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ДПБРПДПЈДПВТЕ 

ИНФПРМАЦИИ ЗА ВАС 

 

 Туберкулпзата е излешива бплест  дпкплку 

jа кпристите терапијата пнака какп Ве 

спветувал лекарпт или медицинската сестра 

 Важнп е да не престанете да ги земате 

лекпвите  дпдека тие не Ви кажат 

 Акп имате билп какви прпблеми, или не сте 

сигури вп нашинпт на земаое на лекпви за 

туберкулпза,разгпварајте сп лекарпт или 

медицинската сестра. На наредната страна 

запищете ги нивните ппдатпци за да мпже да 

ги кпнтактирате. Тие се тука да Ви ппмпгнат 

да се излекувате 
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 Име на Ващата медицинска сестра 

 

______________________________ 

 

 Име на Ващипт лекар 

 

______________________________ 

 

 Адреса на бплницата/диспанзерпт 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 _______________________________ 

 Брпј на телефпн: 

 

______________________________ 

 Е маил адреса: 

 

_______________________________ 
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Впвед: 

 

 Пваа  брпщура е наменета за Вас кпи 

бпледувате пд туберкулпза шувствителна на 

лекпви или пд туберкулпза кпја не е 

шувствителна на стандардните лекпви 

(резистентна туберкулпза). Брпщурата спдржи 

практишни спвети,преппраки, наспки и 

инфпрмации кпи ќе Ви  ппмпгнат да се нпсите 

сп свпјата бплест. Дадените спвети се кприсни 

и се заснпваат на лишнптп искуствп на други 

лица бплни пд туберкулпза-лица кпи знаат 

какп е да да се биде бплен пд туберкулпза, 

какп е да се земаат лекпви и да се биде 

изплиран вп бплница. Некпи спвети се 

пднесуваат на ппјави кпи не се пшигледни  за 

лекарите и медицинските сестри кпи се 

грижат за Вас, некпи мпже да се применат вп 

Ващата ситуација а некпи не. Искпристете ги 

спветите кпи мпже да Ви бидат пд кприст.Се 

надеваме дека пваа брпщура ќе Ви ппмпгне 

на Ващипт пат кпн излекуваое. 

Ви ппсакуваме брзп излекуваое. 
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ДИЈАГНПЗА НА ТУБЕРКУЛПЗА/РЕЗИСТЕНТНА 
ТУБЕРКУЛПЗА 
 

 Туберкулпзата е бплест предизвикана пд 
бактерии. Се пренесува преку впздух, преку 
ситни капки, кпга некпј кпј е бплен пд 
туберкулпза кащла, се смее, пее или збпрува. 
Акп некпј ги вдищи бацилите на туберкулпза, 
мпже да се инфицира сп туберкулпза а 
ппдпцна и да забпли пд пваа бплест 
 

 Туберкулпзата мпже да се ппјави вп билп кпј 
дел пд телптп нп нејшестп се јавува на белипт 
дрпб. Најшести симптпми се кащлица некпгащ 
сп ппјава на крв вп искащлпкпт, згплемена 
температура, нпќнппптеое, губитпк  на 
апетит, слабееое и ппщтп шувствп на 
изнемпщтенпст. 

 

 РЕЗИСТЕНТНАТА ТУБЕРКУЛПЗАе туберкулпза 
кпја е нешувствителна  на некпи лекпви кпи се 
кпристат за лекуваое на туберкулпза. 
Бпледуваоетп пд туберкулпза и резистентна 
туберкулпза  акп не се лекува мпже да дпведе 
дп смртен исхпд. Дпбрп е да се знае дека 
пвие бплести мпже да се излекуваат акп се 
пткријат на време и акп се спрпведе 
сппдветнп лекуваое 

 Акп имате некпј пд гпресппменатите 
симптпми или мислите дека бпледувате пд 



 

6 
 

туберкулпза, мпра сп сигурнпст да пптврдите 
дали ја имате бплеста или не. 
 

 Туберкулпзата е излешива. Акп сте биле вп 
кпнтакт сп некпј бплен пд пваа бплест немпјте 
да панишите 

 

 Вп пдредени слушаи Ващипт лекар  мпже да 
смета за пптребнп да ви даде лекпви кпи ќе 
гп спрешат развпјпт на бплеста. 

 

 Акп кај Вас се јават некпи пд симптпмите на 
бплеста, дплгптрајна кащлица, крв вп 
искащлпкпт, згплемена температура, нпќнп 
пптеое, губитпк на апетит, слабееое или 
изнемпщтенпст-јавете се на преглед. 

 

  Нищтп не препущтајте на слушајнпст-кплку 
ппбрзп се ппстави дијагнпза и заппшне 
лекуваое тплку ппбрзп бплеста ќе се 
излекува. Наведените симптпми се 
разликуваат пд еднп дп другп лице. Медутпа 
ппјавата на пвие симптпми билп еден или 
ппвеќе бара лекарски преглед 

 

 Ппнекпгащ е пптребп  дплгп шекаое на 
резултатите пд испитуваоата. Пбидете се да 
бидете стрпливи. Нема пришина да се машите 
себеси дпдека шекате. 
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 Дпдека ги шекате резултатите, мпжеби ќе 
мпра да ппминете пдреденп време  пдвпени 
пд лудетп кпи се шувствителни на бплеста. 
Тещкп е да се биде пдвпен пд семејствптп и 
пријателите  нп тпа е неппхпдна мерка на 
претпазливпст. Ппдпбрп е да се биде сигурен. 

 

 Акп не гп разбирате тпа щтп ви гп  кажува 
дпктпрпт барајте пбјаснуваое- нп акп и 
ппнатаму не разбирате пращајте ппвтпрнп и 
ппвтпрнп се дпдека не разберете. Акп е 
неппхпднп запищете ги важните рабпти. Не се 
плащете и лакарите се луде.Тие имаат гплемп 
знаеое за пваа бплест и дпкплку Вие не ги 
пращате за тпа щтп не ви е јаснп,тие мпже да 
мислат дека се разбрале ппвеќе пткплку щтп 
навистина сте разбрале. 
 

 Кпга пдете на лекар нека ве придружува шлен 
пд семејствптп или пријател на кпј му 
верувате. Тпа ќе ви ппмпгне да разгпварате за 
свпјата бплест сп некпј  кпгп дпбрп гп 
ппзнавате. Тпа ќе им ппмпгне на шленпвите на 
Ващетп семејствп и пријателите за да 
разберат ппдпбрп щтп се слушува сп вас. 
 

 Прикриена (латентна )инфекција се слушува 
кпга некпј ќе се зарази сп бацитите на 
туберкулпза вп некпј перипд пд живптпт нп 
бплеста нема да се ппјави. Акп е кај вас 
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пткриена латентна инфекција, вие не сте 
заразни, т.е. не сте ппасни за други лица. Пд 
сите заразени лица самп кај 10% ќе се јави 
активна туберкулпза. Медутпа акп пд билп 
кпја пришина птппрнпста на прганизмпт се 
намали (акп лицетп бпледува пд некпја 
хрпнишна бплест, акп се рабпти за ппвпзраснп 
лице, акп прима лекпви кпи ја намалуваат 
птппрнпста на прганизмпт или е ХИВ 
ппзитивнп) згплемен е ризикпт за развпј на 
активна туберкулпза. Разгпварајте сп свпјпт 
лекар за тпа. 
 

 Пптребнп е лакарпт или медицинската сестра  
да утврдат пд кпгп сте ја дпбиле 
туберкулпзата и дали сте ја пренеле на други. 
Ппради тпа ќе спрпведат ппстапки за 
пткриваое на кпнтакти. Вп врска сп тпа ќе ве 
пращуваат  каде се сте биле и сп кпгп сте биле 
вп кпнтакт. Мпжеби ќе ви биде непријатнп да 
ги пткривате имиоата на лудетп нп сепак 
мпра да се биде сигурен. Некпе пд лицата кпи 
ќе ги наведете мпже да е лицетп кпе Вас ве 
инфициралп: на тпа лице мпжеби истп така 
му е пптребна ппмпщ и лекуваое. 
 

 Медицинската сестра истп така ќе разгпвара 
сп Вас акп Ви е пптребна ппмпщ.Тпа е дел пд 
нејзината рабпта. Некпгащ е пплеснп да се 
разгпвара сп медицинската сестра пткплку сп 
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лекарпт. Ппшестп е медицинската сестра 
ппдпстапна за разгпвпр. 

 
 
ЛЕКУВАОЕ НА ТУБЕРКУЛПЗА 
 

 И туберкулпзата и резистентната туберкулпза 
мпже да се излекуваат акп ги земате 
препищаните лекпви и не прппущтите ниту 
една дпза .Важнп е да престанете да земате 
лекпви  самп акп тпа ви кажат лекарпт и 
медицинската сестра.Тпа е ппради мпжнпста  
да бплеста се врати акп не ги земате 
препищаните лекпви или акп предвреме 
престанете да ги земате. Мнпгу е пптещкп 
ппвтпрнптп лекуваое на бплеста. 

 

 Земаоетп на лекпви за туберкулпза не е 
секпгащ леснп. Најдпбрп е да бидете  дпбрп 
прганизирани и дисциплинирани. Акп имате 
прпблеми сп земаоетп на лекпви тпа 
секпгащ мпра да му гп кажете на Ващипт 
лекар или медицинска сестра.Тие ќе најдат 
нашин да ви ппмпгнат или директнп ќе 
асистираат при земаоетп на лекпвите за 
туберкулпза или резистентна туберкулпза. 
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ЧУВАОЕ НА ЛЕКПВИТЕ ЗА ТУБЕРКУЛПЗА 
 

 ЗАППМНЕТЕ: Чувајте ги  лекпвите  впн дпфат 
на деца 
 

 Ппстпјат и други нашини за шуваое на лекпви 
за туберкулпза  псвен еднпставнп да ги 
ставите вп пригинални ппакпвки или 
пластишна кеса. На пример:мпжете дневната 
дпза на лекпви да ја шувате вп дпзер за 
лекпви или вп пластишен сад за даваое на 
искащлпк кпј се купува вп аптека. Чуваоетп 
на дневните дпзи на лекпви вп пдвпени 
садпви  ќе ви ппмпгне вп следеоетп на  
лекпвите  кпи веќе сте  ги зеле. Медутпа мпра 
да впдите сметка дека некпи лекпви мпра да 
се шуваат пдвпени пд други: акп не се шуваат 
така гп губат свпетп дејствп. Акп рещите да ги 
шувате Ващите лекпви вп сад  кпј не е 
пригинален мпрате: 
 

 ПРВП-Прпверете сп аптекарпт, лекарпт или 
медицинската сестра  дали е мпжнп да се 
кпристи друг сад: ппкажете гп пнпј на кпј 
мислите. 
 

 

 ВТПРП-пдвпете ја дпзата самп за еден ден вп 
друг сад 
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 Акп упптребувате пластишни садпви за 
даваое на искащлпк тие мпра да се нпви. 
Мпже да имате пп еден сад за секпј ден вп 
неделата, а акп земате лекпви вп две дпзи, 
мпра да имате  пп два сада за секпј ден сп тпа 
щтп ќе назнашите на садппт дали вп негп е 
утринска или вешерна дпза на лекпви. Пвие 
садпви  мпжете леснп да ги нпсите сп себе вп 
тпрба или вп чеп. За да не ви  трппаат 
таблетите дпдадете ппамук пред затвпраое 
на садпт  

 
ЗЕМАОЕ НА ЛЕКПВИ 
 

 Сите бплни пд туберкулпза вп Македпнија 
имаат пристап на системпт кпј се нарекува 
директнп ппсервиран третман (ДПТС).Пвпј 
систем е светски ппзнат какп најдпбар за 
лекуваое на туберкулпза и резистентна 
туберкулпза. Вп сущтина тпа знаши дека секпја 
дпза на лекпт ( вп тек на бплнишкптп 
лекуваое) се зема ппд надзпр на 
медицинската сестра за щтп таа впди 
евиденција. Мнпгумина сметаат дека пвпј 
систем е наметлив нп акп ги пращате лицата 
кпи се така лекувани ,ќе ви кажат без 
исклушпк , дека билп мнпгу кприснп да се има 
ппстпјана струшна ппмпщ  вп тек на 
лекуваоетп. Лицата кпи се вклушени вп ДПТС 
имаат ппгплеми щанси да се излекуваат  пд 



 

12 
 

туберкулпза и резистентна туберкулпза вп 
пднпс на пние кпи не се вклушени. 
 

 Лекуваоетп на туберкулпзата ппдразбира 
земаое на мнпгу таблети ппдплгп време        
(щест дп псум месеци нп и знашителнп 
ппдплгп акп се рабпти за резистентна 
туберкулпза). Акп шувствувате дека Ващипт 
прганизам не мпже да ги ппднесе сите тие 
таблети или акп физишки  не сте вп спстпјба да 
вп себе внесете тплкава кплишина на лекпви 
пбидете се да гп направите следнптп: 

 

 Пдвпјте дпвплнп време за земаое на лекпви 
 

 Земајте ги сп јпгурт или шаща впда за да 
пплеснп ги прпгплтатае. Дејствптп врз 
желудникпт на пвпј нашин е ппмалп. 

 

 Акп ги прпгплтате сите таблети наеднащ мпже 
да се јави машнина и ппвраќаое. Акп шестп се 
јавува машнина кажете му на лекарпт или 
медицинската тестра. Тие мпже да ви 
ппмпгнат. Акп ппвраќате пп земаое на 
лекпвите тие нема да се респрбираат и 
бплеста нема да се лекува. 

 Акп ви е тещкп да заппмните дека треба да 
земате лекпви, пбидете се да ги ставите на 
виднп местп на пример ппкрај филчанпт сп 
кафе или шащата сп шај наутрп. Мпжете истп 
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така да кпристите некпј  вид на аларм 
(шаспвник, мпбилен телефпн,кпмпјутер) какп 
пптсетник. Некпгащ мпже да замплите некпј 
шлен пд ващетп семејствп или пријател да ве 
пптсети дека треба да земете лекпви. 
 

 Најважнп при земаоетп на лекпви за 
туберкулпза е дпбрптп планираое. Мпра да 
впдите сметка за кплишината на таблети  кпја 
ја имате а кпга се залихите при крај снабдете 
се сп нпви.Секпгащ сп себе нпсете резервна 
дпза на лекпви. Акп патувате никпгащ не ги 
ставајте лекпвите  вп куфер кпј нема да биде 
сп вас. Патнипт багаж мпже да се загуби, да 
задпцни или да биде украден при патуваоетп 
а вие кај себе мпра да имате резервна дпза на 
лекпви. 

 

 Ппстпјанп имајте на ум дека лекпвите Ви 
ппмагаат.Ппстпјанп пптсетувајте се дека  акп 
прпдплжите редпвнп да ги земате ќе дпјде 
ден кпга ппвеќе нема да ви бидат 
пптребни.На крај ќе бидете излекувани и 
задпвплни щтп сте биле дисциплинирани и 
истрајни. 

 Акп редпвнп пущите или пиете алкпхпл, 
разгпварајте за тпа сп Ващипт лекар. 
Пущеоетп делува щтетнп на Ващетп здравје а  
алкпхпл не би требалп да земате заеднп сп 
лекпвите за туберкулпза. Акп рещите да 
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престанете да пущите или пиете алкпхпл  
мпже да Ви биде  дадена струшна ппмпщ. 
 

 Мпжеби сте размислувале за тпа да 
упптребите некпја алтернативна терапија какп 
щтп се традиципнални лекпви, хпмеппатија 
па дури и мплитва  наместп лекпви. 
Најискренп Ви преппрашуваме да не гп 
правите тпа. Алтернативната терапија сама за 
себе не мпже да ја излекува туберкулпзата  
или резистентната туберкулпза нп мпже да 
биде кприсна какп дппплнение на редпвната 
терапија. 

 
 
ЛЕКУВАОЕ НА ДЕЦАТА 
 

 Даваоетп на лекпви за туберкулпза на деца 
мпже да претставува прпблем. Акп сте 
рпдител пбидете се да не се впзнемирувате 
дпкплку дететп пдбие да пие таблети или има 
прпблем да ги прпгплта. Ситуацијата ќе се 
влпщи дпкплку ппради тпа дпада дп 
секпјдневни караници. 
 

 Пбидете се да заппмните дека земаоетп на 
лекпви ќе стане дневна рутина 
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 Акп е неппхпднп пбидете се да гп придпбиете 
дететп сп некпе гплемп изненадуваое на 
крајпт пд лекуваоетп. 

 

 Разгпварајте сп лекарпт или медицинската 
сестра  за сите прпблеми какп щтп е 
категпришнп пдбиваое на земаоетп на 
лекпви. Некпи лекпви за туберкулпза се 
прпизведуваат вп фпрма на сирупи кпи 
пплеснп се гплтаат. 

 
 
СПВЛАДУВАОЕ НА СППРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ПД 
ЛЕКПВИТЕ 
 

 Сп некпи пд сппредните лекпви за 
туберкулпза пспбенп за резистентна 
туберкулпза  тещкп се живее. На некпи лица 
им е пптребнп дппплнителнп спветуваое 
какп би се справиле сп несаканите ефекти на 
лекпвите. Спппщтете му на Ващипт лекар или 
медицинска сестра дпкплку имате 
емпципнални или психишки прпблеми сп 
земаоетп на лекпви. Тие ќе ви пбезбедат 
дппплнителна ппмпщ. 

 

 Мпжете да пткриете дека Ви се ппјавиле 
белишести налепи вп устата и грлптп 
придружени сп бплка. Пваа ппјава укажува на 
габишна инфекција кпја мпже да се јави при 
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дплгптрајна упптреба на антибиптици. Пва 
истп така се јавува и кај лица сп намалена 
птппрнпст на прганизмпт-шестп кај ХИВ 
ппзитивни. Инфпрмирајте гп лекарпт акп тпа 
се слуши.  

 

 Лекарите се пспбенп дпбри вп лекуваоетп на 
туберкулпзата и резистентната туберкулпза. 
Медутпа тие ппнекпгащ не разбиираат какп 
сппредните ефекти на лекпвите делуваат на 
пациентпт. Акп Ващипт лекар не спшувствува 
сп Ващите прпблеми разгпварајте сп 
медицинската сестра. Ппнекпгащ тие знаат 
други нашини за рещаваое на прпблемпт. Акп 
ниту Ващипт лекар ниту Ващата медицинска 
сестра не мпжат да ви ппмпгнат ,разгпварајте 
сп здравствени рабптници пд други 
здравствени устанпви. 

 

 Акп вп рамките на ДПТС стратегијата имате 
другп лице кпе се грижи за Ващетп лекуваое 
сп негп мпже ппдеталнп да разгпварате за  
тегпбите и нашините за нивнп надминуваое. 
Пваа стратегија мнпгу се преппрашува. 

 
 
КПРИСТЕОЕ НА СЛПБПДНПТП ВРЕМЕ ВП ИЗПЛАЦИЈА 
 

 Не мпра секпе лице забпленп пд туберкулпза 
да биде изплиранп. 
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 Се изплираат пние бплни кпи се заразни за 
свпјата пкплина. 

 

 Акп сте примени вп бплница и сместени вп 
ппсебна спба ( сами или сп други бплни пд 
туберкулпза) верпјатнп ппгплем дел пд 
времетп ќе гп минувате вп спба. 

 

 Мпже да гп изгубите шувствптп за време и 
секпј ден да ви се шини ист какп претхпднипт. 
Тпа мпже да  делува на Вас  мнпгу збунувашки 
и мпже да Ви биде тещкп да пдредите  кпга 
щтп се слушува. 

 

 Дплунаведените предлпжи мпже да Ви 
ппмпгнат пплеснп да гп минете времетп вп 
изплација: 

 

 Ппгрижете се да лицата кпи Ви се блиски 
знаат каде сте. 

 Пспбенп е важнп да впстанпвите некпј дневен 
ритам.Тпа ќе ви ппмпгне да гп спшувате 
шувствптп за време 
 

 Акп се шувствувате дпбрп, станете пд кревет и 
пблешете се. 
 

 Акп имате телевизпр вп спбата трудете се да 
редпвнп гледате вести или сериски прпграми. 
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На тпј нашин секпјдневните слушуваоа ќе ви 
ппмпгнат да внесете редпвни спдржини  вп 
свпјпт ден. 

 

 Редпвнп шитајте дневни весници. Трудете се 
да пстанете вп тек сп се щтп се слушува впн 
Ващата спба и бплница. * 
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КПМУНИКАЦИЈА 
 

 Пспбенп е знашајнп да кпмуницирате сп други 
луде дпдека сте вп бплница, пспбенп акп сте 
вп изплација. Спветите кпи се дплу наведени 
ќе ви ппмпгнат да впсппставите дпбра 
гпвпрна и други видпви на кпмуникација 
 

 Гпвпрна кпмуникација релативнп леснп се 
пбезбедува- сп другите бплни пд Ващата спба 
сп ващите ппсетители или сп телефпн. 

 

 Акп е дпзвпленп да вп спбата се кпристи 
мпбилен телефпн, би билп дпбрп да гп имате. 
Акп немате свпј телефпн замплете ги другите 
бплни,  да шленпвите на Ващетп семејствп или 
пријателите некпгащ ве ппбараат на нивнипт 
телефпн бидејќи приемпт на телефпнски 
ппвици е бесплатен. 

 

 Друг вид на кпмуникација не е така пшпгледен 
пспбенп акп лицата кпи влегуваат вп Ващата 
спба(ппсетители или лица кпи се грижат за 
Вас) мпра да нпсат защтитна маска. Ќе 
забележите дека ви недпстига кпмуникација 
сп нив нп ќе наушите да ги шитате едвај 
забележливите знаци и нијанси на изразпт на 
нивните лица дпдека збпруваат или мплшат. 
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ППВТПРНП ПРЕВЗЕМАОЕ НА КПНТРПЛАТА ВРЗ 
ВАШИПТ ЖИВПТ 
 

 Мпжете да ппшувствувате дпдека сте бплни 
дека ја губите кпнтрплата  над ппедини 
делпви пд свпјпт живпт па дури и слпбпдата. 
Ващата слпбпда за време на престпјпт вп 
бплница е навистина пгранишена нп вие сепак 
мпжете да впсппставите некаква кпнтрпла 
над свпетп ппкружуваое вп дадените услпви  
така да уживаое вп шувствптп на независнпст. 
Спветите кпи следат  мпже да Ви ппмпгнат вп 
тпа. 
 

 ЗАППМНИТЕ: Вие сте на лекуваое.Вп текпт на 
пвпј релативнп кус непријатен перипд Вие вп 
пптпплнпст ќе пздравите. 

 

 Замплете некпј шлен пд Ващетп семејствп или 
пријател  да Ви дпнесе некпј лишни рабпти пд 
Ващипт дпм какп на пример: слики, ппстери, 
фптпграфии.Акп имате деца замплете ги да ви 
нацртаат нещтп, па нивните цртежи закашете 
ги на зид. Тпа ќе Ви ппмпгне да спздадете  
интимна атмпсфера вп бплнишката спба  

 

 Впдете дневник, шитајте, цртајте, везете, 
плетете, или занимавајте се сп некпја друга 
креативна активнпст кпја ќе ви ппмпгне да 
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времетп ппбрзп Ви минува. Дпбрп е шувствптп 
дека нещтп ппстигате 

 

 Пбезбедите рещп или прибпр за вареое на 
кафе или шај. Ппдгптвувајте гп сами и така ќе 
гп ппвратите шувствптп за сампсталнпст. 

 

 Акп имате дпвплнп прпстпр вп спбата 
вежбајте. Дплгп лежеое какп и губитпк на 
телесната тежина ппради бплест дпведуваат 
дп намалуваое на мускулната маса и нивна 
слабпст .Ппради тпа е знашајнп да знаете да гп 
пдржите тпнуспт на Ващите мускули. 
Ппспветувајте се сп физиптерапевт дпкплку гп 
има вп бплницата. Тпј ќе ви даде кприсни 
спвети  а мпжеби ќе ви ппнуди сппдветна 
ппрема за вежбаое.На некпи лица им ппада 
пд рака да впсппстават режим на вежбаое 
дпдека се вп бплница, нп мпра да имате на 
ум дека не треба да претерувате. Бидете 
реални вп врска сп Ващите физишки 
мпжнпсти. 

 

 За Ваща сампдпверба е битнп да бидете шисти 
и да изгледате уреднп.Тпа ќе биде ущте една 
активнпст сп кпја ќе гп испплните дплгипт 
бплнишки ден. 
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 Акп вп бплницата има непнскп псветление пд 
кпе имате главпбплка и кпе Ви преши, 
замплете некпј пд Ващетп семејствп да ви 
дпнесе стплна ламба или некпј друг вид на 
псветление. 
 

 Дпкплку сте нераспплпжени и фрустрирани 
ппради бплнишкптп ппкружуваое или какп 
резултат на несакани ефекти на лекпвите 
(пспбенп при лекуваое на резистентна 
туберкулпза)  ппбарајте да ве прегледа 
психијатар или психплпг. Тпј мпже да Ви 
ппмпгне да ги надминете свпите тегпби. 

 
ИЗЛЕКУВАОЕ ПД ТУБЕРКУЛПЗА 
 

 Првп и најважнп щтп треба да направите е 
редпвнп да земате лекпви за туберкулпза  а 
пп тпа да ги превземете сите пптребни шекпри 
да гп спшувате свпетп здравје  и да спрешите 
да бплеста ппвтпрнп се јави. Какп и мнпгу 
други луде кпи  прележале тещка бплест, 
мпжеби ќе рещите да гп смените нашинпт на 
живпт  и направите ппзитивни прпмени вп 
негп. 
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ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТП НА ВАШИПТ БЕЛ ДРПБ 
 

 Акп сте пущаш и сте прележале белпдрпбна 
туберкулпза пва е правп време да престанете 
да пущите и да му ппмпгнете на свпјпт бел 
дрпб. Прекинпт сп пущеое е најгплемипт 
шекпј кпј мпже да гп направите за да гп 
ппдпбрите свпетп здравје. Некпи луде кпи 
бпледуваат пд белпдрпбна туберкулпза имаат 
тещкптии сп дищеоетп така да пущеоетп е 
ппследнп нещтп щтп им е пптребнп. 
Искпристете да туберкулпзата Ви ппмпгне да 
се пткажете пд пущеое. 
 

 Разгпварајте сп Ващипт лекар или 
медицинска сестра за ппстпешките мпжнпсти 
за пткажуваое пд пущеое. Сп прпмена на 
живптните навики  мпжеби мпжете да 
пбезбедите никптински лепенки, мастики или 
други фармацевтски прпизвпди кпи ќе ви 
ппмпгнат вп пткажуваоетп пд пущеое. 

 
ЗДРАВА ИСХРАНА 
 

 Акп  прихпдите не ви се гплеми не е леснп да 
се пбезбеди квалитетна исхрана. Сепак 
здравата храна ќе Ви биде пд гплема кприст 
какп вп тек на лекуваоетп така и пп 
заврщенптп лекуваое. Затпа пбидете се да 
впдите сметка за тпа. Истп така важнп е да 
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знаете щтп да изберете. Купувајте редпвнп 
свежа храна. Пдбегнувајте купуваое вп 
лпкални прпдавници и супермаркети, тука 
храната мпже да биде скапа и не дпвплнп 
свежа вп сппредба сп пазарите и 
специјализираните прпдавници. Вп 
супермаркетите мпже да ве привлеше 
гплемипт избпр на ппмалку квалитетна храна. 
 

 Јадете храна слишна на пнаа дплунаведена. 
Таа спдржи дпста витамини, белкпвини и 
други важни спстпјки кпи ќе Ви ппмпгнат да 
се храните правилнп. Дпбрата ухранетпст ќе 
придпнесе да ппдпбрп ја ппднесете 
терапијата и успещнп се излекувате. 
Туберкулпзата мпже да дпведе дп 
неухранетпст така да кпга гп ппшнувате 
лекуваоетп мпже да сте неухранети. Здравата 
исхрана е дел пд лекуваоетп. 
Грав, житарки, млешни прпизвпди, јајца, риба, 
зеленшук ,месп, спинп млекп,пшенишни 
ркулци,интегрални житарки, екстракти пд 
квасец. 
 

 Акп имате билп какви пращаоа разгпварајте 
сп струшнп лице за исхрана 
 

 Пп перипдпт на бплест и престпј вп бплница 
мпжеби ќе сакате да излезете и да 
прпславите сп пријателите. Мпжнпста за 
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ппвтпрнп дружеое и дпстапнпста дп алкпхпл 
мпже да биде мнпгу примамлива. Медутпа 
важнп е да гп заппмните следнптп: 

 Внесуваое на ппгплемп кплишествп на 
алкпхпл пп перипд на слабпст мпже 
лпщп да влијае  на текпт на 
лекуваоетп 

 Алкпхплпт нема хранлива вренпст а 
дава лажнп шувствп на сила 

 Алкпхплпт мпже лпщп да влијае на 
Ващипт апетит и да гп намали нивптп 
на витамини вп прганизмпт 

 Честп кпристеое на ппгплеми 
кплишини на алкпхпл мпже да гп 
ппремети редпвнптп земаое на 
лекпви 

 
 
И НА КРАЈ.......... 
 

 Кпга ќе престанете сп лекуваое на 
туберкулпзата или резистентната туберкулпза 
мпжеби ќе се плащите пд враќаое на 
бплеста. Сеущте ќе имате пбврска да пдите на 
редпвни лекарски кпнтрпли. Ващипт лекар ќе 
бара ппвремени рендгенски прегледи на бел 
дрпб, преглед на искащлпк и други анализи 
сп цел да се увери дека бплеста не се вратила. 
И Вие мпжете какп и сите други да имате грип 
или настинка пд време навреме нп немпјте да 
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се плащите дека туберкулпзата се вратила. Не 
се грижите непптребнп. Пд друга страна мпра 
да бидете свесни какп се шувствувате 
физишки. Акп сте загрижени разгпварајте сп 
Ващипт лекар за белпдрпбни бплести. 
 

 Бидете ппзитивни: размислувајте за иднината 
и правете планпви. Какп и пп други тещки 
ситуации мпже на пва да гледате какп на 
ппзитивнп  живптнп искуствп кпе на нещтп ве 
наушилп. Размислете за тпа какп да гп 
искпристите Ващетп искуствп за да им 
ппмпгнете на други.Мнпгу мпже да стприте 
на тпј план: 

 

 Ппделете гп свпетп искуствп сп други, 
раскажете им какп сте ја спвладале 
туберкулпзата 

 

 Прганизирајте клуб или пснивајте интернет 
страница на кпја забплените пд туберкулпза  
мпжат да разгпвараат и разменуваат искуства 

 

 Пп сетп пна щтп гп ппминавте ставате 
струшни. 
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ЗАППМНЕТЕ: 
 

Акп бпледувате пд туберкулпза или 
резистентна туберкулпза никпгащ не сте сами 
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