Tuberculoza – TBC
Ce este tuberculoza?
Tuberculoza este o boală contagioasă provocată de microbii TBC.
Tuberculoza atacă de obicei plămânii, dar poate afecta orice parte a
corpului. Tuberculoza există de secole.
Cum se răspândește tuberculoza?
Tuberculoza se răspândește de la o persoană la alta prin aer. Tuberculoza se răspândește atunci când o
persoană bolnavă de TBC pulmonar tușește sau strănută. Nu este o boală puternic contagioasă. Este nevoie
de un contact apropiat, prelungit și regulat cu o persoană care suferă de TBC pentru a răspândi boala.

Ce este tuberculoza latentă?
Majoritatea persoanelor care inhalează microbii TBC sunt capabile să oprească creșterea acestora. Sistemul
imunitar captează microbii TBC și îi menține inactivi. Această stare este cunoscută sub denumirea de
tuberculoză latentă și persoanele afectate:
•
•
•

•

Nu se simt bolnave / nu prezintă simptome
Nu pot răspândi microbii TBC
Au rezultat pozitiv la testul de piele (notă: persoanele cu afecțiuni medicale ce slăbesc sistemul
imunitar, cum sunt diabetul, HIV sau cancerul, pot prezenta un test negativ chiar dacă sunt infectate
cu TBC – persoanelor din această categorie li se recomandă să consulte un medic)
Pot dezvolta tuberculoză activă mai târziu în viață

Ce este tuberculoza activă?
Microbii TBC devin activi atunci când sistemul imunitar al corpului este incapabil să oprească creșterea
acestora. Microbii TBC activi încep să crească și să provoace daune organismului. Simptomele tuberculozei
active sunt:
•
•
•
•

Tusea (cu o durată mai lungă de 3 săptămâni)
Febră / frisoane / transpirație nocturnă
Oboseală
Pierdere inexblicabilă în greutate / pierderea poftei de mâncare

În cazul în care tuberculoza este localizată la nivelul unei alte părți a corpului, simptomele depind de
localizarea acesteia, de exemplu inflamarea unui nod limfatic sau durere la nivelul încheieturilor.

Care sunte testările pentru depistarea TBC?
Screeningul pentu depistarea TBC se efectuează prin intermediul unui test de piele. Un test de piele pozitiv
indică prezența microbului TBC în organism. Depistarea tuberculozei active se efectuează prin intermediul
unui examen fizic, prin radiografie pulmonară și test de spută (mucozități secretate de plămâni).

Cum se tratează tuberculoza?
Persoanele cu tuberculoză latentă pot beneficia de pe urma medicamentelor ce previn apariția
tuberculozei active. Persoanele cu tuberculoză activă trebuie să urmeze un tratament pentru vindecarea
bolii. Medicamentele împotriva tuberculozei sunt gratuite atunci când sunt comandate de către un medic
de la Departamentul de Sănătate Publică (Public Health). Tuberculoza poate fi prevenită, tratată și
vindecată!
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