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Asmenys, turėję artimą sąlytį dėl TB privalo 
pasitikrinti nedelsdami.
Vėlyva diagnostika didina riziką, jog infekcija 
bus perduota kitiems asmenims. 

Vienas asmuo, sergantis atvira plaučių TB, per metus gali 
užkrėsti nuo              iki              asmenų.10 15 

Sergantis TB žmogus turi  griežtai laikytis gydymo 
reikalavimų:  t.y. nustatytu laiku apsilankyti pas gydytoją ir 
reguliariai vartoti vaistus.

Negydoma TB gali baigtis mirtimi.

Žmonės, užsikrėtę ŽIV infekcija, turi                                kartų 
didesnę riziką susirgti TB, palygiti su tais, kurie neužsikrėtę 
ŽIV.

20-30 

ŽIV užsikrėtusiems asmenims aktyvios TB išsivystymo tikimybė 
siekia                         proc. per metus.5-30 



Tuberkuliozė (TB) – tai užkrečiama infekcinė liga, kurią 
sukelia TB mikobakterijos (TM). 
Infekcijos šaltinis – sergantis atvira plaučių TB ligonis, kuris 
kosėdamas, čiaudėdamas per orą su dalelėmis skleidžia į 
aplinką TM. 

TUBERKULIOZĖ

TUBERKULIOZEI BŪDINGI POŽYMIAI:

Pagrindiniai
sunkus kosulys, trunkantis 3 ar daugiau savaičių skausmas krūtinėje skreplių ar kraujo atkosėjimas

Kiti
silpnumas 
ar nuovargis 

svorio kritimas apetito stoka  drebulys  karščiavimas naktinis 
prakaitavimas

Asmenys, turėję artimą sąlytį, 
kartu būnantys šeimos nariai ar 
kiti asmenys, būnantys tose 
pačiose patalpose. 
(kambaryje, bute ar 
individualiame name ir pan.), 
kartu dirbantys, besimokantys 
asmenys) su sergančiuoju atvira 
plaučių TB.

Asmenys, infekuoti žmogaus 
imunodeficito virusu (ŽIV), 
sergantys cukriniu diabetu, 
lėtiniu inkstų nepakankamumu, 
onkologinėmis ligomis, 
asmenys, kuriems taikoma 
ilgalaikė kortikosteroidų 
terapija, chemoterapija.

Nuo alkoholio ir narkotinių 
medžiagų priklausomi 
asmenys.

Vaikai iki 5 metų amžiaus.

Imigrantai iš šalių, kuriose 
didelis sergamumas TB 
(Lotynų Amerika ir Karibų 
jūros baseino šalys, Afrika, 
Azija, Rytų Europa ir Rusija).

KOKIE ASMENYS TURI DIDŽIAUSIĄ RIZIKĄ 
SUSIRGTI TUBERKULIOZE? 

PLAUČIŲ TB PASIREIŠKIA ŠIAIS POŽYMIAIS: 

užsitęsęs kosulys, karščiavimas, naktinis prakaitavimas, todėl pajutus juos būtina nedelsiant kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Tuberkuliozės požymiai priklauso nuo to, kurioje kūno vietoje dauginasi ligos sukėlėjas ir kokį organą (plaučius, inkstus ir kt.) pažeidžia.


