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Матеріал для громадян, які прибувають із зони конфлікту
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОРОВ'Я
ВАЖЛИВО:
Відповідно до чинного законодавства, Румунія надає безкоштовну медичну допомогу, діагностику та
лікування всім іноземним громадянам або особам без громадянства, які прибувають із зони збройного
конфлікту в Україні. Ви маєте право на отримання медичної допомоги залежно від ваших потреб, включаючи
право на лікування від туберкульозу (ТБ) та ВІЛ/СНІДу.

УВАГА!
Туберкульоз – інфекційно-заразне захворювання з високою захворюваністю як в Україні, так і в Румунії.
Виявлення та лікування хворих на туберкульоз є пріоритетом, щоб запобігти передачі туберкульозу серед
інших. У Румунії надається безкоштовна діагностика та лікування у вигляді комбінації протитуберкульозних
препаратів протягом щонайменше 6 місяців. Туберкульоз повністю виліковується за умови, що лікування
проводиться послідовно, аж до його завершення!

1. Чи були у вас якісь із перерахованих нижче симптомів протягом останнього року?
a) Сухий або вологий кашель більше ніж 3 тижнів?

так

нi

b) Кровохаркання (кашель з кров'ю)?

так

нi

c) Незрозуміла втрата ваги?

так

нi

d) Лихоманка, озноб або нічна пітливість без відомої причини?

так

нi

e) Постійні труднощі з диханням?

так

нi

f) Незрозуміла втома?

так

нi

g) Біль у грудях?

так

нi

2. Чи мали ви контакти з кимось із активним туберкульозом протягом останнього року?

так

нi

3. Чи маєте ви хронічні захворювання або приймаєте ліки що пригнічують імунну систему?

так

нi

4. Ви лікуєтесь від туберкульозу?

так

нi

Якщо ви відповіли ТАК на будь-яке з наведених вище запитань, повідомте про це волонтера
або особу, яка вам допомагає. Вона допоможе вам зв’язатися з лікарем і отримати необхідні
послуги та лікування.
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Information material for citizens coming from the conflict zone
HEALTH INFORMATION

IMPORTANT
According to the legislation in force, Romania provides free medical care, diagnosis and treatment for all
foreign nationals or stateless persons coming from the area of armed conflict in Ukraine.
You have the right to receive medical care according to your needs, including the right to receive
treatment for Tuberculosis (TB) and HIV / AIDS.
ALSO IMPORTANT
Tuberculosis is an infectious disease with a high incidence in both Ukraine and Romania.
The identification and treatment of people with tuberculosis is a priority, so as to prevent the
transmission of TB among others.
Romania provides free diagnosis and treatment in the form of a combination of anti-tuberculosis drugs
for at least 6 months.
Tuberculosis is a completely treatable disease if the treatment is taken by the patient rigorously, until
its completion!
1. Have you had in the last few months:
a) A cough lasting more than 3 weeks?

YES

NO

b) Coughing up blood?

YES

NO

c) Weight loss?

YES

NO

d) Fever, chills or night sweats?

YES

NO

e) Persistent short breath?

YES

NO

f) Inexplicable fatigue?

YES

NO

g) Chest pain?

YES

NO

2. Have you had contact with someone with active TB in the last year? YES

NO

3. Do you know you have a chronic medical condition or are you
taking medications that suppress your immune system?

YES

NO

4. Are you currently being treated for tuberculosis?

YES

NO

If you answered YES to any of the above questions, please notify the volunteer or the person
helping you. He / she will help you get in touch with a doctor and get the medical care you need.
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