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ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

What	happens	after	you	finish	
treatment?	
 

ਜੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਿਬਮਾਰ 

ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।		

ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ 

ਕਲੀਿਨਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।		

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 

ਕਲੀਿਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

�� ����� ��� ������ ���� 
��� ����� ����� ��� �� 
���� ��? Where can you call if you 
have questions? 
	
ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ:		

ਟੈਲੀਫੋਨ:	_______________________________________		
	
BC ����� ��� ����� 
������ BC Centre for Disease 
Control 
ਦੇ ਟੀਬੀ ਕਲੀਿਨਕ:	

	
Vancouver	TB	Services	Clinic:		
655	West	12th	Avenue	
604‐707‐2692		
	
New	Westminster:		
100‐237	Columbia	Street	East	
604‐707‐2698	
	
	
www.bccdc.ca	

ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਦੀ ਟੀ ਬੀ   

Extrapulmonary 

Tuberculosis 



������� ��� ������ ����� 
(TB) �� ��? What is extrapulmonary 
tuberculosis (TB)? 
 

ਤਪਿਦਕ (TB)	ਹਵਾ ਰਾਹ  ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ 	ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ।	

TB	ਸਭ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। । ਫੇਫਿੜਆਂ ਦ ੇਇਲਾਵਾ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਫੇਫਿੜਆਂ ਤ 

ਬਾਹਰਲੀ ਤਪਿਦਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।		

ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਪਿਦਕ ਇੱਕੋ ਸਮ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।	

ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਬ੍ਰਿਟਸ਼ 

ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁਫਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।	

ਫੇਫਿੜਆਂ ਤ ਬਾਹਰਲੀ ਤਪਿਦਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ 

ਹਨ? What are the symptoms of 

extrapulmonary TB disease? 
	

ਲੱਛਣ ਤਪਿਦਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ:	

ਅੰਗ		 ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ	
ਗ੍ਰੰ ਥੀਆਂ	 ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਿਗਲਟ ਆਂ	

ਹੱਡੀਆਂ	 ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਦਰਦ	

ਜੋੜ	 ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਸੋਜ਼ਸ਼	

ਗੁਰਦਾ	 ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ, ਿਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਗੰਧਲਾ 

ਰੰਗ	

ਿਦਮਾਗ	 ਿਸਰਦਰਦ, ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਅਕੜਨ, ਿਸਰ ਜਾਂ 

ਅੱਖਾਂ ਿਹਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ	

ਿਦਲ ਦੀ ਪਰਤ	 ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ	

ਅੰਤੜੀਆਂ	 ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਿਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ	

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:	

 ਬੁਖਾਰ	

 ਰਾਤ  ਪਸੀਨੇ ਆਉਣੇ	

 ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ 	

 ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ	

 ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਕੇਵਾਂ	

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਿਕਵ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਫੇਿੜਆਂ 

ਦੀ ਤਪਿਦਕ ਹੈ?	How	do	you	know	you	
have	extrapulmonary	TB?	

ਟੀਬੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਅੰਗ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।	ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਖਾਉਣ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।	

ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸ  

ਿਕਵ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?	How	can	you	
keep	friends,	family	and	others	safe?		

ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਟੀਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ ।		

ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਟੀਬੀ 

ਨਹ  ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲ੍ਹੇ 
ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।					

ਿਕੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੇਘਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HealthLink	BC 'ਤੇ ਜਾਉ:	

http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/hfile
51c.stm	

 
ਫੇਫਿੜਆਂ ਤ ਬਾਹਰਲੀ ਤਪਿਦਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਕਵ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ? How is extrapulmonary TB 

treated? 
 

ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਟੀਬੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 6 ਤ 9 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਦੀ ਹੈ। 	

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਉਸ ਸਮ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੁਸ  ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹੋਵੋ।		

ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰਨਾ 

ਅਰਸਾ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ 

ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਿਕਵ ਨਿਜੱਠਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਣ 

ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਦਾ ਹੈ।		

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ 

ਨੇਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।	

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।		

 

	


