GRUZLICA

PROBLEM
NADAL AKTUALNY

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA GRULICY WŒRÓD OSÓB POWY¯EJ 26 LAT
ZAMIESZKA£YCH NA TERENIE MIASTA CHORZÓW
NA LATA 2018 – 2020

ZG£OŒ SIÊ DO SWOJEGO LEKARZA
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHORZOWIE*
Wed³ug szacunków Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) ka¿dego roku na gruŸlicê zapada
oko³o 10 milionów osób. W Polsce wystêpuje ok. 6000 nowych zachorowañ na gruŸlicê rocznie.

Co to jest gruŸlica

?

GruŸlica jest chorob¹ zakaŸn¹, która jest wywo³ana przez bakterie – pr¹tki gruŸlicy
(Mycobacterium tuberculosis). GruŸlica najczêœciej atakuje p³uca, ale mo¿e zaj¹æ praktycznie
ka¿dy narz¹d lub wiele z nich jednoczeœnie (postaæ rozsiana).

Osoby z grupy podwy¿szonego ryzyka zachorowania na gruŸlicê to:
- osoby pozostaj¹ce w bliskim kontakcie z osobami chorymi
- dzieci
- osoby starsze
- osoby choruj¹ce na cukrzycê
- osoby za¿ywaj¹ce lekarstwa os³abiaj¹ce uk³ad odpornoœciowy organizmu
- nosiciele wirusa HIV
- osoby bezdomne
- osoby uzale¿nione od narkotyków lub alkoholu
- osoby o stale utrzymuj¹cym siê s³abym stanie zdrowia

Jak mo¿na zaraziæ siê gruŸlic¹

?

Chory kaszl¹c, odkrztuszaj¹c, kichaj¹c, g³oœno mówi¹c, wydala drobne kropelki wydzieliny dróg
oddechowych, które mog¹ zawieraæ pr¹tki gruŸlicy. GruŸlic¹ mo¿esz zaraziæ siê tylko od osoby
chorej, wdychaj¹c powietrze zawieraj¹ce pr¹tki. GruŸlica jest chorob¹ o doœæ niskiej zaraŸliwoœci
w porównaniu z odr¹, krztuœcem lub gryp¹.

Najczêstsze objawy gruŸlicy p³uc:
OBJAWY WCZESNE:
kaszel utrzymuj¹cy siê
co najmniej 3 tygodnie
nawracaj¹ce siê stany
podgor¹czkowe
nocne poty
os³abienie i ³atwe mêczenie siê
brak apetytu i utrata masy cia³a

OBJAWY PÓNE:
krwioplucie
bóle w klatce piersiowej
dusznoœæ

*osoby, które wybra³y lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poza miastem Chorzów mog¹ otrzymaæ druk skierowania
w Wydziale Zdrowia Urzêdu Miasta Chorzów lub pobraæ ze strony internetowej www.chorzow.eu

Jak rozpoznaæ gruŸlicê p³uc

?

W rozpoznaniu gruŸlicy istotn¹ wartoœæ diagnostyczn¹ ma zdjêcie rentgenowskie klatki
piersiowej pozwalaj¹ce na wykrycie charakterystycznych zmian w strukturze p³uc.
Przy podejrzeniu gruŸlicy nale¿y jak najszybciej potwierdziæ diagnozê. Chorego nale¿y skierowaæ
do specjalistycznego oddzia³u chorób p³uc, odizolowaæ, przeprowadziæ pe³n¹ diagnostykê i
rozpocz¹æ leczenie przeciwpr¹tkowe.

Czy gruŸlica jest wyleczalna

?

GruŸlica obecnie jest w pe³ni wyleczalna. Najwa¿niejszym warunkiem pe³nego powrotu
do zdrowia jest wczesne wykrycie zachorowania oraz przeprowadzenie pe³nego prawid³owego
leczenia.

Jak leczy siê gruŸlicê

?

Leczenie zwykle trwa 6 miesiêcy (2 miesi¹ce faza intensywnego leczenia i 4 miesi¹ce leczenie
podtrzymuj¹ce). W leczeniu stosuje siê kilka (zwykle 4) leków przeciwpr¹tkowych. Osoba,
u której wykryto gruŸlicê pocz¹tkowo leczona jest w szpitalu (1-2 miesi¹ce), gdzie przyjmuje leki
zlecone przez lekarza. Ta faza leczenia ma na celu zlikwidowanie zakaŸnoœci chorego. Nastêpnie
leczenie jest kontynuowane w poradni gruŸlicy i chorób p³uc (4-5 miesiêcy). Aby uzyskaæ
pozytywny efekt, musi byæ przeprowadzone pe³ne leczenie choroby. Przerwanie leczenia
lub skrócenie czasu trwania leczenia niesie wysokie ryzyko nawrotu choroby oraz rozwoju
pr¹tków gruŸlicy opornych na leki. Wszystkie leki przeciwpr¹tkowe s¹ dla chorych na gruŸlicê
bezp³atne. Równie¿ leczenie szpitalne i ambulatoryjne chorych na gruŸlicê jest bezp³atne.

Program wczesnego wykrywania gruŸlicy wœród osób powy¿ej 26 lat
zamieszka³ych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020
finansowany jest ze œrodków bud¿etu Miasta Chorzów.
Osobami uprawnionymi do udzia³u w programie s¹ mieszkañcy
Chorzowa powy¿ej 26 roku ¿ycia, u których wystêpuje co najmniej 1
czynnik ryzyka zachorowania na gruŸlicê oraz posiadaj¹cy skierowanie
na zdjêcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej od lekarza POZ.

Do udzia³u w programie zaprasza
Prezydent Miasta Chorzów.
Szczegó³owe informacje:
Wydzia³ Zdrowia
Urz¹d Miasta Chorzów
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
tel. 32/ 416 50 00 wew. 9317
e-mail: zd@chorzow.eu
Opracowa³:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski
Specjalista chorób p³uc

lek. Tadeusz Bold
Specjalista chorób p³uc

