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સેિાઓ મળી શકે છે)
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છૂપા ટીબીની તપાસ 
અને સારિારઃ દદદીઓ 
માટે માહિતી



મને છૂપા ટ્બુરક્લુોવસસ (ટીબી)ની તપાસ 
કરાિિાનુ ંશા માટે કિિેામા ંઆવ્ુ ંછે?
છૂપા ટીબીની મફત તપાસ કરાિિાની તમને ભલામણ 
એટલા માટે કરિામા ંઆિી છે કે તમે એિા દેશમાથંી ્કેુ 
આવયા ંછો જયા ંટીબી એક સાધારણ બીમારી છે. તેમા ં
માત્ એક ઝડપી ્લડ ટેસટ (લોિીની તપાસ) કરિામા ં
આિે છે અને કેટલાક સરળ સિાલો પછૂિામા ંઆિે છે.

ટ્બુરક્લુોવસસ શુ ંછે?
ટીબી િિામાથંી ફેલાતા બેકટીરીયા (જીિાણઓુ)ને કારણે 
થતી એક બીમારી છે. ટીબીના બેકટીરીયા, તમને બીમાર 
કયા્ક િગર, ઘણીિાર તમારા શરીરમા ંઘણા ંિિષો સધુી 
સતૂેલા ંરિી શકે છે. આને છૂપો ટીબી કિિેાય છે. 

કેટલીકિાર છૂપા ટીબીના બેકટીરીયા 'જાગી જાય' અને 
તમને બીમાર કરે એવુ ંબની શકે છે. આને સહરિય ટીબી 
કિિેાય છે, અને તમે જયારે લોકોન ેટીબી વિશે િાતો 
કરતા ંસાભંળો તયારે સામાનય રીતે તેઓ આની િાત 
કરતા ંિોય છે. સહરિય ટીબીના ંચચહ્ો જાણિાનુ ંઅગતયનુ ં
છે – ઉધરસ, તાિ, ભખૂ મરી જિી, રાત્ે પરસેિો િળિો, 
િજન ઘટવુ ંઅને થાક લાગિો – અને જો તમને આમાથંી 
કોઈ પણ ચચહ્ો જણાય તો ડોકટર પાસે જિાનુ ંઅગતયનુ ંછે 
કારણ કે તમને સહરિય ટીબી િોઈ શકે છે. 

મારે છૂપા ટીબીની તપાસ શા માટે કરાિિી 
જોઈએ?
જો તમારા શરીરમા ંછૂપા ટીબીના બેકટીરીયા િોય, તો 
દસમાથંી એક સભંાિના છે કે ભવિષયમા ંતે બેકટીરીયા 
જાગશ ેઅને તમને બીમાર કરશ.ે સહરિય ટીબી આમ તો 
સામાનય રીતે મટાડી શકાય છે, પરંત ુસાિ જ બીમાર નહિ 
પડિાનુ ંઘણુ ંિધારે સારંુ છે. 

સદ્દનસીબે, છૂપા ટીબીનો પણ ઈલાજ થઈ શકે છે. આનાથી 
તમન ેબીમાર થતા ંઅટકાિીન ેતમારી પોતાની તચબયતનુ ં
રક્ષણ થશ ેઅન ેતમારા વમત્ો અન ેકુટંુબીજનોને ટીબીના 
બેકટીરીયા પસાર કરિાનુ ંજોખમ અટકશ.ે

મને શા માટે ટીબીનુ ંજોખમ છે?
જે દેશમા ંટીબી ઘણો સામાનય િોય તે દેશમા ંજો તમે 
રિલેા ંિો તો તમારા પર જોખમ િધારે છે. તમે ્કેુમા ં
આવયા ંિો તે પિલેાથંી જ તમને કદાચ છૂપો ટીબી લાગી 
ગયો િોય એવુ ંબને.

મારી લોિીની તપાસ સકારાતમક આિે તો શુ ં
થશ?ે
જો તમારી લોિીની તપાસમા ંદેખાય કે તમને છૂપો ટીબી 
છે, તો તમારા ડોકટર અથિા નસ્ક તમને એનનટબાયોહટકની 
સારિાર આપશે. આ સારિાર ત્ણ અથિા છ મહિના 
ચાલશે. તમારી દેખભાળ વિશ ેઅને આ સારિાર પરૂી 
કરિાનુ ંશા માટે અગતયનુ ંછે તે તમારા ડોકટર તમને 
સમજાિશ.ે બીજી બધી દિાઓની જેમ, આમા ંપણ 
આડઅસરોનુ ંથોડુ ંજોખમ રિલે ુ ંછે, જે સભંાળિા માટે 
તમારા ડોકટર અથિા નસ્ક તમારી મદદ કરી શકે છે.

મારે િિે શુ ંકરવુ ંજોઈએ?
છૂપા ટીપીની તપાસ કરાિિા માટે તમે તમારા જીપીને 
મળો છો તેની કૃપા કરીને ખાતરી કરો. જો તમને કોઈ પણ 
પ્રશ્ો િોય, તો કૃપા કરીને તમારા જીપીની સર્જરીમા ંપછૂો.

મારા ંપહરણામો બીજાં સાથે િિેંચિામા ંઆિશ?ે 

તમારી તપાસમાથંી મળેલી માહિતી અમને જણાિે છે કે 
છૂપા ટીબીનુ ંજોખમ િોય તે લોકો સધુી અમે કેટલી સારી 
રીતે પિોંચી રહા ંછીએ. આનાથી તમારા સમાજનુ ંરક્ષણ 
કરિામા ંમદદ થશ.ે તમારી વિગતો પબ્લક િલેથ ઈંગલેનડ 
(Public Health England (PHE)) દ્ારા ચલાિિામા ં
આિી રિલે રાનષરિય સતરના લેટનટ (છૂપા) ટીબી પ્રોગ્ામ 
(latent TB programme) સાથે િિેંચિામા ંઆિશે અને તે 
માહિતીનો ઉપયોગ આમા ંમદદ માટે કરિામા ંઆિે છેઃ
1. તમારી પાર્્કભવૂમકા અને છૂપા ટીબીના જોખમ 

િચચેની કોઈ કડીઓ સમજિામા;ં
2. તમારી નોંધો રાનષરિય સતરના સહરિય ટીબીની 

જાણકારીના ડેટાબેઝ સાથ ેમેળિીને, છૂપા ટીબીની 
તપાસ અને સારિારથી સહરિય ટીબી અટકાિી 
શકાય છે તે બતાિિામા;ં

3. તમારી તપાસના પહરણામને તમને આપિી 
જરૂરી િોય તેિી કોઈ સારિારના ંપહરણામો સાથ ે
મેળિિામા;ં

4. છૂપા ટીબી માટે તમારી એક જ િાર તપાસ કરિી 
પડે તેની ખાતરી કરિામા.ં 

જો તમે તમારી અંગત માહિતીની િિેંચણી કરિાની મજૂંરી 
આપિા ન માગતા ંિો, તો તમે આમાથંી બિાર નીકળી શકો 
છો અન ેત ેપછી, ઓળખી ન શકાય તિેી પાર્્કભવૂમકાની 
તમેજ તબીબી પહરણામોની સલંગન માહિતીની જ આપલે 
કરિામા ંઆિશ.ે િધ ુવિગતો અિીંથી મળેિી શકાય 
છે www.england.nhs.uk/ourwork/tsd/ig/ig-fair-
process/. જો તમે ઈચછતા ંિો કે કોઈ પણ માહિતીની જરા 
પણ િિેંચણી કરિામા ંન આિ,ે અથિા તમન ેિધ ુવિગતો 
જોઈતી િોય અન ેતમારી પાસ ેઈનટરનટેની સવુિધા ન 
િોય, તો કૃપા કરીને આ સરનામ ેલખોઃ 
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