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 Виявлення
туберкулььозу
шляхом флюорографії :



Вашого сімейного лікаря
Лікаря з питань охорони праці
Протитуберкульозного центру
Координати CLAT 74 SUD
(Протитуберкульозного центру)

Воно пропонується в CLAT 74 SUD
(Протитуберкульозному центрі).

- Якщо ви приїхали з країни, де є

багато хворих на туберкульоз
- Якщо ви були в контакті з хворим
на туберкульоз

 Вакцинація БЦЖ:
Вакцинацію БЦЖ
рекомендують
дітям до 15 років, що мають високий
ризик захворіти на туберкульоз.
Ця вакцина не дає 100%-ого захисту,
але дозволяє уникнути серйозних
форм
дитячого
туберкульозу
(туберкульозний менінгіт, …)

Лікарня Aннeсі Женевуа (CHANGE)
Toтем A, 2-ий поверх
Секретаріат: 04 50 63 64 89
Факс : 04 50 63 64 90
clat74sud@ch-annecygenevois.fr
CLAT (Протитуберкульозний центр) працює
щодня, з понеділка до п’ятниці, крім середи
після обіду
Секретаріат працює :
В понеділок, четвер і п’ятницю :
з 9.00 до11.30 і з 12.30 до 16.00,
У вівторок :
з 10.30 до 11.30 і з 12.30 до 16.00.
В середу не працює.

Консультації в двох місцях : Aннecі / СенЖюльєн, безплатні і за записом на прийом
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Профілактика
туберкульозу :

Якщо у вас ще є питання, можете
звертатись до:

ТУБЕРКУЛЬОЗ
Інфекційнa хворoба,
що залишається
актуальною

o Tуберкульоз можна виявити
o Tуберкульоз можна лікувати
o Tуберкульоз можна вилікувати
Він передається повітряним шляхом.
Людина може бути заразна, не знаючи,
що вона заразна.
Можна вилікуватись, приймаючи
відповідні антибіотики
ОСНОВНІ ЦИФРИ

Лікарня Aннeсі Женевуа (CHANGE)
74370 Eпані Meц-Teссі
Авеню де л’Опіталь, 1, ПС 90074

Приблизно 5000 нових випадків, виявлених у
Франції за рік
50-60 нових випадків, виявлених за рік в
департеманті От-Савуа
Ця хвороба зустрічається рідко.

Що таке
туберкульоз ?

Які ознаки
туберкульозу?

Це інфекційне захворювання, що
передається мікробом : бацилою
Коха (BK).
Ця хвороба вражає в основному легені
(80% випадків), але може також
вражати інші органи :
-

Лімфатичні вузли
Кості
Нирки
Статеві органи
Печінку
Мозок
і т.д.

Втрата ваги

Як передається
мікроб ?
Повітряним шляхом. Хворий на
туберкульоз передає інфекцію, коли
кашляє, харкає, пчихає, співає або
просто говорить.

Кашель

Чихання

Кашель

Говоріння

Температура

Втома

Нічний піт

Як ставиться діагноз
туберкульозу ?
- Шляхом флюорографії
- Пошуками бацили Коха в пробі:
аналіз мокротиння (найчастіше) для
легеневих форм

Кровохаркання

Жодних ознаків

Проявляється одна або декілька наступних
ознак
- Постійний кашель
- Температура
- Нчіний піт
- Втрата ваги
- Сильна втома
- Кровохаркання
- Жодних ознак
Початок хвороби поступовий, розвиток її
повільний, триває багато тижнів.

Туберкульоз лікується
Ця хвороба добре лікується і можна
повністю вилікуватись, при умові, якщо
строго дотримуватись призначеного
лікування.
Необхідно щодня приймати багато
антибіотиків протягом, як мінімум, 6-ти
місяців.
Заскоро припинити лікування – це
означає ризикувати рецидивом. Це
створити небезпеку знову стати
заразним і/або розвинути стійкість до
антибіотиків.

