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ཊི་བིའི་སྐོར་ལ་སྦྱོངས་ཤིག
ཊི་བི་ཟེར་ན་གང་རེད། དེ་ཇི་ལྟར་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།
ཊི་བི་ཟེར་བའི་ནད་དེ་ནི་ནད་འབུ་ཕྲ་རབ་ནས་བྱུང་བའི་ནད་ཚབས་ཆེན་ཞིག་རེད། ནད་དེ་ཁ་རླུང་བརྒྱུད་མི་གཅིག་ནས་མི་
གཞན་ལ་ཁྱབ་ནས་གཙོ་བོ་གློ་བ་ལ་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་གི་ཡོད། ཊི་བི་ནད་པས་གློ་དང་། ཧབ་ཆི། ཡང་ན་སྐད་ཆ་ཤོད་དུས་ཊི་
བིའི་ནད་འབུ་རླུང་ནང་དུ་ཁྱབ་འགྲོ་གི་ཡོད། མི་གཞན་གྱིས་དབུགས་ལེན་སྐབས་ནད་འབུ་དེ་གློ་བའི་ནང་འཛུལ་ནས་ཊི་
བིའི་ནད་འགོས་ཀྱི་ཡོད།
ཊི་བི་ནད་པ་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་རིང་འབྲེལ་བ་བྱེད་པ། དཔེར་ན། མེ་འཁོར་དང་རླངས་འཁོར་ནང་མཉམ་དུ་
འགྲོ་ན་ཊི་བིའི་ནད་དེ་འགོས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་དེ་ཙམ་མེད། ལག་པ་གཏོང་བ་དང་། ཁ་ལག་མཉམ་དུ་བཟའ་བ། ལུས་འབྲེལ་བྱེད་
པ་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཊི་བི་འགོ་ཁྱབ་འགྲོ་གི་མེད།
གལ་སྲིད་མི་ཞིག་གིས་ཊི་བི་ནད་པ་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་བཏང་བ། དཔེར་ན། རྒྱུན་དུ་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པ་
དང། ཡང་ན་མཉམ་དུ་བསྡད་པ་སོགས་བྱས་ན་ནད་འབུ་འདི་འགོས་ཀྱི་ཡོད།
ཊི་བི་ནད་པ་མང་པོས་ཊི་བིའི་ནད་ཚབས་ཆེན་དུ་མ་འགྱུར་བར་དུ་རང་ཉིད་ལ་ནད་དེ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེ་འདྲ་སོང་
ཙང་ཊི་བིའི་ནད་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བའི་མི་རྣམས་ལ་ཊི་བི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྟ་རྟོག་དང་སྨན་
བཅོས་ཡག་པོ་བྱས་ན་ཊི་བིའི་ནད་སྔོན་འགོག་དང་དྲག་སྐྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

ང་ཚོའི་ལུས་པོས་ཊི་བི་ལ་འཐབ་རྩོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།
མི་ཞིག་གིས་ཊི་བི་ནད་པ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་གཤིབས་ན་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་དེ་མིའི་ལུས་པོའི་ནང་འཛུལ་གྱི་
ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་སྤྱིར་བཏང་མིའི་ལུས་པོས་ནད་འབུ་དེ་དང་འཐབ་འཛིང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི། (Latent TB)
ཊི་བིའི་ནད་འབུ་ནམ་རྒྱུན་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱེད་སྐབས་མི་མང་ཆེ་བའི་ལུས་པོའི་ནང་ལ་འཛུལ་གྱི་ཡོད་ཀྱང་ན་གི་མེད།
གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གི་ནད་འགོག་ལུས་ཟུངས་ཡག་པོ་ཡོད་ན། དེས་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་རྣམས་མཐའ་སྐོར་ནས་ནད་འབུ་ལུས་པོའི་
ནང་འཕེལ་རྒྱས་མི་ཐུབ་པ་དང་ཊི་བི་ནད་འབུས་གནོད་འཚེ་བཏང་མི་ཐུབ། ནད་འབུ་མཐའ་སྐོར་བྱེད་མཁན་གྱི་གྱང་དེ་ལ་
དབྱིན་སྐད་ནང་ཊུ་བར་ཀི་ལི་སེ་ (tubercles) ཟེར། ཊི་བི་ (tuberculosis) ཟེར་བའི་དབྱིན་སྐད་ཀྱི་མིང་དེ་ནས་
བྱུང་བ་རེད། ཊུ་བར་ཀི་ལི་སེ་ཡིས་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ནུས་མེད་གཉིད་ཁུག་པ་ལྟ་བུ་བཟོས་ནས་མིའི་ལུས་པོར་
གནོད་འཚེ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་འདྲའི་ཊི་བི་ལ་མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་དང། དབྱིན་སྐད་ནང་ Latent TB
(sleeping) ཟེར་གྱི་ཡོད།

འཛམ་གླིང་ནང་ཊི་བི་ནད་པའི་གྲངས་ཚད།
ལོ་གཅིག་ནང་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཊི་བིས་མི་གྲངས་ས་ཡ་དགུ་ཙམ་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱེད་པ་
དང། དེའི་ནང་ནས་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་ཊི་བི་ན་ནས་ཤི་གི་ཡོད། ནིའུ་ཡོག་གྲོང་
ཁྱེར་ནང་དུ་ཊི་བི་ན་མཁན་གསུམ་ཡོད་ན་དེའི་ནང་ནས་མི་གཉིས་ཊི་བིའི་ནད་ཁྱབ་ཆེ་
བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྐྱེས་པའི་མི་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ནི་རྒྱ་ནག་དང་། ཌོ་མི་ཎི་ཀན་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། ཨི་ཁོལ་ཌོར། གྷོ་ཡ་ནྰ། ཧེ་ཊི། ཧོན་ཌུ་ར་ས། རྒྱ་གར། མེག་སི་ཀོ། པྰ་
ཀིས་ཏན། པི་རུ། ཕྷི་ལི་པིན། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ། དེ་བཞིན་གླིང་ཆེན་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་ཡོད་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ཡིན།
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ནད་འགོག་ལུས་ཟུངས་ག་ཚོད་ཀྱིས་ཤུགས་ཆེར་གནས་ཐུབ་པ་དེ་ཚོད་དུ་མངོན་མེད་ཊི་བི་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཊི་བི་ན་བའི་
ཚོར་བ་ཡོང་གི་མེད་ལ། མི་གཞན་ལ་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་གལ་སྲིད་ནད་འགོག་ལུས་ཟུངས་
ཉམས་པ་ཡིན་ན། མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཊི་བི་ནད་པ་དངོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་དུས་ཊི་བིའི་ནད་
འབུ་རྣམས་ལངས་ནས་ལུས་པོའི་ནང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ཡི་ཡོད། དེར་བརྟེན་མངོན་མེད་ཊི་བི་ཡོད་མཁན་ཚོས་ནད་འབུ་མེད་
པ་བཟོ་ཆེད་སྨན་བཟའ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་མངོན་མེད་ཊི་བི་ཡོད་ན། ལྟ་སྐྱོང་གནང་མཁན་སྨན་པས་ཁྱེད་རང་ཊི་བིའི་སྨན་བཟའ་དགོས་མིན་སྐོར་
གསུང་གི་རེད། དེའི་སྐོར་ཤོག་གྲངས་ ༧ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།

འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི། (Active TB)
གལ་སྲིད་མི་ཞིག་གི་ལུས་པོས་ཊི་བི་ལ་འཐབ་འཛིང་བྱེད་མི་ཐུབ་ན། ཊི་བི་ནད་པ་དངོས་སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་དུས་ཊི་བིའི་
ནད་འབུ་ལུས་པོའི་ནང་འཕེལ་ནས་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོ་གི་ཡོད། དེ་འདྲའི་ཊི་བི་ལ་འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ཟེར།
འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ནད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་དུ་གཤམ་གསལ་ནད་རྟགས་ཁག་ཡོང་།
• བདུན་ཕྲག་གསུམ་ལས་མང་བ་གློ་རྒྱག་པ།

• ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ཆག་པ།

• མཚན་མོར་རྔུལ་ནག་མང་པོ་ཐོན་པ།

• ཚ་བ་འཕར་བ།

• ནམ་རྒྱུན་དུ་ལུས་པོ་ཐང་ཆད་པ།

• གྲང་ཤུར་རྒྱག་པ།

• ཟས་ཀྱི་དང་ག་མེད་པ།

འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ནད་པས་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་གསོད་ཆེད་དང། གློ་བ་དང་དེ་བཞིན་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཞན། དཔེར་ན།
ཀླད་པ། སྒལ་ཚིགས། མཁལ་མ་སོགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་སྨན་ངེས་པར་དུ་བཟའ་དགོས། འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་
ཊི་བི་ནད་པས་སྨན་མ་བཟས་ན་ཁོང་ཚོས་གཞན་ལ་ཊི་བིའི་ནད་དེ་གློ་དང། སྐད་ཆ་ཤོད་པ། ཡང་ན་ཧབ་ཆི་རྒྱབ་ནས་ཁྱབ་
སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཊི་བི་བཅོས་ཐབས་དང། ཊི་བིའི་ནད་འབུ་གཞན་ལ་ཁྱབ་གདལ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ནད་པ་ཚོས་
ཊི་བིའི་སྨན་ངེས་པར་དུ་བཟའ་དགོས། གལ་སྲིད་སྨན་མ་བཟས་ན་དྲག་སྐྱེད་མི་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཊི་བི་ན་ནས་ཤི་ཡང་སྲིད།
གལ་སྲིད་ངས་འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ནད་པ་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་བསྡད་ཡོད་ན་གང་བྱེད་དགོས་སམ།
ཁྱེད་རང་གིས་ཨེམ་ཆིའམ་ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་བ་ཞིག་གི་མདུན་ནས་ཊི་བི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས།
སྐབས་རེ་མི་ཁ་ཤས་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ནས་མ་ལབ་བར་དུ་རང་ཉིད་འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ནད་པ་དང་འབྲེལ་ཐུག་བྱུང་བ་ཤེས་ཀྱི་མེད།
དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཁྱེད་ལ་བྱུང་ཡོད་ཚེ་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གིས་ཁྱེད་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན་འགྲེལ་
བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ནམ་ཡང་ན་བྲང་ཁོག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནས་རིན་མེད་བརྟག་
དཔྱད་བྱེད་ཆོག།
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མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་དང་འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་གཉིས་ཀ་ྱི བར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།
མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི། (Latent TB)
ཊ ི་བིའི་ནད་འབུ་མིའི་ལུས་པོའི་ནང་ནུས་པ་
མེད་པར་ཉལ་ནས་བསྡད་ཡོད།
མ ངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་ཡོད་མཁན་ཞིག་
གིས་གཞན་ལ་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་ཁྱབ་གདལ་
བྱེད་མི་ཐུབ།

འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི། (Active TB)
ཊ ི་བིའི་ནད་འབུ་རྣམས་མིའི་ལུས་པོའི་ནང་
ལངས་ནས་ཁྱབ་འགྲོ་གི་ཡོད།
	
འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ཡོད་མཁན་ཞིག་

གིས་གཞན་ལ་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་ཁྱབ་གདལ་
བྱེད་ཐུབ།
འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ཡོད་མཁན་ཞིག་ལ་
མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་ཡོད་མཁན་ཞིག་ 	
ཊི་བིའ་ི ནད་རྟགས་ཡོད་པ་དང་རང་ཉིད་ལུས་
ལ་རང་ཉིད་ཊི་བི་ན་བའི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གི་མེད།
ཁམས་མི་བདེ་བའི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གི་ཡོད།
ཊི་བི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
ཊི་བི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
ནས་ལུས་པོའི་ནང་ནད་འབུ་ཡོད་པ་ཐོན་གྱི་
ནས་ལུས་པོའི་ནང་ནད་འབུ་ཡོད་པ་ཐོན་གྱི་
ཡོད།
ཡོད།
བྲང་ཁོག་གི་གློག་དཔར་དེ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ཡིན། 	བྲང་ཁོག་གི་གློག་དཔར་ནང་གློ་བར་གནོད་
སྐྱོན་བཏང་ཡོད་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད།
མ ངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་དེ་འགུལ་ནུས་
ཅན་གྱི་ཊི་བི་ལ་མ་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་སྐབས་
རེ་སྨན་བཟའ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

མ ངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་བཅོས་ཐབས་སུ་
སྤྱིར་བཏང་སྨན་རིགས་གཅིག་ཟླ་ ༤ ནས་ ༩
བར་བཟའ་དགོས།

	
འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བིའི་ནད་དེ་དྲག་སྐྱེད་

དང་གཞན་ལ་ཁྱབ་གདལ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་
དུ་སྨན་དུས་རྟག་ཏུ་བཟས་ནས་སྨན་བཅོས་
བྱེད་དགོས།
འ གུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་བཅོས་ཐབས་སུ་
དུས་རྒྱུན་དུ་སྨན་མི་འདྲ་བ་ ༣ ནས ༤ ཟླ་
༤ ནས་ ༩ བར་བཟའ་དགོས།
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ཊི་བིའི་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་པའི་ཆེད་སྨན་དེ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་རིང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཟའ་དགོས། འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་
ཊི་བི་ནད་པ་ཞིག་གིས་ཊི་བིའི་སྨན་བཟའ་འགོ་བཙུགས་ནས་ལུས་པོ་སྔོན་ལས་བདེ་རུ་ཕྱིན་པའི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
དང། ནད་རྟགས་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བ་མགྱོགས་པོ་ཡལ་འགྲོ་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྨན་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་ཞིག་མ་བཟས་ན་ཊི་བིའི་
ནད་འབུ་བསྐྱར་ལོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུར་སྔར་ལས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ཡོང་གི་
ཡོད།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ཡོད་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གནང་མཁན་གྱི་སྨན་པས་སྨན་གང་བཟའ་དགོས་
མིན་དང། དུས་ཡུན་ག་ཚོད་རིང་བཟའ་དགོས་མིན་སྐོར་ཁྱེད་ལ་གསུང་གི་རེད། ཁྱེད་རང་ནད་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར་དུ་ཊི་
བིའི་སྨན་བཟའ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སྤྱིར་བཏང་ཟླ་ ༤ ནས་ ༩ བར་སྨན་བཟའ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་
གནང་མཁན་གཅིག་པུས་ཁྱེད་རང་སྨན་ག་དུས་མཚམས་འཇོག་བྱས་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་མེད་གསུང་གི་རེད། ཊི་བིའི་སྨན་
བཟའ་སྟངས་སྐོར་དེ་ལས་མང་བ་ཤོག་གྲངས་ ༨ པར་གཟིགས་རོགས།

‘‘

ང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གི་སྨན་ཞབས་པ་ཞིག་གིས་ཁ་པར་
བཏང་བྱུང། ཁོ་མོས་ང་ལ་ངའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་སྡོད་མཁན་ལས་རོགས་
ཤིག་ལ་ཊི་བིའ་ི ནད་འདུག་ཅེས་བཤད་བྱུང། གནས་ཚུལ་དེ་གོ་མ་
ཐག་ང་དངངས་འཚབ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོས་སེམས་
ཁྲལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་གི ལུས་པོའ་ི ནང་ལ་ནད་འབུ་
ཡོད་ཀྱང་སྨན་བཟས་ན་ན་གི་མ་རེད། ནད་འབུ་ལུས་པོའ་ི ནང་
འཛུལ་ཡོད་མེད་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། དེའ་ི
རྗེས་ལ་ཚང་མ་ང་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་ང་ལ་བཤད་བྱུང་།
ང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འགན་ལེན་ཡིག་ཆ་མེད། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོས་
ཁྱེད་རང་བྲང་ཁོག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དུ་རིན་མེད་ཐོག་ནས་བརྟག་
དཔྱད་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད་ཅེས་བཤད་བྱུང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་
རང་ལ་ཨེ་ཙི་ནད་འབུ་ (HIV) ཡོད་མེད་ཀ་ྱི བརྟག་དཔྱད་རིན་པ་
མེད་པར་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་བརྟག་དཔྱད་གཉིས་ཀའི་གྲུབ་འབྲས་
“མེད་པ་” ཐོན་སོང་། རང་ངོས་ནས་བཤད་ན་བརྟག་དཔྱད་བྱས་
ནས་རང་ཉིད་ལ་ནད་ཡོད་མེད་ཤེས་ནས་དགའ་པོ་བྱུང་།

’’
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ཊི་བིའི་ནད་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད།
མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཊི་བི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་སམ།
མི་འགའ་ཤས་ལ་ཊི་བི་འགོས་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ངེས་པར་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས།

འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ནད་པ་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་གཤིབ་མཁན། དཔེར་ན།
• ཊི་བི་ནད་པའི་ནང་མི་དང་། གྲོགས་པོ། ལས་རོགས།
• ཊི་བིའི་ནད་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནས་ཨ་རིར་ཉེ་ཆར་གནས་སྤོས་བྱེད་མཁན། ( ཤོག་གྲངས་ ༡ གཟིགས་ )
• ཉེ་ཆར་ཊི་བིའི་ནད་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཟླ་ ༡ ལས་མང་བ་བསྡད་མྱོང་བའི་མི།
• སྨན་ཁང་དང་། བཙོན་ཁང་། ཁྱིམ་མེད་སྡོད་ས། ཡང་ན་ནད་གསོ་ཁང་དུ་བསྡད་མྱོང་བའི་མིའམ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་

ལས་མི་།

འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་དམིགས་བསལ་ཡོད་མཁན་གྱི་མི། དཔེར་ན།

• ལུས་པོའི་ནད་འགོག་ནུས་པ་ཞན་པའི་མི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཨེ་ཅ་ཨ་ཡི་ཝི་ (HIV) ནད་རིམ་ཡོད་མཁན་དང། ཕྲུ་

གུ་ཆུང་ཆུང་རིགས།
• གཅིན་སྙིའི་ན་ཚ་དང་། མཁལ་མར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཡོད་མཁན། སྐྲན་ནད་ཅན། དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་
བའི་གནས་སྟངས་གཞན་ཡོད་མཁན་གྱི་མི།
• ཁབ་བརྒྱབ་ནས་བཟི་སྨན་སྤྱོད་མཁན།
• མི་གཞན་གྱི་དབང་པོ་རང་ལ་སྤོ་འཛུགས་བྱས་རིགས།
• ལུས་པོའི་ནད་འགོག་ལུས་ཟུངས་ལ་གནོད་མཁན་གྱི་སྨན་རིགས་བསྟེན་མཁན། དཔེར་ན། སྐྲན་ནད་མེད་པ་བཟོ་
ཆེད་རྫས་འགྱུར་བཅོས་ཐབས་ (chemotherapy) དང། ཤ་ཤེད་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་སྨན། (steroids) ཡང་ན་ ཊི་
ཨན་ཨེཕྷ་ཨོལ་ཕྷ་འགོག་སྨན་ (TNF alpha blockers) སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ལྟ་བུ།
• གློག་པར་བརྒྱུད་ནས་ཊི་བིའི་ནད་རྙིང་པ་ཡོད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བའི་མི།
གལ་སྲིད་ང་ལ་བི་སི་ཇི་ (BCG Vaccine) སྔོན་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་ན་ཊི་བི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་སམ།
ཕྲུ་གུའི་སྐབས་བི་སི་ཇི་སྔོན་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་ཀྱང་ཊི་བི་འགོས་ཉེན་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་
(གོང་དུ་གཟིགས་) ཞིག་ཡིན་ཚེ་ངེས་པར་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན་སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་དེས་མི་རྒན་པ་ལ་སྲུང་
སྐྱོབ་བྱེད་མི་ཐུབ།

གལ་སྲིད་ང་ལ་བི་སི་ཇི་སྔོན་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་ན་ཊི་བི་པགས་པའི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་
ནད་ཡོད་པ་ཐོན་གྱི་རེད་དམ།
མ་རེད། སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ཆེ་བ་ལ་ཊི་བི་པགས་པའི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་བི་སི་ཇི་ཁབ་བརྒྱབ་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རྗེས་ལ་ནད་
མེད་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད། སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་དེ་བརྒྱབ་ཡོད་ཀྱང་རུང་མེད་ཀྱང་རུང་། གལ་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་ནང་ཁྱེད་ལ་ནད་ཡོད་པ་ཐོན་ཚེ་
ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་པོའི་ནང་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་ཕལ་ཆེར་འཛུལ་ཚར་ཡོད།

5

ཊི་བི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཉིས།
ཊི་བི་ནད་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མི་འདྲ་བ་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡོད། དེ་གཉིས་ནི་པགས་པའི་བརྟག་དཔྱད་དང་
ཁྲག་གི་བརྟག་དཔྱད་གསར་པ་དེ་གཉིས་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གནང་མཁན་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་དེ་གཉིས་སྐོར་
ལ་འགྲེལ་བཤད་དང་དེ་གཉིས་ནས་ཁྱེད་ལ་འཚམ་པ་ཞིག་འདེམས་ཀྱི་རེད།

པགས་པའི་བརྟག་དཔྱད།
ཁྱེད་རང་ནས་པགས་པའི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་སྐབས་སྨན་པས་སྨན་ཁབ་
ཆུང་ཆུང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་སྨན་ཆུ་ཐིགས་པ་འགའ་ཤས་ལག་པའི་པགས་
པའི་ནང་བླུག་གི་རེད། དེའི་རྗེས་ཁྱེད་ལ་སྨན་པས་ཉིན་གཉིས་གསུམ་རྗེས་ལ་
སྨན་ཁང་དུ་ཡང་བསྐྱར་སྐད་བཏང་གི་རེད། དེ་དུས་སྨན་པས་ཁབ་བརྒྱབ་
སའི་ལག་པའི་པགས་པར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་བརྟག་
དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གནང་གི་རེད།

ཁྲག་གི་བརྟག་དཔྱད།
ཁྱེད་རང་ནས་ཁྲག་གི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་སྐབས་སྨན་པས་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྲག་
ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལེན་ནས་དེ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དུ་བཏང་སྟེ་ཊི་བི་ཡོད་མེད་
བརྩད་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེའི་གྲུབ་འབྲས་སྨན་པས་ཉིན་གཉིས་གསུམ་
ནང་ཚུད་ཁྱེད་ལ་གནང་གི་རེད།

ཊི་བིའི་ནད་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གོ་དོན།
ཊི་བི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ “ནད་མེད་” ཀྱི་གོ་དོན།
(Negative results)

ཊི་བི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་འགྲུབ་འབྲས་“ནད་མེད་” ཡིན་ན་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་
ལུས་པོའི་ནང་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་མེད་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད། སྐབས་རེ་ཊི་བིའི་
ནད་འབུ་མིའི་ལུས་པོའི་ནང་འཛུལ་ནས་དུས་ཚོད་རིང་པོ་སོང་མེད་པ་
དང། ཡང་ན་ནད་འགོག་ལུས་ཟུངས་དེ་སྐྱོ་པོ་ཡོད་ཚེ། དཔེར་ན་ཁྱེད་ལ་
ཧེཆ་ཨའེ་ཝི་ཨེ་ཙི་ནད་གཞི་ཡོད་ན། ཊི་བི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་འབྲས་བུ་
གསལ་པོ་ཐོན་གྱི་མེད། དེའི་ཚེ་ཁྱེད་རང་གི་བྲང་ཁོག་ལ་གློག་པར་ཞིག་
རྒྱག་དགོས་སྲིད། ཊི་བིའི་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་དང་ཨེམ་ཆིའི་
གཟིགས་ཞིབ་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་གཟུགས་པོའི་
ནང་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

ཊི་བི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ “ནད་ཡོད་” ཀྱི་གོ་དོན།
(Positive results)

ཊི་བི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ “ནད་ཡོད་” ཡིན་ན་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་
གཟུགས་པོའི་ནང་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་ཡོད་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་གྲུབ་
འབྲས་དེས་ཁྱེད་ལ་འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ (ཤོག་གྲངས་ ༢ པར་གཟིགས། )
ཡོད་པ་ཁྱབ་ཀྱི་མེད། ཁྱེད་རང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གནང་མཁན་གྱིས་
བརྟག་དཔྱད་གཞན་དཔེར་ན། གློག་དཔར་དང། ཡང་ན། ལུད་པ་སོགས་ལ་
བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཊི་བིའི་ནད་རྟགས་ཡོད་མེད་བལྟ་གི་རེད།
6

པགས་པའི་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་དོ་
སྣང་བྱེད་དགོས་ས།
པགས་པའི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྨན་ཁབ་རྒྱབ་རྗེས་ཁབ་
རྒྱག་སའི་པགས་པའི་མཐའ་བསྐོར་དེ་སྐྲང་སྲིད་པ་
དང་ཕྲན་བུ་མི་བདེ་བ་ཡོང་གི་རེད། གལ་སྲིད་སྐྲང་བ་
ཡིན་ན་དེ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་ནང་འཇགས་འགྲོ་
གི་ཡོད། གལ་སྲིད་སྐྲང་པའི་ས་ཆར་ཟ་ཕྲུག་ལངས་ན་
དེའི་སྟེང་དུ་རས་གྲང་མོ་བཞག་པ་མ་གཏོགས། སྦར་
ཤད་རྒྱག་པ་དང། ཡང་ན་རྨ་དཀྲིས་རྒྱག་མི་རུང་རུང།
ཁབ་རྒྱག་མཁན་གྱི་སྨན་པའི་སར་ཉིན་གཉིས་སམ་
གསུམ་གྱི་ནང་ཚུད་དུ་ངེས་པར་དུ་ཡང་བསྐྱར་འགྲོ་
དགོས། སྨན་པས་ཁབ་རྒྱབ་སའི་ལག་པའི་པགས་པར་
གཟིགས་ཞིབ་བྱས་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་
གྲུབ་འབྲས་གསུང་གི་རེད།
ཊི་བི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ “ནད་ཡོད” ཐོན་
ན་བརྟག་དཔྱད་དེ་ཡང་བསྐྱར་བྱེད་མི་དགོས།
གལ་སདྲི ་ཁདྱེ ་ལ་ཊི་བི་བརྟག་དཔྱད་ཀ་ྱི གྲུབ་འབྲས་
“ནད་ཡོད་” གཅིག་ཐོན་ན། ཁ་སྣོན་ག་ྱི པགས་པའི་
བརྟག་དཔྱད་ཡང་བསྐྱར་བདྱེ ་དགོས་ཀ་ྱི མེད། ཁདྱེ ་
རང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་སྤདྲོ ་མཁན་གསྱི ་ཁ་སྣོན་
ག་ྱི བརྟག་དཔྱད་དགོས་མིན་ཁདྱེ ་ལ་གསུང་གི་རེད།

ཊི་བིའི་ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས།
མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་ནད་པས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་བཟའ་སྟངས།
མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་ཊི་བིའ་ི སྨན་བཟའ་མི་དགོས། འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོའ་ི ནང་ནས་འགུལ་ནུས་ཅན་ག་ྱི
ཊི་བི་ན་ཉེན་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཊི་བིའ་ི ནད་འབུ་རྣམས་གསོད་ཆེད་སྨན་ངེས་པར་དུ་བཟའ་དགོས། དེ་ལྟར་བདྱེ ་དགོས་དོན་ནི་
ཁོ་ཚོ་འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ན་ཉེན་ཡོད་ཙང་སྔོན་འགོག་གི་ཆེད་དུ་རེད། གཤམ་དུ་འཁོད་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཉེན་ཁ་དེ་ཡོད།

མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་རིང་ན་མཁན། དཔེར་ན།

• (འདས་པའི་ལོ་ ༢ ནང་ཚུད་) ནང་ཊི་བི་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ “ ནད་མེད ” ནས་ “ ནད་ཡོད་ ” དུ་འགྱུར་

མཁན་གྱི་མི།
• ཉེ་ཆར་འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ནད་པ་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་གཤིབས་མྱོང་ཡོད་པ།
• ཊི་བིའི་ནད་འབེལ་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་ཞིག་ནས་ཉེ་ཆར་ཨ་རིར་གནས་སྤོས་བྱེད་མཁན་གྱི་མི།
(ཤོག་གྲངས་ ༡ པོར་གཟིགས།)

འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་དམིགས་བསལ་ཐོག་མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་ན་བཞིན་པའི་མི།

• ལུས་པོའི་ནད་འགོག་ནུས་པ་ཞན་པའི་མི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཨེ་ཅ་ཨ་ཡི་ཝི་ (HIV) ནད་རིམ་ཡོད་མཁན་དང་།

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་རིགས།
• གཅིན་སྙིའི་ན་ཚ་དང་། མཁལ་མར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཡོད་མཁན། སྐྲན་ནད་ཅན། དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་
སྟངས་གཞན་ཡོད་མཁན་གྱི་མི།
• ཁབ་བརྒྱབ་ནས་བཟི་སྨན་སྤྱོད་མཁན།
• མི་གཞན་གྱི་དབང་པོ་རང་ལ་སྤོ་འཛུགས་བྱས་རིགས།
• ནད་འགོག་ལུས་ཟུངས་ལ་གནོད་མཁན་གྱི་སྨན་རིགས་བརྟེན་མཁན། དཔེར་ན། སྐྲན་ནད་མེད་པ་བཟོ་ཆེད་རྫས་
འགྱུར་བཅོས་ཐབས་ (chemotherapy) དང་། ཤ་ཤེད་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་སྨན། (steroids) ཡང་ན་ ཊི་ཨན་
ཨེཕྷ་ཨོལ་ཕྷ་འགོག་སྨན་ (TNF alpha blockers) ལྟ་བུ།
• གློག་པར་བརྒྱུད་ནས་ཊི་བིའི་ནད་རྙིང་པ་ཡོད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བའི་མི།
ཨེམ་ཆིས་ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དགོས་མཁོ་དང་བརྟག་དཔྱད་ཚང་མ་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་ལ་འཚམས་པའི་ཊི་
བིའི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཕྱོགས་སློབ་སྟོན་གནང་གི་རེད། མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཊི་བི་བཅོས་ཐབས་སུ་སྤྱིར་སྨན་རིགས་གཅིག་
ཟླ་ ༤ ནས་ ༩ བར་བཟའ་དགོས།

ཧེཆ་ཨའེ་ཝི་ཨེ་ཙི་ནད་གཞི་ཡོད་ན་ཊི་བིའི་ནད་ཕོག་སླ་བ་ཡོད།
རང་ཉིད་ཧེཆ་ཨའེ་ཝི་ཨེ་ཙི་ནད་གཞི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་ཚང་མས་ཤེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་
གང་རེད་ཟེར་ན། ཧེཆ་ཨའེ་ཝི་ནད་འབུས་མིའི་ནད་འགོག་ལུས་ཟུངས་དེ་ཉམས་རྒྱུད་བཏང་ནས་ཊི་བི་ལས་སླ་པོར་ན་གི་ཡོད།
ཁྱེད་ཀྱི་བདེ་ཐང་གི་ཆེད་དུ་ཧེཆ་ཨའེ་ཝི་ཨེ་ཙི་ནད་གཞི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
འཛམ་གླིང་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ཧེཆ་ཨའེ་ཝི་ཨེ་ཙི་ནད་པ་འདས་གྲོངས་སུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་ཊི་བི་
ནད་ཀྱིས་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཧེཆ་ཨའེ་ཝི་ཨེ་ཙི་ནད་པ་ཞིག་ལ་ཊི་བིའི་ནད་ན་བ་ཡིན་ན། ནད་དེ་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་
ཤུགས་རྐྱེན་གྱིས་ནད་པ་དེའི་ལུས་སྟོབས་ལམ་སེང་ཉམས་རྒྱུད་གཏོང་གི་ཡོད། དེང་དུས་ཊི་བིའི་སྨན་གྱིས་ཊི་བིའི་ནད་སྔོན་འགོག་
དང་བཅོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཧེཆ་ཨའེ་ཝི་ཨེ་ཙི་ནད་གཞི་ཡོད་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན་དེ་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ཞིག་རེད།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཧེཆ་ཨའེ་ཝི་ཨེ་ཙི་དང་ཊི་བིའི་ནད་གཉིས་ཀ་ཡོད་ན། ལྟ་རྟོག་རན་པོ་དང་སྨན་བཅོས་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཁྱེད་རང་
གི་འཕྲོད་བསྟེན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ།
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ཁྱེད་རང་གིས་ཊི་བིའི་སྨན་དུས་ཐོག་ཏུ་བཟའ་རྒྱུར་དྲན་སྐུལ་གཏོང་ཆེད་ཀྱི་ལམ་སྟོན།
ཉ ིན་ལྟར་དུས་ཚོད་གཅིག་མཚུངས་སུ་
སྨན་བཟའ་དགོས།
ལ ་ོ ཐོ་ཞིག་གི་ཐོག་ཉིན་ལྟར་སྨན་བཟས་
ཚར་རསྗེ ་དྲན་རྟགས་རྒྱག་དགོས།
དྲིལ་བརྡ་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚོད་གྱོན་ནས་
སྨན་བཟའ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་སྒྲིག་དགོས།
བ དུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིལ་བུ་གཤོང་
བའི་སྨན་སྒམ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཉིན་
བདུན་གྱི་སྨན་ཐེངས་རེ་བླུགས་དགོས།

ཁྱེད་རང་གི་སྨན་རྣམས་ས་ཆ་གཅིག་ལ་བཞག་
དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ལས་སླ་པོའི་ཐོག་ནས་
རྙེད་ཐུབ།
དྲན་སྐུལ་གྱི་ཡིག་ཆུང་བྲིས་ནས་ཁྲུས་ཁང་གི་
ཤེལ་སྒོའམ། ཡང་ན་འཁྱག་སྒམ་གྱི་མདུན་ལ་
སྦྱར་དགོས།
	
ནང་མིའམ་ཡང་ན་མཛའ་གྲོགས་རྣམས་ལ་

རང་ཉིད་སྨན་བཟའ་རྒྱུར་དྲན་སྐུལ་བཏང་
རོགས་ཞུ་དགོས།
ཐ ད་ཀར་ལྟ་རྟོག་འོག་གི་ཊི་བི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་
ལམ་ལུགས་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས།

འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ནད་པས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་བཟའ་སྟངས།
འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ཡོད་མཁན་མི་རྣམས་ཀྱིས་ནད་དེ་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་བའི་ཆེད་སྨན་བཟས་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་
ཊི་བིའི་ནད་འབུ་དེ་གཞན་ལ་ཁྱབ་གདལ་མི་འགྲོ་བ་བྱེད་དགོས། ཊི་བིའི་ནད་བཅོས་ཐབས་ཁག་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། ལྟ་རྟོག་
རན་པོ་དང་ཊི་བིའི་སྨན་བཟས་ན་ནད་དེ་བཅོས་ཐུབ། འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་བཅོས་ཐབས་སུ་དུས་རྒྱུན་དུ་སྨན་མི་འདྲ་བ་
༣ ནས ༤ ཟླ་ ༤ ནས་ ༩ བར་བཟའ་དགོས།
ཁདྱེ ་རང་གིས་ཊི་བིའ་ི སྨན་ཐོག་མར་བཟའ་བའི་སྐབས་སུ་ཊི་བིའ་ི ནད་འབུ་དེ་གཞན་ལ་ཁྱབ་གདལ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད།
བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་རསྗེ ་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ནད་འབུ་གཞན་ལ་ཁྱབ་གདལ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཨེམ་ཆིས་ཁྱེད་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ནང་མི་
དང་མཛའ་གགྲོ ས་རྣམས་ཊི་བིའ་ི ནད་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཚུལ་སྐོར་ལམ་སྟོན་གནང་གི་རེད་ (ཤོག་གྲངས་ ༡༠ པར་
གཟིགས།) ཁདྱེ ་རང་གིས་གཞན་ལ་ཊི་བི་ཁྱབ་གདལ་བྱེད་རྒྱུའ་ི ནུས་པ་མེད་པ་ཆགས་རྗེས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་ནམ་རྒྱུན་
ལྟར་རང་ཉིད་ཀ་ྱི ནང་ལ་བསྡད་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་ལ། ལས་ཀའམ་ཡང་ན་སློབ་གྲྭར་རྣམ་རྒྱུན་ལྟར་འགྲོ་ན་ཡང་འགྲིག་གི་ཡོད།
ཊི་བིའི་སྨན་མ་བརྗེད་པར་ཉིན་ལྟར་དུས་ཐོག་ཏུ་བཟའ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཁྱེད་རང་ཐད་ཀའི་ལྟ་
རྟོག་འོག་ཊི་བི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལས་རིམ་དམིགས་བསལ་ཅན་གཅིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུར་རོགས་རམ་
བྱ་ཐུབ། སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་དབྱིན་སྐད་ནང་དུ་ Directly observed therapy (DOT) བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།
(ཤོག་གྲངས་ ༩ པར་གཟིགས།) ལས་རིམ་དེའི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་གྱི་ལས་མི་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ལ་ཉིན་
ལྟར་སྨན་དུས་ཐོག་ཏུ་བཟའ་རྒྱུར་གཟིགས་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཊི་བིའི་སྨན་མ་ཆད་པར་དུས་ཐོག་ཏུ་བཟའ་
རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་པ་དང། ཞབས་ཞུ་དེ་རིན་མེད་རེད།
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ཊི་བིའི་སྨན་བཟས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡོང་སྲིད་པའི་ཞོར་སྐྱོན།
དེང་དུས་ཀྱི་ཊི་བིའི་སྨན་རྣམས་ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་ཉེན་ཁ་མེད་པ་ཡིན་ཙང་མི་མང་ཆེ་བས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པའི་
ཐོག་ཊི་བིའི་སྨན་བཟའ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཡིནའང་མི་འགའ་ཤས་ལ་ཊི་བི་སྨན་གྱིས་ཞོར་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་སྲིད། སྨན་གཞན་
ཚང་མ་ནང་བཞིན་ཊི་བིའི་སྨན་གྱིས་སྐབས་རེ་མི་ལ་ཞོར་སྐྱོན་མི་འདྲ་བ་ཡོང་གི་ཡོད།
གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ཊི་བིའི་སྨན་བཟའ་དགོས་བྱུང་ཚེ་ཊི་བིའི་སྨན་གྱི་ཞོར་སྐྱོན་གང་ཡོད་པ་ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་པས་གསལ་བཤད་
གནང་གི་རེད། ཁྱེད་རང་ནས་སྨན་གཞན་བཟའ་བཞིན་ཡོད་ན་ངེས་བར་དུ་སྨན་པར་བཤད་དགོས། ནམ་རྒྱུན་སྨན་བཟའ་
སྐབས་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་བྱུང་ནའང་སོ་སོའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གནང་མཁན་སྨན་པ་སོགས་ལ་ལམ་སེང་འབྲེལ་བ་
བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཊི་བིའི་སྨན་དུས་ཐོག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བཟའ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་སམ།
ཁདྱེ ་རང་གི་སྨན་པས་ཊི་བི་སྨན་བཟའ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བདྱེ ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་མ་གནང་བར་དུ་སྨན་རྣམས་དུས་ཡུན་ཆ་
ཚང་བཟའ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ།སྨན་བཟའ་བའི་སྐབས་ན་ཚ་དྲག་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་སྨན་བཟའ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་
རྒྱུ་མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཊི་བིའ་ི སྨན་བཟའ་མཚམས་ཆད་པ་དང་དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་མ་བཟས་ཚེ་ཊི་བིའ་ི ནད་འབུ་རྣམས་
ཀ་ྱི ནུས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་སདྲི ། དེ་འདྲ་བྱུང་ཚེ་ཁདྱེ ་ཀ་ྱི སྨན་ནམ་རྒྱུན་ལས་དུས་ཡུན་རིང་བར་བཟའ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་རེད།

ཐད་ཀའི་ལྟ་རྟོག་འོག་གི་ཊི་བིའི་སྨན་བཅོས་སྐོར་སྐད་ཆ་འདྲི་དགོས།
ནིའུ་ཡོག་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་ནང་བསྡད་སྐབས་སོ་སོའི་མི་ཚེའི་ནང་བྲེལ་བ་ཚ་བོ་དང་དཀའ་རྙོག་གང་འཚམས་
བྱུང་སྲིད།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་སྐབས་རེ་སྨན་བཟའ་རྒྱུ་དྲན་ཁག་པོ་ཡོང་གི་རེད།
ཐད་ཀའི་ལྟ་རྟོག་འོག་ཊི་བིའི་སྨན་བཅོས་ (Directly observed Therapy) མདོར་བསྡུས་སུ་ (DOT) ཌོཊ་ཞེས་
པ་དེས་ཁྱེད་རང་གིས་སྨན་དུས་ཐོག་ཏུ་བཟའ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་རེད། འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བི་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་
ཌོཊ་ཞེས་པའི་ཊི་བི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད།
གལ་ཏེ་ངས་ཊི་བིའི་སྨན་དུས་རྟག་ཏུ་མ་བཟས་པ་དང་སྨན་ལམ་སེང་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན་ན་སྐྱོན་གང་ཡོད་དམ།
ཁྱེད་རང་གི་ལུས་པོ་ནས་ཊི་བིའི་ནད་དེ་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུར་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་གྱི་ཡོད། ན་ཚ་དེ་བཅོས་ཐབས་སུ་སྨན་པས་ཟླ་ ༤ ་
ནས་ ༩་ བར་སྤྲད་པའི་སྨན་ཚང་མ་བཟའ་དགོས་།
གལ་སྲིད་སྨན་ཆད་པ་དང་དུས་ཡུན་མ་ཚང་སྔོན་ལ་བཟའ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་དེ་བཟའ་
བཞིན་པའི་སྨན་གྱིས་འགོག་མི་ཐུབ་པ་ཆགས་སྲིད། ནད་འབུ་དེ་འདྲ་མི་གཞན་ལའང་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།
ནམ་རྒྱུན་གྱི་ཊི་བིའི་སྨན་གྱིས་འགོག་མི་ཐུབ་པའི་ཊི་བི་ནད་དེ་བཅོས་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད་བཅོས་རྒྱུར་དུས་ཡུན་རིང་བ་ (ཟླ་་
༢༤ ཙམ་) འགོར་གྱི་ཡོད་། དེར་མ་ཟད་ཞོར་སྐྱོན་ཆེ་བའི་སྨན་རིགས་ཀྱང་བཟའ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་རེད།
ནམ་རྒྱུན་གྱི་ཊི་བིའི་སྨན་གྱིས་འགོག་མི་ཐུབ་པའི་ཊི་བི་ན་ཚ་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་སྨན་བཅོས་མ་ཚར་བར་དུ་སྨན་ཆ་ཚང་དུས་ཐོག་
ཏུ་ངེས་བར་དུ་བཟའ་དགོས། ཊི་བི་ནད་དེ་དྲག་ཡོད་མེད་དང་སྨན་མཚམས་འཇོག་ག་དུས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་
པས་ལམ་སྟོན་གནང་གི་རེད།
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ཁྱེད་ཀྱིས་ཌོཊ་ (DOT) ཞེས་པའི་ཊི་བིའི་སྨན་བཅོས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་རྗེས་ ཐད་ཀར་ལྟ་རྟོག་འོག་ཊི་བིའི་སྨན་བཅོས་
འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་བ་ཞིག་དང་ཐུགས་འཕྲད་ཡོང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་ བྱེད་པའི་ཕན་ཡོན།
སྨན་དུས་ཐོག་ཏུ་བཟའ་རྒྱུར་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཁོང་དང་ཁྱེད་རང་གི་སྨན་པ་
• ཁྱེད་ཀྱིས་ཊི་བིའི་སྨན་བཟའ་རྒྱུ་སྟབས་བདེ་རུ་བཟོ་གི་
གཉིས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ཁྱེད་རང་གིས་ཊི་བིའི་སྨན་མ་ནོར་བར་དུས་ཐོག་ཏུ་བཟས་ ཡོད།
ནས་བདེ་ཐང་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་གི་རེད། མ་ཟད་སྟབས་བདེ་བ་ཞིག་ནི་ • ཌཊོ ་ཊི་བིའ་ི སྨན་བཅོས་བདྱེ ་བཞིན་པའི་མི་རྣམས་
འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་བས་ཁྱེད་རང་གི་བློ་འདོད་ཡོད་པ་དང་གཞན་གྱིས་མ་ཤེས་ ཉིན་ལྟར་ཊི་བིའ་ི སྨན་བཟའ་མི་དགོས་པར་བདུན་ཕྲག་
པའི་ས་གནས་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན།
གཅིག་ལ་ཐེངས་༢ ཡང་ན་ ༣ ལས་བཟའ་མི་དགོས།
• ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཡོད་པའི་བྲང་ཁོག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གང་རུང་ཞིག།
• ཁྱེད་ཀྱི་ནང་།
• ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ས་ཆ།
• སྨན་ཁང་གི་སྨན་དཔྱད་ཁང་།

ཌོཊ་ཞེས་པའི་ཊི་བིའི་སྨན་བཅོས་ལས་རིམ་དེ་ནི་ཊི་བིའི་ནད་དྲག་པའི་ཆེད་ཕན་
ནུས་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་རེད། དེ་འགོ་འཛུགས་ག་དུས་བྱས་ནའང་འགྲིག
དེ་སྐོར་ལ་སོ་སོའི་སྨན་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་
འདྲི་ཞུ་དགོས།

ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་ཤེས་པ་རྣམས་ཊི་བིའི་ནད་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་ཇི་ལྟར་བྱེད་
དགོས་སམ།

• ཁྱེད་རང་ལ་གང་མགྱོགས་ཊི་བིའི་ནད་དྲག་རྒྱུར་

རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་རེད།
• སྨ
 ན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ནི་རིན་མེད་དང་སྟབས་
བདེ་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད་ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་སྐོར་
གཞན་ལ་ཤོད་ཀྱི་མེད།
•ཌ
 ོཊ་(DOT) བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ལ་ད་དུང་རིན་མེད་
ཀྱི་ཞབས་ཞུ་གཤམ་གསལ་ཁག་ཡོད།
• རིན་མེད་ཀྱི་ཊི་བིའི་སྨན།
•ན
 འུ
ི ་ཡོག་ནང་ཡོད་པའི་བྲང་ཁོག་བརྟག་དཔྱད་
ཁང་ལ་ཕར་ཚུར་སྐལྱེ ་འདྲེན་ཀ་ྱི རོགས་རམ།
•ར
 ིན་མེད་ས་འོག་མེ་འཁོར་གྱི་ལག་ཁྱེར་དང་
བཟའ་ཆས་ཉོ་རྒྱུའི་འཛིན་ཤོག་གི་རོགས་རམ།
•ད
 ེ་བཞིན་རིན་མེད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་
གཞན་ཡོད།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བིའི་ནད་ཡོད་ཚེ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཡོད་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་བྱེད་
པ་ཞིག་གིས་ཁྱེད་རང་དང་མཉམ་དུ་ཉེ་ཆར་དུས་ཚོད་རིང་པོའི་རིང་མཉམ་དུ་གཤིབས་མྱོང་བའི་ངོ་ཤེས་རྣམས་ཀྱི་མིང་སྐད་
ཆ་འདྲི་གི་རེད། དེ་ནི་སྤྱིར་བཏང་ཊི་བིའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་དང། དེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་དེ་མི་གཞན་
ལ་ཁྱབ་གདལ་མི་འགྲོ་བའི་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཀྱང་རེད། ཁྱེད་ཀྱི་ནང་མི། མཛའ་གྲོགས། ལས་རོགས་
སོགས་ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་ཤེས་པའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད།
ཁྱེད་ཀྱིས་ཊི་བིའི་སྨན་མ་བཟའ་བར་དུ་ཊི་བིའི་ནད་འབུ་རང་གི་ངོ་ཤེས་པ་ལ་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིའ་
སྨན་མ་བཟས་པའི་སྔོན་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་རྟོག་ཞབས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་ལྷག་པར་དུ་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་
གཤིབ་མཁན་གྱི་ངོ་ཤེས་པ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་རེད། དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་ངོ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ཊི་
བིའི་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ནད་དེ་མི་ན་བའི་ཆེད་དུ་རེད།
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ཁྱེད་རང་ལ་ཊི་བི་ཡོད་མེད་སྐོར་གསང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་ཤེས་པའི་ནང་
ནས་གཅིག་གིས་ཁྱེད་ལ་ཊི་བི་ནད་ཡོད་པ་ཤེས་པ་ཡིན་ནའང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་པས་ཁོང་ཚོ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་དུས་
ཁྱེད་ཀྱི་མིང་འདོན་གྱི་མ་རེད། སྐབས་རེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་འགན་འཛིན་དང་འབྲེལ་
གཏུགས་བྱེད་དགོས་སྲིད། དེ་དུས་ཁྱེད་ལ་ཊི་བི་ཡོད་པའི་སྐོར་ཁྱེད་རང་གི་འགན་འཛིན་ལ་ཤོད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་
དོན་ནི་ཁྱེད་རང་མཉམ་དུ་མང་པོ་གཤིབས་མྱོང་བའི་ལས་རོགས་རྣམས་ལ་ཊི་བིའི་སྔོན་འགོག་ཆེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ནད་གཞིའི་སྐོར་ལས་རོགས་གཞན་རྣམས་ལ་གསང་དགོས་པའི་སྐོར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་
ཀྱིས་ནན་ཏན་ཐོག་ཁྱེད་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་རེད།
ཁདྱེ ་ཀ་ྱི ངོ་ཤེས་པ་རྣམས་སུ་ཡིན་མིན་སྐོར་ཁྱེད་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་དེ་ལ་བཤད་རྒྱུ་གལ་ཆེ། དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁདྱེ ་
རང་གི་སེམས་འཁུར་ཡོད་པའི་ནང་མི་དང་མཛའ་གྲོགས་རྣམས་ལ་ཊི་བི་ཁྱབ་གདལ་མི་འག་ྲོ བ་མ་ཟད་སནྔོ ་འགོག་བདྱེ ་ཐུབ།

“

ང་རང་ནད་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་རང་ཉིད་ལ་འགུལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཊི་བིའི་ནད་
དེ་ཡོད་པ་ཤེས་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ནད་དེ་ཡོད་པ་ཤེས་སྐབས་རང་ཉིད་བརྒྱུད་ནས་རང་གི་བུ་
ལ་ཊི་བིའི་ནད་འགོས་ཟིན་འདུག་པས་ང་གནོང་འགྱོད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་བྱུང། འོན་ཀྱང་ངའི་སྨན་
པས་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་ཊི་བི་ན་སྲིད་པ་དང་དེ་ངའི་ནོར་འཁྲུལ་མིན་པ་སོགས་འགྲེལ་
བཤད་བརྒྱབས་པར་བརྟེན་ང་རང་ཅུང་སེམས་ལྷོད་དུ་ཕྱིན་སོང་།
ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གིས་ཊི་བིའི་ནད་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རོགས་
རམ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་བྱུང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་ངའི་ནང་ལ་ཕེབས་
ནས་ནང་མི་ཚང་མར་ཊི་བི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་གནང་སོང་། ད་ལྟའི་ཆར་ང་དང་ངའི་བུ་
སྨན་བཟའ་བཞིན་ཡོད། དེས་མ་ཟད་ངའི་ཊི་བིའི་ནད་དེ་གཞན་ལ་འགོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་སོང་།

”
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ཊི་བིའི་སྐོར་དང། དེའི་བརྟག་དཔྱད། སྨན་བཅོས་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གནས་
ཚུལ་གང་ནས་རག་ཐབས་བྱེད་དགོས་སམ།
ཊི་བིའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་འཕར་མ།
ཊི་བིའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གི་ད་ྲྭ རྒྱའི་ཁ་བྱང www.nyc.gov ལ་
ཕེབས་ནས་ཊི་བི་སྐོར་ད་ྲྭ རྒྱ་དེ་བརྒྱུད་ནས་དབྱིན་སྐད་ “Tuberculosis” འཇུག་ནས་བཙལ་ན་འགྲིག ཡང་ན། ཁ་པར་
ཨང་གྲངས་ ༣༡༡ ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་ཊི་བིའི་སྐོར་ཐད་ཀར་སྐད་ཆ་དྲིས་ན་འགྲིག

གཤམ་གསལ་གྱི་ད་ྲྭ རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཊི་བིའི་ནད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཁ་སྣོན་རག་གི་རེད།
• ནད་གཞི་སྟངས་འཛིན་དང་སྔོན་འགོག་ལྟེ་གནས་ཁང། (Centers for Disease Control
and Prevention) www.cdc.gov/tb
• ཅལ་ལི་སི་པི་ ཕྷེལ་ཊོན་རྒྱལ་ཡོངས་ཊི་བིའི་ལྟེ་གནས་ཁང། (Charles P. Felton National
TB Center) www.harlemtbcenter.org/tb101/tb101_index.htm
• ཊི་བིའི་སྐོར་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ད་ྲྭ རྒྱ། (TB Education and Training Resources
Website) www.findtbresources.org
• འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས། (World Health Organization)
www.who.int/health_topics/tuberculosis/en
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ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཡོད་པའི་བྲང་ཁོག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་།
(Chest Centers in New York City)

བྲང་ཁོག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ཚང་མའི་ནང་གཤམ་གསལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད།
• རིན་མེད་ཐོག་རྩེ་ཕུད་ལྟ་རྟོག་གནང་གི་ཡོད།
• སྐད་ཡིག་ ༡༧༠ ལྷག་ནང་ལ་སྐད་སྒྱུར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་གྱི་ཡོད།
• ཁྱེད་རང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་འགན་ལེན་ཡིག་ཆ་མི་དགོས།
• ཁྱེད་རང་ཨ་རིར་ཁྲིམས་མཐུན་ལྟར་སྡོད་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆ་ཡོད་མེད་སྐོར་སྐད་ཆ་འདྲི་གི་མ་རེད།

Bronx

Queens

Morrisania Chest Center
1309 Fulton Avenue, 1st Floor
Bronx, NY 10456

Corona Chest Center
34-33 Junction Boulevard, 2nd Floor
Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn

Staten Island

Fort Greene Chest Center
295 Flatbush Avenue Extension,
4th Floor
Brooklyn, NY 11201

Richmond Chest Center
51 Stuyvesant Place, 4th Floor
Staten Island, NY 10301

Manhattan
Washington Heights Chest Center
600 West 168th Street, 3rd Floor
New York, NY 10032

བྲང་ཁོག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་རྣམས་ཆུ་ཚོད་ག་དུས་སྒོ་ཕྱེ་གི་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཚུལ་
ཐོལ་བ་ཤེས་འདོད་ཡོད་ན་ཨང་གྲངས་ ༣༡༡ ལ་ཁ་པར་བཏང་ན་འགྲིག ཁ་པར་གཏོང་སྐབས་
སྐད་ཡིག་ ༡༧༠ ཙམ་ནང་སྐད་སྒྱུར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།
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རང་ཉིད་སྲུངས་ཤིག
རང་གི་ནང་མི་སྲུངས་ཤིག

