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Gruźlica utajona, informacje dla pacjenta (19.09.2016)
Wdrożenie leczenia profilaktycznego
Ulotka informacyjna okręgowych lekarzy ochrony epidemiologicznej
Jak można się zarazić?
Gruźlica rozprzestrzenia się w powietrzu od jednej osoby do drugiej. Do zakażenia może dojść
w momencie, gdy osoba chora będąca źródłem zakażenia kaszle, a osoby będące w jej pobliżu
wdychają bakterie przedostające się w ten sposób do powietrza.
Czym jest gruźlica utajona?
Nie wszystkie osoby zarażone gruźlicą mają objawy choroby. U większości ludzi siły obronne
organizmu dają radę powstrzymać rozwój bakterii. Wówczas bakterie chorobotwórcze
pozostają w organizmie takiej osoby, jednak nie są aktywne. Taki stan określa się mianem
gruźlicy utajonej.
Gruźlica utajona nie jest chorobą.
Osoba, która otrzyma na podstawie wykonanego badania krwi (test IGRA) lub badania na
skórze (próba tuberkulinowa) informację, że ma gruźlicę utajoną, jest całkowicie zdrowa i
nie zaraża innych ludzi. Istnieje jednak niewielkie ryzyko zachorowania na gruźlicę w
późniejszym wieku. W większości przypadków gruźlica utajona nie wymaga leczenia.
W niektórych przypadkach wdrożone zostaje leczenie profilaktyczne.
Niektóre osoby są w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę w późniejszym
wieku – w ich przypadku wprowadza się leczenie profilaktyczne. W pierwszej kolejności
dotyczy to dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży i po porodzie oraz osób z osłabionym układem
odpornościowym, np. leczonych na nowotwory, cierpiących na cukrzycę insulinozależną oraz
na ciężkie choroby nerek. Leczenie profilaktyczne stosowane jest także czasami w przypadku
osób, które dopiero niedawno były narażone na kontakt z prątkami gruźlicy.
Zalecono Panu(-i) leczenie profilaktyczne.
Ze względu na fakt, że wykryto u Pana(-i) gruźlicę utajoną oraz przynależność do jednej
z wyżej wymienionych grup, zaleca się wdrożenie w Pana(-i) przypadku leczenia
profilaktycznego. Ma ono na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania na gruźlicę
w przyszłości.
Dane kontaktowe (Kontaktuppgifter)
Nazwa gabinetu lekarskiego (Namn på mottagningen)
………………………………………………………………………….
Doszło do kontaktu z następującymi osobami (Du har träffat)
…………………………………………………………..……… Lekarz (Läkare)
………………………………………………………………….. Pielęgniarka (Sjuksköterska)
Numer telefonu/godziny pracy gabinetu lekarskiego (Telefonnummer/telefontid till
mottagningen)
…………………………………..………………………………………
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