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FIŞĂ INFORMATIVĂ

Examinarea medicală a anturajului bolnavilor de tuberculoză

„Examinarea medicală a anturajului“ este examinarea medicală a acelor persoane
care au venit în contact cu o persoană bolnavă de tuberculoză.
Când apare un caz de tuberculoză, trebuie examinate medical toate persoanele care
au venit în contact cu bolnavul sau bolnava. (Vezi în această privinţă „Fişă
informativă Tuberculoza“). Această examinare medicală este reglementată şi
prescrisă în Legea privind TBC-ul.
Se examinează în primul rând acele persoane care s-au aflat timp mai îndelungat în
preajma bolnavului/bolnavei. Este vorba mai ales de membrii familiei, colegii de la
locul de muncă, cercul de prieteni şi persoanele cu care bolnavul/bolnava vine în
contact în mod periodic, de exemplu în cadrul unor asociaţii.
Transmiterea bolii se poate face însă şi prin contacte de scurtă durată.
Periclitate în mod deosebit sunt persoanele cu un sistem imunitar (de apărare a
organismului) slăbit. Dintre acestea fac parte în special:

∂ copiii şi persoanele vârstnice;
∂ persoanele care suferă de boli ce slăbesc sistemul imunitar;
∂ persoanele care trebuie să ia anumite medicamente ce slăbesc sistemul

imunitar.
Medicul din cadrul Dispensarului TBC este medic specialist pneumolog. Cu ajutorul
datelor furnizate de pacient se întocmeşte o listă a persoanelor de contact. Împreună
cu specialistul TBC, persoanele din listă sunt ordonate în funcţie de gradul de
urgenţă al examinării. Din acest motiv copiii sunt examinaţi imediat.
Se efectuează următoarele investigaţii:
1. Un aşa-zis test cutanat la tuberculină, pentru excluderea contaminării cu

tuberculoză. Testul constă în injectarea în piele a unui lichid de testare. Nu se
injectează nimic în sânge! De aceea acest test este complet nepericulos.

2. Suplimentar este posibilă şi o prelevare specială de sânge, pentru excluderea
contaminării cu tuberculoză.

3. Pentru a exclude o îmbolnăvire cu tuberculoză se dispune efectuarea unei
radiografii pulmonare. Aceasta se face în caravana radiologică a landului federal
Austria Inferioară (Niederösterreich).

Intervalele la care trebuie efectuate examinările depind de gradul de urgenţă al
examinării şi de metodele de examinare. Astfel, o examinare finală poate fi necesară
după un an şi jumătate (18 luni)!

Pentru întrebări suplimentare vă stă la dispoziţie Dispensarul TBC din cadrul
autorităţii administrative regionale competente.


