
Tuberkuliozė – kas tai?
Ar žinojai, kad tuberkuliozė 
plinta tarp žmonių per orą? 

Tai pasaulyje dažnai 
sutinkama liga.

Taip, ir tai niekieno 
kaltė. Tuberkuliozę 
sukelia bakterijos.

Taip, ir šią ligą 
galima išgydyti 

naudojant 
vaistus.

• Tuberkuliozė (TB) yra liga, sukeliama bakterijų, vadinamų 
 tuberkuliozės mikobakterijomis.
• Ji plinta tarp žmonių per orą.
• TB dažniausiai pažeidžia plaučius.
• Liga taip pat gali pažeisti kitas kūno dalis, pavyzdžiui 
 limfinius mazgus, pilvo sritį, kaulus ar smegenis.

Ar žinojai, kad 
Suomijoje apžiūra, 

ištyrimas ir gydymas 
dėl tuberkuliozės 
yra nemokami?

Aš norėjau pasakyti 
tą patį. Jis kosėja 

kelias savaites.

Aš jaučiuosi negerai. 
Ilgai kosėju ir 

netekau svorio.

Hmm. Galbūt tu sergi 
tuberkulioze? Klausyk, 
geriausia iškart eiti pas 

gydytoją apžiūrai. 

Aš galiu apsirūpinti 
tavo šunimi ir kitaip 

pagelbėti.

Read more about TB
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Dažniausi plaučių 
TB simptomai:
– Keletą savaičių trunkantis 
 kosulys
– Skreplių iškosėjimas 
 (giliai iš plaučių)
– Skreplių su krauju 
 iškosėjimas

Kiti simptomai:
– Karščiavimas
– Intensyvus naktinis 
 prakaitavimas
– Svorio mažėjimas
– Nuovargis
– Apetito praradimas
– Jautimasis silpnu ir 
 pavargusiu

Gali būti ir kitų simptomų, 
jei TB liga pažeidžia kitas 
kūno dalis.

Dažni simptomai vaikams yra dirglumas, 
verksmingumas, apatija, prastas apetitas ir lėtas 
svorio augimas. Suaugusiesiems simptomai 
dažniausiai vystosi palengva.

Kaip TB plinta?

TB perduodama per orą nuo vieno žmogaus 
kitam. Realybėje tik plaučių TB yra užkrečiama. 
Kai plaučių TB sergantis žmogus kosi ar kalba, TB 
bakterijos patenka į orą. Jos gali išbūti ore kelias 
valandas. Kiti žmonės, kurie ilgesnį laiką yra tame 
pačiame kambaryje (klasėje, bute, darbo vietoje 
ar mašinoje), gali įkvėpti šias bakterijas į plaučius 
ir užsikrėsti.

TB nėra lengvai perduodama. Tik dalis žmonių, 
kurie buvo paveikti, užsikrečia. Didžiausia riziką 

patiria žmonės, gyvenantys tose pačiose 
patalpose.

Langų ir durų atidarymas sumažina bakterijų kiekį 
patalpų ore. Užsikrėsti lauke rizikos praktiškai 
nėra. TB neplinta per indus, gėrimus, maistą, 
rūbus, paviršius, rankos paspaudimą, bučiavimąsi 
ar lytinius santykius.

Kas suserga tuberkulioze?

Kai žmogus užsikrečia, jo arba jos savo kūne yra 
TB bakterijų. Jei bakterijos išlieka miegančios, 
žmogus nesuserga. Toks žmogus neturi simptomų 
ir negali užkrėsti aplinkinių (latentinė tuber
kuliozė). Jei bakterijos tampa aktyvios ir pradeda 
daugintis, užkrėstas asmuo suserga tuberkulioze. 
Šiuo atveju dažniausiai atsiranda TB ligos 
simptomai. Liga taip pat gali būti perduodama 
kitiems.

–  Apie trečdalis žmonių, kontaktavusių su 
 TB bakterijomis, užsikrečia.
–  Tik apie 1 iš 10 užsikrėtusių suaugusiųjų 
 susirgs TB liga
–  Vaikai iki 5 metų amžiaus, jauni suaugusieji, 
 vyresnio amžiaus žmonės bei asmenys su 
 silpna imunine sistema dažniau suserga TB liga.

Neskiepyti vaikai iki 5 metų amžiaus gali susirgti 
per kelias savaites ar mėnesius po užsikrėtimo, 
ir liga gali progresuoti greitai. Dalis suaugusiųjų 
suserga per kelis metus po užsikrėtimo. Vis dėlto, 
žmogus gali susirgti TB liga net po kelių 
dešimtmečių.

Kaip TB tiriama?

Jei Jums įtariama plaučių TB, reikia atlikti krūtinės 
ląstos rentgenografiją ir paimti skreplių mėginius 
ištyrimui. Jei Jūs sergate ne plaučių TB, reikia 

atlikti specialius tyrimus, pavyzdžiui radiologinius 
pažeistos kūno vietos tyrimus ir iš ten pat paimti 
mėginius. Jūsų ištyrimas prasidės sveikatos 
priežiūros įstaigoje. Jums gali prireikti detalesnio 
ištyrimo ligoninėje.

Ar TB gali būti išgydyta?

Taip, TB gali būti gydoma ir išgydoma vartojant 
vaistus. Vaistai gali sunaikinti TB bakterijas. 
Gydymas pradedamas ligoninėje 4–5 vaistais. 
Gydymas trunka mažiausiai 6 mėnesius. Ištyrimas 
dėl TB, vaistai, priežiūra ligoninėje ir tolesni 
apsilankymai pacientui yra nemokami.

Gydymo eigoje svarbu visus vaistus vartoti 
pastoviai. Jei nustosite vartoti vaistus pernelyg 
anksti, galite vėl susirgti TB liga. Jei vaistus vartosite 
nepastoviai, TB bakterijos gali tapti atsparios šiems 
vaistams. Vaistams atsparią ligą gydyti yra sunkiau 
ir gydymas įprastai trunka 1,5–2 metus.

TB galima išgydyti jei liga nustatoma pakankamai 
anksti ir pacientas suvartoja visus vaistus visą 
gydymo kursą.

Kas apsaugomas vakcinos nuo TB?

BCG (Bacillus CalmetteGuerin) vakcina geriausiai 
apsaugo naujagimius nuo sunkių TB ligos formų. 
Suomijoje nuo 2006 m. vakcina skiriama tik 

vaikams iki 7 metų amžiaus, kuriems yra didesnė 
rizika susirgti TB. Vakcina jiems įprastai skiriama 
netrukus po gimimo. Vakcina yra nemokama. 
Vakcina neapsaugo suaugusiųjų taip gerai, kaip 
vaikų, todėl suaugusieji nėra skiepijami.

Kas yra kontaktų paieška?

Yra tikimybė, jog kai kurie žmonės, kurie 
praleido daug laiko su TB sergančiu asmeniu, 
gali būti užsikrėtę TB ar susirgę TB liga. Sveikatos 
priežiūros specialistai apklausia pacientą, kad 
sužinotų, kas galėtų būti šie asmenys.

Žmonės, kurie kontaktavo su TB, yra kviečiami į 
sveikatos priežiūros įstaigą apžiūrai. Vaikai yra 
tiriami ligoninėje. Jei nustatoma TB liga, šie 
asmenys pradeda vartoti vaistus nuo TB. Kai 
kuriais atvejais žmonės, užsikrėtę latentine TB 
infekcija, pradeda prevencinio gydymo kursą. 
Kai kuriems su TB kontaktavusiems asmenims 
reikia pakartotinai atvykti apžiūrai po 1–2 metų. 
Jei jiems vėliau atsiranda TB simptomų, jie turėtų 
patys nuvykti apžiūrai į sveikatos priežiūros 
įstaigą.

Kontaktų paieškos tikslas yra sustabdyti ligos 
plitimą. Kontaktų paieška yra reglamentuota 
Suomijos užkrečiamųjų ligų akte. Visos apžiūros 
ir dėl kontakto su TB skiriamas gydymas 
pacientams yra nemokami.

Kokie yra 
TB simptomai?

Nekosėkite 
į kitus. 

Kai kosėjate, 
užsidenkite burną 
ir nosį servetėle 
arba kosėkite 

į alkūnę.


