
ІНФОРМАЦІЯ № 4 

Які дослідження дозволяють                   

встановити діагноз? 

     Основні дослідження 

1.Огляд лікаря 

2.Проба Манту 

( туберкулінодіагностика) 

3. Обстеження мокротиння 

 під мікроскопом 

4. Рентгенобстеження 

(рентгенографія)  органів 

  грудної  клітини 

ІНФОРМАЦІЯ № 5 

Шо чекає пацієнта в  разі  

відмови від лікування? 

 Якщо людина захворіла на туберкульоз, при відсутності 

лікування, хвороба прогресує і в деяких випадках може 

набути дуже тяжкого перебігу.  

  В ряді випадків перебіг хвороби набуває хронічної               

форми. Хворий на хронічну форму може прожити багато 

років протягом яких він постійно буде інфікувати               

оточуючих, рідних. Кожне загострення хвороби має 

більш важкий перебіг у порівнянні з попереднім 

(збільшується тривалість кашлю, підвищення                          

температури, кількість мокротиння зростає, часто вини-

кає кровохаркання), хворі поступово слабнуть, якість 

життя виразно погіршується). У дітей раннього віку та 

підлітків туберкульоз може прогресувати дуже швидко. 

   Успіх лікування у великій мірі залежить від того, 

як хворий виконує рекомендації лікаря!  

               ІНФОРМАЦІЯ № 6 

              Щоб не захворіти на  

           туберкульоз треба:   

  Вершина 

   здоров’я 

займатися                                                                              

спортом                                                   

правильно                                     

харчуватися                                                                              

відмовитися 

від  

шкідливих 

звичок                                                                                                                          

            щорічно проходити пробу 

Манту, а з 15 років –   флюрографічне                  

обстеження  органів  грудної клітини  

Цікавинка. Вислови мудрих людей  

про здоров’я 

«Батько сучасної медицини», давньогрецький лікар      

Гіппократ зазначав: «Здоров’я людини є найвищим        

багатством людини». 

Знаменитий перський вчений-енциклопедист,                  

філософ, лікар Авіценна  сказав: «Головним скарбом 

життя є здоров’я, і щоб його зберегти, треба багато   

знати!» 

 



          ІНФОРМАЦІЯ № 1 

         Що таке туберкульоз? 

  

 

Мікобактерія туберкульозу 

( МБТ) гине : 

 

під дією сонячного проміння                   

влітку за 60 хвилин, взимку – за                

2 години, розсіяного сонячного     

світла – протягом 40-80 діб;  

під дією ультрафіолетового                       

випромінювання за 2-3 хвилини; 

при кип'ятінні загибель збудника 

трапляється за кілька хвилин.  

ІНФОРМАЦІЯ № 2  

Хто може захворіти на туберкульоз? 

1.Діти та підлітки, що страждають хронічними            

рецидивуючими захворюваннями, які знижують 

захисні можливості організму: часті простудні               

захворювання, хвороби  носоглотки, легенів,           

цукровий діабет та інші. 

2.Особи, що вживають алкоголь, наркотики,     

палять, погано харчуються, перебувають в                     

стресових ситуаціях та несприятливих екологіч-

них умовах. 

3.Особи, які інфіковані вірусом імунодефіциту            

людини, або які вже хворіють на СНІД.  

4.Особи, які були в контакті з хворим на активну 

форму туберкульозу, що виділяє в навколишнє 

середовище мікобактерії туберкульозу.  

           ІНФОРМАЦІЯ № 3 

Основні симптоми захворювання  

біль у 

грудях 

погіршення або 

відсутність  

апетиту 

пітливість 

(переважно 

вночі) 

втрата 

ваги 

підвищена 

температура 

тіла понад 

 7 днів 

тривалий 

кашель 

протягом       

2-х тижнів 

 

Біла ромашка - символ                  

боротьби з туберкульозом у 

всьому світі 

   Зі своєю чарівною валізою, в якій міститься               

багато корисної інформації,  я завітав до жителів 

Країни Здоров’я. Хочу всім розповісти про            

хворобу туберкульоз та необхідність кожної    

людини   завжди  турбуватися про своє здоров’я.                     

   Туберкульоз – одна з основних  соціальних і            

медичних проблем, яку людство намагається     

вирішити всіма зусиллями.       

Запам’ятайте! Цю хворобу можна вилікувати! 

Туберкульоз - це інфекційне 

захворювання 

Його викликає              

мікобактерія                

туберкульозу (МБТ)  

Вона  ще називається 

паличкою або               

бацилою Коха 


