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Tre vänner, Ekin, Mio och Lo, gillar att leka tillsammans.



När de åker på cykeltur blir Mio andfådd väldigt fort och Lo blir trött väldigt fort. Ibland hostar 
de.

Ekin säger, ‘‘jag är orolig för att mina vänner tycker att det är
svårt att hålla samma tempo.’’



Mio hostar och väser ibland och det kan bli väldigt jobbigt.



Lo går ner i vikt.

Lo utvecklar hosta. Los hosta är kvar mer än en 
månad. Lo får nattsvettningar.

Lo kan inte hålla samma tempo som
Mio och Ekin när de cyklar.



Doktorn lyssnar på deras bröstkorgar för att höra 
hur de andas.

Mio och Lo går till doktorn.



Ibland använder en doktor andra tester som en 
bröstkorgsröntgen, ett blodprov eller en 

sputumodling. Doktorn behöver inte använda 
de här testerna varje gång.



Doktorn säger att Mio har astma.

Mio pratar med doktorn om att hantera astma.



Medicinsk vård gör att Mio kan cykla med Lo och 
Ekin igen.

Vilka sporter håller du på med?

‘‘Jag är så glad att Mio 
fortfarande kan sporta med 
mig.’’ Säger Ekin.



Lo har tuberkulos och läggs in för 
behandling. Los pappa läggs in för 
behandling också.



Familj och vänner visar sitt stöd för Los familj medan de är på behandling.



‘‘Jag är ledsen för att Lo är sjuk, men jag är glad att Lo kan ta 
medicin och bli botad. Jag ser fram emot att cykla med Lo.’’ 
Säger Ekin.

‘‘Lo lades in på behandling. Ett kort tag kunde jag inte träffa 
Lo. Jag frågade mig själv, vad kan jag göra för Lo?’’



Ekin och Mio skriver SMS till Lo.

Ekin och Mio skriver e-post till Lo.

Ekin och Mio ringer Lo på 
telefonen.

Ekin och Mio skriver brev till Lo.



Lo blir klar med behandlingen.

Los pappa blir också klar med behandlingen.



Efter ett kort tag så mår Lo bättre. Lo slutar 
hosta men Lo behöver fortfarande bli 
behandlad i flera månader. När Lo är klar 
med behandlingen kommer Los sjukdom inte 
tillbaka.



Andra familjer åker in och testas för tuberkulos,
men testerna visar att de inte har tuberkulos.

Bra hygienvanor förhindrar att bakterier som orsakar tuberkulos sprids.



Ekin är glad. Ekin säger, ‘‘jag är så glad att Lo blev klar med 
behandlingen så att vi kan cykla tillsammans.’’



Risken är lägre att tuberkulos sprids till andra i byn om:
Fler personer undersöks för tuberkulos
Personer som blir sjuka i tuberkulos får behandling
Personer som är sjuka i tuberkulos går igenom hela sin behandling






