Info tuberculoză
S-a depistat în cazul dumneavoastră sau a aparținătorilor dumneavoastră o infectare cu
bacilul tuberculozei (mycobacterium tuberculosis).
Intenția noastră este ca prin această fișă de informare să vă punem la dispoziție toate
datele privind agentul patogen, precum și măsurile de igienă care se impun pe perioada
internării într-un spital de profil.
Specificitatea bacteriei care provoacă tuberculoza
Agentul patogen al tuberculozei odată inhalat provoacă o reacție inflamatorie a
plămânilor. În măsura în care sistemul imunitar este puternic, aceste bacterii vor fi
încapsulate (o formă inactivă) de către organism, iar tuberculoza nu necesită tratament.
Dacă însă sistemul imunitar este slăbit, această capsulă se poate deschide, iar bacteriile
ajung în plămâni și, implicit, în aer. Această formă activă a tuberculozei este contagioasă și
trebuie tratată. Ea poate genera inflamații și la alte organe, de ex., rinichi, meninge,
ganglioni limfatici, pleură sau alte organe abdominale.
Numai 10% dintre persoanele infectate dezvoltă tuberculoză.

Cum se ajunge la transmiterea maladiei?
Bacteriile tuberculozei se răspândesc în aer prin stropii de salivă produși în timpul
vorbirii, tusei, strănutului sau cântatului și sunt apoi inhalați de alte persoane. De aceea
se impun următoarele măsuri de prevenție:

Măsuri speciale impuse în spital:
Pentru a evita răspândirea bolii în interiorul spitalului, trebuie respectate măsuri
speciale de igienă:
→ cazarea strictă a persoanei bolnave în cameră individuală (izolare).
→ părăsirea camerei este interzisă și este permisă doar cu acordul personalului de
serviciu. Dacă trebuie să părăsiți camera trebuie să purtați o mască pentru gură și să
vă dezinfectați mâinile.
Mod general de comportare:
→ dacă tușiți, țineți un șervețel de unică folosință în dreptul gurii.
→ șervețelele de unică folosință se vor folosi o singură dată și se vor arunca după fiecare
utilizare doar în cameră.
→ mâinile se dezinfectează de mai multe ori pe zi, în special după contactul cu fața.
Aspecte speciale care privesc vizitele:
Înainte de vizită trebuie să vă anunțați la personalul de serviciu. Veți fi instruit apoi cu
privire la măsurile de igienă și protecție absolut necesare.
→ înainte de a intra în cameră, îmbrăcați un halat de protecție, o mască gură-nas precum
și mănuși.
→ evitați contactul inutil cu patul pacientului, nu vă așezați pe marginea patului, folosiți
scaunele din dotare.
→ dacă ați avut un contact strâns cu pacientul, este nevoie să vă dezinfectați mâinile.
→ înainte de a părăsi camera, trebuie să vă dezinfectați neapărat mâinile.
Aplicați pe mâinile uscate suficient dezinfectant din dozatorul existent și frecați-le până
când acesta se va evapora (cel puțin 30 de secunde). Urmăriți totodată avizierul nostru.
Dacă aveți întrebări, puteți să le adresați fără grijă personalului nostru.
→ nu părăsiți niciodată (!) camera pacientului cu halatul pe dumneavoastră.

Nutrim speranța că aceste informații v-au fost de ajutor. Dacă mai aveți unele nelămuriri,
adresați-vă oricând medicului curant, persoanei responsabile cu igiena, resp. infirmierelor.
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