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ਤਪਦਿਕ (ਟੀਬੀ)

ਤਪਿਦਕ (ਟੀਬੀ) ਕੀ ਹੈ?
ਤਪਿਦਕ (ਟੀਬੀ) ਮਾਈਕੋਬਕੈਟੀਰੀਅਮ ਿਟਊਬਰਕਲੋਿਸਸ ਨਾਮਕ ਬਕੈਟੀਰੀਆ (ਕੀਟਾਣ)ੂ ਕਾਰਨ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਟੀ.ਬੀ ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫਫੇਿੜਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਜੂੇ ਅਗੰਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਦਮਾਗ, ਗੁਰਦੇ, ਜਾਂ ਰੀੜ� ਦੀ ਹਡੱੀ ਨੰੂ ਵੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਿਕਵ� ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਹਵਾ ਰਾਹੀ ਂਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਫੇਫਿੜਆਂ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਖੰਘਦਾ, ਿਛੱਕਦਾ, ਗਾਉਦਂਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ।
ਜਦ� ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ੂਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਬੀ 
ਦੀ ਲਾਗ ਉਦ� ਤੱਕ ਿਨਸ਼ਿਕਿਰਆ (ਸੱੁਤੇ) ਰਹੇਗੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣਆਂੂ ਨੰੂ ਵਧਣ ਤ� 
ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਣੁ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀ ਂਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ੂਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਫੈਲਣਗੇ ਅਤੇ ਟੀਬੀ 
ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ੂਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 
ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•  

•  
•  

ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ੂਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ।
ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ:

•  ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ
•  ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ
•  ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ੂਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਫੈਲਾ ਸਕਦੇ
•  ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੀ.ਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਂ    
   ਿਮਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•  ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਟੀਬੀ 
   ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਬੀ ਨੰੂ ਵਧਣ ਤ� 
   ਰਕੋਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਪਦੈਾ ਕਰਨ ਤ� ਰਕੋਦਾ ਹੈ।

ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ੂਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ:
•  ਅਿਜਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
     ਖੰਘ ਜੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ
     ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ
     ਖੂਨ ਜਾਂ ਥੁੱਕ ਦਾ ਖੰਘਣਾ
     ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ
     ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ
     ਕੋਈ ਭੱੁਖ ਨਹੀ ਂ
     ਠੰਢ
     ਬੁਖਾਰ
     ਰਾਤ ਨੰੂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
•  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
•  ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ੂਦਿੂਜਆਂ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 
•  ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
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ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਟੀਬੀ ਦਾ ਕੀਟਾਣ ੂਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੁੱਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਟੀਬੀ ਤ� ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (ਬਾਇਓਪਸੀ) ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਟੀ.ਬੀ ਹੈ।





ਟੀਬੀ ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ

ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: •  

ਇੱਕ TB ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ (TST) ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਜਸਨੰੂ IGRA (ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ-ਗਾਮਾ ਰੀਲੀਜ਼ ਅਸੇਜ਼) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ•  

ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।•  

ਜੇਕਰ TST ਜਾਂ IGRA ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ TB ਦੇ ਕੀਟਾਣ ੂਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ।.
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਂਿਦਖਾਉਦਂੇ।•  

•  

ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ (ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕਸ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 4-9 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲ�ਦੇ ਹਨ।
ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ੂਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਤ� ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 6-12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ 4 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਿਨਟ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

•  

•  

•  

•  
•  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸੋਚਦ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ:
ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦਿੂਜਆਂ ਤ� ਦਰੂ ਰਹੋ।
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਿਨਕ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

•  
•  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 905-546-2063 
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ।
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