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Tuberkulosis (TB,Tisis, Pagkatuyo), kaalaman para sa mga pasyente. Hulio 1, 2004 
 
Kaalaman at reglamento para sa mga pasyente. Pagsanggalan Laban Sa Mga 
Nakakahawang Karamdaman. 
 
Paano mahahawaan ang tao? 
Ang sanhi o dahilan ng sakit na Tuberkulosis o ang tinatawag na TB, Tisis o Pagkatuyo ay 
ang bakterya sa baga ng tao na kumakalat o lumilipat tao sa tao, sa pamamagitan ng paghinga 
ng isang tao ng hininga ng taong my sakit na Tuberkulosis (TB). Ang TB bakterya ay 
lumilipad sa hangin kapag umubo o huminga ng malalim ang taong may sakit ng TB o 
Tuberkulosis. Kahit mahinga ng isang tao ang bakteryang ito, hindi siya kaagad agad na 
magkakasakit; puedeng makakalipas ang medyo matagal na panahon bago maramdaman ng 
tao ang mga sintomas ng sakit na TB. 
 
Mayroong mabisang gamot na kontra sa Tuberkulosis 
Mayroong mga gamot na mabisa laban sa sakit ng Tuberkulosis pero ang mga gamot na ito ay 
hindi gumagana o kumikilos na deretso laban sa bakterya; kaya mahaba o matagal ang 
panahon bago mamatay o mawala ang bakterya sa baga. 
Kaya ang tao, o ikaw, ay maaring manatiling nakakahawa pa rin kahit na umiinom ka ng 
gamot na laban sa TB o kahit na tapos na ang paginom ng gamot. Masyadong importante na 
ang ibang tao ay hindi mo mahawaan habang ikaw ay maysakit at tinatrato ng gamot. 
Masyado ding importante na inumin mo ang mga gamot na inereseta o inihatol ng doktor sa 
iyo, magmula sa umpisa hanggang sa katapusan ang paggagamot. Sa karaniwang kaso, pag 
napahayag na ng doktor, na ikaw ay hindi na nakakahawa puede ka nang bumalik sa iyong 
karaniwang araw araw na buhay. Sa karaniwang kaso din, hindi kailangang matagal na 
panahon na manatili ka sa bahay; puede ka nang bumalik sa trabaho sa loob ng maikling 
panahon. 
Ang karamdaman o sakit na Tuberkulosis ay itinuturing na mapanganib o peligroso sa lipunan 
at kailangan nating gumawa ng pagbabakas o kailngan nating batasin ang lahat ng mga 
kaukulang pangyayari para mahanap natin ang iba pang mga tao na maaring mahawaan ng 
Tuberkulosis. Ang lahat ng membro ng pamilya mo at iyong mga kaibigan na malalapit sa iyo 
ay kailangang mabigyan ng Tuberkulintest at kailangan din pati, sa karaniwang kaso, ang X-
ray ng baga. Mayroon kang obligasyon na makisama at sumunod sa paraan na ito ng 
pagbabakas ng pagkahawaan ng sakit sa TB lalo na sa pagbibigay ng mga pangalan ng mga 
taong malalapit ang kontak sa iyo. At iyong mga kamaganak at kaibigan mo ay obligado din 
kung sila ay matatawag para ma-eksamen sila ng manggagamot. 
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Itong mga reglamento o tuntunin ay kailangan mong sundin para hindi mo mahawaan 
ang ibang tao: 
-Pag inorder ng doktor, kailangan mong bumalik sa dispensaryo o ospital para ma-iksamen o 
masiyasat o masuri ka uli ng doktor at baka kailangang mag-order pa siya ng mga iba pang 
mga blood tests o rayos ekis para matiyak ang asenso o unlad ng iyong sakit. 
-Hindi mo puedeng palitan o ibahin ang pagiinum ng gamot maliban kung pinagusapan mo 
ito sa iyong doktor at pumayag siya. 
-Kung gusto mong magpalit ng doktor o gusto mong maiksamen ng iba pang doktor, 
kailangang sabihin mo ito sa iyong doktor na kasalukuyang nag-aalagasa iyo. 
 
Habang ikaw ay nakakahawa, kailangan mong: 
-Matulog na mag-isa sa kuarto. 
-Iwasan mo, o huwag kang lumapit sa mga bata at sanggol at mga buntis na babae o iyong 
mga taong walang bakuna laban sa Tuberkulosis o iyong mga taong mababa ang kaligtasan sa 
sakit kagaya ng mga matatanda o mga taong meron ng ibang sakit. 
Titira ka sa loob ng iyong bahay at puede ka din lumabas sa paligid ng iyong bahay pero 
kailangan mong iwasan ang ibang tao lalo na sa malapitan, maliban sa iyong malapit na 
kamaganak na nakatira sa iyo. Hindi ka puedeng umimbita ng mga kaibigan o ibang tao sa 
iyong bahay. 
 
Kailangan mong sundin ang mga reglamento o tuntunin 
Ang karamdaman o sakit na nahawaan mo ay mapanganib o peligroso sa lipunan ayon sa 
batas ng pagsanggalan laban sa mga nakakahawang karamdaman. Kaya nga ikaw ay may 
katungkulan o obligasyon na sundin ang utos at reglamento ng iyong doktor. Kung may 
alinlangan ka at gusto mong tanungin at magreklamo sa doktor, puedeng ikonsider at 
pagisipan ng doktor at maaring iayos o palitan ang mga tuntunin o reglamento. Bukod sa ito, 
kailangan mong sundin ang mga tuntunin o utos na natanggap mo. 
Ang adres ng doktor ng Pagsasanggalan Laban sa Nakakahawang Karamdaman sa iyong pook 
o distrito ay: 
 

 
 
 


