Tuberkulózis szórólap
Önt vagy hozzátartozóját tuberkulózis baktériumok támadták meg? (Mycobacterium
tuberculosis).
Ezen a szórólapon a kórokozóról és a kórházi tartózkodás szükséges higiéniai intézkedéseiről
szeretnénk Önt tájékoztatni.
A tuberkulózis baktériumok különleges tulajdonságai
A belélegzett tuberkulózis baktériumok gyulladásos reakciót hoznak létre a tüdőben.
Amennyiben az immunrendszer jól működik, a test a baktériumok körül kapszulákat hoz
létre (zárt forma) és a tuberkulózist nem kell kezelni.
Ha az immunrendszer gyenge, ezek a kapszulák feloldódhatnak és a baktériumok a tüdőbe
kerülnek és így a kilélegzett levegőbe. A tuberkulózis e nyílt formája fertőző és kezelni kell.
Gyulladást is okozhat a szervekben, pl. a vesében, az agyhártyában, a nyirokcsomóban,
mellhártyában és egyéb hasi szervekben.
A megfertőzött személyek csupán 10%-a betegedik meg tuberkulózisban.

Hogyan fertőz?
A tuberkulózis baktériumok beszéd, köhögés, tüsszentés vagy éneklés közben,
cseppfertőzés útján terjednek a környezetben és az emberek belélegzik őket. Ezért a
következő higiéniai intézkedések szükségesek:

Különleges intézkedések a kórházban:
A korházban való elterjedés elkerülése érdekében különleges higiéniai intézkedéseket kell
betartani:
→ Az érintett személy szigorú elhelyezése egy ágyas szobában (izoláció).
→ A szoba elhagyása tilos és csak az ápoló személyzettel való egyeztetést követően
lehetséges.
Ha arra kérik, hogy hagyja el a szobát, maszk viselete és a kezek fertőtlenítése
szükséges.
Általános magatartás:
→ Köhögéskor egy eldobható zsebkendőt tartson a szája elé.
→ Az egyszer használatos zsebkendőket csak egyszer szabad használni és használat
után csak a szobában szabad eldobni.
→ Fertőtlenítse kezeit naponta többször, különösen miután hozzáért az arcához.
Sajátosságok látogatóknak:
Látogatás előtt be kell jelentkeznie az ápolószemélyzetnél. Tájékoztatják Önt a szükséges
higiéniai- és védelmi intézkedésekről.
→ Mielőtt belép a szobába, fel kell vennie a védőköpenyt, a maszkot, az orrvédőt,
és a kesztyűt.
→ Egyáltalán ne érintse meg a beteg ágyát; ne üljön le a székekre.
→ Ha megérintette hozzátartozóját, fertőtlenítse a kezeit.
→ A szoba elhagyása előtt közvetlenül feltétlenül fertőtlenítse a kezeit.
Nyomjon ki nagy mennyiségű fertőtlenítőszert a tubusból a szárak kezekre és dörzsölje
bele az anyagot, amíg a kezek meg nem száradnak (tartsa be a beszívódás idejét!). Ehhez
bemutató tábláinkat. Kérdés esetén nyugodtan forduljon a személyzetünkhez.
→ Kérjük, soha ne hagyja el a (!) védőköpennyel a betegszobát.

Reméljük, hogy segített Önnek ez a tájékoztató. Amennyiben kérdései merülnének fel,
forduljon bármikor a kezelőorvoshoz, a higiéniai szakdolgozókhoz, ill. az ápolószemélyzethez.
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