
மறைந்துள்ளத ொை்று

கொசநநொய் (LTBI) 

Tuberculosis Control Unit

ஆன்லைனிை்பிற சுகாதார நிலைலைகள்ைற்றுை்

சிகிசல்சகள் குறித்தகூடுதை் தகவை்கலளஅணுக, 
தயவுசசய்து பாரல்வயிடவுை்

கொசநநொய் நநொயொக

மொறுவதிலிருந்துமறைந்துள்ள

த ொை்று கொசநநொறய ்  டுக்க

என்னதசய்யமுடியும்

உங்களுக்கு ைலறந்துள்ள சதாற்று காசநநாய்

இருந்தாை் காசநநாய் ஏற்படுவலதத் தடுக்க

ைருந்துகலளஉடச்காள்ளைாை் இது தடுப்பு

சிகிசல்ச என்றுஅலைக்கப்படுகிறது

ைருந்துகலளஉடச்காள்வதன்மூைை் உங்கள்

உடலிை் உள்ள காசநநாய் கிருமிகள்

சுறுசுறுப்பாக ைாறுவதற்குமுன்புஅவற்லறக்

சகான்று எதிரக்ாைத்திை் காசநநாய் வராைை்

தடுக்கைாை்.

தடுப்புச் சிகிசல்சயாை் அலனவருை் பயனலடய

ைாட்டாரக்ள் தடுப்புச் சிகிசல்சலய

நைற்சகாள்வதுஉங்களுக்கு நன்லை பயக்குை்

என்றாை் இை் உள்ள ைருத்துவர்அை்ைது

சசவிலியர்ஆநைாசலனகலளக் கூறுவர்

ரிஃபாை்பிசின் ைற்றுை் ஐநசானியாசிட்

ஆகியலவ காசநநாய் எதிரப்்பு ைருந்துகள்

ஆகுை் அலவ தடுப்பு சிகிசல்சயிை்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன நைலுை் அலவ

நான்கு அை்ைதுஆறு ைாதங்களுக்கு

பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன நீங்கள் அை்ைது

இை் இருக்குை்நபாது கவனிக்க நவண்டிய

பக்கவிலளவுகலளஉங்கள் ைருத்துவரக்ள்

அை்ைது சசவிலியர்விளக்குவாரக்ள்

ைருத்துவர் பரிந்துலரத்தபடி உங்கள் ைருந்லத

எடுத்துக்சகாள்வது ைற்றுை் உங்கள்

பரிநசாதலனக்குத் தவறாைை் வருவதுமிகவுை்

முக்கியை் இதன்மூைை் நீங்கள்ஆநராக்கியைாக

இருக்கிறீரக்ள் என்பலதயுை்

ைருந்துகளிலிருந்துப் பக்கவிலளவுகலள

அனுபவிப்பதிை்லை என்பலதயுை் இதுஉறுதி

சசய்கிறது



மறைந்துள்ள த ொை்று

கொசநநொய் உள்ள

ஒருவருக்கு என்ன

நடக்கிைது

காசநநாய் கிருமிகள் சசயைற்றலவ என்றாலுை்

அலவஇன்னுை் உயிருடன்இருக்கின்றன

காைப்நபாக்கிை் பைவருடங்கள் கழித்து

இருக்கைாை் இந்தக் கிருமிகள் சுறுசுறுப்பாக

ைாறிநுலரயீரை் அை்ைதுஉடலின்பிற

பகுதிகலள எகா கிடன்ி மூலளஅை்ைது

எலுை்புகள் தாக்கி நசதப்படுத்தி, இதன்

விலளவாக காசநநாய் நநாய் ஏற்படைாை்

சதாற்று காசநநாயாளியுடன் சநருங்கிய

சதாடரப்ு லவத்திருப்பதாக நீங்கள்

அலடயாளை் காணப்பட்டிருந்தாை் நீங்கள்

பரிநசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவதுமிகவுை்

முக்கியை்

ைலறந்த காசநநாய் சதாற்றுஉள்ளவரக்ளுக்கு

ைாறாக காசநநாய் உள்ளவர்

நநாய்வாய்ப்பட்டிருப்பார் நைலுை், 

அவரக்ளிடமிருந்துகிருமிகலள

ைற்றவரக்ளுக்குை் பரப்பமுடியுை் அவரக்ள்

ஆரை்பத்திநைநய ைருத்துவசிகிசல்சகலளப்

சபறநவண்டுை்

மறைந்துள்ள த ொை்று

கொசநநொய்

லைக்நகாபாக்டீரியை் காசநநாய் என்ற

பாக்டீரியாவாை் காசநநாய் ஏற்படுகிறது

இந்தப் பாக்டீரியா அை்ைதுகிருமிகலள

நுலரயீரலிை் நுலரயீரை் காசநநாய் சசயலிை்

காசநநாய் உலடய ஒருவர் பரப்பைாை்

நுலரயீரை் காசநநாய் உள்ள ஒருவர்

இருமினாை் கத்தினாை் அை்ைதுதுை்மினாை்

காசநநாய் கிருமிகள் காற்றிை்

சிதறடிக்கப்படுகின்றன இந்த நபருடன்

சநருங்கிய நீண்டகாை சதாடரப்ு உள்ள எவருை்

காசநநாய் கிருமிகலளஅவரக்ளின்

நுலரயீரலிை் சுவாசிக்கக்கூடுை்,இது

அவரக்ளின் உடலின் ைற்ற பகுதிகளுக்குை்

பரவக்கூடுை்

காசநநாய் கிருமிகள் உடலிை் நுலைந்தவுடன்

அந்த நபரின் உடலிை் சசயைற்று வாைக்கூடுை்

ஏசனன்றாை் உடலின் எதிரப்்பு சக்திக்

காசநநாய் கிருமிகளுக்கு எதிராகப் நபாராடி

அவற்லறக் கடட்ுக்குள் லவத்திருக்கமுடியுை்

எனநவ உடலிை் உள்ள இந்தக் கிருமிகள்

சசயைற்றலவஆகுை்

ைலறந்துள்ள சதாற்று காசநநாய் கிருமிகளாை்

பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ளுக்குக் காசநநாய்

கிலடயாது அதுைலறந்துள்ள சதாற்று

காசநநாய் இருப்பதாகஅறியப்படுகிறது

எனநவ அவரக்ள் ஆநராக்கியைாக

உணரக்ிறாரக்ள் அவரக்ளின் ைாரப்ு எக்ஸ்நர

சாதாரணைாக இருக்குை் ைற்றுை் அவரக்ள்

கிருமிகலள ைற்றவரக்ளுக்குப் பரப்ப

ைாட்டாரக்ள்

உங்களுக்கு மறைந்துள்ள

த ொை்று கொசநநொய்

இருந் ொல் எப்படி ் த ரியும்

உங்களிடை் ைலறந்துள்ள சதாற்று காசநநாய்

இருக்கிறதா என்பலதக் கண்டுபிடிக்க

சபரியவரக்ளுக்கு இரத்த பரிநசாதலனயுை்

இரண்டு வயதுக்குக் குலறவான

குைந்லதகளுக்குத் நதாை் பரிநசாதலனயுை்

சசய்யநவண்டுை். 

உங்கள் பரிநசாதலனயின்முடிவிை் ைலறந்துள்ள

சதாற்று காசநநாய் இருப்பதாகஅறிந்தாை்
ைருத்துவர்அை்ைது சசவிலியர்உங்களுக்குத்

சதரிவிப்பாரக்ள்

காசநநாய்

கிருமிகள்

காற்று

வழியாகபரவுை்


