
 

 

Туберкульоз 

 
Що таке туберкульоз?  
 
Туберкульоз – це бактеріальне захворювання, яке зазвичай викликає бактерія 
Mycobacterium tuberculosis. Ця хвороба найчастіше вражає легені (туберкульоз 
легенів), але може вражати й інші частини тіла.  
 
Як я можу захворіти туберкульозом?  
 
Туберкульозом зазвичай заражаються, вдихаючи найдрібніші краплі з носа або 
рота інфікованої особи, тобто при кашлі, чханні, співі. Особа заражається лише у 
тому випадку, коли у неї в легенях або гортані є інфекція і вона викашлює 
мокротиння, що містить бактерії. Тому не всі випадки туберкульозу, що вражають 
легені, є заразними. Туберкульоз інших частин тіла не є заразним.  
Щоб передати туберкульоз, потрібен тривалий близький контакт. Люди, які 
контактують з туберкульозом, можуть «підхопити» бактерії, але в більшості 
хвороба не розвивається. А якщо це станеться, можуть пройти роки, доки 
з'являться ознаки чи симптоми.  
 
Якими є симптоми туберкульозу?  
 
Туберкульоз – це хвороба, яка розвивається повільно. Коли хтось перший отримує 
інфекцію, він зазвичай не відчуває симптомів. В багатьох випадках інфекція 
самоусувається через кілька тижнів або місяців.  
Симптоми туберкульозу є дуже різними і зазвичай залежать від того яка частина 
тіла є враженою. Серед симптомів можуть бути такі:  

 

 

 

 

 

 

 
 
Якщо у вас або члена вашої родини з'явилися будь-які з цих симптомів, які 
тривають понад чотири тижні, зверніться до вашого сімейного лікаря за 
консультацією.  
 
 

 

 



Як діагностується туберкульоз?  
 
Туберкульоз може діагностуватися шляхом отримання бактерій зі зразка 
мокротиння та/або за допомогою рентгену грудної клітки. Іноді також 
використовуються аналізи шкіри чи крові. 
 
Як лікується туберкульоз?  
Сучасні методи лікування є дуже ефективними. Вони зазвичай складаються з курсу 
з кількох антибіотиків, які приймають щонайменше шість місяців. Видужання від 
туберкульозу залежить від:  
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Хто ризикує захворіти туберкульозом?  
 
Деякі люди більше ризикують, ніж інші, хоча будь-хто може захворіти 
туберкульозом. Сюди входять:  

переповненого приміщення)  
 

 

 

 
 
Що трапляється з тими, хто тісно контактував з хворим?  
 
Якщо людина захворіла на туберкульоз, ті, хто мешкає разом, та інші особи, які 
тісно контактують з цією людиною, здають аналізи та перевіряються.  
Тих, хто тісно контактував, треба спостерігати, питати про симптоми та іноді 
пропонувати їм тест Манту, аналіз крові та/або рентген грудної клітки. Тест Манту 
включає в себе ін'єкцію невеликої кількості рідини під шкіру на руці. Важливо 
перевірити місце тесту через три дні. В залежності від результатів тесту, деякі 
люди можуть потребувати вакцини БЦЖ. Ті, у кого виявилася позитивна реакція на 
тест Манту чи позитивний результат аналізу крові при перевірці, можуть також 
потребувати профілактичного лікування антибіотиками.  
 
Де можна отримати додаткову інформацію?  
 

 NHS Choices http://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis/Pages/Introduction.aspx  
  

 TB Alert http://www.tbalert.org/about-tb/what-is-tb/  
  

 Public Health England https://www.gov.uk/government/collections/tuberculosis-
and-other-mycobacterial-diseases-diagnosis-screening-management-and-data   

 
Інформація також є у вашого терапевта. 
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