
Jakie zastosować leczenie?

Jeżeli jest się na etapie zakażenia gruźlicą

Lekarz może zastosować leczenie, które nie leczy 
(ponieważ nie jest się chorym), ale powoduje 
zmniejszenie ryzyka rozwinięcia gruźlicy w przyszłości. 
Najczęściej stosuje się jeden lek (antybiotyk) 
codziennie przez 6 do 9-ciu miesięcy.

Jeżeli stwierdzono chorobę gruźlicy?

Trzeba koniecznie się leczyć. Leczenie jest długie, co 
najmniej 6 miesięcy. Codziennie należy zażywać kilka 
antybiotyków. Prawie 100% chorych na gruźlicę wraca 
do zdrowia jeżeli przepisane leczenie jest odpowiednio 
zastosowane. 

Gruźlica... 
ta nieznana
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Kontakt z nami

Plus d'infos sur
www.fares.be
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Gruźlica co to jest za 
choroba?

Gruźlica jest chorobą którą 
wywołuje bakteria zwana 
prątkiem Kocha (PK). Najczęściej 
bakteria ta atakuje płuca, ale 
może również zaatakować inne 
części ciała: kości, jelita, nerki, opony mózgowe.

Kto może się nią zarazić?

Gruźlica jest chorobą zakaźną. Jeżeli ktoś jest chory 
na gruźlicę, to prątki kocha, które znajdują się w 
jego płucach są wyrzucane w powietrze w momencie 
gdy osoba ta kaszle, mówi lub kicha. Jeżeli ktoś inny 
wdycha to powietrze to jednocześnie wdycha te 
bakterie.

Gruźlica... ta nieznana

W ten sposób każdy może być zarażony. 
U niektórych osób ryzyko zarażenia jest większe, 
zależy to od częstotliwości i bliskości kontaktów jakie 
mamy z osobą chorą oraz od trybu życia albo rodzaju 
wykonywanej pracy.

Jaka jest różnica między zakażeniem  
gruźlicą a gruźlicą już chorobą?

W momencie jak prątki kocha dochodzą do płuc, to 
najczęściej są wyeliminowane przez system obronny 
organizmu. Jeżeli pozostają w organiźmie to są one 
najczęściej uśpione, więc nie są groźne.

Na tym etapie, który jest infekcją gruźlicy nie jest się 
chorym i nie zaraża się innych. Jeżeli natomiast  
odporność organizmu jest niewystarczająca (ponieważ 
jest się w podeszłym wieku, bardzo młodym lub  
osłabionym) PK mogą się obudzić i spowodować  
gruźlicę chorobę. Jeżeli gruźlica jest zlokalizowana  
w płucach to mogą wystąpić następujące objawy:

•   Kaszel

•   plwociny (czasem z krwią)

•   zmęczenie

•   GorączKa

•   pocenie nocne

•   obniżenie waGi ciała

w jaki sposób wykryć infekcję gruźlicy?

Wstrzyknięcie tuberkuliny pod skórę pokaże czy jest się 
zakażonym przez PK. Jeżeli jest się zakażonym to po  
3-5 dniach powstaje reakcja lokalna. Ten test nazywa się  
reakcją śródskórną. Jeżeli test jest pozytywny, to należy  
zrobić prześwietlenie klatki piersiowej, aby upewnić się,  
że choroba nie rozwija się.

Jak wykryć gruźlicę – chorobę?

Prześwietlenie klatki piersiowej i 
wykrycie PK w plwocinie najczęściej 
pozwala wykryć gruźlicę płuc.

Kto powinien być objęty badaniami 
na wykrycie gruźlicy?

•  Osoba, która miała kontakt z chorym na gruźlicę 
Najczęściej stosuje się test śródskórny, aby  
zidentyfikować osoby zarażone.

•  Osoby z ryzykiem 
W zależności od stopnia ryzyka praktykuje się co  
pewien czas bardziej systematycznie test  
śródskórny lub prześwietlenie klatki piersiowej.

należy jak najszybciej zgłosić się do swojego 
lekarza.


