
સુષુપિત ટીબી કવશે મારે શું જાણવું જોઈએ?



ટિયુબર િ્યુલોકસસ (ટીબી) ગંભીર બીમારી 
છે જે ્ોઈપણને અસર ્રી શ્ે છે. ટીબી 
બે િ્ટેકરયાને ્ારણે થાય છે, જે એરબોનરિ 
બની શ્ે છે જિયારે ્ોઇ ટીબી ધરાવનાર 
વાત ્રે તિયારે ફેફસામાં વાતો, ઉધરસ 
અથવા છીં્ આવે છે. 
જો તમે ટીબી બે િ્ટેકરયા શિવાસમાં લો છો, 
તો તરિણમાંથી એ્ વસિતુ બનશે:
• તમારું શરીર બે્િટેકરયાનો નાશ ્ર ેતે 

પહેલાં તેઓ નુ્સાન પહોંચાડે છે
• ટીબી બે્િટેકરયા તમન ેબીમાર બનાવ ે

છે - જેન ે‘સક્રિય ટીબી’ ્હેવાય છે
• તમારા શરીરમાં ટીબી બે્િટેકરયા 

કનદરિાધીન રહે છે - તેન ે‘સુષુપિત ટીબી’ 
્હેવાય છે.

સક્રિય ટીબી:  
જો તમ ેસક્રિય ટીબી ધરાવતા િો, તો તમ ે
વધુન ેવધ ુબીમારીનો અનુભવ થાય છે અને 
અનિય લો્ોમા ંટીબીનુ ંવિન ્રી શ્ો 
છો. સામાનિય લ્િષણોમા ંઉધરસ, તાવ, 
રાતરિ ેપરસેવો, વજનમા ંઘટાડો, ભૂખ અને 
થા્નો સમાવેશ થાય છે. સક્રિય ટીબીનો 
એનિટીબાયોકટ્િસથી ઉપચાર થઈ શ્ ેછે.

સુષુપિત ટીબી:  
તમ ેસુષુપિત ટીબી ધરાવતા િો તો તમન ે
લ્િષણો દેખાશ ેનિી ંઅને તમ ેઅનિય 
લો્ોમા ંટીબીનુ ંવિન ્રી શ્શો નિીં. 
આમ એટલા માટ ે્ ેટીબી બે્િટેકરયા 
તમારા શરીરમા ં‘કનદરિાધીન’ છે, તમારી 
પરિકત્ાર વિયવસિથા દિવારા કનયંકતરિત રિ ે
છે. જો્ે, બે્િટેકરયા ્ોઈપણ સમયે ‘જાગી’ 
શ્ ેછે, તમન ેબીમાર ્રી શ્ ેછે. તમારી 
રોગપરિકત્ાર્ શક્િત તણાવ િેઠળ આવે 
તો આ સંભાવના વધ ુછે. એનિટીબાયોકટ્ 
સારવાર આમ બનવાનુ ંરો્વામા ંમદદ ્રી 
શ્ ેછે.

જો તમે છેલિલા પાંચ 
વષરિમાં ઈંગિલેનિડમાં 
સિથાયી થયા છો?
ટીબી વધુ સામાનિય િોય તેવા 
દેશમાંથી તમે છેલિલા પાંચ વષરિમાં 
યુ.્ે.માં સિથાયી થયા િો, તો, તમને 
સુષુપિત ટીબી પરી્િષણ માટે 
આમંતરિણ મળી શ્ે છે. આ પરી્િષણ  
છાતીના એ્િસ-રેથી અલગ છે જે 
તમે તમારી કવઝા અરજી પરિક્રિયાના 
ભાગરૂપે મેળવી શ્ો છો.
તમારા ભાકવ સિવાસિથિયનુ ંર્િષણ 
્રવા માટ ેઆ આમંતરિણ સિવી્ારવુ ં
એ એ્ સારો કવચાર છે.

તમન ેખબર છે?
સારવાર કવના, 10 મા ં1 ત્ છે ્ ેજ ે
સુષુપિત ટીબી તમારા જીવન્ાળ 
દરકમયાન સક્રિય ટીબી બનશે.

તમે િજુ પણ ટીબી કવ્ાસ ્રી 
શ્ો છો જો તમે બીસીજી રસી્રણ 
્રાવેલ િોય -  બીસીજી 100% 
અસર્ાર્ નથી.

ટીબીના છાતીમા ં 
એ્િસ-ર ેફ્િત  
ફેફસાંમા ં 
સક્રિય ટીબી  
શોધી શ્ ે 
છે - તમ ેિજી  
પણ સુષુપિત  
ટીબી ધરાવી  
શ્ો છો.

ટીબી શું છે?

“સષુુુુપુિત 
ટીબી અને 

સારવાર કવના મૂ 
પરી્િષણ લિયે અને 

ગુપિત છ”ે



શુ ંમને ટીબીથી જોખમ છ?ે

ટીબીથી તમન ેવધ ુજોખમ રિેલુ ંછે  
જો તમે:

 ટીબી સામાનિય છે તેવા દેશ સાથ ે
તમે સંલગિન હો (નીચ ેન્શા 
પર ઘેરા વાદળીમાં)

 ટીબી ધરાવતા હોય, અથવા 
ધરાવતા હતા તેવા ્ોઇ 
વિયક િ્તને ઓળખતા હો

 તમારી રોગપરિકત્ાર્ શક્િતને 
નબળી પાડે તેવી સિવાસિથિય 
કસિથકત અથવા જીવનશૈલી હો

 ગીચ અથવા નબળા 
હવાદાર કનવાસમાં 
રહતેા હો

 આરોગિય અથવા 
સામાકજ્ સંભાળ 
વિયવસિથામાં ્ામ 
્રતા હો

સુષુપિત ટીબી - 
કનવારણ ઉપચાર 
્રતાં વધુ સારું છે



સક્રિય ટીબી: સક્રિય ટીબી માટે સારવાર 
ઓછામાં ઓછા છ મકિના લાગે છે અને 
સામાનિય રીતે ચાર એકનિટબાયોકટ િ્સનો 
સમાવેશ થાય છે.

સુષુપિત ટીબી: સુષુપિત ટીબી માટ ેસારવાર 
ઘણીવાર ટૂં્ા િોય છે અને સક્રિય ટીબીની 
સારવાર ્રતા ંઓછા એકનિટબાયોકટ્િસનો 
સમાવેશ ્ર ેછે.

ટીબીની સારવાર સાથે, તમામ દવાઓઓની 
જેમ આડઅસરો થઇ શ્ ેછે, પરંત ુતમારા 
ટીબી ્નિસલિટનિટ અથવા નસરિ તિયા ંતમારી 
સિાય માટ ેિશે.

ટીબી સારવાર કવશે

જો તમન ેટીબીના ્ોઇ લ્િષણો ધરાવતા 
િો અથવા તમે સષુપુિત ટીબી કવશે કચંકતત 
િો તો, એપોઇનિટમેનિટ માટે તમારી જી.પી. 
સજરિરી ્ૉલ ્રો.
જો તમારી પાસ ે્ોઈ જી.પી. ન િોય, તો તમે 
અિીં નોંધણી ્રાવવા કવશે જાણી શ્શો 
www.nhs.uk. યુ્મેાં દરે્ માટે જી.પી. 
સવેાઓ ખલુિલી િોય છ.ે  
તમારી કનમણૂ્ સમયે, ડૉ િ્ટર ટીબીથી 
તમારા જોખમને સમજવા અને સક્રિય 
ટીબીના લ્િષણો જોવા માટે પરિશિનો 
પૂછશે. ડૉ્િટર પછી તરિણ પરી િ્ષણોમાંથી 
એ્ની ભલામણ ્રી શ્ે છે:

• ટીબી તિવચા પરી્િષણ અથવા ર્િત 
પરી્િષણ - આ બ ેપરિ્ારના પરી્િષણ 
જોવા માટ ેછે ્ ેશું તમે ્િયારેય ટીબી 
બે્િટેકરયાના સંપ્રિમા ંઆવિયા ંછો.

• છાતીનો એ્િસ-રે - તે ફેફસાંમા ંસક્રિય 
ટીબીના કચહિનોની તપાસ ્ર ેછે.

જો તમે ્ોઈપણ પરી્િષણોમાંથી એ્માં 
િ્ારાતિમ્ પકરણામ ધરાવતા િો, તો 
તમને ટીબી કનષિણાતોની સંભાળ િેઠળ 
વધુ તપાસ પરી્િષણો અને યોગિય સારવાર 
આપવામાં આવશે.

ટીબી કનદાન કવશે

વધુ માકહતી અને સહાયના સિતરિોતો  
TB Alert –  યુ્ેની રાષિટરિીય ટીબી ચેકરટી
01273 234029 • info@tbalert.org
www.thetruthabouttb.org • www.tbalert.org
https://healthunlocked.com/tb-alert

ટીબી કવશ ેકચંકતત લો્ો માટ ેસિાય અને સલાિ

NHS Choices
www.nhs.uk

ટીબી કવશેની 
માકિતી અને જી.
પી. સાથે નોંધણી 
્રવામા ંમદદ


