آپ کو ٹی بی انفیکشن ہے (ٹی بی کی ایک قسم)
)You have TB infection (a type of TB

اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں ٹی بی کے جراثیم ہیں ،لیکن آپ بیمار محسوس نہیں کرتے۔ آپ اپنے اہلخانہ یا
دوسرے لوگوں کو ٹی بی انفیکشن نہیں لگا سکتے۔
This means you have TB germs in your body, but you don’t feel sick. You can’t give TB infection to
your family or other people.

یہ اہم ہے کہ اس وقت ٹی بی انفیکشن کی دوا لی جائے۔

It is important to take medicine for TB infection now.

انہیں ٹی بی انفیکشن ہے
Has TB infection

ٹی بی کی دوا لیتی ہیں
Takes TB medicine

اپنی ٹی بی کی دوا لے کر آپ ٹی بی کی بیماری کو روک سکتے
ہیں اور اپنے اہلخانہ کو صحتمند رکھ سکتے ہیں!
By taking your TB medicine, you can prevent
!TB disease and keep your family healthy

اس وقت ٹی بی کی دوا کیوں لی جائے؟
Why take TB medicine now?

ٹی بی انفیکشن ٹی بی کی بیماری میں بدل سکتا ہے۔

TB infection can turn into TB disease.

 لیکن عموما ً یہ پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی،ٹی بی کی بیماری جسم کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچا سکتی ہے
ہے۔ جب لوگوں کو ٹی بی کی بیماری الحق ہو جائے تو وہ عموما ً بیمار محسوس کرتے ہیں۔
TB disease can hurt any part of the body, but it usually hurts the lungs. When people have TB
disease, they usually feel sick.

:اگر آپ ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے بیمار پڑ جائیں تو آپ کو محسوس ہو سکتا ہے

If you become sick with TB disease, you might:

کم وزن

بخار

Lose weight

Have fever

تھکن

کھانسی

Feel tired

Cough

رات کو پسینہ

Sweat at night

اگر آپ ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے بیمار پڑ جائیں تو آپ کی وجہ
سے آپ کے اہلخانہ اور دوسرے لوگوں کو بھی ٹی بی لگ سکتی ہے۔

If you become sick with TB disease, you can also give TB to your family or other people.
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