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Vrydag 22 Maart 2019 Gesond

Het jy geweet?
Maart is Tuberkulosebewusmakingsmaand.

Wat is TB?

Maart

Soorte TB-infeksies

TB is ’n longsiekte wat deur die
bakterie Mycobacterium tuberculosis
veroorsaak word. Die bakterie kan
gedeeltes van die long vernietig wat
dit dan moeilik maak om asem te
haal.
TB word gewoonlik deur TB-lyers
se hoese en niese versprei deurdat
die piepklein bakterieë in dié vogdruppels in die lug bly sweef en deur
ander ingeasem word.
Dikwels toon lyers min of geen simptome nie en is onbewus dat hulle TB
onder lede het. Die bakterieë kan dus
onbewustelik versprei en so ander
aantas.

Tuberkulose (TB) is hoogs aansteeklik
en een van die wêreld se gevaarlikste
siektes.

Suid-Afrika het
van die hoogste
TB-syfers in
die wêreld.

Daar is twee: latente
TB-infeksie en aktiewe TB-infeksie.

Mycobacterium tuberculosis

Faktore wat bydra tot die verspreiding van TB

TB veroorsaak
jaarliks sowat
100 000 sterftes
in Suid-Afrika.

• As jy in beknopte of armoedige
toestande woon.
• Gebrekkige toegang tot mediese sorg en 		
behandeling.
• ’n Gebrek aan bewusmaking.
• As jy nie gediagnoseer word nie.
• As jy nie die behandeling voltooi nie.

Dié siekte
versprei vinnig

Tekens en simptome

Hoes vir meer as
twee of
drie weke aaneen

Sukkel om asem
te haal

Gewigsverlies

Aktiewe TB: Kom voor
wanneer die liggaam se
immuunstelsel verswak en
die latente TB gereaktiveer
word, wat dan lei tot die
siekte.

Behandeling

Nagsweet

Gewrigspyn

Hoes bloed

• Indien daar geen komplikasies is nie, kan TB 		
maklik genees word.
• Mits die pasiënt by die behandelingsplan hou 		
en dit deeglik volg, kan TB binne ses tot nege 		
maande genees word.
• TB word behandel met ’n gekombineerde 		
dosis anti-TB-medisyne wat daagliks geneem 		
moet word.
• Pasiënte moet ook gereelde toetse onder-		
gaan voordat hulle as genees verklaar word.
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Moegheid

Latente TB: Kom voor
wanneer die immuunstelsel sterk is en die liggaam
’n letselweefsel rondom
die bakterieë vorm wat dit
na die long vervoer. Daar is
geen simptome nie,
die aangetaste
persoon
voel
ook nie
sleg nie en
is heeltemal
onbewus daarvan, X-strale
en toetse sal nie die siekte
bevestig nie en dit is nie
aansteeklik nie. In SuidAfrika het bykans 80%
van aangetaste persone
latente TB.

Borspyn

Koors

Geen eetlus
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