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མཐར་ང་ཚོ འི ་ ཕྲ་ཕུང་ཤི ་ རྗེ ས ་ཕྲ་སྲི ན ་རྣམས་ཕྱི ར ་
ཐོན་ནས་མིའི་ལུས་པོ་ཁྱོན་དུ་ཁྱབ་པ་རེད། དེ་ལྟར།

ཕྲ་སྲིན་རྣམས་མིའི་ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་བདེ་ཐང་ཅན་

གཞན་དག་གི་ཁོག་པར་འཛུལ་ནས་སྔར་བཞིན་རང་
འདྲ་གྲངས་མེད་བསྐྱར་སྤེལ་དང་།

ཕྲ་ཕུང་བཙན་

བཟུང་། མཐར་ཕྲ་ཕུང་བསད་རྗེས་སླར་ཡང་བགྲང་
ལས་འདས་པའི ་ ཕྲ་ཕུང་གཞན་ལ་བཙན་འཛུལ་

བྱེད་པ་རེད། གནས་སྐབས་འདིར་ང་ཚོའི་དབུགས་

འབྱིན་མ་ལག་གི ་ ཕུང་གྲུབ་རྣམས་ལ་གཉན་ཚད་
རྒྱས་ཤིང་།

ཕྲ་སྲིན་རྣམས་དབུགས་འབྱིན་མ་ལག་

ཁག་བརྒྱུད་ནས་ཁྲག་ལམ་ལ་ཁྱབ་དུས་ཆམ་རིམས་
བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།
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ཆམ་རིམས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ཀྱི་ནད་རྟགས་དང་པོ་མངོན་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།

ཕྲ་སྲིན་རང་འདྲ་བསྐྱར་སྤེལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ཉིན་གྲངས་ཁ་

ཤས་རིང་སྟེ། ང་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་ཡམས་འགོག་མ་ལག་གིས་ཕྱིའི་བཙན་འཛུལ་ཐེབས་པ་ངོས་ཟིན་ནས་ཕར་རྒོལ་བྱས་
ནས་ཆམ་རིམས་ཕྲ་སྲིན་གྱི་རང་འདྲ་བསྐྱར་སྤེལ་བྱེད་མཚམས་མ་བཀག་བར་མུ་མཐུད་དེ་འག་ྲོ ངེས་རེད།

Respiratory System

呼吸系统

ཆམ་རིམས་ཇི་ལྟར་ཕོག་པ་ཡིན་ནམ།
ཕྲ་སྲི ན ་རྣམས་དབུགས་འབྱིན་མ་
ལག་གི་བརྒྱུད་ལམ་དུ་འཛུལ།

www.commuhealtibet.org

དབུགས་འབྱིན་མ་ལག

ཕྲ་སྲིན་རྣམས་རང་འདྲ་བསྐྱར་སྤེལ་བྱས་
ཤིང་། དབུགས་འབྱིན་མ་ལག་གི་བརྒྱུད་
ལམ་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་ནས་སྐྲངས།

འཛུལ་བའི་རྗེས་སུ། རིམ་བཞིན་ཁྲག་ལམ་

དུ་ཞུགས་ཤིང་། ཆམ་རིམས་ཀྱི་ནད་རྟགས་
ཐོག་མ་དེ་མངོན་འགོ་ཚུགས།
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཕྲ་སྲིན་རྣམས་དབུགས་འབྱིན་མ་ལག་ཏུ་

སྲིན་འཇོམས་སྨན་སྐོར་ལ་ངེས་པར་ཤེས་དགོས་པ་གང་དག་ཡོད་དམ།

What You Should Know About Flu Antiviral Drugs?

•

ཆམ་རིམས་ལ་གསོ་ཐབས་ཡོད་དམ།

•

གལ་སྲིད་ང་ལ་ཆམ་རིམས་ཕོག་འདུག་		

•
•
•
•
•
•
•

•

•

ཕྲ་ཕུང་། Cell 细胞

སྲིན་འཇོམས་སྨན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ཕྲ་ཕུང་ནི་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་གི་ཕུང་པོ་དང་བྱེད་ལས་ཀྱི་གཉིས་

སྙམ་པ་བྱུང་ན་ཅི་བྱེད་དགོས་སམ།

ཆུང་ཤོས་དེར་གོ

ཆམ་རིམས་ཕོག་ཡོད་ན་ངས་ད་དུང་ཆམ་
རིམས་སྔོན་འགོག་སྨན་བསྟེན་རུང་ངམ།
སྲིན་འཇོམས་སྨན་གྱི་དགེ་མཚན།

འབྱུང་སྲིད་པའི་སྲིན་འཇོམས་སྨན་གྱི་ཞོར་
སྐྱོན་གང་དག་ཡིན་ནམ།

གསོ་བཅོས་ཆེད་སྲིན་འཇོམས་སྨན་འདི་		
ག་དུས་བསྟེན་རུང་ངམ།

དུས་ཚིགས་རང་བཞིན་གྱི་ཆམ་རིམས་ལ་		

སྲིན་འཇོམས་སྨན་རིགས་གང་ཞིག་བསྟེན་
རུང་ངམ།

སྲིན་འཇོམས་སྨན་འདི་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་		
རིང་ལ་བསྟེན་དགོས་སམ།

•	བྱིས་པ་ཚོས་སྲིན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་རུང་ངམ་།
•

རྩོམ་ཡིག་འདིར་བཀོལ་བའི་བརྡ་ཆད།

སྦྲུམ་མ་ཚོས་སྲིན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་རུང་ངམ།
སུ་ཞིག་གིས་སྲིན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་		
དགོས་སམ།

ཐད་ནས་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་

ཕྲ་ཕུང་

ནི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཕྲ་བའི་མཐར་
ཐུག་གི་དཔེར་མཚོན་ལྟ་བུ་
ཡིན་ལ།

ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ཡིན་

ན་དེ་ལ་ཕྲ་ཕུང་གཤེར་རྫས་དང་། ལྟེ་ཉིང་། ཕྲ་ཕུང་ཕྱི་ཤུན་
བཅས་ཡོད། འཇིག་རྟེན་འདིར་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ལས་མེད་པའི་

སྐྱེ་ལྡན་ཡོད་ལ། ཕྲ་ཕུང་ས་ཡ་བགྲང་གིས་མི་ལོངས་པའི་སྐྱེ་
ལྡན་དཔེར་ན་མི་དང་། ལན
ྗོ ་ཤིང་། གླང་ཆེན་ལྟ་བུའང་ཡོད།

•

ཕྲ་སྲིན། Virus

病毒

ནད་འབུ་ཕྲ་མོའམ་ཕྲ་སྲིན་ནི་འགོས་ནད་བསྐྱེད་པའི་བྱེད་པོ་
ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་ལྟེ་ཉིང་ན་སྐྱུར་རྫས་འདུས་རྡུལ་ཡོད་
ཅི ང ་ཕྱི ་ ཤུན་སྤྲི ་ རྫས་ཅན་
ཞིག་ཡིན།
ཆེས་ཕྲ་བས་
སྤྱི ར ་བཏང་གི ་ ཕྲ་མཐོ ང ་
ཆེ་ཤེལ་ལས་མཐོང་མི་ཐུབ།
འདི ས ་སྐྱེ ་ ལྡན་གཞན་གྱི ་
ཕྲ་ཕུང་བེད་སྤྱད་ནས་རང་
འདྲ་བསྐྱར་སྤེལ་གྱིས་བརྟེན་གཞི་རྩ་མེད་གཏོང་གི་ཡོད།
(གཞན་བརྟེན་སྲིན་འབུ།) ཕྲ་སྲིན་ལ་འཚར་ལོངས་འབྱུང་རྒྱུ་
མེད་པ་དང་། ཟས་མི་བཟའ། སྙིགས་མ་མི་འདོར། གཞན་ལ་
བརྟེན་ནས་རང་འདྲ་བསྐྱར་སྤེལ་བྱེད་པ་ལས། སྐྱེ་ལྡན་བཞིན་
རིགས་བརྒྱུད་སྤེལ་མི་ཐུབ་པས་སྐྱེ་ལྡན་ལ་མི་བརྩི།
བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།
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རྩོམ་ཡིག་འདིའི་གླེང་གཞི།

www.commuhealtibet.org

你应该知道的关于流感抗病毒药物？

ཆམ་རིམས་ལ་གསོ་ཐབས་ཡོད་དམ།

སྨན་པར་བསྟེན་གཏུགས་ཀྱིས་སྨན་ཡིག་བརྒྱུད་

ནས་ཉོ ་ དགོ ས ་པའི ་ “སྲི ན ་འཇོ མ ས་སྨན་”གྱི ས ་ཆམ་རི མ ས་གསོ ་
བཅོས་བྱེད་ཐུབ། (གསོ་ཐབས། /treatment/ 治疗)

སྲིན་འཇོམས་སྨན་(antiviral drugs/抗病毒药

物 )ནི་སྨན་པའི་བཀོད་ཡིག་ལ་བསྟུན་ནས་ཉོ་དགོས་

པའི་སྨན་ཞིག་ཡིན།

རྣམ་པའི་ཆ་ནས་ཁ་ནས་བཟའ་

རྒྱུའི་སྨན་རིལ་དང་། གཤེར་ཁུ། རྔུབ་འཐེན་བྱེད་དགོས་
པའི་བྱེ་རྡུལ། ཐད་ཀར་རྩ་ལམ་དུ་གཏོང་ཆོག་པའི་སྨན་

ཁབ་སོགས་ཡོད། སྲིན་འཇོམས་སྨན་གྱིས་ང་ཚོའི་ལུས་

པོར་འཛུལ་ཡོད་པའི་ཆམ་རིམས་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ་
རེད། སྲིན་འཇོམས་སྨན་འདི་སྨན་པའི་སྨན་ཡིག་མེད་

པར་ཐད་ཀར་ཉོ་མི་ཐུབ། སྲིན་འཇོམས་སྨན་(antivi-

ral drugs/抗病毒药物)གྱིས་སྲིན་འབུས་(virus/

གལ་སྲིད་ང་ལ་ཆམ་རིམས་ཕོག་འདུག་
སྙམ་པ་བྱུང་ན་ཅི་བྱེད་དགོས་སམ།
གལ་སྲི ད ་ཁྱོད་ལ་ཆམ་རི མ ས་ཕོ ག ་སོ ང ་ན་སྲི ན ་
འཇོམས་སྨན་རིགས་ནི་ཁྱོད་ལ་ཡོད་པའི་གདམ་ག་

གཅིག་དེ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱོད་ལ་ཆམ་རིམས་གྱི་ནད་

རྟགས་དང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཚེ་མྱུར་
ཏུ་སྨན་པར་བསྟེན།

གལ་སྲི ད ་མི་ཞིག་ལ་གཤམ་གྱི ་ ནད་རིགས་ཡོད་
པའམ།

ཡང་ན་ལོ་ན་བགྲེས་པ་ཡིན་ཚེ་ཆམ་རིམས་

ཀྱིས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བ་
གཞན་བསྐྱེད་པའི་རྐྱེན་བྱེད་སྲིད་པ་ཡིན།

病毒)བསྐྱེད་པའི་ནད་རིགས་གསོ་བཅོས་བྱེད་པ་དང་

•དབུགས་འཚང་གི་ནད་ཡོད་མཁན།

འབུ་ཕྲས་(bacteria/菌)བསྐྱེད་པའི་ནད་རིགས་གསོ་

•ཁྲག་གི་ནད་ཡོད་མཁན།

།གཉན་འཇོམས་སྨན་(antibiotic/抗生素 )གྱིས་
བཅོ ས ་བྱེད་པ་

ཡི ན ་ པ ས ་ དེ ་
གཉིས་མི་འདྲ།།
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•དབང་རྩའི་ནད་རིགས་ཡོད་མཁན།
•གློ་བའི་གཅོང་ནད་ཡོད་མཁན།

•རྨེན་བུའི་ནད་ཡོད་མཁན།(གཅིན་སྙིའི་ནད་ལྟ་བུ།)
•སྙིང་གི་ནད་རིགས་ཡོད་མཁན།

•མཁལ་མའི་ནུས་པ་ཉམས་ཡོད་མཁན།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

སྲིན་འཇོམས་སྨན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

www.commuhealtibet.org

གསོ་ཐབས་ཡོད།

•མཆིན་པའི་ནུས་པ་ཉམས་ཡོད་མཁན།

•འཇུ་བྱེད་མ་ལག་གི་ནུས་པ་ཉམས་ཡོད་མཁན།

•རྒྱུན་ཏུ་ཟུག་འཇོམས་སྨན་(Asprin)བསྟེན་དགོས་མཁན་གྱི་ལོ་ན་བཅུ་དགུའི་འོག་གི་མི་རྣམས།

•ནད་དང་སྨན་རིགས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་ཡམས་འགོག་མ་ལག་ཇེ་ཞན་ཏུ་བཏང་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་(དཔེར་ན་ཨེ་ཙི་
དང་། སྐྲན་ནད་རིགས་ཡོད་མཁན།)

ཆམ་རིམས་ཀྱིས་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་སྤྲོད་ཉེན་ཆེ་བའི་མི་གཞན།
•ལོ་ན་65 དང་དེ་ལས་རྒན་པའི་མི་རྣམས།

•ལོ་ན་ལྔ་ནས་ཆུང་བའི་ཕྲུ་གུ་དང་། དམིགས་བསལ་གྱིས་བྱིས་པ་ལོ་ན་2 དང་དེ་ལས་ཆུང་བའི་རིགས།

www.commuhealtibet.org

•ཚད་བརྒལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་པའི་ནད་ཡོད་མཁན།

ཆམ་རིམས་ཀྱི་ནད་རྟགས་ལ་ཚ་བ་འཕར་བ་དང་། གློ་ལུ་བ། མུད་པ་སྐྲངས་པ། སྣ་ཆུ་འཛགས་པ། ལུས་གཟེར་བ།
མགོ་ན་བ། གྲང་ཟུག་རྒྱག་པ། ལུས་ངལ་དུབ་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་མངོན། སྨན་པར་བསྟེན་ནས་ནད་རྟགས་ངོས་འཛིན་
རྗེས་སྨན་པས་ཁྱོད་ལ་སྲིན་འཇོམས་སྨན་(antiviral drugs/抗病毒药物) སྤྲོད་སྲིད་པ་རེད། (སྨན་པའི་ལམ་

སྟོན་མེད་པར་སྨན་རིགས་གང་བྱུང་བསྟེན་ན་ཁེ་ལས་ཉེན་ཆེ། ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤོག་(00)ངོས་སྟེང་ངམ་ཡང་
ན་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་བརྒྱུད་ངེད་དྲ་བར་གཟིགས་རོགས།) www.commuhealtibet.org
> གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱིས་ལས་ཀ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ།

> གཉན་འཇོམས་སྨན་དང་། འབུ་ཕྲ། (bacteria/菌)
> སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་པ།

> སྨན་དང་དུག་ལ་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་མེད།
བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

•སྦྲུམ་མ་དང་། དམིགས་བསལ་གྱིས་མངལ་སྦྲུམ་ནས་གཟའ་འཁོར་གཉིས་འགོར་ཟིན་པའི་རིགས།

ངས་ད་དུང་ཆམ་རིམས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཆོག་གམ།

ཆམ་རིམས་སྔོན་འགོག་ཁབ་ཀྱིས་ཆམ་རིམས་དེ་ཇེ་

སྡུག་ཏུ་མི་འགྲོ་བའི་གྲོགས་བྱེད་པ་ཡིན།

སྲིན་འཇོམས་སྨན་གྱི་དགེ་མཚན།

ཆམ་རིམས་བཅོས་ཐབས་སུ་བསྟེན་དུས།

སྲིན་

འབྱུང་སྲི ད ་པའི ་ སྲི ན ་འཇོ མ ས་སྨན་གྱི ་
ཞོར་སྐྱོན་གང་དག་ཡིན་ནམ།

འཇོམས་སྨན་གྱིས་གོང་གི་ནད་རྟགས་ཁག་ཉུང་འཕྲི་

ཞོ ར ་སྐྱོ ན ་ཁ་ཤས་ནི ་ ཆམ་རི མ ས་སྲི ན ་འཇོ མ ས་སྨན་

གཉིས་བར་ཇེ་ཐུང་དུ་གཏོང་ཐུབ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།

པའམ་ཞེན་ཁ་ལོག་པ་དང་།

དང་ནད་ཀྱིས་མནར་བའི་དུས་ཡུན་ཉིན་གཅིག་ནས་
སྲིན་འཇོོམས་སྨན་གྱིས་ཆམ་རིམས་ཀྱིས་བསླང་བའི་
གློ་ཚད་སོགས་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ།

ཉེན་འཚབ་

ཆེ ་ བའི ་ ནད་གཞི ་ གཞན་ཡོ ད ་མཁན་གྱི ་ མི ་ རྣམས་
ལ་མཚོན་ན་ཡང་།

སྲིན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་ནས་

མགྱོགས་མྱུར་སྒོས་ཆམ་རིམས་ཀྱི་མགོ་གནོན་པ་ཡིན་
ན། དེས་སྨན་ཁང་དུ་ཞག་སྡོད་བྱེད་དགོས་པའི་ཉེན་

ཁ་ནས་ཆམ་རིམས་འབྲིང་ཙམ་ཕོག་པའི་གནས་བབ་
བར་ཇེ་ཡང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

བསྟེན་སྟངས་ལ་འབྲེལ་ཡོད།

དེ་དག་ནི་ཞེ་མེར་

སྐྱུགས་པ།

འཁོར་བ། སྣ་ཆུ་འཛགས་པའམ་སྣ་

མགོ་ཡུར་

བུག་འགག་པ། གློ་ལུ་བ། བཤལ་
བ། མགོ་ན་བ། སྤྱོད་ལམ་འགྱུར་

བའི་ཞོར་སྐྱོན་གཞན་བཅས་འབྱུང་
། ཡིན་ན་ཡང་འདི་དག་རྒྱུན་མཐོང་
གི་ཞོར་སྐྱོན་ཞིག་མིན། ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་

པས་ཞོར་སྐྱོན་སྐོར་ལ་ཁ་གསལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ངེས་པ་
དང་། དེ་བཞིན་སྨན་པས་སྨན་རིགས་གང་ཞིག་སྤྲོད་

ཡོད་ན་དེའི་མིང་ཡིག་བཀོལ་ནས་རང་གི་ས་གནས་
ཀྱི ་ ནད་རི ག ས་སྔོ ན ་འགོ ག ་ལྟེ ་ གནས་(CDC/ 疾病
预防控制中心)དང་།

ཟས་རིགས་དང་སྨན་རྫས་དོ་

དམ་ཁང་(FDA/食品药品监督管理局)སོགས་ཀྱི་
8
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དྲ་གནས་ལས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཆོག

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

སྲུང་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཡིན་ལ།

www.commuhealtibet.org

ཆོག གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་ཆམ་རིམས་ཕོག་སོང་ན། སྲིན་འཇོམས་སྨན་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བདེ་

གསོ་བཅོས་ཆེད་སྲིན་འཇོམས་སྨན་འདི་ག་དུས་བསྟེན་རུང་ངམ།

ཕོག་པའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྲིན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟ་ནའང་། དེའི་རྗེས་སུ་སྲིན་འཇོམས་སྨན་
བསྟེན་ན་ཡང་སྨན་ནུས་ངེས་ཅན་ཐོན་པ་མ་ཟད། སན
ྔོ ་ཚུད་

ནས་ནད་གཞི་གཞན་ཡོད་མཁན་ནམ་ཡང་ན་ཆམ་རིམས་
ཀྱི་ཤིན་ཏུ་མནར་བའི་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་
བ་ཐོན་གྱིན་ཡོད། སྨན་འདིའི་རིགས་བསྟེན་དུས་ངེས་པར་

ཏུ་སྨན་པའམ། ཡང་ན་སྨན་ཤུབ་སྟེང་གི་ལམ་སན
ྟོ ་ཁག་ཚུལ་

www.commuhealtibet.org

ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་ཁག་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་ན། སྲིན་འཇོམས་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཚད་ལེགས་ཤོས་ནི་ཆམ་རིམས་

བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

<ས་གནས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ཟས་རིགས་དང་སྨན་

ས་གནས་སོ་སོ་དང་དུས་ཚིགས་སོ་སོར་རག་ལས་ཡོད་

གིས་སྨན་རིགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཚོང་

དམ་ཁང་ངམ་ཡང་ན་ནད་རིགས་སན
ྔོ ་འགོག་ལྟེ་གནས་

རྫས་དོ ་ དམ་ཁང་(FDA/ 食品药品监督管理局 )
རྭར་འགྲེམ་ཚོང་བྱེད་ཆོག་མིན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་
འབེབ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ཁྲིམས་ལུགས་དེ་གཞིར་བཞག་

སྒོས་ས་གནས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནད་རིགས་སྔོན་
འགོག་ལྟེ་གནས་(CDC/疾病预防控制中心) ཀྱིས་

དུས་ཚིགས་སོ་སོའི་ཆམ་རིམས་གཞིར་བཞག་སས
ྒོ ་སྨན་

པས།

རང་ས་གནས་ཀྱི་ཟས་རིགས་དང་སྨན་རྫས་དོ་

ཀྱི་དྲ་རྒྱར་བལྟ་རོགས།> རྟགས་ < > འདིའི་ནང་ཡོད་
པ་རྣམས་མ་རྩོམ་བོ ད ་བསྒྱུར་བྱས་མེ ད ་པའི ་ མཚོ ན ་
རྟགས་དང་། ངེད་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཁག་མཚོན་པ་ཡིན།

སྔོན་འགོག  གཙང་སྤྲ།   སྔོན་འགོག

གང་ཞིག་སྤྱོད་ན་ལེགས་མིན་གྱི་བླང་བྱ་འདོན་བཞིན་
ཡོད་པས། སྲིན་འཇོམས་སྨན་གང་ཞིག་ལེགས་མིན་ནི་

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

9

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

དུས་ཚིགས་རང་བཞིན་གྱི་ཆམ་རིམས་ལ་སྲིན་འཇོམས་སྨན་རིགས་
གང་ཞིག་བསྟེན་རུང་ངམ།

ཆམ་རིམས་གསོ་བཅོས་བྱ་བར་སྲིན ་འཇོ མ ས་སྨན་

ཐུན་ཧྲིལ་པོ་འཐུང་ཚར་བ་བྱེད་དགོས།

(Relenza/乐感清)ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་

སངས་དྲགས་སུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཚོར་སྲིད་ཀྱང་། སྨན་

ཋེ་མིས་ཧྥི་ལོའུ་(Tamiflu/达菲)དང་། རེ་ལཱེན་ཛཱ་

རིང་ལ་བསྟེན་དགོས། ཡིན་ན་ཡང་། ཆམ་རིམས་

ཀྱིས་མནར་ནས་སྨན་ཁང་དུ་ཞག་སྡོད་བྱེད་དགོས་

བྱུང་ཡོ ད ་པའི ་ མི ་ རྣམས་ལ་མཚོ ན ་ན་དེ ་ ལས་ཡུན་
རིང་ཙམ་ཡང་བསྟེན་དགོས་བྱུང་སྲིད་པ་རེད། <སྨན་
འདི འི ་ རི ག ས་སྨན་པའི ་ བཀོ ད ་མངགས་ལྟར་སྨན་

རེ ར ་ཉི ན ་གཅི ག ་གཉི ས ་ཀྱི ་ སྨན་ཟས་རྗེ ས ་ན་ཚ་
པས་ཉིན་ལྔར་བསྟེན་

དགོ ས ་ཟེར་ཡོ ད ་ཚེ་
ངེས་པར་ཉིན་ལྔའི་
རིང་ལ་བསྟེན་དགོས།

བྱིས་པ་ཚོས་སྲིན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་ཆོག་གམ།

བྱིས་པ་ཚོས་ཞིབ་བཤེར་དག་མཆན་ཐོབ་ཡོད་

དང་དེ་ལས་རྒན་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཆམ་རིམས་སྔོན་

tamivir/奥司他韦)དང་། ཛཱ་ནཱ་མིས་ཝིར་(Zana-

ལོ་ན་བདུན་དང་དེ་ལས་རྒན་པའི་མི་རྣམས་

པའི་སྲིན་འཇོམས་སྨན་ཨཱོ་ཟལ་ཁྲ་མིས་ཝིར་(Osel-

འགོག་ཆེད་བཀོལ་ཆོག་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་ཡོད།

mivir/扎那米韦) གཉིས་ཀ་བསྟེན་ཆོག

ལ་ཆམ་རིམས་གསོ་བཅོས་ཆེད་ཛཱ་ནཱ་མིས་ཝིར་(Zan-

དང་།

ལས་རྒན་པའི་མི་རྣམས་ལ་འདི་ཉིད་ཆམ་རིམས་སྔོན་

ཨ་རིའི་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་ལྟེ་གནས་

ཨ་རིའི་བྱིས་ནད་ཞིབ་འཇུག་སྡེ་ཁག་(AAP/

美国儿科学会)

གཉིས་ཀྱིས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་

དང་དེ་ལས་རྒན་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཆམ་རིམས་བྱུང་

ན་ཨཱོ་ཟལ་ཁྲ་མིས་ཝིར་(Oseltamivir/奥司他韦)

བཀོལ་ཆོག་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་ཡོད་ལ། ཟླ་ངོ་གསུམ་
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amivir/扎那米韦)བཀོལ་རྒྱུ་དང་། ལོ་ན་ལྔ་དང་དེ་
འགོག་ཆེད་བཀོལ་ཆོག་པའི་བླ་བྱ་བཏོན་ཡོད།

ཕེ་རཱ་མིས་ཝིར་(Peramivir/帕拉米韦)ནི་དར་མ་

ལོ་ན་བཅོ་བརྒྱད་དང་དེ་ལས་རྒན་པ་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་
བཀོལ་རྒྱུའི་བླ་བྱ་བཏོན་ཡོད། (གསལ་བཤད། )►

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཆོག

མཚམས་

www.commuhealtibet.org

སྲིན་འཇོམས་སྨན་འདི་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་རིང་ལ་བསྟེན་དགོས་སམ།

ཆོག སྦྲུམ་མ་ཚོར་ཆམ་རིམས་བྱུང་ན་ཨཱོ་ཟལ་ཁྲ་མིས་

དང་། ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་

བཅོས་བྱེད་དགོས་པའི་བླ་བྱ་བཏོན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་

འཇགས་དང་། ཁེ་ཕན་ཆེན་

ནི་སྨན་རྫས་འདིར་ཞིབ་འཇུག་མང་ཤོས་བྱས་ཡོད་པ་

མང་པོས་སྨན་འདི་བདེ་
པོ་ཡོད་པ་བསྟན་ཡོད།

སུ་ཞིག་གིས་སྲིན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་དགོས་སམ།

སྨན་ཁང་དུ་ཞག་སྡོད་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པའི་ནད་

ཚོ ས ་ཀྱང་དུས་ཚི ག ས་སོ ་ སོ འི ་ ཆམ་རི མ ས་ཀྱི ་ རང་

པའི་མི་རྣམས། དེ་བཞིན་སྔོན་ཚུད་ནས་ནད་གཞི་ལྕི་

འཇོམས་སྨན་བསྟེན་ཆོག

པ་དང་། ཆམ་རིམས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐུ་མོ་ཆགས་ཡོད་

མོ ་ གཞན་བྱུང་ཡོ ད ་པའི ་ མི ་ རྣམས་ཀྱི ས ་ཆམ་རི མ ས་

བྱུང་ཚེ ་ གང་མྱུར་སྒོ ས ་སྲི ན ་འཇོ མ ས་སྨན་རི ག ས་
བསྟེན་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། མི་གཞན་དག་

►►►►►►►►►►►►►
<རྩོམ་ཡི ག ་འདི ་ ཨ་རི འི ་ ནད་རི ག ས་སྔོན ་འགོ ག ་ལྟེ ་
གནས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་པས་ཁུངས་དག་མོ་

ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། རྩོམ་ཡིག་འདི་དང་ངེད་དྲ་བས་
དུས་ནམ་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་པའི་ཚབ་བྱེད་མི་ཐུབ་པས།

སྦྲུམ་པ་དང་བྱིས་པ་ཚོ ས ་སྨན་འདི འི ་ རི ག ས་བསྟེ ན ་
དུས་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཚད་ལྡན་སྨན་པར་བསྟེན་
དགོས།>

བཞི ན ་ཐུ་མོ ་ ཡི ན ་ཚེ ་ སྨན་པའི ་ ལམ་སྟོ ན ་ལྟར་སྲི ན ་
དུས་ཚིགས་དེའི་ཆམ་

རིམས་ཛ་དྲག་མིན་ཚེ། གཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ཡིན་

པའི་མི་རྣམས་ལ་ཆམ་རིམས་བྱུང་ཡང་ངེས་པར་དུ་
སྲིན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་པའི་དགོས་པ་ཆེན་པོ་མེད།

ཤོ ག ་ངོ ས ་5ནས་11བར་གྱི ་ <རྩོམ་ཡི ག ་འདི ་ ཨ་རི འི ་
ནད་རི ག ས་སྔོ ན ་འགོ ག ་ལྟེ ་ གནས་(CDC)ཀྱི ་ དྲ་རྒྱ་

ལས་བཏུས་བསྒྱུར་བྱས། སྤྱི་ལོ་2013 ལོའི་ཟླ་9ཚེས་17
ཉིན་ཨ་རིའི་CDC ཀྱིས་རྩོམ་ཡིག་འདིར་བསྐྱར་ཞིབ་

བྱེད་མཐའ་མ་བྱས། སྤྱི་ལོ་2015 ལོའི་ཟླ་1ཚེས་8ཉིན་

རྩོམ་ཡིག་འདིར་མཐའ་མའི་གསར་སྤེལ་(update/
更新)དེ་བྱས་འདུག

རྩོམ་ཡིག་འདིར་གསལ་བའི་

པར་རིས་ཁག་གི་ཡོང་ཁུངས་གཞན་ཡིན།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཝིར་(Oseltamivir/奥司他韦) བསྟེན་ནས་གསོ་

www.commuhealtibet.org

སྦྲུམ་མ་ཚོས་སྲིན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་ཆོག་གམ།

འབུ་ཕྲ་དང་ཕྲ་སྲིན་གྱི་ཁྱད་པར།

Bacteria Vs Virus

细菌和病毒

བོད་སྐད་ནང་ལ་འདི་གཉིས་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐ་སྙད་ཅིག་ད་སྔ་གྲུབ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཅས་ཀྱིས་མི་མང་པོ་ཞིག་
འབུ་ཕྲ་དང་ཕྲ་སྲིན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གསལ་བོ་ཞིག་འབྱེད་ཐུབ་ཀྱིན་མེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཆེ་ཆུང་གི་སྟེང་ནས་
བཤད་ན་འབུ་ཕྲ་དང་ཕྲ་སྲིན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་སྲན་ཆེན་དང་བྱེ་རྡུལ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ལ། ངོ་བོའི་ཆ་ནས་
ཕྲ་སྲིན་ནི་སྐྱེ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་རྡུལ་ལྟ་བུ་ཡིན།

ཆགས་བཀོད་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཡང་

། འབུ་ཕྲ་ལ་སྐྱེ་ལྡན་ཞིག་ལ་ཚང་དགོས་པའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡོད་ཅིང་། ཕྲ་སྲིན་ལ་མེད། འབུ་ཕྲ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་
རིགས་རྒྱུད་སྤེལ་ལ། ཕྲ་སྲིན་རྣམས་ཀྱིས་རང་འདྲ་བསྐྱར་དཔར་(replicate/ 复制) བྱེད་པ་རེད།

འབུ་ཕྲ།

ཕྲ་སྲིན།

Bacteria 细菌

Virus 病毒

འབུ་ཕྲ་ནི་སའི་གོ་ལ་འདིའི་ཐོག་གི་སྐྱེ་ལྡན་ཆེས་ཆུང་

གནས་ཚང་ཞིག་མེད་པར་ཕྲ་སྲིན་རང་ངོས་ནས་གསོན་

ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཡིན།

འབུ་ཕྲ་ཐོག་མར་ངོ་ཤེས་དུས་ནི་

ཕལ་ཆེར་སྤྱི་ལོ་1674 ལོ་ཙམ་ལ་ད་ལྟའི་ནཱེ་ཌཱར་ལན་

ཌི་ཡི་ཚན་རིག་པ་ལཱིའུ་ཝེན་ཧཱོཀ་(Leeuwenhoek)
རེད།

ང་ཚོའི་ལུས་པོའི་ཁྱོན་དུ་འབུ་ཕྲ་ས་ཡ་བགྲང་

ལས་འདས་པ་ཡོད། འབུ་ཕྲ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་

ཟས་འཇུ་བ་དང་། སྙིགས་མ་འདོར་བ་སོགས། མདོར་
ན་སྲོག་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཞིང་།
འབུ་ཕྲ་འཇོང་
དབྱིབས་ཅན།

12

ཁ་ཤས་

ཤི ག ་གི ས ་ང་ཚོ ར ་

གནོ ད ་འཚེ ་ སྐྱེ ལ ་

བཞིན་ཡོད། (གཉན་

འཇོ མ ས་སྨན་དང་འབུ་ཕྲ་
ཞེས་པ་ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་
རོགས།)

Tibetan Community Health Network

གནས་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྐྱེ་ལྡན་གཞན་ཞིག་གི་ཕྲ་ཕུང་
དུ་མ་འཛུལ་བར་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ།

ནམ་

ཞིག་ཕྲ་ཕུང་གཞན་ནང་འཛུལ་ཐུབ་ཚེ་ཕྲ་སྲིན་གྱིས་རང་
འདྲ་གྲངས་མེ ད ་བསྐྱར་དཔར་བྱས་ནས་གནས་ཚང་ཕྲ་

ཕུང་གསོད་པ་རེད། ཕྲ་སྲིན་གྱིས་ང་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་འབུ་ཕྲ་

ལ་ཡང་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པ་སྟེ། ཕྲ་སྲིན་ཁ་ཤས་ནི་སྤྱིར་
བཏང་གི་འབུ་ཕྲ་ལས་ལྡབ་བརྒྱ་ཡིས་ཆུང་བ་ཡོད།
སྲིན་གྱིས་བསྐྱེད་

པའི ་ ནད་མང་པོ ་

ཕྲ་

ཞིག་གསོ་ཐབས་

ཡོད་ཀྱང་བཅོས་
ཐ བ ས ་ ད ་ དུ ང ་
རྙེད་མེད།

ཆམ་རིམས་ཕྲ་སྲིན།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

འབུ་ཕྲ་ནི་སྐྱེ་ལྡན་དང་།

www.commuhealtibet.org

འབུ་ཕྲ་མང་པོ་ཞིག་དང་ཕྲ་སྲིན་དག་གིས་ང་ཚོར་ནད་རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བསྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།

གཉན་འཇོམས་སྨན།

Antibiotics

抗生素

བྱུང་དུས་ བསྟེན་རྒྱུའི་སྨན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། གང་བྱུང་གིས་བཟའ་རུང་བའི་སྨན་ཞིག་མིན། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།
ནད་འབུ་ཕྲ་མོའམ། ཕྲ་སྲིན་ཀྱིས་(virus/病毒)བསྐྱེད་པའི་ཆམས་ནད་རིགས་ལ་གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱིས་ཕན་
ཐོགས་ཀྱིན་མེད། ནད་གཞི་བསྐྱེད་མཁན་གང་ཡིན་མ་ཤེས་པར་གཉན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་པ་ཡིན་ན་དེས་ཁྱོད་

ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་མ་ཟད། ཕྱིས་སུ་འབུ་ཕྲ་རྣམས་ལ་གཉན་འཇོམས་སྨན་འགོག་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་རྙེད་ནས་
གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱིས་ཁྱོད་ཕན་མི་ ཐོགས་པར་འགྱུར་བ་རེད།

ནང་གི་པགས་པའི་གཉན་ཚད་དང་། གློ་ཚད། ཟས་
དུག་གི ་ ནད་གཞི ་ སོ ག ས་གཉན་ཚད་གཞན་བཅས་

www.commuhealtibet.org

གཉན་འཇོམས་སྨན་(Antibiotic/抗生素)ནི་ང་ཚོར་འབུ་ཕྲ་(bacteria /菌) ཡིས་བསྐྱེད་པའི་ནད་རིགས་

བསྐྱེད་པའི་འབུ་ཕྲ་རྣམས་ཧམ་སྤུ་(Penicillium no-

tatum/青霉)ཡིས་བསད་འདུག་པ་མཐོང་། དེ་ཙམ་

དུ། གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་ནད་རིགས་བྱུང་དུས་ང་ཚོར་

བྱེད་ཐབས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད། དེ་ནི་ཟས་བཅུད་ཡག་

པོ་བསྟེན་ནས་ལུས་ཀྱི་གཉན་ཁ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་སོས་
མིན་དང་།

དེ་མིན་ན་གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་ཆ་ཤས་

བཅད་ནས་གཡུག་རྒྱུ་དེ་རེད།

གཉན་འཇོམས་སྨན་ནི་སྤྱི་ལོ་1928

ལོར་

སྟེས་དབང་གིས་ཐོག་མར་གསང་བརྟོལ་བྱུང་། དེ་ཡང་
ཞིབ་འཇུག་པ་ཨེལེ་ཛན་ཌར་(Alexander Flem-

ing) ལགས་གཟའ་མཇུག་གི་གུང་གསེང་ལས་ ཕྱིར་
ལས་ཀར་འབྱོར་དུས། ཁོང་གི་བརྟག་དཔྱད་ཤེལ་སྡེར་

ylococcus) བསད་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁོང་

གིས་ཧམ་སྤུ་དེ་འབུ་ཕྲ་(bacteria /菌) གཞན་ཁ་

ཤས་སྟེ ང ་ལ་ཚོ ད ་ལྟ་བྱས་པས་དེ ་ དག་ཀྱང་གསོ ད ་
ཐུབ་པ་ཤེས་རག
ྟོ ས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནི་ང་ཚོས་ གཉན་
འཇོམས་སྨན་ཐོག་མར་གསར་བཏོད་བྱས་པའི་ལོ་ཡིན།

གཉན་འཇོམས་སྨན་འདི་འབུ་ཕྲས་བསྐྱེད་

པའི་གཉན་ཚད་རིགས་གསོ་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་པས། ང་

ཚོ ་ མང་པོ ་ ཞི ག ་གི ས ་མི ད ་པ་སྐྲངས་པ་ནས་གཅི ན ་
ལམ་གྱི་གཉན་ཚད་བར་གྱི་ནད་རིགས་དང་། པགས་
པའི་གཉན་ཚད་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གསོ་བཅོས་བྱེད་

ཆེད་གཉན་འཇོམས་སྨན་བཀོལ་དང་བཀོལ་བཞིན་
ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་། གཉན་འཇོམས་སྨན་འདི་ཕྲ་སྲིན་
བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

གཉན་འཇོམས་སྨན་གསང་བརྟོལ་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་

དུ་མ་ཟད། ཧམ་སྤུ་དེས་པགས་ནད་ནད་འབུ་(Staph-

(virus/病毒) རིགས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་གཉན་ཚད་

རིགས་དཔེར་ན་ཆམས་ནད་སོགས་ལ་ཕན་མི་ཐོགས།

སྐྱུར་རིམ་མཐུག་པོ།

སྐྱུར་རིམ་སྲབ་མོ།

ཕྲ་(bacteria /菌)རྣམས་གསོད་པའམ་ཡང་ན་སྐྱེ་

འཕེ ལ ་བྱེད་དུ་མི ་ འཇུག་པ་སོ ག ས་བྱེད་པ་བདེ ན ་
ཚང་མའི་ནུས་པ་ཐོན་ཚད་མི་འདྲ་བ་མ་ཟད། གཉན་

འཇོ མ ས་སྨན་གྱི ས ་འབུ་ཕྲར་འཐབ་འཛི ང ་བྱེད་
ལུགས་ཀྱང་མི་འདྲ།

སྨན་པས་ཁྱོད་ལ་སྤྲད་པའི་གཉན་འཇོམས་

སྨན་དེ ་ ཅི ་ ཞི ག ་ཡི ན ་མི ན ་ནི ་ ཁྱོད་ལ་ཕོ ག ས་པའི ་

གཉན་ཚད་དེ་བསྐྱེད་མཁན་གྱི་འབུ་ཕྲ་རིགས་གང་
ཡིན་མིན་ལ་རག་ལས་པ་རེད། འབུ་ཕྲ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་
སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཡོད། དེ་ནི་སྐྱུར་རིམ་མཐུག་

པོ་(gram-positive bacteria)དང་། སྐྱུར་རིམ་
སྲབ་མོ(gram-negative bacteria)་གཉིས་ཡིན།

འབུ་ཕྲའི་རིགས་དབྱེ་ཚུལ་འདི་གཙོ་བོ ་ འབུ་ཕྲ་
དག་གི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི ་ཤུན་སྲབ་མཐུག་གི ་ཁྱད་པར་
གྱིས་འབྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སྟེ།
མཐུག་པོ་(gram-positive

དཔེར་ན་སྐྱུར་རིམ་

bacteria)རིགས་

ཀྱི ་ ཕྲ་འབུ་ལ་ཕྱི ་ ཤུན་རི མ ་པ་གཅི ག ་ལས་མེ ད ་པས་

གཉན་འཇོམས་སྨན་འབུ་ཕྲའི་ཕུང་པོའི་ནང་ལ་ལས་
སླ་བོ ར ་འཛུལ་ནས་གསོ ད ་པའམ་དེ འི ་ སྐྱེ ་ འཕེ ལ ་
ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་དང་།
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སྐྱུར་རིམ་སྲབ་མོའི་

Tibetan Community Health Network

ཕྲ་ཕུང་སྐྱི་མོ།

ཨཱེ་མིནཱོ་སྐྱུར་ཕྲེང་ང་སྐྱི་མོ།

ཞག་མངར་མང་ལྡན།

(gram-negative bacteria) རིགས་ལ་ཕྱི་ཤུན་
རིམ་པ་གཉིས་ཡོད་པས།

གཉན་འཇོམས་སྨན་འབུ་

ཕྲའི་ཕུང་པོར་བཙན་འཛུལ་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་
ཁག་པ་ཡོད།

གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱིས་འབུ་ཕྲས་

བསྐྱེད་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་ཞིག་གསོ་བཅོས་བྱེད་
དགོས་ན། སྨན་དེས་འབུ་ཕྲའི་ཕྱི་ཤུན་རིམ་པ་གཅིག་

གམ་ཡང་ན་གཉིས ་ཀར་སིམ ་འཛུལ་བྱས་ནས་འབུ་
ཕྲའི་ཕུང་པོར་འཛུལ་ཐུབ་དགོས།

འདིའི་རྗེ ས ་སུ་ང་ཚོས་གཉན་འཇོ མ ས་

སྨན་གྱིས་འབུ་ཕྲ་(bacteria

/菌)

ཇི་ལྟར་ཕམ་

པར་གཏོང་གི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་བཤད། ཡིད་ལ་ངེས་
དགོས་པ་ཞིག་ནི། སྨན་དང་དུག་ལ་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་
ཁྱད་པར་མེད།

ཆམས་པ་ཙམ་ཕོག་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བྱས་ནས་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་

པར་མ་བསྟེན་པར་ནད་གཞི་བསྐྱེད་མཁན་གང་ཡིན་

མ་ཤེས་ཀྱང་གཉན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་རྐྱང་བྱེད་པ་
སོགས་ལ་ཡིད་གཟབ་བྱེད་དགོས།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཡང་། འབུ་ཕྲ་གཅིག་གི་སྟེང་ལ་གཉན་འཇོམས་སྨན་

ཕྲ་ཕུང་གཤེར་རྫས།

www.commuhealtibet.org

གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱིས་ནད་གཞི་བསྐྱེད་པའི་འབུ་

གཉན་འཇོམས་སྨན་དང་། འབུ་ཕྲ།

Antibiotics & Bacteria

抗生素和细菌

ལས་གཅིག་གི་སྒོ་ནས་འབུ་ཕྲ་གསོད་ཀྱིན་ཡོད། དེ་
ཡང་། འབུ་ཕྲ་རང་གི་རིགས་རྫས་ཌཱི་ཨེན་ཨཱེ་(DNA)

ཞིག་གསོ་བྱེད་པའི་ནུས་པར་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པའི་
འབུ་ཕྲའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་ཕ་ཕུང་མ་ལག་ཞིག་གསོ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་
རྩ་འགོག་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་གསོད་པའམ།

ཡང་ན་

འབུ་ཕྲའི་ཕ་ཕུང་ཕྱི་ཤུན་གྱི་སྤུས་ཀ་ཇེ་ཞན་དུ་བཏང་
ནས་ཕྲ་ཕུང་བརྡོལ་བར་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་གསོད་པ་
བཅས་ཡིན།

	ཁྲོམ་རྭའི ་ ནང་གི ་ གཉན་འཇོ མ ས་སྨན་

ཕལ་ཆེ ་ བ་ནི ་ ཡངས་འཇུག་གཉན་སྨན་(broad
spectrum)གྱི་ཁོངས་སུ་བརྩི། ཡངས་འཇུག་གཉན་
སྨན་ཞེས་པའི་དོན་ནི།

གཉན་འཇོམས་སྨན་འདི་

དག་གི ས ་སྐྱུར་རི མ ་མཐུག་པོ ་ (gram-positive)
དང་སྐྱུར་རིམ་སྲབ་མོའི་(gram-negative)འབུ་

ཕྲ་(bacteria/菌) རིགས་མང་པོ་ཞིག་གསོད་ཐུབ་

ཀྱིན་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། གཉན་འཇོམས་སྨན་ Fluoroquinolones/氟喹诺酮类药物 ཟེར་དེ་(གཅིན་

ལམ་གྱི་གཉན་ཚད་ནས་བརྩིས་པའི་གློ་ཚད་(pneumonia)དང་། མཚེར་ཁྲག་(antrax)གི་ནད་གཞི་

བར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད།)་དང་། Tetracyclines/四

环素

སྨན་(འབུར་རྡོག་<Acne>དང་། མོ་མཚན་

གྱི་གཉན་ཚད་(gonorrhea)།

དེ་བཞིན་དུ་ཕོ་

བའི་རྨ་འབྲུམ་སོགས་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་
ལ་བཀོལ་)

གཉིས་ནི་ཡངས་འཇུག་གཉན་སྨན་གྱི་

དཔེར་མཚོན་གཉིས་ཡིན་ལ།

གཉན་འཇོམས་སྨན་

འདི་གཉིས་ཀྱིས་འབུ་ཕྲའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གཙང་
སེལ་བྱེད་ཐུབ།

དོ ག ས་འཇུག་གཉན་སྨན་(narrow

spectrum)གྱིས་འབུ་ཕྲ་བྱེ་བྲག་པའམ། སྐྱུར་རིམ་
མཐུག་པོ འ མ་ཡང་ན་སྐྱུར་རི མ ་སྲབ་མོ ་ ཡི ན ་པའི ་

དམིགས་བཀར་གྱི་འབུ་ཕྲ་གསོད་ཐུབ་པ་ལས། སྨན་

གཅི ག ་གི ས ་འབུ་ཕྲ་རི ག ས་གཉི ས ་ཀར་ཕན་ནུས་
འདོན་མི་ཐུབ།

Penicillins/青霉素类

ནི་དོགས་

འཇུག་གཉན་སྨན་གྱི་དཔེར་མཚོན་ཡིན་ལ།

སྨན་

འདིས་འབུ་ཕྲའི་ཕྲ་ཕུང་ཕྱི་ཤུན་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་
བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།
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སྒོ་ནས་གསོད་པ་དང་།
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གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱིས་གཤམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཁག་

མ་ལག་ཚང་མ་ལྷན་དུ་གནས་པར་བྱེད་པའི ་ རྩིག་

བཟའ་རྐྱང་བྱེད་པ་དང་། ཆམས་པ་ཕྲན་ཙམ་དྲགས་

གསོད་པ་རེད།

ཡོད། དོན་དངོས་ཐོག་འདི་ནི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནས་

གཉན་འཇོམས་སྨན་

གྱིས་ཀྱང་འབུ་ཕྲའི་ཕྲ་ཕུང་ཕྱི་ཤུན་ཞིག་པའི་སྒོ་ནས་

ཚུལ་ཞིག་ཡིན།

འདིའི་རྗེས་སུ་ང་ཚོས་འབུ་ཕྲ་རྣམས་ཀྱིས་

འབུ་ཕྲ་གསོད་པ་རེད། དམིགས་བསལ་གྱིས་སྐྱུར་རིམ་

གཉན་འཇོམས་སྨན་ལ་གདོང་ལེན་ནམ། འགོག་རྒོལ་

བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པར་གེགས་བྱེད་པ་དང་།

གསལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། སྨན་དང་དུག་ལ་ངོ་བོའི་

མཐུག་པའི ་ (gram-positive)ཕྲ་འབུར་ཕྱི ་ ཤུན་

ཕ་ཕུང་

ཞིག་གི་ཕྱི་ཤུན་ཟད་པ་ཡིན་ན་དེའི་ནང་ངོས་སུ་ཡོད་

པའི་མ་ལག་ཁག་གཅིག་ཏུ་གནས་ཐབས་མེད་པས་
མཐར་འབུ་ཕྲ་གསོན་ཐབས་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན།

གཉན་འཇོ མ ས་སྨན་རི ག ས་ཁ་ཤས་ཀྱི ས ་

འབུ་ཕྲའི་ཕྱི་ཤུན་གཏོར་རྒྱུུའི་ཚབ་ལ། འབུ་ཕྲ་དེ་ཉིད་

གསོན་པོར་འཚོ་གནས་བྱེད་པ་ལ་མེད་ཐབས་མེད་
པའི ་ རྫས་རི ག ས་ཁག་བཀག་འགོ ག ་བྱེད་ཀྱི ན ་ཡོ ད །

ཇི་ལྟར་བྱེད་ཚུལ་ལ་བལྟ།གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་དུ་
སྟེང་ནས་ཁྱད་པར་མེད་པས།
རྐྱང་བྱེད་མི་རུང་བ་མ་ཟད།

གང་བྱུང་སྨན་བསྟེན་

ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་པས་

སྤྲད་པའི་སྨན་རྣམས་(དམིགས་བསལ་གྱིས་ཆམས་
ནད་རིགས་) ཆ་ཚང་བ་བཟའ་དགོས་པ་ལས། ཉིན་

ཤས་བཟས་རྗེས་ནད་གཞི་ཕྲན་ཙམ་དྲགས་བསྐྱེད་བྱུང་
སོང་ཟེར་ནས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་མི་རུང་།

སྐབས་དེར་གཉན་འཇོམས་སྨན་འབུ་ཕྲའི་ཁོག་པར་

འཛུལ་ནས་འབུ་ཕྲ་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ མཆི ན ་པ་དང་ཕོ ་

བ་ལྟ་བུའི་མ་ལག་དེར་བཅུད་རྫས་འདོན་སྤེལ་དང་
བཅུད་ལེན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་བཟོ་བ་རེད།
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་སུ་སྨན་པའམ།

ཡང་ན་

སྨན་ཁང་ཁག་གི ས ་སྨན་འཚོ ང ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པས།
སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་ནད་པ་ཚོར་སྨན་སྤྲོད་
རྐྱང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

དེ་བཞིན་དུ་ནད་པ་ཚོས་ཀྱང་

ཆམས་ནད་སོགས་ཕོག་དུས་སྨན་པས་སྤྲད་པའི་སྨན་
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glycopeptide

བསྐྱེད་བྱུང་བ་ན་སྨན་བསྟེན་མཚམས་འཇོག་གིན་

Vancomycin ནི་ glycopeptide གཉན་འཇོམས་སྨན་
ཞིག་ཡིན་ལ། དེའི་རྫས་ཀྱི་ཆགས་བཀོད་འདི་འདྲ་ཡིན།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

གྱང་རིམ་པ་ཞིག་རལ་ཏུ་བཏང་བའི་སྒོ་ནས་འབུ་ཕྲ་

གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་པ།

Antibiotic Resistant

གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱིས་འབུ་ཕྲ་གསོན་པོར་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་སྨིན་རྫས་རིགས་བཀག་འགོག་བྱས་
པའི་སྒོ་ནས་གསོད་ཀྱིན་ཡོད་(གོང་གི་དཔེ་རིས་དང་པོར་གཟིགས་)། ཡིན་ན་ཡང་། འབུ་ཕྲས་གཡོ་ཐབས་རབ་དང་རིམ་

པ་བཀོལ་ནས་གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱི་བཙན་འཛུལ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་སྨིན་རྫས་སྐྱུག་ནས་གཉན་

འཇོམས་སྨན་དུམ་བུ་གཏོང་ཐབས་དང་(གཉིས་པ)། འབུ་ཕྲ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཕྱི་ཤུན་དམ་པོར་བརྒྱབ་ནས་གཉན་འཇོམས་
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抗生素耐药

སྨན་ནང་དུ་འཛུལ་མི་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་པ་(གསུམ་པ)། ནང་དུ་འཛུལ་ཟིན་པའི་གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱིས་རང་ཉིད་མ་བསད་
སྔོན་ཕྱི་ལ་ཕུད་ཐབས་བྱེད་པའམ་(བཞི་པ)། ཡང་ན་གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱི་དམིགས་སྒོ་གཏད་སའི་འབུ་ཕྲ་རང་ཉིད་ཀྱི་

སྨིན་རྫས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་(ལྔ་པ)་སོགས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འབུ་ཕྲ་རྣམས་ཀྱིས་ད་དུང་ལག་ཆའམ་བྱེད་ཐབས་

སྐབས་ཤིག་གི་རིང་ལ་གཉན་འཇོམས་སྨན་འདི་སྤྲུལ་

དུ་གནས་པའི་འབུ་ཕྲ་ཡག་པོ་སྟེ། ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་

ད་དུང་ཡང་གསོ་བཅོས་ཚན་རིག་གི་བཀྲ་ཤིས་པའི་

ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱིན་ཡོད། གཉན་

བའི་རྫས་ལྟ་བུར་བལྟ་བ་རེད།

སྨན་འདི་དག་ད་ལྟ་

གཡང་ཞིག་ཏུ་གནས་ཡོད་པ་དེ་ལྟ་ནའང་།

འདིའི་

དགེ་མཚན་དང་མཉམ་དུ་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཀྱང་ངང་ངམ་
ཤུགས་སུ་ཐོན་བཞིན་ཡོད།

གཉན་འཇོམས་སྨན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོར་

ཞོར་སྐྱོན་ཡང་བསྐྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དེ་ནི་སྨན་འདི་དག་

ང་ཚོའི་ལུས་པོར་གཉན་ཚད་བསྐྱེད་མཁན་གྱི་འབུ་ཕྲ་
གསོད་ཕྱིར་བཟོས་པ་ཡིན་ཡང་། དེས་ལུས་པོའི་ནང་

ཡོ ད ་པའི ་ འབུ་ཕྲ་རྣམས་ཀྱང་མཉམ་དུ་གསོ ད ་དུས་

འཇོ མ ས་སྨན་གྱི ས ་མོ ་ མཚན་ལ་གཉན་ཚད་རྒྱས་
པར་བྱེད་(ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་དེར་སྐྱུར་གྱི་གཉན་ཚད་
ཟེར་)པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཕོ་བ་ན་བ་དང་བཤལ་བ་
སོགས་ཀྱི་དཀལ་ངལ་མང་པོ་སྟེར་བ་རེད།

གཉན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་པ་མང་དྲགས་

ནའང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རེད།
ན།

དཔེར་

དབུགས་འབྱིན་སྦུགས་ལམ་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་
བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

ཡག་ཤོས་རྣམས་བརྒྱུད་སྤྲོད་ཀྱིས་གཉན་འཇོམས་སྨན་གཞན་རྣམས་ལས་སླ་བོའི་སྒོ་ནས་ནུས་མེད་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

པའི་(དཔེར་ན་ཡ་མའི་གཉན་ཚད་ཅན་གྱི་)ནད་པ་

	ཁྱོད་ཀྱིས་ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་པའི་ལམ་སྟོན་

ཡིག་སྤྲོད་ཀྱིན་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། དོན་དངོས་ཐོག་

ཐུན་ཆ་ཚང་མ་བཟའ་བའམ། ཡང་ན་དགོས་མཁོ་མེད་

ཙམ་གྱིས་མ་

གཏོགས་གཉན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་དགོས་ཀྱིན་མེད་
(source: CDC)། དགོས་མཁོ་མེད་བཞིན་དུ་གཉན་

འཇོམས་སྨན་བསྟེན་པ་ཡིན་ན་དེས་ཁྱོད་ལ་སྤྲོད་པ་
ནི་ཞོར་སྐྱོན་ཙམ་མིན་པར།།

དེ་ལས་ཀྱང་ཆེ་བའི་

དཀའ་ངལ་གཞན་ཞིག་སྤྲོད་པ་ཡིན།

དེ་ནི་ང་ཚོས་

བཤད་ཀྱི ན ་པའི ་ གཉན་འཇོ མ ས་སྨན་ནུས་འགོ ག ་
པའི་འབུ་ཕྲ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།
འབུ་ཕྲ་དང་འཕྲད།

སྨན་ནུས་འགོག་མི་ཐུབ་པའི་འབུ་ཕྲ།

འབུ་ཕྲ་ལུས་ལ་ཞུགས།

སྨན་ནུས་འགོག་པའི་འབུ་ཕྲ།

འབུ་ཕྲ་ལུས་ལ་ཞུགས།
18
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བཞིན་དུ་གཉན་འཇོམས་སྨན་བཟའ་བ་སོགས་བྱས་ན་
) དོན་དངོས་ཐོག་ཁྱོད་ཀྱིས་གཉན་འཇོམས་སྨན་ནུས་

འགོག་པའི་འབུ་ཕྲ་ཟེར་བའི་དཀའ་རག
ྙོ ་འདི་རང་ཉིད་
ལ་འབྱུང་བར་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་ཀྱིན་ཡོད།

ཁ་གསལ་བོའི་སྒོ་ནས་བཤད་ན། གལ་སྲིད་

ཁྱོད་ཀྱིས་སྨན་པས་སྤྲད་པའི་སྨན་ཐུན་ཆ་ཚང་བ་མ་
བཟས་ན།

འབུ་ཕྲ་འཕེལ།

སྨན་ཐུན་ཕྱེད་ཀ་དེའི་ནུས་པས་ཁྱོད་ལ་

གཉན་ཚད་བསྐྱེ ད ་མཁན་གྱི ་ འབུ་ཕྲ་ཡོ ང ས་རྫོགས་

གཉན་ཚད་རྒྱས་ཤིང་
འབུ་ཕྲ་ཁྱབ།

འབུ་ཕྲ་འཕེལ།

www.commuhealtibet.org

ནད་པ་དེ་དག་ལས་བརྒྱ་ཆའི་20%

ལྟར་གཉན་འཇོམས་སྨན་མ་བསྟེན་པ་ཡིན་ན། (སྨན་

གཉན་འཇོམས་སྨན་བསྟེན་
འགོ་ཚུགས།

འབུ་ཕྲ་བསད། ལུས་ཁམས་སླར་སོས།

འབུ་ཕྲ་མུ་མཐུད་ནས་འཕེལ། ནད་པ་
སྔར་བཞིན་ནད་ཀྱི་མནར།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་68% ལ་སྨན་པས་གཉན་འཇོམས་སྨན་

གསོད་ཐུབ་ཀྱིན་མེད། སྨན་ཐུན་ཕྱེད་ཀ་བཟས་པས་

ཊི་བྷི་(tuberculosis/肺结核)

ཞིག་བསད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཤིག་རྨས་པ། ལ་ལ་ཞིག་

བཞིན་བསྟེན་པ་བཅས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་གནད་ཧ་ཅང་

ཁྱོད་ལ་བདེ་སྣང་

འབྱུང་བ་དང་། ནད་གཞི་དྲགས་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་

སྣང་འབྱུང་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ནད་གཞི་དེ་བསྐྱེད་

ཆེན་པོ་ཡིན། ཊི་བྷི་འབུ་ཕྲ་ཡང་གཉན་འཇོམས་སྨན་
མང་པོ་ཞིག་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་ཐུབ་པར་འགྱུར་ཡོད།

གཉན་འཇོམས་སྨན་ནུས་འགོག་པའི་འབུ་

མཁན་གྱི ་ འབུ་ཕྲ་མང་པོ ་ ཞི ག ་ད་དུང་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི ་

ཕྲས་བསྐྱེད་པའི་གཉན་ཚད་ནད་ཡིན་རུང་། ཡུན་རིང་

སྐབས་འདིར་སྨན་བཟའ་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན་ན།

བསྐྱེད་འབྱུང་ཐུབ་ཀྱིན་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། གཙོ་བོ་

ལུས་པོའི་ནང་གསོན་པོར་གནས་ཡོད་པ་རེད། གནས་
(དཔེར་བཞག་ནས་བཤད་ན་)རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་དང་།

དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ནས་ཡོད་པའི་འབུ་ཕྲ་རྣམས་རྗེས་
སུ་རྨ་ཁ་དྲགས་བསྐྱེད་འབྱུང་བ་དང་། བརྒྱལ་སངས་
ནས་ཡོང་དུས། ཁོང་ཚོས་ལམ་སེང་རང་ཉིད་ལ་རྨས་

སྨན་ཁང་དུ་བསྡད་ནས་སྨན་བསྟེན་པ་ཡིན་ན་དྲགས་
ནི་གནས་སྟངས་དེ་རང་སྟེང་ལ་མི་ཡོང་བ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་
གལ་ཆེན་ནང་གི་དོན་ཆེན་ཡིན་པས།

རྒྱུན་དུ་སྨན་

བསྟེན་དུས་རྩམ་སྐྱ་འགམས་འགམས་བྱེད་མི་རུང་།

ཨ་རིའི་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་ལྟེ་གནས་

སྐྱོན་བཟོ་མཁན་དང་། དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བར་བྱེད་

(CDC) ཀྱིས་ཚོད་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན། ལོ་རེའི་ནང་ཨ་རི་

མིན་སྐོར་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པ་མ་ཟད། རྗེས་སུ་དགྲ་བོ་

པའི་འབུ་ཕྲ་བསྐྱེད་འཕེལ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་

མཁན་གྱི་དགྲ་བོ་(གཉན་འཇོམས་སྨན་)དེ་སུ་ཡིན་
འདི་དག་ཡང་བསྐྱར་ཡོང་ན་ཕར་རྒོལ་དྲག་པོ་བྱས་

ནས་ཕམ་པར་རྒྱག་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡག་པོ་བྱེད་པ་རེད།
འདི་ལ་ང་ཚོས་བསྟུན་འགྱུར་ཟེར་བ་རེད།

བརྒྱུད་

རི མ ་འདི འི ་ ཁྲོད་ནས་གཉན་འཇོ མ ས་སྨན་དྲེད་ལ་
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དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བར་བྱས་ཚེ།

དུས་ལྟར་བསྟེན་པ་དང་། ཆ་ཚང་བར་བསྟེན་པ། ཚུལ་

བ་ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་ལ་གཉན་འཇོམས་སྨན་ནུས་འགོག་

དག་ལས་མི་གྲངས་23000ཙམ་འབུ་ཕྲ་འདི་དང་། འདི་

དང་འབྲེལ་ཆགས་པའི་ནད་རིགས་གཞན་འདུས་ཀྱིས་
རྐྱེན་འདས་སུ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོད། [source: CDC]

ཤོར་བའི་འབུ་ཕྲ་འདི་དག་ལ་ང་ཚོས་དྲེད་ཤོར་འབུ་

ཕྲ་(Superbug/超级病菌)ཟེར་བ་རེད། གློ་ཚད་
བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།
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ཁྱོད་ལ་ནད་གཞི ་ བསྐྱེ ད ་མཁན་གྱི ་ འབུ་ཕྲ་མང་པོ ་

ཕོག་དུས་སྨན་

ངེད་དྲ་བའི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བཤད།
www.commuhealtibet.org

TCHN的公告

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ་ནི་ང་རང་མི་སྒེར་ངོས་ནས་འགོ་ཚུགས་ཤིང་།

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞེན་པ་དཀར་བའི་གྲོགས་པོ་ཚན་

རིག་པ་དང་། སྨན་པ་སྐོར་ཞིག་གི་དྭང་བླང་ལམ་སྟོན་འོག དེང་རབས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ཁོ་ན་བོད་སྒྱུར་གྱིས་སྤེལ་བཞིན་
པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱའི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ཡིན།

དྲ་ཚིགས་འདི་གཞུང་དང་། གཞུང་འབྲེལ་ཡིན་མིན་གྱི་ཚོགས་པ། ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ་སོགས་སུ་དང་གང་ལ་ཡང་འབྲེལ་

མི་ཆགས་པ་མ་ཟད། དྲ་ཚིགས་འདི་དང་ལས་གཞི་འདིས་གཞུང་དང་ཚོགས་སྡེ་གང་རུང་གི་ལས་གཞི་ཡང་སྒྲུབ་ཀྱི ན་མེད།

དེབ་མིང་།-ཐ་མག་སྤོང་ཐབས།

འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ།

རྣམ་པ།- PDF

ཤོག་གྲངས།- 24

ཤོག་གྲངས།- 24

པར་དབང་།- ངེད་དྲ་བ།

པར་དབང་།- ངེད་དྲ་བ།

འདོན་ཐེངས།- གཉིས་པ།

འདོན་ཐེངས།- དང་པོ།

འདོན་ལོ།- 2014

འདོན་ལོ།- 2014

དེབ་མིང་།-ཕོ་བའི་ནད་དང་བཅོས་ཐབས།
རྣམ་པ།- PDF

རྣམ་པ།- PDF

རྩོམ་པ་པོ།- སྒོ་དམར་སངས་རྒྱས་བཀྲིས།

རྩོམ་པ་པོ།- སྒོ་དམར་སངས་རྒྱས་བཀྲིས།

འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ།

དེབ་མིང་།-གཅིན་སྙིའི་ནད།

འདོན་ཐེངས་བཞི་པ།

དེབ་མིང་།-ཐ་མག་སྤོང་ཐབས།
རྣམ་པ།- PDF

རྩོམ་པ་པོ།- སྒོ་དམར་སངས་རྒྱས་བཀྲིས།

རྩོམ་པ་པོ།- སྒོ་དམར་སངས་རྒྱས་བཀྲིས།

ཤོག་གྲངས།- 20

ཤོག་གྲངས།- 7

པར་དབང་།- ངེད་དྲ་བ།

པར་དབང་།- ངེད་དྲ་བ།

འདོན་ཐེངས།- བཞི་པ།

འདོན་ཐེངས།- གསུམ་པ།

འདོན་ལོ།- 2015

འདོན་ལོ།- 2015

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ་ནི་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་ཁོ་ན་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་ཡིག་
དྲ་ཚིགས་ཐོག་མ་དང་གཅིག་བུ་དེ་ཡིན་ལ། དྲ་ཚིགས་འདིའི་ལས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་ང་རང་མི་སྒེར་ངོས་ནས་སྒྲུབ་
བཞིན་ཡོད་པས། ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་ཞུ། །
དྲ་ཚིགས།
20

www.commuhealtibet.org

Tibetan Community Health Network

འབྲེལ་གཏུགས།

commuhealtibet@gmail.com

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

འདོན་ཐེངས་དང་པོ།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

www.commuhealtibet.org

TCHN’s Announcement

