
ક્ષય રોગ (ટીબી): 
તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તરો 
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TB Alert
Community Base
113 Queens Road
Brighton, BN1 3XG

ફોન: 01273 234029
www.tbalert.org

જો તમારે ટીબી જિશે િધારે માદિતી મેળિિી િોય, અથિા ટીબી એકશન 
ગ્રુપ (TBAG) જિશે િધરુ જાણિા માંગો છો 01273 234770 પર કૉલ 
કરો.

ટીબી એલટ્ટ, યુ.કે.ની રાષ્ટ્ીય ક્ષય ચેરરટી છે. અમારા પ્રોજેકટ યુ.કે., ભારત 
અને આરરિકામાં ચાલે છે અને અમે એક વૈશ્વિક સમસયા તરીકે ટીબી ને હલ 
કરવા આંતરરાષ્ટ્ીય ભાગીદારરો સાથે કામ કરીએ છીએ. અમારી પ્વૃશ્તિઓ 
ત્રણ મુખય ક્ષેત્રરો પર કેન્દ્રિત છે:
~	ટીબી બાબતે જાહેર અને વયાવસાશ્યક જાગૃશ્ત વધારવી અને દદદીઓને 

તેમની સારવાર દરમયાન ટેકરો પૂરરો પાડવરો 
~	કાનૂની આરરોગય સેવાઓ, સવૈન્્છક સંસથાઓ અને ટીબી ગ્રસત લરોકરોને 

એક સાથે લાવવા જેથી વધુ સારી રીતે ટીબી સેવાઓ નું આયરોજન કરી 
શકાય અને સેવાઓ ને પહોંચાડી શકાય 

~	ટીબી ના રરોગીઓ ની કાળજી માટે ઉપલબધ સ્રોતરો સુધારવા માટે 
રહમાયત કરવી ઉપરાંત ટીબી રરોગ ને રરોકવા અને શ્નયંત્રણ કરવા માટે 
નીશ્તઓ શ્વકસાવવી 

ટીબી ના રરોગીઓ ને માટે અસરકારક સારવાર વધુ ને વધુ ઉપલબધ થાય 
તેવા અમારાં સંસથાકીય શ્મશન ને આ કામ ટેકરો આપે છે. 

  રાત્રિ પરસેવો ઉધરસ!!  વજન ઘટાડો રાત્રિ પરસેવો
ઉધરસ!! ઉધરસ!! ઉધરસ!! રાત્રિ પરસેવો
ઉધરસ!!  રાત્રિ પરસેવો ઉધરસઉધરસ
ઉધરસ!! ઉધરસ!! 
 વજન ઘટાડો FEVER  રાત્રિ પરસેવો  વજન ઘટાડો 
ઉધરસ!!  રાત્રિ પરસેવો 
 રાત્રિ પરસેવો  વજન ઘટાડો ઉધરસઉધરસ
 રાત્રિ પરસેવો ઉધરસ!!  વજન ઘટાડો 
ઉધરસ!! ઉધરસ!! ઉધરસ!!  વજન ઘટાડો
 રાત્રિ પરસેવો વજન ઘટાડો  ઉધરસ
ઉધરસ!! રાત્રિ પરસેવો!  
 વજન ઘટાડો તાવ આવવો રાત્રિ પરસેવો  વજન ઘટાડો 
વજન ઘટાડો રાત્રિ પરસેવો 
તાવ આવવો રાત્રિ પરસેવો  વજન ઘટાડો ઉધરસઉધરસ
 રાત્રિ પરસેવો ઉધરસ!!  વજન ઘટાડો ઉધરસઉધરસ 
ઉઉઉઉ!! ઉઉઉઉ!! ઉઉઉઉ!! SWEATSWEIGHTઉLOSS

ટીબી અટકાવી શકાય છે?
ટીબી રોગ માટે એક રસી ઉપલબધ છે િે બીસીજી તરીકે ઓળખાય છે. 
જોકે, તે બધા દકસસાઓમાં કામ નથી કરતી અને તે સૌથી ટીબી િધરુ ગંભીર 
સિરૂપો ના ટીબી સામે નાના બાળકો માટે અસરકારક છે. યરુ.કે. માં બીસીજી, 
િે બાળકોને ટીબીના બેકટેદરયાના સંપક્ટ માં આિિા નો ભય િોય કે કેટલાક 
પરુખત િેમના કામકાિમાં તેમને િધરુ જોખમ છે તેઓને િ આપિામાં આિે છે.

બીસીજી જનયજમત મરુસાફરી કરનાર માટેની રસી નથી. જો તમે મરુસાફરી િેતરુઓ 
માટે બીસીજીની માંગો છો, તો તમારે કિાચ ખાનગી રીતે મરુકાિિા ની માટે 
પૈસા ની ચરુકિણી કરિાની રિેશે.

ટીબી કેટલો સામાનય છે? 
યરુ.કે.માં ટીબી છેલ્ી સિી ના પિેલા ભાગ માં િેટલો િતો તેના કરતાં ઓછો 
સામાનય છે, પરંતરુ ટીબી કેસોની સંખયા 1990 થી િધી રિી છે. ટીબી 
કેટલાક જિકાસશીલ િેશોમાં ખૂબ સામાનય છે જયાં ઘણા લોકો સરળતાથી 
િિાઓ મેળિી નથી શકતા.

કોઈ ને પણ ટીબી થઈ શકે છે?
િા, કોઈ ને પણ ટીબી થઈ શકે છે. ભૂતપૂિયા િિદીઓની યાિી માં યરુ.કે. 
કેજબનેટ મંત્ી, જિશ્વ જિખયાત ગાયકો અને આચયા જબશપ િેિા ઘણા લોકો 
નો સમાિેશ થાય છે, જોકે, િે લોકો ગરીબ રિેઠાણ ની પદરસસથજતમાં રિેતા 
િોય અથિા અપૂરતો આિાર િોય, તેમિ િે લોકો અનય બીમારીઓ થી 
અસરગ્સત છે િેમ કે તેમના એચ.આઇ.િી, િેમાં રોગ પ્રજતકારક શસકત 
નબળી પ્ડી જાય છે તેઓ ને ટીબી થિા ની સંભાિના છે. 

આમ તો કોઈ ને પણ ટીબી થઈ શકે છે પણ યરુ.કે. માં ટીબીના બેકટેદરયા 
સંપક્ટમાં આિે તેિરું ભાગયે િ બને છે. ટીબી સામે સૌથી અસરકારક બે 
સાિચેતી છે:
~	બીજા ને ચેપ ન ફેલાય તે માટે તિદરત જનિાન 
~	મિબૂત અને તંિુરસત પ્રજતકારક પ્રણાલી 

ટીબી ને લગતી િધરુ માદિતી કે માંિગી જિષે ખરેખરી વયસકતઓ નો અનરુભિ 
જાણિા મરુલાકાત લો www.thetruthabouttb.org

આ પત્રજકામાં આપેલ ક્ષય રોગ નજિાન અને સારિાર સંબંધમાં કોઈપણ િાણકારી નો ઉિ્િેશ્ય આ િજષય 
પર માત્ર સામાન્ય માિજતી આપિાનો છે. તે નો ઉિેશ્ય િાક્તરો, ફાર્માસજસ્ટ અથિા િર્િીની સંભાળ 
લેનારા અન્ય આરોગ્યસંભાળ િ્યાિસાયજક ના િ્ઞાન, કરુશળતા, કૌશલ અને નજર્ણય ના અિેિી તરીકે 
નથી. આ પત્રજકા માં સમાિિા માં આિેલ કોઈ પણ માિજતી નો િપરાશ નજિાન કે સારિારના નજર્ણયો 
માટે થાય તે ધ્યેય નથી. નજિાન અને સારિારને લગતા પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓ માટે આરોગ્યસંભાળ 
િ્યાિસાયજક નો સંપર્ક કરો. 

TB: Your Questions Answered Gujarati



ટીબી નું નનદાન કેવી રીતે થાય છે?
જો ્ડૉકટર ને લાગે કે તમને ફેફસાં અથિા ગળામાં ટીબીના રોગ ની શકયતા 
છે તમને એક (કફ) ગળફાનો નમૂનો આપિા નરું કિેિામા આિશે િે તેઓ 
ટીબીના બેકટેદરયા ની િાિરી ચકાશશે. જો ્ડૉકટર ને લાગે કે તમને તમારા 
શરીરના અનય ભાગમાં ટીબીના રોગ ની શકયતા છે, તેઓ કોષો, પ્રિાિી 
અથિા પેશીના નમૂનાની મિિથી પરીક્ષણ કરી શકે છે. તમને ચામ્ડીનરું 
પદરક્ષણ, લોિીનરું પદરક્ષણ અથિા એકસ - રે માટે પણ કિી શકાય છે. 

જો મને ટીબી થયો છે તો મારે હોસપીટલમાં રહેવું પડશે? 
ટીબી ના મોટા ભાગના રોગીઓ એ િોસસપટલમાં રિેિરું િરૂરી નથી, છતાં પણ 
જનિાનની પરુદટિ કરિા અથિા જો તમે ક્ષય રોગની સૌથી સામાનય ઉપચાર માં 
લેિાતી િિાઓ માટે કોઈપણ રીતે પ્રજતકારક છો કે નિીં તે તપાસિા તમારી 
થો્ડા સમય માટે ભરતી કરિામાં આિી શકે છે. 

મારા કુટુંબીજનોને શું જોખમ હોય શકે?
જો તમારં જનિાન થયરું છે કે તમને ક્ષય રોગ છે અને એનો બીજી વયસકતઓ 
ને ચેપ લાગી શકે છે તો ટીબી નસયા તમને િેની સાથે તમે સૌથી િધરુ રિો છો 
તેિા વયસકતઓ ની યાિી બનાિિાનરું કિેશે. તયારબાિ એ વયસકતઓ ને ટીબી 
ની તપાસ માટે િોસસપટલ બોલાિશે. તેઓ ના ટીબી લક્ષણો ને તપાસિામાં 
આિશે કે પછી તેમના ચામ્ડી, રકત નરું પરીક્ષણ કે એકસ રે લેિાનરું કિેિામા 
આિશે. 

ટી.બી નો ઉપચાર શું છે? 
તમારા ટીબી ્ડોકટર કે નસયા સામાનય રીતે ચાર િુિી િુિી િિાઓથી તમારો 
ઉપચાર શરૂ કરી શકે છે. િે આ પ્રમાણે છે: 
~	દરફંપીસીન (Rifampicin)
~	આઇસોજનયાદિિ (Isoniazid)
~	પયરદિનામાઈ્ડ (Pyrazinamide)
~	એથાંબયરુટોલ (Ethambutol)

તમને આ બધી િિાઓ એક ગોળી ના રૂપ માં આપી શકાય છે. િેનરું નામ 
િોરાસકટિ (Voractiv) છે. આઇસોજનયાદિિ (Isoniazid), દરફંપીસીન 
(Rifampicin) અને પયરદિનામાઈ્ડ (Pyrazinamide) ને એક ગોળી ના 
રૂપ માં આપી શકાય તે ગોળી નરું નામ દરફાટેર (Rifater) છે. 

બે મદિના પછી ઉપચાર માં માત્ બે િિાઓિ ચાલરુ રાખિા માં આિી શકે 
છે આઇસોજનયાદિિ (Isoniazid) અને દરફંપીસીન (Rifampicin). 
આ િિાઓ ને  એક ગોળી ના રૂપ માં આપી શકાય છે તે ગોળી નરું નામ 
રીદફનાિ (Rifinah). 

ટીબી દવાઓ આડઅસર કરી શકે છે?
ટીબી િિાઓ આ્ડઅસર ઉતપન્ન કરી શકે છે, જોકે િરેક િણ ને િરૂરી નથી 
કે થાય િ. સામાનય આ્ડઅસરો આ પ્રમાણે છે:

~	બીમાર પ્ડિરું અથિા ચક્કર આિિા 
~	ચામ્ડી માં ચાઠાં પા્ડિા 
~	ખાલી ચઢિી 
~	ફલૂ િેિાં લક્ષણો 
ખૂબ થો્ડા દકસસાઓમાં લોકો ને કમળો, કે િેમાં તિચા અથિા આંખો પીળી 
થાય છે, તેનો અનરુભિ કરી શકે છે. જો આવું થાય, તો તમારી દવા રોકી 
અને તરત જ ડોકટર નું ધયાન દોરવું જોઈએ.

દરફંપીસીન (Rifampicin) ને કારણે પેશાબ અને આંસરુ િેિા શરીરના અનય 
પ્રિાિી કેસદરયા લાલ રંગ ના આિી શકે છે. તે અનય િિાઓ સાથે પણ 
સંપક્ટ માં આિી શકે છે. ખાસ કરીને, તે હોર્મોનસને લગતી ગર્ભનનરોધક ગોળી 
(મૌજખક ગોળી, પ્રતયારોપણની અથિા અનય) ની અસરકારકતા ઘટાડે છે. 

એથાંબયરુટોલ (Ethambutol) ભાગયે િ જોિામાં તકલીફ (િાંખરુ 
અને લાલ/લીલા રંગ ખલેલ) નરું કારણ બની શકે છે. એથાંબયરુટોલ 
(Ethambutol) આપતા પિેલાં તમારા ્ડૉકટર કે નસયા તમારા માટે આંખ 
પરીક્ષણની ગોઠિણ કરી શકે છે. જો તમને એથાંબયુટોલ (Ethambutol) 
લેતી વખતે જોવામાં તકલીફ થાય તો દવા રોકી અને તમારા ડૉકટર 
અથવા નસ્સને તરત જ જાણ કરો. 

ધયાન રાખો : 
 તે મિતિનરું છે કે જયારે તમને તમારા ્ડૉકટર અનય િિાઓ સૂચિે તયારે 

તમે તેને કિો કે તમે ટીબી ની સારિાર િેઠળ છો 
 મદિલાઑ જયારે ટીબીની િિાઓ લેતી િોય તયારે તેમણે િધારાના 

ગભયાજનરોધક માધયમનો ઉપયોગ કરિો જોઈએ 
 જો તમે આ્ડઅસરો અનરુભિી રહ્ા િોય તો તમારા ટીબી નસયા કે ્ડૉકટર 

ને િણાિો 

હું સહાય માટે કયાં જઇ શકું છુ? 
જો તમે ટીબી દ્ારા ગ્સત છો, તો મિિ ઉપલબધ છે. તેથી તમે એકલા છો 
તેિરું ન અનરુભિો.

તમારા ટીબી નસયા તમારા ટીબી સારિાર ની સિાય માટે ઉપલબધ છે. ધયાન 
રાખો કે તમે તમારી બધી મરુલાકાતો માં િાિરી આપો અને જો તમને ગોળીઓ 
લેતા કોઇ મરુશકેલી આિી રિી છે તો આરોગય વયાિસાજયકને િણાિો. 

પિેલા કોઈ ને પણ ટીબી રોગ િતો અને િિે િે સારા થઈ ગયા છે તેમની 
સાથે િાત કરો એ તમને ફાયિો કરશે. ટીબી એલટ્ટ, િે યરુ.કે.ની રાટિટ્ીય ટીબી 
ચેદરટી છે, ટીબી ઍકશન ગ્ુપ (TBAG) ના કોઈ સભય ને તમારી સાથે 
સંપક્ટ માં મૂકી શકે છે. તેઓ તમારી સાથે િાતચીત કરશે અને તમારી સારિાર 
દ્ારા મિિ કરિા માટે ખરુશ રિેશે. 

ક્ષય રોગ (ટીબી) એક એવી બીમારી છે કે જેના નવષે લોકો વધારે નથી 
જાણતા. આ પનરિકામાં ટીબી નવશે તમારા વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્ોમાથી 
કેટલાક જવાબનો સમાવેશ કરવા માં આવયો છે.

ક્ષય રોગ શું છે? 
ક્ષય રોગ (ટીબી) બેકટેદરયાને કારણે થતી બીમારી છે. સામાનય રીતે ટીબી 
ફેફસાંને અસર કરે છે, પરંતરુ તમને તમારા શરીરના કોઇ પણ ભાગમાં ટીબી 
થઈ શકે છે. ટીબીનો એનટીબાયોટીક કોસયા િ્ડે ઇલાિ શકય છે, આ કોસયા 
સામાનય રીતે છ મદિના સરુધી ચાલતો િોય છે. ફેફસાં અથિા ગળામાં થતો 
ટીબી માત્ ચેપી પ્રકાર િોય છે, િેનો અથયા છે કે તેનાથી અનય લોકોને 
ચેપ લાગી શકે છે. મોટા ભાગના લોકો જો યોગય િિા લેિી શરૂ કરે તો બે 
અઠિા્ડીયા ની અંિર ચેપ રિેશે નિીં.

કેવી રીતે ટીબી થાય છે?
જયારે કોઈ ને ફેફસાંમાં કે ગળામાં ક્ષય રોગ િોય અને તે ખાંસે કે છીંક ખાય 
તો ટીબીના બેકટેદરયા િિામાં ભળે છે અને અનય લોકો દ્ારા શ્વાસ માં લેિાઈ 
શકે છે. જો તમે ક્ષય િાળી વયસકત સાથે ઘણા સમય થી સંસગયામા િોિ 
ઉિાિરણ તરીકે, એક િ ઘરમાં રિેતા િોય તો તમને ટીબી નો ચેપ લાગે તેિી 
શકયતા િધરુ છે. બસ અથિા ટ્ેનમાં ટીબી ગ્સત વયસકતની બાિુમાં બેસિાથી 
તમને ટીબી થાય તેિી સંભાિના ઓછી છે કારણ કે ચેપ ના જોખમ માટે 
સામાનય રીતે ઘણા કલાકો સરુધી સંપક્ટમાં રિેિરું િરૂરી િોય છે. ટીબી થૂંકિા 
દ્ારા અથિા કપ રકાબી, અને કાંટા ચમચી િેિી િસતરુઓ િાપરિાથી નથી 
ફેલાતો. 

ટીબી ના લક્ષણો શું છે? 
િે લોકો ક્ષય રોગ થી પીદ્ડત છે તેઓ ને નીચે પ્રમાણે લક્ષણો િોઇ શકે છે:
~	ત્ણ અઠિાદ્ડયાથી િધરુ સમય થી જો ઉધરસ આિે છે
~	તાિ (ખૂબ તાિ)
~	રાત્ે ઘણો પરસેિો િળિો
~	કોઈ કારણ િગર િિન ઘટિરું 
~	થકાિટ (અતયંત થાક)
~	ભૂખ ના લાગિી 

ટીબી ની જો તમારા ફેફસાં પર અસર િશે તો િ ઉધરસ આિશે. જો ટીબી 
શરીરના અનય ભાગમાં છે તો પી્ડા અને સોજો થઈ શકે છે. આ બધા લક્ષણો 
ટીબી ના બિલે અનય સમસયાઓના પણ િોઇ શકે છે, તેથી જો તમને જચંતા 
થતી િોય તો તમારા સથાજનક સિયારી અથિા સકલજનકના ્ડોકટર અથિા નસયા 
સાથે િાત કરિી જોઈએ. 


