
Пам’ятка

Захистимо себе від туберкульозу!
Як  відбувається
зараження

Основним  джерелом  туберкульозної  інфекції  є
людина,  хвора  на  туберкульоз  легень,  яка  виділяє
мікобактерії туберкульозу з мокротинням при кашлі,
чханні,  розмові.  Також,  заразитися  можна  через
вживання  молока  від  інфікованих  або  хворих  на
туберкульоз  корів.  Зараження  контактно-побутовим
шляхом, зазвичай, відбувається при зіткненні людини
із забрудненою мокротою хворого предметами (одяг,
білизна,  рушник,  посуд,  зубна  щітка,  носовичок
тощо). Найбільша небезпека – від хворих на відкриту
форму  туберкульозу,  в  мокроті  яких  знаходиться
багато туберкульозних паличок.

Фактори,  які
сприяють
захворюванню

 

Захворювання розвивається, якщо в людини знижено
імунітет  внаслідок  тривалого  стресу,  депресії,
хронічних захворювань  органів  дихання,  травлення,
сечостатевої  системи,  алкоголізму,  наркоманії,
цукрового  діабету,  віл-інфекції,  а  також
неповноцінного  харчування,  поганих  житлово-
побутових умов, важкої праці, професійних умов.

Симптоми,  на  які
необхідно  звернути
увагу

 підвищена стомлюваність,  слабкість,  особливо
виражена  в  ранкові  години,  зниження
працездатності, поганий сон, втрата апетиту;

 безпричинна втрата ваги;
 тривале  підвищення  температури  тіла  (37,5-

38°С), частіше ввечері або в нічний час, вночі
спостерігаються сильне потовиділення, озноб;

 кашель  є  постійним  симптомом  туберкульозу
легенів.  На  початку  хвороби  кашель  сухий,
наполегливий,  загострюється  вночі  та  вранці.
При  подальшому  розвитку  хвороби  він  стає
вологим  з  виділенням  мокроти.  Присутність
кашлю більш ніж 3  тижні  має  насторожити і
стати причиною звернення до лікаря;

 кровохаркання  –  одна  з  важливих  ознак
туберкульозу  легенів,  яка   з'являється  при
інфільтративному  туберкульозі,  а  також  при
інших формах цієї хвороби;

 специфічний рум'янець та блиск в очах;
 поява  задишки  при  невеликих  фізичних

навантаженнях.
Якщо  ви  помітили  у  себе  декілька  таких



симптомів,  обов’язково  зверніться  до  вашого
лікаря або лікаря-фтизіатра.

Як  можна  виявити
туберкульоз?

З метою раннього виявлення туберкульозу, дітям та
підліткам  необхідно  робити  туберкулінову  пробу
(реакцію Манту).  Дорослі  та  підлітки,  починаючи з
15-річного  віку,  повинні  перевіряти  свої  легені  на
флюорографії один раз на рік.

Щоб  уберегтись  від
туберкульозу,
необхідно:

 вести  здоровий  спосіб  життя:  регулярно
відпочивати,  займатися  фізичною  культурою
та/або  спортом,  не  палити  і  не  зловживати
алкоголем;

 докладати зусиль, щоб харчування родини було
якомога повноціннішим;

 проводити  систематичне  вологе  прибирання,
провітрювати його, не допускати накопичення
пилу;

 стежити за обов’язковим щепленням вакциною
БЦЖ при народженні дитини, в 7 та 14 років
(при відсутності протипоказань);

 намагатись обмежувати контакти з хворими на
туберкульоз, оберігати немовлят та маленьких
дітей  від  контактів  з  незнайомими  людьми
(відвідування ринків, магазинів тощо);

 не  допускати  контакту  дітей  з  родичами,
хворими  на  туберкульоз,  не  брати  із  собою
дітей при відвідуванні хворого на туберкульоз
у лікарні;

 утримуватись  від  купівлі  продуктів  на
стихійних  ринках.  При  вживанні  м’яса  та
молока  обов’язково  піддавати  їх  термічній
обробці.

Якщо в домі є хворий
на туберкульоз

У сім’ях, де вже є хворий на туберкульоз, необхідно
виконувати  санітарно-гігієнічні  правила:  мати
окремий  посуд  усім  членам  сім’ї,  свої  предмети
особистої гігієни, мокроту збирати в окремий посуд і
дезінфікувати.

Пам’ятайте!  При  своєчасному  виявленні  та  лікуванні  туберкульоз
виліковний, тому не забувайте щорічно проходити профілактичні медичні
огляди та при появі підозрілих симптомів звертатися до лікаря!


