អអ្នកមានឆង
្ល រោគរបេង(TB) (បភ
្រ ទ
េ មយ
ួ ន្នៃ TB)
You have TB infection (a type of TB)

នេះមា
 នន័យថា អ្នកមានផ្ទុកម
 េរោគរបេង (TB) នៅក្នុងខ
 ្លួនអ
 ្នក តែអ
 ្នកម
 ិនមា
 នអារម្មណ៍ថាធ្លាក់ខ្លួនឈ
 ឺ
នោះឡើយ។ អ្នកម
 ិនអា
 ចចម្លងរោគរបេង(TB) បន្តទៅ
 ក
 ្រុមគ
 ្រួសារអ្នក ឬមនុស្សផ
 ្សេងៗទៀតឡើយ។
This means you have TB germs in your body, but you don’t feel sick. You can’t give TB infection to
your family or other people.

ការលេបថ្នព
ំា យា
្ បាលការឆ្លងរោគរបេង(TB) ឥឡូវៗនះេ មានសារៈសំខាន់ណាស់។
It is important to take medicine for TB infection now.

មានការឆ្លងរោគរបេង (TB)
Has TB infection

លេបថ
 ្នាំព្យាបាលរបេង (TB)
Takes TB medicine

តាមរយៈការលេបថ្នាំព្យាបាលរបេង (TB) រ បស់អ្នក អ្នកអា
 ចបង្ការ
ជម្ងរឺ បេង (TB) និងរ ក្សាក
 ្រុមគ
 ្រួសារអ្នកឲ
 ្យមា
 នសុខភាពល្អបាន!
By taking your TB medicine, you can prevent
TB disease and keep your family healthy!

ហេតអ
ុ ត
ី្វ វូ្រ លប
េ ថព
ំា្ន យា
្ បាលរបេង(TB) ឥឡូវនះេ ?
Why take TB medicine now?

ការឆ្លងរោគរបេង (TB) អាចបង្កៅ
ទ ជាជ
 ម្ងរឺ បេង(TB) បាន។
TB infection can turn into TB disease.

ជម្ងរឺបេងអា
 ចធឲ
្វើ ្យកើតផ្នែកណា
 មួយនរា
ៃ ងកាយបាន តែតា
 មធម្មតា វាមិនធ
 ្វើទុកដ
្ខ ល់សួតទេ។ នៅពេល
ដែលមនុស្សមា
 នជម្ងរឺបេង (TB) តាមធម្មតាពួកគេមា
 នអារម្មណ៍ដឹងថា
 ធ្លាក់ខ្លួនឈ
 ឺ។
TB disease can hurt any part of the body, but it usually hurts the lungs. When people have TB
disease, they usually feel sick.

បើអ្នកធា
 ្លកខ
់ ្លួនដ
 ល់មា
 នជម្ងរឺ បេង (TB) អ្នកអាច:
If you become sick with TB disease, you might:

ក្ដៅខ្លួន

ស្រកទម្ងន់

ក្អក

អស់កម្លាំង

Have fever

Cough

Lose weight

Feel tired

បែកញើសពេលយប់
Sweat at night

បើអក
្ន ធក
ា្ល ខ
់ ន
ួ្ល មានជម្ងរឺ បេង (TB) អ្នកក
 អា
៏ ចចម្លងជម្ងរឺ បេង (TB) 
បន្តទៅ
 ដល់កម
ុ្រ គសា
ួ្រ រអក
្ន ឬមនុសស្ ផស្ ង
េ ៗទៀតបានដរែ ។

If you become sick with TB disease, you can also give TB to your family or other people.
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