
Tuberculoză (TBC)
Tuberculoză (TBC) este o boală cauzată de bacterii. Cel mai adesea, TBC apare la plămâni, dar 
poate apărea şi în alte părţi ale corpului (de exemplu, la schelet, la nodulii limfatici sau la creier).

• TBC este o boală tratabilă şi vindecabilă

• Controlul pentru TBC şi medicamentele pentru TBC sunt gratuite în Norvegia

Cum te îmbolnăveşti de TBC? 
Când o persoană care suferă de TBC la plămâni tuşeşte sau strănută, bacteriile sunt răspândite în 
aer prin picăturile de salivă, care sunt prea mici pentru a fi văzute cu ochiul liber. Persoanele care 
respiră aerul cu aceste picături de salivă se pot îmbolnăvi de TBC. Bacteriile nu se răspândesc cu 
uşurinţă, prin urmare cel mai adesea te poţi îmbolnăvi de la cineva cu care ai contact apropiat, cum 
ar fi un membru al familiei.

Simptomele TBC 
Cel mai des întâlnite simptome ale 
TBC sunt:
• tusea care durează 2–3 săptămâni

sau mai mult
• pierderea apetitului
• pierderea în greutate (slăbeşti)
• te simţi slăbit şi obosit
• ai febră o perioadă de timp
• transpiri noaptea
• umflături sau noduli pe gât, la subraţ

sau în zona inghinală

Examen obligatoriu de tuberculoză 
Unele grupuri de persoane sunt obligate să se supună unui examen de tuberculoză. Acest 
lucru este valabil, printre altele, pentru persoanele care provin din țări în care tuberculoza 
este frecventă și care vor rămâne în Norvegia mai mult de trei luni. Metoda de examinare 
variază între diferitele grupuri și poate consta într-o radiografie a plămânilor, un test de 
sânge, un test cutanat sau întrebări despre expunerea la infecție.

Scopul examinării este de a detecta boala cât mai devreme posibil, astfel încât să poată fi administrat tratament și să se prevină 
răspândirea în continuare a bolii.

O persoană care are unul sau mai multe dintre aceste simptome 
trebuie să meargă la medic.
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