
আমি মি ভাবে টিমে’র মেষবে আবরা তথ্যসিহূ 
পেবত োমর?
যমি আেমি আবরা তথ্যসিহূ চাি তাহবে আেমি মিম্নমেমিবতর 
সাবথ পযাগাবযাগ িরবত োবরি:

আেিার ডাক্ার ো িাস্স
(মেিািবূে্য অিেুামিত তথ্যসিহূ এেং পিাভাষীর েমরবষো 
োওো যাে।)

োেমেি পহলথ ইংে্যান্ড – সুপ্ত টিমে’র েরীক্া এেং মচমিৎসা
https://www.gov.uk/tuberculosis-
screening#latent-tb-infection-ltbi

টিমে সংক্ান্ত সবত্যর ওবেেসাইট
http://www.thetruthabouttb.org/what-is-tb/ 
latent-tb/

এিএইচএস চবেবসস (NHS Choices)
http://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis/ 
pages/introduction.aspx
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সুপ্ত টিমে েরীক্া এেং 
মচমিৎসা: পরাগীবির 
জি্য তথ্যসিহূ



আিাবি পিি সুপ্ত যক্ষাবরাবগর (টিমে) েরীক্া 
প্রিাি িরা হবেবি?
আেিাবি এিটি মেিািেূ্য টিমে েরীক্া িরার সুোমরশ পিো 
হবেবি পিিিা আেমি এিটি এিি পিশ পথবি যুক্রাবজ্য (ইউ.
পি) এবসবিি পযিাবি টিমে সাধারণত হবে থাবি। এই েরীক্াবত 
িুেই তাড়াতামড় এিটি রক্ েরীক্া িরা হবে এেং িবেিটা 
প্রশ্ন মজজ্াসা িরা হবে।

যক্ষাবরাগ িী?
টিমে এিটি এিি ধরবির পরাগ পযটা োেুোমহত ে্যািবটমরোর 
(জীোণ)ু িারবণ পিিা পিে। টিমে’র ে্যািবটমরো আেিার 
শরীবর ঘুমিবে থািবত োবর, প্রােই অবিি েির ধবর এেং তার 
িারবণ আেিার পিাি ধরবির অসুস্থতাও পিিা পিে িা। এটাবি 
সুপ্ত টিমে েো হে। 

িিিও িিিও এই সুপ্ত টিমে’র ে্যািবটমরো ‘পজবগ উঠবত’ 
োবর এেং তার িারবণ আেমি অসুস্থ হবে েড়বত োবরি। 
এটাবি যক্াবরাগ (সমক্ে টিমে) েো হে এেং যিি আেমি 
িািষুবির টিমে’র মেষবে িথা েেবত পশাবিি তিি তারা এই 
েমরমস্থমতর মেষবে িথা েেবিি। যক্ষাবরাবগর েক্ণগুবোর 
মেষবে জািা গুরুত্বেূণ্স – িামশ, জ্বর, কু্ধািান্্য, রাবতর পেোে 
ঘাি পিো, ওজি িবি যাওো এেং ক্ামন্ত পোধ িরা – এেং 
ডাক্াবরর িাবি যাওো যমি আেিার িবধ্য উক্ পিাি েক্ণ 
পিিা পিে পিিিা আেিার হেবতা যক্ষাবরাগ হবত োবর। 

আিাবি পিি সুপ্ত টিমে’র জি্য েরীক্া িরবত 
হবে?
যমি আেিার শরীবর সুপ্ত টিমে’র ে্যািবটমরো পথবি থাবি 
তাহবে িবশর িবধ্য এি সম্ােিা রবেবি পয ভমেষ্যবত এই 
ে্যািবটমরো পজবগ উঠবত োবর এেং আেমি অসুস্থ হবে েড়বত 
োবরি। যমিও সাধারণত মচমিৎসার িাধ্যবি যক্ষাবরাগবি 
সামরবে পিো পযবত োবর তেওু অসুস্থ িা হবে েড়াটাই অবিি 
ভাবো হবে। 

পসৌভাগ্যক্বি, সুপ্ত টিমে’র ও মচমিৎসা িরা পযবত োবর। এটা 
আেিাবি অসুস্থ হবে েড়া পথবি সুরক্া মিবে আেিার মিবজর 
স্াস্থ্য রক্া িরবে এেং আেিার েমরোর এেং েনু্বিরবি 
টিমে’র ে্যািবটমরোর সংক্িণ পথবি োঁমচবে রািবে।

আিার পিি টিমে হওোর ঝঁুমি রবেবি?
আেিার পেমশ ঝঁুমি রবেবি যমি আেমি পিাি এিি পিবশ 
পথবিবিি পযিাবি টিমে পরাগটা িুেই সাধারণত হবে থাবি। 
আেমি হেবতা ইউবি আসার আবগ সুপ্ত টিমেবত আক্ান্ত 
হবেবিি।

যমি আিার রক্ েরীক্া েমজটিভ হে তাহবে িী 
হবে?
যমি আেিার রক্ েরীক্া পিিাে পয আেিার সুপ্ত টিমভ রবেবি 
তাহবে আেিার ডাক্ার ো িাস্স আেিাবি অ্যামন্টোবোটিি 
মচমিৎসা প্রিাি িরবেি। এই মচমিৎসাটি মতি ো িে িাস 
চেবত োবর। আেিার ডাক্ার আেিাবি আেিার পিিাবশািা 
(পিোর) এেং আেিার মচমিৎসা েূরণ িরার গুরুবত্বর মেষবে 
েমুঝবে পিবেি। পযিি সে ধরবির ওষুবধর পক্বরে হে ঠিি 
পতিি এবতও মিিু োর্্স প্রমতমক্োর অল্প ঝঁুমি রবেবি পযগুবোবি 
সািোবত আেিার ডাক্ার ো িাস্স সাহায্য িরবত োবরি।

এরের আিার িী িরা উমচত?
অিগু্রহ িবর মিমচিত িরুি পয আেমি সুপ্ত টিমে েরীক্ার জি্য 
আেিার মজমে’র মিিট যাি। যমি আেিার পিাি প্রশ্ন পথবি 
থাবি তাহবে অিগু্রহ িবর পসগুবো আেিার মজমে’র সাজ্স ামরবত 
মজজ্াসা িরুি।

আিার েমরণািগুবো পি মি পশোর িরা হবে? 
আেিার েরীক্া পথবি োওো তথ্যসিহূ আিাবির জািাবত 
োবর পয আিরা িতটা ভাবো ভাবে পসই সিে িািষুবির 
িাবি পেৌঁিাবত োরমি যাবির সুপ্ত টিমে’র ঝঁুমি রবেবি। এবত 
আেিার িমিউমিটির সুরক্া িরবত সাহায্য প্রিাি িরা 
হবে। আেিার পডটাবি োেমেি পহলথ ইংে্যান্ড (Public 
Health England) (মেএইচই) (PHE) দ্ারা চাোবিা জাতীে 
সুপ্ত টিমে িায্সক্বির সাবথ পশোর িরা হবে এেং মিম্নমেমিত 
মেষেসিহূবি েঝুবত এই তথ্যসিহূ সাহায্য প্রিাি িরবে:
1. আেিার ে্যািগ্রাউন্ড এেং সুপ্ত টিমে’র ঝঁুমির িবধ্য 

মেংিগুবো েঝুবত;
2. আেিার পরিড্স বি জাতীে যক্ষাবরাবগর অমধসূচিার 

ডাটাবেবসর সাবথ মিমেবে প্রিাণ িরা পয সুপ্ত টিমে’র 
েরীক্া এেং মচমিৎসা সমক্ে যক্ষাবরাগবি প্রমতবরাধ 
িবর।

3. আেিার েরীক্ার েমরণািবি আেিার জি্য প্রবোজিীে 
পিাি মচমিৎসার েমরণাবির সাবথ মেংি িরা;

4. মিমচিত িরা পয পিেেিারে এি োর সুপ্ত টিমে’র জি্য 
আেিার েরীক্া িরা হে। 

যমি আেমি মিবজর ে্যমক্গত তথ্যসিহূ পশোর িরার জি্য 
সম্মমত িা পিি তাহবে আেমি এর পথবি ও পেমরবে আসবত 
োবরি এেং পসই েমরমস্থমতবত আিরা পিেে পসই প্রাসমগিি 
ে্যািগ্রাউন্ড এেং মচমিৎসা সংক্ান্ত েমরণািগুবো পশোর 
িরে যা পথবি আেিাবি পচিা িা পযবত োবর। এই মেষবে 
আবরা তথ্য মিম্নমেমিবত উেেব্ধ রবেবি www.england.
nhs.uk/ourwork/tsd/ig/ig-fair-process/। যমি আেমি 
পিাি ধরবির তথ্যসিহূ পশোর িরবত িা চাি ো আেিার 
আবরা মেেরবণর প্রবোজি হে এেং আেিার িাবি ইন্টারবিট 
অ্যাবসেস পিই তাহবে, মিম্নমেমিত ঠিিািাে মেিুি: 

Head of Public Accountability, 
Public Health England, 
Wellington House, 
133-155 Waterloo Road, 
London 
SE1 8UG


