Pashto

ﮐﮫ ﭼﺮے ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮا د  IGRAﻣﺜﺒﺖ ټﯿﺴټ وي
ﭘﮫ ﻧﺎروے ﮐﻲ څﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﻋﺎدي ډول ﺗﭗ دق ﻟﭙﺎره د  IGRAوﯾﻨﻲ ټﯿﺴټ ﮐﻮي
د څﮫ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺮي ﭼﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮا د  IGRAﻣﺜﺒﺖ ټﯿﺴټ ﺷﺘﮫ؟
د ﻣﺜﺒﺖ  IGRAټﯿﺴټ ﻣﻄﻠﺐ دي ﭼﮫ ﺗﺎﺳﻮ د ﺗﭗ دق ﻧﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺋﻲ۔ د ﺗﭗ دق ﭘﮫ وﺟﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎروﻏﮫ ﺋﻲ د ﻣﻄﻠﺐ ي ﻧﮫ د۔ د
ﺧﯿﺎل ﮐﯿګﻲ ﭼﮫ د ﻧړي  1/3اﺑﺎدي ﻣﺜﺒﺖ  IGRAﻟﺮي ﺗﭗ دق ﺳﺮا ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﮫ ﺑﻐﯿﺮ۔ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﺮي ﭼﮫ رﻧځ ﻧﺎروﻏﻲ ﺗﭗ دق ﻧﻮم
اورئ۔
ﭘټ ﺗﭗ دق رﻧځ ﺧﻄﺮﻧﺎک دي؟
د ﮐﺲ ﭘټ ﺗﭗ دق رﻧځ زﯾﺎﺗﯿﺪو وﯾﺮه ﺗﭗ دق ﺟﻮړاوي د ھﻐﮫ ﭘﮫ ژوﻧﺪ ﮐﻲ۔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﮫ  20ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﻲ  1ﮐﺲ ﺳﺮا داﺳﻲ ﮐﯿګﻲ۔
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﺎروﻏﯿﺘﺎ ﭘﯿښﻨﮫ ډﯾﺮا زﯾﺎﺗﮫ د ﯾﻮازې وروﺳﺘﮫ ﻟﮫ ﺗﺎﺳﻮ اﺧﺘﮫ ﺷﻮي دي ,ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪاﻓﻌﺘﻲ ﻧﻈﺎم ډﯾﺮ زﯾﺎت ﻗﻮي ﻧﮫ
دي ځﮑﮫ د ﻧﺎروﻏﻲ)ﻣﺜﺎل ﭘﮫ طﻮر د  HIVرﻧځ( دارو درﻣﻞ )ﻣﺜﺎل ﭘﮫ طﻮر ﮐﯿﻨﺴﺮ ﻟﭙﺎره(۔ ﻧﻮ ﺗﭗ دق ﻟﭙﺎره داﺳﻲ دارو درﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد

دي ﭼﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﺮا ښﮫ ﺷﻮي دي۔

زه څﻮک ﭘﮫ رﻧځ اﺧﺘﮫ ﮐﻮﻟﻲ ﺷﻢ؟
داﺳﻲ ﮐﺲ ﭼﮫ ﭘټ ﺗﭗ دق رﻧځ وي ﭘﮑﻲ ﻧﺎروﻏﮫ ﻧﮫ دي او ﻧﮫ څﻮک ﭘﮫ دي رﻧځ اﺧﺘﮫ ﮐﻮاﻟﻲ ﺷﻲ۔
ﻣﺎ ﻻ د دارو درﻣﻞ ﺿﺮورت ﺷﺘﮫ؟
ﭘﮫ ﺑﻌﻀﻮ ﻣﻮﻗﻌﻮ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﻼج ﭘﮑﺎر وي ،د ﻧﺮي رﻧځ د زﯾﺎﺗﯿﺪو ﻧﮫ ﺑﭻ ﮐﯿﺪو ﻟﭙﺎره۔ د ﺳﺘﺎﺳﻮ ډاﮐﺘﺮ ارزښﺖ ﻟﭙﺎره دي۔
داﺳﻲ ﻋﻼج زﻧﻲ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﺎص اھﻤﯿﺖ ﻟﺮي ،ﺳﺮا د ﻧﻮي ﻧﺮي رﻧځﻮ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻣﺸﺮان ﮐﻤﺰور ﻣﺪاﻓﻌﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﺮا۔
ﻣﺎﻻ څﮫ ﻧﮫ د ﺑﭻ ﮐﯿﺪو ﺿﺮورت دي؟
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮا د ﻣﺜﺒﺖ  IGRAد ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮫ دي ﭼﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﯿﺮاوﻟﻮ ﺗﺮز ﺑﻨﺪ ﮐﺊ ﭘﮫ څﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻧﺪي ،ﺧﻮ ﮐﮫ ﭼﺮي ﺗﺎﺳﻮ
ﻧﺎروﻏﮫ ﺷﺊ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ډاﮐﺘﺮ ﺗﮫ اوﺋﻲ ﭼﮫ ﺗﺎﺳﻮ څﺨﮫ ﻣﺜﺒﺖ د ﺗﭗ دق ټﯿﺴټ دي ﭼﮫ ﺗﺎﺳﻮ ډاﮐﺘﺮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﮫ ﻋﻼج ﺷﺮوع
ﮐﻲ ،ﭘﮫ دي وﺟﮫ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﭗ دق ﻋﻼﻣﺎت ظﺎھﺮ ﮐﯿګﻲ۔ ھﻐﮫ د دي:
ﺟﺎري ټﻮﺧﻲ )زﯾﺎت ﻧﮫ زﯾﺎت  3ھﻔﺘﻲ(
o
ﺟﺎري ﺗﺒﮫ
o
ﺷﭙﻲ ﺧﻮاﻟﻲ راﺗﻠﻞ
o
ﭘﮫ وزن ﮐﻲ ﮐﻤﻲ
o
زه زﯾﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻢ زاي وګﻮرام؟

http://www.fhi.no/tema/tuberkulose/informasjon-til-pasienter
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