Зберігайте цю інформацію.
Покажіть інформацію лікарю або медсестрі.

Tiedote tuberkuloosista: ukraina

Інформація про туберкульоз та про перевірку на туберкульоз
Чому Вам дана ця інформація?
У Фінляндії туберкульоз - рідкісне захворювання. Це захворювання практично зжите за рахунок
доброго лікування. Ви приїхали з країни, в якій багато хворіють на туберкульоз. Ви можете хворіти і
розповсюджувати туберкульоз у найближчому оточенні, самі не підозрюючи про це. З точки зору
Вашого здоров'я, а також здоров'я Ваших родичів та інших людей, з якими Ви спілкуєтеся, важливо,
щоб можливе захворювання туберкульозом було б вчасно виявлено і вилікувано.
У Фінляндії хочуть піклуватися про здоров'я іммігрантів. Оскільки Ви збираєтеся перебувати у Фінляндії
понад три місяця, у Вас є право пройти безкоштовний рентген легенів. Рентген є добровільним. За
допомогою рентгена легенів з'ясовується, чи є у Ваших легенях туберкульозні зміни.
Рентген легенів
Туберкульоз легенів найчастіше виявляється за допомогою рентгена легенів. Рентген - безпечна
процедура. Вагітна жінка повинна повідомити про свій стан до рентгену. Рентгенівський знімок
легенів вагіної жінки без симптомів робиться на останніх місяцях вагітності.
Рентгенівський знімок робиться в поліклініці за місцем Вашого проживання. Рентген легенів для Вас є
безкоштовним. Якщо в рентгенівському знімку легенів виявляється відхилення від норми, з Вами
зв'яжуться і організують продовження необхідних обстежень.

Які симптоми туберкульозу?
Найважливішим симптомом туберкульозу легенів є затяжний, що триває понад три тижні, кашель,
який з часом може перейти в слизовий. Під час нападу кашлю може виділятися жовтувата,
коричнювата або кров'яна мокрота. При прогресуванні хвороби може проявлятися задишка і біль у
грудях.
У хворого на туберкульоз може підвищуватися температура, він може схуднути і ночами
рясно потіти. У нього може погіршитися апетит і загальний стан. Можуть бути й інші симптоми в
залежності від того, яка частина організму вражена.
У дітей туберкульоз найчастіше викликає уповільнення росту і розвитку.
Що Вам робити, якщо зараз у Вас є симптоми, відповідні туберкульозу, або вони з'являться
пізніше?
Без зволікання звертайтеся в поліклініку за місцем Вашого проживання. Вам необхідно потрапити на
прийом до лікаря. Відвідування лікаря для Вас є безкоштовним. Відомості про обстеження не
надаються в імміграційну службу.
Що таке туберкульоз?
Ніхто не винен, якщо захворіє на туберкульоз. Туберкульоз - це інфекційне захворювання. Збудником
хвороби є бактерія Mycobacterium tuberculosis. Найчастіше туберкульоз вражає легені, в яких
утворюються очаги запалення. Звідти бактерії через кров або лімфу можуть розповсюдитись в інші
частини тіла, такі як лімфатичні вузли, кишківник, шкіру або центральну нервову систему.
Туберкульоз може бути одночасно як в легенях, так і в інших органах.

Як відбувається зараження туберкульозом?
Туберкульоз передається повітряним шляхом від людини до людини. Бактерія туберкульозу
розповсюджується у повітрі, коли хворий туберкульозом розмовляє, співає, кашляє або чхає. Тоді
людина, яка знаходиться у тій же кімнаті, може вдихнути бактерії в свої легені разом з повітрям, що
вдихається. При цьому ті, хто перебували поряд з хворим долгий час, можуть заразитися. Найбільший
ризик зараження у членів сім'ї, які проживають разом з хворим.
Хто захворює на туберкульоз?
З тих, хто отримав зараження, на туберкульоз захворює тільки один з десяти. Більш уразливими до
хвороби є маленькі, молодше 5-ти років, діти, молодь, літні люди та люди зі зниженим імунітетом.
Як швидко зараження туберкульозом переходить у хворобу?
Маленька дитина молодше 5-ти років, яка не отримала щеплення, може захворіти через кілька
тижнів або через місяць після зараження. При цьому хвороба може прогресувати дуже швидко.
Доросла людина, яка не має хронічних захворювань, найчастіше захворює протягом одного-двох
років з моменту зараження. На туберкульоз можливо захворіти навіть через кілька десятків років
після зараження. Пам'ятайте, які симптоми туберкульозу.
Де і як обстежитися на туберкульоз?
Обстеження починається в поліклініці, студентському медичному обслуговуванні або медичному
обслугогуванні за місцем роботи. Продовження обстежень проводиться в лікарні. Дітей обстежують у
відділенні дитячих захворювань або в поліклініці. Туберкульоз легенів у дорослих обстежують і
лікують у лікарняному відділенні легеневих захворювань або поліклініці.
При підозрі на туберкульоз робиться рентген легенів та досліджується мокротиння. З мокротиння
береться забарвлення та посів на туберкульоз. При необхідності мокроту можна обстежити на
наявність гена туберкульозу шляхом швидкої проби.
Іноді необхідно провести бронхоскопію або зробити комп'ютерну томографію легенів. Коли на
туберкульоз обстежують інші органи, крім легенів, то використовуються різні методи рентгенівського
обстеження. Крім того, з ураженого органу прагнуть отримати зразок тканини або гнійного матеріалу.
Як лікують туберкульоз?
Туберкульоз лікують ліками. Спочатку ліків як мінімум чотири. Лікування звичайного туберкульозу
триває не менше півроку. Одужання від туберкульозу відбувається добре, якщо тубуркульоз було
помічено вчасно, й лікування триває стільки, скільки потрібно. Лікування туберкульозу у Фінляндії є
безкоштовним та має добрі результати.
Читайте більше про туберкульоз: www.tuberkuloosi.fi

