ਿਵਸ਼ਵ ਤਪਿਦਕ ਰੋਗ (ਟੀਬੀ) ਿਦਵਸ

ਹਰ ਸਾਲ, ਸਟਾਪ ਿਟਯੂਬਰਕਲੋਿਸਸ (ਟੀ ਬੀ) ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ 24 ਮਾਰਚ
“ਿਵਸ਼ਵ ਟੀਬੀ ਿਦਵਸ” ਵਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜਰਮਨ ਜੀਵਾਣੂ
ਿਵਿਗਆਨੀ ਰਾਬਰਟ ਕੋਚ ਨੇ ਸੰਨ 1882 ਿਵੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਚ ਦੀ ਖੋਜ
100
ਸਾਲ ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਟੀਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵੱਚ,
ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਤਪਿਦਕ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ
ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ
ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ
ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
1939 ਿਵੱਚ, ਟੀਬੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਪਵਾਸੀ ਮੇਨਲਡ ਤ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ
ਘਟੀਆ ਸਫਾਈ ਕਾਰਨ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ, ਟੀਬੀ ਦੇ
ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇ ਹਨ। 1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਿਕਆਂ
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜੇ ਿਵੱਚ ਅਨਖੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।

ਤਪਿਦਕ ਰੋਗ ਬਾਰੇ
ਆਮਿਮਿਥਹਾਸ

ਥੁੱਕ ਿਵਚ ਖੂਨ
ਨਾਲ ਖੰਘ?

ਤਪਿਦਕ ਰੋਗ (ਟੀਬੀ) ਇੱਕ
ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਿਟਯੂਬਰਕਲੋਿਸਸ ਨਾਂ ਦੇ
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ
'ਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ
ਗੁਪਤ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਉਨਾਂ
ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ ਹੁੰਦ,ੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਿਵੱਚ
ਟੀਬੀ ਨਹ ਫੈਲ ਸਕਦੀ। ਦਰਿਮਆਨੇ ਅਤੇ
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ
ਆਉਣਾ, ਖੂਨ ਜਾਂ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ, ਭਾਰ
ਘਟਣਾ, ਭੁੱਖ ਨਹ ਲੱਗਣੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ
ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਟੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਾਸੀਮਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਲੇ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੀਬੀ
ਨਹ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ
ਪੜਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼
ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ
ਗਲ਼ਤ ਸਮਝ ਕੇ
ਆਮ ਨਜ਼ਲਾ ਮਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ
ਕਾਰਨ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ
ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖੰਘ ਵਰਗੇ
ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਅਵਧੀ
ਟੀਬੀ ਹਵਾ ਰਾਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਕਰਿਮਤ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਤਪਿਦਕ ਰੋਗ ਵਾਲਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਿਛੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫੈਲਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਲਾਗ ਦੇ ਕਈ
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੋਕਥਾਮ
1. ਚੰਗੀ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖ।ੋ
2. ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਓ, ਅਰਥਾਤ, ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਰਤ
ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
3. ਹੱਥਾਂ
ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਵ।ੋ
4. ਹੱਥਾਂ
ਧੋਵੋ ਜਦ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਿਰਸਣ ਪਦਾਰਥ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਛੱਕ ਮਾਰਨ ਤ ਬਾਅਦ
ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
5. ਿਛੱਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਿਡਸਚਾਰਜ
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਓ।
6. ਜੇ ਿਟਯੂਬਰਕਲੋਿਸਸ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਪਾਪਤ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤ ਵੱਧ ਸਮ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵ।ੇ
7. ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਾਪਤ ਕਰੋ।

ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗ
ਸਥਾਨਕ ਬਣਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ
ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ, ਬੀ ਸੀ
ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੋਗਰਾਮ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹ ਟੀਬੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 100%
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਦਾਨ ਨਹ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਦੀ
ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਹਨ।

ਟੀਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹਵਾਲਾ: ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ
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ਟੀਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਤੁਰੰਤ
ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਛੂਤਕਾਰੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ ਹਵਾਲੇ
ਲਈ ਹੈ

ਸੰਪਾਦਕ: ਜੇਸੀ ਲੀ ਗ
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