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Информативен лист за апликанти за азил
за лекарскиот преглед од страна на здравствените служби
Вие допатувавте како апликант за азил во слободната земја Саксонија и ќе бидете
лекарски прегледани од страна на надлежната здравствена служба. Со прегледот
треба што е можно поскоро да бидат идентификувани и третирани преносни болести
како и да бидат преземени мерки против нивно натамошно проширување. Прегледот
во прв ред е во Ваш личен интерес, но и во интерес на лицата што живеат заедно со
Вас во една стамбена заедница.
Прегледот се состои од еден општ преглед на телото (доколку тоа е неопходно за
утврдување преносна болест), рентгенско снимање на градниот кош (од 15 години)
односно кожен тест за туберкулоза кај деца на возраст до 15 како и кај бремени жени,
понатаму кај лица на возраст од 13 години контрола на крв по однос на хепатитис А и Б
(инфективна жолтица) како и по однос на имунитетот против сипаници, заушки,
рубеола и варичела. Во случај на постоење сомнеж од болест се извршува проверка
на столица по однос на предизвикувачи на цревни инфекции.
Доколку лекарот од здравствената служба констатира можности за други болести,
можно е да бидат наложени и натамошни испитувања.
По завршувањето на прегледите за Вас ќе биде подготвена лекарска потврда.
Доколку за цели на спречување на натамошното проширување на преносната болест е
неопходно односно доколку кај Вас се појават можности од појава на заболување, за
коешто е неопходен третман, во тој случај здравствената служба ќе ги проследи
резултатите од прегледите до други надлежни служби.
Во останатите случаи резултатите од прегледите ќе бидат проследени до други служби
само доколку Вие сте согласни со тоа.
Други информации за медицинските услуги за баратели на азил можете да добиете во
Централната служба за странци (Zentrale Ausländerbehörde) како и во здравствената
служба што подоцна ќе биде надлежна за Вас.
Од Вас се бара да го пополните прашалникот што Ви е даден (прашања за историја на
болести) и да му го предадете истиот на лекарот при здравствената служба, кој ќе го
спроведе прегледот.
Ве молиме да пополните по еден прашалник и за секое Ваше дете.
Советување во врска со АИДС/ХИВ, хепатитис Ц и други сексуално преносливи
инфекции како и соодветни лабораториски тестови можат по потреба да Ви бидат
понудени од локално надлежната здравствена служба, вон рамките на првиот преглед.
Тоа се чини разумно доколку кај Вас постои ризик, дека во минатото сте се заразиле со
такви предизвикувачи или доколку во минатото кај Вас се појавиле опишаните знаци на
болеста. Ваквите испитувања се сосем доброволни и се извршуваат само со Ваша
согласност. Се разбира, резултатите од испитувањата ќе бидат третирани доверливо.

Упатства за болестите
АИДС/ХИВ инфекција
АИДС е ознака за болест што го слабее имунитетот, а којашто се појавува како
последица на заразување со човечки вирус што го намалува имунитетот (ХИВ).
Човечкиот вирус што го намалува имунитетот (ХИВ) ги напаѓа и ги уништува особено
одбрамбените ќелии во телото.
Неколку недели по заразувањето со ХИВ најпрво може да се појават тегоби слични на
грип како што се температура или болки во екстремитетите. Натамошниот тек на
инфекцијата со ХИВ е индивидуален и сосем различен. Како последица на
зголеменото оштетување на одбрамбениот систем таа може да доведе во крајна
линија до тешки инфекции со предизвикувачи, што воопшто не му помагаат на еден
здрав одбрамбен систем и можат да доведат до ретки заболувања од рак како и до
тешки заболувања на централниот нервен систем.
Хепатитис Ц
Заразувањето со вирусот хепатитис Ц (HЦВ) честопати останува незабележано. И
покрај тоа човекот што го носи вирусот е заразен. Доколку постојат знаци на болеста,
се појавуваат тегоби како немање апетит, истоштеност, болки во мускулите и
зглобовите, болки во горниот дел од стомакот, гадење, повраќање и лесна
температура. Освен тоа може да пожолтат кожата и мрежницата на окото. Само во
ретки случаи заболувањето со ХЦВ може да се излечи само од себе. Во три четвртини
од сите случаи текот станува хроничен. По неколку години можат да се создадат
тешки оштетувања на црниот дроб.
Сифилис
Сифилисот (наречен и „Луес“) претставува глобално распространета, заразна болест.
Сифилисот се предизвикува од микроскопски мали бактерии со спирална форма.
Заболувањето со сифили протекува низ повеќе стадиуми. Притоа знаците на болеста
се мошне различни и повеќезначни.
Околу 3 недели по заразувањето можно е да се формираат меурчиња, а подоцна и
чирови на местото на пристапувањето на предизвикувачите (на пример полови
органи), кои се безболни и кои спонтано заздравуваат. Но, тоа не значи дека
инфекцијата е победена, туку дека таа преминува во еден хроничен процес. По
целото тело може да се појават осипи и отоци на лимфните јазли. Повеќе години по
заразувањето може да дојде до - најчесто трајни - оштетувања на различни органи
како на срце, голема артерија на глава, црн дроб, коски односно нервен систем.
Доколку во текот на бременоста се стекне сифилис, бактериите можат да
предизвикаат тешки оштетувања на плодот.

