
Tuberkuloos – mis see on?

Kas teadsid, et tuberkuloos 
levib inimeselt inimesele 

õhu kaudu? See on maailmas 
levinud haigus.

Jah ma tean, 
ja see ei ole kellegi süü. 

Tuberkuloosi 
põhjustab bakter.

Jah, haigust 
on võimalik 
ravimitega 

ravida.

• Tuberkuloos (TB) on haigus, mida tekitab bakter nimega 
 Mycobacterium tuberculosis.
• See levib inimeselt inimesele õhu kaudu.
• Tavaliselt haarab tuberkuloos kopsusid.
•	Haigus	võib	haarata	ka	teisi	organeid	nagu	lümfisõlmed,	
 kõhukoopa elundid, luud või aju.

Kas teadsid, 
et Soomes on 
tuberkuloosi 

uuringud, rohud ja 
ravi tasuta?

Ma olen püüdnud 
öelda sama asja. 

Ta on köhinud 
nädalaid. 

Ma ei tunne end hästi. 
Ma olen köhinud 

pikka aega ja 
kaotanud kaalu.  

Hmm. Ma mõtlen, kas sul 
võib olla tuberkuloos? 
Kuule, kõige parem on 

minna kohe tervise-
keskusesse uuringutele. 

Ma võin hoolitseda su 
koera eest ja aidata 

sind muul moel. 

Lugege rohkem 
tuberkuloosist
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TB YLEISOPAS VIROKSI



Kõige sagedasemateks 
kopsutuberkuloosi 
sümptomiteks on:
– mitu nädalat kestev köha
– rögaeritus (lima 
 hingamisteedest)
– veriköha

Teised sümptomid:
– palavik
– intensiivne öine 
 higistamine
– kaalukaotus
– väsimus
– söögiisu langus
– nõrkus ja jõuetus

Tuberkuloosi korral võib 
esineda ka teisi 
sümptomeid, olenevalt sellest, 
milline organ on haigusest 
haaratud.

Sagedased sümptomid 
lastel on kergesti ärrituvus, nutuvalmidus, 
apaatia, söögiisu langus ja vähene kasvuiive. 
Täiskasvanutel tekivad sümptomid järk-järgult.

Kuidas tuberkuloos levib?

Tuberkuloos levib õhu kaudu inimeselt inimesele. 
Kliinilises praktikas levib nii vaid kopsutuber-
kuloos. Kui kopsutuberkuloosiga inimene köhib 
või räägib, satuvad tuberkuloosibakterid õhku. 
Bakterid võivad püsida õhus mitmeid tunde. 
Samas ruumis (klassiruum, korter, töökoht, auto) 
pikemat aega viibivad inimesed võivad hingata 
neid baktereid sisse ja nakatuda tuberkuloosi.

Tuberkuloos ei ole kergelt edasi kanduv. Ainult 
osa inimesi, kes puutuvad tuberkuloosihaigega 
kokku, saavad nakkuse. Peamiseks riskirühmaks 
on samas majapidamises elavad inimesed.
Õhus ringlevate bakterite hulka on võimalik 

vähendada aknaid ja uksi avades. Välitingimustes 
on haiguse edasikandumise risk peaaegu 
olematu. Tuberkuloos ei levi toidunõudega, 
joogiga, toiduga, riietega, pindadega, 
kätlemisega, suudlemisega või seksuaalsel teel.

Kes jäävad tuberkuloosi 
infektsioonist haigeks?

Kui inimene saab tuberkuloosinakkuse, siis 
tuberkuloosi bakterid jäävad organismis 
uinuvasse olekusse ning inimene ei ole haige. 
Sellisel inimesel ei ole sümptomeid ja ta ei ole 
teistele nakkusohtlik. Seda olukorda nimetatakse 
latentseks tuberkuloosiks. Kui bakterid 
aktiveeruvad ja paljunevad organismis, haigestub 
inimene tuberkuloosi. Siis tekivad ka üldjuhul 
inimesel sümptomid ja haigus võib levida teistele. 

–  Umbes üks kolmandik nendest, kes puutuvad 
 kokku tuberkuloosibakteritega, 
 saavad nakkuse.
–  Umbes ühel kümnest tuberkuloosi nakkuse 
 saanud inimesest tekib aktiivne tuberkuloos.
–  Alla 5 aastased lapsed, noored täiskasvanud ja 
 vanurid, kellel on nõrgem immuunsüsteem, 
 võivad suurema tõenäosusega haigestuda 
 tuberkuloosi.

Alla 5 aastane tuberkuloosi vastu vaktsineerimata 
laps võib haigestuda mõne nädala või kuu jooksul 
nakatumisest ja haigus võib areneda kiiresti. Osal 
täiskasvanutest tekib nakatumise järgselt aktiivne 
tuberkuloos mõne aasta jooksul. Aga tuberkuloos 
võib tekkida ka aastakümneid pärast nakatumist. 

Kuidas tuberkuloosi uuritakse?

Kui Teil kahtlustatakse kopsutuberkuloosi, 
tuleb teha röntgenülesvõte kopsudest ja anda 
rögaproovid. Kui Teil on kopsuväline tuberkuloos, 
tuleb teha spetsiaalseid uuringuid, näiteks 
erinevaid radioloogilisi uuringuid ja võtta proove 

nakatunud keha piirkondadest. Uuringud algavad 
tervisekeskusest, kuid edasine uurimine võib 
toimuda ka haiglas.  

Kas tuberkuloosi saab välja ravida?

Jah, tuberkuloosi saab ravimitega välja ravida. 
Ravimid suudavad tuberkuloosibakteri hävitada. 
Ravi algab haiglas 4–5 ravimiga. Ravi kestab 
vähemalt 6 kuud. Tuberkuloosi uuringud, ravimid, 
haiglaravi ja järelkontrollid on patsiendile tasuta. 

On tähtis, et ravimeid võetakse regulaarselt kogu 
ravi vältel. Kui Te lõpetate ravimite võtmise liiga 
vara, võite jääda tuberkuloosist uuesti haigeks. 
Kui Te võtate ravimeid ebaregulaarselt, võib 
tuberkuloosibakter muutuda ravimite suhtes 
resistentseks. Ravimiresistentse tuberkuloosi 
ravimine on raskem ja see kestab tavaliselt 
1,5–2 aastat. 

Tuberkuloosi on võimalik välja ravida, kui see 
avastatakse piisavalt vara ja kui patsient võtab 
ravimeid nii kaua kui vaja. 

Keda kaitseb tuberkuloosivaktsiin?

BCG (Bacillus Calmette-Guerin) vaktsiin kaitseb 
kõige paremini imikuid ja väikelapsi tuberkuloosi 
raskete vormide eest. Alates 2006. aastast 
vaktsineeritakse Soomes ainult alla 7-aastaseid 

lapsi, kellel arvatakse olevat suurem risk nakatuda 
tuberkuloosi. Vaktsiin tehakse tavaliselt kohe 
pärast sündi. See vaktsiin on tasuta. Täiskasvanuid 
ei kaitse vaktsiin nii hästi kui lapsi, mistõttu 
täiskasvanuid ei vaktsineerita.  

Mida tähendab kontaktsete 
väljaselgitamine?

On võimalik, et mõned inimesed, kes on tuber-
kuloosihaigega koos veetnud palju aega, on 
nakatunud või haigestunud tuberkuloosi. 
Meditsiinipersonal küsitleb patsienti, et selgitada 
välja, kes need olla võiksid. 

Inimesed, kes on kokku puutunud tuberkuloosi-
haigega, kutsutakse tervisekeskusesse 
uuringutele. Lapsi uuritakse haiglas. Kui neil 
leitakse tuberkuloos, siis nad hakkavad võtma 
tuberkuloosiravimeid. Mõnel juhul, kui on 
tegemist latentse tuberkuloosiga, alustatakse 
ennetava raviga. Mõned tuberkuloosiga kokku 
puutunud inimesed vajavad järelkontrolli 1–2 
aasta möödudes. Kui neil tekivad tuberkuloosi 
sümptomid hiljem, peaksid nad ise pöörduma 
tervisekeskusesse uuringutele.  

Kontaktsete väljaselgitamise eesmärk on peatada 
haiguse levik. Kontaktsete väljaselgitamist 
reguleerib Soome nakkushaiguste seadus. 
Kõik uuringud ja ravi, mis tehakse tuberkuloosiga 
kokkupuutunule, on neile tasuta. 

Mis on tuberkuloosi 
sümptomid?

Ärge köhige 
teiste inimeste 
suunas. Kui te 
köhite, katke 

oma suu ja nina 
pabertaskurätiga 

või suruge suu 
ja nina tihedalt 
käsivarre sisse.


