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Trójka przyjaciół, Janek, Maja i Kuba, lubią się razem bawić.



Kiedy jeżdżą na rowerze, Maja szybko traci oddech, 
a Kuba szybko się męczy. Czasem oboje kaszlą.

Janek mówi: "Martwię się, że moi przyjaciele nie nadążają za mną."



Maja ma czasem trudny do zniesienia kaszel i świszczący oddech.



Kuba traci na wadze.

Kuba kaszle coraz bardziej. Kaszle już
od miesiąca.

Kuba kaszle coraz
bardziej. Kaszle już od 

miesiąca.

Kuba nie nadąża już za Mają i Jankiem, 
kiedy jeżdżą na rowerze.



Lekarz osłuchuje ich klatkę piersiową, żeby
usłyszeć, jak oddychają.

Maja i Kuba idą do lekarza.



Czasami lekarz może również skorzystać z 
innych badań, takich jak rentgen klatki

piersiowej, badanie krwi, czy śliny. Lekarz
nie zawsze musi korzystać z tych testów.



Lekarz mówi, że Maja ma astmę. 

Maja rozmawia z lekarzem o tym, 
jak leczy się astmę.



Lekarz mówi, że Maja ma astmę. Maja
rozmawia z lekarzem o tym, jak leczy się astmę.

Jakie sporty uprawiasz?

"Cieszę się, że Maja może
wciąż uprawiać ze mną sport," 
mówi Janek.



Kuba ma gruźlicę i idzie na leczenie. 

Tata Kuby również idzie na leczenie.



Rodzina i przyjaciele podtrzymują na duchu rodzinę Kuby podczas ich leczenia.



"Smutno mi, że Kuba jest chory. Cieszę się jednak, że Kuba może
zażywać leki, które go wyleczą. Nie mogę się doczekać, kiedy
pojeździmy razem z Kubą na rowerze," mówi Janek.

"Kuba wyjechał na leczenie. Przez krótki czas nie mogłem widywać
się z Kubą. Zastanawiałem się, co mogę dla Kuby zrobić." 



Janek i Mają piszą
SMSy do Kuby.

Janek i Mają piszą
emaile do Kuby.

Janek i Maja rozmawiają z 
Kubą przez telefon.

Janek i Maja piszą
listy do Kuby.



W końcu Kuba czuje się lepiej. Kuba
przestaje kaszleć, jednak leczenie potrwa

jeszcze kilka miesięcy. Zakończone leczenie
oznacza, że choroba Kuby nie wróci.



Inne rodziny idą na badanie na gruźlicę, jednak badania wykazują że są zdrowi.

Dbanie o higienę pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się zarazków wywołujących gruźlicę.



Kuba zakończył leczenie. 

Tata Kuby także zakończył leczenie.



Janek jest szczęśliwy.

Janek mówi: "Cieszę się, leczenie Kuby się skończyło. 
Dzięki temu możemy razem jeździć na rowerze."



Gruźlica rozprzestrzenia się gorzej, jeśli:
- więcej osób bada się na gruźlicę
- leczy się osoby chore na gruźlicę
- chorzy na gruźlicę przechodzą pełne leczenie






