Anexa 1
(la cifra 1 nr. 2.3., fraza 1)
Foaie informativă pentru solicitanţii de azil
privind consultaţia medicală efectuată de către oficiile de sănătate
Aţi venit în landul Sachsen ca solicitant de azil şi veţi beneficia de o consultaţie medicală
efectuată de către oficiul de sănătate abilitat. Prin această consultaţie se urmăreşte a se
depista cât mai repede bolile contagioase, a le trata şi a lua măsuri pentru a nu se răspândi
mai departe. Această consultaţie serveşte de aceea în primul rând interesului dvs., dar şi
interesului persoanelor care locuiesc împreună cu dvs. într-o comunitate locativă.
Consultaţia constă într-un consult corporal general (în măsura în care este necesar pentru
depistarea unei boli contagioase), o radiografie a toracelui (începând de la împlinirea vârstei
de 15 ani), respectiv un test cutanat pentru tuberculoză (test IDR) la copii până la vârsta de
15 ani şi la gravide, în plus, de la vârsta de 13 ani într-o analiză a sângelui privind hepatita A
şi B (hepatită infecţioasă), precum şi de imunitate faţă de rujeolă (pojar), oreion, rubeolă şi
vărsat de vânt. În caz de suspiciune, se va efectua şi o analiză a scaunului privind germenii
unei infecţii intestinale.
În măsura în care medicul de la oficiul de sănătate constată indicii privind prezenţa altor boli,
pot fi ordonate şi alte analize mai complexe.
După încheierea consultaţiilor, se va întocmi pentru dvs. o adeverinţă medicală.
Dacă pentru evitarea răspândirii mai departe a unei boli contagioase este necesar, respectiv
rezultă indicii că la dvs. există o îmbolnăvire ce necesită tratament, oficiul de sănătate va
transmite mai departe rezultatele analizelor la alte servicii competente.
În alte cazuri, rezultatele analizelor vor fi transmise mai departe altor servicii doar dacă dvs.
vă daţi acordul în acest sens.
Alte informaţii privind îngrijirea medicală a solicitaţilor de azil obţineţi de la Zentrale
Ausländerbehörde (prescurtat ZAB - Autoritatea centrală pentru străini) şi de la
Gesundheitsamt (Oficiul de sănătate) de care veţi aparţine mai târziu.
Sunteţi solicitat să completaţi chestionarul de anamneză (întrebări privind istoricul bolilor) ce
v-a fost înmânat şi să-l predaţi medicului de la oficiul de sănătate care va efectua consultaţia.
Vă rugăm să completaţi şi pentru fiecare copil al dvs. câte un chestionar.
O consiliere privind SIDA/HIV, hepatită C sau alte infecţii cu transmitere sexuală, precum şi
testele de laborator corespunzătoare, vi se pot oferi în caz de necesitate, în afara acestei
prime consultaţii, de către oficiul local de sănătate abilitat. Acest lucru este indicat dacă la
dvs. există un risc că în trecut v-aţi contaminat cu aceşti germeni sau dacă în trecut la dvs.
au apărut semnele descrise ale unei boli. Aceste consultaţii sunt absolut benevole şi se
efectuează doar cu consimţământul dvs. Rezultatele analizelor dvs. sunt desigur păstrate
confidenţial.

Informaţii privind bolile
Infecţie SIDA/HIV
SIDA este o boală de imunodeficienţă care apare ca urmare a unei infecţii cu virusul
imunodeficienţei umane (HIV). Virusul imunodeficienţei umane (HIV) atacă şi distruge în
special celulele sistemului imunitar din organism.
La câteva săptămâni după infectarea cu HIV pot să apară mai întâi simptome asemănătoare
gripei, cum ar fi febra şi dureri articulare. Evoluţia în continuare a infecţiei cu HIV este foarte
diferită de la individ la individ. Deteriorarea progresivă a sistemului imunitar poate duce în
cele din urmă la infecţii grave cu agenţi patogeni care în mod normal nu pot dăuna unui
sistem imunitar sănătos, precum şi la forme de cancere rare şi boli grave ale sistemului
nervos central.
Hepatită C
O infecţie cu virusul hepatitei C (VHC) rămâne adesea neobservată. Cu toate acestea,
persoana purtătoare de virus este contagioasă. Dacă apar simptome, acestea sunt:
pierderea poftei de mâncare, oboseală, dureri musculare şi articulare, dureri în etajul
abdominal superior, greaţă, vărsături şi febră uşoară. În plus, pielea şi conjunctiva ochiului
se pot colora în galben. Rareori o boala HCV se vindecă de la sine. În trei sferturi dintre
cazuri infecţia devine cronică. După câţiva ani, drept consecinţă pot apărea leziuni hepatice
grave.
Sifilis
Sifilisul (numit şi lues) este o boală infecţioasă răspândită în întreaga lume. Sifilisul este
cauzat de bacterii microscopice în formă spiralată. O îmbolnăvire cu sifilis evoluează în mai
multe stadii, simptomele fiind foarte diferite şi ambigue.
După aproximativ 3 săptămâni de la infecţie, la locul de intrare a agentului patogen (de
exemplu la organele sexuale) pot apărea vezicule, iar mai târziu ulcere, care sunt
nedureroase şi se vindecă spontan. Dar infecţia nu este astfel neapărat învinsă, ci se poate
transforma într-un proces cronic. Atunci pot apărea pe tot corpul erupţii şi umflături ale
ganglionilor limfatici (limfadenopatie). După mulţi ani de la infecţie se pot produce leziuni
grave ale diferitelor organe, cum ar fi ale inimii, aortei, ficatului, oaselor şi ale sistemului
nervos. În cazul în care sifilisul este dobândit în timpul sarcinii, bacteriile pot determina
leziuni grave ale copilului nenăscut.

