
Alex și Gabi merg la doctor





Alex și Gabi 
merg la doctor



ISBN: 978-1-925082-31-9
Creative commons copyright
Original English:  Paul Mason
Translated into Romanian by: Oana Ion
Images: Amelia Darmawan
Printed by Enculture Press





Trei prieteni, Mari, Alex și Gabi, sunt foarte încântați să se joace împreună. 



Când se plimbă cu bicicleta, Alex întâmpină dificultăți în a respira, 
și Gabi obosește foarte repede. Câteodată ei tușesc.

Mari spune: „Mă îngrijorează  deoarece prietenii mei se simt rău.”



Alex are o tuse și o respirație șuierătoare, 
care pot fi foarte urâte.



Gabi scade în greutate.

Gabi începe să tușească. Tusea lui 
Gabi durează  mai mult de o lună.

În timpul nopții, Gabi face febră și își udă 
patul cu transpirație.

Gabi nu mai poate să iasă să se 
plimbe cu bicicleta cu Alex și Mari.



Medicul îi ascultă în piept 
pentru a auzi cum respiră.

Alex și Gabi merg la un doctor.



Medicul poate folosi, de asemenea, și 
alte teste precum o radiografie a 

pieptului, un test de sânge, sau un 
examen al sputei. Dar medicul nu are 

întotdeauna nevoie de toate aceste teste.



Doctorul spune că Alex are astm.

Alex vorbește cu doctorul pentru a înțelege 
cum să-ți țină  astmul sub control.



Tratamentul medical îi permite lui Alex să 
se joace din nou cu prietenii săi.

Care sunt sporturile pe care ți-ar plăcea să le practici?

„Sunt atât de fericit că 
Alex poate să facă 

sport cu mine!” 
spune Mari.



Gabi are tuberculoză și 
începe un tratament. Tatăl 

lui Gabi începe, de 
asemenea, un tratament 

pentru tuberculoză.



În timp ce Gabi și tatăl său urmează tratamentul. Prietenii ajută familia lui Gabi. 



„Îmi pare rău că Gabi este bolnav, dar mă bucur că 
poate lua medicamente pentru a se face bine! Abia 

aștept să mă joc cu Gabi” spune Mari.

„Gabi lipsește pe perioada tratamentului. Nu pot să-l 
văd pe Gabi pentru un timp. Mă întreb ce pot face 

pentru Gabi.”



Mari și Alex îi trimit 
mesaje lui Gabi.

Mari și Alex îi scriu 
scrisori lui Gabi.

Mari și Alex îl sună pe Gabi.

Mari și Alex îi scriu 
e-mail-uri lui Gabi.



După o scurtă perioadă de timp, Gabi 
se simte mai bine. Chiar dacă nu 
tușește, Gabi trebuie să-și ia 
tratamentul mai multe luni.

Un tratament complet înseamnă că 
boala lui Gabi nu va reveni.



Alte familii sunt examinate pentru a se vedea dacă există cineva cu tuberculoză. 
Totuși, toți sunt sănătoși. 

Obiceiurile de igienă ajută la 
prevenirea răspândirii germenilor care  provoacă tuberculoza. 



Gabi își termină tratamentul. 

Și tatăl lui Gabi își termină tratamentul.



Mari este fericit. El spune: „Mă bucur să 
vad că Gabi și-a terminat tratamentul. 
Acum, putem să ne plimbăm din nou cu 
bicicleta.”



Tuberculoza nu se va răspândi la alții dacă:
- mai multe persoane sunt testate pentru tuberculoză,
- persoanele care au tuberculoză sunt tratate.
- persoanele care au tuberculoză își termină întreg tratamentul.






