
Множинно лікарсько-стійкий 
туберкульоз (МЛС ТБ) – 
попередня інформація 

для осіб з цим захворюванням

Агов! Вам потрібна 
інформація та підтримка 

щоб одужати. 
Ловіть! 

У Вас діагностовано стійкий до ліків, 
МЛС ТБ. Напевне Ви хвилюєтесь про 
своє захворювання, лікування, одужання 
та про те, як хвороба може вплинути 
на Ваше життя. 

МЛС ТБ можна лікувати, навіть якщо 
звичайні протитуберкульозні препарати 
не діють. Лікування тривале, але більшість 
пацієнтів одужують. 

Ви не одні. МЛС ТБ зустрічається в усьому 
світі. Щорічно, цією формою туберкульозу, 
хворіє близько півмільйона осіб. Половина 
з них проживає в Індії, Китаї та Росії. 
У Фінляндії, МЛС ТБ зустрічається рідко,
і щороку діагностують лише кілька випадків. 

Ви інфікувалися МЛС ТБ через повітря, 
яке вдихали протягом тривалого або 
багаторазового перебування у приміщенні 
з людиною, яка хворіє на МЛС ТБ. 
Більше інформації про інфікування та 
захворювання, Ви зможете знайти за 
посиланням www.tuberkuloosi.fi. Це не 
Ваша провина, що Ви інфікувалися і людина, 
яка Вас заразила, не несе відповідальності. 



Як Вас будуть лікувати?  

Лікування МЛС ТБ розпочинається у лікарні. 
Через ризик передачі, Ви перебуватимете 
в ізольованій палаті. У палаті облаштована 
окрема вентиляція. Вам буде заборонено 
залишати палату без дозволу медичного 
персоналу. Кожен, хто відвідуватиме палату, 
буде одягнений у спеціальний захисний 
респіратор. Лікар поінформує коли до 
Вас зможуть завітати дорослі відвідувачі. 
Зв’язок із сім’єю та друзями можна 
підтримувати телефоном. У міру одужання, 
запитайте чи можна зустрітися з близькими 
на свіжому повітрі. У палаті є телевізор та 
інші розваги.  

Залежно від перебігу захворювання, 
ізоляція може тривати від декількох 
тижнів до декількох місяців. Ваш лікар 
буде вирішувати про її припинення. 
Для цього необхідно повторно провести 
рентгенографію органів грудної порожнини 
та обстеження мокротиння. Це проводиться 
для того, щоб переконатися в ефективності 
лікування та відсутності ризиків передачі 
захворювання. Якщо Ви працюєте, 
на період ізоляції Ви отримуватимете 
матеріальну допомогу. Тривалість листка 
непрацездатності залежить від роду Вашої 
діяльності та важкості захворювання. Якщо 
Ви хвилюєтесь через матеріальний дохід, 

перебуваючи на листку непрацездатності, 
поговоріть з соціальним працівником. 

Прийняти звістку про захворювання на 
МЛС ТБ може бути нелегко. Поділіться 
своїми думками з персоналом лікарні. 
Можливі депресію, тривожність і 
порушення сну можна полегшити за 
допомогою консультацій і ліків. 

Декілька слів про медика-
ментозне лікування МЛС ТБ 

Основні протитуберкульозні препарати 
(рифампіцин та ізоніазид) не вилікують цю 
форму туберкульозу. На щастя, нещодавно 
було досягнуто багато успіхів у лікуванні 
МЛС ТБ. Нові ліки від туберкульозу 
допоможуть Вам вилікуватися. 

Спочатку Вас будуть лікувати щонайменше 
п’ятьма різними препаратами. Остаточну 
схему лікування, у Вашому випадку, 
буде визначено після встановлення 
ефективності різних препаратів. 
Зазвичай, це займає кілька тижнів. 
Вибрана комбінація препаратів також 
буде залежати від супутніх захворювань та 
ліків, які Ви приймаєте, а також від ступеня 
важкості та локалізації туберкульозу. 
Поцікавтесь про це у свого лікаря.  



ЯКЩО У ВАС ВИНИКНУТЬ 
БУДЬ-ЯКІ З ЦИХ СИМПТОМІВ, 
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СВОГО ЛІКАРЯ:
• Блювота та/або біль у животі
• Пожовтіння склер очей або шкіри
• Лихоманка і нездужання
• Обширний шкірний висип або 

пухирі на слизових оболонках рота
• Кровотеча з ясен або носа
• Запаморочення, дзвін у вухах або 

втрата слуху
• Зменшення кількості сечі та зміна її 

кольору
• Порушення зору (самостійно стежте 

за змінами. Попросіть інструкцію)
• Відчуття розгубленості
• Порушення серцебиття, що 

супроводжується запамороченням 
або втратою свідомості

• Судоми
• Суїцидальні думки, різкі перепади 

настрою

Сучасне лікування МЛС ТБ ґрунтується на 
використанні ліків у таблетованій формі. 
Немає причин для занепокоєння, якщо 
виникне необхідність у внутрішньовенному 
введенні антибіотиків. Ще кілька років тому 
вони використовувалися для лікування 
кожного пацієнта із МЛС ТБ. Найголовніше 
– це вилікуватися. 

Ви будете отримувати велику кількість 
таблеток, які потрібно приймати 
перорально. Деякі необхідно приймати 
натщесерце, інші під час їжі. Оскільки 
майже всі протитуберкульозні препарати 
дозуються відповідно до маси тіла, 
кількість таблеток, які необхідно прийняти, 
залежить від Вашої ваги. Маса тіла зазвичай 
збільшується в міру одужання, тому 
кількість таблеток також може 
збільшуватися. Таким чином, збільшення 
кількості таблеток не є поганою ознакою. 

Ви, безумовно, хочете вилікуватись і робите 
все можливе для цього. Ось чому необхідно 
звикнути до думки, що лікування триватиме 
довго. Будьте готові до того, що лікування 
може тривати від 18 до 24 місяців. Цілком 
можливо, що в найближчому майбутньому 
нові методи лікування та комбінації 
препаратів скоротять тривалість лікування. 

Що слід знати про побічні 
дії протитуберкульозних 
препаратів? 

Кожна людина переносить лікування 
по-різному. Побічні реакції, під час 
медикаментозного лікування МЛС ТБ, 
є поширеними. Поцікавтесь про це у 
Вашого лікаря або медичної сестри. 
У більшості випадків, побічні дії можна 
полегшити, щоб продовжувати лікування. 
Якщо Ви спостерігаєте розвиток серйозних 
побічних реакцій, негайно повідомте про 
них особу, яка контролює ваше лікування. 
Далі наведено перелік відповідних 
симптомів. У певних ситуаціях, може 
знадобитися тимчасове припинення 
прийому ліків або зміна комбінації 

препаратів. Якщо Ви приймаєте будь-які 
інші ліки або харчові добавки, повідомте 
про це лікаря. Вони можуть збільшити 
ризик розвитку побічних реакцій. 

Чому приймання ліків 
відбувається під контролем?

Лікування туберкульозу завжди 
проводиться під контролем, як в стаціонарі, 
так і після виписки. Це означає, що 
навчений працівник надаватиме Вам 
протитуберкульозні препарати та 
спостерігатиме як Ви їх приймаєте. 
Відповідальні лікар та медсестра визначать 
та організують найбільш відповідну модель 
лікування. Це для Вашого ж блага, тому що 
одужати можна лише за умови регулярного 
приймання протитуберкульозних 
препаратів. Якщо лікування перервати, 
Ваш стан буде погіршуватись. Коли Вам 
призначать лікування, Ви матимете 
можливість розповісти персоналу про 



свій стан, свої занепокоєння та будь-які 
симптоми, які, на Вашу думку, можуть 
бути спричинені лікуванням. Вас буде 
підтримувати працівник, який стежитиме 
за прийманням ліків протягом тривалого 
періоду лікування.

Кому я можу розповісти про 
свою хворобу?

 
Вирішувати Вам, кому розповісти про свою 
хворобу. Члени сім›ї, які проживають разом 
з Вами, неодмінно будуть поінформовані 
та стануть важливою підтримкою для Вас. 
Підтримка друзів та родичів також може 
бути у пригоді. Важливо, щоб ви не 
залишалися віч-на-віч зі своїми проблемами. 
Відверті розмови та обмін інформацією про 
туберкульоз дозволять друзям та сім›ї 
підтримати Вас під час лікування. 

Попросіть підтримки у людей, 
які зіткнулися з проблемою 
туберкульозу

Тільки людина, яка перехворіла на тубер-
кульоз, зможе зрозуміти через що Ви зараз 
проходите. У того, хто підтримуватиме Вас, 
буде час, щоб вислухати та обговорити 
питання, які Вас турбують. Така підтримка 
допоможе пройти через тривалий процес 
лікування. Якщо Ви виявите бажання 
поговорити з людьми, яких торкнулась 
проблема туберкульозу, Ви можете 
звернутися телефоном або у чаті фінською 
або англійською мовами у заздалегідь 
узгоджений час. Вони пройшли відповідне 

навчання (OLKA – Toivo training) та 
зобов’язані дотримуватись 
конфіденційності, як і медичні працівники. 
Якщо Ви зацікавлені у підтримці, 
телефонуйте за номером 044 771 7712. 

Одних ліків недостатньо 

Щоб одужати, Вашому тілу потрібен 
відпочинок і корисна їжа, тому важливо 
приділяти цьому особливу увагу. Ви 
отримаєте добавки вітаміну D у формі 
таблеток для зміцнення Вашої імунної 
системи. Ви зможете займатися фізичними 
вправами, коли Ви почуватиметесь краще. 
Щоденні прогулянки та фізична активність 
покращують настрій.

Відмова від паління сприятиме одужанню, 
а також, має багато інших переваг для 
здоров’я. Нікотинова замісна терапія є 
ефективною для полегшення симптомів 
відміни. 

Іноді для лікування МЛС ТБ необхідне 
хірургічне втручання. Видалення 
інфікованої тканини допоможе 
контролювати захворювання. 

Лікування туберкульозу у 
Фінляндії є дуже ефективне 

Будьте певні, що всі медичні працівники, 
залучені до Вашого лікування, допоможуть 
Вашому одужанню. У Фінляндії, спеціальна 
група експертів контролює лікування 
кожного пацієнта з МЛС ТБ.  


