Daha fazla BİLGİ

almak İSTER MİSİNİZ?

Temas İNCELEMESİ NEDİR?
Bulaşıcı akciğer tüberkülozu görülen hastanın çevresindeki
bireyler, hastadan enfeksiyon kapıp kapmadıklarının veya

Doktorunuzla görüşebilirsiniz.

kendilerinin hasta olup olmadıklarının anlaşılması için
incelemeden geçirilir. Bu inceleme kapsamında tüberkülin

www.zorg-en-gezondheid.be adresini ziyaret edebilir veya

deri testi yapılır veya göğüs röntgeni çekilir.

bölgenizdeki “Zorg en Gezondheid" acentesiyle iletişime geçebilirsiniz:

Hasta olan kişinin çevresindeki bireyler ayrıca enfeksiyon

\ Antwerp: 03 224 62 04

kaynağının belirlenmesi için de incelemeden geçirilmelidir.

\ Limburg: 011 74 22 40
\ Flaman Brabant: 016 66 63 50
\ Batı Flandre: 050 24 79 00
www.vrgt.be adresini ziyaret edebilir veya bölgenizde hizmet
veren Flaman “Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg
en Tuberculosebestrijding” (Solunum Sağlığı Hizmetleri ve
Tüberküloz Derneği) (VRGT) ile iletişime geçebilirsiniz:
\

Antwerp:
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62

\

Limburg: 011 22 10 33

\

Doğu Flandre: 09 225 22 58

\

Flaman Brabant: 016 33 25 25

\

Batı Flandre: 059 70 26 85

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

Sorumlu editör: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

\ Doğu Flandre: 09 276 13 80

Tüberkülozun tespit
edilmesine yönelik
TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ
Agentschap
Zorg & Gezondheid

Tüberküloza neden olan tüberküloz basilinin
(Koch basili) size bulaşıp bulaşmadığını anlamak
için tüberkülin deri testi (Mantoux testi ya da
intradermal test) yapılır. Yaygın olarak akciğer
tüberkülozu şeklinde görülen hastalık bazen
böbrekleri, kemikleri, beyni, salgı bezlerini ve
diğer organları da etkiler.

Test nasıl yapılır?

Sonucun NEGATİF olması

Bazı durumlarda daha sonra tüberküloz gelişmesine ilişkin
riskin yaklaşık %80 oranında azaltılması için bir ilacın altı

Genellikle, test sonucu kontrol edildiği sırada kolunuzda

ila dokuz ay süreyle kullanılması tavsiye edilebilir.

net bir reaksiyon görülmüyorsa, muhtemelen size
tüberküloz basili bulaşmamış demektir.

Göğüs röntgeninde tüberküloz lezyonları görüldüğü
takdirde, tedaviye başlamanız gerekir. Bu durumda üç

Bazen aradan iki ay geçtikten sonra kontrol amaçlı bir

veya daha fazla tıbbi ürünün en az altı ay süreyle son

test yapılması gerekebilir.

derece düzenli şekilde kullanılması gereklidir.

Sonucun BELİRSİZ olması
Reaksiyon kolunuzda küçük bir alanın şişmesi ve soluk

Kişinin önkol derisine az miktarda sıvı (tüberkülin) enjekte

renk alması şeklindeyse, enfekte olup olmadığınız net

edilir. Sonuç, testten birkaç gün sonra kontrol edilir.

değildir.

Tüberkülin deri testi tehlikeli değildir; küçük çocuklara ya

Sonuçla ilgili herhangi bir belirsizlik olduğu takdirde,

da hamile kadınlara da uygulanabilir.

test mutlaka tekrar edilmelidir (genellikle aradan iki ay
geçtikten sonra).

POZİTİF TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ

Normal göğüs röntgeni

Anormal göğüs röntgeni

Enfekte ancak hasta değil

Enfekte ve hasta

Önleyici tedavi

Tedavi

en az altı ay süreyle
bir tek ilacın kullanımı

en az altı ay süreyle
üç veya daha fazla ilaç
kullanımı

Sonucun POZİTİF olması
Reaksiyon

sonucunda

cildinizde

bir

bölge

şişip

sertleşiyorsa, hastalık size bulaşmış demektir.
Tüberkülin

deri

testinin

pozitif

olması

halinde

tüberkülozun ilerleyip ilerlemediğinin anlaşılması için
göğüs röntgeni çektirmeniz gerekir. Röntgenin normal
olması, hastalığın bulaştığını ancak hasta ya da hastalığı
başkalarına bulaştıracak durumda olmadığınızı gösterir.

