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Kapag nasuri na may tuberkuloisis・・・（Artikulo37-2）

Ano ang tuberkulosis?

Ang tuberkulosis ay isang sakit na mga lumanghap ng bakterya at nagiging sanhi ng pamamaga sa baga.
Hindi ito makakahawa sa iba kung ang bakterya ng plema ay mahina
Kung nagmula ang bakterya sa plema, ito ay kakalat pag umubo o bumahing, At kung napapaligiran ka ng
mga tao, posibleng malanghap o masipsip ang bakterya nito at maaaring ma-impeksyon. (Ngunit kahit na
impeksyon ito, minsan ay hindi nagkakasakit)
Ang sakit na tuberkulosis ay nalulunasan kapag sinunod ang mga tagubilin ng doktor na uminom ng
gamot. Kapag nasimulang uminom ng gamot unting-unti mawawala ang bakterya nito.
★ Notipikasyon ng tuberkulosis
Batay sa batas, ang tuberkulosis ay nakakahawang sakit, kung nasuri ng doktor ang pasyente na may
tuberkulosis ay ipapalam sa Health Center ang kanyang adres, pangalan, pesta ng kapanganakan, kasarian
at trabaho.
Sa pagkakaroon ng impormasyon mula sa medikal institusyon, ang Health Center ay nakatanggap ng
abiso mula sa doktor, na magkakaroon ng interbyu sa pasyente at sa kanilang pamilya tungkol sa sintomas
at pamumuhay nito, atbp.
★ Medikal tsek-up sa mga taong may bakterya ng tuberkulosis at Rekomendasyon ng confine sa ospital.
Bilang resulta sa interbyu ng nakuha ng Health Center, kung may posibilidad na mahawaan ng
tuberkulosis ang kasama sa bahay, ang Health Center ay magbibigay sa pasyente ng 「rekomendasyon ng
mag pa-confine sa ospital batay sa batas ng pag-kontrol sa nakakahawang sakit.」 Ito ay para sa pag-confine
ng medikal intitusyon, kung saan may isang kama para lamang sa may sakit na tuberkulosis.
Gayundin, ang Health Center ay nagrerekumenda suriin ang kalusugan ng pamilya dahilan na posibleng
ma-impeksiyon sa TB at sa taong nagkakaroon ng ugnay sa pang-araw-araw na buhay
(Tandaan) Hindi makakatanggap ng 「rekomendasyon ng pag-confine sa ospital」ang taong kailangan
ma-confine sa ibang ospital at hindi nakakahawa sa iba.
★

Medikal gastos na babayaran ng pamahalaan

Kung nagpapagamot ng sakit na tuberkulosis, mayroon isang sistema na ang medikal gastos ay babayaran
ng pamahalaan upang mabawasan ang sariling gastos.
(Mangyaring sumangguni sa likod ng papel)

