Doriți să aflați mai
multe informații?
Adresați-vă medicului dumneavoastră.
Accesați www.zorg-en-gezondheid.be sau contactați

\

Anvers: 03 224 62 04

\

Limburg: 011 74 22 40

\

Flandra de Est: 09 276 13 80

\

Brabantul Flamand: 016 66 63 50

\

Flandra de Vest: 050 24 79 00

Accesați

www.vrgt.be

sau

luați

legătura

cu

„Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en

DE CE ȘI CUM SE EFECTUEAZĂ
INVESTIGAREA PERSOANELOR
DE CONTACT?

Tuberculosebestrijding” (Asociația flamandă de asistență
medicală pentru bolile respiratorii și tuberculoză) (VRGT)
din regiunea dumneavoastră:
\

Sunt examinați oamenii din anturajul apropiat al

Anvers:
Berchem: 03 287 80 10 – Turnhout: 014 41 13 62

pacientului contagios pentru a afla dacă aceștia au fost

\

Limburg: 011 22 10 33

infectați sau dacă ei înșiși sunt bolnavi. Investigația

\

Flandra de Est: 09 225 22 58

cuprinde un test cutanat la tuberculină, o radiografie

\

Brabantul Flamand: 016 33 25 25

toracică sau ambele.

\

Flandra de Vest: 059 70 26 85

Oamenii din anturajul unui persoane bolnave sunt
de asemenea examinați pentru a descoperi sursa de
infecție. O asistentă, împreună cu persoana infectată,
vor întocmi o listă cu persoanele cu care el sau ea a intrat
frecvent în contact în ultima lună: membrii familiei,
prieteni, colegi, colegi de clasă, membrii unei asociații
sau ai unui club de agrement.
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agenția„Zorg en Gezondheid”din regiunea dumneavoastră:

TUBERCULOZĂ

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te
verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Tuberculoza este o boală infecțioasă cauzată
de bacilul tuberculos sau bacilul Koch. Boala
care de obicei apare în forma tuberculozei
pulmonare afectează uneori și rinichii, oasele,
creierul, glandele sau alte organe.

CUM DEVENIȚI INFECTAT?

CINE POATE CONTACTA
TUBERCULOZA?

POATE FI VINDECATĂ
TUBERCULOZA?

Oricine poate contacta tuberculoza. Totuși, copii mici și

Da, boala poate fi vindecată complet. Tratamentul

oamenii cu o rezistență scăzută a organismului sunt mai

constă de obicei din trei sau patru medicamente (anti-

sensibili la boală.

biotice).

CARE SUNT SIMPTOMELE?

Aceste antibiotice trebuie luate cel puțin șase luni, deoarece bacteria este greu de distrus. Nerespectarea întoc-

Cele mai frecvente simptome ale tuberculozei pulmonare

mai a tratamentului poate să conducă la recidivă. Există

active sunt:

posibilitatea ca tratamentul să devină mai dificil dacă

Tuberculoza se răspândește practic aproape întotdeauna

bacteria devine rezistentă la antibioticele obișnuite.

prin aer. Bacilul tuberculos este eliminat în aer când

\ tuse persistentă, deseori cu flegmă

o persoană care suferă de tuberculoză pulmonară

\ pierderea poftei de mâncare

contagioasă tușește, vorbește sau strănută. Oamenii din

\ scăderea în greutate

apropiere pot inspira bacteria. Dacă bacteria pătrunde

\ dureri în piept

în plămâni, poate cauza o mică infecție a acestora care

\ febră (ridicată)

Sunteți contagios atunci când bacilul tuberculos

de obicei se vindecă în mod spontan, dar poate să fie

\ transpirații nocturne

este prezent în flegma dumneavoastră (tuberculoză

transmisă altor indivizi.

\ oboseală

pulmonară contagioasă). Dacă bacilul tuberculos nu

CÂND SUNTEȚI CONTAGIOS
PENTRU ALȚI OAMENI?

este prezent, boala se numește tuberculoză pulmonară
Bacteria poate, de asemenea, să circule prin sânge

S-ar putea ca nu toate simptomele să apară în același timp.

necontagioasă. Infecția tuberculoasă a altor organe (în

sau vasele limfatice și să ajungă la alte organe (rinichi,

S-ar putea ca unele persoane să nu aibă niciuna din aceste

afara plămânilor) nu este contagioasă.

oase, creier, glande…). Tuberculoza nu se transmite

simptome, și totuși să sufere de tuberculoză.

aproape niciodată prin obiecte (tacâmuri, haine, cărți,

Dacă urmați în mod corespunzător tratamentul timp de

așternuturi…).

câteva săptămâni, tusea și caracterul contagios se reduc,
dar boala încă nu este vindecată. De asemenea, igiena
corespunzătoare a tusei reduce riscul de a infecta alți
oameni: trebuie să tușiți întotdeauna într-un șervețel de
hârtie, ținându-vă mâna în fața gurii, și cu fața întoarsă
de la alți oameni. Aruncați șervețelul într-un coș de
gunoi și spălați-vă pe mâini cu apă și săpun lichid.

