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Информације о Вашем здравственом прегледу
Сви тражиоци азила се подвргавају лекарском прегледу како би се открило евентуално
постојање преносивих болести и како би оне могле бити одговарајуће лечене.
Ови прегледи су законски обавезни (чл. 62. Закона о азилу) и бесплатни су.
Ако тражилац азила одбије лекарски преглед према чл. 62. Закона о азилу надлежни орган
власти у случају нужде може да спроведе преглед присилним средствима.

У оквиру прегледа прикупљају се одређени подаци о Вашем здрављу (резултати прегледа плућа,
крви и у случају потребе резултати прегледа столице). Ови подаци су неопходни како би се брзо
открило постојање неке преносиве болести и како би она у одређеном случају могла бити лечена
са циљем заштите других особа од заразе.
Резултати испитивања се саопштавају органу власти које је надлежно за Ваш смештај. Ако се
открије да болујете од неке заразне болести бићете обавештени и одговарајуће лечени. Биће
информисана и Здравствена служба надлежна за Ваше место становања (чл. 62. Закона о азилу и
чл. 25., 28. Закона о заштити од заразних болести).
Можете погледати Ваше медицинске налазе и затражити њихову копију.
Преглед плућа (рендген)
(по навршетку 15. године живота на плућне заразне болести)
 Туберкулоза је заразна болест плућа која, ако се не лечи, разара плућа и може да доведе до
смртног исхода. Болест почиње најчешће без тегоба, док се у каснијој фази јавља кашаљ,
долази до губитка телесне масе или знојења. Туберкулоза плућа се може открити на
рендгенском снимку а затим лечити применом лекова. Непрепозната туберкулоза може да
има за последицу обољење других органа и њихово трајно оштећење. Због тога је рано
откривање туберкулозе рендгенским прегледом веома важно.
 Код деце или трудница се уместо рендгенског прегледа плућа врши преглед крви
(IGRA-тест).
Преглед крви
(на заразне болести у крви и у jetpи)
 Хепатитис Б: заразна вирусна инфекција која се може пренети путем крви или сексуалним
путем. Проузрокује запаљење јетре.
 ХИВ I и II: заразна вирусна инфекција која се може пренети путем крви или сексуалним
путем. Проузрокује АИДС (синдром стечене имунодефицијенције) и ако се не лечи доводи
до смртног исхода.
Преглед столице
(у случају потребе врши се преглед на присуство заразних болести у цревима), нпр. код пролива
или постојања симптома болести код особа са којима сте били у контакту.
 Група изазивача цревних болести (тифус, паратифус и ентеритис): преглед на бактерије које
могу да проузрокују пролив.
 Цревни паразити (нпр. глисте).
Вакцинација
Вакцинација спада у најделотворније превентивне мере у медицини.
Она штити од заразних болести.
 Да би сте вакцинацијом заштитили себе и Вашу породицу од заразних болести као што су
нпр. мале богиње потребно је да се обратите медицинској служби установе или локалном
лекару. Вакцинација је бесплатна.
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Преглед крви

По навршетку 15. године живота: Хепатитис Б, ХИВ I и II
Код деце или трудница: тест на туберкулозу

Преглед столице

У случају потребе врши се преглед на присуство цревних
бактерија и цревних паразита, нпр. код пролива

Вакцинација

Свим тражиоцима азила понуђена је бесплатна вакцинација
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