
1/ Інфекційне захворювання 

-Спричиняється бацилою Коха  

-Вона може знаходитися в усіх 
органах людського тіла (легені, 
печінка, кістки, мозок…) 

-Вона є заразною, якщо знаходиться у 
легенях  

 

2/ Захворювання, яке обов’язково потрібно 
декларувати  

-Виявлення захворювання на туберкульоз 
обов’язково супроводжується декларацією, яка 
направляється в Регіональне агентство з охорони 
здоров’я ARS (Agence Régionale de Santé). 

-У разі виявлення туберкульозу, співробітники 
центру по боротьбі з туберкульозом наносять 
візити близькому оточенню хворого з метою 
організації 

профілактики контактних 

5/ Єдиний спосіб передачі  

- повітря:  

Хвора людина при розмові, співі, диханні 
видихає заражене повітря і може заразити 
людей, що знаходяться поруч з нею.  

3/ Симптоми: 

-Кашель             -Втрата апетиту 

-Відхаркування      -Нічна пітливість  

-Підвищена температура - Непояснена втома 

-Втрата ваги    -Біль у грудях або спині  

4/ Діагностика 

Діагноз туберкульозу важко поставити, і на те 
є кілька причин:  

1°Симптоми з’являються пізно. 

2°Симптоми можуть свідчити про інші захворювання.  

 Людина заразна як мінімум за 3 місяці до 
встановлення діагнозу, але вона про це не знає. 

7/ Лікування туберкульозу у Франції  

-Антибіотики протягом 6 місяців 

-Клінічний нагляд з рентгеном протягом 2 років  

6/ Як захиститися ? 

-Вакцина: Щеплення БЦЖ не є обов‘язковим з 
2007 року. Ця вакцина не захищає на 100%. 
Нагляд, який вам пропонується, є необхідним 
у тому числі і для тих, кому робили це 
щеплення, щоб упевнитися в тому, що вас не 
заразили.   

=>Не потрібно робити щеплення після контакту з 
хворим на туберкульоз. Потрібно дочекатися 
кінця нагляду, який пропонується Центром по 
боротьбі з туберкульозом (CLAT).   

-Носіння маски : Маска FFP2 для людини, яка 
не хвора, і хірургічна маска для хворої людини 
під час зустрічей.  

-Нагляд, який пропонує  Центр по боротьбі з 
туберкульозом : Щоб захистити 
ваших близьких після контакту і  

8/ Де лікують туберкульоз? 

-У лікарні, і в залежності від випадків: 

-У центрі подальшого лікування і реадаптації, після 
початку лікування  

-У Центрі боротьбі з туберкульозом після заразної 
фази, тобто через місяць після початку лікування, 
або з носінням маски. 

 

Що таке  

туберкульоз? 

 

Центр по боротьбі з туберкульозом* 

3, rue Sarrelouis 

67000 Strasbourg 

Тел. : 03 68 33 87 50  
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