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خفتہ ٹی بی ٹیسٹ کرنا 
اور عالج مریضوں کے 

لیے معلومات



مجھے خفتہ تِپ دق )ٹی بی( کے ٹیسٹ کی پیشکش 
کیوں کی گئی ہے؟

آپ کو مفت خفتہ ٹی بی ٹیسٹ تجویز کیا گیا ہے کیونکہ آپ 
ایسے ملک سے انگلینڈ آئے ہیں جہاں ٹی بی عام ہے۔ اس میں 

شامل ہو گا ایک فوری خون کا ٹیسٹ اور چند سادہ سواالت۔

تِپ دق کیا ہے؟
ٹی بی ایک بیماری ہے جس کا باعث ہوا میں موجود بیکٹیریا 

)جراثیم( ہیں۔ ٹی بی کا بیکٹیریا اکثر بہت سالوں کے لیے، 
بغیر آپ کو بیمار کئے آپ کے جسم میں سو سکتا ہے۔ یہ خفتہ 

ٹی بی کہالتی ہے۔ 

بعض اوقات خفتہ ٹی بی کا بیکٹیریا ‘جاگ’ سکتا ہے اور آپ 
کو بیمار کر سکتا ہے۔ یہ سرگرم ٹی بی کہالتی ہے، اور جب 

آپ لوگوں کو ٹی بی کے متعلق بات کرتے ہوئے سنتے ہیں تو 
عموماً ان کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ سرگرم ٹی بی کی عالمات 

جاننا اہم ہے – کھانسی، بخار، بھوک کی کمی، رات کو پسینے 
آنا، وزن میں کمی اور تھکن – اور ڈاکٹر کے پاس جانا اگر 

آپ ان عالمات میں سے کسی ایک کا مشاھدہ کرتے ہیں تو ہو 
سکتا ہے آپ کو سرگرم ٹی بی ہو۔ 

میرا خفتہ ٹی بی کے لیے ٹیسٹ کیوں کیا جانا 
چاہئیے؟

اگر آپ کے جسم میں خفتہ ٹی بی کا بیکٹیریا ہے، تو تقریباً 
دس میں سے ایک امکان ہے کہ بیکٹیریا جاگ جائے گا اور 
مستقبل میں کسی وقت آپ کو بیمار کر دے گا۔ گو کہ سرگرم 

ٹی بی کا عالج کیا جا سکتا ہے، یہ بہت بہتر امر ہے کہ 
سرے سے بیمار ہی نہ ہوں۔ 

خوش قسمتی سے، خفتہ ٹی بی کا بھی عالج کیا جا سکتا ہے۔ 
یہ آپ کو بیمار ہونے سے بچانے کے ذریعے آپ کی اپنی 

صحت اور ٹی بی بیکٹیریا کو آپ کے خاندان اور دوستوں کو 
منتقل کرنے کے خطرے سے تحفظ دے گا۔

میں ٹی بی ہونے کے خطرے میں کیوں ہوں؟
آپ زیادہ خطرے میں ہیں اگر آپ ایسے ملک میں رہے ہوں 
جہاں ٹی بی بہت عام ہو۔ آپ کے یو کے آنے سے پہلے آپ 

کو ممکن ہے خفتہ ٹی بی ہو گئی ہو۔

کیا ہوتا ہے اگر میرے خون کا ٹیسٹ مثبت ہو؟
اگر آپ کے خون کا ٹیسٹ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو 

خفتہ ٹی بی ہے، تو آپ کا ڈاکٹر یا نرس آپ کو ضِد نامیہ 
)اینٹی بائیوٹک( کا عالج تجویز کریں گے۔ عالج تین ماہ یا 

چھ ماہ تک جاری رہے گا۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کی نگہداشت اور 
اپنا عالج مکمل کرنا کیوں ضروری ہے کے متعلق وضاحت 

کرے گا۔ جیسا کہ تمام دواٶں کے ساتھ ہوتا ہے، ضمنی اثرات 
کا تھوڑا سا خطرہ ہے جس کا بندوبست کرنے میں آپ کا 

ڈاکٹر یا نرس آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہئیے؟
برائے مہربانی آپ خفتہ ٹی بی کا ٹیسٹ کروانے کے لیے 
اپنے جی پی سے ملنا یقینی بنائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی 
بھی سواالت ہوں تو برائے مہربانی اپنے جی پی سرجری 

سے پوچھیں۔

کیا میرے نتائج کا تبادلہ کیا جائے گا؟ 
آپ کے ٹیسٹ سے معلومات ہمیں بتا سکتی ہے کہ ہم کتنے 

بہتر خفتہ ٹی بی کے خطرے میں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ 
یہ آپ کی کمیونٹی کو تحفظ دینے کے لیے مدد کرے گا۔ آپ 
کے ڈیٹا کا تبادلہ پبلک ہیلتھ انگلینڈ )PHE( کی طرف سے 
چالئے گئے قومی خفتہ ٹی بی پروگرام کے ساتھ کیا جائے 
گا اور مدد کرنے کے لیے معلومات استعمال کی جاتی ہے:

آپ کے پس منظر اور خفتہ ٹی بی کے خطرے کے . 1
درمیان کسی تعلق کو سمجھنے میں؛

آپ کے ریکارڈ کے نیشنل ایکٹو ٹی بی نوٹیفیکیشن ڈیٹا . 2
بیس کے ذریعے دکھانے کے لئے کہ خفتہ ٹی بی ٹیسٹ 

کرنا اور عالج سرگرم ٹی بی سے بچاتا ہے؛
آپ کے ٹیسٹ کے نتیجے کو کسی عالج کے نتیجے . 3

کے ساتھ مالنے میں جو آپ کی ضرورت ہو سکتا ہے؛
یقینی بنانے میں کہ آپ کا خفتہ ٹی بی کے لئے ٹیسٹ . 4

صرف ایک مرتبہ کیا گیا۔ 

اگر آپ ذاتی معلومات کا تبادلہ کرنے پر رضامند نہیں ہیں تو 
آپ اس سے باہر نکلنے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور پھر، 
صرف متعلقہ پس منظر اور طبی نتائج جو آپ کو شناخت 

نہیں کر سکتے ہیں شیئر کئے جائیں گے۔ اس پر مزید 
 www.england. تفصیالت درج ذیل پر پائی جاتیں ہیں

 /nhs.uk/ourwork/tsd/ig/ig-fair-process اگر آپ 
کوئی بھی معلومات کا تبادلہ بالکل ہی نہیں کرنا چاہتے، یا 

مزید تفصیالت درکار ہیں اور انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے، 
تو برائے مہربانی درج ذیل کو خط لکھیں کریں: 

  Head of Public Accountability, 
  Public Health England, 

  Wellington House, 
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  London
 SE1 8UG


