Листівка для переміщених осіб з України
про медичний огляд клініки Карла Тіма Котбус/Хозебуз
Ви в’їхали до землі Бранденбург як переміщена особа з України і проходить медичний
огляд у відповідальній клініці Карла Тіма. Метою обстеження є якнайшвидше виявлення
та лікування інфекційних захворювань та вжиття заходів для запобігання їх
подальшому поширенню. Розслідування в першу чергу у ваших власних інтересах, але
також і в інтересах людей, які живуть з вами в квартирі.
Обстеження включає загальний фізикальний огляд (в обсязі, необхідному для
виявлення інфекційного захворювання), рентгенограму грудної клітки (з 15 років) або
шкірну пробу на туберкульоз у дітей до 15 років та у вагітних з 13-річчя аналіз крові на
гепатити А і В (інфекційну жовтяницю) і на імунітет до кору, паротиту, краснухи та
вітряної віспи. При підозрі на захворювання проводиться аналіз калу на збудників
кишкових інфекцій. Якщо лікар Carl-Thiem-Klinikum виявить ознаки інших захворювань,
можна також призначити додаткові обстеження.
Після завершення оглядів вам видадуть медичну довідку. Якщо необхідно запобігти
поширенню інфекційного захворювання або якщо є ознаки того, що у вас є
захворювання, яке потребує лікування, Carl-Thiem-Klinikum передасть результати тесту
іншим відповідальним органам.
В інших випадках результати тестування будуть передані іншим органам лише за
умови Вашої згоди.
Додаткову інформацію про медичне обслуговування шукачів притулку можна отримати
в Центральному імміграційному управлінні та клініці Карла Тіма. Вас просять заповнити
надану вам форму анамнезу (запитання про історію хвороби) та передати її лікарю
клініки Карла Тіма, який проведе обстеження.
Також заповніть анкету для кожного з ваших дітей. Місцева клініка Карла Тіма може
запропонувати вам поради щодо СНІД/ВІЛ, гепатиту С та інших інфекцій, що
передаються статевим шляхом, а також відповідні лабораторні дослідження. Це має
сенс, якщо ви ризикуєте заразитися цими патогенами в минулому або якщо у вас були
симптоми, описані в минулому. Ці розслідування є абсолютно добровільними і
проводяться лише з вашої згоди. Звісно, ваші результати аналізів будуть оброблятися
конфіденційно.
Нотатки про хвороби
СНІД/ВІЛ-інфекція
СНІД – це назва імунодефіцитного захворювання, яке виникає в результаті зараження
вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) особливо
атакує та руйнує імунні клітини в організмі. Через кілька тижнів після інфікування ВІЛ
можуть з’явитися симптоми грипу, такі як лихоманка та болі в тілі. Подальший перебіг
ВІЛ-інфекції сильно відрізняється від людини до людини. Зростаюче ураження імунної
системи може в кінцевому підсумку призвести до серйозних інфекцій патогенами, які не
можуть зашкодити здоровій імунній системі, а також до рідкісних видів раку та
серйозних захворювань центральної нервової системи.

гепатит С
Зараження вірусом гепатиту С (HCV) часто залишається непоміченим. Тим не менш,
він є Вірусоносна людина заразна. При наявності ознак захворювання з’являються такі
симптоми, як втрата апетиту, виснаження, біль у м’язах і суглобах, біль у верхній
частині живота, нудота, блювота та невелика температура. Крім того, жовтіти можуть
шкіра і кон’юнктива ока. Хвороба ВГС рідко проходить сама. У трьох чвертях всіх
випадків перебіг стає хронічним. Через кілька років може виникнути серйозне ураження
печінки.
Сифіліс
Сифіліс (також званий сифілісом) є заразним захворюванням, поширеним у всьому світі.
Сифіліс викликається мікроскопічними бактеріями спіралеподібної форми. Сифіліс має
кілька стадій. Ознаки захворювання дуже різні і неоднозначні. Приблизно через 3 тижні
після зараження на місці входу збудника (наприклад, на статевих органах) можуть
утворюватися пухирі та виразки, які безболісні та спонтанно гояться. Однак інфекцію не
обов’язково перемогти, а може перейти в хронічний процес. Потім по всьому тілу можуть
з’явитися висипання і набряк лімфатичних вузлів. Через кілька років після зараження,
пошкодження різних органів, таких як серце, великі артерії,
печінка, кістки або нервова система.
Якщо сифіліс захворів під час вагітності, бактерії можуть завдати серйозної шкоди
майбутній дитині.

