
உங்களுக்கு டிபி எபபடி ஏறபடு்கிறது?

பரவக்கூடிய டிபி உடைய ஒருவர் இருமினால் 

அல்்லது துமமினால் அவர்்கள் அந்த பாக்டீரியாடவக் 

க்காண்டிருக்்கக்கூடிய சிறு துளி்கடளக் ்காறறில் 

பரபபு்கிறார்்கள். உங்களுக்கு டிபி உண்ைாவ்தற்கான 

ஆபத்து ஏறபடுவ்தறகு இந்த பாக்டீரியாக்்கடள மி்க 

அ்தி்கமா்கச் சுவாசிக்்கத் த்தடவபபடும. எனதவ உங்களுைன் 

வசிக்கும ஒருவர் அல்்லது உங்களுைன்  அ்தி்க தேரத்ட்தச் 

கச்லவிடுபவர் பரவக்கூடிய டிபி தோடயக் க்காண்டிருந்தால் 

உங்களுக்கு டிபி ஏறபடுவ்தற்கான வாய்பபு அ்தி்கம.

ஒரு சி்லர் பாக்டீரியாடவ சுவாசித்்த உைதன அவர்்கள் 

டிபி-யினால் தோய்வாய்பபை்லாம. மறறவர்்களுக்கு, 
அந்த பாக்டீரியாவனது அவர்்கடள தோய் வாய்பபைச் 

கசய்யாமல் அவர்்களது உைலுக்குள் கசய்லறறு இருக்கும. 
இது மடறந்திருக்கும டிபி எனபபடு்கிறது. ஆனால் சி்ல 

சமயங்களில் ப்ல வருைங்கள் ்கழித்து, மடறந்திருக்கும 

டிபி ‘கசயல்படும ேிட்லக்கு’ வநது, உங்கடள தோயுறச் 

கசய்ய்லாம. தோய்்கள் அல்்லது பிறவட்க அழுத்்தங்கள் 

உங்களது தோகய்திர்பபு மண்ை்லத்ட்த ப்லவனீமாக்்கி 
இருந்தால் இது ேைபப்தற்கான சாத்்தியம அ்தி்கம.

அறிகுறி்கள்:

• 3 வாரங்களுக்கு இருமல்

• எடை இழபபு

• ்காய்ச்சல்

• இரவில் வியர்த்்தல்

• ்கடளபபு அல்்லது தசார்வு

• பசியின்டம.

்காசதோய் (டிபி) என்பது என்ன?

டிபி என்பது ்காறறில் பரவும பாக்டீரியாவால் ஏறபடும ஒரு தோய் ஆகும. இது ்ீதவிரமான உைல்ே்லப பிரச்சிடன்கடள 

ஏறபடுத்்த்லாம – குறிபபா்க முன்கூட்டிதய ்கண்ைறியபபைவில்ட்ல எனில். ஆனால் டிபி என்பது குணமாக்்கக் கூடியத்த, 

தமலும பரிதசா்தடன மறறும சி்கிச்டச ஆ்கியடவ இ்லவசமானது மறறும இர்கசியமானது.

டிபி உை்லின் எந்தப பா்கத்ட்த தவண்டுமானாலும பா்திக்்க்லாம. ஆனால் நுடரயரீல் மறறும க்தாண்டையில் உள்ள டிபி 

மட்டுதம பரவும வட்கடயச் தசர்ந்தடவ, இ்தன் கபாருள் அது மறறவர்்களுக்குப பரவக்கூடும என்ப்தாகும.

www.thetruthabouttb.org

யாருக்கு டிபி ஏறபைச் சாத்்தியம இருக்்கிறது?

யாருக்கு தவண்டுமானாலும டிபி வர்லாம, ஆனால் ஒரு 

சி்லருக்கு மறறவர்்கடளவிை அ்தி்க ஆபத்து உண்டு. 
பின்வரும சூழேிட்ல்களில் உங்களுக்கு டிபி ஏறபடுவ்தற்கான 

அ்தி்க ஆபத்து இருக்்கிறது:

• ேீங்கள் ஆபபிரிக்்காவில் சஹாரா மறறும துடணப 

பகு்தி்கள், க்தறகு ஆசியா, ்கிழக்கு ஐதராபபியப பகு்தி்கள் 

அல்்லது அ்தி்கமான டிபி வி்கி்தங்கள் உடைய பிற 

ோடு்களில் பிறநது இருந்தால் அல்்லது அவறதறாடு 

க்தாைர்பு இருந்தால்

• ேீங்கள் வைீறறவரா்க இருந்தால் அல்்லது ்காறதறாட்ைம 

இல்்லா்த, அ்தி்க கேரிச்லான இைத்்தில் வசித்்தால்

• தபாட்த மருநது்கள் அல்்லது மதுப பழக்்கம உடையவரா்க 

இருந்தால்

• எச்ஐவி அல்்லது பிற தோய்்களின் ்காரணமா்க உங்களது 

தோய் எ்திர்பபு மண்ை்லம ப்லவனீம அடைந்திருந்தால்

ோன் என்ன ேைவடிக்ட்க எடுக்்க தவண்டும?

உங்களுக்கு டிபி இருக்்க்லாம அல்்லது ேீங்கள் டிபி 
பாக்டீரியாடவ சுவாசித்்திருக்்கக்கூடும என ேீங்கள் 

்கவட்லபபட்ைால், கூடியவடர விடரவா்க ஒரு 

மருத்துவரிைம தபசவும.

ேீங்கள் விடரநது சி்கிச்டச கபறறால் ேீங்கள் ்ீதவிரமா்க 

தோய்வாய்பபைவும, மறறவர்்களுக்கு டிபி பரவச் 

கசய்வ்தற்கான வாய்பபும குடற்கிறது.

உங்களுக்கு டிபி இருந்தால், டிபி தோடய 

குணபபடுத்துவ்தற்கான ஆன்டிபயாடிக் மருநது ஒன்று 

வழங்கபபடும. உங்களது சி்கிச்டசக் ்கா்லம முழுவதும 

டிபி-ல் ேிபுணத்துவம கபறற ஒருவர் உங்களுக்கு உ்தவி 
கசய்வார்.

்த்கவல்்கள் மறறும க்தாைர்புக்்கான ஆ்தாரங்கள்

டிபி குறித்து ்கவட்லபபடும மக்்களுக்்கான  
உ்தவி மறறும ஆத்லாசடன 

டிபி அ்லர்ட்
க்தாட்லதபசி: 01273 234029
மின்னஞசல்: info@tbalert.org
www.thetruthabouttb.org
www.tbalert.org

டிபி குறித்்த ்த்கவல்்கள் மறறும  
தசடவடயக் ்கண்ைறிய

என்எச்எஸ் சாய்சஸ் (NHS Choices)
www.nhs.uk

டிபி என்பது குணமாக்்கக் கூடியத்த,  

தமலும அடனவருக்கும அ்தற்கான சி்கிச்டச  

இ்லவசமானது மறறும இர்கசியமானது

டிபியின் அறிகுறி்கள் கமதுவா்கத் த்தான்ற்லாம, தமலும 

அடவ அடனத்தும உங்களுக்கு இல்்லாமல் தபா்க்லாம. 
உங்களுக்குக் ்கவட்லயா்க இருபபின் எபகபாழுதும 

ஒரு மருத்துவடரப பார்க்்கவும.

டிபி குறித்து ோன் அறிநதுக்காள்ள தவண்டியது என்ன?

Tamil: TB Awareness

http://www.thetruthabouttb.org



