ਤਪਦਿਕ ਅਤੇ ਐਚ ਆਈ ਵੀ/ਏਡਜ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ :

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਐਲ ਟੀ ਬੀ

ਆਈ ਜਾਂ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਹੈ,

ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਲਈ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਐਚ

ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਟੀ ਬੀ ਲਈ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।

ਐਚ ਆਈ ਵੀ/ਏਡਜ ਕੀ ਹੈ ?
ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੇ ਸਿਸਟਮ
(ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਦੀ ਉਨੱਤ ਸਟੇਜ ਨੂੰ
ਂ ੀ ਸਿਨਡਰੋਮ (ਏਡਜ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਵਾਇਰਡ ਇੰ ਮਯੂਨੋਡੇਫੇਸਿਏਸ
ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ :
• ਕੌਂ ਡਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਸ (ਵਜਾਇਨਲ,ਓਰਲ ਜਾਂ ਏਨਲ) ਨਾਲ
• ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰਿੰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੈਟੂਇੰਗ,ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਲੇਸਿਸ,ਵਿੰ ਨ੍ਹਣ
ਲਈ ਜਾਂ ਐਕਿਊਪੰ ਚਰ ਲਈ ਕਿਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
•	ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ,ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਣਜੰ ਮੇ, ਨਵੇਂ ਜੰ ਮੇ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚੇ ਤੱ ਕ
ਟੀ ਬੀ/ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਕੋ - ਇੰ ਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ/ ਐਚ
ਆਈ ਵੀ ਕੋ – ਇੰ ਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਕੇ ਦੋਨੋਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱ ਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ (ਲੇ ਟੈਂਟ ਟੀ ਬੀ
ਇੰ ਨਫੈਕਸ਼ਨ)(ਐਲ ਟੀ ਬੀ ਆਈ) ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਏ ਟੀ ਬੀ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰ ਭੀਰ ਜੋਖਮ
ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਟੀ ਬੀ / ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਕੋ – ਇੰ ਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
?
ਉਹ ਲੋ ਕ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਹਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਸਕ੍ਰਿਏ ਟੀ ਬੀ ਰੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ,
ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਏਡਜ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਐਚ ਆਈ ਵੀ/ਏਡਜ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਟੀ ਬੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ
ਦੁਨਿਆ ਵਿੱ ਚ ਏਡਜ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ –ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੰ ਭੀਰ ਰੋਗ ਟੀ ਬੀ ਹੋਏ।
ਕੀ ਮੈਂ ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਲਈ ਇੱ ਕੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਫੌਲੋ – ਅਪ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਰੋਗਾਂ
ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱ ਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱ ਖਦਾ ਹੋਏ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

