
ਮੈਨੰੂ ਟੀਬੀ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਵੇਂ ਕਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਕਤਆਂ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ
(ਮੁਫਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ)

ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ-ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ
https://www.gov.uk/tuberculosis-
screening#latent-tb-infection-ltbi

ਟੀਬੀ ਬਾਰ ੇਸੱਚਾਈ (The Truth About TB) 
ਵੈਬਸਾਈਟ
http://www.thetruthabouttb.org/what-is-tb/ 
latent-tb/

NHS ਚੋਇਸੀਜ਼ (NHS Choices)
http://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis/
pages/introduction.aspx © Crown copyright 2015
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ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ



ਮੈਨੰੂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਤਪੇਕਦਕ (ਟੀਬੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਕਉਂ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕਵੱਚ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਜੱਥੇ 
ਟੀਬੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਜਲਦ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਸਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਤਪੇਕਦਕ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਟੀਬੀ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਰੋਗਾਣੂਆ)ਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਮਾਰ 
ਕੀਤੇ ਕਬਨਾਂ, ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਕਵੱਚ ਸੁੱ ਤੇ 
ਰਕਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ‘ਜਾਗ’ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ 
ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਟੀਬੀ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਦ ੇ
ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ – ਖੰਘ, 
ਬੁਖ਼ਾਰ, ਭੁੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਰੇਲੀਆ ਂਆਉਣੀਆਂ, ਭਾਰ 
ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ – ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕੋਈ 
ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਕਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਕਵੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਦਸ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਕ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਕਕਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇ
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਮਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਹਾਲਾਂਕਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਬਹਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਲਕੁੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦੇ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦ ੇਜੋਖਮ 
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਕ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਹੋਵਗੇੀ।

ਮੈਨੰੂ ਟੀਬੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਕਉਂ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰ ੇਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ 
ਰਕਹੰਦੇ ਸੀ ਕਜੱਥੇ ਟੀਬੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਆਉਣ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਕਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਵੇ।

ਜ ੇਮੇਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੁਕੀ 
ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਐਟਂੀਬਾਇਓਕਟਕ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਤੰਨ ਜਾਂ ਛੇ 
ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰ ੇ
ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡ ੇਇਲਾਜ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਕਉਂ ਹੈ। ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਬੂ 
ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਲਈ ਆਪਣੇ GP ਨੰੂ ਕਮਲਦੇ ਹੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ 
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਕਵਖੇ ਪੁੱ ਛੋ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਤੀਜ ੇਕਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਕੰਨੀ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹ ੇਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡ ੇਡੇਟਾ ਨੰੂ 
ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ (PHE) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੁਕੀ 
ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਬਾਰ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਕਤਆ 
ਜਾਵੇਗਾ:

1. ਤੁਹਾਡ ੇਕਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ 
ਕਵਚਕਾਰ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ;

2. ਤੁਹਾਡ ੇਕਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਸੂਚਨਾ 
ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਾ ਕੇ ਕਦਖਾਉਣਾ ਕਕ ਲੁਕੀ ਹੋਈ 
ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;

3. ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ 
ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ;

4. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਟੀਬੀ ਲਈ ਕਸਰਫ 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਮਤੀ ਨਹੀਂ 
ਕਦੰਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਫਰ, ਕਪਛੋਕੜ 
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਤੀਕਜਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਸਰਫ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਜਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.england.nhs.uk/ourwork/
tsd/ig/ig-fair-process/ 'ਤੇ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹੋ ਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ 
ਵੇਰਕਵਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਲਖੋ: 

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


