
Ин бемории вазнинест, ки бо роҳи паҳн 
шудани қатраҳо дар ҳаво (ҳангоми сулфа, 
атса задан, гуфтугӯ) мегузарад. Агар 
бемории сил табобат карда нашавад, он 
метавонад ба марг оварда расонад.

Ҳар як кас метавонад ба бемории сил 
гирифтор шавад — зану мард, пиру 
ҷавон, камбағалу сарватманд. Аммо 
қариб дар ҳама ҳолатҳо бемории силро 
пурра табобат кардан мумкин аст.

МУҲИМ АСТ!
Бемории силро танҳо таҳти 
назорати духтур табобат 
кардан мумкин аст. 

Агар бемории силро табобат накунед, 
метавонед тамоми оила ва дӯстонатонро 
сироят кунед.

Муҳоҷире, ки барои зиндагӣ ва кор 
ба Русия меоянд, ҳангоми пешниҳоди 
ҳуҷҷатҳо ба Маркази ягонаи муҳоҷират 
бояд аз ташхиси бемории сил гузаранд. 
Агар шахс гирифтори бемории сил 
бошад, ӯ наметавонад қонунан дар 
Русия кору зиндагӣ кунад. Ӯ бояд 
албатта табобат гирад. Аммо пас аз 
табобат таҳти назорати табибон, шахс 
метавонад дубора ба маркази муҳоҷират 
ҳуҷҷатҳоро супорад ва ҳуқуқи кор 
карданро пайдо кунад.

Агар шумо ин аломатҳоро дошта 
бошед, ҳатман ба духтур муроҷиат 
кунед! Ӯ барои шумо ташхис ва 
табобати заруриро таъин мекунад.

Табобат метавонад аз шаш моҳ то ду 
сол давом кунад, он аз шакли беморӣ 
вобаста аст.

Агар шахс сари вақт ба назди духтур 
муроҷиат карда, курси муолиҷаро 
пурра анҷом диҳад ва тамоми тавсияҳои 
духтурро риоя кунад, аз бемории сил 
комилан шифо меёбад.

Мустақилона ё бо маслиҳати дӯстон 
табобат кардан мумкин нест. Ин 
метавонад боиси инкишофи  
шакли табобатнашавандаи  
бемории сил гардад.

Муҳоҷир метавонад дар Русия пулакӣ 
ё дар кишвари худаш ройгон муолиҷа 
гирад.

АЛОМАТҲОИ 
БЕМОРИИ СИЛ:
� Баландшавии ҳарорат
� Сулфаи зиёда аз се ҳафта
� Иштиҳои бад
� Аз даст додани вазни бадан
� Сустӣ, хастагӣ, зуд хасташавӣ аз 
анҷоми кори муқаррарӣ
� Арақи шабона
� Варам кардани гиреҳҳои лимфа



БЕМОРИИ 
СИЛ ЧИСТ?

БАРОИ ГИРИФТОР 
НАШУДАН БА 
БЕМОРИИ СИЛ 
МУҲИМ АСТ:
� Ҳавои ҳуҷра ё хонаеро, ки дар он 
истиқомат мекунед, зуд-зуд тоза 
кунед ва рӯбу чини тар гузаронед
� Хӯроки хуб хӯред
� Аз хоб сер шавед  
� Аз тамокукашӣ ва машрубот даст 
кашед
� Дигар бемориҳоеро, ки дошта 
бошед, сари вақт табобат кунед

Дар ин ҷо шумо метавонед 
машварати ройгон гиред:

+7 967 079-71-45
+7 915 452-83-92
+7 910 000-55-18

«Қадам ба сӯи 
саломатӣ»

Дар ин ҷо ба саволҳои шумо дар 
бораи гирифтани ёрии тиббӣ ҷавоб 
медиҳанд ва оид ба муҳофизати худ 

маслиҳат медиҳанд:


