
সুপ্ত টিক্ি সম্পক্ি্স  আমষার িী জষানষা উক্িত?



যক্ষা (টিক্ব) এমন এিটি মষারষাত্নি অসুখ 
যষাক্ত দয দিউ আরিষান্ত হক্ত পষাক্র। এটষা 
টিউবষারক্িউক্লষাক্সস্ বষা টিক্ব নষামি এি ধরক্নর 
ব্যষািক্টক্রয়ষা দ্ষারষা ঘক্ট থষাক্ি, যষা ফুসফুক্সর 
যক্ষায় আরিষান্ত িষাক্রষা িথষা বলষা, িষাক্শ ক্িংবষা 
হষাঁক্ির মষাধ্যক্ম বষায় ুবষাক্হত হক্য় সংরিক্মত হয়।

শ্বষাস-প্রশষাক্সর মষাধ্যক্ম আপক্ন টিক্ব ব্যিক্টক্রয়ষা 
ক্ভতক্র গ্রহণ িরক্ল ক্তনটি ক্বষক্য়র মক্ধ্য দয 
দিষান এিটি ঘটক্ত পষাক্র:

• টি্ষন প্রি্ষর কক্ত স্ষ্ন ির্ষর আয়েই 
আপন্ষর শরীর ত্ষয়ি টময়র টফলয়ি 

• টিক্ি িযে্ষিয়েক্রয়্ষ আপন্ষয়ি অসসু্যে িয়র 
তুলয়ি – য্ষয়ি িল্ষ হয় ‘সক্রিয় যক্ষ’

• টিক্ি িযে্ষিয়েক্রয়্ষ আপন্ষর টদয়হ সপু্ত 
অিস্্ষয় থ্ষিয়ি – য্ষয়ি িল্ষ হয় ‘সপু্ত যক্ষ’ 

সক্রিয় যক্ষাঃ
যক্ে আপনষার মক্ধ্য সক্রিয় যক্ষা দথক্ি থষাক্ি, 
তষাহক্ল আপক্ন ধীক্র ধীক্র অসুস্্য দবষাধ িরক্ত 
থষািক্বন এবং তষা অন্যক্ের মক্ধ্য ছড়ষাক্ত 
পষাক্রন। সষাধষারণ ক্িছু লক্ক্ণর মক্ধ্য পক্ড় িফ, 
জ্বর, রষাক্রেিষালীন দঘক্ম উঠষা, ওজন িক্ম যষাওয়ষা, 
রুক্ি িক্ম যষাওয়ষা এবং ক্ষাক্ন্ত। সক্রিয় যক্ষা 
এক্টিবষাক্য়ষাটিক্ি দসক্র দযক্ত পষাক্র।  

সপু্ত যক্ষাঃ 
যক্ে আপনষার মক্ধ্য সুপ্ত যক্ষা দথক্ি থষাক্ি, 
তক্ব দসক্ক্ক্রে আপনষার মক্ধ্য দিষান লক্ণ দেখষা 
যষাক্ব নষা আর তষাক্ত আপক্ন অক্ন্যর মক্ধ্য যক্ষা 
সংরিষাক্মত িরক্ত পষারক্বন নষা। এর িষারণ হক্লষা 
যক্ষার ব্যষািক্টক্রয়ষা আপনষার দেক্হ ‘সুপ্ত’ অবস্ষায় 
এবং আপনষার দেক্হর দরষাগ প্রক্তক্রষাধ ক্মতষার 
ক্নয়ন্ত্রক্ণ থষাক্ি। যষাইক্হষাি, এসব ব্যষািক্টক্রয়ষা দয 
দিষান সময় ‘দজক্গ উঠক্ত’ পষাক্র এবং আপনষাক্ি 
অসুস্ িক্র তুলক্ত পষাক্র। আপনষার শরীক্রর দরষাগ 
প্রক্তক্রষাধ ক্মতষা িষাক্পর সম্খুীন হক্ল দসক্ক্ক্রেই 
এমন সম্ষাবনষা দবক্শ থষাক্ি। এক্টিবষাক্য়ষাটিি ক্েক্য় 
ক্িক্িৎসষা িরষা হক্ল তষা বন্ধ িরক্ত সহষায়ি হয়। 

আপক্ন ক্ি েত প্ষঁি 
িেয়রর ময়্যে ইংলযে্ষয়ডে 
িসি্ষস িরয়েন?
আপক্ন যক্ে গত পষািঁ বছক্রর মক্ধ্য এমন 
দিষান দেশ দথক্ি এক্স ইংল্যষাক্ডে বসবষাস 
িরক্ছন দযখষাক্ন যক্ষা খুবই স্ষাভষাক্বি 
এিটি দরষাগ, তষাহক্ল দসক্ক্ক্রে আপনষার 
সুপ্ত যক্ষা আক্ছ ক্িনষা তষা যষািষাইক্য়র জন্য 
আপক্নও আমন্ত্রণ দপক্ত পষাক্রন। এই পক্রক্ষা 
আপনষার ক্ভসষা আক্বেন প্রক্রিয়ষািরক্নর 
সমক্য় বষাছষাইক্য়র জন্য িরষা হয় আর সিল 
পরীক্ষা দথক্ি আলষােষা। 

আপন্ষর ভক্িষযেত স্্ষস্যে রক্ষয়থথে 
এমন আমন্ত্রণ গ্রহন ির্ষে্ষ ক্িয়্য়।

আপক্ন ক্ি জ্ষনয়তন?
ক্িক্িৎসষা নষা িরষা হক্ল সষারষা জীবক্ন প্রক্ত 
10 জক্ন 1 জন িক্র ব্যক্ক্তর মক্ধ্যর সুপ্ত 
যক্ষা সক্রিয় হক্য় ওঠষার সম্ষাবনষা রক্য়ক্ছ। 

ক্বক্সক্জ ভ্যষািক্সন গ্রহন িরষা সক্্বেও 
আপনষার মক্ধ্য টিক্ব দেখষা ক্েক্ত পষাক্র -  
ক্বক্সক্জ ভ্যষািক্সনটি 100% িষায়্স্যিরী  
নয়।

যক্ষার জন্য এিমষারে বকু্ির এক্স-দর 
মষাধ্যক্মই ফুসফুক্সর 
সক্রিয় যক্ষা 
ক্নণ্সয় িরষা 
যষায় - এরপরও 
আপনষার মক্ধ্য 
সুপ্ত যক্ষা 
থষািক্ত পষাক্র।

টিক্ি িী?

সপু্ত 
টিক্ি পরীক্ষা 

ও ক্িক্িৎসষা িরষা 
হয় ক্বনষামকূ্ল্য ও 
দগষাপনীয়ভষাক্ব



আম্ষর ক্ি যক্ষর ঝঁুক্ি আয়ে?

আপক্ন অক্নিটষাই যক্ষার ঝঁুক্িক্ত থষািক্বন 
যক্ে আপক্ন:

 এমন টি্ষন টদয়শর স্ষয়থ টয্ষেসতূ্র 
র্ষয়েন টযে্ষয়ন যক্ষ টর্ষেটি েুিই 
স্ষ্্ষরণ এিটি টর্ষে (ক্নক্ির ম্যষাক্প 
গষাঢ় নীক্ল দেখষাক্নষা হক্য়ক্ছ)

 এমন টি্ষন ম্ষনয়ুষর স্ষয়থ টমল্ষ-টমশ্ষ 
িয়র থ্ষয়িন য্ষর যক্ষ আয়ে

 স্্ষয়স্যের ক্দি টথয়ি এমন এি অিস্্ষ ি্ষ 
জীিন য্ষত্র্ষর ম্ষন য্ষ আপন্ষর টর্ষে 
প্রক্তয়র্ষ্ কমত্ষয়ি দু্িথেল িয়র টদয়।

 যক্দ আপক্ন টি্ষন জন্ষিীণথে ক্িংি্ষ 
পয়থে্ষপ্ত পক্রম্ষয়ন আয়ল্ষ-
ি্ষত্ষয়সর িযেিস্্ষ টনই এমন 
টি্ষন ি্ষসস্্ষয়ন িসি্ষস 
িয়র থ্ষয়িন।

 যক্দ আপক্ন টি্ষন 
স্্ষস্যে টসি্ষ ক্িংি্ষ 
সম্ষজিয়মথের আওত্ষয় 
ি্ষজ িয়র থ্ষয়িন

সুপ্ত যক্ষ   
প্রক্তিষার অক্পক্ষা 
প্রক্তক্রষাধ ভষাল



সক্রিয় যক্ষাঃ সক্রিয় যক্ষার ক্িক্িৎসষার  
জন্য িমপক্ক্ ছয় মষাক্সর ক্িক্িৎসষা প্রক্য়ষাজন 
এবং সষাধষারণত িষার ধরক্নর এক্টিবষাক্য়ষাটিি 
দেওয়ষা হয়।

সপু্ত যক্ষাঃ সুপ্ত যক্ষার ক্িক্িৎসষা সব সময়ই 
িম সমক্য়র হক্য় থষাক্ি এবং এক্ত সক্রিয় যক্ষার 
ক্িক্িৎসষার তুলনষায় িম এক্টিবষাক্য়ষাটিক্ির 
প্রক্য়ষাজন হয়।

যক্ষার ক্িক্িৎসষার দক্ক্রে, সিল ধরক্নর ঔষক্ধই 
পষাশ্বপ্রক্তক্রিয়ষা দেখষা ক্েক্ত পষাক্র, ক্িন্ত আপনষার 
যক্ষার ক্িক্িৎসি অথবষা নষাস্স আপনষাক্ি সহষায়তষা 
িরষার জন্য ক্নক্য়ষাক্জত থষািক্বন।

যক্ষর ক্িক্িৎস্ষ ক্িষয়য়

আপনষার মক্ধ্য যক্ষার দিষান লক্ণ দেখষা ক্েক্ল ক্িংবষা 
আপনষার মক্ধ্য সুপ্ত যক্ষা থষািক্ত পষাক্র এমন আশংঙ্ষা 
িরক্ল আপনষার এপক্য়টিক্মক্টির জন্য আপনষার 
দজনষাক্রল প্রষািটিশনষার বষা ক্জক্পক্ি িল িরুন। 

যক্ে আপনষার জন্য দিষান ক্জক্প নষা থষাক্িন তক্ব 
তষাহক্ল আপক্ন এই ক্লংক্ির www.nhs.uk মষাধ্যক্ম 
তষাক্লিষাভুক্ত হক্ত পষাক্রন। UK-দত দজনষাক্রল 
প্রষািটিশনষার বষা ক্জক্প পক্রক্ষবষা সিক্লর জন্য 
দখষালষা। 

এ্যষাপক্য়টিক্মটি িলষািষাক্ল, আপনষার মক্ধ্য যক্ষার 
দিষান লক্ণ আক্ছ ক্িনষা এবং আপনষার যক্ষার ঝঁুক্ি 
িতটুকু তষা ক্নণ্সয় িরক্ত ডষাক্তষার আপনষাক্ি ক্িছু প্রশ্ন 
িরক্বন। এরপর ডষাক্তষার আপনষাক্ি ক্তনটি পরীক্ষার 
মক্ধ্য দয দিষান এিটি সুপষাক্রশ িরক্ত পষাক্রনঃ

• টিক্ি ক্কিন টেষ্ট অথি্ষ রয়তের পক্রক্ষ – 
আপন্ষর ময়্যে টিক্ি িযে্ষিয়েক্রয়্ষ আয়ে 
ক্িন্ষ ত্ষ জ্ষনয়ত এই দইু ্রয়নর পরীক্ষ 
ির্ষ হয়।

• িুয়ির এক্স-টর – ফুসফুয়স সক্রিয় যক্ষ 
আয়ে ক্িন্ষ ত্ষ এর ম্ষ্যেয়ম য্ষি্ষই ির্ষ 
হয়।

এই সিল পরীক্ষা িরষার পর দসখষাক্ন দসখষাক্ন 
যক্ে দিষান ইক্তবষািি ফলষাফল পষাওয়ষা যষায় 
তক্ব, আপনষাক্ি বষাড়ক্ত ক্িছু পক্রক্ষা-ক্নরীক্ষা 
িরষাক্নষা হক্ব এবং যক্ষা ক্বক্শষজ্ঞ দ্ষারষা আপনষার 
যথষাযথ ক্িক্িৎসষা িরষা হক্ব।

যক্ষর পরীক্ষ প্রসয়গে

ক্িস্্ষক্রত তথযে ও সহ্ষয়ত্ষর উৎস

TB Alert – যুক্তরষাক্জ্যর জষাতীয টিক্ব ি্যষাক্রটি
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টিক্ব-র সষাক্থ সংক্লিষ্ট মষানষুক্ের সহষায়তষা  
ও পরষামশ্স

NHS Choices
www.nhs.uk
টিক্ব সম্পক্ি্স  তথ্য 
এবং ক্জ-ক্প -র সষাক্থ 

নক্থভুক্ত হওয়ষার জন্য 
সহষায়তষা


