
  

Туберкульоз – це  інфекційне                                                                      

захворювання, що викликається 

специфічними збудниками 

(мікробактеріями) і характеризується 

переважно ураженням легенів, але 

можливе ураження інших органів 

людини. 
 

 

Основне джерело туберкульозу 
– хвора людина-

бактеріовиділювач. 
 

Мікробактерії виділяються: 
з харкотинням, повітрям при диханні, 

сечею, калом, слиною, спермою, 

сльозами, з виразок. Особливо 

небезпечним для оточуючих є 

невиліковний хворий, який кашляє. 
 

                             

Джерелом туберкульоз- 

ної інфекції можуть 

бути як  хворі домашні, 

так і дикі   тварини   та   

птахи.    

Тварини     виділяють  

збудника із харкотин- 

ням,   слиною,  сечею,  

заражуючи пасовища, 

приміщення,    де   їх 

утримують.  
 

                            

 

 

Шляхи поширення збудника 

туберкульозу 
 

Основними шляхами інфікування є 

повітряний, харчовий, контактний. 
 

 Найбільш загрозливим є 

повітряний  шлях: зараження    ним 

становить до 90% випадків. 
 

 
 

Під час  кашлю, співу, голосної розмови 

бактерії туберкульозу розповсюджуються 

від хворої людини на відстані 

від 1-1,5 до 5  м. 
 

 

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ 

ЗАХВОРЮВАННЯ? 

Туберкульоз може маскуватися  

під різні хвороби. 
 

      Основні симптоми туберкульозу: 

 постійна невмотивована слабкість; 

 підвищена втомлюваність; 

 погіршення або відсутність апетиту; 

 втрата ваги; 

 тривала лихоманка; 

 пітливість (переважно вночі); 

 тривалий кашель; 

 задишка; 

 кровохаркання. 
 

ЯК ЗАПОБІГТИ ЗАХВОРЮВАННЮ  
НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 

 турбуватися про своє здоров’я; 

 не вживати м’ясо-молочні продукти з 

ринку, які не пройшли санітарну 

перевірку;  

 правильно харчуватися, займатися 

фізкультурою, спортом; 

 категорично уникати можливості 

залучання до шкідливих звичок (паління, 

вживання або вдихання токсичних 

речовин та інше);  

 щорічно обстежуватися на 

туберкульоз  шляхом проведення 

флюорографічного обстеження, для дітей 

–  проби Манту; 

 не відмовлятися в зазначених 

випадках від щеплення проти 

туберкульозу (БЦЖ); 

 негайно звертатися до лікаря при 

виявленні симптомів, схожих на 

туберкульоз, або в разі контакту з хворим 

на туберкульоз. 
 

Ще раз нагадуємо! 
Необхідно щорічно проходити 
флюорографічне обстеження! 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



         
У ЯКИХ ВИПАДКАХ СЛІД 
ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЛІКАРЯ  

 У разі виявлених відхилень при 

флюорографічному обстеженні. 

 При виявленні вперше у житті 

позитивної реакції на пробу Манту 

(ущільнення) на місці проведення. 

 У разі,  якщо  на  місці проби Манту 

з’являється ущільнення (папула) 

великих розмірів (17мм і більше), а 

також пухирець або ранка. 

 Якщо  Ви  мали контакт з хворою на  

туберкульоз людиною  або твариною. 

 Якщо у Вас є симптоми, які можуть 

мати місце при туберкульозі. 

 У  тому  разі,  якщо  є   довготривале 

захворювання легенів, яке не 

піддається звичайному лікуванню. 

У разі якщо дільничний або 
шкільний лікар направив Вас до 

лікаря-фтизіатра, 
не відкладайте це відвідування. 

У  необхідних  випадках   лікар-

фтизіатр   обстежить   Вас   і    буде 

наглядати   за   Вами   протягом 

декількох   місяців. 

Якщо   підтвердиться  наявність 

в   організмі   збудника  і   виникне     

вірогідність розвитку туберкульозу, 

лікар   призначить   профілактичне  

лікування,  яке дозволить уникнути 

захворювання. 

   Бажаємо здоров’я! 
 

                               

Генічеський районний центр  
соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді 
 

- проводить профілактичну роботу; 
 

- здійснює соціальне обстеження сімей та 

окремих осіб, що потрапили у кризові 

ситуації; 
 

- надає допомогу у вирішенні  

соціальних проблем. 

 

ПРИХОДЬТЕ!  
НАША АДРЕСА: 

м. Генічеськ,  
вул. Володарського, 15 

тел. 3-23-92 
 

Вам безкоштовно нададуть  

необхідні консультації 

 з юридичних, психологічних  

та соціальних питань  
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