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Register za tuberkulozo

OB STIKU Z BOLNIKOM S TUBERKULOZO

Spoštovani!
Vaš svojec, prijatelj, sosed, sodelavec … je zbolel za aktivno tuberkulozo (TB). Skrbi vas
za vaše zdravje in zdravje vaših najbljižjih. Da bi preverili, če se je z bacilom tuberkuloze
morda okužili še kdo, ki je bil v stiku z novoodkritim bolnikom, bomo v Bolnišnici Golnik –
KOPA organizirali pregled za vse, za katere menimo, da je to potrebno. Le na ta način
bomo uspešno preprečili širjenje bolezni.
V Bolnišnici Golnik – KOPA si močno prizadevamo, da bi čim bolj omejili širjenje
tuberkuloze med prebivalci Slovenije. Podatke o tem si lahko preberete na spletni strani
www.klinika-golnik.si.
SPLOŠNO O TUBERKULOZI
Tuberkuloza (TB) je resna nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bacil Mycobacterium
tuberculosis. Prizadane pljuča, lahko pa tudi druge organe. S pravočasnim odkritjem in
pravilnim zdravljenjem je bolezen popolnoma ozdravljiva. Bacili TB se prenašajo preko
zraka, kadar bolnik kašlja, kiha, poje, glasno govori ali se smeje. Če ste preživeli daljši
čas z nekom, ki ima aktivno TB, se lahko zgodi, da ste vdahnili bacile in se morda tudi
okužili.
Ko prvič vdahnemo bacile tuberkuloze v pljuča, nas naše telo zaščiti tako, da okoli bacila
zgradi steno. To povzroči, da bacili TB zaspijo in se prenehajo širiti po telesu. Take t.i.
speče bacile tuberkuloze imenujemo latentna okužba s tuberkulozo (LOTB). Latentni
bacili TB lahko ostanejo speči zelo dolgo časa, včasih celo življenje. Ljudje z LOTB se
ne počutijo bolne in ne prenašajo TB na druge ljudi.
Včasih se speči bacili prebudijo in vaše telo vas ne more več zaščititi. Ko se to zgodi, se
razvije aktivna tuberkuloza. Ob tem se počutite zelo slabo, hkrati pa prenašate bacile
tudi na druge ljudi.
Da bi ugotovili, ali ste okuženi, je potrebno narediti test v specialistični ambulanti.
Negativen test pomeni, da bacili TB niso vstopili v vaše telo. Če je test pozitiven, to
pomeni, da ste okuženi z bacili TB.
S cepivom BCG niste zaščiteni pred razvitjem aktivne TB. Kljub cepivu se lahko okužite
z bacili in kasneje zbolite za aktivno TB. Cepivo BCG obvaruje otroke do 10. leta
starosti, da se ob okužbi ne razvije razširjena TB.
KDAJ NA PREGLED
Ker je za pravilno določitev testa za ugotavljanje okužbe z bacili TB potreben čas, je
prezgodnje obiskovanje zdravnika nesmiselno. Zato vas prosimo, da počakate na vabilo
specialistične ambulante oz. pristojnega pediatra za pregled kontaktov. V primeru, da v
prvem mesecu od ugotovitve bolezni vašega svojca, prijatelja, sodelavca … ne boste
pozvani na pregleda kontaktov, pregled pa bi želel opraviti, se obrnite na Register za
tuberkulozo v Bolnišnici Golnik – KOPA (T: 04 25 69 362), kjer bomo po dogovoru
poskrbeli za pregled v pristojni specialistični ambulanti oz. pri pristojnem pediatru (kadar
gre za sum, da je ogrožen otrok) za pregled kontaktov.
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