
 

 

  

 

TUBERKULIOZĖ 

 BALTOSIOS RAMUNĖS DIENA – Kovo  24–oji Pasaulinė Tuberkuliozės diena. 

 

Vyraujanti pandemijos nuotaika , turi  leisti pamatyti ir sužinoti apie kitas ligas. Šiomis dienomis 

Tuberkuliozės liga išlieka viena svarbiausių globalių sveikatos problemų visame pasaulyje, nes tarp 

infekcinių ligų ši liga yra antroje vietoje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, net trečdalis 

pasaulio gyventojų yra užsikrėtę tuberkuliozės mikobakterijomis. Nuo 2013 m. visame pasaulyje 

susirgo 9 milijonai žmonių. Taip pat statistikos duomenimis Tuberkuliozė diagnozuota 0,5 mln. Vaikų 

iki 15 metų amžiaus, apie 80 000 vaikų mirė.  

 Tuberkuliozė tai infekcinė liga, kuria sukelia tuberkuliozės mikobakterijos. Ši liga plinta oro 

lašeliniu būdu, pagrindinis infekcijos šaltinis yra ligonis, sergantis tuberkulioze jis išskiria 

tuberkuliozes mikobakterijas kalbėdamas, kosėdamas, čiaudėdamas, skrepliuodamas į aplinką 

gausiai išskiria ligos sukėlėjus.  

 užsikrėsti galima ir per įvairius užterštus ligos sukėlėjus namų apyvokos daiktus, indus, knygas, 

žaislus. 

 



Greta esantis sveikas žmogus gali įkvėpti tuberkuliozės mikobakterijų patekusių į aplinką nuo 

sergančiojo. Šią ligą sąlygoja prastos gyvenimo ir mitybos sąlygos, nenormuotas darbo krūvis, 

žalingi įpročiai. Dėl šių priežasčių nusilpsta imunitetas ir žmogus turi didesnę tikimybę susirgti.  

Pavojingiausi yra atvira plaučių tuberkulioze sergantys, kosintys ir taip pat 

tuberkuliozės sukėlėjus skleidžiantys asmenys.  

Mokslininkų nustatyta, kad vienas sergantysis atvira tuberkuliozės forma, per metus gali 

užkrėsti iki 25 sveikų  asmenų. Jei sergantysis laikosi asmens higienos, užkrėstų žmonių  

skaičius sumažėti gali per pusę.  

Didžiausia rizikos zona- yra besivystančios pasaulio šalys, kur nėra tinkamų higienos sąlygų, 

gyvenamosiose zonose  vyrauja didelė drėgmė, visuomenės gyvenamosiose teritorijose yra 

tankiai gyvenantys žmonės, didelis nepriteklius, bei negaunamos profesionalios medicininės 

pagalbos ir gydymo.  

 

Tuberkuliozės simptomai: 

Jie dažnai būna nespecifiški ir būdingi daugeliui kitų ligų.  

 Stiprus kosulys, trunkantis ilgiau negu tris savaites; 

 Krūtinės skausmas; 

 Skrepliavimas; 

 Atsikosėjimas krauju; 

 Progresuojantis silpnumas, ir greitas nuovargis; 

 Svorio mažėjimas; 

 Apetito stoka; 

 Karščiavimas; 

 Naktinis prakaitavimas. 

 



Todėl labai svarbu stebėti tiek savo ir savo vaikų sveikatos būklę. Jei pastebėjote 

esant pirmiau išvardytus simptomus, kuo skubiau būtina kreipti į savo šeimos gydytoją, 

ir informuoti apie savo sveikatos būklę.  

 

Tuberkuliozė gali pažeisti ne tik plaučius, bet pažeidžia kitus gyvybiškai svarbius 

organus: 

 kaulus,  

 sąnarius,  

 šlapimo takus,  

 centrinę nervų sistemą (CNS),  

 raumenis,  

 kaulų čiulpus,  

 limfinę sistemą.  

 

Tuberkuliozės yra pagydoma liga,  gydymas labai ilgas, sudėtingas (gydoma keliais 

preparatais iš karto) ir trunka nuo 6 mėnesių iki metų. Tiek laiko žmogus iškrenta iš 

normalaus savo gyvenimo ritmo: žmogus gydomas ilgą laiką ligoninėje, po to stiprina 

savo sveikatą sanatorijose. Net ir pagerėjus būklei - labai svarbu nenutraukti gydymo, 

kad neišsivystytų vaistams atspari tuberkuliozės forma  

 

Kaip Išvengti Tuberkuliozės.  

 

 Vengti bendravimo su sergančiais atvira plaučių TB forma.  

 Sergančiam šeimos nariui nuolat dėvėti vienkartines kaukes.  

 Skiepyti vaikus. Vakcina nuo TB (BCG) Lietuvoje skiepijami 2-3 dienų naujagimiai.  

 Stiprinti organizmo imunitetą, laikytis asmens higienos, pilnavertės mitybos ir sveikos 

gyvensenos principų.  

 Kartą į metus pasitikrinti sveikatą profilaktiškai. 

 Pastebėjus bent vieną iš ligos simptomų neatidėliotinai kreiptis į gydytojus ir 

atsakingai gydytis. 

 

Likime saugūs ir sveiki, sekime savo vaikų ir paties sveikatą. 

Pagarbiai, 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Dalia Vilutienė 


