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FIŞĂ INFORMATIVĂ PENTRU PACIENŢII BOLNAVI DE
TUBERCULOZĂ

Tuberculoza este o boală infecţioasă provocată de bacterii. Boala este transmisă prin
infectare cu picături mici de secreţii. Agenţii patogeni ataşaţi la cele mai mici picături
sunt răspândiţi în aerul înconjurător prin tuse, strănut sau vorbit şi astfel pot fi inhalaţi
de alte persoane. Deoarece tratamentul necesită mai mult timp decât majoritatea
bolilor infecţioase şi întrucât este necesară administrarea mai multor medicamente
timp de cel puţin jumătate de an, persoanele suspecte de tuberculoză au obligaţia de
a merge la control, iar persoanele bolnave de tuberculoză au obligaţia de a urma un
tratament specific.

1. Pericolele asociate îmbolnăvirii pentru dumneavoastră şi mediul
dumneavoastră:

Pentru tratarea bolii dumneavoastră este necesară administrarea regulată şi pe o
durată suficientă (cel puţin 6 luni) a mai multor medicamente (antibiotice). O
administrare insuficientă, neregulată a antibioticelor poate să împiedice vindecarea şi
poate determina o rezistenţă nedorită a organismului la acestea, astfel încât mai
rămân disponibile doar puţine medicamente, unele dintre ele producând efecte
secundare neplăcute.

2. Instrucţiuni şi obligaţii în vederea unui comportament corespunzător:
Pentru a vă proteja rudele şi persoanele prezente în preajma dumneavoastră de o
posibilă contaminare, vă rugăm să respectaţi următoarele reguli de bază:
În primele săptămâni de la îmbolnăvire, atunci când reprezentaţi încă un pericol de
contaminare pentru alte persoane, trebuie să respectaţi următoarele măsuri de
igienă:

∂ Ţineţi un şerveţel de hârtie în faţa gurii atunci când tuşiţi sau strănutaţi.
∂ Dacă trebuie să scuipaţi, vă rugăm să o faceţi într-un şerveţel de hârtie.
∂ Aruncaţi imediat şerveţelele de hârtie utilizate la gunoiul nereciclabil.
∂ Utilizaţi propria dumneavoastră veselă atunci când mâncaţi sau beţi şi spălaţi-o

chiar dumneavoastră în apă curată. Nu este permis niciunei alte persoane să
folosească această apă la spălarea veselei. În cazul folosirii mașinii de spălat
vase, aceasta trebuie setată la minim 60°C (programul de oale FĂRĂ a apăsa
butonul de economie de energie).

∂ Evitaţi contactul corporal cu copii şi vârstnici, nu îi pupați.
∂ Aerisiţi bine, de mai multe ori, camera în care staţi.
Este în interesul dumneavoastră să respectaţi dispoziţiile medicului curant, respectiv

pe cele ale Dispensarului TBC.
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∂ După ieşirea din spital, păstraţi contactul regulat cu Dispensarul TBC, respectiv
cu medicul dumneavoastră curant şi contactaţi-l imediat în cazul apariţiei efectelor
secundare (de ex. lipsa poftei de mâncare, erupţii cutanate, greaţă)

∂ Evitaţi consumul de alcool, deoarece acesta afectează eficienţa tratamentului,
resp. procesul de vindecare, iar ficatul este deja solicitat de administrarea
medicamentelor.

∂ Dacă trebuie să apelaţi la medic sau la spital din cauza unei alte îmbolnăviri, vă
rugăm să le comunicaţi acestora că sunteţi bolnav de tuberculoză şi că sunteţi în
tratament.

3. Aveţi obligaţia
∂ de a vă lăsa tratat
∂ de a vă supune controalelor necesare
∂ de a comunica autorităţilor administraţiei districtuale toate informaţiile

necesare
∂ de a respecta toate instrucţiunile autorităţilor administraţiei districtuale
Conform §§ 2, 6 par. 3 şi 4, precum şi 7, par. 1 şi 3 din Legea privind TBC-ul
(Monitorul Oficial al Germaniei.127/1968, în versiunea actuală)

4. În cazul în care nu urmaţi instrucţiunile doctorului şi ale autorităţilor, sunt
posibile următoarele consecinţe:
∂ În caz de pericol iminent, administrația locală vă poate interna imediat direct

într-un spital (conf. § 20 din Legea privind TBC-ul).
∂ Instanţa poate să dispună reţinerea persoanei cu limitarea libertăţilor

personale. (conform §§ 14, 15 şi 16 din Legea privind TBC-ul).
∂ Puteţi fi judecat şi pentru periclitarea securităţii publice (§178 Cod Penal),

conform Codului Penal în vigoare.

Vă dorim însănătoşire grabnică şi vă stăm întotdeauna la dispoziţie pentru
îndrumare şi întrebări


