कॅट 1 व कॅट 2
1.

Daily Regimen चे औषधे व 99 DOTS Checklist
या ट.बी.

दररोज, न चुकता औषध घेणे

णांना औषध सु



करताना खाल ल मह वाचे मु दे सांगावे :-

1 जर आपण आपला औषधाचा डोस वारंवार चुकवला तर आपणास
भ वषयात

हया

औषधांना

दाद

न

देणारा

यरोग

हो याची

संभावना आहे.
2.

औषधाचा कालावधी



2 उपचारांचा कालावधीः- 6 म हने (कॅट-1) व 8 म हने (कॅट-2).
कॅट -2
(

3.

दररोज

या या लागणा-या

गोळयांची सं या
4.

99 डॉ स दररोज कॉल करणे

या

णाला सांगणे क प हले 2 म हने दररोज इंजे शन

े टोमायसीन) घेणे आव यक आहे.



3 ओषधाचा डोस तुम या वजनावर आधा रत आहे. तु हाला रोज



4 औषध घेत यावर तु ह रोज न चूकता टोल

2 कंवा 3 कंवा 4 कंवा 5 गोळया

याय या आहेत.

करायचा आहे. जर तु ह फोन करायला
आठवण क न दे यासाठ

नंबरवर फोन

वसरलात तर तु हाला

एस.एम.एस पाठवला जाईल. तसेच

आरो य कमचार , HV/STS/DTO ना संबंधीत मॅसेज जाईल.
आ ह आपणास कॉल कंवा भेट देऊ व आप याला येणा-या
सम यांचे नरसन क .
5.

पेशंटचे फोन नंबर



5 तु ह

या नंबरव न फोन करणार तोच नंबर दया.

यां या जवळ या घरातील
दुर वनी

मांक/संपक

णाला

य तीचे, शेजार , नातेवाईक यांचे

मांक उपचारासाठ देणे आव यक आहे.

आपण आ हांस असे 4 टेल फोन नं. देऊ शकता.
6.

99 डॉ स ए वलोप



6 पा कटावर दाख वलया माणेच गोळया घेणे. हा कॉल संपुणतः
मोफत आहे. शु य बॅले स
क

असतानाह व भारतात कुठुनह कॉल

शकता. नंबर या आधी 0

कंवा +91 लावू नये. फोन

के यावर‘थँ यू ऐकू येईपयत थांबावे. फोन आपोआप

डसकने ट

होईल.
7.

3 कंवा 5 गोळया



7. जर आपण 3 कंवा 5 गोळया घेत असाल, तर स य पा कटचे
शेवट या डोस क रता दुसरे प कट लागेल, तर दुस-या पा कटा या
टोल

8.
9.

प रवाराची साथ
समतोल

आहार

10. औषधांचे दु प रणाम





नंबरवर कॉल करा.

8. आपण आप या कुटुं बयांसोबत चचा क न
आपला दररोज औषधोपचार न चुकता
9.

णांनी समतोल व

10. तु हास जर काह

ोट नयु त आहार

यां या सहकायाने

यावा.
यावा.

ास झाला जसे क उलटया, पोटदुखी, ताप,

अंगावर खाज येणे, तर लवकरात लवकर डॉ स सटरशी संपक
साधावा.

11. फॉलोअपची तार ख



11.

येक 28

दवसानंतर आरो य क ात, तुमचे ओळखप

सोबत

घेऊन वर ल औषधे घे यासाठ __________ दवशी यावे. वापरलेल
पा कटे परत आणून देणे.

