
Păstrați acest anunț.    Tiedote tuberkuloosista: romania 
Arătați anunțul dumneavoastră medicului sau asistentei medicale. 
 

Buletin despre tuberculoză și despre controlul tuberculozei 
 
De ce vă a fost dat acest anunț?  
 
În Finlanda tuberculoza este o boală rară. Cu un tratament bun se reușeșc de a o pierde aproape. Veniți 
dintr-o țară în care sunt mulți pacienți care suferă de tuberculoză. Puteți să vă îmbolnăviți de tuberculoză și 
puteți să o răspândiți tuberculoza în împrejurul dumneavoastră fără de a ști. Pentru sănătatea 
dumneavoastră, pentru sănătatea persoanelor de familie, precum și din punctul de vedere al altor oameni 
este important, ca boala de tuberculoză eventuală să fie observată și tratată la timp. 
 
În Finlanda vrem să avem grijă de sănătatea migranților.  Având în vedere că dumneavoastră doriți să ședeți 
în Finlanda mai mult de trei luni, dumneavoastră aveți dreptul să obțineți o radiografie imagistică 
pulmonară gratuită. Radio-imagistica pulmonară este opțională. Prin radiografia toracică se clarifică, dacă 
sunt modificări de tuberculoză în plămânile dumneavoastră. 
 
Radiografie pulmonară  
 
Tuberculoza pulmonară este detectată în majoritatea cazurilor în cadrul radiografiei toracică. Radiografia 
este sigur. Femeile însărcinate ar trebui să spună despre starea lor înainte de radiografie. O imagine 
pulmonară a unei femeie însărcinată asimptomatică va fi luat în timpul ultimelor luni de sarcină. 
 
Radiografia pulmonară va fi luată în centrul de sănătate a locului de reședință. Radiografia pulmonară este 
pentru dumneavoastră gratuită. Dacă radiografia toracică este anormal, veți fi contactat și vor fi organizate 
examinările suplimentare necesare. 
 
 
Care sunt simptomele de tuberculoză? 
 
Principalul, cel mai important simptom a tuberculozei pulmonare este tusa care durează de mai mult timp, 
mai mult de trei săptămâni și care se poate schimba în timp în mucoide. În legătură cu vraji scuipatul poate 
să fie gălbui, maroniu sau spută sângeroasă. Pe măsură ce boala progresează poate fi dificultăți de 
respirație și dureri toracice. 
 
Bolnavul care suferă de tuberculoză poate să aibă febră, poate să piardă din greutate și să transpiră 
puternic în timpul nopții, transpirația nocturnă. Pofta de mâncare s-ar putea să scadă și starea generală se 
înrăutățește. Simptomele pot fi și altele, în funcție ce parte a organismului este bolnav. 
 
La copii, tuberculoza cauzează de multe ori o încetinire a creșterii și a dezvoltării. 
 
Ce faceți dacă aveți simptome adecvate de tuberculoză acum sau care apar mai târziu? 
 
Vă rugăm să contactați fără întârziere centrul de sănătate al locului de ședere. Examinarea unui medic este 
necesar. Consultația medicală este pentru dumneavoastră gratuită. Informațiile legate de examinarea 
medicală nu vor fi informate autorităților de imigrare. 
Ce este tuberculoza? 
 
Tuberculoza nu este vina nimănui. Tuberculoza este o boală infecțioasă. Boala este cauzată de bacteria 
Mycobacterium tuberculosis. Tuberculoza apare cel mai frecvent în plămâni, în care se formează colonia 
bacterială de inflamație. De aici bacteriile pot răspândi prin sânge sau prin limfă altundeva în organism, 
cum ar fi în ganglionii limfatici, intestine, piele sau sistemul nervos central. Tuberculoza poate fi prezentă 
simultan, atât în plămânii cât și altundeva în organism. 



 
Cum se transmite tuberculoza? 
 
Tuberculoza se transmite prin aer de la o persoană la alta. Bacteriile de tuberculoză se răspândesc în aer 
când persoana care suferă de tuberculoză pulmonară vorbește, cântă, tuse sau strănuță. Atunci persoana 
care se află în aceeași cameră poate să obțină bacteriile în plămânii sale prin aerul de respirație. În acest 
caz, cei care au rămas cu cei bolnavi pentru perioade lungi de timp, se poate infecta. Cel mai mare risc de a 
avea o infecție este a membrilor de familie care locuiesc împreună.   
 
Cine se îmbolnăvește de tuberculoză? 
 
Doar unul din zece infectat de tuberculoză se îmbolnăvește de tuberculoză. Cel mai sensibili dispuși la boala 
de tuberculoză sunt copii mici mai puțin de 5 ani, tinerii adulți, persoanele în vârstă și persoanele ai căror 
sistem imunitar este slăbit. 
 
Cât de curând devine infecția de tuberculoză în boală? 
 
Un copil mic, în vârstă mai puțin de 5 ani, nevaccinat poate să cădea bolnav în câteva săptămâni sau lună de 
la infectare, iar boala poate progresa rapid. Un adult, care nu are boli de bază medicale, se îmbolnăvește în 
general într-un termen de un an sau doi ani de la infectare.  În tuberculoză se poate îmbolnăvi chiar și în 
zeci de ani după infectare. Așadar nu uitați simptomele de tuberculoză. 
 
Unde și cum tuberculoza este investigată? 
 
Examinările, cercetările se vor începe la centrul de sănătate, la centrul de îngrijire a sănătății a elevilor sau 
la centrul de sănătate de ocupație. Studiile suplimentare vor fi efectuate în spital. Copiii vor fi examinate la 
secția de pediatrie sau la policlinica pentru copii. Tuberculoza pulmonară al unui adult va fi examinat și 
tratat  la secția pulmonară al spitalului sau la policlinica ambulatoriu. 
 
Dacă tuberculoza pulmonară este suspectată, atunci va fi luată o radiografie pulmonară și se examină 
probele de spută. Din proba de spută se va face o cultură și o colorație de tuberculoză. Din spută pot fi 
făcută, dacă este necesar, un test rapid pentru a detecta genii tuberculozei. 
 
Uneori este necesar de a examina bronhii cu un endoscop sau să facă tomografie în plămâni. Atunci când 
tuberculoza se examinează de altundeva decât de la plămâni, se utilizează diferite metode imagistice. În 
afară de asta, se vor mai încerca să obține o biopsie sau un eșantion umed din organul bolnav. 
 
Cum se tratează tuberculoză? 
 
Tuberculoza se tratează cu medicamente. La început tratamentul de medicamente se începe cu cel puțin 
patru. Tratamentul de tuberculoză obișnuită durează cel puțin o jumătate de an. Tuberculoza se vindecă 
bine, dacă tuberculoza este detectat în timp și tratamentul se realizează în timpul necesar. Tratamentul 
tuberculozei este bun în Finlanda și este gratuit. 
 
Citiți mai multe despre tuberculoză: www.tuberkuloosi.fi  
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