
 

 

Tuberkulōza(TB) 
Tento leták Vám podá  základné informácie o TB a zodpovie najbežnejšie 

otázky. 

• TB je infekčné ochorenie, ktoré obyčajne postihuje pľūca. 

• Každý rok  sa vo Veľkej Británii  nakazí TB okolo 8000 ľudí. 

• TB nieje ľahké dostať. S nakazenou osobou musíte buď  žiť, 

alebo s ňou mať dlhodobý  kontakt. 

• TB je možné liečiť pomocou  špeciálnych antibiotík . 

• Každý by mal byť schopný rozpoznať príznaky tohto  ochorenia, 

aby mohol čím skōr vyhladať lekársku starostlivosť. 

• Najdōležitejšou vecou, čo sa  týka ochrany ľudí je rýchla diagnōza 

a ūplná  liečba.  

• Ak ste v blízkom kontakte  s osobou nakazenou infekčnou TB, 

bude Vám ponūknutá prehliadka na špeciálnej TB klinike. 

• Ak budete kontaktovaní, prosíme Vás o plnū  spoluprácu  so 

zdāvotníkmi. 

• V prípade  akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na Vášho 

lekára, alebo kontaktujte Derby TB službu na: 01332 787995 

 

Ako sa TB prenáša a mōžem sa nakaziť? 

S TB je možné sa nakaziť  len od osoby, ktorá je chorá na TB infekciu v 

hrdle alebo pľūcach. Napriek tomu, že sa TB mōže šíriť aj vzduchom, keď 

ľudia nakazení touto chorobou zakašlū alebo kýchnu, človek by musel mať  

blízky a dlhý kontakt  s nakazenou osobou, aby ochorel aj on. Používanie 

verejnej dopravy a vykonávanie bežných a každodenných činností Vás 

zvýšenému riziku nakazenia  TB nevystavuje. 

 

Ako budem vedieť, že mám TB 

Najčastejšie príznaky TB  sū: 

• Dlhodobý, zhoršujūcis sa  kašeľ 

• Ūbytok hmotnosti 

• Horūčka a  silné  nočné potenie 

• Celkový nezvyčajný pocit ūnavy a nevolnosti 

• Vykašliavanie krvi 

 

Toto všetko mōže byť takisto príznakom iných problémov, ale ak ich máte 

a trápia Vás, porozprávajte sa  s lekárom alebo  zdravotnou  sestrou na 

Vašej klinike, alebo navštívte  NHS walk-in centrum, alebo zavolajte  NHS 

na telefōnne číslo 111 

Čím skōr sa začnete liečiť, tým je menej pravdepodobné, že ochoriete 
vážnejšie alebo prenesiete TB na členov Vašej rodiny alebo priateľov. 
 
MOŽEM MAŤ TB BEZ  PRĪZNAKOV ? 
Je možné mať skrytū formu TB, to znamená, že ste v minulosti boli v 
kontakte s TB, ale Vaše telo drží toto ochorenie pod kontrolou a Vy sa 
nemusíte cítiť zle. Ľudia so skrytou TB nemajū príznaky a väčšinou zistia, 
že sū chorí až po otestovaní. Skrytá TB sa nemōže preniesť na druhých 
ľudí, ale je dōležité, aby bol človek preliečený, ked sa zistí, že má skrytū 
alebo neaktívnu formu TB. 
 
AK MĀM TB, MŌŽEM SA VYLIEČIŤ ? 
Āno, TB sa dá liečiť špeciálnymi antibiotikami. O dva týždne po začatí 
liečby sa začnete cítiť lepšie a budete sa mōcť vrátiť k bežným činnostiam. 
Liečba musí pokračovať najmenej šesť mesiacov. Neūplne vyliečená TB 
mōže viesť k rozšíreniu TB odolnej vōči antibiotikám alebo aj k smrti 
patienta. 
 
MYSLEL/A SOM SI, ŽE  PRED TB MA CHRĀNI OČKOVANIE ? 
 
Existuje očkovanie(BCG) na ochranu proti TB, ktoré je používané uz 
niekoľko rokov. BCG funguje ako preventívne očkovanie proti vážnejším 
formám TB u detí. Napriek tomu BCG nezabráni TB vo všetkých 
prípadoch, takže stále potrebujete poznať príznaky ochorenia na TB. 
 
VIAC INFORMĀCIĪ 
V Derby existuje odborná NHS TB služba. Ak máte akékoľvek otázky, 
prosím volajte 01332 787 995. 
 
www.immunisation.nhs.uk,  www.tbalert.org, www.hpa.org.uk  

http://www.immunisation.nhs.uk/
http://www.tbalert.org/
http://www.hpa.org.uk/

