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NSW TB కార్యక్రమంలో

క్షయ (TB) ఫాక్ట్ షీట్

NSW TB Program - Telugu

కీలకాంశాలు
• క్షయవ్యాధి (TB) వల్ల  కలిగే వ్యాధి మ�ైకోబాక్టీరియం అనే బాయాక్టీరియాతో సంక్రమణ క్షయ
• TB చాలా స్ధారణంగ్ ఒక వయాక్తి ఊపిరితిత్తి లను ప్రభావితం చేసుతి ంది, క్నీ శరీరం యొక్క ఇతర భాగ్లను కూడా 

ప్రభావితం చేయవచుచు మరియు తీవ్రమ�ైన అనారోగయాం కలిగించవచుచు
• యాంటీబయాటిక్స్ తో వ్యాధిని నయం చేసుకోవచుచు.

ఎలా వా్యప్తి  చెందుతుంది?
• TB అనేది గ్లి దావార్ వ్యాపితి  చెందుత్ంది, టిబి వ్యాధి ఉన్న వయాక్తి ఊపిరితిత్తి లు లేదా గొంత్ దగ్గడం, త్మ్మడం, ప్డడం 

లేదా మాటా్ల డటం, క్్రములు గ్లిలోక్ పంపడం
• ఇతర వయాకుతి లు ఈ క్్రములను పీలుచుకున్నప్పుడు, అవి సంక్్ర మయాతను కలిగిస్తి యి
• చాలామంది వయాకుతి లకు TB క్్రములు లభిస్తి యి, వీరు కుటుంబ సభుయాడు లేదా స్్నహిత్డి వలే ఎకు్కవ సమయం 

గడుప్తారు
• TB ఇంటి వసుతి వ్ల దావార్ వ్యాపితి  చెందకుండా ఉంటుంది (ఉదాహరణకు కతితిరి, అకో్ర లు, గ్్ల సులు, షీటు్ల , దుసుతి లు లేదా 

టెలిఫో న్ వంటివి) అందువల్ల  విడిగ్ గృహో పకరణ వసుతి వ్లను ఉపయోగించాలిస్న అవసరం లేదు.

TB  సంక్రమణ మరియు  TB  వా్యధికి మధ్య తేడా ఏమిటి?
TB సంక్రమణ కలిగిన చాలా మందిలో, శరీరం యొక్క రక్షణ అనేది నిద్ార ణమ�ైన లేదా నిషి్రియాత్మక సిథితిలో సజీవంగ్ ఉండగల 
క్్రములను నియంతి్రసుతి ంది. దీనే్న కొని్నస్రు్ల  లాయాటెంట్ టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు.

• TB క్్రములు నిషి్రియాత్మకంగ్ ఉన్నప్పుడు, వ్రు ఎలాంటి నష్టీ ని్న చేయలేరు, మరియు ఒక వయాక్తిక్ అసవాసథిత ఉండదు .   

• చాలా మంది వయాకుతి లకు TB  క్్రములు ఎల్లప్పుడూ నిషి్రియాత్మకంగ్ ఉంటాయి.

• TB  సంక్రమణ కలిగిన వయాకుతి లు అంటువ్యాధి కాదు మరియు ఇతరులకు TB  వ్యాపితి  చేయలేరు 

• Tuberculin Skin Test (లేదా Mantoux test) లేదా రకతి పరీక్ష (ఇంటర్ఫెర్న్ గ్మా రిలీజ్ అస్స్ లేదా Quantiferon TB 
Gold-Plus.) కు స్నుకూల ఫలితం దావార్ సంక్రమణను గురితించవచుచు.

Iకొంత మందిలో TB క్్రములు రోగనిరోధక వయావసథి  రక్షణలను అధిగమిస్తి యి, ఫలితంగ్ TB సంక్రమణ నుండి TB వా్యధికి 
ప్రోగతిలో ఉంటాయి. కొంత మంది వ్యాధి సో క్న వ్ంటనే TB వ్యాధిని అభివృదిధి  చేస్తి రు, మరికొందరు వ్రి రోగనిరోధక వయావసథి  
బలహీనంగ్ మారినప్పుడు తరువ్త TB వ్యాధిని అభివృదిధి  చేస్తి రు. ఇది వృదాధి పయాం, తీవ్రమ�ైన అసవాసథిత, ఒతితిడితో కూడిన 
ఘటన, మాదక ద్రవ్యాలు లేదా మదయాం దురివానియోగం, HIV సంక్్ర మయాత లేదా ఇతర పరిసిథిత్లకు క్రణం క్వొచుచు.

• ఇన్ యాక్టీవ్ TB క్్రములు యాక్టీవ్ గ్ ఉన్నప్పుడు,  TB  వ్యాధి అభివృదిధి  చెందుత్ంది
• TB  సో క్న వ్రిలో 10 శ్తం మందిక్ మాత్రమే TB వ్యాధి వసుతి ంది
• ఊపిరితిత్తి లు లేదా గొంత్ యొక్క TB ఉన్న వయాకుతి లు ఇతరులకు సంక్్ర మయాతను కలిగిస్తి యి .
• చాలా సందర్భాలలో, తగిన మందులు తీసుకున్న ర్ండు వ్ర్ల తరువ్త, TB వ్యాధి ఉన్న వయాకుతి లు ఇకప�ై TB  క్్రములను  

వ్యాపితి  చేయరు .
• శరీరంలోని ఇతర భాగ్లో్ల  TB ఉన్న వయాకుతి లు (వ్రి ఊపిరితిత్తి లు లేదా గొంత్ క్కుండా) అంటు ఉండరు.



Tuberculosis (TB) Fact Sheet Updated December 2019    Page 2 of 3

లక్షణాలు ఏమిటి?
TB వల్ల  శరీరంలోని ఏ భాగంలో అయినా వ్యాధి ర్వచుచు, క్నీ ఊపిరితిత్తి లు అతి స్మానయాంగ్ ఉంటాయి.  TB  వ్యాధితో ఉన్న 
కొంతమందిక్ మాత్రమే తేలికప్టి లక్షణాలు కనిపించవచుచు. TB ఉన్న వయాకుతి లకు    దిగువ ప్రొ్కన్న లక్షణాలో్ల  కొని్న లేదా 
అని్నంటిని కలిగి ఉండవచుచు:

• ఒక దగు్గ  మూడు వ్ర్లకు మించి ఉంటుంది, మరియు మ�రుగుపడదు.
• రకతిం తడిసిన కఫం
• జవార్లు
• ర్తి్ర సీవాట్స్
• వివరించలేని బరువ్ తగ్గడం
• ఎప్పుడూ అలసిపో యినటు్ల గ్ అనిపించడం
• ఆకలి మందగించడం
• నొపిపు మరియు/లేదా ప్రభావిత ప్్ర ంతంలో వ్ప్. 

ఎవరికి ప్రమాదం?
• అంటువ్యాధులతో ఒక వయాక్తితో చాలా క్లంగ్ సని్నహితంగ్ గడిపిన వయాకుతి లు TB
• రోగనిరోధక వయావసథి  ప్రభావితం చేస్ మందులను తీసుకునే వయాకుతి లు ఉదా: ఇమూయానోథెరపీ, క్రిటీకోస�టీర్యిడ్ లు లేదా 

క్మోథెరపీ
• HIVతో సహా వ్రి రోగనిరోధక వయావసథి  ప్రభావితం చేస్ దీర్ఘక్లిక అనారోగయాం ఉన్న వయాకుతి లు.

TB వా్యప్తి  ఎలా నిరోధించబడుతుంది?
• అంటు TB ఉన్న ప్రజలు ఇక అంటువ్యాధుల వరకు ఒంటరి
• TB సంక్రమణంతో నిర్ధి రించబడ్డ  వయాకుతి లకు పి్రవ్ంటివ్ టీ్రట్ మ�ంట్ కోరుస్ అందించబడుత్ంది .
• Tb స్ధారణంగ్ ఉన్న దేశ్లకు ప్రయాణించే చిన్న పిల్లలో్ల   TB  యొక్క ప్్ర ణాప్య రూప్లకు వయాతిరేకంగ్ BCG టీక్ 

రక్షణను ఇసుతి ంది  , అయితే ఇది మామూలుగ్ nsw లో ఇవవాలేనిది  .

ఎలా నిరాధా రణ అవుతుంది?
ఊపిరితిత్తి లో్ల  TB కోసం:

• TB  వ్యాధి ఊపిరితిత్తి లను ప్రభావితం చేసుతి ందో  లేదో  ఛాతీ ఎక్స్-రే చూపించవచుచు

• ఒకవేళ TB  క్్రములు దగు్గ లో ఉన్నట్లయితే, ఒక సపుటియం టెస్టీ  చూపిసుతి ంది.

• ఒకవేళ వయాక్తి సు్రుహ వల్ల  దగు్గ  లేనట్లయితే, ఇతర పరీక్షలు అవసరం క్వొచుచు..

ఊపిరితిత్తి ల వ్లుపల TB కోసం:

• సన్నటి సూది బయాపీస్, గ్యం స్వాబ్, సరిజికల్ స�పుసిమ�న్ లేదా ఎరీ్ల  మారి్నంగ్ యూరిన్ శ్ంప్ల్ వంటి పరీక్షలు TBయొక్క 
డయబెక్స్ంగ్ లో సహాయపడగలవ్.

ఎలా వ్యవహరిసాతి రు?
TB సంక్రమణ: వ్ైదుయాడు ఒక కోరుస్ మాత్రలు (పి్రవ్ంటివ్ థెరపీ) లేదా ర్గుయాలర్ ఛాతీ ఎక్స్-క్రణాలు తో అనుసరణీయత 
సూచించవచుచును

NSW TB Program - Telugu
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TB  వా్యధి:  కనీసం ఆరు న్లల ప్టు నిరిదిషటీమ�ైన యాంటీబయాటిక్స్ కలయికతో చిక్తస్ చేస్తి రు. మీకు మదదిత్, 
విదయాఅందించడానిక్ మరియు చిక్తస్  విజయవంతంగ్ పూరితి చేయడం కొరకు ఏవ్ైనా దుష్రిభావ్లకొరకు చెక్ చేయడం కొరకు 
ఛాతీ క్్లనిక్ నరుస్ మీ చిక్తస్ను పరయావేక్ిసుతి ంది.       

• TB ఉన్న వయాకుతి లు తమ TB ఔషధాలనీ్న సూచించిన విధంగ్, చిక్తస్ శిబిరం ముగిస్ వరకు, మోతాదు తపపుకుండా లేదా 
ముందసుతి గ్ ఆపివేయడం వంటివి తీసుకోవ్లి.

• TB ఉన్న వయాకుతి లను చిక్తస్ పూరితి చేసినట్లయితే నయం చేయవచుచు .
• TB ఉన్న వయాకుతి లు , చిక్తస్ సమయంలో, ఇకప�ై అంటువ్యాధి ఉన్నంత వరకు స్ధారణ క్రయాక్రమాలకు తిరిగి ర్వచుచు.

మల్ట్డ్రగ్ రెస్స్ట్ంట్ TB (MDR-TB)
మలీటీడ్రగ్ ర్సిస�టీంట్ TB (MDR-TB) TB బాక్టీరియా కనీసం isoniazid  మరియు  rifampin, ర్ండు అతయాంత శక్తివంతమ�ైన TB  
ఔషధాలకు నిరోధకత కలిగి ఉన్నప్పుడు సంభవిసుతి ంది. డ్రగ్ ఆకర్షక  TB  , డ్రగ్ ర్సిస�టీంట్  TB  ఒకే రకంగ్ వ్యాపితి  చెందుతాయి.

• Mdr-TB ఉన్న వయాకుతి లకు 24 న్లల వరకు ఎకు్కవ యాంటిబయోటిక్ చిక్తస్ అవసరమవ్త్ంది, మరియు కొంతమందిక్ 
మొదటి 6-8 న్లల ప్టు సిర లోక్ స్ధారణ ఇంజ్క్షను్ల  అవసరం

• Mdr-TB ఉన్న వయాకుతి లు తమ TB ఔషధాలనీ్న సూచించిన విధంగ్, చిక్తస్ శిబిరం ముగిస్ వరకు, మోతాదు తపపుకుండా 
లేదా ముందసుతి గ్ ఆపివేయడం వంటివి తీసుకోవ్లి.

మరింత సమాచారం కోసం
• మీ స్థి నిక Chest Clinic  (చెస్టీ  క్్లనిక్) ని సంప్రదించండి లేదా మీ ఫ్యామిలీ డాకటీర్ ని చూడండి .
• అని్న TB  పరిశోధనలు మరియు చిక్తస్ను ఛాతీ క్్లనిక్ ల వదది  ఉచితంగ్ మరియు గోపయాంగ్ అందించబడుత్ంది
• ఛాతీ క్్లనిక్ కు హాజరు క్వడం కొరకు వ్ైదుయాడి నుంచి మ�డికేర్ సంరక్షణ లేదా రీఫరల్ అవసరం లేదు.

రింత సమాచారం కోసం దయచేసి మీ క్ల్ చేయండి స్థి నిక Public Health Unit దn 1300 066 055 లేదా  సందరిశంచండి 
New South Wales Health website www.health.nsw.gov.au/tuberculosis
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http://www.health.nsw.gov.au/Infectious/tuberculosis/Pages/chest-clinics.aspx
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