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Ce este tuberculoza?
Literaturverzeichnis:

Tuberculoza este o boală infecţioasă gravă,
contagioasă, cauzată de bacterii.
Pentru vindecarea rapidă este importantă
depistarea (diagnosticarea) timpurie și
tratarea completă.
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Tuberculoza poate afecta diverse organe ale corpului uman.
Cel mai frecvent sunt afectaţi plămânii.
Însă pe lângă plămâni pot ﬁ afectate și alte organe, de ex.
ganglionii limfatici, rinichii și articulaţiile, coloana vertebrală
și sistemul nervos central.

BAYERN DIREKT ist Ihr direkter Draht zur
Bayerischen Staatsregierung.
Unter Telefon 089 12 22 20 oder per E-Mail unter
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial,
Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und
Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden,
zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der
Bayerischen Staatsregierung.
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Care sunt simptomele posibile?
 Tuse de lungă durată, însoţită uneori de spută cu striuri
de sânge
 Dureri la respiraţie
 Oboseală și epuizare
 Febră
 Pierdere involuntară a greutăţii
 Transpiraţie nocturnă
 Ganglioni limfatici măriţi

Cine este în mod deosebit în pericol?
 Sugarii și copii mici
 Persoanele al căror sistem imunitar este slăbit, de ex. din cauza
bolilor cronice (afecţiuni tumorale, HIV) sau a malnutriţiei.
 Persoanele care au avut contact cu bolnavi de tuberculoză în
imediata lor apropiere (de ex., familie, cerc de prieteni).
 Imigrantele și imigranţii din sudul Africii, Europa de Est și
Asia Centrală.
 Persoanele care au stat într-o ţară în care tuberculoza este
mai frecventă decât în Germania.
 Persoanele care au mai fost bolnave de tuberculoză în trecut.

Cum se transmite tuberculoza?
Persoanele cu tuberculoză pulmonară deschisă sunt
contagioase, deoarece ele elimină bacterii prin tuse și strănut.
Ulterior alte persoane pot inspira stropii care conţin agenţi
patogeni și se pot contamina. Dacă se ajunge sau nu la
contaminare, depinde de durata și intensitatea contactului.
O tuberculoză în cazul căreia nu au fost afectaţi plămânii nu
este contagioasă prin contact normal.

Ce legătură există între contaminare și focarul
de boală?
Nu orice contact cu bacteriile de tuberculoză duce la
îmbolnăvire. În majoritatea cazurilor boala nu se declanșează,
deoarece sistemul imunitar controlează agentul patogen al
tuberculozei după ce acesta a pătruns în organism. Astfel, doar
aproximativ 10% dintre persoane se îmbolnăvesc în primii doi
ani după ce bacteriile le-au pătruns în organism. În funcţie de
vârstă și capacitatea de apărare a organismului, boala se poate
declanșa ﬁe după doar câteva luni, ﬁe abia după câteva decenii.

Cum se diagnostichează boala?
În cazul simptomelor de tuberculoză sunt necesare imediat
consultaţii și investigaţii medicale.

Radiograﬁa pulmonară poate oferi indicii despre o eventuală
îmbolnăvire de tuberculoză. În plus, există posibilitatea unui
test de sânge și a unui test cutanat.
Însă un diagnostic clar poate ﬁ pus numai după depistarea
agentului patogen al tuberculozei într-o probă de analiză
adecvată (de ex. spută).

Cum se tratează tuberculoza?
Tuberculoza se poate trata cu succes cu medicamente.
De obicei boala se poate vindeca printr-un tratament cu
durată suﬁcientă și printr-o administrare corespunzătoare
a medicamentelor.

Unde găsesc ajutor?
Dacă suspectaţi că suferiţi de tuberculoză, adresaţi-vă
medicului dvs. Direcţia locală de sănătate publică oferă
consultaţii gratuite.

Mai multe informaţii puteţi găsi și pe internet:
 Institutul Robert Koch: www.rki.de/tuberkulose
 Agenţia pentru Sănătate și Siguranţa Alimentelor din
Landul Bavaria (germ. abr. LGL):
www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/
infektionskrankheiten_a_z/tuberkulose/
 Comisia Centrală Germană pentru Combaterea Tuberculozei
(germ. abr. DZK): www.dzk-tuberkulose.de
 ExplainTB online: Educaţie despre tuberculoză printr-o
aplicaţie pentru smartphone: www.explaintb.org

