
મા"હતી અને સહાય મેળવવીમા"હતી અને સહાય મેળવવી

ટ/બી એલટ3 ઇ5ફોમ8શન સિવ;સટ/બી એલટ3 ઇ5ફોમ8શન સિવ;સ
ફોનઃ 01273 234770
ઇમેઇલઃ info@tbalert.org
www.thetruthabouttb.org

ટ/બી િવશે =ચ?તીત લોકો માટA સહાય
અને સલાહ

ટ/બી એકશન Bપુટ/બી એકશન Bપુ (TBAG)
ફોનઃ 01273 234770
http://tb-alert.healthunlocked.com/

ટ/બીથી અસરGHત લોકો માટA નજકની
સહાય અને સલાહો

NHS પસદંગીઓપસદંગીઓ
ફોનઃ 111
www.nhs.uk

ટ/બી િવશે મા"હતી અને સેવા શોધક

Oબૂ વQુ મા"હતી છે,
ટ/બીટ/બીથી અસરGHત
લોકો માટA મદદ અને
સહાય ઉપલUધ છે

યાદ રાખો –

ટ/બીટ/બીનો ઇલાજ
થઇ શકA છે

www.thetruthabouttb.org

દ=Wણ એિશયન
સYદુાયમાં ટ/બી
િવશે સZય



ટ[બુર\લોસીસ (ટ/બી) _ુ ંછે?ટ[બુર\લોસીસ (ટ/બી) _ું છે?

ટ/બી એ એરબોન3 બે\ટAર/યા (aવાbુ)ં cારા થતી ઇલાજ થઇ શકA તેવી બીમાર/ છે.
eકુAમાં ટ/બીનો ભોગ બનતા લોકોની સgંયામાં વધારો થાય છે. જોકA કોઇને પણ
ચેપ લાગી શકA છે, મોટા ભાગે આ ટ/બી એ એવા દAશનાં લોકો સાથે કડ/ઓ ધરાવે
છે jયાં ટ/બી Oબૂ સામા5ય હોય, kમ કA ઇ5ડ/યા, પા"કHતાન અને બાlંલાદAશ.

તમને કAવી ર/તે ટ/બી થઇ શકA? તમને કAવી ર/તે ટ/બી થઇ શકA?

ટ/બીનો ચેપ ધરાવતા કોઇ jયારA ઉધરસ અથવા છmક ખાય ZયારA, તેઓ ટ/બીના
aવાbઓુ ધરાવતા noુમ ટ/પાં હવામાં મોકલે છે. આ noુમ ટ/પાનંે તમે તમારા
pાસમાં લો તો તમને ટ/બી થવાqું જોખમ છે. સામા5ય ર/તે, તમાર/ રોગrિતકારકશs\ત
કોઇપણ aવાbનુે tૂર કરA છે. જો તેમાથંી તે uટકારો ન મેળવે તો પણ, તમે
vરુંત બીમાર થાવ તેવી Oબૂ ઓછ/ શwતા છે. aવાbઓુ તમારા શર/રમાં nxુyુત
અવHથામાં રહA છે, આથી તમે બીમાર નહm થાવ અથવા અ5ય લોકોને ચેપ લગાડ/
શકશો. પરંv ુ ઘણીવાર, aવાbઓુ {|તૃ થાય છે અને તમને ટ/બીથી બીમાર કરA છે.
તમે rથમ વખત aવાbુ pાસમાં લીધાં પછ/ વષ� બાદ આમ બની શકA છે.

લWણોલWણો

સામા5ય ર/તે ટ/બી ફAફસાનંે અસર કરA છે, પરંv ુ શર/રના કોઇપણ
ભાગને તે અસર કર/ શકA છે. સામા5ય લWણો આ Yજુબ જોવામાં
આવે છેઃ

l ઉધરસ k �ણ અઠવા"ડયાં nધુી રહA છે

l વજન ઘટાડો

l તાવ

l રાિ� પરસેવો

l Oબૂ થાક

l�ખૂમાં ઘટાડો

ટ/બી િવશ ેઘણી ટ/બી િવશે ઘણી
કથાઓ છેકથાઓ છે

ઘણા લોકોને gયાલ નથી કA તેનો ઇલાજ થઇ
શકA છે. ખરAખર! અને કોઇપણને આવ�યકતા
હો તેમના માટA ટ/બીની સારવાર િવના Y�ૂયે છે.
અ5ય લોકો માને છે કA ટ/બી Oબૂ ચેપી અથવા

આqવુિંશક છે. આ સા�ું નથી. અ5ય લોકો માને છે
કA તે ટ/બીના દદ�ને Hપશ3 કરવાથી અથવા તેનાં કપ,
yલેટમાથંી ટ/બી થઇ શકA છે. આ પણ સા�ું નથી.

હ"કકતમા,ં અ5ય કોઇ cારા ઉધરસ અથવા
છmકથી બહાર નીકળેલ aવાbઓુને તમે
pાસમાં લો તો જ તમે ટ/બી થઇ શકA છે.
nયૂ3rકાશ અને O�ુલી બાર/ઓ આમ

બનvું અટકાવવામાં મદદ
કર/ શકA છે.

કોઇને પણ ટ/બી થઇ શકA છે, પરંv ુeકુAમા ંરહAતા દ=Wણ એશીયનો કોઇને પણ ટ/બી થઇ શકA છે, પરંv ુ eકુAમાં રહAતા દ=Wણ એશીયનો
વQ ુજોખમ પર છે કારણ કAઃવQુ જોખમ પર છે કારણ કAઃ

l ટ/બી Oબૂ સામા5ય છે તેવા િવpનાં ભાગો સાથે તેઓ સબંધં ધરાવે છે.

l તેઓ ઓછ/ આવક પર aવતા હોય છે, k તણાવe\ુત હોઇ શકA છે અને
તtંુરHત આહાર લેવો Oબૂ Y�ુકAલ બને છે. આ રોગrિતકારકશs\તને નબળ/
બનાવી શકA છે, k ટ/બી kવી બીમાર/ સામે શર/રનો �ુદરતી rિતકાર છે.

l તેઓ ગીચ અથવા હવાની નબળ/ અવરજવર ધરાવતા મકાનોમાં રહAતા
હોય: ટ/બી aવાbઓુ Oબૂ ઝડપથી rસર/ શકA તેવી sHથિતઓ.
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થાક
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તમારA કયા તમારA કયા
પગલા ંલેવા જોઇએ?પગલાં લેવા જોઇએ?

જો તમે એવા કોઇ લWણો ધરાવતા હો kનાથી ટ/બી થઇ શકA અથવા તમને
=ચ?તા હોય કA ટ/બી બે\ટAર/યા તમે pાસમાં લીધેલ છે, તો તમારા ફAમીલી ડોકટર પાસે

તમારA જ�ું જોઇએ. હમણાં જ તમાર/ સારવાર કરવામાં આવી હોય, તમે બીમાર થાવ તેવી
Oબૂ ઓછ/ સભંાવના હોય, અથવા તમારા પ"રવાર અથવા િમ�ોને ટ/બીqું વહન કરો. જો તમે

કોઇ ડોકટર ધરાવતા ન હો અથવા જો તમે અ5ય ડોકટર સાથે વાત કરવાqું પસદં કરો, તો તમારા
Hથાિનક ડોકટરના સ�ર/ Hટાફ સાથે વાત કરો, અથવા www.nhs.ukની Yલુાકાત લો kથી તમારા
િવHતારના �ોપ-ઇન કA5�ો િવશે મા"હતી મેળવી શકાય. જો તમે ગભંીર ર/તે =બમાર હો, તમાર/ નaકના

એ\સીડA5ટ & ઇમરજ5સી (A&E) હોHપીટલ િવભાગમાં તમે સારવાર લઇ શકશો.

HવાH�ય સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા માટA તમને થોડ/ =ચ?તા થઇ શકA છે. તમાર/ ગોપનીયતા િવશે તમને
=ચ?તા હોય અથવા તમે ગભંીરતાથી લેતા ન હો. એ {ણ�ું મહZવqું છે કA NHS િનદાન અને સારવાર |yુત
છે. તમાર/ મદદ માટA Zયાં ડોકટર છે, અને જો તમે જણાવશો કA ટ/બી િવશે તમને =ચ?તા છે તો તેઓ તમને
ગભંીરતાથી સાભંળશ.ે તમે �ી ડોકટરને મળવાqું પસદં કર/ શકશો. આમ �છૂવા માટA તમા�ું Hવાગત છે.

જો તમને tૂભાિષયાની આવ�યકતા હોય, તો તે માટA તમે �છૂ/ શકશો, અથવા તમારા િવpસનીય
હોય તેવા કોઇને તમાર/ સાથે રાખો k તમારા માટA ભાષાતંર કર/ શકA - કદાચ એિશયન સYદુાય

સહાય સHંથામાથંો કોઇ.

Oબૂ વQુ મા"હતી છે, ટ/બીથી અસરGHત લોકો માટA મદદ અને સહાય ઉપલUધ છે.
જો તમને =ચ?તા હોય કA તમને ટ/બી થઇ શકA છે તો પર/Wણ અને સારવાર
િવશે સલાહ માટA �છૂો. જો ટ/બી માટA તમા�ું િનદાન થeું હોય, તો તમાર/

દવા લેવામાં મદદ માટA _ું સહાય ઉપલUધ છે તે �છૂો-એ Oબૂ
મહZવqું છે કA તમે આમ કરો kથી તમને સા�ું થાય અને

દવા-rિતરોધનો િવકાસ ન થાય અથવા અ5યોને
ટ/બીqું વહન ન કરો.

ટ/બીનાં લWણલ ધીમે
ધીમે જોઇ શકાય છે.
તમને કદાચ તમામ

લWણો ન હોય અને અ5ય
બીમાર/ના હોય તેવા
ટ/બી લWણો સમાન

હોઇ શકA છે.

સમG eકુAનાં
ટ/બી કAસોનાં
39% લડંનમાં
જોવા મળે છે.


