Це довідковий документ.
Офіційним документом є японський документ, виданий центром громадського здоров’я.

⑥
Якщо у вас діагностовано туберкульоз і ви
госпіталізовані ... ( Стаття 37 )

★ Що таке туберкульоз?
Туберкульоз – це захворювання, коли людина вдихає туберкульозні палички що викликає запалення ,переважно
в легенях. Якщо хвороба протікає легко і не викликає туберкульозну палицю на язиці, немає ризику заразити
оточуючих.
Якщо у вас на язику є туберкульозні палички, вони можуть розповсюджуватися, коли ви кашляєте або чхаєте, а
якщо люди навколо вас вдихають бактерію, ви можете заразитися. (Навіть якщо ви заразилися туберкульозом, ви
не завжди хворієте.)
Туберкульоз – це захворювання, яке можна вилікувати, якщо приймати ліки правильно (зазвичай протягом 6
місяців і більше) відповідно до вказівок лікаря.
★ Повідомлення про туберкульоз
Оскільки туберкульоз є інфекційним захворюванням, лікар, який його діагностує, зобов’язаний повідомити до
медпункту адресу, ім’я, дату народження, стать, професію тощо.
Отримавши повідомлення від лікаря, центр охорони здоров’я запитає вас про ваші симптоми та умови життя за
допомогою інформації з медичного закладу та бесіди з вами чи вашою родиною.
★ Рекомендації щодо госпіталізації та захисту прав людини
Якщо центр охорони здоров’я визначить, що пацієнт є хворим на туберкульоз, який в результаті може заразити
туберкульозом людей, центр охорони здоров’я видасть «рекомендацію щодо госпіталізації на підставі Закону про
інфекційні захворювання» для госпіталізації до медичного закладу з туберкульозне вiддiлення.
З метою захисту прав пацієнтів стаціонарні пацієнти або їхні опікуни, які мають скарги, можуть звернутися до
Центру охорони здоров’я.
«Рекомендацію щодо госпіталізації» лікарня прийме після розгляду висновків експертів інфекційної комісії та
пацієнтів.

(Примітка) Якщо ви потребуєте госпіталізації через інші захворювання і немає ризику зараження, «рекомендації
щодо госпіталізації» не нададуть.

★ Система охорони здоров'я , що фінансується державою
Якщо ви потрапили до медичного закладу з туберкульозним , згідно з «Рекомендацією щодо госпіталізації»,
частина витрат на лікування в стаціонарі покриватиметься за рахунок державних витрат (залежно від вашого доходу,
усі витрати на лікування в стаціонарі лягатимуть на пацiента).
Центр громадського здоров’я видає «картку пацієнта» на підставі заяви про державні кошти та подає її до
медичного закладу для отримання державних витрат на медичні витрати.

★ Зверніться за медичним оглядом
Центр охорони здоров’я рекомендує, щоб члени сім’ї, які можуть бути інфіковані туберкульозом, або ті, хто
контактував із ними у повсякденному житті, за потреби проходили медичний огляд.

Для довідок та консультацій...

