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Note Vrei să afli mai multe?

l Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro

l Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: @BaylorRomania 
sau @FundatiaBaylor

l Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră: 
https://twitter.com/BaylorRomania

l Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică

l Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România 
poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact: 
numărul de telefon 0241691730 sau la adresa de email 
secretariat@baylor.ro

Dacă ai TB în plămâni sau în gât, poți să scazi riscul de a transmite 
boala unei alte persoane dacă faci următoarele:

l Folosești un șervețel ca să îți acoperi nasul și gura atunci când 
strănuți sau tușești. 

l Arunci șervețelele folosite la coșul de gunoi sau într-o pungă.
l Te speli des pe mâini cu apă și săpun.
l Ții ferestrele deschise.
l Nu mergi la muncă sau la școală.
l Nu dormi în aceeași cameră cu altcineva. 
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Bacteria 
care produce 
tuberculoza 
poate să se 
transmită de la 
o persoană la 
alta prin aer. 

Dacă ai TB uneori poți să transmiți boala și alteori nu. 
Dacă ai infecție latentă cu TB 
și te simți bine, nu transmiți 
TB unei alte persoane. Infecție 
latentă înseamnă că ai bacteria 
de TB în corp  dar sistemul tău 
imunitar o ține sub control.

Dacă ai TB în alte părți ale 
corpului (oase, articulații) nu 
transmiți TB altor persoane. 

Sunt și situații în care este 
posibil să ai TB și să nu știi. 

Tratamentul împotriva 
TB scade riscul de a 
transmite bacteria 
altcuiva. Dacă îți iei 
tratamentul împotriva 
TB corect, de obicei, 
după câteva săptămâni 
nu mai există pericolul 
de a îmbolnăvi pe 
altcineva.

Dacă stai în aceeași casă 
sau apartament cu cineva 
care are TB ar trebui să 
mergi la doctor pentru un 
consult de TB. 

Dacă unul dintre prietenii 
tăi sau colegii tăi de 
muncă are TB ar trebui să 
mergi la doctor pentru un 
consult de TB. 

Dacă stai foarte mult timp cu o persoană care are TB poți să fii 
la risc să iei și tu TB.

Dacă ești bolnav pentru că ai TB în plămâni și 
gât poți să transmiți infecția altor persoane. 
Atunci când strănuți sau tușești, bacteria este 
eliberată în aer în picături foarte mici. Cei din 
jurul tău pot să respire aceste picături.

Reține
l Bacteria de TB se poate 

transmite prin aer atunci 
când persoana bolnavă 
tușește sau strănută. 

l Totuși, multe persoane 
care au TB nu transmit 
boala altor persoane.

l Doar dacă petreci mult 
timp lângă cineva care 
are TB ești la risc de a te 
îmbolnăvi. 


