
معاینهناروې ته له رسیدو سره د توبرکلوز )ټي بي(   

ټول هغه د توبرکلوز لپاره معاینه شي.  باید هر هغه څوک چې ناروې هیواد ته د پناه غوښتنې او یا هم مهاجرت لپاره راځي

باید معاینه شي. دغې معاینې کې د  وي چې د توبرکلوز ناروغۍ خپور شوی راځي چیرتهمهاجرین کوم چې له هغو هیوادونو څخه 

ترسره کیږي.  ې )د سینې ایکسرې(، د وینې یوه معاینه او د پوټکي معاینهسږو ایکسر  

 د سینې ایکسرې:

وي هم ایکسرې کوم زیان  حالمههغو میرمنو ته چې د سینې ایکسرې یوازې څو دقیقې وخت نیسي او تاسې ته کوم زیان نه رسوي. 

چې له ایکسرې څخه غوره تصویر ترالسه شي باید خپل پاسنۍ ټول لباس وباسئ. او که وغواړئ نری واسکټ . د دې لپاره نه لري

سینه بند هم باید وویستل شي. کله چې ایکسرې ترسره کیږي باید ساه او یا هم بنیان پرته له تڼیو او سینګار څخه اغوستلی شئ. 

ساه دننه وساتئ. هواخلئ او خپل  

 

د وینې او د پوټکي معاینه هم ترسره کړي.ځینې خلک باید   

 (IGRA): د وینې معاینه (Mantoux): د پوټکي معاینه 

  

نیسي. معاینه به دا څرګنده کړي چې تاسې نورو وخت ته به د معاینې نتیجه له ځنډ پرته نه درکول کیږي. دا څو ورځې تاسې 

. دا په عمومي ونیول شياړیکه له تاسو سره معایناتو ته هم اړتیا لري او باید له ډاکټر سره مشوره وکړئ. په دې صورت کې به 

 ډول په دې معنې نه وي چې تاسې د توبرکلوز په ناروغۍ اخته یاست.

څخه ټوخی )درې اونۍ یا له هغې څخه زیاته موده(، تبه، وزن کمیدل، د ستړیا او  د توبرکلوز د ناروغۍ نښې له اوږدې مودې

کمزوری احساس کول، د شپې لخوا خوله یا پړسوب او یا هم په غاړه، د بدن هغه برخه چې ورون له بدن سره یو ځای کوي او 

په ناروغۍ اخته کړي تاسو رته له دې چې دی. د توبرکلوز باکتریا ستاسې په بدن کې پ عبارت څخه ېغد تخرګ الندې برخه کې

و توبرکلوز( نور خلک په دغه ناروغۍ اخته شوې )د سږنه وي هم ژوند کوي. په سږو کې یوازې هغه توبرکلوز چې درملنه یي 

 . کوي

حق  درملنه کیږي. تاسې به د دېستاسو که چیرې تاسې د توبرکلوز په ناروغۍ اخته یاست په ناروې کې له کوم لګښت پرته 

 پورې په ناروې کې پاتې شئ. ولرئ چې د درملنې تر پایه

 ال زیاتو معلومات لپاره دغې پاڼې ته مراجعه وکړئ.د په یاد ولرئ چې توبرکلوز د درملنې وړ ده! د توبرکلوز په اړه 
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