
 

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY 

             (w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ) 

 

 

 

 

Gruźlica stanowi klasyczny przykład choroby społecznej, a więc związanej z warunkami bytowania: życia, 

(mieszkanie, odżywianie) pracy i wypoczynku. Jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię – prątek 

gruźlicy.  Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania , odkrztuszania , głośnego śmiechu , mówienia  

wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Zakażenie drogą powietrzną, zwane także inhalacyjnym jest  

najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nieleczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10-15 

osób. Turystyka oraz migracja zarobkowa ludzi z krajów ubogich o dużym nasileniu gruźlicy sprawia, że nie 

ogranicza się ona  do określonego kraju czy regionu. Jeżeli dochodzi do tego niekorzystna sytuacja 

społeczno-ekonomiczna i związane z nią takie czynniki takie jak: niedożywienie, złe warunki mieszkaniowe 

i sanitarne sprzyjające zakażeniom, wówczas gruźlica zaczyna stanowić poważny problem. Dlatego bardzo 

istotne jest wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe leczenie . 

Zadanie to ma spełnić program profilaktyki gruźlicy realizowany przez pielęgniarki środowiskowo-

rodzinne , we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 

Znajomość środowiska umożliwia pielęgniarce dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. 

Program adresowany jest do : 

 osób dorosłych , nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy , w tym w 

szczególności: 

 osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą  lub  osób u których 

stwierdza się  przynajmniej jedną z następujących  okoliczności   usposabiających : bezrobotny , 

niepełnosprawny , obciążony  długotrwałą chorobą , obciążony problemem alkoholowym  i/lub  

uzależnieniem od narkotyków , bezdomny 

Na czym polega  program : 

W ramach programu  pielęgniarka środowiskowo – rodzinna: 

 przeprowadza ankietę –wywiad w celu oceny stanu zagrożenia gruźlicą 

 w razie stwierdzenia potrzeby skierowania do dalszej diagnostyki  pielęgniarka kieruje pacjenta do 

lekarza POZ, który decyduje o wykonaniu koniecznych badań diagnostycznych i dalszym leczeniu 

specjalistycznym Ankieta jest poufna, zawiera pytania dotyczące między innymi ewentualnego 

kontaktu z osobami chorymi, warunków mieszkaniowych, bytowych i narażenia na czynniki 

szkodliwe (kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami  tp.), dolegliwości typu przewlekły kaszel, 

krwioplucie, duszność, nawracające zakażenia układu oddechowego czy gwałtowna utrata masy 

ciała. 

 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych w 

gabinecie zabiegowym 

 


