24 МАРТ - Световен ден за борба с туберкулоза

В целия свят туберкулозата
3 милиона
е водеща
души
причина
в света
. за смъртта на всеки втори инфекциозно болен чо
Обявеният от Световната здравна организация 24 март за Световен ден за борба с туберку
В последните 3 години не се наблюдава съществена динамика в заболеваемостта от туберк

·

2005г. – 164 новооткрити случаи

·

2006г. - 163 новооткрити случаи

·

2007г. – 166 новооткрити случаи
Бацилоотделителите сред болните от ТБК за 2007г. са 109.
Туберкулозата е хронично
белите дробове
инфекциозно (в
заболяване,
90% от случаите);
което засяга
костите
главно
и ставите; пикочо-поло
ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАРАЗА:
болните от туберкулоза (с белодробна и небелодробна форми), които отделят туберкулозните б
СИМПТОМИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО:
Кашлица
– тя може да продължи седмици, като в началото се наблюдава леко пок
Храчене
– болните отделят храчки главно сутрин, понякога примесени с кръв.
Температура
– болните имат слабо повишена температура за продължителен период о
Изпотяване
– то е обилно, особено нощно време; Болки в гръдния кош – те се срещат
Безапетитие
– то води до намаляване на телесното тегло;
Задух
– този признак е характерен за напредналите стадии на болестта;
Отпадналост и безсилие
- тези симптоми продължават дълго време.
Туберкулозата може да протече и напълно безсимптомно – в около 15% от заболелите.
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НАЧИНИ НА ЗАРАЗЯВАНЕ:
Проникването на инфекцията най-често става през дихателните пътища. При кашлица, кихане, р
Съвсем рядко заразяване може да стане и през увредени кожа и лигавици по контактен път, ко

РИСКОВИ ФАКТОРИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ ЗАРАЗЯВАНЕТО С ТУБЕРКУЛОЗА:

-Непосредствен контакт с болен от туберкулоза;
-Пушене и злоупотреба с алкохол;
-Съпътстващи заболявания като: хронични неспецифични заболявания на белите дробове (хрон
-Липса на ваксинация срещу туберкулоза или некачествено провеждане на същата;
-Намалени съпротивителни възможности на организма като: прекарани инфекции (морбили, кок
-Носителство на вируса на СПИН.
ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО:
Незабавно консултиране
с лекар при установяване на някои от по-горе изброените симптоми на бо
Не бива да се забравя
, че туберкулозата е излечима
своевременно
болест,се
особено
диагностицира!
ако
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