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Що таке латентна
туберкульозна інфекція?
Латентною туберкульозною інфекцією називається стан, коли
в організмі у людини живе збудник туберкульозу, але вона не
хворіє на туберкульоз. У такому випадку є ризик захворіти в
найближчому майбутньому. Щоб його знизити, Вашій дитині
призначений курс профілактичного лікування.
Для профілактичного лікування застосовуються два найбільш
ефективних препарати – ізоніазид і рифампіцин (або його
похідне – рифапентин). Ці препарати є найбільш безпечними
протитуберкульозними ліками і вкрай рідко викликають побічні
реакції.

Пам’ятайте! Дитина з латентною туберкульозною інфекцією
не є хворою на туберкульоз. Якщо Ви будете дотримуватися
порад лікаря і закінчите повний курс лікування, вона буде
захищена від цієї небезпечної недуги на довгі роки.
По завершенню курсу профілактивного лікування обов`язково
завітайте до вашого лікаря на консультацію.

Разом з лікарем Ви можете обрати режим
лікування. Для цього Вам необхідно знати:
Курс
лікування
лише
ізоніазидом
триватиме
6–9 місяців, препарат приймають щодня. Перевагою
цього режиму є те, що Ви можете давати ліки дитині
самі, без контролю з боку медичного працівника. Дитяча
форма випуску препарату – сироп з приємним запахом.
Необхідно лише не забувати про прийом і тримати
препарат у місці, де дитина самостійно не зможе до
нього добратися – передозування є небезпечним!
Давайте дитині ___________________________ на день.
Одночасно з ізоніазидом Вам видали також
_______________________________________________.
Не забувайте давати ______________________________
дитині ___________________________________ на день.

Курс

лікування

зі

застосуванням

рифампіцином
(рифапентином) є коротшим і триває 3–4 місяці. Проте ці
препарати на руки не видаються, їхній прийом потребує
постійного контролю з боку медичного працівника. Тож,
обирайте цей режим, якщо є можливість організувати
контрольований (у тому числі, і за допомогою відео)
прийом ліків.

КОНТАКТИ:

Загальнонаціональна гаряча лінія
з питань віл/снід та туберкульозу
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Видано МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я” в рамках
проекту “Тобі слід знати про туберкульоз”, який впроваджується за
фінансової підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я» в рамках
реалізації програми «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу
та ВІЛ-інфекції в Україні», яка реалізується за підтримки Глобального фонду
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.
Викладені в даній публікації думки й точки зору є думками й точками зору
організації, яка видає дану продукцію, і не можуть розглядатися як думки
або точки зору МБФ «Альянс громадського здоров’я» і Глобального фонду.
Більше про нашу діяльність:

