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Туберкульоз (TB) 
Інформація про туберкульоз, включаючи симптоми та лікування

Що таке туберкульоз (ТB)? 
Туберкульоз - це серйозне захворювання, яке зазвичай  
вражає легені, але може вражати інші частини тіла,  
включаючи лімфатичні вузли (залози), мозок, нирки,  
кишечник або кістки. 

Як поширюється туберкульоз?
Туберкульоз викликається бактеріями, які передаються від 
людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Бактерії 
потрапляють у повітря, коли хвора на туберкульоз людина 
кашляє, чхає або спльовує. Люди, які вдихають повітря, що 
містить бактерії, можуть заразитися. 

Заразитися туберкульозом не дуже легко; щоб заразитися, 
потрібно жити або працювати в тісному контакті з  
інфікованою людиною. 

Не всі інфіковані на туберкульоз захворіють. Люди, в організмі 
яких є бактерії, але які не захворіли, мають латентну  
туберкульозну інфекцію (ЛТІ) - Ви можете переглянути  
докладнішу інформацію про ЛТІ нижче. 

Симптоми туберкульозу 
Симптоми туберкульозу можуть бути схожі на симптоми  
інших захворювань. Найбільш поширеними симптомами є: 

• кашель, який триває 3 тижні і більше, часто з густим  
мокротинням 

• кашель з кров'ю або біль у грудях при кашлі 

• втома 

• нічна пітливість 

• підвищена температура 

• втрата апетиту та зниження ваги 

• опухлі залози (зазвичай у Вашій шиї). 

Зверніться до лікаря, якщо ви думаєте, що у вас може бути 
туберкульоз. Вони можуть зробити аналізи, щоб дізнатися, чи 
інфіковані ви.

Що мені потрібно робити, якщо я провів час 
із людиною, хворою на туберкульоз? 
Зверніться до лікаря, якщо ви провели час із людиною, 
хворою на туберкульоз. Ваш лікар вирішить, чи вам потрібно 
здати аналізи.

Лікування туберкульозу 
Туберкульоз лікується антибіотиками, які необхідно приймати 
щонайменше 6 місяців. 

Хоча люди зазвичай починають відчувати себе краще за 2–4 
тижні після початку лікування, дуже важливо закінчити весь 
курс антибіотиків, інакше хвороба посилиться. Якщо  
лікування не буде завершено, ви можете сильно захворіти і 
почати поширювати хворобу. Якщо не закінчити повний курс 
антибіотиків, бактерії можуть стати стійкими до антибіотиків 
(тобто антибіотики не діятимуть), що значно ускладнить або 
навіть унеможливить лікування туберкульозу. 

Ви не можете заразитися туберкульозом від людини, яка  
приймала антибіотики протягом 2 тижнів і більше.

Латентна туберкульозна інфекція (ЛТІ)
Після зараження бактерії туберкульозу можуть перебувати 
в сплячому (латентному) стані в організмі протягом багатьох 
років, перш ніж викликати захворювання на туберкульоз; це 
називається латентною туберкульозною інфекцією (ЛТІ). Люди 
з ЛТІ почуваються добре, вони не мають симптомів, і вони не 
можуть поширювати бактерії серед інших людей.

Люди з ЛТІ мають невеликий шанс розвитку захворювання 
на туберкульоз у майбутньому. Тому ЛТІ часто лікують, щоб 
знизити ймовірність розвитку у людини захворювання на 
туберкульоз. Якщо у вас виявили ЛТІ, ваш лікар обговорить з 
вами лікування.

Додаткова інформація 
• Поговоріть зі своїм лікарем чи медсестрою. 

• Відвідайте веб-сайт Міністерства охорони здоров'я:  
www.health.govt.nz/tuberculosis


