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دا د هوټ  -سافوا جنويب سیمې لپاره د توبرکلوز ضد مرکز
لخوا الندو کسانو ته د ټسټ وړاندیز کیږي:

✓  BCGواکسیناسیون
د  BCGواکسین د  ۱۵کلونو څخه کم عمر ماشومانو لپاره
چی د توبرکلوز په لوړ خطر کې دي ،توصیه کیږي.
دا واکسین سل په سلو کې ساتنه نکوي مګر دا واکسین
ماشوم د توبرکلوز شدید ډولونو څخه سايت (مننژیت
توبرکلوز.)...

توبرکلوز

د  CLAT 74 SUDد اړیکې معلومات
 ،Totem Aدویمه طبقه
د سکرتریت شمیر04 50 63 64 89 :
فاکس04 50 63 64 90 :

clat74sud@ch-annecygenevois.fr

د  CLATروغتیایی مرکز هره ورځ د دوشنبی تر
جمعی پوری خالص دی ،یوازی د چهار شنبه په ورځ د
غرمی نه وروسته بند دي
د سکرتریت کاری ساعتونه:
دوشنبه ،پنجشنبه او جمعه:
د  ۹بجی تر  ۱۱:۳۰او د  ۱۲:۳۰تر  ۴بجی
سه شنبه :
د  ۱۰:۳۰تر  ۱۱:۳۰او د  ۱۲:۳۰تر  ۴بجی
د چهارشنبی په ورځ بند دي
د ډاکرت رسه بی-سیټ مشوره  :انيس  /سن ژولیین
وړیا او د مالقات وقت رسه

د انيس ژونووا روغتیایی مرکز
پته:

)(CHANGE
1 avenue de l’hôpital
74370 Epagny Metz-Tessy
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که تاسو د داسې یو هیواد څخه راځي چیرې چې دتوبرکلوز ناروغان په لوړه کچه شتون لري.
-که چیری تاسو د کوم ناروغ کس رسه اړیکه درلوده.
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رادیوولوژیکی ټسټ:

PA

د مخنیوي لپاره
یو څو کارونه

که چیری تاسو نور سوالونه لرئ ،الندی کسان یا ځایونو
ته مراجعه وکړئ :
❖ خپل معالج داکرت
❖ د محل کار ډاکرت
❖ د توبرکلوز رسه د مبارزی دفرت

یو انتانی ساری ناروغۍ
چی تر ننه پوری
موجود دي
 oتسټ کیږي
 oدرملنه کیږي
 oعالج یی کیږي
دا مرض د هوا له الرې انتقال کیږی
شخص کوالی يش چی ساري وي پرته له دی چی خپل پکی
پوه وي
دا ناروغی د مناسبو انتی بیوتیکونو رسه درملنه کیږي

کلیدی شمیرې

په فرانسه کی په کال شا و خوا  ۵۰۰۰کسان په دی
ناروغی اخته کیږي
د هوت  -سافوا  Haute-Savoieپه والیت کی په کال ۵۰
تر  ۶۰نوی کسان اخته کیږي
دا یوه نادره ناروغي ده.

توبرکلوز یا نري رنځ څه شی دی؟
د نري رنځ یا سل ناروغی یو ساري ناروغي ده چې د
یو میکروب له امله رامینځته کیږي  :دا میکروب کوچ
باسیلونو( )BKنومیږي.
په دی ناروغي باندی عموما سږو اخته کیږي ( 80٪قضیې)
مګر دا ناروغۍ په نورو ارګانونو باندی هم اغیزه کولی يش:
 لنفاوي غدو هډوکي بښتورګی تناسيل سیستم ځیګر مغز -او نور

دا میکروب څنګه د یو کس څخه
بل کس ته انتقال کیږي ؟
د هوا له الري
دا د ټوخی  ،الړی تو کولو  ،عطسه وهلو  ،سندرې ویلو
یا د خربې کولو رسه د یو شخص څخه چی د توبرکلوز
ناروغۍ لري میکروب بل شخص ته رسایت کوي.

خربی کول

عطسه

ټوخې

د توبرکلوز نښې نښانې کومې دي؟
ميكن أن نرى واحدا ً أو عدة من هذه األعراض:

د نښه نشتوال

 د سينې اکرسې په واسطه په منونه کې د  BKپه لټه کولو رسه :د خولې ګلېز(اکرثآ) د سږو په دولونو کې

ټوخې

خولی کول د شپیی لخوا

د وینې رسه ټوخي

د تشخیص کار څنګه کیږي؟

تبه

د وزن بایلل

ستړتیا

له دې نښو څخه یو یا ډیر موندل کیدی يش:
 دوامداره ټوخی تبه د شپې لخوا خولې کول د وزن بایلل ډیر ستړتیا د وینې رسه ټوخي د نښه نشتوالد توبرکلوز ناروغۍ پیل تدریجي ده  ،پرمختګ یی د څو
اونیو په جریان کې ورو دی.

د توبرکلوز ناروغۍ درملنه کیږي
دا یوه ناروغي ده چې ښه درملنه کیدی يش  ،او په بشپړ
ډول درملنه کیږي په دې رشط چې درملنه یې په کلکه
تعقیب يش.
لږترلږه د شپږ میاشتو لپاره څو دوله انټي بیوټیکونه
واخیستل يش.
ډیر ژر د درملنې بندول ځان د ناروغۍ راګرځولو ته
رسوي .دا خطر دې چی ناروغۍ یو ځل بیا ساري يش او /
یا د انټي بیوټیکونو په وړاندې مقاومت وده وکړي.

