
Увага! Будьте пильними!

Ч и  м о ж л и в о  з а п о б і г т и  
захворюванню на туберкульоз?

 

І головне - суворо дотримуй-
тесь заходів особистої  гігієни!

Помітивши будь-яку з цих ознак 
негайно зверніться до медпраців-
ника! Ні в якому разі не займайтеся 
самолікуванням! 

Не затримуйте час звернення за 
медичною допомогою, бо чим раніше 
виявлений  т у беркульоз ,  тим 
ефективніше лікування! 

Так! У ваших можливостях 
піклуватися про стан своєї імунної 
системи. Відмовтесь від шкідливих 
з в и ч о к  ( п а л і н н я ,  в ж и в а н н я  
наркотичних чи токсичних речовин, 
зловживання алкоголем), дотримуй-
тесь повноцінного регулярного 
режиму харчування, застосовуйте 
вітаміни в перехідні сезони (осінь, 
весна), коли ефективність імунної 
системи  дещо зменшується .  
Виразний позитивний вплив на стан 
організму здійснюють регулярні 
фізичні вправи, загартування. 
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наркотики, палять, погано харчуються, 
перебувають в стресових ситуаціях та 
несприятливих екологічних умовах.

3. Особи, які інфіковані вірусом 
імунодефіциту людини, або які вже 
хворіють на СНІД. У цієї категорії людей 
перебіг туберкульозу найважчий. 60% 
хворих на СНІД помирають саме від 
туберкульозу.

-   неповноцінне харчування;
-   стресові ситуації;
-   паління;
-   зловживання алкоголем;
-   вживання наркотичних засобів;
- захворювання, які призводять або 

супроводжуються зниженням імунітету 
(ВІЛ-інфікування, СНІД, наркоманія, 
цукровий діабет та інші).

1. Тривалий кашель (протягом 3-х 
тижнів і більше, з відходженням харкотиння 
чи без нього);

 2.  Кровохаркання;
 3.  Задишка;
4. Лихоманка (частіше з невисокими 

показниками температури тіла  37,0 - 37,5 
С°);

 5. Пітливість (переважно в ночі);
 6. Погіршення або відсутність апетиту; 
 7. Втрата ваги;
 8. Постійна немотивована слабкість; 
 9. Підвищена втомлюваність.

Фактори, які сприяють 
захворюванню на туберкульоз:

Симптоми туберкульозу

людей мають більшу вірогідність захворіти на 
туберкульоз, і такі можуть бути серед вас і 
ваших оточуючих: 

1. Особи, які були в контакті з хворим 
на активну форму туберкульозу, що виділяє в 
навколишнє середовище мікобактерії 
туберкульозу.

Для дітей, особливо маленьких, достат-
ньо короткочасного контакту з хворими на 
туберкульоз, щоб відбулося зараження 
мікобактеріями туберкульозу. 

2. Діти та підлітки, що страждають 
хронічними рецидивуючими захворюван-
нями, які понижають захисні можливості 
організму: часті простудні захворювання, 
хвороби носоглотки, легенів, цукровий діабет 
та ін. 

Особи,  що вживають  алкоголь ,  

Туберкульоз

Шляхи поширення збудника

Хто найбільш уразливий до 
туберкульозу

 - це інфекційне 
захворювання, що викликається 
специфічними збудниками (мікобакте-
ріями), характеризується переважним 
ураженням легень і майже всіх органів 
людини.

 

 Основними шляхами інфікування є 
повітряний, харчовий, контактний. 
Найбільш загрозливим є повітряний 
шлях зараження при туберкульозі і 
становить до 90% випадків. Під час 
кашлю, співу, голосної розмови 
мікобактерії туберкульозу розпов-
сюджуються від хворої людини на 
відстань 1-1,5 м. 

 Харчовий шлях зараження через 
забруднення мікобактеріями харчових 
продуктів та контактний не дуже часті. 

 Особливо небезпечним є хворий 
на туберкульоз, який кашляє у 
скупчених колективах.

 Необхідно пам'ятати про те, що 
хворий на активний туберкульоз несе 
загрозу для всіх оточуючих щодо 
зараження цією недугою, і дуже 
важливо при будь-яких ознаках 
туберкульозу звертатися до лікаря і 
вимагати цього у своїх оточуючих.

Більшість інфікованих людей на 
земній кулі не хворіють на туберкульоз 
так як їхня імунна система успішно 
бореться зі збудником. Однак, частина 


