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што треба секој да знае?

Информативна брошура

Центар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ



ШТО ИМА ВО ОВАА БРОШУРА? 

Прочитај ја оваа брошура и научи нешто повеќе за Туберкулозата. 
Информацијата можеш да ја споделиш со твоите блиски.
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ОСНОВНИ ФАКТИ ЗА ТУБЕРКОЛОЗАТА

Знаците и симптомите на туберкулозата се различни, зависно каде се сместува 
и започнува да расте туберкулозната бактерија. Таа најчесто расте во белите 
дробови и се нарекува белодробна туберкулоза. Во тој случај болеста може да 
ги предизвика следните симптоми:
• Кашлица која трае три недели или повеќе
• Болка во градите
• Искашлување на крв

Останатите симптоми на туберкулоза се:

• Замор или омалаксаност
• Загуба на тежина
• Намален апетит
• Треска или температура
• Ноќно потење

Лицата кои имаат латентна (скриена) туберкулозна инфекција не се чувствуваат 
болни, немаат никакви симптоми и не можат да ја пренесат на други лица. 
Повеќето луѓе не знаат дека имаат туберкулоза се додека не се разболат.

Како се шири туберкулозата? 

Туберкулозата се шири преку воздух од едно на друго лице. Туберкулозните 
бактерии доаѓаат во воздухот кога лицето болно од туберкулоза на белите 
дробови кашла, кива, зборува или пее. Лицата кои се во близина може да ја 
вдишат таа бактерија и да се заразат.

Туберкулозата не се шири преку:

• Ракување со некое лице
• Делење на храна или пијалок
• Допирање на постелнина
• Делење на четка за заби
• Бакнување
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 Јас сум М. Имам 30 години. Пред неколку години се разболев од 
болест од која мислев дека никогаш нема да се разболам баш јас. Некако е 
смешно нели? Јас сум крупен дечко но мојот татко забележа дека сум почнал 
да слабеам, не јадев како порано, започнав да кашлам и тоа траеше околу 
две недели и покрај што земав некои лекови против кашлица. Татко ми ме 
убеди да отидам кај мојот лекар. Таму направив некои испитувања , ми дадоа 
некои лекарства, кашлицата се смири но потоа пак ми се појави. Повтoрно 
го посетив мојот лекар кој ме упати во Институт за туберкулоза и белодробни 
заболувања во Скопје. Ми направија многу испитувања и се потврди мојата 
дијагноза- туберкулоза. Започнав терапија , мислам дека дневно пиев и по 
12 таблети на ден. Третманот траеше подолго, неколку месеци. Тоа се случи 
2004 година. Бев излекуван целосно. Така ми кажаа. Се плашев најмногу од 
тоа дека може повторно да ми се појави оваа болест. Јас се запишав и на 
факултет потоа дипломирав. Мојот татко, на кој му го должам мојот живот, 
почина во 2006 година. Јас сега во негово име, им помагам на лицата кои 
имаат туберкулоза преку моите искуства во една невладина организација во 
програмата за туберкулоза и СИДА.

М.Ј. 30 години од Скопје 

ЛИчНА пРИКАЗНА 

Сподели ја и ти твојата лична приказна за себе или некој твој близок човек на 
www.merc.mk и на тој начин ќе им помогнеш и на други лица кои имаат туберкулоза.



ТЕСТИРАњЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

Постојат два типа на тестови за одредување дали едно лице има или нема 
туберкулоза: 
- Кожен тест
Кожниот тест (Манту туберкулинов тест) се извршува со инжектирање на мало 
количество на течност во кожата на раката.
Лицето потоа се враќа во здравствената установа после 48 или 72 часа за 
да се прочита реакцијата. Кога тестот е позитивен тоа најверојатно значи 
дека лицето е заразено со туберкулозна бактерија. Овој тест може да биде 
извршен скоро кај сите лица дури и кај деца, бремени жени, лица со ХИВ и 
лица со БСЖ вакцина.

- Тест преку крв
Тестот мери колку силно реагира одбранбениот систем на лицето на ТБЦ 
бактерија и тоа се мери преку крвта.

Дали треба да се тестирам ако имам примено БСЖ вакцина?
Лицата кои имаат висок ризки за ТБЦ треба да се тесетираат дури и во случај 
кога ја имаат примено оваа вакцина затоа што таа често не ги штити како 
возрасни лица.

Дали кожнииот тест ќе ми биде позитивен секогаш ако имам примено БСЖ 
вакцина? 
Не, тестот е најчесто негативен после една година по примањето на вакцината. 
Ако тестот е позитивен треба да се направат и дополнителни испитувања.

Што ако сум поминал многу време заедно во затворена просторија со некое 
лице кое имало туберкулоза?
Побарај од твојот лекар да те испрати на тестирање за туберкулоза. Некогаш 
лицата и не знаат дека биле изложени на ризик за туберкулоза се додека не 
ги контактираат од Здравствена установа. Ако ова се случи и со тебе, не се 
грижи. Тие ќе ти објаснат како да се тестираш.
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Туберкулозната бактерија станува 
активна (се размножува во телото) 
кога одбранбениот систем не може 
тоа да го спречи тоа. Кога ТБЦ 
бактеријата е активна лицето има 
туберкулоза, се чувствува болно и 
може да ја пренесе бактеријата на 
други лица со кои поминува повеќе 
време. Но Туберкулозата денес 
може да се излекува со земање 
на неколку лекарства во тек на 6 
до 9 месеци. Многу е важно да се 

заврши целиот третман и лековите 
да се земаат на начинот на кој што 
Ви препорачал Вашиот лекар. Ако 
се прекинат лековите порано лицето 
може повторно да се разболи. Ако 
не се земаат лековите на начинот 
на кој Ви препорачува Вашиот 
лекар бактериите се уште ќе останат 
живи и може да станат отпорни на 
тие лекови. Тогаш лекувањето на 
туберкулозта е многу тешко и многу 
поскапо.

НЕСАКАНИ МОЖНИ ЕФЕКТИ ОД ЛЕКОВИТЕ
Денес лековите кои се кристат за лекување на туберкулоза се сигурни и 
ефективни и најголем дел од лицата нив ги примаат без да имаат проблеми. 
Но сепак кај некои лица може да се појават некои несакани ефекти. Ако 
земате лекови за туберкулоза, Вашиот лекар треба да Ви ги соопшти сите 
несакани можни ефекти. Бидете сигурни дека сте му кажале на Вашиот лекар 
дека користите и други лекови. Ако почувствувате некои необични симптоми 
веднаш обратете се кај Вашиот лекар.

СЛЕДИ ГИ ПРЕПОРАКИТЕ АКО ИМАШ ТБЦ
• Земај ги лековите точно како што Ви препорачал Вашиот лекар.
• Земај ги лековите иако се чувствуваш добро.
• Зборувај со твојот доктор доколку имаш било какви несакани ефекти од 

лековите кои ги земаш.
• Носи специјална маска. Ако не носиш маска покриј го носот и устата со 

марама кога кашлаш или киваш.
• Проветрувај ги просториите во домот.
• Не останувај во затворени простории со други додека  Вашиот лекар не Ви 

каже дека не може да ја пренесувате ТБЦ на други лица.

ДОБРА ВЕСТ 



СОВЕТИ КОИ ЌЕ ТИ ПОМОГНАТ ДА СЕ 
ПОТСЕТИШ ДА ЗЕМАШ РЕДОВНО ЛЕКОВИ

• Земај ги лековите секој ден во исто време

• Користи календар, обележи го секој ден кога си земал лекови

• Носи часовник со аларм или телефон.

• Намести го алармот да те посети на времето за лекови.

• Користи кутија за лекови за 7 дена

• Чувај ги лековите на едно исто место за да може да ги најдеш во секое време

• Напиши си потсетник, на огледало или фрижидер

• Побарај некој твој член од фамилијата или пријател да те потсети да земеш лек

• Вклучи се во специјалната програма ДОТС



ЛИЧНА ПРИКАЗНА

 Добив повик од Антитуберкулозниот диспанзер во мојот град . Ми 
кажаа дека некој со кој заедно работиме има активна форма на туберкулоза. 
Јас бев многу исплашен во тој момент. Но сестрата која ме контактираше, ми 
објасни да не се грижам, дури и да имам ТБЦ бактерии во моето тело, ќе ми 
дадат некои лекови и нема да се разболам...но мора да одам во диспанзерот 
да се тестирам и потоа ќе се реши што понатаму! Тестот беше негативен. 
Радосен сум што бев таму и дознав дека сепак нема ништо.
С.К. 47 години, Тетово

КОНТАКТИ ... КАКО ДА ГИ ЗАШТИТИТЕ ВАШИТЕ БЛИСКИ ... 
ЗАШТИТА НА ВАШАТА ПРИВАТНОСТ

Ако имате активна форма на туберкулоза од Вас ќе биде побарано да ги 
посочите лицата со кои поминувате голем дел од Вашето времето. Тоа е 
нормален дел од лекувањето на туберкулоза и е најдобриот начин да бидете 
сигурни дека нема да дозволите да се разболат и други лица со туберкулоза. 
Тие лица, кои може да бидат членови од Вашата фамилија или колеги од 
работа, се викаат контакти. Додека ги примате лековите, првите две до четири 
недели, Вие може да ги предадете бактериите на други лица. Затоа е важно 
тие да бидат тестирани. Исто така важно е да знаете дека Вашите лични 
податоци мора и треба да бидат заштитени односно медицинските работници 
не смеат да ги изнесуваат Вашите податоци на други лица или во јавноста.

Ако имате туберкулоза и можеби ќе сакате да разговарате со Вашите пријатели 
или членови од Вашето семејството. Да им кажете на Вашите блиски дека 
имате туберкулоза, не е секогаш лесно но е важно тоа да го знаат тоа. Ако е 
така, тогаш споделете ја оваа брошура со нив. Тие треба да знаат:
• дека секој може да се разболи од туберкулоза
• дека ја земате Вашата терапија правилно
• дека по одредено време од почетокот на терапијата Вие не сте заразни за 

другите околу Вас.
• дека ќе ги контактираат за нивно евентуално тестирање



НАУЧИ ПОВЕЌЕ ЗА НАЈЧЕСТИТЕ МЕДИЦИНСКИ ТЕРМИНИ 
ПОВРЗАНИ СО ТУБЕРКУЛОЗА

АКТИВНА ТУБЕРКУЛОЗА – болест при која туберкулозната бактерија се 
размножува и напаѓа дел од телото, најчесто белите дробови. Симптомите се 
слабост, слабеење, треска, немање на апетит, ноќно потење, кашлица. Лицето со 
овие симптоми може да ја пренесе инфекцијата на други лица.

MycobacteriuM tuberculosis - бактерија која предизвикува туберкулоза.

БСЖ ВАКЦИНА - задолжителна во нашата земја за секое новороденче од 
третиот до петиот ден по раѓањето. Повторно вакцинирање се врши на седум и 
четиринаесета годишна возраст. Таа не нуди апсолутна заштита од туберкулоза и 
нема влијание во заштитата кај возрасни од оваа болест.

КОНТАКТ - лице кое поминало одредено време со лице кое има активна 
туберкулоза

КУЛТУРА - тестирање со кое ќе се утврди дали има туберкулоза. За резултати од 
тестот се потребни 2-4 недели.

ДОТ – (Directly observed therapy ,Dot) – начин да им се помогне на пациентите да 
ги земаат лековите за туберкулоза редовно. Ако сте на ДОТ тогаш ќе се среќавате 
со здравствен работник секој ден и ќе ги земате лековите додека тој е присутен.

ПУЛМОНАЛНА ТУБЕРКУЛОЗА - активна форма на туберкулоза која е 
локализирана во белите дробови, најчесто се појавува со кашлица која трае три 
или повеќе недели.

ЕКСТРАПУЛМОНАЛАНА ТУБЕРКУЛОЗА – активна форма на туберкулоза на 
било кој дел од телото(на пример: бубрези, мозок, лимфни јазли)

РЕЗИСТЕТНИ БАКТЕРИИ - бактерии кои не можат да бидат убиени од одредени 
лекарства

ИСОНИЗАИД - лекарство кое се користи кај лица со латентна туберкулоза за да 
се заштитат да премине во активна форма. Исто така е едно од лекарствата кое се 
користи за третман на активна форма. Се смета за лек од прва линија.

РИФАМПИЦИН - лек од прва линија за третман на активна форма на туберкулоза.

МУЛТИ РЕЗИСТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗА (MDr) - активна туберкулоза предизвикана 
од бактерија која е отпорна на два од најважните лекови: Исониазид и 
Рифампицин.



ЗАШТИТИ СЕ СЕБЕСИ, ЗАШТИТИ ГО СВОЕТО СЕМЕЈСТВО!



А. Да донирам парични средства

Б. Да волонтирам преку

• Заштита и застапување на лица со туберкулоза

• Прибирање на средства наменети за нив

• Помош за организирање на различни активности

• Споделување на лични приказни поврзани со туберкулозата

БИ САКАЛ И ЈАС ДА СУМ ПРИЈАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА 
ТУБЕРКУЛОЗА НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

Доколку и Вие сакате да бидете дел од програмите за 
туберкулоза, Ве молиме да не контактирате на merc.ngo@gmail.
com . МЕРЦ ќе ве вклучи во базата на податоци и ќе бидете 
редовно информирани за сите активности кои се преземаат во 
областа на туберкулозата.

КАДЕ МОЖЕ ДА ДОБИЈАМ ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗАТА?
- Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје
тел: 02 3147502

- Антитуберкулозни диспанзери во РМ: 
Здравствен дом Скопје АТД - 02 3226998 ; 
АДТ Куманово - 031/ 422-151 ; 
АТД Гостивар - 042/ 212-800
АДТ Тетово - 044/ 330-810 лок. 247, 248 ; 
АТД Охрид - 043/ 267-267 лок.139 ; 
АТД Штип - 032/ 391-004
АТД Струмица 034/ 329-142 ; 
Институт за белодробни заболувања кај децата Козле - 02/ 3085-161 ;
Специјална болница Јасеново - 043/ 245-323

Сподели ја и ти својата приказна за туберкулоза на: www.merc.mk



Ставовите опишани тука се ставови на организацијата и не ги претставуваат 
ставовите или мислењата на Глобалниот Фонд за борба против СИДА, 
туберкулоза и маларија, ниту пак постои одобрување или авторизација за овој 
материјал, изразен или имплементиран од Глобалниот Фонд за борба против 
СИДА, туберкулоза и маларија.

Поддржано од:


