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 د ټي.بي لپاره د بلغم راټولولو لپاره الرښوونې 
 د بلغم ټیسټ ولې الزمي دی؟ 

ستاسې ډاکټر غواړي ستاسې د سږو څخھ پھ ټوخي کې راوتونکی لږ بلغم د ټیسټ لپاره واخیستل شي. البرتوار بھ د توبرکلوز (ټي.بي) میکروب  
ټیسټ کول د دې معلومولو لپاره ترټولو غوره الره ده چې آیا تاسې د ټي.بي ناروغي لرئ. کھ تاسې واردمخھ د  لپاره بلغم ټیسټ کړي. ستاسې د بلغم 

پاره ټي.بي لپاره درمل خورئ، نو ستاسې د بلغم ټیسټ کول ترټولو غوره الره ده چې وکتل شي آیا درمل کار کوي کھ نھ. د دې ډاډ ترالسھ کولو ل
د خپلو سږو دننھ ژورې برخې څخھ پھ ټوخي سره بلغم راوباسئ. ستاسې د سږو څخھ راوتونکی بلغم عمومآ  چې ټیسټ صحیح وشي، تاسې باید

 ټینګ او سریښناک وي. ستاسې د خولې نھ راوتونکې الړې اوبزنې او نروب وي. الړې مھ راټولوئ. 

 لوخي څخھ د بخار پھ ساه کې د کش کولو ھڅھ وکړئ.  الرښوونھ: کھ تاسې پھ ټوخي کې بلغم نشئ رابھر کولی، نو د ګرم شاور یا د جوش اوبو

 د بلغم بیلګې راټولولو څرنګوالی 
 ستاسې ډاکټر یا نرس بھ ستاسې د بلغم راټولولو لپاره یو ځانګړی پالستیکي لوخی تاسې تھ درکړي. دا ګامونھ پھ توجھ سره تعقیب کړئ: 

 چمتو نھ اوسئ مھ یې پرانیزئ. لوخی ډیر پاک وي. تر ھغھ وخت پورې چې کارولو تھ یې  .1

ھرکلھ چې سھار مھال د خوب نھ راپاڅیدئ (مخکې لدې چې کوم څھ وخورئ یا وڅښئ)، خپل غاښونھ برس کړئ او خولھ موږ اوبو سره   .2
 کنګال کړئ. د خولې مینځلو مواد مھ کاروئ. 

کړئ. دا د ټي.بي میکروب څخھ د نورو خلکو   کھ ممکن وي، بھر تھ الړ شئ یا کړکۍ خالصھ کړئ مخکې لدې چې د بلغم بیلګھ راټولھ .3
 محافظت کولو کې مرستھ کوي کلھ چې تاسې ټوخی کوئ. 

ثانیو لپاره ساه ونیسئ. ورو بھر تھ ساه وباسئ. بل ځل ژور ساه واخلئ او سخت ټوخی وکړئ تر ھغھ وخت پورې چې  5ژور ساه واخلئ او د   .4
 یو څھ بلغم ستاسې خولې تھ پورتھ راشي. 

 ھ پالستیکي لوخي کې تو کړئ. دغھ بلغم پ  .5

قاشق بلغم   1ملي لیتر لیکې (یا ډیر) تھ ورسي. دا شاوخوا   5دې کار تھ تر ھغھ وخت پورې دوام ورکړئ چې بلغم پھ پالستیکي لوخي کې د  .6
 کیږي.

 پھ لوخي سر کلک کړئ چې لیک نشي.  .7

 پھ لوخي ھغھ نیټھ ولیکئ پھ کومھ مو چې بلغم راټول کړی وي.  .8

 بکس یا کڅوړه کې کیږدئ چې ترس تاسې تھ درکړی. لوخی پھ ھغھ  .9

لوخی خپل کلینیک یا نرس تھ ورکړئ. کھ الزمي وي تاسې کولی شئ د شپې مھال دا لوخی پھ یخچال کې کیږدئ. پھ فریزر کې یې مھ ږدئ یا  .10
 د خونې تودوخھ کې یې پریږدئ. 
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