
KAS YRA TUBERKULIOZĖ?
Kvėpavimo organų tuberkuliozė (TB) – infekcinė liga, kurią sukelia tuberkulio-
zės mikobakterija (TM), plintanti per orą su dalelėmis. 

Kokie yra tuberkuliozės požymiai?
Pagrindiniai    Kiti

• Sunkus kosulys, trunkantis 3 ar 
daugiau savaičių;

• Skausmas krūtinėje;
• Skreplių ar kraujo  

atkosėjimas.

• Silpnumas ar nuovargis;
• Svorio kritimas;
• Apetito stoka;
• Drebulys;
• Karščiavimas;
• Naktinis prakaitavimas.

Pagrindinis tuberkuliozės platintojas yra 
žmogus, sergantis atvira plaučių TB forma. 
Tuberkuliozės mikobakterijos patenka į 
orą,  kai plaučių TB sergantis žmogus kal-
ba, kosėja ar čiaudi. TM ore gali išlikti ke-
lias valandas, priklausomai nuo aplinkos 

sąlygų. Žmogus, įkvėpęs TM užteršto oro, 
gali tapti infekuotu. Dažniausiai užsikre-
čiama, jei yra kasdienis artimas sąlytis su 
sergančiais asmenimis gyvenamoje aplin-
koje, darbe, mokykloje, darželyje ar kitose 
įstaigose. 

Kaip užsikrečiama tuberkulioze?

• Skiepai nuo tuberkuliozės. Lietuvoje 
nuo tuberkuliozės skiepijami naujagi-
miai 2–3 dieną po gimimo.

• Asmeninė sergančiųjų higiena. Atvira 
plaučių tuberkulioze sergantis ligonis 
turi dėvėti medicininę kaukę, kosėda-
mas vienkartine nosinaite prisidengti 
burną, nosį, nespjaudyti ant grindų, 
dažnai plauti rankas ar naudoti rankų 
antiseptiką.

• Prevencijos ir saugumo priemonės są-
lytį su ligoniu turėjusiems asmenims. 
Rekomenduojama vengti ilgalaikio buvi-
mo su sergančiuoju uždaroje patalpoje; 
naudoti kvėpavimo takus apsaugančias 
medicinines kaukes; kruopščiai valyti 
aplinkos paviršius; nesinaudoti ligonio 
daiktais; kruopščiai plauti rankas; atidžiai 

stebėti savo ir sąlytį turėjusių vaikų svei-
katos būklę; stiprinti imunitetą, valgyti 
pilnavertį maistą, nebadauti, dažniau ir 
ilgiau būti gryname ore; reguliariai pro-
filaktiškai tikrintis sveikatą, tikrinti kū-
dikių ir vaikų sveikatą gydymo įstaigoje 
pagal gydytojo rekomendacijas.

• Patalpų vėdinimas ir ventiliacija. Vėdi-
nant patalpas ne tik sumažėja mikroor-
ganizmų koncentracija ore, bet ir pagerė-
ja bendra patalpų oro kokybė, sumažėja 
oro užterštumas ir kvapai. Ventiliacija 
gali būti natūrali, mechaninė ir mišri.

• Vaikų sveikatos patikrinimai dėl TB ir 
profilaktika. Kasmet Lietuvoje valstybės 
lėšomis turi būti atliekamas tuberkulino 
mėginys 7 metų amžiaus vaikams ir vai-
kams, priklausantiems rizikos grupėms.
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