
شما عفونت توبرکلوز/سل دارید )یک قسم توبرکلوز/سل(
You have TB infection (a type of TB)

این بدین معنی است که شما در بدن خود مایکروب توبرکلوز/سل را دارید، اما احساس مرض نمی کنید. شما نمی توانید 
عفونت توبرکلوز/سل را به فامیل یا سایر افراد منتقل کنید.   

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. 

در حال حاضر، استفاده از دارو برای عفونت توبرکلوز/سل حائز اهمیت است.  
It is important to take medicine for TB infection now.

عفونت توبرکلوز/سل دارد
Has TB infection

داروی توبرکلوز/سل مصرف می کند
Takes TB medicine

با مصرف داروهای توبرکلوز/سل خود، می توانید از مصاب شدن به مرض 
توبرکلوز/سل جلوگیری کنید و صحت فامیل خود را حفظ نمایید! 

By taking your TB medicine, you can prevent  
TB disease and keep your family healthy!



چرا اکنون باید داروی توبرکلوز/سل مصرف کرد؟
Why take TB medicine now?

عفونت توبرکلوز/سل ممکن است منجر به مرض توبرکلوز/سل شود.
TB infection can turn into TB disease.

اگر به مرض توبرکلوز/سل دچار شوید، می توانید مرض 
را به خانواده خود یا دیگر افراد نیز منتقل کنید. 

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

مرض توبرکلوز/سل ممکن است به هر بخش از بدن صدمه بزند، اما معموال ریه ها را دچار مشکل می کند. هنگامی که 
افراد مرض توبرکلوز/سل دارند، معموال احساس ناخوشی می کنند. 

TB disease can hurt any part of the body, but it usually hurts the lungs. When people have TB 
disease, they usually feel sick.

اگر به مرض توبرکلوز/سل دچار شوید، می توانید:
If you become sick with TB disease, you might:

سرفه
Cough

کاهش وزن
Lose weight

احساس خستگی
Feel tired

تب داشتن
Have fever

عرق کردن در شب
Sweat at night

This material was developed by the Massachusetts Department of Public Health. Language: Dari. December 2014.  
For more information, visit www.mass.gov/dph/cdc/tb 


