
 (TB) تپ دق
کلينکوں ميں کئے 
جانےوالے معائنے

چهاتی کا ايکسرے 
يہ اس بات کا معائنہ کرنےکےلئے 

عمل ميں اليا جاتا ہے کہ کيا آپ 
کوپهيپهڑے کا تپ دق ہے۔ اس کو بعد 

ميں يہ جاننےکےلئے ُدہرايا جاسکتا 
ہے کہ کيا عالج کام کررہا ہے۔

لعاب دہن/بلغم کا معائنہ
آپ کولعاب کےنمونے فراہم 

کرنےکےلئے کہا جاسکتا ہے تاکہ 
اس بات کا معائنہ کيا جاسکےکہ کيا 

آپ کےپهيپهڑوں ميں تپ دق ہے۔ 
معائنےکوبعد ميں يہ جاننےکے لئے 
ُدہرايا جاسکتا ہےکہ کيا آپ کا عالج 

کام کررہا ہے۔

خون کےمعائنے
خون کےڻيسٹ يہ ظاہرکرسکتےہيں کہ 

کيا آپ خون کی کمی کا شکار ہيں يا 
آپ کے جسم ميں کوئی چهوت موجود 
ہے۔ عالج کےشروع ہونےکے بعد ان 

ڻيسڻوں کو دہرانے سےيہ پتہ چل سکتا 
ہےکہ کيا چهوت ختم ہورہی ہے۔

ديگرمعائنے ہميں يہ بتانےکےلئےعمل 
ميں الئے جاتےہيں کہ آپ 

کاجگراورگردےعالج سے پہلے 
اورعالج کےدوران کيسے کام 

کررہےہيں ۔ يہ ڻيسٹ اہم ہيں کيونکہ آپکی 
بعض ادويات آپ کےجگراورگردوں کی 

کارکردگی پراثرانداز ہوسکتی ہيں۔ 
Patient information: 
HIV testing in TB clinics (Urdu)



ديگرچهوتوں کےلئے 
ڻيسٹ

ہم تپ دق کلينک ميں حاضرہونےوالے 
ہرشخص کےلئے ايک ايچ آئی 

وی (HIV) ڻيسٹ کی پيشکش 
کرتےہيں۔ HIV جسم کے مدافعتی 

نظام پراثراندازہوتا ہے، چنانچہ تپ 
دق زيادہ آسانی سےاپنے پاؤں جما 
سکتا ہے۔ HIV کےلئے ايک اچها 

عالج موجود ہے جوآپ کی صحت 
بہتربناسکتا ہے۔

ديگرچهوتوں کےلئے 
معائنے

ہم آپ کا ہيپاڻائڻس بی اورہيپاڻائڻس 
سی کی چهوتوں کےلئے بهی ڻيسٹ 

کرسکتےہيں۔ يہ چهوتيں آپ کے 
جگرکے کام کرنےکےطريقے کوتبديل 

کرسکتی ہيں اورآپ کے تپ دق 
کےعالج پربهی اثراندازہوسکتی ہيں۔ 

اگرآپ کا ڻيسٹ مثبت ہے توآپ کو 
ايک خصوصی ماہرين کی ڻيم کی 

طرف بهيجا جاسکتا ہے۔

رازداری
آپ کےتمام معائنوں کےنتائج 

کورازداری ميں رکها جائےگا 
اورمعلومات کا صرف عالج معالجے 

سےمتعلق ان پيشہ ورافراد کےساته 
ہی تبادلہ کيا جائےگا جوآپ کےعالج 

ميں براہ راست ملوث ہيں۔

مزيد معلومات
HIV ايچ آئی وی

NAHIP: www.nahip.org.uk
 Do It Right:

www.doitright.uk.com
THT: www.tht.org.uk

TB تپ دق
 NKS TB:

www.hpa.org.uk/tbknowledge
TB Alert: www.tbalert.org

ديگرمفيد سائڻيں
NHS choices: www.nhs.uk

 Health Protection Agency:
www.hpa.org.uk
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