ਮੈ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

Punjabi: TB Awareness

ਤਪਦਿਕ (TB) ਕੀ ਹੈ ?
ਟੀਬੀ ਇੱ ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ , ਜੋ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫੈ ਲੇ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਕਰਕੇ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਗੰ ਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ – ਖ਼ਾਸ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ , ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਵਿਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ, ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਟੈ ਸਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ।
ਟੀਬੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱ ਸੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਫੇ ਫੜੇ ਜਾਂ ਗਲਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਗ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇ ਠ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੀਬੀ ਹੋ ਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ
ਲਈ ਗੁਪਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਕਿਵੇ ਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ?
ਜਿਸ ਵੇ ਲੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੋ ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰ ਘਦਾ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ,
ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਛਿੱ ਟ�ੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫੈ ਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੀਬੀ ਹੋ ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਤਾ ਸਮਾਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਹੋ ਣ ਦੀ ਹੋ ਰ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ ਫ਼ੌ ਰਨ ਬਾਅਦ ਟੀਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੋ ਰਨਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਚ, ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿਆ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ
ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਲੁਕਵੀਂ ਟੀਬੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਉਭਰ
ਪੈ ਂਦੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਦੇ ਹੋ ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਹੈ , ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਦਬਾਅ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ
ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਲੱ ਛਣ:
• 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱ ਕ ਖੰ ਘ
• ਵਜ਼ਨ ਘਟਣਾ
• ਬੁਖ਼ਾਰ

ਟੀਬੀ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ?
ਟੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱ ਧ ਜੋ ਖਮ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਣ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋ ਖਮ ਹੈ , ਜੇ ਤੁਸੀਂ:
• ਉ ਪ-ਸਹਾਰਾ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਦੱ ਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਯੋ ਰੁਪ ਦੇ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਜਾਂ
ਟੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱ ਧ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧ ਹਨ
• ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਹਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ
• ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ
• HIV ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਮੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰ ਦ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ
ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਜਿੰ ਨੀ ਛੇ ਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਜਿੰ ਨੀ ਛੇ ਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ
ਹੋ ਰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ ਟੀਬੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋ ਰਸ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੀਬੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇੱ ਕ ਨਰਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ
ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗੀ।

• ਰਾਤ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇ ਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਸ੍ਰੋ ਤ

• ਥਕੇ ਵਾਂ ਜਾਂ ਅਕੇ ਵਾਂ

ਟੀਬੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

• ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱ ਗਣੀ।

TB ਅਲਰਟ
ਫੋ ਨ: 01273 234029
ਈਮੇ ਲ: info@tbalert.org
www.thetruthabouttb.org
www.tbalert.org

ਟੀਬੀ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰ ਦ ਹੋ , ਤਾਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ।

ਟੀਬੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਫ਼ਾਈਂਡਰ
NHS ਚੁਆਇਸਿਸ
www.nhs.uk

www.thetruthabouttb.org

