
疾病管制署 • 衛生局
關 心 您 的 健 康

Nama： ______________________________ Kewarganegaraan：_____________________

No ID/ Paspor/ KTP：_____________________ No Telp：_______________________________

Alamat：_________________________________________________________________________

Apakah Anda pernah menerima pengobatan tuberkulosis?  Ya  Tidak

Tanggal ditandatangani：______/______/______ Tanda Tangan：__________________

Orang tanpa sadar bisa terinfeksi bakteri tuberkulosis. Paska infeksi, akan memasuki masa dorman

tuberkulosis, tahap ini disebut "infeksi laten tuberkulosis (ILTB)“, stres, kehamilan, dan penyakit

kemudian akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan bakteri tuberkulosis menjadi aktif dan

berubah menjadi “tuberkulosis" yang menular. Lawan TBC saat belum aktif! Jangan menunggu sampai

sakit dan menderita, atau bahkan menulari anggota keluarga tercinta!

Ikuti tes ILTB ini secara gratis, hanya perlu mengambil darah 4cc, hasil tes akan keluar sekitar 1-2

minggu, Deteksi Dini & Pengobatan Tuntas dapat menurunkan potensi terjangkitya TB laten sampai

dengan 90%, sehingga menghindari ketidaknyamanan yang disebabkan oleh konsumsi antibiotik

tuberkulosis.

Untuk orang yang menerima pengobatan untuk infeksi laten TB, Silakan ikuti jadwal kunjungan dokter

berikutnya. Untuk mengambil pengobatan resep jangka pendek, Anda harus mengikuti layanan “DOTS

Directly Observed Treatment, Short Course" yang disediakan oleh dinas kesehatan. Setiap hari perawat

akan mengawasi pemberian obat dan juga membantu seputar permasalahan pengobatan. Jika timbul

gejala selama pengobatan pusing, demam, mual, kulit gatal, sakit pada perut kanan atas, tangan dan

kaki mati rasa, menguningnya bagian putih mata dan kulit, kehilangan nafsu makan, reaksi alergi akut.

Mohon berinisiatif untuk memberitahu staf perawat di fasilitas kesehatan agar dapat dicek apakah perlu

cek kontrol sesegera mungkin, sehingga dokter dapat mengevaluasi dan memberikan perawatan

lanjutan.

Khusus untuk penduduk baru, ada banyak manfaat dari mengikuti program tes infeksi laten TB dan

pengobatannya. Mari ikuti dan bawa pulang tubuh yang sehat serta hadiah bagi orang-orang yang

belum pernah mendapatkan pengobatan TBC atau infeksi laten TB! Bagi mereka yang dites positif

perlu menerima pengobatan untuk mengurangi risiko tuberculosis. Mari manfaatkan

kesempatan ini, jika Anda ingin tahu kondisi Anda dan bersedia menerima pengobatan jika di tes

positif.

印尼語
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