
Tuberkulozes pacienta kontaktpersonu noteikšanas algoritms 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Acidorezistentās baktērijas 

2 M.tuberculosis komplekss 
3 Infekciozitātes periods ir atkarīgs no simptomu (piemēram, klepus) ilguma; ja nav zināms, tad trīs mēneši pirms 

saslimšanas gadījuma atklāšanas 
4 Infekciozitātes periods ir atkarīgs no simptomu (piemēram, klepus)  ilguma; ja nav zināms, tad viens mēnesis 

pirms saslimšanas gadījuma atklāšanas 
5 Kontaktpersonas pacienta dzīves vietā (kopā dzīvojošās personas) vai citas kontaktpersonas (radinieki, draugi), 

kuras bija tuvā kontaktā ar pacientu, tajā skaitā bieži apmeklēja pacienta dzīves vietu 
6 Bronhoskopija, intubācija, elpceļu sekrēta atsūknēšana, krēpu izdalīšanas veicināšanas procedūras, autopsija, 

respiratora fizioterapija, zobārstniecības un LOR procedūras u.tml.  
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Kontaktpersonu noteikšana, ja pacientam ir plaušu un/vai augšējo 

elpceļu tuberkuloze 

Nosaka infekciozitātes periodu3 

- Tuvas kontaktpersonas5 

- Kontaktpersonas 

uzturēšanās vietā ar 

kopējo (kumulatīvo) 

ekspozīcijas laiku ≥40 st. 

Jebkuras lokalizācijas tuberkuloze 

neatkarīgi no bakterioloģiskās 

atradnes vai tuberkulozes infekcija  

- Tuvas kontaktpersonas5 

- Kontaktpersonas, kas bija tuvā 

un ilgstošā kontaktā ar 

tuberkulozes pacientu 

uzturēšanās vietā 

Infekcijas avota noteikšana, 

ja pacients ir jaunāks par 

pieciem gadiem 

Krēpās 

bakterioskopiski 

konstatētas 

ARB1  

Krēpās bakterioskopiski 

nav konstatētas ARB, bet 

materiālā no elpceļiem 

konstatētas TM2 

bakterioloģiski vai ar 

molekulārās diagnostikas 

metodi 

Krēpās bakterioskopiski 

nav konstatētas ARB, 

bet ir destrukcijas 

dobumi plaušās 

(ieskaitot autopsijas 

atradni) 

- Tuvas kontaktpersonas5 

- Kontaktpersonas uzturēšanās vietā ar kopējo 

(kumulatīvo) ekspozīcijas laiku ≥8 st. 

- Ārstniecības personām – piedalīšanās augsta 

riska procedūrās6 bez individuālajiem 

aizsarglīdzekļiem 

Nosaka infekciozitātes 

periodu4 


