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(ALBANAIS)

Tuberkulozi është sëmundje infektive ngjitëse që transmetohet nëpërmjet ajrit që hyn në rrugët e
frymëmarrjes në mjedisin e një personi të prekur nga tuberkulozi i mushkërive. Kjo sëmundje
mjekohet me antibiotikë.
Simptomat e sëmundjes janë :
kollë
temperaturë
djersitje natën
rënie në peshë
lodhje
Përsa i përket një personi bartës të kësaj sëmundjeje ngjitëse :
Ju njihni ndoshta një person të prekur nga sëmundja e tuberkulozit, ose jeni me origjinë nga një
krahinë ose nga një shtet ku ka pasur bartës të tuberkulozit.
Në rast se personi ka këto simptoma duhet të konsultojë mjekun e vet ose të paraqitet në spital për
konsultim pa humbur kohë.
Për të gjithë personat që kanë qenë në kontakt me një person të sëmurë rekomandohet bërja e një
radiografie të mushkërive. Dhe fëmijët, që janë më të ndjeshëm, duhet të çohen për kontroll
mjekësor.
Një propozim tjetër është edhe kryerja e testeve që kanë për qëllim gjetjen e infeksionit.
Në Caen, nëse keni vështirësi për t’u pajisur me sigurim shëndetësor , mos ngurroni të paraqiteni
pranë Shërbimit PASS të Klinikës ‘Clinique de la Miséricorde’ për të bërë këtë radiografi falas, kjo
është një fotografi e mushkërive.
Shërbimi ndodhet në adresën : 49 rue Gémare në CAEN,
në mëngjes, nga e hëna deri të premten, s’ka nevojë për takim.

Kjo është një informatë e Qendrës kundër Tuberkulozit të Calvados CPMI CAEN
Tel. 02 31 38 51 58 49 rue Gémare CAEN
e cila ka aktivitet të përbashkët me Permanencën* e të Drejtës për kurim pranë ‘Clinique de la
Miséricorde’ në CAEN dhe me PASS-et e tjera të departamentit.
Nëse dikush ka nevojë për ndihmë mjekësore urgjente
duhet thirrur nga telefoni numri 15
për të kërkuar ndihmë
*Shërbim me orar të pandërprerë

