
(ਟੀਬੀਟੀਬੀ)

ਆਪਣੇ  

ਤਪਦਿਕਤਪਦਿਕ  
ਨੰੂ ਕੰਟ੍ਰਰੋਲ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਉਮੀਿ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੰਿਰੁਸਤ ਦਕਵੇੇਂ ਰਹੀਏ



(ਟੀਬੀ)
ਜੇਜ ੇਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਬਹੁਤਬਹੁਤ ਸਾਰੇਸਾਰੇ ਦਨਊਦਨਊ ਯਾਰਕਯਾਰਕ ਦਨਵੇਾਸੀਆਂਦਨਵੇਾਸੀਆਂ ਦਵੇਚੋੋਂਦਵੇਚੋੋਂ ਇੱਕਇੱਕ ਹਰੋਹਰੋ

ਦਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਿੇ 
ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹਰੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਦਜੰਨੀ ਜਲਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿੇ 
ਹਰੋ, ਉਨੀਂ ਜਲਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਰੋਗੇ।

ਖੰਡਨ: ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਰਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਤਸਵੇੀਰਾਂ ਕੇਵੇਲ ਉਿਾਹਰਨਾਂ ਿੇਣ ਿ ੇਉਿੇਸ਼ 
ਲਈ ਹਨ। ਦਿਖਾਇਆ ਦਗਆ ਕਰੋਈ ਵੇੀ ਦਵੇਅਕਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।

ਆਪਣ ੇ 

ਤਪਦਿਕਤਪਦਿਕ  
ਿਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ



ਿਬੀ ਹਰੋਈ (ਲੇਟੰਟ) ਟੀਬੀ ਲਾਗ 
ਇਸ ਨੰੂ “ਲੇਟੰਟ ਟੀਬੀ” ਜਾਂ “ਟੀਬੀ ਿੀ 
ਲਾਗ” ਵੇੀ ਕਦਹੰਿੇ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਦਬਮਾਰ ਮਦਹਸੂਸ 
ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ 

ਟੀਬੀ ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਜੇ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਦਜਦਟਵੇ 
ਆਉਂਿੇ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਹਰੋਰ ਲਰੋਕਾਂ 
ਦਵੱੇਚੋ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਿੇ

ਤੁਸੀਂ ਦਬਮਾਰ ਮਦਹਸੂਸ 
ਕਰਿ ੇਹਰੋ

ਟੀਬੀ ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਜ ੇ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਦਜਦਟਵੇ 
ਆਉਂਿੇ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਹਰੋਰ ਲਰੋਕਾਂ 
ਦਵੱੇਚੋ ਫੈਲਾ ਸਕਿੇ ਹਰੋ

ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ ਦਬਮਾਰੀ
ਇਸ ਨੰੂ “ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ” ਜਾਂ “ਟੀਬੀ 
ਿੀ ਦਬਮਾਰੀ” ਵੇੀ ਕਦਹੰਿੇ ਹਨ
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ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲੇਟੰਟ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਅੰਿਰ ਟੀਬੀ ਿੇ 
ਜੀਵੇਾਣੂ “ਸੌ ਰਹ ੇਹਨ”। 

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਅੰਿਰ ਟੀਬੀ 
ਿੇ ਜੀਵੇਾਣੂ ਵੱੇਧ ਰਹ ੇਹਨ। ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਫੇਫਦਿਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਦਵੇਤ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਿੇ 
ਿੂਸਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਵੇੀ ਪ੍ਰਭਾਦਵੇਤ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ।

ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ ਵੇਾਲਾ ਦਵੇਅਕਤੀ ਜਿੋਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਬਰੋਲਿਾ ਜਾਂ 
ਦਿੱਕ ਮਾਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵੇਾਣੂ ਹਵੇਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਿੇ ਹਨ। ਿੂਸਰੇ ਲਰੋਕ 
ਜਰੋ ਜੀਵੇਾਣੂਆਂ ਵੇਾਲੀ ਹਵੇਾ ਦਵੱੇਚੋ ਸਾਹ ਲੈਂਿੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ ਟੀਬੀ ਹਰੋ 
ਸਕਿੀ ਹੈ।

ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ ਿ ੇਦਚੰੋਨ੍ਹਾ
•  ਦਤੰਨ ਜਾਂ ਦਜ਼ਆਿਾ ਹਫਦਤਆਂ ਲਈ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਨਾਲ ਖੂਨ 

ਦਨਕਲਨਾ
• ਥਦਕਆ ਹਰੋਇਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ਰੋਰ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ

• ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ

ਟੀਬੀ ਿੇ

ਿਰੋ

ਪਿਾਵੇਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਰੋ
ਪਾਦਜਦਟਵੇਪਾਦਜਦਟਵੇ ਟੀਬੀਟੀਬੀ ਟੈਸਟਟੈਸਟ ਿਾਿਾ ਮਤਲਬਮਤਲਬ ਹੈਹੈ ਦਕਦਕ ਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਸਰੀਰਸਰੀਰ ਦਵੱੇਚੋਦਵੱੇਚੋ ਟੀਬੀਟੀਬੀ ਿੇਿੇ ਜੀਵੇਾਣੂਜੀਵੇਾਣੂ ਹਨ।ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰਡਾਕਟਰ 
ਇਹਇਹ ਿੇਖਣਿੇਖਣ ਲਈਲਈ ਹਰੋਰਹਰੋਰ ਟੈਸਟਟੈਸਟ ਕਰਕਰ ਸਕਿਾਸਕਿਾ ਹੈਹੈ ਦਕਦਕ ਕੀਕੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬੀਿਬੀ ਹਰੋਈਹਰੋਈ (ਲੇਟੰਟਲੇਟੰਟ) ਟੀਬੀਟੀਬੀ ਹੈਹੈ ਜਾਂਜਾਂ ਸਦਕ੍ਰਯਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ।ਟੀਬੀ।
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ਿਬੀ ਹਰੋਈ ਟੀਬੀ ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ ਬਣ ਸਕਿੀ ਹ ੈਜੇ ਇਸ ਿਾ 
ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵੇਾਇਆ ਜਾਵੇੇ। ਭਾਵੇੇਂ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਦਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇੀ 
ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਵੇੀ ਟੀਬੀ ਿੇ ਜੀਵੇਾਣੂਆਂ ਨੰੂ “ਜਾਗਣ” 
ਅਤੇ ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ਰਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਵੇਾਈ ਲੈਣਾ 
ਮਹੱਤਵੇਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਦਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਿਵੇਾਈ 
ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੀਕ ਹਰੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵੇਾਣੂਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਿਰੋਸਤਾਂ 
ਅਤੇ ਪਦਰਵੇਾਰ ਕਰੋਲ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰਰੋਕਣ ਦਵੱੇਚੋ ਮਿਿ ਦਮਲੇਗੀ। ਦਜੰਨੀ 
ਜਲਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵੇਾਈ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿੇ ਹਰੋ, ਉਨੀਂ ਜਲਿੀ ਤੁਸੀਂ 
ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਾਪਸ ਜਾਣ ਿੇ ਯਰੋਗ ਹਰੋਵੇਰੋਗੇ।

ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ

ਿੀ ਰਰੋਕਥਾਮ
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ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਦਹਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਦਜਦਟਵੇ ਟੀਬੀ ਚੋਮਿੀ ਿਾ 
ਟੈਸਟ ਦਨਕਦਲਆ ਅਤੇ ਮੇਰ ੇਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿੱਦਸਆ ਦਕ 
ਇਹ ਿਬੀ ਹਰੋਈ ਟੀਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹਰੋਈ 
ਿਵੇਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦਕਉਂਦਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਿਾ ਸੀ। 
ਦਪਿਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਬਮਾਰ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ 
ਦਪਆ; ਮੈਨੰੂ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਿੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਿਾ 
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਕ ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆ ਂਿਵੇਾਈਆ ਂਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਿੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸਕਿਾ 
ਹ ੈਦਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਿ ਕਈ ਹਰੋਰ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੇੀ ਦਬਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹਰੋਵੇੇ। 
ਜ ੇਮੈਂ ਿਬੀ ਹਰੋਈ ਟੀਬੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਵੇਾਈ ਲਈ ਹੁੰ ਿੀ, 
ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰ ਿਾ।

- Anila, 28, Queens

“

”
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ਕੁਝ ਦਬਮਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਿਵੇਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਦਖਆ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ਰੋਰ ਬਣਾ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ 
ਨਾਲ ਿਬੀ ਹਰੋਈ ਟੀਬੀ ਨੰੂ ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ ਬਣਾਉਣ ਿੀ 
ਦਜ਼ਆਿਾ ਸੰਭਾਵੇਨਾ ਹਰੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।
ਸਦਕ੍ਰਯ ਜਾਂ ਿਬੀ ਹਰੋਈ ਟੀਬੀ ਿ ੇਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿੌਰਾਨ, 
ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿੱਸਰੋ, ਜ ੇਤੁਸੀਂ:
• ਹਰੋਰ ਿਵੇਾਈਆਂ ਲੈਂਿੇ ਹਰੋ
• HIV/AIDS (ਏਡਜ਼), ਮਧੂਮੇਹ ਜਾਂ ਹਰੋਰ ਦਸਹਤ ਸਮੱਦਸਆਵੇਾਂ ਹਨ
• ਗਰਭਵੇਤੀ ਹਰੋ ਜਾਂ ਜਲਿੀ ਹਰੋਣ ਵੇਾਲੀ ਹਰੋ
• ਬੱਚੋੇ ਨੰੂ ਿੁੱ ਧ ਦਪਲਾਉਿੇਂ ਹਰੋ

ਆਪਣੇ
ਇਲਾਜ ਿਾ

ਦਜ਼ਆਿਾ ਤੋਂ ਦਜ਼ਆਿਾ ਫਾਇਿਾ  
ਉਠਾਓ

ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਿੁਆਰਾ ਤਜਵੇੀਜ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ
ਿਵੇਾਈਆ ਂਲਓ। ਭਾਵੇੇਂ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਮਦਹਸੂਸ 
ਕਰਿ ੇਹਰੋ ਜਾਂ ਠੀਕ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਿ ੇਹਰੋ, 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਵੇਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਿ ਕਰ ਦਿੰਿੇ ਹਰੋ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਬਿਤਰ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਰੋ।
•  ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੰੂ ਿੱਡਣ ਜਾਂ ਖੁੰ ਝਾ ਿੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਬੀ ਿਵੇਾਈ-

ਪ੍ਰਦਤਰਰੋਧੀ ਹਰੋ ਸਕਿੀ ਹ ੈ– ਇਸ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਦਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਵੇਾਈ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦਵੱੇਚੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੀਵੇਾਣੂਆ ਂਨੰੂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। 
ਿਵੇਾਈ-ਪ੍ਰਦਤਰਰੋਧੀ ਟੀਬੀ ਿਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਦਕਲ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਹਰੋਣ ਦਵੱੇਚੋ ਿਰੋ ਸਾਲ ਤਕ ਲੱਗ ਸਕਿੇ ਹਨ।

  o  ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਦਸਰਫ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਖੁੰ ਝਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਜਵੇੀਜ਼ ਕੀਤੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿਵੇਾਈਆਂ ਲੈਂਿੇ ਰਹਰੋ।

  o  ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਜ਼ਆਿਾ ਖੁਰਾਕ ਖੰੁਝ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਰੋ।

• ਇਲਾਜ ਿ ੇਿੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਦਜ਼ਆਿਾ ਦਧਆਨ ਰੱਖਰੋ।
  o  ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ। ਟੀਬੀ ਿੀ ਿਵੇਾਈ ਲੈਣ ਿੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ 

ਤੁਹਾਡ ੇਫੇਫਦਿਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚੋਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।
  o  ਦਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਿੱਡਰੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਮਿਿ ਿੀ ਲਰੋਿ ਹ,ੈ ਤਾਂ 311 ਤ ੇਜਾਂ 

1-866-697-8487 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਰੋ, ਜਾਂ nyc.gov/health ਤੇ 
ਜਾਓ ਅਤੇ “NYC Quits” (ਐਨਵੇਾਈਸੀ ਕਇੁਟਸ) ਲੱਭਰੋ।

https://www.nyc.gov/site/doh/index.page
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ਆਪਣੀ

ਿਵੇਾਈ ਲੈਣਾ  
ਯਾਿ ਰੱਖਰੋ

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ:
• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਿੇ ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਿਵੇਾਈ ਲਓ। 
• ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵੇਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇਕਰੋ ਜਗ੍ਹਾਾ ਤੇ ਰੱਖਰੋ।
•  ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਦਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਦਜਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਿਵੇਾਈ 

ਲੈਂਿੇ ਹਰੋ।
•  ਆਪਣੇ ਘਰ ਿੇ ਦਕਸੇ ਕਮਰੇ ਦਵੱੇਚੋ ਯਾਿ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਗਾਓ, 

ਦਜਵੇੇਂ ਦਕ ਰਸਰੋਈ ਦਵੱੇਚੋ।
• ਆਪਣੇ ਫਰੋਨ ਜਾਂ ਘਿੀ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਰੋ।
•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੇਾਈ ਲੈਣ ਬਾਰ ੇਯਾਿ ਦਿਵੇਾਉਣ ਲਈ ਪਦਰਵੇਾਰ ਜਾਂ 

ਿਰੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਕਹਰੋ।
•  ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵੇਡ ਥੈਰੇਪੀ 

(directly observed therapy, DOT) ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਰੋ, ਜਰੋ ਇੱਕ 
ਮੁਫਤ ਸੇਵੇਾ ਹੈ ਜਰੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਦਹਣ ਦਵੱੇਚੋ ਮਿਿ 
ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਵੇਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੇਜ 14 ਵੇੇਖਰੋ।

ਟੀਬੀ ਿੇ ਇਲਾਜ ਿੇ

ਸੰਭਾਦਵੇਤ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵੇਾਂ 
ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ

ਦਜ਼ਆਿਾਤਰ ਲਰੋਕ ਦਬਨਾਂ ਸਮੱਦਸਆਵੇਾਂ ਤੇ ਟੀਬੀ ਿੀ 
ਿਵੇਾਈ ਲੈਂਿੇ ਹਨ, ਜਿਦਕ ਹਰੋਰ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵੇ 
ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ।
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦਵੇਚੋੋਂ ਕਰੋਈ ਵੇੀ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਹੁੰ ਿ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ 
ਿਵੇਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਿ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਰੋ:
• ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
• ਪੇਟ ਿਰਿ
• ਧੁੰ ਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦਵੱੇਚੋ ਬਿਲਾਅ
• ਪੀਲੀ ਚੋਮਿੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ
• ਚੋਮਿੀ ਤੇ ਧੱਫਿ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਖਾਰਸ਼
• ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਿੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਵੱੇਚੋ ਖੁਤਖੁਤੀ
• ਜਰੋਿਾਂ ਦਵੱੇਚੋ ਿਰਿ
• ਗੂਿੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਿਾ ਦਪਸ਼ਾਬ
• ਬੁਖਾਰ ਜਰੋ ਦਤੰਨ ਜਾਂ ਦਜ਼ਆਿਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਦਹੰਿਾ ਹੈ
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ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦਕ੍ਰਯ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਹਤ ਦਵੇਭਾਗ ਿਾ ਕੇਸ 
ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ 
ਕਰਵੇਾ ਰਹ ੇਹੁੰ ਿੇ ਹਰੋ। ਇਹ ਸੇਵੇਾ ਮੁਫਤ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਟੀਬੀ ਿੇ ਜੀਵੇਾਣੂਆਂ ਨੰੂ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਦਿਕੱਣ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਦਰਵੇਾਰ ਅਤੇ 
ਿਰੋਸਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਿੂਸਰੇ ਲਰੋਕਾਂ ਕਰੋਲ ਫੈਲਾ ਸਕਿੇ ਹਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਟੀਬੀ 
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਿੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵੇਾਉਣ ਦਵੱੇਚੋ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਦਨਮਨਦਲਖਤ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰੇਗਾ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਿਣ
• ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਾਵੇਾਂ ਦਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ
• ਉਹ ਲਰੋਕ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡ ੇਆਲੇ-ਿੁਆਲੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ

ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਰੋ ਮੇਰ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੇਰ ੇਸੰਪਰਕਾਂ ਿ ੇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਪੁੱ ਦਿਆ 

ਸੀ – ਉਹ ਲਰੋਕ ਦਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਵੇਾਉਣ 
ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਬਤਾਉਂਿਾ ਸੀ। ਮੇਰ ੇਕੇਸ 
ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਉਸ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿੱਸਣ 
ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ ਦਮਲਣ ਿੀ ਲਰੋਿ ਹ ੈਦਕ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ 
ਨੰੂ ਟੀਬੀ ਲਈ ਜਾਂਚੋ ਕਰਵੇਾਉਣੀ ਚੋਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ 
ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਿੀ ਸੂਚੋੀ ਬਣਾਈ ਦਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ 
ਚੋਾਹੀਿੀ ਸੀ। ਮੇਰ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿਾਣ ਨੰੂ ਗੁਪਤ 
ਰੱਖਣ ਿਾ ਵੇਾਅਿਾ ਕੀਤਾ।

- Carlos, 42, Brooklyn

“

”



ਸੰਸਾਧਨ ਦਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਦਹਰ ਿ ੇਦਸਹਤ 
ਦਵੇਭਾਗ (NEW YORK CITY 
HEALTH DEPARTMENT) 
ਿ ੇਿਾਤੀ ਿ ੇਕੇਂਿਰ:
•  ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱੇਚੋ ਮੁਫਤ ਸੇਵੇਾਵੇਾਂ 

ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿ ੇਹਨ

• ਦਸਹਤ ਬੀਮ ੇਿੀ ਲਰੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ

•  ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਥਤੀ ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ  
ਪੁੱ ਿਿ ੇਹਨ

ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵੇਡ ਥੈਰੇਪੀ (DOT) ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਵੇਾਈ ਲੈਣ ਿਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਹਤ ਦਵੇਭਾਗ ਿਾ ਅਮਲਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਿੀ ਜਗ੍ਹਾਾ ਤੇ, ਘਰ ਦਵੇਖੇ ਜਾਂ ਵੇੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 
ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਸਹਤ ਦਵੇਭਾਗ ਿੇ ਦਕਸੇ ਟੀਬੀ ਕਲੀਦਨਕ ਦਵੇਖੇ ਦਮਲ 
ਸਕਿਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਸਵੇਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵੇਾਬ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦਵੱੇਚੋ ਮਿਿ ਕਰ 
ਸਕਿੇ ਹਨ। ਦਕਵੇੇਂ ਭਰਤੀ ਹਰੋਣਾ ਹੈ ਸਮੇਤ DOT ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਦਸੱਖਣ 
ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਰੋ।

ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
• nyc.gov/health/tb ਤੇ ਜਾਓ
• 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਿਰੋ
• cdc.gov/tb ਤੇ ਜਾਓ
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 Morrisania Chest Center  
 1309 Fulton Ave.,  
 First Floor 
 Bronx, NY 10456

1  Corona Chest Center  
 34-33 Junction Blvd., 
 Second Floor 
 Jackson Heights, NY 11372

2

 Fort Greene Chest Center  
 295 Flatbush Ave. Ext.,  
 Fourth Floor 
 Brooklyn, NY 11201

3

1

2

3

https://www.cdc.gov/tb/
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/tuberculosis.page
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