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Туберкульоз – тяжка заразна інфекційна 
хвороба, збудником якої є бактерії. 

Раннє виявлення (діагностування) хвороби та 
повноцінний курс лікування стануть запорукою 
швидкого одужання.

Що таке туберкульоз?

Туберкульоз може вражати різні органи в тілі людини. 
Але найчастіше він вражає легені. 

Окрім легенів, туберкульоз іноді вражає інші органи – 
наприклад, лімфатичні вузли, нирки, суглоби, хребет 
та центральну нервову систему. 
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Які симптоми можливі?

   Хронічний кашель, іноді з кров'янистою мокротою; 
  болі при диханні;
  втомлюваність і виснаження;
   підвищена температура;
  неконтрольована втрата ваги;
  нічна пітливість;
  збільшення лімфатичних вузлів. 

Хто знаходиться в зоні ризику?

   Немовлята і діти молодшого віку.
   люди з послабленою імунною системою – наприклад, 

внаслідок хронічних захворювань (пухлини, ВІЛ) 
або поганого харчування.

   люди, що перебували в тісному контакті з хворими на 
туберкульоз (наприклад, члени родини, друзі хворого).

   мігранти з країн Південної Африки, Східної Європи, 
Центральної Азії.

   люди, що відвідували країни, в яких рівень захворюваності 
на туберкульоз вищий, ніж у Німеччині.

   люди, які в минулому вже хворіли на туберкульоз.

Як передається туберкульоз?

Джерелом інфікування є особи, що хворіють на відкриту 
форму туберкульозу, оскільки при кашлі та чханні вони 
виділяють бактерії. Інфікування оточуючих відбувається 
через крапельки рідини з вмістом збудників, які люди 
вдихають разом із повітрям. Заразитеся Ви чи ні, залежить 
від тривалості та інтенсивності контакту з хворим. Якщо 
туберкульозом вражені будь-які органи, крім легенів, 
то при побутових контактах така людина не є заразною. 

Який взаємозв'язок існує між інфікуванням 
і розвитком захворювання?

Не кожен контакт з туберкульозними бактеріями 
призводить до початку хвороби. Наша імунна система 
тримає збудників туберкульозу, що потрапляють до нашого 
організму, під контролем, тому в більшості випадків 
захворювання не починається. Протягом перших двох 
років після проникнення бактерій в організм хвороба 
розвивається лише приблизно у десяти відсотків 
інфікованих. Але в залежності від віку людини та захисних 
сил організму симптоми хвороби можуть з'явитися як 
через кілька місяців, так і через десятки років. 

Як діагностують хворобу?

При появі будь-яких симптомів туберкульозу слід негайно 
звернутися до лікаря та пройти необхідне обстеження.

Виявити туберкульоз легенів можна за допомогою рентге-

нівського дослідження. Окрім цього, для діагностування 
проводять аналіз крові та туберкулінову пробу на шкірі. 
Точне встановлення діагнозу можливе лише після підтвер-

дження наявності збудника туберкульозу в відповідному 
біологічному матеріалі (наприклад, мокроті). 

Як лікується туберкульоз?

Для лікування туберкульозу з успіхом застосовуються 
лікарські препарати. Зазвичай у результаті тривалого 
курсу терапії та при дотриманні всіх вимог щодо 
прийому лікарських засобів хворий одужує. 

Куди звернутися по допомогу?

Якщо Ви маєте підозру щодо захворювання на туберкульоз, 
негайно зверніться до свого лікаря. Місцеве управління 
охорони здоров'я надає безкоштовні консультації. 

Докладнішу інформацію Ви знайдете 
в мережі Інтернет:

  Інститут ім. Роберта Коха: www.rki.de/tuberkulose

   Департамент охорони здоров'я та безпеки продуктів 
харчування Баварії (LGL): 
www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/
infektionskrankheiten_a_z/tuberkulose/

   Німецький центральний комітет боротьби 
з туберкульозом (DZK): www.dzk-tuberkulose.de

   ExplainTB online – роз'яснювальна інформація про 
туберкульоз для смартфонів: www.explaintb.org
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