
ਲੁਕਿੀਂ ਟੀਬੀ (TB) ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?



ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਪਛਲੇ ਪੰਜ 
ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 
ਵਟਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹ?ੈ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਪਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਵਿਚ 
ਵਟਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਅਵਜਹ ੇਦੇਸ਼ ਤੋਂ 
ਆਏ ਹ,ੋ ਵਜੱਥ ੇTB ਬਹੁਤਾ ਕਰਕ ੇਆਮ ਹ,ੈ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੁਕਿੀਂ TB ਦੀ ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਟੈਸਟ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ 
ਇਹ ਸੱਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਿੀਜ ੇਦੀ ਅਰਜੀ 
ਦ ੇਅਮਲ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਿਜੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਲਈ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪ੍ਿਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ 
ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹ?ੈ
ਵਬਨਾ ਇਲਾਜ ਦ ੇ10 ਵਿਚੋਂ 1 ਿਾਰੀ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੁਕਿੀਂ TB 
ਸਰਗਰਮ TB ਬਣ ਜਾਏਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ BCG ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ TB ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – BCG 
100% ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TB ਦ ੇਛਾਤੀ ਦੇ
ਐਕਸਵਰਆਂ  
ਨਾਲ ਵਸਰ਼ਿ  
ਿਿੇਵੜਆਂ  
ਵਿਚਲੀ  
ਲਰਗਰਮ TB  
ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ  
ਸਕਦਾ ਹੈ –  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ  
ਲਕੁਿੀਂ TB ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਪਵਦਕ (TB) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਵਕਸੇ ਨੰੂ 
ਿੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ TB ਦ ੇਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਕ ੇ
ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਹਿਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਰਕ ੇਹ ੋਸਕਦੀ 
ਹ,ੈ ਜਦੋਂ TB ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗ 
ਿਾਲੇ ਿੇਿਵੜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਖੰਘਦਾ ਹ ੈਜਾਂ 
ਵਨੱਛ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ TB ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਤੰਨ ਚੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ:

•  ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 
ਨੰੂ ਮਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ

• TB ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਬਮਾਰ 
ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹ ੈ– ਇਸ ਨੰੂ ‘ਸਰਗਰਮ TB’  
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

• TB ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸਥਲ 
ਰਵਹੰਦਾ ਹ ੈ– ਇਸ ਨੰੂ ‘ਲੁਕਿੀਂ TB’ ਵਕਹਾ  
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਗਰਮ TB: 
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਗਰਮ TB ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈ
ਵਕ ਬੁਖਾਰ ਿਧ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੰੂ TB ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਖੰਘ, 
ਬੁਖਾਰ, ਰਾਤ ਨੰੂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਿਜਨ ਘਟਣਾ, 
ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਥਕੇਿਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਐਟਂੀਬਾਇਓਵਟਕਸ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ TB ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੁਕਿੀਂ TB:
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲੁਕਿੀਂ TB ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਵਿਚ ਲੱਛਣ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ TB ਨਹੀਂ 
ਹ ੋਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕ ੇਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ TB ਦਾ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਵਿਚ ‘ਵਸਥਲ ’ ਰਵਹੰਦਾ 
ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਵਸਲਵਸਲਾ ਇਸ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ 
ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 
‘ਜਾਗ ’ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਕਰਕ ੇਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹ ੋ
ਜਾਂਦ ੇਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ
ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਵਸਲਵਸਲਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਟਂੀਬਾਇਓਵਟਕ ਇਲਾਜ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀਬੀ ਕੀ ਹ?ੈ

ਲੁਕਿੀਂ ਟੀਬੀ 
ਦੀ ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਮੁ਼ਿਤ ਅਤੇ 

ਗੁਪਤ ਹੈ



ਕੀ ਮਨੰੂੈ TB ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰੂ TB ਦਾ ਿੱਧ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜ:ੇ

 ਤੁਹਾਡ ੇਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਨ, 
ਵਜੱਥ ੇTB ਆਮ ਹ ੈ(ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਨਕਸ਼ੇ 
‘ਤੇ ਗੂੜ੍ੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ)

 ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 
ਵਜਸ ਨੰੂ TB ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਸੀ

 ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀ ਜਾਂ 
ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਵਜਹਾ 
ਹ,ੈ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਰੋਗ-ਰੋਧਕ ਵਸਲਵਸਲੇ 
ਨੰੂ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 
ਘੱਟ ਹਿਾਦਾਰ ਵਰਹਾਇਸ਼ 
ਵਿਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ

 ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਜਾਂ 
ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ 
ਸੈਵਟੰਗ ਵਿਚ ਕੰਮ 
ਕਰਦ ੇਹੋ

ਲੁਕਿੀਂ TB  
ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ   

ਰੋਕਥਾਮ ਵਬਹਤਰ



ਸਰਗਰਮ TB: ਸਰਗਰਮ TB ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 
ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਐਟਂੀਬਾਇਓਵਟਕਸ 
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੁਕਿੀਂ TB: ਲੁਕਿੀਂ TB ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਕਸਰ 
ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ 
TB ਦ ੇਇਲਾਜ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 
ਐਟਂੀਬਾਇਓਵਟਕਸ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਨਾਲ TB ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 
ਦ ੇਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਮਾੜੇ-ਅਸਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਤੁਹਾਡਾ TB ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਲਈ ਉੱਥ ੇਹੋਣਗੇ।

TB ਦ ੇਇਲਾਜ ਬਾਰੇ

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ TB ਦ ੇਕਈੋ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਕੁਿੀਂ 
TB ਬਾਰੇ ਵ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਮਲੁਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇGP ਸਰਜਰੀ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ GP ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ www.nhs.uk 
‘ਤੇ ਰਵਜਸਟ੍ਸ਼ੇਨ ਕਰਕ ੇਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
UK ਵਿਚ GP ਸਿੇਾਿਾਂ ਹਰ ਵਕਸ ੇਲਈ ਖੁੱਲੀ੍ਆ ਂਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ, ਡਾੱਕਟਰ TB ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅਤ ੇ
ਸਰਗਰਮ TB ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਘੋਖ 
ਕਰੇਗਾ। ਵਿਰ ਡਾੱਕਟਰ ਵਤੰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ 
ਦੀ ਵਸ਼ਿਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• TB ਦਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਖੂਨ ਟੈਸਟ – 
ਟੈਸਟ ਦੀਆ ਂਇਹਨਾਂ ਦ ੋਵਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ 
ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ TB ਦ ੇਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦ ੇਸੰਪਰਕ 
ਵਿਚ ਆਏ ਹੋ।

•  ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸਰੇ – ਇਹ ਿੇਿਵੜਆਂ ਵਿਚ 
ਸਰਗਰਮ TB ਦ ੇਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦਾ 
ਪਾੱਜੀਵਟਿ ਨਤੀਜਾ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ TB ਦ ੇ
ਮਾਵਹਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਰੋਗ-
ਵਨਦਾਨ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਿੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

TB ਦ ੇਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਬਾਰੇ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਸ੍ੋਤ
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