Tuberculoză latentă, informaţii pentru pacienţi
(19 septembrie 2016)
Când se administrează tratament preventiv
Fişa de informaţii a medicilor de combatere a bolilor infecţioase
Cum se îmbolnăveşte de tuberculoză?
Bacteriile de tuberculoză se împrăştie prin aer de la o persoană la alta. Aceasta se întâmplă
când o persoană bolnavă şi contagioasă tuşeşte, iar persoanele din apropiere inhalează
bacteriile.
Ce este tuberculoza latentă?
Nu toţi cei care sunt contaminaţi se îmbolnăvesc de tuberculoză. La majoritatea persoanelor
foţele de apărare ale corpului pot opri înmulţirea bacteriilor. Bacteriile pot rămâne în corp,
dar nu sunt active. Această stare se numeşte tuberculoză latentă.
Tuberculoza latentă nu este o boală
Tu, care ai făcut analiza sângelui (testul IGRA) sau a pielii (testul de tuberculină) şi ai primit
rezultatul că ai tuberculoză latentă eşti complet sănătos şi nu poţi transmite bacteriile mai
departe la alte persoane. Există un anumit risc de a dezvolta boala de tuberculoză mai târziu
în viaţă, dar riscul este redus. De aceea, în majoritatea cazurilor, celor cu tuberculoză latentă
nu trebuie să li se prescrie niciun tratament.
În anumite cazuri se administrează tratament preventiv
Anumitor persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire li se oferă de obicei tratament preventiv. În
primul rând aceasta este valabil pentru copii şi tineri, în legătură cu sarcina şi după naştere
precum şi pentru persoanele cu sistem imunitar redus, de exemplu în cazul tratamentelor de
cancer, de diabet cu insulină şi în cazul bolilor grave de rinichi. Tratament preventiv se
prescrie uneori şi persoanelor care au fost recent expuse contaminării cu tuberculoză.
Ţi se recomandă tratament preventiv
Întrucât ai tuberculoză latentă şi faci parte dintr-una din grupele de mai sus, ţi se recomandă
tratament preventiv. Aceasta pentru a reduce riscul ca pe viitor să te îmbolnăveşti de
tuberculoză.
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