
Ar tuberkulozi var saslimt 
ikviens!

Man noteikti jādodas pie ārsta, 
ja pēdējo triju nedēļu laikā man 

ir bijuši šādi simptomi:  

Tuberkulozi var izārstēt, ja laicīgi nosaka diagnozi un ievēro ārstēšanu, 
ko nozīmējis ārsts!

Tuvākā vieta, kur vērsties pēc palīdzības:

Man ir lielāks risks saslimt ar tuberkulozi (TB), ja
  es lietoju narkotikas, īpaši, ja es tās injicēju
  es esmu HIV pozitīvs(–a)
  es lietoju alkoholu biežāk nekā četras reizes nedēļā 
 es nesen esmu bijis(-usi) ciešos kontaktos ar TB slimnieku
 es esmu slimojis(-usi) ar TB

ēstgribas zudums

svīšana naktī

vājums, nogurums

klepus, kas ilgst vairāk 
par 3 nedēļām

svara zudums

klepojot parādās 
asinis vai krēpas

drudzis, drebuļi

Materiāls izstrādāts projekta „Sabiedrības veselības sistēmas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšana cīņai ar tuberkulozes epidēmiju 
paaugstinātā riska grupās –TUBIDU” (nr 20101104) ietvaros, kas ticis finansēts no Eiropas Savienības Sabiedrības veselības programmas.

Visvairāk apdraudēti ir bērni 
vecumā līdz pieciem gadiem, 
tomēr risks inficēties ar HIB 
pastāv jebkurā vecumā.

Infekcijas avots ir slims cilvēks 
vai cilvēks, kuram netiek novērotas 
slimības pazīmes, bet kurš ir infekcijas 
izraisītāja nēsātājs. Baktērijas lokalizējas 
aizdegunē un izplatās gaisa pilienu 
ceļā, inficētajam cilvēkam runājot, 
klepojot, šķaudot. Vesels cilvēks ar 
Hib inficējas, ieelpojot gaisu, kas 
satur šos pilienus. Infekcija izplatās, 
baktērijai nokļūstot organismā caur 
deguna un mutes gļotādu. Laiks 
no brīža, kad Hib baktērija iekļūst 
organismā, līdz saslimšanai parasti ilgst 
no 2 līdz 4 dienām.

Kā var inficēties ar Hib infekciju?

Kurš var saslimt  
ar Hib infekciju?

Kādi ir invazīvas Hib infekcijas simptomi?

b tipa Haemophilus 
influenzae infekcija

Invazīva Hib slimība var izpausties dažādos veidos. Bērniem no 6 mēnešu vecuma līdz 2 gadu vecumam visbiežāk 
sastopams ir meningīts (smadzeņu apvalku iekaisums). Hib meningīta simptomi ir tādi paši kā jebkāda cita 
meningīta simptomi ieskaitot drudzi, sprandas stīvumu, krampjus, galvassāpes, pastiprinātu acu jutību pret gaismu, 
vemšanu, apmiglotu apziņu.

Otra visbiežāk sastopamā invazīvas Hib infekcijas izpausme ir septicēmija. Tā ir baktēriju un to toksīnu iekļūšana 
asinīs un izpaužas kā drudzis, bālums, zems asinsspiediens, paātrināta sirdsdarbība. Invazīvas Hib infekcijas 
septicēmija var attīstīties jebkurā vecumā. 

Hib var izsaukt arī epiglotītu – uzbalseņa un apkārtējo audu tūsku, ko pavada drudzis, elpošanas grūtības, 
uzbudināmība, pastiprināta siekalošanās. Epiglotīts ir nopietns stāvoklis, kas var būt par iemeslu elpošanas orgānu 
obstrukcijai. Epiglotīts biežāk ir sastopams bērniem vecumā no pieciem līdz 10 gadiem. 

b tipa Haemophilus influenzae (Hib) ir baktērija, kas 
var izraisīt dažādas slimības izpausmes, sākot no 
viegliem elpceļu infekcijas simptomiem un beidzot 
ar smagām invazīvām saslimšanām kā sepse vai 
meningīts. 


