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Paggamot saTuberkulosis (TB)  
Mapapagaling ba ang TB?  
Oo.  Sa halos lahat ng kaso ngayon, ang TB ay mapapagaling.  Mahalagang inumin nang regular ang mga 
gamot sa TB, nasa oras at sa buong panahon ng paggamot.   
Karamihan ng mga taong may TB ay magsisimula ng paggamot sa pamamagitan ng pag-inom ng 4 man lamang 
na ibat ibang klase ng tabletas.  Pagkaraan ng ilang buwan, maaari itong mabawasan. 
Ang mga tabletas na ito ay makapagpapagaling sa TB kung iinumin nang 6 na buwan man lamang.  Ang mga 
tabletas ay ibinibigay sa pasyente nang may diretsong pamamahala, karaniwan ay ng isang health care worker 
(kawani ng pangangalagang pangkalusugan) nang 3 beses sa isang linggo.  Kung hindi ito magagawa, ang mga 
tabletas ay ibinibigay araw-araw sa isang lingguhang dosis na nasa kahon.   
Kung minsan, may resistensiya ang mga mikrobyo.  Nangangahulugan ito na ang mga tabletas para sa TB na 
kadalasang ginagamit ay hindi pumupuksa sa mga mikrobyo ng TB.  Kapag nangyari ito, may ibinibigay na 
kombinasyon ng ibang gamot.  Ang ma-resistensiyang TB ay mas mahirap pagalingin at nangangailangan ng 
mahabang panahon para makontrol, ngunit karamihan ng mga taong may ma-resistensiyang TB ay magagamot.  
Sisiguruhin ng iyong doktor na gagawa ng mga tiyak na pagsusuri para malaman kung may resistensiya sa 
gamot. 

Ligtas ba ang mga tabletas para sa TB?  
Gaya ng alinmang gamot, ang mga tabletas para sa TB ay maaaring maging sanhi kung minsan ng mga hindi 
kasiya-siyang epekto, bagaman karamihan ng mga tao ay hindi dumaranas ng anumang problema.  Sabihin 
kaagad sa iyong doktor o health care worker kung may anumang hindi maipaliwanag na sakit, o kung 
magkakaroon ng alinman sa mga sumusunod na sintomas:   

• Pagkahilo at/o pagsusuka  
• Jaundice (Paninilaw) (Naninilaw na balat o mata, maitim na ihi) 
• Hindi maipaliwanag na lagnat o kapaguran  
• Pangingilabot o kawalang-pakiramdan ng mga kamay o paa, o masakit na kasukasuan 
• Singaw sa balat/pangangati, pagkakaroon ng mga pasa  
• Malabong paningin o hindi pagkilala sa kulay na pula/berde. 

Mahalagang sabihin mo sa iyong health care worker kung may iniinom kang ibang gamot lalo na ang oral 
contraceptive, tabletas para sa diyabetis, drogang panlaban sa epilepsy, o tabletas laban sa pamumuo ng dugo 
upang mapag-isipan ang interaksiyon ng gamot. Ang Rifampicin (isa sa mga gamot para sa TB) ay nagiging 
sanhi ng pagiging kulay rosas-orens ng ihi, pawis at luha.  Ito ay normal na reaksiyon at hindi nagiging sanhi ng 
problema maliban kung nagsusuot ka ng kontak lens.   

Bakit kailangang uminom ako ng mga tabletas nang matagalan? 
Kailangan mong tiyakin na ang gamot ay aabot sa lahat ng mga mikrobyo ng TB.  Ang ilan sa mga mikrobyo ay 
maaaring mapuksa kapag nagsimula kang uminom ng iyong gamot ngunit matatagalan para mapuksa ang lahat.   
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Mabuti ang pakiramdam ko!  Bakit kailangan ko pang patuloy na uminom ng 
gamot?   
Kahit mabuti na ang iyong pakiramdam, HUWAG ihihinto ang pag-inom ng iyong mga tabletas.  May marami 
pang mga mikrobyo ng TB sa iyong katawan.  Kung ihihinto mo ang pag-inom ng iyong mga tabletas, ang mga 
mikrobyong hindi napuksa ay dadami at ikaw ay maaaring magkasakit na muli.  
Ang TB na hindi tinatalaban ng gamot ay maaaring mangyari kapag ang isang tao ay hindi iinom ng iniresetang 
gamot para sa TB.  Ang isang tao na may hindi nagamot na ma-resistensiyangTB sa baga o lalamunan ay 
makapagkakalat ng mga mikrobyong ito na hindi tinatalaban ng gamot.  

Paano ko iinumin ang aking mga tabletas?  
Mas madaling tandaang inumin ang iyong mga tabletas kung iinumin mo ang mga ito sa parehong oras araw-
araw.  Napakabuti ring inumin ito nang walang laman ang tiyan kalahating oras bago kumain o matulog.  Ang 
mga kawani ng Centre for Disease Control ay magsasaayos na magbigay ng iyong mga tabletas bilang mga 
pinamamahalaang dosis, karaniwan ay Lunes, Miyerkoles at Biyernes.    
Kapag nalimutan mo ang mga tabletas nang maraming beses, hindi gagana ang gamot.  Kakailanganin mong 
uminom ng mga tabletas hanggang sa mainom mo na ang lahat ng nalimutang dosis. 
Kailangan mo ring:  

• Inumin ang mga tabletas kasabay ng gatas, tubig o isang basong dyus. 
• Sabihin sa iyong doktor o health care worker ang tungkol sa ibang gamot na iyong iniinom (kabilang ang 

mga birth control pills [pildoras pangontra sa pagdadalang-tao]). 
• Iwasang uminon ng alak habang ginagamot para sa TB.  Ang alak ay nagpapalaki sa panganib na 

magkaroon ng malubhang problema sa atay kapag umiinom ng alak habang ginagamot para sa TB. 
• Kumain ng pagkaing pampalusog at mamahinga nang sapat. 

Buwanang pagpapatingin 
Habang ikaw ay ginagamot para sa TB, kailangan ng buwanang pagbisita sa doktor sa TB Clinic.   Ang layon ng 
pagbisitang ito ay upang: 

• Tingnan ang iyong timbang at kabuuang kalusugan, tiyaking ang iyong laway ay walang mikrobyo 
at ang X-ray ng iyong baga ay bumubuti. 

• Tiyaking hindi ka nagkakaroon ng anumang hindi kasiya-siyang epekto mula sa mga tabletas. 

Paano ko mapipigilan ang pagkalat ng TB?  
• Ang gamot ay karaniwang pipigil sa iyo na magkalat ng mga mikrobyo ng TB sa loob ng ilang linggo, 

kung iinumin mo ang mga tabletas ayon sa tagubilin.  Ngunit tandaan, hindi ka pa magaling.  Ang 
pinakamahalaga ay ang patuloy na pag-inom ng iyong mga iniresetang tabletas hanggang sa sabihan ka 
ng doktor na maaari ka nang maghinto. 

• Laging takpan ang iyong bibig kapag umuubo at bumabahin. 
• Sabihin sa lahat ng tao na lagi mong nakakasama na kontakin ang TB Clinic upang makakuha sila ng 

Mantoux test (tuberculin skin test).  Maaaring sila ay kapamilya, kaibigan o katrabaho. 

Makakapamuhay ba ako na tulad ng lagi kong gawi?  
Kung ikaw ay may pulmonary TB (sa baga) o mas masaklaw na sakit, baka kailanganin mong magpa-ospital 
para sa mga unang ilang linggo ng paggamot sa iyong TB.  Ang iyong mga kontak at gawain ay mahihigpitan sa 
simula hanggang sa sabihin sa iyo ng doktor na hindi ka na nakahahawa.  Sa karamihan ng mga kaso, ito ay 
mga ilang linggo lamang.  
Kapag hindi na nakahahawa, karamihan sa mga pasyenteng may TB ay makatitira sa tahanan at 
makapagpapatuloy ng kanilang normal na gawain.  Kapag hindi ka na makapagkakalat ng mga mikrobyo ng TB, 
maaari ka nang makalapit sa kaninuman, pati sa mga bata.  Maaaring mong ipagpatuloy ang iyong mga regular 
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na gawain at makababalik sa trabaho basta patuloy kang iinom ng iyong gamot. 

Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang TB Clinic sa iyong rehiyon:  
Alice Springs 8951 7548 
Darwin 8922 8804 
Katherine 8973 9049 
Nhulunbuy 8987 0357 
Tennant Creek 8962 4603 
o www.nt.gov.au/health/cdc 
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