
Tuberkulosis (TB) Balat 
na sinu-suri na 
nirekomenda lang para 
sa tao na kung sino: 

Kailangan ko bang mag-pasuri?  
 

Kaka-ilanganin mo na mag-pasuri kung 
ikaw: 

 
 

  
• mayroon kahit anong sinyales 

ng TB(ubo, napapagod, 
nagpapawis sa gabi, lagnat, 
pagbaba ng timbang, pag-uubo 
na may dugo) 

 
 

  
 Ang taga pag-alaga ng kalusugan ay 

mag-tatanong sa iyo ng mga 
katanungan kung ikaw ay kailangan 
suri-in para sa TB. 

• mayroon mga sintoma 
para sa TB  

• mayroon bang malapit na tao sa 
iyo na mayroon TB 
nakakahawa 

 
 Paki sabi sa taga-pag-alaga ng 

kalusugan: • ito ba ay taga pag-alaga ng 
kalusugan o • kung ikaw ay mayroon ng 

positibong reaksyon para sa pag-
susuri sa TB noong nakaraan 

 • tini-tirhan o nag-ta-trabaho sa 
selda, kulungan, instutusyon ng 
mga may-sira sa ulo, o sa 
tirahan ng mga maysakit 

• Ito ba ay nasa mataas 
na panganib para 
mainpeksyon  ng TB 
mga mikrobyo 

o 
• kung ikaw ay galing ka na sa 

paggagamot para sa TB nakakahawa 
o harangan TB nakakahawa. • tirahan o nag-lakbay sa bansa 

kung saan maraming taong 
mayroon TB 

 
 

• gumamit ng mga karayum para 
iturok ang mga bawal na gamut 

 Ano kung ang aking pina-pasukan o 
paaralan nangangailangan ng TB pag-
susuri? o • mayroon ilang gina-gamot mga 

kalagayan tulad nito 
 

 Kung ang taga-pag-alaga ay diterminadong 
na ikaw ay hindi kailangan na mag-pasuri, 
ikaw ay bibigyan ng sulat para sa iyung 
trabaho, paaralan, o kung sino ang mag-
padala sa iyo para mag-pasuri. 

! kanser 
• Ito ay nasa mataas 

maging pamanganib na 
sakit kung sila ay 
mayroon ng inpeksyon 
na TB. 

! nakakahawang sakit sa bato 
! diyabitis 
! silikohiya  
! HIV inpeksyon Ang sulat ay naglalahad na ikaw ay 

mayroon ng negatibong pagsisiyasat na 
tinignan at balat na susuriin ay hindi 
kinakailangan. 

! umi-inum ng mga gamut sa 
beke 

! nasa kakulangan ng timbang 



          

Kailangan ko 

ba na Mag-

pasuri ng Balat 

sa TB? 

 
 
 
 
 
 
 

Hindi lahat ay 

Kina-

kailangan ang 

Pagsusuri ng 

TB sa Balat  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.vdh.state.va.us/epi/tb 
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