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Multi-drug Resistant
Tuberculosis (MDR TB)

INFORMAŢII PENTRU PACIENŢI

Protejaţi-vă familia şi prietenii de TBC - luaţi toate medicamentele dvs. pentru TBC
Dacă aveţi TBC MDR şi doriţi să ştiţi mai multe despre această boală de
la cineva care o are, există o broşură numită The Tuberculosis Survival
Handbook de Paul Mayho (a doua ediţie). Cartea costă £14,95 şi este
disponibilă prin librăriile locale, Gazelle book services şi
www.amazon.co.uk, sau direct de la editură, situl web
Merit Publishing International www.meritpublishing.com
sau adresa email merituk@aol.com.
Numărul de referinţă pentru comanda cărţii este ISBN 1 873413 14 9.

Reţineţi că asistenta specializată în TBC este aici pentru a vă ajuta cu
tratamentul dvs. Contactaţi asistenta TBC dacă nu vă simţiţi bine după
tratament sau dacă există ceva de care nu sunteţi sigur în legătură cu
medicaţia dvs.
Asistenta dvs. de TBC este:

Tuberculoza
multirezistentă
(TBC MDR)

Medicul dvs. de la spital este:

Nr. de contact:

Email:

TB Alert este o organizaţie unică de caritate şi de creştere a
conştientizării privind tuberculoza în Regatul Unit şi în întrega lume. Noi
susţinem proiectele din Regatul Unit şi din ţările în curs de dezvoltare
care asigură primirea informaţiilor şi tratamentului corecte de către mai
mulţi pacienţi. Cu sprijinul dvs., putem obţine un impact pozitiv asupra
tuberculozei în lume şi putem salva mai multe vieţi.
TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030
Pentru informaţii suplimentare sau copii ale acestui pliant, vă rugăm să
contactaţi 01273 234 770 (Numai in timpul orelor de program).
Pentru a face o donaţie sau a participa ca voluntar în sprijinul TB Alert,
vă rugăm să contactaţi 01273 234 784 (numai în timpul orelor
de program).
Sau vizitaţi situl nostru web la www.tbalert.org
Informaţiile oferite în acest pliant privind testele şi diagnosticarea tuberculozei sunt concepute pentru a oferi
o informare generală despre subiect. Nu sunt concepute ca un înlocuitor pentru cunoştinţele, capacităţile şi
raţiunea asistentei/medicului dvs. Sau a altor profesionişti din domeniul sănătăţii. Niciuna dintre informaţiile
cuprinse în acest pliant nu este destinată utilizării pentru decizii privind diagnosticul sau tratamentul. Întrebările
şi preocupările privind diagnosticul şi tratamentul trebuie să fie adresate unui profesionist în domeniul serviciilor
medicale.
Lucrare de dezvoltare originală de North West London TB Network
Romanian_52042 MultiDrug TB.indd 1

O societate limitată de garanţie înregistrată în Anglia cu nr. 3606528 Societate de binefacere înregistrată cu nr. 1071886 design: worksong, londra 020 8352 8300

Notes:

Cu
sau fără tuse Glande umfla
Febră!! Transpiraţie puternică noaptea Febră!! Transpiraţie
puternică noaptea Cu sau fără tuse Febră!! Febră!! Febră!!

Letargie!! Febră!! Letargie!! Febră!! Leta
Cu sau fără tuse Glande umflate
Febră!! Febră!! Febră!! Transpiraţie puternică noaptea Glande

Cu
sau fără tuse Glande umfla
Febră!! Pierdere în greutate inexplicabilă Transpiraţie Febră
Transpiraţie puternică noaptea
Cu sau fără tuse Glande umflate

Cu sau fără tuse Glande umflate Transpiraţie puternică noapt
Febră!! Febră!! Febră!! Transpiraţie puternică noaptea Glande

Letargie!! Febră!! Letargie!! Febră!! Leta
Cu sau fără tuse Glande umflate Transpiraţie puternică noapt
Febră!! Febră!! Febră!! Transpiraţie puternică noaptea Glande

Letargie!! Febră!! Letargie!! Febră!! Leta

Cu sau fără tuse Glande umfla
Febră!!Pierdere
în greutate ine
Cu sau fără tuse Glande umflate Cu sau fără tuse Glande Cu
sau fără tuse Glande umflate umflate
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Retineti! Pastrati toate medicamentele in siguranta si nu le lasati la indemana copiilor

Ce este TBC?
Tuberculoza (TBC) este o infecţie bacteriană cel mai frecvent localizată
în plămâni, dar care poate afecta orice parte a corpului cum ar fi creierul,
glandele limfatice, rinichii şi oasele.

Cum se ia?
Cand cineva care are TBC infectioasa la plamani tuseste, germenii pot
ajunge in aer sub forma de mici picaturi si alte persoane le pot inhala.
Persoanele cele mai expuse la TBC sunt cele care locuiesc in aceeasi casa
sau apartament cu persoana care are TBC.

Sunt infecţios?
Nu toate persoanele cu TBC au boala infecţioasă. Aveţi boala infecţioasă
numai dacă TBC este în plămâni sau gât şi tuşiţi cu germenii de TBC
(acest lucru se numeşte flegmă pozitivă). Nu sunteţi infecţios pentru alte
persoane dacă aveţi TBC în orice altă parte a corpului în afară de plămâni
şi gât. Medicul/asistenta vă poate da mai multe informaţii.

Ce este tuberculoza multirezistentă
(TBC MDR)?
TBC MDR se dezvoltă când devine rezistentă la unul sau două dintre
cele mai puternice medicamente folosite în mod normal pentru a trata
TBC. Aceasta înseamnă că aceste medicamente nu vor acţiona eficient
deoarece nu mai pot distruge bacteriile de TBC.
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Când suspectaţi că cineva are
TBC MDR?
Probele care conţin germenii de TBC pot fi testate în laborator pentru
a vedea dacă aceştia sunt distruşi de diferite medicamente. Dacă
nu sunt distruşi, este posibil ca pacientul să nu se simtă mai bine cu
medicamentele pentru TBC obişnuite acest lucru poate sugera prezenţa
TBC MDR.

De ce fac oamenii TBC MDR?
1. TBC poate deveni rezistentă în timpul tratamentului dacă
tratamentul luat a fost dintr-un motiv oarecare inadecvat, de
exemplu:
 Dacă pacientul nu ia medicamentul regulat aşa cum a fost
prescris şi nu face toată perioada de tratament.
 Dacă pacientul nu poate absorbi complet medicamentul,
de exemplu din cauza vomei.
 Dacă medicamentele nu sunt prescrise sau administrate corect.
 Dacă medicamentele sunt de proastă calitate.
2. TBC poate fi rezistentă de la început deoarece persoana de la care a
fost luată infecţia avea TBC rezistentă la medicamente.
TBC MDR nu este mai infecţioasă decât TBC obişnuită, dar
medicamentele folosite împotriva acesteia sunt mai puţin eficiente şi
trebuie să fie luate mult mai multă vreme. O persoană care are TBC MDR
este prin urmare infecţioasă o perioadă mai lungă decât o persoană cu
TBC care este sensibilă la medicamentele obişnuite (TBC sensibilă
la medicamente).

De ce este TBC MDR o problemă?
TBC MDR nu este mai infecţioasă decât TBC sensibilă la medicamente,
dar este mult mai dificil de tratat.
Medicamentele folosite pentru a trata TBC rezistentă la medicamente
au mai multe efecte colaterale şi sunt mai puţin eficiente decât
medicamentele folosite pentru a trata TBC sensibilă la medicamente.
Aceasta înseamnă că pacienţii cu TBC MDR vor avea nevoie de o
perioadă mai lungă de tratament şi se vor simţi mai rău. Este mai
posibil să necesite tratament cu spitalizare.

Câtă vreme voi fi infecţios?
Depinde de modul în care răspundeţi la medicamentele cu care sunteţi
tratat şi fiecare caz de TBC MDR este diferit.
Deoarece TBC este rezistentă la medicamentele obişnuite, puteţi fi
infecţios mai multe săptămâni sau chiar luni.

Câtă vreme va trebui să fac
tratamentul?
Un tratament pentru TBC sensibilă la medicamente durează cel puţin
şase luni. Tratamentul pentru TBC MDR poate dura optsprezece luni sau
mai mult.
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