
காசந�ாய் பற்றிய அதறிக தகவலை �ான் 
எபபடிப பப் முடியும்?
உஙகளுக்கு கூடுதல் தகவல் நதலவபபட்ால், 
கீநே கு்றிபபறி்பபடடிருபபவரகலைத் பதா்ரபு 
பகாளைைாம்:

உஙகள மருத்துவர அல்ைது �ரஸ்
(பமாேறி பபயரக்கபபட் தகவலும் பமாேறிமாற் 
நசலவகளும் கறில்க்கும்)

பபைறிக் பெல்த் இஙகறிைாந்து – உளளுல்ந்த 
காசந�ாய் பாறிநசாதலை மறறும் சறிகறிசலச
https://www.gov.uk/tuberculosis- 
screening#latent-tb-infection-ltbi

காசந�ாய் வலைதைம் பற்றிய உணலம:
http://www.thetruthabouttb.org/what-is-tb/latent-tb/

NHS சாய்்ஸஸ்
http://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis/pages/
introduction.aspx
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Tamil - தமறிழ்

உளளுல்ந்த 
காசந�ாய் பாறிநசாதலை 
மறறும் சறிகறிசலச: 
ந�ாயாைறிகளுக்காை 
தகவல் 



எைக்கு உளளுல்ந்த காசந�ாய் (டி.பறி) 
பாறிநசாதலை ஏன்?
காசந�ாய் பரவைாக உளை �ாடடிலிருந்து 
�ீஙகள யு.நக வந்தறிருபபதால் உஙகளுக்கு 
இைவச உளளுல்ந்த காசந�ாய் பாறிநசாதலை 
பாறிந்துலரக்கபபடடுளைது. வறிலரவாை 
இரத்தப பாறிநசாதலை ஒன்றும் ஒரு சறிை எைறிய 
நகளவறிகலையும் உளை்ஙகறியதாக அது இருக்கும்.

காசந�ாய் (டியூபரகுநைாசறிஸ்) என்்ால் என்ை?
காற்றின் வேறியாகப பரவும் பாக்டீாறியாவறிைால் 
(கறிருமறி) காசந�ாய் உருவாகறி்து. காசந�ாய் 
பாக்டீாறியா உஙகள உ்லில் உஙகளுக்கு 
ந�ாயுண்ாக்காமல் பை ஆணடுகைாகத் தூஙகறிக் 
பகாணடிருக்கைாம். இதுதான் உளளுல்ந்த 
காசந�ாய் எை அலேக்கபபடுகறி்து. 

சறிை ந�ரஙகைறில் இந்த உளளுல்ந்த காசந�ாய் 
‘வறிேறித்பதழுந்து’ உஙகலை ந�ாயு்ச பசய்யைாம். 
இது உயறிரபபுளை காசந�ாய் (ஆக்டிவ் டி.பறி) 
எைபபடுகறி்து. இலதத்தான் மக்கள காசந�ாய் 
என்று பபாதுவாகச பசால்கறி்ாரகள. உயறிரபபுளை 
காசந�ாயறின் அ்றிகு்றிகலை - இருமல், காய்சசல், 
பசறியறின்லம, இரவறில் வறியரத்தல், எல்குல்தல் 
மறறும் கலைபபு - அ்றிந்து பகாளவது முக்கறியம். 
இந்த அ்றிகு்றிகள உஙகளுக்கு இருந்தால், 
உஙகளுக்கு உயறிரபபுளை காசந�ாய் இருக்கைாம் 
என்பதால் மருத்தவாறி்ம்  பசல்ை நவணடும். 

எைக்கு உளளுல்ந்த காசந�ாய் உளைதா 
எை ஏன் பாறிநசாதறிக்க நவணடும்?
உஙகள உ்லில் உளளுல்ந்த காசந�ாய் 
பாக்டீாறியாக இருந்தால், அந்த பாக்டீாறியா வறிேறித்பதே 
பத்தறில் ஒரு பஙகு வாய்பபு உளைது. உஙகலை அது 
எதறிர காைத்தறில் ந�ாயு் லவக்கைாம். உயறிரபபுளை 
காசந�ாலயப பபாதுவாக குணபபடுத்த முடியும் 
என்்ாலும், ந�ாயு்ாமல் இருபபது �ல்ைது. 

அதறிர்ஷ்வசமாக, மல்ந்தறிருக்கும் 
காசந�ாலயயும்குணபபடுத்தைாம். �ீஙகள 
ந�ாயு்ாமல் உஙகள பசாந்த �ைலை இது 
பாதுகாபபநதாடு, உஙகள குடும்பத்தறிைருக்கும் 
�ணபரகளுக்கும் காசந�ாய் பாக்டீாறியாலவ பரபபும் 
ஆபத்லதயும் குல்க்கறி்து.

எைக்கு ஏன் காசந�ாய் ஆபத்து உளைது?
காசந�ாய் பரவைாக உளை �ாடடில் �ீஙகள 
வாழ்ந்தறிருந்தால் உஙகளுக்கு இந்த ஆபத்து அதறிகமாக 
இருக்கும் �ீஙகள யு.நக-வுக்கு வருவதறகு முன்ைர 
உஙகளுக்கு உளளுல்ந்த காசந�ாய் வந்தறிருக்கைாம்.

என்னுல்ய இரத்தப பாறிநசாதலை 
பாசறிடடிவ்-வாக இருந்தால் என்ை பசய்வது?
உஙகளுக்கு உளளுல்ந்த காசந�ாய் இருபபதாக 
இரத்தப பாறிநசாதலை காடடிைால், உஙகள மருத்துவர 
அல்ைது �ரஸ் உஙகளுக்கு நுணணுயறிரக்பகால்லி 
(ஆன்டிபயாடிக்) பகாடுத்து சறிகறிசலசயைறிபபார. 
சறிகறிசலச மூன்று அல்ைது ஆறு மாதஙகளுக்கு �ீடிக்கும். 
உஙகள மருத்துவர உஙகளுல்ய பராமாறிபபு பற்றியும் 
உஙகள சறிகறிசலசலய முழுலமயாக முடிபபதன் 
அவசறியத்லதப பற்றியும் வறிைக்குவார. மற் 
மருந்துகலைபநபால், இதறில் சறி்றிதைவு பக்க வறிலைவு 
ஆபத்தும் உணடு. அலத சமாைறிக்க உஙகள மருத்துவர 
அல்ைது �ரஸ் உதவுவார.

�ான் அடுத்து என்ை பசய்ய நவணடும்?
உளளுல்ந்த காசந�ாய் பாறிநசாதலைகளுக்காக 
�ீஙகள உஙகளுல்ய பபாது�ை மருத்துவலர ப 
(GP) பாரபபலத தயவுபசய்து உறுதறிபபடுத்துஙகள. 
உஙகளுக்கு ஏநதனும் சந்நதகம் இருந்தால், 
அறுலவ சறிகறிசலச பற்றி உஙகள பபாது�ை 
மருத்துவலரக்தயவுபசய்து நகளுஙகள.

என்னுல்ய பாறிநசாதலை முடிவுகள 
பகறிரந்து பகாளைபபடுமா? 
உளளுல்ந்த காசந�ாய் ஆபத்துளைவரகளுக்கு 
�ாஙகளஎந்த அைவு சறிகறிசலசயைறிக்கறிந்ாம் 
என்பலத பதாறிந்துபகாளை உஙகள 
பாறிநசாதலையறிலிருந்து கறில்க்கும் தகவல் 
எஙகளுக்கு உதவும். உஙகள சமூகத்லத பாதுகாக்க 
இது உதவும். பபைறிக் பெல்த் இஙகறிைாந்தறிைால் 
(PHE) �்த்தபபடும் நதசறிய உளளுல்ந்த காசந�ாய் 
தறிட்த்து்ன் உஙகள தரவு பகறிரந்துபகாளைபபடும். 
அந்தத் தகவல்
1. உஙகள பறின்ைணறிக்கும் உளளுல்ந்த 

காசந�ாய்க்கும் உளை பதா்ரலப 
புாறிந்துபகாளைவும்

2. நதசறிய ஆக்டிவ் டி.பறி ந�ாடடிஃபறிக்நகஷன் 
தரவுகளு்ன் உஙகள அ்றிக்லகலய ஒபபறிடடு 
உளளுல்ந்த காசந�ாய் பாறிநசாதலை 
உயறிரபபுளை காசந�ாலயக் குணபபடுத்துகறி்து 
எை காட்வும்,

3. உஙகளுக்குத் நதலவயாை எந்த ஒரு 
சறிகறிசலசயறின் வறிலைநவாடு உஙகள 
பாறிநசாதலை முடிலவத் பதா்ரபுபடுத்தவும்

4. உஙகளுக்கு ஒருமுல் உளளுல்ந்த காசந�ாய் 
பாறிநசாதலை மடடுநம பசய்யபபடடிருக்கறி்து 
என்பலதஉறுதறிபபடுத்தவும் இது உதவும். 

உஙகள தைறிபபட் தகவலைப பகறிரந்துபகாளை 
�ீஙகள ஒபபுதல் அைறிக்க வறிரும்பாவறிட்ால், �ீஙகள 
சம்மதம் பதாறிவறிக்காமல் இருக்கைாம். உஙகலை 
அல்யாைம் காணாத பபாருத்தமாை பறின்ைணறித் 
தகவல்களும் மருத்துவ வறிலைவுகளும் மடடுநம 
பகறிரந்துபகாளைபபடும். இலதப பற்றிய நமலும் 
அதறிகத் தகவல்கலை www.england.nhs.uk/ourwork/
tsd/ig/ig-fair-process/-ல் காணைாம். உஙகைறி்ம் 
இலணயத் பதா்ரபு இல்ைாத படசத்தறில் எந்த 
ஒரு தகவலையும் �ீஙகள பகறிரந்துபகாளை 
வறிரும்பாவறிட்ாலும், கூடுதல் தகவல் 
நதலவபபட்ாலும், எஙகளுக்கு தயவுபசய்து 
இந்த முகவாறிக்கு எழுதுஙகள: 
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