
તમને કેવી રીતે ટીબી થઇ શકે?

કોઇ વ્યક્તિ જ્યયારે ચેપયુ્ તિ ટીબી ઉધરસ અથવયા છીંક 
ખયા્ય ત્યયારે તિ ેહવયામયા ંસમયાવવષટ બે્ટેરી્યયા સકુ્મ ટીપયા ં
મોકલ ેછે. ટીબીનયા જોખમ પર આવવયા મયાટે તિમયારે આ 
બે્ ટેરી્યયા ખબુ મોટી મયાત્યામયા ંશ્યાસમયા ંલવેયાનયા હો્ય છે. 
ટીબી ચેપયુ્ તિ વ્યક્તિ સયાથ ેતિમ ેરહતેિયા હો અથવયા 
સયાથ ેખબુ સમ્ય પસયાર કરતિયા હો તિો તિમ ેટીબી થવયાની 
સભંયાવનયા છે.

અમકુ લોકોનયા શ્યાસમયા ંબે્ટેરી્યયા આવ ેકે તરંુતિ જ 
તિેઓને ટીબી થઇ જા્ય છે. અન્ય લોકોમયા,ં બે્ટેરી્યયા 
શરીરમયા ંતિેમનયા શરીરમયા ંબબમયાર ક્યયાયા વવનયા સષુપુતિ 
રહ ેછે. તિેન ેલેટનટ ટીબી (સષુપુતિ ટીબી) કહવેયા્ય છે. 
પરંત ુસષુપુતિ ટીબી ‘જાગી’ શકે છે, ક્યારેક ઘણયા વર્ષો 
બયાદ, અને તિમન ેબીમયાર કરે છે. બીમયારી અથવયા અન્ય 
તિણયાવોએ તિમયારી રોગપ્રવતિકયારક શક્તિ નબળી કરી 
હો્ય તિો આમ બનવયાની વધ ુશક્તિયા છે.

લક્ષણો

• 3 અઠવયાડિ્યયા ંમયાટે ઉધરસ

• વજનમયા ંઘટયાિો

• તિયાવ

•	 રયાવત્ પરસેવો

• થયાક

• ભખૂ ન લયાગવી.

ટીબી શુ ંછે?

ટીબી એ એરબોનયા બે્ ટેરી્યયા (જીવયાણુ)ં દ્યારયા થતિી બીમયારી છે. તિ ેગભંીર સવયાસ્થ્ય સમસ્યયાઓ કરી શકે છે - ખયાસ કરીને 
જો તિનેુ ંવહલેુ ંવનદયાન ન થયા્ય. પરંત ુટીબીનો ઇલયાજ છે, અન ેપરીક્ષણ અન ેસયારવયાર વવનયા મલૂ્ય ેઅન ેખયાનગી છે.

શરીરનયા કોઇપણ ભયાગને ટીબી અસર કરી શકે છે. પરંત ુફેફસયા ંઅને ગળયામયા ંટીબીનો પ્રકયાર ચેપી છે, જેનો 
અથયા છે તિે અન્ય લોકોમયા ંફેલયાઇ શકે છે.

www.thetruthabouttb.org

કોને ટીબી થઇ શકે છે?

કોઇને પણ ટીબી થઇ શકે છે પરંત ુઅમકુ લોકો અન્યો 
કરતિયા ંવધ ુજોખમ પર હો્ય છે. તિમ ેટીબીનયા ગભંીર 
જોખમ પર છો:
•	 પટેયા-સહયારયા આડરિકયા, દબક્ષણ એવશ્યયા, યરુોપનયા 
પવૂવી્ય ભયાગો અન ેટીબીનો ઊંચો દર ધરયાવતિયા અન્યો 
દેશોમયા ંજનમલે અથવયા તિનેી સયાથ ેજોિયા્યલે હો

•	 બઘેર હો અથવયા હવયાની નબળી અવરજવર 
ધરયાવતિયા હો્ય અથવયા ભીિયુ્ તિ વનવયાસમયા ંરહતેિયા હો

•	 દવયા અથવયા આલકોહોલ પર આધયારીતિ હો
• HIV (એચઆઇવી) અથવયા અન્ય બીમયારી મયારફતેિ, 
નબળી રોગપ્રવતિકયારક શક્તિ ધરયાવતિયા હો

મારે કયા પગલા ંલેવા જોઇએ?

જો તિમે બચંતિયા હો્ય કે તિમને ટીબી છે અથવયા તિમ ે
ટીબીનયા બે્ટેરી્યયા શ્યાસમયા ંલીધયા હો્ય, તિો વહલેી તિકે 
િોકટર સયાથે વયાતિ કરો.
વહલેી તિકે તિમયારી સયારવયાર થયા્ય તિો તિમ ેગભંીર રીતિે 
બીમયાર ઓછયા થશો અથવયા અન્યોને ટીબીનુ ંઓછ ંવહન 
કરશો.
જો તિમન ેટીબી હો્ય, ટીબીની સયારવયાર કરવયા મયાટે તિમન ે
એનનટબયા્યોડટક દવયાઓનો કોસયા આપવયામયા ંઆવશ.ે 
તિમયારી સમગ્ર સયારવયાર દરવમ્યયાન એક ટીબી વનષણયાતિ 
નસયા તિમન ેસહયા્ય કરશ.ે

માહિતી અને સિાયના સ્તોતો

ટીબી વવશ ેબચતંિીતિ લોકો મયાટે સહયા્ય અન ેસલયાહ:

ટીબી સાવધાની
ફોન: 01273 234029
ઇમઇેલ: info@tbalert.org
www.thetruthabouttb.org
www.tbalert.org

ટીબી વવશ ેમયાડહતિી અન ેસવેયા શોધક:

NHS પસદંગીઓ
www.nhs.uk

ટીબીની સયારવયાર ઉપલબધ છે અને દરકે મયાટે 
વવનયા મલૂ્યે અને ખયાનગી છે

ટીબીનયા લક્ષણો ધીમથેી જોવયા મળી શકે છે અને 
તિમયામ સમ્ેય હયાજર પણ ન હો્ય. જો તિમન ે
બચતંિયા હો્ય તિો હમંશેયા ંિોકટરન ેમળો.

મયારે ટીબી વવશ ેશુ ંજાણવુ ંજોઇએ? Gujurati: TB Awareness

http://www.thetruthabouttb.org



