
 

Bakterijos pasiekia jūsų plaučius. Iš jų 
jos keliauja į kitus kūno organus.

InkstaiStuburas

Jūsų kūnas kovoja su TB bakterijomis.

Sergant TUBERKULIOZE, kai TB bakterijos 
dauginasi ir pažeidžia plaučius ar kitas 
kūno dalis:

Jūsų tuberkulino mėginio testas yra  
teigiamas.

Jums yra šie simptomai: kosulys, 
karščiavimas, svorio kritimas, krūtinės 
skausmas ir prakaitavimas nakties metu.

Jūsų kūne yra aktyvios TB bakterijos.

Jūs galite užkrėsti TB kitus asmenis.

Jūsų krūtinės ląstos rentgenogramoje 
yra specifiniai pakitimai.

TB bakterijos

Plaučiai

Tuberkuliozė plinta, kai ja sergantis 
žmogus kosėja, dainuoja ir kalba, o jūs 
įkvepiate tuberkuliozės bakterijomis 
užterštą orą.

Bakterijos pasiekia jūsų plaučius. 
Iš ten jos gali patekti į kitas kūno dalis.

InkstasStuburas

 ląso ten lėūK s

Jūsų kūnas kovoja su TB bakterijomis.

Jei jūsų organizmas kontroliuoja 
bakterijas, jūs esate užsikrėtęs 
LATENTINE TUBERKULIOZĖS INFEKCIJA. 
Kai tai atsitinka,

Jūs galite vaistais gydyti  
LATENTINĘ TUBERKULIOZĖS 
INFEKCIJĄ ir išvengti 
SUSIRGIMO TUBERKULIOZE.

Tuberkulioze susergama, kai tuberkuliozės 
bakterijos dauginasi ir puola plaučius ar 
kitas kūno dalis. Kai tai atsitinka,

Vaistų nuo tuberkuliozės vartojimas 
labai svarbus. Jūs turite vartoti šį 
vaistą, kad pasijustumėte geriau ir kad 
būtų užkirstas kelias tuberkuliozės 
bakterijų plitimui.

jūsų TB odos testas ar kraujo tyrimas 
dėl TB yra teigiamas;

jums pasireiškia pykinimas, kosulys, 
karščiavimas, svorio netekimas, krūtinės 
skausmas ar naktinis prakaitavimas;

tuberkuliozės bakterijos jūsų organizme 
yra aktyvios;

galite perduoti TB bakterijas kitiems;

jūsų krūtinės ląstos rentgenograma gali 
parodyti nukrypimus nuo normos.

jūsų TB odos testas ar kraujo tyrimas 
dėl TB gali būti teigiamas;

jūsų nepykina;

jums nepasireiškia TB simptomai;

jūs neplatinate TB bakterijų;

jūsų krūtinės ląstos rentgenograma 
normali.

TB bakterijos

Plautis

B bakterijosT

Tuberkuliozė (TB) plinta, kai sergantis 
TB žmogus kosėja, dainuoja ir kalba, o 
Jūs įkvėpiat užteršto tuberkuliozės 
bakterijomis oro.

Vartoti vaistus nuo TB yra labai svarbu. 
Vartokite vaistus, kad Jums padėtų ir 
būtų užkirstas kelias tuberkuliozės 
bakterijų plitimui kitiems.
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Esant infekuotumui:

Jums gali būti teigiamas tuberkulino 
mėginys.

Jūs neperduosit TB bakterijų kitiems.

Jūsų krūtinės ląstos rentgenograma 
be pakitimų.


