
  
1 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਏਡਜ(ਅਕਵਾਇਰਡ ਇੰਮਯੂਨੋਡੇਫੇਲਸਏਸਂੀ ਲਸਨਡਰੋਮ) – ਇਕ ਅਲਜਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਸਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੂਤਾਂ 
ਅਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਯੂਮਨ ਇੰਮਯੂਨੋਡੇਫੇਲਸਏਸਂੀ ਵਾਏਰਸ(ਐਚ 
ਆਈ ਵੀ) ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ (ਐਟਂੀਬਾਇਓਲਟਕ) – ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੋ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਦੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਵਗਾੜਾਂ ਅਤੇ 
ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਰੋਗਾਣੂ (ਬੈਕਟੇਰੀਆ) – ਉਹ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ; ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਬੀ ਸੀ ਜੀ (ਬੇਲਸਲ ਕਾਮੈਟ-ਗਯੁਲਰਨ) – ਟੀ ਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਜਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ,ਿਾਸ ਕਰਕੇ 
ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਲਚਆਂ ਦੇ ਲਵੱਚ,ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ  
ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਬਾਏਓਪਸੀ (BIOPsy) – ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲਟਸ਼ੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਜਹੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 
ਲਈ ਟੈਸਟ

ਬਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ (BrONCHOsCOPy) – ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫੇਫਲੜਆਂ ਲਵੱਚੋਂ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਲਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਢਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ; ਫੇਫਲੜਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਿਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪਤਲੀ ਲਜਹੀ ਨਲੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ – ਰੇ – ਇੱਕ ਅਲਜਹਾ ਟੈਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ 
ਦੇਿਣ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੇ ਫੇਫਲੜਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਹੈ

ਸੰਪਰਕ (ਕੌਨਟੈਕਟ) – ਅਲਜਹਾ ਲਵਅਕਤੀ ਲਜਸ ਨੇ ਲਕਸੀ ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ 
ਲਬਤਾਇਆ ਹੈ ਲਜਸ ਨੂੰ ਛੂਤ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ,ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਹੈ (ਲਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 
ਉੱਤੇ, ਪਰਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਲਵੱਚ ਰਲਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਲਵੱਚ ਨਾਲ 
ਰਲਹਣ ਵਾਲੇ, ਸਲਹਪਾਠੀ, ਸਲਹਕਰਮੀ)

ਛੂਤਕਾਰੀ (ਕੰਨਟੇਜੀਅਸ) – ਰੋਗ ਫੈਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ;ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ 
ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) ਡਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜਰਵਡ ਥੈਰੇਪੀ (DIrECTLy OBsErvED THErAPy) – 
ਇਹ ਸੁਲਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਕ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ

ਗੈਸਟਲਰਕ ਵੌਲਸੰਗ (GAsTrIC WAsHINGs) – ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੇਟ ਲਵੱਚੋਂ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੈਸਟ; ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲਜਹੀ ਨਲੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਐਚ ਆਈ ਵੀ (ਲਹਯੂਮਨ ਇੰਮਯੂਨੋਡੇਫੇਲਸਏਸਂੀ ਵਾਏਰਸ) – ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਲਜਸ ਕਰਕੇ ਏਡਜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਸਸਟਮ (ਇੰਮਯੂਨ ਲਸਸਟਮ) – 
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਵਚਲੇ ਸੈੱਲ,ਲਟਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅੰਗ ਜੋ ਲਕ ਸਾਨੂੰ ਲਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 
ਰੋਗਾਣੂਆਂ,ਵਾਇਰਸਾਂ,ਪੈਰਾਸਾਇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਸੌਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਦੰਦੇ ਹਨ; ਸਾਨੂੰ ਲਵਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਚਾਓ

ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ (ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਦਲਬਆ ਹੋਇਆ ਲਵਗਾੜ) – ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਟੀ ਬੀ ਵੀ ਲਕਹਾ 

ਪਲਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
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ਜਾਂਦਾ ਹੈ ; ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 
ਲਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਲਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 
ਲਬਮਾਰ ਮਲਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਸਲਰਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਟੀ 
ਬੀ ਦਾ ਚਮੜੀ ਟੈਸਟ ਪੌਜੀਲਟਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇੰਲਡਯੂਰੇਸ਼ਨ (INDUrATION) – ਸੋਜ ਅਤੇ ਸਿਤੀ ਜੋ ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਚਮੜੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਲਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਰੋਗ ਫੈਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ (ਇੰਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ) – ਛੂਤ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ; ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ 
ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਈ ਜੀ ਆਰ ਏ (ਇੰਟਰਫੈਰਨ – ਗਾਮਾ ਰੀਲੀਜ ਐਸੇ) – ਿੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਲਜਸ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ 
ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੈੈ

ਮੈਡੀਸਨ (ਦਵਾਈ) – ਲਵਗਾੜ ਜਾਂ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ

ਮਾਇਕੋਬੈਕਟੀਲਰਅਮ ਟਯੂਬਰਕੁਲੋਲਸਸ (MyCOBACTErIUM TUBErCULOsIs) – ਉਹ 
ਰੋਗਾਣੂ (ਕੀਟਾਣੂ) ਹੈ ਲਜਸ ਕਰਕੇ ਤਪਲਦਕ ਦਾ ਦਲਬਆ ਹੋਇਆ ਲਵਗਾੜ ਅਤੇ ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਟੀ 
ਬੀ ਰੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਪਲੂਰਾ (PLEUrA) – ਹਰ ਫੇਫੜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪਰਦਾ

ਜੋਿਮ ਦਾ ਕਾਰਕ (rIsK FACTOr) – ਕੋਈ ਅਲਜਹੀ ਚੀਜ ਜੋ ਲਕ ਲਕਸੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗ੍ਸਤ 
ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੋਗ ਲਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਦੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਇਡ ਇਫੈਕਟ (sIDE-EFFECT) – ਲਕਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਭਾਵ

ਸਪੂਟਮ (sPUTUM) – ਫੇਫਲੜਆਂ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਿਾਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲਨਕਲਣ ਵਾਲਾ ਲੇਸਦੇਰ 
ਪਦਾਰਥ (MUCOUs) ; ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਪੂਟਮ ਇੰਡਕਸ਼ਨ (sPUTUM INDUCTION) – ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ  ਥੁੱ ਕ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰਘ ਕੇ ਥੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।ਲਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਧੁੰਦ 
ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਫਲੜਆਂ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਅੰਦਰੋਂ 
ਿਾਂਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਲੱਛਣ – ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਲਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ 
ਲਸ਼ਕਾਰ ਲਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋਲਟਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ – ਉਹ ਰੋਗ ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ (ਲਕਟਾਣੂ) ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਲਹੱਲਸਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਬਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ   ਸਲਕ੍ਏ 
(ਐਕਲਟਵ)ਟੀ ਬੀ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਚਮੜੀ ਟੈਸਟ – ਇਸ ਨੂੰ ਟਯੂਬਰਕੁਲਲੰਨ (TUBErCULIN) ਸਲਕਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਮੈਨਟੂ 
(MANTOUx) ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਜਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੈ। ਟੈਸਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ,ਲਜਸ ਨੂੰ ਟਯੂਬਰਕੁਲਲੰਨ ਜਾਂ ਪੀ ਪੀ ਡੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇ 
ਹੇਠਲੇ ਲਹੱਸੇ ਲਵੱਚ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ 48 ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਦ 
ਲਸਹਤ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਦੇਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸਿਤੀ 
ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ
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