


 Znużenie (brak energii lub krańcowe zmęczenie)
 Powiększone węzły chłonne
 Brak apetytu
 Kaszel z krwią (rzadko występuje, wymaga natychmiastowej wizyty 

u lekarza)

Gruźlica innych części ciała może wywołać ból lub obrzęk.  
U dzieci, rzadziej u dorosłych, gruźlica może spowodować  
zapalenie opon mózgowych.

Powyższe objawy mogą być również symptomami innych problemów,  
a jeśli masz trzy lub więcej z nich i budzą one twój niepokój, powinieneś 
umówić się z lekarzem lub pielęgniarką w twojej przychodni.

Jak się rozpoznaje gruźlicę?
Próbka twojej plwociny, w której bakterie wywołujące gruźlicę, jeśli są 
obecne, mogą być widoczne pod mikroskopem lub zostać wyhodowane 
w laboratorium w badaniu posiewu. Zależnie od okoliczności może 
ci zostać zaproponowane przeprowadzenie badania skóry, krwi lub 
prześwietlenie klatki piersiowej.

Czy będę musiał iść do szpitala, jeśli będę  
miał gruźlicę?
Nie, choć możesz zostać na krótko przyjęty w celu  
potwierdzenia rozpoznania.

Jak się leczy gruźlicę?
Lekarz zapisze ci cztery leki na dwa miesiące:

 Rifampicin
 Isoniazid
 Pyrazinamide
 Ethambutol
(Isoniazid, Rifampicin i Pyrazinamide mogą wspólnie występować pod 
nazwą Rifater).

Po dwóch miesiącach lub po badaniu na skuteczność pobieranych 
leków, kuracja może być ograniczona do leków SONIAZID i RIFAMPICIN 
(mogą wspólnie występować pod nazwą Rifinah).

Czy te leki mają niepożądane działania?
Rifampicin zabarwi mocz i inne wydzieliny ciała, np. łzy, na kolor 
pomarańczowo-czerwony.

Lek również oddziałuje na inne leki, z zwłaszcza obniża skuteczność 
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (doustnych, implantów i in. ).  
Dlatego zanim lekarz przepisze ci inne leki, koniecznie poinformuj go o 
kuracji przeciwgruźliczej.

Leki te w rzadkich przypadkach powodują:

 wysypkę
 wymioty
 mrowienie
  żółtaczkę (żółknienie skóry i oczu). Gdy to zauważysz, przestań brać 

leki przeciwgruźlicze i natychmiast udaj się do lekarza.

Jeśli objawy wystąpią, zasięgnij porady medycznej.

Co z osobami, z którymi miałem bliski kontakt?
Pielęgniarka przychodni przeciwgruźliczej zwróci się do ciebie o 
sporządzenie listy osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Zostaną 
skierowani na badania w przychodni przeciwgruźliczej, które mogą 
obejmować badanie krwi, skóry i prześwietlenie klatki piersiowej.

Czy można zapobiegać gruźlicy?
Istnieje szczepionka o nazwie BCG. Choć nie jest skuteczna we 
wszystkich przypadkach, ma najlepsze działanie na małe dzieci, 
chroniąc je przed najbardziej ostrym formom gruźlicy, jak np. 
gruźlicze zapalenie opon mózgowych. BCG jest najczęściej stosowaną 
szczepionką na świecie, ale 9 milionów ludzi (większość z nich 
miała BCG) mimo to zapada na gruźlicę. Prowadzone są prace nad 
nowymi szczepionkami. W Zjednoczonym Królestwie szczepienie BCG 
oferowane jest niemowlętom przy zwiększonym zagrożeniu gruźlicą 
i osobom dorosłym w sytuacjach wysokiego zagrożenia. Więcej 
informacji znajdziesz w naszej ulotce poświęconej szczepionce BCG, 
Zadzwoń 0845 456 0995.

Chciałbym zostać przyjacielem TB Alert w 
następujący sposób lub sposoby (Prosimy zaznaczyć 4 poniżej)

A. Przekazuję darowiznę
q  Czek w załączeniu na kwotę £.............................................................

q  Proszę potraktować tę i przyszłe darowizny jako Gift Aid donation. Jestem 
podatnikiem w UK.Q

 Data: ............................................................................................... 
  Q Jeśli tu zaznaczyłeś, TB Alert może uzyskać od urzędu skarbowego 28.2p za każdy funt darowizny. Jeśli jesteś 

podatnikiem płacącym podatek wg wyższej skali, możesz wnioskować o zwrot różnicy pomiędzy wyższą a niższą 
skalą podatkową. Prosimy o informację, gdy nie będziesz płatnikiem podatku dochodowego lub podatku od 
zysków kapitałowych na poziomie podstawowej stawki podatkowej.

q Chcę regularnie przekazywać pewne kwoty – proszę o przysłanie 
formularza zlecenia stałego

q  Chcę zapisać pieniądze TB Alert w testamencie.

B. Chcę być woluntariuszem
Szczególnie interesuje mnie:
q  Rzecznictwo i działalność prasowa/medialna
q  Zbiórka pieniędzy w mojej okolicy
q  Zawody sportowe i inne podobne imprezy
q  Udzielenie wywiadu prasowego (Tylko obecni lub byli pacjenci)

q  Pomoc biurowa

Prosimy pisać DRUKOWANYMI literami

Data: ...................................................... Tytuł Pan/Pani lub inny: ............................................................

Nazwisko: ..................................................................................................................................................

Imię (a): .....................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................ Kod pocztowy: ..........................................

Telefon: ......................................................................................................................................................

Faks: ..........................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................

• TB Alert będzie przechowywać twoje dane w bazie danych i będzie przysyłać ci wiadomości o swojej działalności. Nie 
będziemy cię zasypywać korespondencją. Jeśli nie chcesz dostawać od nas korespondencji, zaznacz tutaj.
•  Prosimy zaznacz tutaj, jeśli nie chcesz by TB Alert podała twoje nazwisko innym podobnym organizacjom.

Czym jest gruźlica?
Gruźlica (TB) jest zakażeniem bakteryjnym najczęściej występującym 
w płucach, choć może też objawić się w innych częściach ciała. Gruźlica 
jest uleczalna drogą kuracji lekowej, zwykle trwającą 6 miesięcy. 
Tylko gruźlica płuc lub gardła może być zakaźna, a większość chorych 
przestaje zakażać otoczenie w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia 
właściwej kuracji.

Jak dochodzi do zakażenia gruźlicą?
Gdy osoba z gruźlicą płuc lub gardła kaszle lub kicha, zarazki mogą 
się przedostać do innych osób drogą kropelkową z wdychanym 
powietrzem. Najbardziej narażone na zakażenie tą chorobą są osoby, 
które spędzały bardzo dużo czasu z osobą zakażoną (zwykle są to 
partnerzy lub inne osoby razem mieszkające lub rzadziej, osoby razem 
pracujące). Mało prawdopodobne jest zarażenie się tą chorobą w 
takim miejscu, jak np. autobus lub pociąg, gdyż do tego potrzebny 
kilkugodzinny jest kontakt z osobą zarażoną, aby powstało ryzyko 
zakażenia. Nie dochodzi do rozprzestrzenia się gruźlicy przy pluciu lub 
używaniu tych samych przedmiotów.

Jakie mogą być objawy gruźlicy?
Nosiciele gruźlicy mogą mieć niektóre z następujących objawów:

 Kaszel trwający dłużej niż 3 tygodnie, nie ustępujący po 
zastosowaniu zwykłych leków, a wręcz się pogarszający

 Gorączka (wysoka temperatura)
 Silne poty nocne wymagający wymiany pościeli
 Spadek masy ciała, bez wyraźnej przyczyny

N i k t  n i e  j e s t  b e z p i e c z n y ,  j e ś l i  n i e  s ą  b e z p i e c z n i  w s z y s c y !

(Wystawiony na TB Alert)

(Proszę zakreślić)
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