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MOŻE MNIE DOTYCZYĆ

Podróżowałeś w
regionach, w którym gruźlica
jest powszechna?

Bezzwłocznie skontaktuj się z lekarzem
W razie jakichkolwiek pytań na temat gruźlicy,
należy skontaktować się z FARES (Fundusz
Zaburzenia Układu Oddechowego)
Strona internetowa: www.fares.be
Telefon: 02 512 29 36
Mail : info@fares.be

Wczesne wykrycie choroby i leczenie chorego ma w przypadku
gruźlicy efekt zapobiegawczy.
Możecie Państwo otrzymać wsparcie finansowe lub bezpłatne badanie
na obecność gruźlicy, jak i również leczenie (pod określonymi warunkami).

Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 542 12 11 / Fax : +32 (0)2 542 12 51
info@one.be - ONE.be

ONE.be
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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REGIONY W KTÓRCH GRUŹLICA JEST NADAL
SPOTYKANA

GRUŹLICA

Jest to choroba zakaźna.
Kiedy osoba zakażona kaszle,
mówi i kicha, mikroby i bakterie
obecne w płucach rozprzestrzeniają się
w powietrzu.

• Europa Centralna i Wschodnia

Każdy może być
zakażony
Zwłaszcza małe
dzieci.

Nieustający kaszel

Zmęczenie

Umiarkowana gorączka
(38°)

Pocenie się nocą

Regiony niskiego ryzyka

OBJAWY CHOROBY: Niekoniecznie wszystkie objawy występują równoczenie.

Plucie krwią

Utrata masy ciała
lub stagnacja wagi u
dziecka

U MŁODYCH DZIECI CHOROBA MOŻE SIĘ BARDZO SZYBKO ROZWIJAĆ Z NIELICZNYMI OBJAWAMI LUB ICH
BRAKIEM.

• Afryka
• Azja, kraje Bliskiego Wschodu
• Ameryka z wyjątkiem USA i Kanady

Regiony wysokiego ryzyka

z chorym wdychacie mikroby.

(Bułgaria,, Polska, Rumunia, kraje dawnego Związku
Radzieckiego,)

Podczas regularnych i
bliskich kontaktów

JEST CHOROBĄ powodowaną
przez mikroby, bakterię Kocha (BK).
Najczęściej choroba ta obejmuje płuca
ale również kości i jelita, a nawet
nerki.

