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متعدی مر ض

اگر آپ خرد حيويہ ميں سانس ليتے ہيں تو يہ 
جراثيم آپكے جسم ميں داخل ہوكر آپكے پهيپهڑے 

ميں باقى رہتے ہيں۔

ٹيوبر كولين كا  ٹيسٹ
اس ٹيوبر كولين كے ٹيسٹ سے منفى اثرات ”انفكشن“ 

كى تشخيص كى جاتى ہے نہ كہ بيماری كى۔

خرد حيويہ ”خوابيدہ“ ہے  ■

كوئى عالمت ظاہر نہيں ہے:  ■

آپ كسى دوسرے كو مرض   ■

ميں مبتال نہيں كرسكتے۔
آپ بيماری بڑها سكتے ہيں۔  ■

ٹيوبر كولوسيس كا مرضٹيوبركلوز(دق)كا انفكشن
خرابى حيويہ يہ فعال ہے تو پهيپهڑے 

ميں خرابى پيدا كرسكتا ہے۔
اسكى كچھ عالمتيں ہيں اور آپ 
دوسروں كو اس مرض ميں مبتال 

كرسكتے ہيں۔

اگر كوئى 
انفكشن ہو

تو يہ بيماری كے 
مانند نہيں ہے

كسى بيماری كو جاننے كيلئے ريڈيو گرافى مفيد ہے۔ 
يہ پهيپهڑے ميں كسى طرح كى خرابى كا پتہ لگاتا ہے۔

مرض سے بچئے

حفاظتى عالجشعاعى تصوير كهينچنا(ريڈيو گرافى)

يہ كهال كے نيچے ديا جانے 
واال ايک انجكشن ہے۔

دو يا تين دنوں بعد اسكا جزوی 
رد عمل ظاہر ہوسكتا ہے۔

اگر كوئى رد عمل نماياں 
نہ ہو تو اس سے كوئى 

انفكشن نہ ہوگا

اگر كوئى رد عمل ہے
تو اس كا مطلب ہے كہ كوئى انفكشن ہے

اگر كوئى خرابى نہ ہو تو 
كوئى بيماری نہيں ہے۔

كوئى بيماری نہ ہو
اگر كوئى خرابى ہے،

تو وہ ٹيوبر كولوسيس ہے

صحتيابى كيلئے عالج و معالجہ
اس كا عالج طويل المدت ہے، عودمرض كى وجہ 
سے اسے مت چهوڑيں بلكہ بيماری كو دور كريں۔

باوجود اس 
كے كہ آپ كے اوپر 

عالمتيں ظاہر ہيں
بيماری سے بچنے كيلئے 
آپكو پورا عالج كوانا 

ضروری ہے۔

باوجود اسكے كہ 
آپ بہتر محسوس كر 
رہے ہوں، ليكن بيماری 
سے پوری طرح شفايابى 
كيلئے پورا عالج كرانا 

ضروری ہے۔
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دق كى بيماری ايک 
قابل عالج بيماری ہے 

اگر اس كا مناسب
عالج كروايا جائے

ٹيوبر كولوسيس كوئى متعدی 
مرض نہيں ہے۔ يہ خرد حيويہ 

سے پيدا ہوتا ہے، يہ خاص طور 
پر پهيپهڑے كو نقصان پہونچاتا 

ہے۔ اگر اس كا مناسب عالج 
كروايا جائے تو يہ ايک قابل 

عالج بيماری ہے۔

يہ ٹيسٹ(انجكشن) تمام اشخاص بشمول حاملہ 
عورت، بچے اور وہ لوگ جو الرجى سے دو چار ہو 

رہے ہيں انہيں لگايا جاسكتا ہے۔

اگر آپكے اندر عالمتيں پائى جاتى ہيں يا دق 
كى بيماری كے مريض كے ساتھ رہ رہے ہيں تو 
آپ ضرور ٹيوبر كولين ٹيسٹ كيلئے ڈاكٹر كے 

پاس جائيں۔
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يہ ہوا كے ذريعہ چهينكنے، كهانسنے اور تهوكنے 
وغيرہ سے ايک شخص سے دوسرے شخص ميں 

منتقل ہوتا ہے۔

يہ ايک متعدی يعنى چهوٹ 
كى بيماری ہے

عالمتيں
كيا آپنے مشاہدہ كيا؟

15 دنوں يا اس سے زيادہ دنوں تک كهانسى  ■
كم درجہ كا بخار  ■

تهكاوٹ  ■
وزن كا كم ہونا  ■

ياد ركهيں:
اگر آپ كو دو يا تين ہفتوں   ■

سے كهانسى آرہى ہو تو اپنے 
ڈاكٹر سے مليں۔

وہ تمام لوگ جو كسى ٹيوبر كولوسيس   ■
كے مريض كے ساتھ رہ رہے ہوں انہيں 

ٹيوبركولين انجكشن لگوانا چاہئے تاكہ پتہ 
لگايا جاسكے كہ كہيں وہ لوگ اس مرض 

سے متاثر تو نہيں ہيں۔

انفكشن كا عالج ٹيوبركولوسيس كے جراثيم   ■
كو فعال ہونے سے روک ديتا ہے۔

ٹيوبركولوسيس كا مرض مكمل قابل عالج   ■
ہے بشرطيكہ اچهى طرح اس كا عالج كروايا 

جائے۔

ٹيوبر كولين كا ٹيسٹ

ٹيوبركولوسيس كيا ہے؟
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