځ د وړیا معایناتو لپاره ستاسي سپارښتنه شوې ده 
ځکه چي تاسې بریتانیه ته له یوه داسي هیواد څخه راغلي یاست 
چېرته چي نری رنځ عام دی. په دې کې د وینې چټک معاینات 

او یو څو ساده پوښتنې شاملې دي.

نری رنځ څه شی دی؟
نری رنځ یوه داسي ناروغي ده چي په هوا کې د لیږدېدنکې 

باکټریا )جراثیمو( له الرې رامنځته کیږي. د نري رنځ باکټریا 
ستاسي په بدن کې اکثر د کلونو لپاره داسي ویده پراته وي چي 

تاسي ناروغه کوي نه. همدې ته پټ نری رنځ وایي. 

کله کله کېدای شي چي پټ نری رنځ راویښ شي او تاسي 
ناروغ کړي. دې ته فعال نری رنځ وایي، او کله چي خلک د 

ټي بي په هکله خبرې کوي نو عموماً یې مطلپ دا وي. د فعال 
نري رنځ په عالیمو – ټوخی، تبه، د اشتها کمېدل، د شپې خولې 
کېدل، وزن کمېدل او ستوماني - باندي پوهېدل ضروري دي او 
که تاسي چېري له دغو عالیمو سره مخامخ یاست نو باید ډاکټر 

ته ورشئ ځکه چي کېدای شي تاسي فعال نری رنځ لرۍ. 

ولي زه باید د پټ نري رنځ لپاره معاینه شم؟
که تاسي په خپل بدن کې پټ ټي بي باکټریا لرۍ نو په لسو 

کې یو امکان شته چي دا باکټریا راویښه شي او یو وخت به په 
راتلونکې کې تاسي ناروغه شۍ. دا چي عموماً د فعالې باکټریا 

درمنله هم شته، مګر ښه به دا وي چي تاسي بېخي له سره 
ناروغ شۍ نه. 

له نېکه مرغه د پټ نري رنځ درملنه هم کېدای شي. په دې سره 
به ستاسي خپل بدن له ناروغۍ خوندي شي، او د ټي بي باکټریا 

به ستاسي کورنۍ او دوستانو ته نه لېږدي.

زه ولي د ټي بي له خطر سره مخامخ یم؟
که چیري تاسي په یوداسي هیواد کې ژوند کړی وي چېرته چي 
ټي بي عامه وي نو له زیات خطر سره مخامخ یاست. بریتانیه 
ته تر راتګ لمخه کېدای شي چي تاسي پټ نری رنځ اخیستی 

وي.

که ستاسي وینه مثبته وي نو بیا به څه کیږي؟
که ستاسي د وینې ازمایښتونه ښیي چي تاسي پټ نری رنځ 
لرۍ نو ستاسي ډاکټر یا نرس به تاسي ته د اینټي بایوټیک 

درملنې وړاندیز وکړي. دا درملنه به تر دریو یا شپږو میاشتو 
پوري روانه وي. ستاسي ډاکټر به د درملنې په هکله تشریح 

درته وکړي او درته و به وایي چي پوره کول یې ولي مهم دي. 
هر ډول درملنه جانبي اغېزي لري خو ستاسي ډاکټر یا نرس به 

یې په کابو کولو کې درسره مرسته وکړي.

زه مخکې باید څه وکړم؟
لطفاً د پټ نري رنځ د ازمایښتونو په هکله له خپل جي پي سره 

ضرور ووینئ. که چیري تاسي کومه پوښتنه لرئ نو لطفاً په 
جي پي سرجري کې یې وپوښتئ.

ایا زما نتایج به شریک کیږي؟ 
ستاسي د معایناتو معلومات موږ ته راښودالی شي چي موږ له 

هغو خلکو سره څه وکړو چي د پټ نري رنځ له خطر سره 
مخامخ دي. په دې سره به ستاسي خلک هم خوندي شي. 

ستاسي معلومات به انګلستان د عامې روغتیا )پي ایچ اي( 
د پټ نري رنځ ملي برنامې سره شریک کړل شي او دا 

معلومات به په الندینو چارو کې مرسته وکړي:
چي ستاسي د شالید او د پټ نري رنځ د خطر ترمنځ . 1

تړاونه وپېژندل شي؛
چي د فعالې ټي بي د ملي اعالني معلوماتو سره ستاسي . 2

د سابقې په پرتله کولو سره د پټ نري رنځ معاینات او 
درمنله د فعالې ټي بي مخنیوی وکړي؛

چي ستاسي د معایناتو نتیجه د یوې داسي درملنې له . 3
نتیجې سره وتړي کومه چي کېدای شي ستاسي لپاره 

ضروري وي؛
تاسي خامخا یوځل فقط د پټ نري رنځ معاینه باید وکړئ. . 4

که تاسي نه غواړۍ چي ستاسي شخصي معلومات دی شریک 
کړل شي نو تاسي ترې د وتلو خوښه لرۍ، بیا به یوازې هغه 

متعلقه شالید او طبي نتایج شریک کړل شي کوم چي ستاسي له 
پېژندنې سره تړاو نه لري. په هکله نور معلومات په الندینئ 

www.england.nhs.uk/ :توګه ترالسه کوالی شئ
/ourwork/tsd/ig/ig-fair-process. که چیري تاسي 

نه غواړۍ چي هیڅ معلومات مو شریک شي، یا نور جزیات 
غواړۍ مګر اینټرنټ ته السرسی نه لرۍ، نو لطفاً الندینې 
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