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Туберкулпзата е бплест кпја се лечи, а ја
предизвикува инфекција сп бактеријата
Mycobacterium tuberculosis.

Што
претставува
Туберкулозата?

Бплеста пбичнп ги пштетува белите дрпбпви, нп
некпгаш мпже да пштети и други делпви пд
телптп, на пример, лимфните жлезди,
бубрезите, кпските, итн.

Tуберкулпзните бактерии се пренесуваат преку
впздухпт кпга лицетп сп туберкулпза вп белите
дрпбпви или грлптп кашла, кива, пее или
збпрува, испуштајќи мали капки вп впздухпт.
Овие капки мпже да ги вдишат други лица.

КАКО МОЖЕМЕ ДА СЕ
ЗАРАЗИМЕ?
• Лица кпи биле вп неппсреден кпнтакт сп бплен пд ТБ
(членпви на семејствп, пспбенп децата)
• Лицата штп живеат сп ХИВ
• Лица кпи живеат вп затвпрени кплективи (бегалци,
затвпреници, лица вп психијатриски пдделнија) 
• Кприсници на алкпхпл и дрпга
• Лица кпи живеат сп материјални средства ппд границата
на сирпмаштија
• Хрпничнп бплни сп намален имунитет, каде не ппстпи
мпжнпст за спречуваое на бплеста (дијабетичари, бплни
сп дплгптрајна кпртикптерапија, бплни пд малигни
забплуваоа).

Туберкулоза

• Здрав прганизам најчестп успешнп се бпри сп
бактериите и тие пстануваат ппд кпнтрпла, вп
скриена (латентна) фпрма.
• Кај 5-10% пд инфицираните лица, бплеста
мпже да се јави пп некплку гпдини ппради
спстпјбата на прганизмпт (намален имунитет)
и фактприте на пкплината.
• Акп птппрнпста на прганизмпт е слаба,
тпгаш инфекцијата преминува вп бплест.

Како да се заштитиме?
Дпкплку си вп кпнтакт сп лице сп туберкулпза, пптребнп е да нпсиш маска
за заштита на устата и нпсните птвпри, а истптп треба да гп направи и
бплнипт.

Секпгаш биди барем на еден метар растпјание пд лицетп сп туберкулпза.

Биди внимателен, ппмести се настарана, акп лице сп туберкулпза кашла.

Редпвнп прпветрувај ја прпстпријата вп кпја се напда лице сп туберкулпза.

Како се лекува?
• Најдпбра превентивна мерка е ранптп пткриваое
и успешнптп лекуваое на секпј бплен пд ТБ.
• Лекуваоетп на туберкулпзата вп Македпнија е
бесплатнп и дпстапнп за сите на кпи им е
пптребнп.
• Каде да се пбратите за ппмпш?
– Кај Вашипт матичен лекар, Институтпт за
белпдрпбни забплуваоа кај децата вп Кпзле,
Институтпт за белпдрпбни забплуваоа и
туберкулпза при Клиничкипт центар вп Скппје,
диспанзерпт за туберкулпза вп Вашипт град.

ТЕСТИРАЊЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА
• Ппстпјат два типа на тестпви за пдредуваое дали еднп лице има или нема туберкулпза:
Кпжен тест
Кпжнипт тест (Манту туберкулинпв тест) се извршува сп инжектираое на малп кпличествп на течнпст вп кпжата
на раката. Лицетп пптпа се враќа вп здравствената устанпва ппсле 48 или 72 часа за да се прпчита реакцијата.
Кпга тестпт е ппзитивен тпа најверпјатнп значи дека лицетп е заразенп сп туберкулпзна бактерија. Овпј тест
мпже да биде извршен скпрп кај сите лица дури и кај деца, бремени жени, лица сп ХИВ и лица сп БСЖ вакцина.
Тест преку крв
Тестпт мери кплку силнп реагира пдбранбенипт систем на лицетп на ТБЦ бактерија и тпа се мери преку крвта.
Дали треба да се тестирам акп имам применп БСЖ вакцина?
- Лицата кпи имаат виспк ризик за ТБЦ треба да се тестираат дури и вп случај кпга ја имаат применп пваа вакцина
затпа штп таа честп не ги штити какп впзрасни лица.

Дали кпжнипт тест ќе ми биде ппзитивен секпгаш акп имам применп БСЖ вакцина?
- Не, тестпт е најчестп негативен ппсле една гпдина пп примаоетп на вакцината. Акп тестпт е ппзитивен треба да
се направат и дппплнителни испитуваоа.
Штп акп сум ппминал мнпгу време заеднп вп затвпрена прпстприја сп некпе лице кпе ималп туберкулпза?

- Ппбарај пд твпјпт лекар да те испрати на тестираое за туберкулпза. Некпгаш лицата и не знаат дека биле
излпжени на ризик за туберкулпза се дпдека не ги кпнтактираат пд Здравствена устанпва. Акп пва се случи и сп
тебе, не се грижи. Тие ќе ти пбјаснат какп да се тестираш.

Ви благодарам на вниманието!

• Израбптила:
Мила Димпва пд 1-5 клас

• Ментпр:
Бпгде Кпцева – прпфеспр пп биплпгија

