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Ați călătorit în regiuni
în care tuberculoza este
frecvent întâlnită ?

Vorbiți cu medicul dvs, fără întârziere.

Pentru orice alta informație în legatură cu tuberculoza, va puteți adresa la
FARES (Fondurile pentru Afecțiuni Respiratorii)
Website : www.fares.be
Tel : 02 512 29 36
e-mail : info@fares.be

Depistat și tratat la timp, un bolnav de tuberculoza se vindecă.
Un ajutor ﬁnanciar sau acordarea unei gratuități (sub anumite condiții)
sunt posibile pentru depistare și tratament.

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
Cu sustinerea Federatiei Wallonia-Bruxelles si a
Loteriei Nationale.

ONE.be

Regiuni cu risc foarte ridicat

Când sunteți în contact
apropiat și regulat cu
această persoană, îi
respirați și micobii săi.

cauzată de microbi, bacilul Koch (BK).
Cel mai des, ea atinge plămânii dar și
oasele, intestinele, rinichii, …
Este o boală contagioasă.
Când persoana bolnavă tușește,
vorbește sau strănută, ea împrăștie în
aer microbii aﬂați în plămânii săi.

• Europa centrală și de est

ORICINE POATE FI
CONTAMINAT, ȘI ÎN
SPECIAL COPIII MICI.

Regiuni cu risc scazut

MANIFESTĂRILE BOLII : nu sunt toate prezente în același timp.

Tuse persistentă

Oboseală

Febră mică (38°)

Transpirație noaptea

Tuse insoțită de sânge

BOALA POATE SĂ SE DEZVOLTE RAPID LA COPII MICI, CU PUȚINE SAU FĂRĂ MANIFESTĂRI

Pierdere în greutate
sau greutate în
stagnare la copii

(Bulgaria, Polonia, România și țările din fostul URSS)

TUBERCULOZA E O BOALĂ

• Africa
• Asia și Orientul Mijlociu
• America, cu excepția Canadei și SUA

REGIUNI UNDE TUBERCULOZA E FRECVENT INTÂLNITĂ

