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Τρεις φίλοι, η Τόνια, η Φιφή και ο Άκης θέλουν να παίζουν μαζί.



Όταν πάνε να κάνουν ποδήλατο, της Φιφής της κόβεται γρήγορα η ανάσα, και  ο Άκης 
κουράζεται  γρήγορα.  Μερικές φορές βήχουν. 

Η Τόνια λέει «ανησυχώ, επειδή οι φίλοι μου δυσκολεύονται να συνεχίσουν στο παιχνίδι.» 



Η Φιφή κάπου-κάπου βήχει και ξεφυσάει και μερικές φορές  αυτό χειροτερεύει. 



Ο Άκης χάνει βάρος. 

Ο Άκης αρχίζει να βήχει. Ο βήχας 
του Άκη κρατάει περισσότερο από 
ένα μήνα. 

Ο Άκης 
ιδρώνει το 

βράδυ. 

Ο Άκης δεν μπορεί πια να ακολουθήσει τη 
Φιφή και την Τόνια όταν κάνουν ποδήλατο. 



Ο γιατρός ακούει το στήθος τους 
και ακούει πώς αναπνέουν. 

Η Φιφή και ο Άκης πάνε στο γιατρό. 



Μερικές φορές ένας γιατρός μπορεί να 
χρησιμοποιήσει και άλλες εξετάσεις, όπως 

ακτινογραφία θώρακα ή επίχρισμα 
πτυέλων. Ο γιατρός δε χρειάζεται να κάνει 

πάντα αυτές τις εξετάσεις. 



Ο γιατρός λέει ότι η Φιφή έχει άσθμα. 

Η Φιφή συζητά με το γιατρό τι πρέπει 
να κάνει για το άσθμα. 



Η θεραπευτική αγωγή βοηθά τη Φιφή να κάνει 
ξανά ποδήλατο με τον Άκη και την Τόνια ξανά. 

Τι αθλήματα κάνεις; 

«Χαίρομαι πολύ που 
η Φιφή μπορεί 
ακόμα να κάνει 
αθλήματα μαζί 

μου.», λέει η Τόνια 



Ο Άκης έχει φυματίωση και 
πηγαίνει για θεραπεία. 

Ο μπαμπάς του Άκη πηγαίνει 
επίσης για θεραπεία. 



Οι συγγενείς και οι φίλοι βοηθούν την οικογένεια του Άκη όσο λείπουν για θεραπεία. 



«Λυπάμαι που ο Άκης είναι άρρωστος, αλλά χαίρομαι 
που παίρνει φάρμακα για να γίνει καλά.  Ανυπομονώ 
να πάμε πάλι για ποδήλατο.» λέει η Τόνια. 

«Ο Άκης λείπει για θεραπεία και δεν θα μπορώ να τον 
βλέπω για λίγο καιρό. Αναρωτιέμαι, τι μπορώ να κάνω 
εγώ γι αυτόν;»



Η Τόνια και η Φιφή στέλνουν 
μηνύματα στο κινητό του Άκη. 

Η Τόνια και η Φιφή γράφουν 
γράμματα στον Άκη.

Η Τόνια και η Φιφή παίρνουν 
τηλέφωνο τον Άκη. 

Η Τόνια και η Φιφή 
στέλνουν  e-mail στον Άκη. 



Μετά από λίγο καιρό ο Άκης νοιώθει 
καλύτερα.  Σταματάει να βήχει, όμως 
πρέπει να συνεχίσει τη θεραπεία για 
αρκετούς μήνες.  Αν ολοκληρώσει αυτή 
τη θεραπεία δε θα αρρωστήσει ξανά. 



Κάνουν και άλλες οικογένειες εξέταση φυματίωσης, 
αλλά δεν τους βρίσκουν φυματίωση. 

Οι καλές συνθήκες υγιεινής βοηθούν να καταπολεμήσουμε 
την εξάπλωση των μικροβίων που προκαλούν τη φυματίωση. 



Ο Άκης ολοκληρώνει τη θεραπεία. 

Ο μπαμπάς του Άκη επίσης ολοκληρώνει τη θεραπεία. 



Η Τόνια είναι χαρούμενη. 

Η Τόνια λέει «είμαι τόσο χαρούμενη που ο Άκης 
ολοκλήρωσε τη θεραπεία και έτσι μπορούμε να 
κάνουμε πάλι ποδήλατο μαζί.». 



Η φυματίωση είναι λιγότερο πιθανό να εξαπλωθεί (στο χωριό) αν: 
• Περισσότεροι άνθρωποι εξετάζονται για φυματίωση. 
• Οι άνθρωποι με φυματίωση κάνουν θεραπεία. 
• Οι άνθρωποι με φυματίωση ολοκληρώνουν το πρόγραμμα θεραπείας τους. 






