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Multi-drug Resistant
Tuberculosis (MDR TB)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Προστατεύστε την οικογένεια και τους φίλους σας από τη Φυματίωση
– παίρνετε τα ανιφυματικά σας φάρμακα

Εν πάσχετε από πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση
και θα θέλατε να γνωρίζατε περισσότερα από κάποιον που
πάσχει από την ίδια ασθένεια, κυκλοφορεί ένα βιβλίο που
ονομάζεται Εγχειρίδιο Επιβίωσης για την Φυματίωση (The
Tuberculosis Survival Handbook) από τον Paul Mayho
(Δεύτερη Έκδοση). Το βιβλίο κοστίζει £14.95 περίπου και
είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία, από το
www.amazon.co.uk, ή από τον εκδοτικό οίκο Merit
Publishing International, ιστοσελίδα
www.meritpublishing.com ή email merituk@aol.com.
Ο παραπεμπτικός αριθμός για να παραγγείλετε το βιβλίο
είναι ISBN 1 873413 14 9.

Θυμηθείτε, η Νοσοκόμα της Φυματίωσης βρίσκεται εδώ
για να σας βοηθήσει και να σας συμβουλέψει. Παρακαλώ
επικοινωνήστε με την Νοσοκόμα σας της Φυματίωσης εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας
ή εάν έχετε απορίες για τη φαρμακευτική σας αγωγή.

Σημειώσεις:

Email :

Η Νοσοκόμα σας της Φυματίωσης είναι :

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030
Για περισσότερες πληροφορίες ή για αντίγραφα αυτού του
φυλλαδίου, επικοινωνήστε στο 001273 234 770 (ώρες γραφείου).
Για δωρεές ή εθελοντική βοήθεια στον οργανισμό TB Alert
παρακαλώ επικοινωνήστε στο 001273 234 784 (ώρες γραφείου).
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.tbalert.org
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το φυλλάδιο αναφορικά με τις εξετάσεις και τα
συμπτώματα της Φυματίωσης έχουν ως σκοπό να δώσουν γενικές πληροφορίες για το θέμα
αυτό. Δεν έχουν ως σκοπό να αντικαταστήσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και την κρίση της
νοσοκόμας και του ιατρού σας ή άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγείας. Καμία από τις
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο δεν έχει ως σκοπό να χρησιμοποιηθεί για
διάγνωση ή θεραπεία. Ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία θα
πρέπει να απευθύνονται σε επαγγελματία ιατρό.
Το αρχικό σχέδιο ανάπτυξης έγινε από το Δίκτυο του οργανισμού TB Alert στο Βορειοδυτικού
Λονδίνου.

Μία ανώνυμη εταιρεία με αριθμό εγγύησης No. 3606528 καταγεγραμένη στην Αγγλία έδωσε χορηγεία με αριθμό No. 1071886 , σχέδιο: worksong, Λονδίνο 020 8352 8300

Αριθμός επικοινωνίας :

Ο οργανισμός TB Alert είναι ένας μοναδικός φιλανθρωπικός
οργανισμός ευαισθητοποίησης του κοινού για τη Φυματίωση
στο Ην. Βασίλειο, στηρίζοντας τα Εθνικά Συστήματα Υγείας με
την παροχή πληροφοριών σε ασθενείς. Υποστηρίζουμε έργα σε
αναπτυσσόμενες χώρες βεβαιώνοντας ότι όλο και περισσότεροι
ασθενείς λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία. Με τη δική σας
υποστήριξη μπορούμε νε πετύχουμε παγκόσμια θετική άποψη για
τη Φυματίωση και να σώσουμε περισσότερες ζωές.
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Πολυφαρμακευτική
Αντοχή στη Φυματίωση
(MDR TB)

Ο νοσοκομειακός σας ιατρός είναι :

Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Πυρετός!! Πυρετός!!

Πυρετός!! Ανεξήγητη μείωση βάρους Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!!

Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις

Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Με ή χωρίς βήξιμο Πυρετός!! Πυρ

Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος

Με ή χωρίς βήξιμο Πρησμένοι Αδένες Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτεριν

Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυ

Πυρετός!! Ανεξήγητη μείωση βάρους Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος

Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Λήθαργος!

Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Με ή

Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές ε

Με ή χωρίς βήξιμο Πρησμένοι

Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτεριν
Πυρετός!! Ανεξήγητη μείωση βάρους Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός!!

Πυρετός!! Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις

Ακατάσχετες νυχτερινές εφιδρώσεις Με ή χωρίς βήξιμο Πυρετός!! Πυρετός!! Πυρετό

Λήθαργος!! Πυρετός!! Λήθαργος!! Πυρετός

Με ή χωρίς βήξιμο Πρησμένοι Αδένες Πυρετός!! Ακατάσχετε
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Θ υ μ η θ εί τ ε να διατηρε ίτε όλα τα φ άρμακ α ασφ αλή κα ι μα κριά α πό τ α πα ιδιά

Τι είναι η Φυματίωση;
Η φυματίωση είναι μια βακτηριακή μόλυνση, που
παρατηρείται κυρίως στους πνεύμονες αλλά μπορεί να
επηρεάσει και άλλα μέρη του σώματος όπως ο εγκέφαλος,
οι λεμφαδένες, οι νεφροί και τα οστά.

Πώς μεταδίδεται;
Όταν κάποιος με πνευμονική Φυματίωση βήξει ή φταρνιστεί το
μικρόβιο μπορεί να περάσει στον αέρα σε μικρά σταγονίδια
και έτσι άλλα άτομα μπορούν να το εισπνεύσουν. Οι άνθρωποι
που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κολλήσουν φυματίωση
είναι αυτοί που ζουν στο ίδιο σπίτι ή διαμέρισμα με το άτομο
που πάσχει από Φυματίωση.

Είμαι μολυσματικός/ή;
Δεν είναι όλοι οι ασθενείς με Φυματίωσης μολυσματικοί.
Είστε μολυσματικοί μόνο εάν έχετε πνευμονική Φυματίωση ή
Φυματίωση του λάρυγγα και βήχετε (αυτό ονομάζεται θετικό
στίγμα). Δεν είστε μολυσματικός για άλλους ανθρώπους εάν
έχετε φυματίωση σε άλλο σημείο του σώματος εκτός από
τους πνεύμονες και το λάρυγγα. Ο ιατρός σας μπορεί να
σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Τι είναι η πολυφαρμακευτική
αντοχή στη Φυματίωση (MDR TB);
Η πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση αναπτύσσεται
όταν το μικρόβιο της Φυματίωσης γίνεται ανθεκτικό στα
δύο πιο ισχυρά φάρμακα που συνήθως χρησιμοποιούνται
για τη θεραπεία της Φυματίωσης. Αυτό σημαίνει
ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα δε θα λειτουργήσουν
αποτελεσματικά αφού δε θα μπορούν πλέον να σκοτώσουν
τα βακτήρια της Φυματίωσης.
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Πότε υποπτεύεσθε ότι κάποιος
πάσχει από πολυφαρμακευτική
αντοχή στη Φυματίωση;

Γιατί είναι η πολυφαρμακευτική
αντοχή στη Φυματίωση
πρόβλημα;

Θα εξεταστούν στο εργαστήριο δείγματα που περιέχουν
μικρόβια Φυματίωσης για να διαπιστωθεί εάν μπορούν
να σκοτωθούν από τα διάφορα φάρμακα. Εάν δεν
μπορούν, είναι πιθανό ο ασθενής να μη θεραπευτεί με τα
συνηθισμένα αντιφυματικά φάρμακα και αυτό μπορεί να
είναι δείγμα πολυφαρμακευτικής αντοχής στη Φυματίωση.

Η πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση δεν είναι
περισσότερο μολυσματική από τη Φυματίωση που
ανταποκρίνεται σε φαρμακευτική αγωγή, αλλά είναι πιο
δύσκολο να θεραπευτεί.

Γιατί πάσχουν οι άνθρωποι
από πολυφαρμακευτική
αντοχή στη Φυματίωση;
1. Η Φυματίωση μπορεί να γίνει ανθεκτική κατά τη
θεραπεία εάν η θεραπευτική αγωγή που του χορηγήθηκε
ήταν για κάποιο λόγω ανεπαρκής, για παράδειγμα:
 Εάν ο ασθενής δε λαμβάνει την φαρμακευτική
του αγωγή τακτικά όπως του έχει οριστεί ή δεν
ολοκληρώσει τη θεραπεία.
 Εάν ο ασθενής δεν μπορεί πλήρως να αφομοιώσει τα
		 φάρμακα, για παράδειγμα λόγω εμετού.
 Εάν τα φάρμακα δεν έχουν συνταγογραφηθεί ή
χορηγηθεί κατάλληλα.
 Εάν τα φάρμακα είναι χαμηλής ποιότητας.
2. Η Φυματίωση μπορεί να είναι ανθεκτική εξ’ αρχής επειδή ο
αθενής πάσχει από πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση.
Η πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση δεν είναι
περισσότερο μολυσματική από τη συνηθισμένη Φυματίωση
αλλά η φαρμακευτική της αγωγή είναι λιγότερη αποτελεσματική
και πρέπει να λαμβάνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Έτσι λοιπόν, ένας αθενής με πολυφαρμακευτική αντοχή στη
Φυματίωση είναι περισσότερο χρόνο μολυσματικός από ότι
ένας ασθενής με Φυματίωση που ανταποκρίνεται στη συνήθης
φαρμακευτική αγωγή (Φυματίωση ανταποκρινόμενη σε
φαρμακευτική αγωγή).

Τα φάρμακα που χορηγούνται στη θεραπεία της
φαρμακευτικής αντοχής στη Φυματίωση έχουν περισσότερες
ανεπιθύμητες ενέργειες και είναι λιγότερο αποτελεσματικά
από τα φάρμακα που χορηγούνται στη Φυματίωση που
ανταποκρίνεται σε φαρμακευτική αγωγή. Αυτό σημαίνει ότι
τα άτομα που πάσχουν από πολυφαρμακευτική αντοχή στη
Φυματίωση χρειάζονται θεραπεία για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και μπορεί να νοσούν για περισσότερο. Είναι επίσης
πιο πιθανό να εισαχθούν σε νοσοκομείο για θεραπεία.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα
είμαι μολυσματικός/ή;
Αυτό θα εξαρτηθεί από την φαρμακευτική αγωγή που σας
χορηγήθηκε και κάθε περίπτωση πολυφαρμακευτικής
αντοχής στη Φυματίωση είναι διαφορετική.
Επειδή η Φυματίωση είναι ανθεκτική στη συνηθισμένη
φαρμακευτική αγωγή μπορεί να είστε μολυσματικοί για
πολλές εβδομάδες ακόμα και μήνες.

Για πόσο χρονικό διάστημα
χρειάζεται να λαμβάνω τη
θεραπεία;
Η θεραπευτική αγωγή για τη Φυματίωση που
ανταποκρίνεται σε φαρμακευτική αγωγή διαρκεί
τουλάχιστον 6 μήνες. Η θεραπεία για την
πολυφαρμακευτική αντοχή στη Φυματίωση μπορεί να
διαρκέσει δεκαοκτώ μήνες ή και περισσότερο.
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