
દદદીઓ માટે માહિતી

ક્ષય રોગ (ટીબી)  
ઉપચાર:

હું મારી ટીબી ની દવાઓ લેવા નું કેવી રીતે યાદ રાખી 
શકું છુ?
એ એટલું સરળ નથી! 

તમારે ઓછામાં ઓછા છ મહિના માટે ટીબી દવાઓ લેવી પડશે, જેથી કરીને 
તમારે નનયનમત ક્રમ બનાવવો પડશે. અિીં અમારા સૂચનો છે:
~	દરરોજ એક જ સમયે ગોળીઓ લો અને તેને તે જ જગયાએ રાખો
~	સાપ્ાહિક હડસપેનસર માં તમારી ગોળીઓ મૂકો
~	દરેક હદવસે કૅલેનડર પર તમે તમારા ટીબી દવાઓ લીધા પછી નનશાન 

લગાવો 
~	તમે ગોળીઓ લેવા માટે એલામ્મ રાખો જેથી તમને યાદ આપાવી શકે 
~	કુટુંબના એક સભયને અથવા નમત્ર ને કિો કે તે તમારા "સારવાર સાથી" 

બને અને તમને ગોળીઓ લેવા માટે યાદ અપાવે. 
~	જો તમે તમારી ટીબી દવાઓ માથી એક માત્રા ચૂકી ગયા છો તો તમારા 

ડૉકટર કે નસ્મ કિો - તેઓ ગુસસે નહિં થાય અને તેઓ તમને મદદ 
કરવાનો પ્રયાસ કરશે

તમે તમારી તમામ તબીબી મુલાકાતો નનભાવો. જેથી તમારા ડૉકટર કે નસ્મ 
જોઈ શકે કે તમે કેમ છો.

સીધા નનરીક્ષણ હેઠળ સારવાર 
તમે બધી લઇ ટીબી દવાઓ લો છો તેની ખાતરી કરવી મુશકેલ િોઈ શકે 
છે. તે ખાસ કરીને મુશકેલ િોઈ શકે જો તમારં ટીબી સૌથી સામાનય ક્ષય 
રોગની સારવાર માટે ઉપયોગમાં લેવાતી દવાઓ માટે પ્રનતરોધક છે કે પછી 
તમે અનય દબાણ િેઠળ છે. આ સારા સમાચાર એ છે કે એક મદદ છે તે 
ને સીધા નનહરક્ષણ િેઠળ સારવાર કિેવામા આવે છે ટૂંકા રૂપ માં તેને ડોટ 
(DOT) સારવાર કિેવાય છે.

ડોટ તેમની સારવાર દરનમયાન લોકોની મદદ કરવા નો માગ્મ છે. તેમને 
ગોળીઓ સાથે મોકલાવા ને બદલે, તમે લેવા માટે તમારા સથાનનક 
િોસસપટલ કે ફામ્મસી માં આવશો, અથવા નસ્મ તમારા ઘરમાં આવી શકે. 
આનો અથ્મ કે તમારી સાથે વાત કરવા માટે કોઈ છે, અને તેઓ ખાતરી કરશે 
કે તમે તમારી તમામ ટીબી દવાઓ તમે સાજા થઈ જાવ તયાં સુધી લેતા રિો. 

ટીબી ને લગતી વધુ માહિતી કે માંદગી નવષે ખરેખરી વયસકતઓ નો અનુભવ 
જાણવા મુલાકાત લો www.thetruthabouttb.org 

ટી
બ

ી એ
લટ

્ટ બ
ાંય

ધર
ી દ્

ારા
 મ

યા
્મહદ

ત 
કંપ

ની
 છ

ે, 
ઇંગ

લેન
ડ 

મા
ં 3

60
65

28
 ન

ંબ
ર 

સ
ાથ

ે ન
ોંધ

ાય
ેલી

 છ
ે. ર

નજ
સટ

ડ્ટ 
ચ

ેહરટ
ી ન

ંબ
ર.

 1
07

18
86

.  
de

si
gn

: w
or
ks
on
g,

 lo
nd

on
 0

20
 8

35
2 

83
00

 
 

 
Re

vi
se

d 
20

13

યાદ રાખો: તમારા ટીબી નર્સ છે જે તમને તમારી સારવાર દરમનયાન 
સલાિ આપે છે અને મદદ કરે છે. જો તમે તમારી સારવાર દરમ્યાન 
કઈક બરાબર નથી અનુભવતા અથવા તો તમે તમારા ટીબી દવાઓ વનશે 
ચોક્કસ નથી તો તમારા ટીબી નર્સનો સંપર્ક કરો.
તમારા ટીબીના નસ્મ છે:

તમારા િોસસપટલના ડોકટર છે:

ટેલીફોન:

ઈમેલ:

TB Alert, Community Base, 113 Queens Road,  
Brighton, BN1 3XG
ફોન: 01273 234029 www.tbalert.org

જો તમારે ટીબી વનશે વધારે માિનતી મેળવવી િોય, અથવા ટીબી એક્શન ગ્રુપ 
(TBAG) વનશે વધુ જાણવા માંગો છો 01273 234770 પર કૉલ કરો.

ટીબી એલટ્ટ, યુ.કે.ની રાષ્ટ્ીય ક્ષય ચેહરટી છે. અમારા પ્રોજેકટ યુ.કે., 
ભારત અને આહરિકામાં ચાલે છે અને અમે એક વૈશ્વિક સમસયા તરીકે 
ટીબી ને િલ કરવા આંતરરાષ્ટ્ીય ભાગીદારરો સાથે કામ કરીએ છીએ. 
અમારી પ્વૃશ્તિઓ ત્રણ મુખય ક્ષેત્રરો પર કેન્દ્રિત છે:
~	ટીબી બાબતે જાિેર 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 પિોંચાડી શકાય 

~	ટીબી ના રરોગીઓ ની કાળજી માટે ઉપલબધ સ્રોતરો સુધારવા માટે 
હિમાયત 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. 

આ પત્રનકામાં આપેલ ક્ષય રોગ નનદાન અને સારવાર સંબંધમાં કોઈપણ જાણકારી નો ઉદ્દેશ્ય આ વનષય 
પર માત્ર સામાન્ય માિનતી આપવાનો છે. તે નો ઉદેશ્ય દાક્તરો, ફાર્માસનસ્ટ અથવા દર્દીની સંભાળ 
લેનારા અન્ય આરોગ્યસંભાળ વ્યાવસાયનક ના જ્ઞાન, કુશળતા, કૌશલ અને નનર્ણય ના અવેજી તરીકે 
નથી. આ પત્રનકા માં સમાવવા માં આવેલ કોઈ પણ માિનતી નો વપરાશ નનદાન કે સારવારના નનર્ણયો 
માટે થાય તે ધ્યેય નથી. નનદાન અને સારવારને લગતા પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓ માટે આરોગ્યસંભાળ 
વ્યાવસાયનક નો સંપર્ક કરો. 

Tuberculosis Treatment Gujarati



ક્ષય રોગ (ટીબી) એક સાધય રોગ છે અને યુ.કે. માં તેનો ઉપચાર સહુને 
માટે મફત છે. આ પનરિકા માં તમને તેના ઉપચાર નવષે જણાવવામાં 
આવશે જેથી તમે જલદીથી સાજા થવા માટે ઉતસાહહત રહો. 

ક્ષય રોગ શું છે? 
ક્ષય રોગ (ટીબી) બેકટેહરયાને કારણે થતી બીમારી છે. સામાનય રીતે ટીબી 
ફેફસાંને અસર કરે છે, પરંતુ તમને તમારા શરીરના કોઇ પણ ભાગમાં ટીબી 
થઈ શકે છે. ટીબીનો એનટીબાયોટીક કોસ્મ વડે ઇલાજ શકય છે, આ કોસ્મ 
સામાનય રીતે છ મહિના સુધી ચાલતો િોય છે. ફેફસાં અથવા ગળામાં થતો 
ટીબી માત્ર ચેપી પ્રકાર િોય છે, જેનો અથ્મ છે કે તેનાથી અનય લોકોને 
ચેપ લાગી શકે છે. મોટા ભાગના લોકો જો યોગય દવા લેવી શરૂ કરે તો બે 
અઠવાડીયા ની અંદર ચેપ રિેશે નિીં.

કેવી રીતે ટીબી ઓળખાય છે?
જયારે કોઈ ને ફેફસાંમાં કે ગળામાં ક્ષય રોગ િોય અને તે ખાંસે કે છીંક ખાય 
તો ટીબીના બેકટેહરયા િવામાં ભળે છે અને અનય લોકો દ્ારા શ્ાસ માં 
લેવાઈ શકે છે. જો તમે ક્ષય વાળી વયસકત સાથે ઘણા સમય થી સંસગ્મમા 
િોવ ઉદાિરણ તરીકે, એક જ ઘરમાં રિેતા િોય તો તમને ટીબી નો ચેપ 
લાગે તેવી શકયતા વધુ છે. બસ અથવા ટ્ેનમાં ટીબી ગ્રસત વયસકતની 
બાજુમાં બેસવાથી તમને ટીબી થાય તેવી સંભાવના ઓછી છે કારણ કે ચેપ 
ના જોખમ માટે સામાનય રીતે ઘણા કલાકો સુધી સંપક્ટમાં રિેવું જરૂરી િોય 
છે. ટીબી થૂંકવા દ્ારા અથવા કપ રકાબી, અને કાંટા ચમચી જેવી વસતુઓ 
વાપરવાથી નથી ફેલાતો. 

ટી.બી નો ઉપચાર કેવી રીતે થાય છે? 
ટીબી ના ઉપચાર માટે ચોક્કસ એંટીબાયોટીક નું નમશ્રણ આપવા માં આવે 
છે જે ઓછા માં ઓછા છ મહિના લેવાની િોય છે. ઉપચાર નો સમયગાળો 
તેના પર આધાર રાખે છે કે ટીબી ના બેકટેહરયા ટીબી ના ઉપચાર માં 
વપરાતી કોઈ દવા સામે પ્રનતકારક છે કે નિીં અને તમારા શરીર માં ટીબી કયાં 
થયો છે. 

ટીબી માથી સંપૂણ્ણપણે સાજા થવા માટે સારવાર નો સમગ્ર કોસ્ણ પૂરો 
કરવો તે જ મારિ રીત છે.

ટીબી માથી સંપૂણ્ણપણે સાજા થવા માટે સારવાર નો 
સમગ્ર કોસ્ણ પૂરો કરવો તે જ મારિ રીત છે.
તમારા ટીબી ડોકટર કે નસ્મ સામાનય રીતે ચાર જુદી જુદી દવાઓથી તમારો 
ઉપચાર શરૂ કરી શકે છે. જે આ પ્રમાણે છે: 
~	હરફંપીસીન (Rifampicin)
~	આઇસોનનયાહિદ (Isoniazid)
~	પયરહિનામાઈડ (Pyrazinamide)
~	એથાંબયુટોલ (Ethambutol)

તમને આ બધી દવાઓ એક ગોળી ના રૂપ માં આપી શકાય છે. જેનું નામ 
વોરાસકટવ (Voractiv) છે. આઇસોનનયાહિદ (Isoniazid), હરફંપીસીન 
(Rifampicin) અને પયરહિનામાઈડ (Pyrazinamide) ને એક ગોળી 
ના રૂપ માં આપી શકાય તે ગોળી નું નામ હરફાટેર (Rifater) છે. 

બે મહિના પછી ઉપચાર માં માત્ર બે દવાઓજ ચાલુ રાખવા માં આવી શકે 
છે આઇસોનનયાહિદ (Isoniazid) અને હરફંપીસીન (Rifampicin). 
આ દવાઓ ને  એક ગોળી ના રૂપ માં આપી શકાય છે તે ગોળી નું નામ 
રીહફનાિ (Rifinah). 

ટીબી ની દવાઓ સુરનક્ષત છે?
ટીબી દવાઓ કયારેક અનય કોઇ દવા જેમ આડઅસર કરી શકે. નવનવધ 
દવાઓ અને તેમની આડઅસરો નવશે જાણકારી ટીબી સકલનનક સટાફ પાસે 
થી મેળવી શકાય છે. ઉદાિરણ તરીકે, તેઓ તમને અનય ટીબી એલટ્ટ 
પનત્રકા આપી શકે છે જેનું નામ છે તમારાં ક્ષય રોગ (ટીબી) ની દવાઓ 
નવષે. 

જયારે તમારા તમારા ડૉકટર અનય દવાઓ સૂચવે તયારે તમે તેને કિો કે 
કે તમે ટીબી ની સારવાર િેઠળ છો કારણ કે તે સંપક્ટ માં આવી શકે છે. 
ખાસ કરીને, તે હોર્મોનસને લગતી ગર્ભનનરોધક ગોળી (મૌનખક ગોળી, 
પ્રતયારોપણની અથવા અનય) ની અસરકારકતા ઘટાડે છે, તેથી મહિલાઑ 
જયારે ટીબીની દવાઓ લેતા િોય તયારે તેમણે વધારાના ગભ્મનનરોધક 
માધયમનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તમારા નસ્મ કે ડૉકટર ની સલાિ લો. 

અગતયનું: ટીબી દવાઓ ચાલુ િોય તયારે તે તમારા યકૃત પર વધારાની 
દબાણ મૂકે છે. તેથી જયારે પણ તમે ટીબી ના ઉપચાર િેઠળ છો તયારે કોઈ 
પણ પ્રકાર નો દાર ન પીવો. જો તમારે પીવો જરૂરી જ છે, તો મધયમ પીવું 
મિતવનુ છે.

હરફંપીસીન (Rifampicin), આઇસોનનયાહિદ (Isoniazid), 
પયરહિનામાઈડ (Pyrazinamide) અને એથાંબયુટોલ (Ethambutol) 
ગભા્મવસથા માં લેવી સુરનક્ષત છે.

હું દવા કેટલી વાર લઉં? 
તમારા ડૉકટર ના નનદદેશ અનુસાર ટીબી દવાઓ નનયનમત લેવાવી જોઈએ. 
જો તમે તમારા ટીબીની દવાની એક માત્રા પણ લેવા નું ભૂલી ગયા છો, તો 
તમને યાદ આવે કે તરત જ લઈ લો. જોકે, જો તે લગભગ તમારી આગામી 
માત્રા માટે નો સમય િોય તો, પછી તમે ચૂકી ગયા છો તે માત્રા ના લો. 
બમણી મારિા કયારેય ન લો. જો તમે તમારા ગોળીઓ લેવાનું યાદ નથી 
રિેતું તો િંમેશા તમારા ડૉકટર અથવા નસ્મ ને જણાવો..

જો હું મારી સારવાર પૂરી નથી કરતો તો શું થશે?
એકવાર તમે ટીબી દવાઓ શરૂ કરશો તો થોડી વાર પછી તમને સારં 
લાગશે. પરંતુ તમને આપેલા નનદદેશ અનુસાર જો તમે પૂણ્મ માત્રા અને 
પૂણ્મ સમય ની દવાઓ પૂરી નથી કરતાં તો ટીબી તમારા શરીર માં િજી 
ઉપસસથત છે.

જો તમે તમારી સારવાર પૂણ્મ નથી કરતાં:
~	તમે વધુ ગંભીર બીમાર પડી શકો છો. 
~	તમે ટીબી અનય લોકો ને ફેલાવી શકો છો 
~	તમે ટીબી ની દવાઓ સામે નબન અસરકારક બની શકો છો 
~	તમારી ક્ષય રોગની સારવાર લાંબી ચાલી શકે છે 

હું સહાય માટે કયાં જઇ શકું છુ? 
જો તમે ટીબી દ્ારા ગ્રસત છો, તો મદદ ઉપલબધ છે. તેથી તમે એકલા છો 
તેવું ન અનુભવો.

તમારા ટીબી નસ્મ તમારા ટીબી સારવાર ની સિાય માટે ઉપલબધ છે. ધયાન 
રાખો કે તમે તમારી બધી મુલાકાતો માં િાજરી આપો અને જો તમને ગોળીઓ 
લેતા કોઇ મુશકેલી આવી રિી છે તો આરોગય વયાવસાનયકને જણાવો. 

પિેલા કોઈ ને પણ ટીબી રોગ િતો અને િવે જે સારા થઈ ગયા છે તેમની 
સાથે વાત કરો એ તમને ફાયદો કરશે. ટીબી એલટ્ટ, જે યુ.કે.ની રાષ્ટ્ીય 
ટીબી ચેહરટી છે, ટીબી ઍકશન ગ્રુપ (TBAG) ના કોઈ સભય ને તમારી 
સાથે સંપક્ટ માં મૂકી શકે છે. તેઓ તમારી સાથે વાતચીત કરશે અને તમારી 
સારવાર દ્ારા મદદ કરવા માટે ખુશ રિેશે. 

યાદ રાખરો કે બધી દવાઓ સુરશ્ક્ષત અને બાળકરો થી દૂર રાખરો

“મને ખરેખર ગોળીઓ લેવાનું નથી ગમતું, કોને 
ગમે? પરંતુ મને ખબર હતી કે મારે લેવીજ પડે તેમ 
છે કારણ કે હું મારા બાળકોને ટીબી નથી આપવા 
માગતી કે મારે ટીબીની દવા ના પ્રતતરોધક નથી થવું, 
જ્ારે પણ મારી સારવાર સમાપ્ત થઈ ત્ારે મે રાહત 
અનુભવી કે મારો ટીબી સંપૂણ્ણ પણે નાબૂદ થઈ 
ગ્ો છે.” 
નતાલિ, ટીબી દદદી વકીિ, ટીબી એક્શન ગ્રૂપ 


