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Cum se transmite tuberculoza?

Uneori, bacteria care provoacă tuberculoza se poate răspândi de la o persoană la alta
prin aer.
Deşi unele persoane cu tuberculoză pot să transmită boala altora, dar sunt altele, care nu pot să transmită boala:

1

Persoanele care au infecţia de
tuberculoză ‘latentă’ şi nu sunt bolnave,
nu pot să transmită boala altor persoane.
O persoană cu infecţia latentă are bacteria
tuberculozei în corp , dar sitemul său imunitar
îl ţine sub control.

4

Persoanele care petrec mult timp cu o persoană cu
tuberculoză pot presenta, deasemenea, riscul de a se
infecta.

Persoanele care locuiesc în
aceeaşi casă sau apartament
cu bolnavul ar trebui să
meargă la medic pentru a-şi
face testul de tuberculoză.

2

Persoanele care sunt bolnave din cauza infecţiei
tuberculozei la plămâni sau gât pot transmite boala
la alte persoane.
Când acestea persoane tuşesc sau strănută, eliberând
picături de salivă acestea conţin bacterii de tuberculoză.
Alte persoane pot respira aceste picături.

5

Tratamentul tuberculozei
reduce riscul de
transmitere a bacteriei
către alte persoane.
De obicei, după câteva
săptămâni de tratament
făcut în mod eficient, se
elimină riscul de a infecta
alte persoane.

3

Unele persoane cu
tuberculoză nu ştiu
că o au.

Repere
l Bacteria tuberculozei se
transmite prin aer când o
persoană bolnavă tuşeşte
sau strănută.
l Multe persoane cu
tuberculoză nu au
capacitatea de a transmite
infecţia.
l Numai persoanele care
petrec mult timp în
preajma unei persoane cu
tuberculoză, sunt expuşi
riscului de a se infecta.

Este neobişnuit pentru
alte persoane, cum ar
fi prietenii sau colegii
de muncă, să ia infecţia
tuberculozei.

Notiţe
Când o persoană este bolnavă de tuberculoză la plămâni, riscul de a transmite infecţia se poate reduce prin următoarele măsuri:
l Acoperiţi-vă gura şi nasul când tuşiţi sau strănutaţi. 				
l Spălaţi-vă mâinile în mod regulat cu săpun şi apă fierbinte. 			
l Aruncaţi batistuţele de hârtie folosite la coşul de gunoi sau într-o pungă.

l Nu mergeţi la locul de muncă sau la şcoală.
l Păstraţi ferestrele locuinţei deschise.
l Nu dormiţi în aceeaşi cameră ca şi alte persoane.
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Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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