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TTuberkulozi mund të shfaqet edhe 
në organe të tjera të trupit, si për 

shembull në gjendrat limfatike, në kocka, 
në organet e urinimit dhe ato gjenitale, në 
organet e brendshme, në sistemin qendror 
nervor, në lëkurë ose edhe si infeksion i 
përgjithshëm.
Tuberkulozi është ende i përhapur në të 
gjithë botën. Çdo vit rreth tetë miljonë 
njerëz sëmuren nga tuberkulozi dhe 
dy miljonë vdesin. Tuberkulozi është i 
përhapur veçanërisht në vende të cilat 
janë të varfra, ku ka shumë njerëz dhe aty 
ku gjendet edhe epidemia e HIV-it. Gjatë 
viteve 1990 në Rusi dhe në vendet baltike 
janë dyfishuar rastet e njerëzve të prekur 
nga tuberkulozi.

Në Finlandë gjenden çdo vit rreth 300 
raste të reja të tuberkulozit. Reth një 
e pesta e këtyre rasteve janë njerëz që 
kanë lindur jashtë Finlandës dhe numri i 
këtyre njerëzve ka pësuar rritje gjatë viteve 
të fundit. Nga njerëzit që janë lindur në 
Finlandë, pacientët në moshë të rritur 
përbëjnë edhe grupmoshën më të madhe. 
Këta pacientë e kanë marrë infeksionin 
gjatë fëmijërisë, si dhe zakonisht kanë patur 
probleme me alkoolin e drogat si dhe kanë 
qenë të mbyllur nga ana sociale. Mbi një të 
katërat e rasteve të tuberkulozit gjenden nga 
zona e kryeqytetit. Pra tuberkulozi nuk ka 
humbur, por është një sëmundje që duhet 
konsideruar seriozisht. 

Çfarë lloj sëmundje është tuberkulozi?
–  Tuberkulozi është një sëmundje ngjitëse që 
 shkaktohet nga bakteria Mycobacterium 
 tuberculosis dhe ai shfaqet zakonisht në mushkëri.

Bakteriet e tuberkulozit që hetohen nga testi me ngjyrim i këlbazës.



Njeriu mund të preket nga tuberkulozi 
kur ai është në të njëjtin ambient 

me një person të sëmurë nga tuberkulozi. 
Rrezikun më të madh të marrjes së 
sëmundjes e kanë ata që jetojnë në të 

njëjtën familje dhe ata njerëz të cilët janë 
shumë pranë ose kanë kontakte të shpeshta 
me të sëmurin. Mundësia e marrjes së 
sëmundjes nga kontakte të rastësishme 
është shumë e vogël.

Si mund ta marrësh tuberkulozin?
–  Ngjitja e sëmundjes presupozon 
 ekspozim ndaj saj.

3

Tuberkulozi është ende i përhapur në botë. Ai shfaqet më shpesh në Afrikë dhe Azi. 

Rastet e tuberkulozit sipas shteteve

Rastet e reja të 
tuberkulozit 
në 100 000 njerëz, 
në vitin 2006 

Nuk ka shifër
0 – 24
25 – 49
50 – 99
100 – 299
300 ose më shumë
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Tuberkulozi nuk përhapet nga të gjithë 
ata që janë të sëmurë prej tij. Ai 

përhapet nga ata njerëz që janë të sëmurë 
nga tuberkulozi i rrugëve të frymëmarrjes 
dhe që e përhapin atë kur kolliten, 
teshtijnë, flasin ose edhe kur këndojnë 
duke lëshuar bakterie në ajër. Për shembull, 
tuberkulozi nuk mund të ngjitet me anë 
të sendeve, por ngjitet vetëm kur njeriu 
fut në mushkëri ajrin ku ka grimca që 
përmbajnë bakterie. 

Tuberkulozi nuk ngjitet lehtë, sepse nga 
ata që janë të ekspozuar ndaj tij, vetëm një 
e treta sëmuret nga tuberkulozi. Rreziku i 
ngjitjes së tuberkulozit ulet kur njeriu që 
vuan prej tij, kollitet në mënyrën e duhur 
dhe nuk përhap bakterie, si dhe shkon 
menjëherë për të bërë analizat dhe të fillojë 
mjekimin. Ajrosja e rregullt e mjedisit ul 
ndjeshëm sasinë e bakterieve në ambiente 
të mbyllura.

Si ngjitet tuberkulozi? 
–  Tuberkulozi ngjitet me anë 
 të ajrit nga një njeri te tjetri.

Mënyra e duhur e kollitjes

•	 Mos	u	kollit	në	drejtim	të	njerëzve	të	
tjerë.

•		 Kollituni	dhe	teshtini	në	një	facoletë.	
Nëse nuk keni një të tillë, atëhere 
kollituni në pjesën e sipërme të mëngës 
së bluzës.

•	 Hidheni	facoletën	në	koshin	e	plehrave.
•	 Lani	dhe	disinfektoni	duart	me	solucion	

larës për duart.
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Vaksina BCG i mbron fëmijët e vegjël 
nga format më të rrezikshme të 

sëmundjes si tuberkulozi i përgjithshëm 
dhe meningiti. Në Finlandë që prej 
vjeshtës së vitit 2006, vaksinohen vetëm 
fëmijët e rrezikuar. Vaksina u bëhet edhe 
të porsalindurve të cilët në rrethin e tyre të 
ngushtë kanë kontakt me tuberkulozin. 
Të tillë fëmijë janë ata që jetojnë në të 

njëjtën shtëpi me dikë që vjen nga një 
prej shteteve me numër të lartë rastesh 
tuberkulozi, ose me dikë që është i sëmurë 
me tuberkuloz. Gjithashtu kjo vaksinë u 
jepet edhe fëmijëve 7-vjeçarë të cilët brenda 
një viti mund të jetojnë për më shumë se 
një muaj në një shtet ku tuberkulozi është 
një sëmundje e zakonshme. 

A sëmuren të gjithë ata që preken nga tuberkulozi? 
–  Jo, shumica e njerëzve që preken nga  tuberkulozi 

nuk i shfaqin simptomat e sëmundjes.

Nga njerëzit e shëndetshëm vetëm një në 
dhjetë mund të sëmuret gjatë jetës me 

tuberkuloz. Te pjesa më e madhe e njerëzve 
që preken, bakteriet mbesin në gjendje 
prehjeje (infeksioni latent i tuberkulozit) 
dhe te ata nuk zhvillohet sëmundja e 
tuberkulozit aktiv.  Rreziku për t'u sëmurë 

është më i madh te fëmijët e vegjël, te të 
moshuarit dhe te ata njerëz që për shkak të 
sëmundjeve dhe mjekimeve të ndryshme 
kanë një imunitet të dobët. Infeksioni i 
HIV-it (sidas) është një ndër faktorët më të 
fuqishëm që shton rrezikun për t'u sëmurë 
me tuberkuloz. 

Cila është rëndësia e vaksinës BCG?
–  Vaksina mbron fëmijët e vegjël.

Në Finlandë vaksina e tuberkulozit ose BCG-ja u jepet vetëm fëmijëve që janë të rrezikuar. 
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Simptomat zakonisht zhvillohen ngadalë 
dhe në fazën e parë mund të jenë të 

vogla. Simptomat më të zakonshme 
janë kolla e gjatë dhe këlbazë. Ndërsa 
simptomat e tuberkulozit që shfaqen në 
një organ tjetër kanë të bëjnë zakonisht 
me organin në fjalë.

Cilat janë simptomat e tuberkulozit?
– Simptomat e sëmundjes nuk janë gjithnjë të qarta.

Si zbulohet tuberkulozi i mushkërive?

– Me fotografimin me rreze rëntgen dhe me 
    analizën e këlbazës.

Simptomat e tuberkulozit
• kollë e zgjatur
• këlbazë ose këlbazë me gjak
• temperaturë
• djersë natën
• rënie e gjendjes së përgjithshme 

shëndetësore
• lodhje
• dobësim (rënie në peshë)
• gjendrat limfatike në qafë janë të 

zmadhuara

Fotografimi me rreze rëntgen, 
analiza e këlbazës dhe mbjellja 

janë analizat më të rëndësishme 
për zbulimin e tuberkulozit. 
Zakonisht merren tre ekstrakte të 
këlbazës dhe me anë të analizës me 
ngjyrim sqarohet nëse sëmundja 
është ngjitëse apo jo. Përgjigjja 
merret brenda dy ditësh. Përgjigjja 
e mbjelljes bëhet gati pas disa 
javësh dhe konfirmon diagnozën 
e sëmundjes. Tuberkulozi që 
shfaqet jashtë mushkërive 
analizohet pavarësisht lokalitetit 
të sëmundjes me anë të analizës 
së fotografimit magnetik si dhe 
duke marrë ekstrakt nga indi i 
sëmurë. Shpesh analizat në spital 
janë të nevojshme për marrjen e 
ekstrakteve të mjaftueshëm dhe 
për dallimin e tuberkulozit nga 
sëmundje të tjera. 
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Ndryshimet me bazë tuberkulozin në fotografimin me 
rreze rëntgen të mushkërive: zgavra dhe ndryshimet në 
ngjyrë të çelët në pjesën e sipërme të mushkërive.
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Me anë të intervistave bëhet sqarimi 
i rrezes së rrethit të afërm (familja, 

miqtë, shkolla, studimi, puna, veprimtaritë 
e lira) të personit të sëmurë me tuberkuloz. 
Me anë të këtij sqarimi, mundohemi të 
ndalojmë përhapjen e sëmundjes dhe për 
këtë zbatohet ligji mbi sëmundjet ngjitëse. 
Personat të cilët janë pjesë e rrethit të afërm 
dhe në kontakt me personin e sëmurë me 
tuberkuloz, thirren për vizitë te mjeku dhe 
për të bërë fotografimet e mushkërive me 
rreze rëntgen në qendrën shëndetësore. 

Nëse zbulohen persona të tjerë të sëmurë 
me tuberkuloz atëhere fillohet mjekimi me 
ilaçe. Fëmijëve dhe njerëzve me imunitet 
të dobët u jepet mjekim parandalues me 
ilaçe. Personat e tjerë që kanë qenë në 
kontakt mbahen nën vëzhgim me anë të 
fotografimeve të mushkërive çdo muaj për 
1-2 vjet. Nëse ata shfaqin simptoma gjatë 
kohës së vëzhgimit ose edhe pas saj, atëherë 
është e nevojshme që të shkojnë për analiza 
te qendra shëndetësore. 

Si kurohet tuberkulozi?  
– Me ilaçe.

Tuberkulozi shërohet me mjekim 
me ilaçe. Mjekimi realizohet me 

kombinimin e ilaçeve të ndryshme dhe 
zakonisht zgjat 6-12 muaj. Personi që 
sëmuret me tuberkuloz fillimisht mjekohet 
në spital në dhomë të veçantë. 

Rreziku i ngjitjes së sëmundjes zakonisht 
zgjat vetëm dy deri në tre javë. Mjekimi i 
tuberkulozit është shumë efikas nëse ilaçet 
e dhëna nga mjeku merren rregullisht gjatë 
gjithë kohës së mjekimit. 

A është është i afërmi juaj në rrezik për t'u sëmurë? 
– Është e mundshme që njeriu të sëmuret.
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Tuberkulozi shërohet me anë të kombinimit të 3-5 ilaçeve.
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www.heli.fi

Informacione të mëtejshme: 
www.filha.fi
www. heli.fi
www.thl.fi 

 www.stoptb.org
www.who.int/tb/ 

Sa kushton mjekimi i tuberkulozit? 
– Mjekimi i tuberkulozit është falas për pacientin.

Analizat e tuberkulozit, ilaçet, shtrimi 
në spital dhe kontrollet janë falas për 

pacientin.

Ju mbani përgjegjësi për veten dhe 
të afërmit tuaj. Nëse dyshoni se keni 
tuberkuloz atëherë shpejtoni të bëni 
analizat dhe mjekimin përkatës!

Ekspertja e udhëzuesit është Iiris Rajalahti.
Udhëzuesi është hartuar në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme.
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