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 Ucapkan salam

 Sampaikan kepada pasien bahwa Anda akan 
memberikan penjelasan singkat tentang 
pemeriksaan dan pengobatan TB karena 
pasien tersebut diduga menderita TB aktif.

 Lembar balik ini dapat digunakan 
untuk konseling kepada pasien atau 
orangtua/wali dari pasien anak yang 
diduga menderita TB aktif. Lembar balik 
terbagi menjadi 7 bagian, yaitu: 
1.  Definisi TB 
2. Gejala TB pada orang dewasa 
3.  Gejala TB pada anak
4.  Cara diagnosis TB pada orang dewasa
5.  Tindak lanjut pengobatan 

pada orang dewasa
6.  Cara diagnosis TB pada anak
7.  Tindak lanjut pengobatan pada anak

 Gunakan lembar balik dengan menyangga 

bagian bawah (segitiga) dengan tangan. 
Hadapkan bagian gambar kedepan audiens 
dengan bagian penjelasan menghadap Anda. 

 Bacalah dahulu materi balik ini sebelum 
Anda menjelaskan kepada peserta.

 Kajilah materi yang akan diberikan 
kepada peserta sesuai kebutuhannya. 

 Dalam menjelaskan materi, gunakan sikap tubuh 
tegak, bersahabat, berdiri, atau duduk di suatu 
tempat (tidak berkeliling untuk memudahkan 
peserta melihat penjelasan di lembar balik).

 Gunakan ekspresi dan kontak mata kepada 
audiens dalam menjelaskan materi ini. 

 Berikan kesempatan diskusi kepada peserta 
dalam membahas materi yang digunakan.

CARA MENGGUNAKAN 
LEMBAR BALIK



TERDUGA TB 
Apakah saya terkena tuberkulosis?



 Tuberkulosis/TB adalah penyakit 
menular yang disebabkan oleh kuman 
TB (Mycobacterium tuberculosis)

 TB ditularkan melalui udara yang 
tercemar/terkontaminasi kuman TB

 TB lebih banyak menyerang paru-
paru,walaupunTB dapat menyerang 
seluruh tubuh, seperti kelenjar di leher, 
kulit, tulang, selaput otak, dan lainnya

 TB bukan penyakit keturunan, bukan 
penyakit kutukan, dan bukan juga 
penyakit akibat guna-guna

APA ITU TUBERKULOSIS? 01

Tanyakan “Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu Tuberkulosis atau TB?”.?



01 APA ITU TUBERKULOSIS?

Penyakit Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang 

disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium tuberculosis).

Kuman TB paling sering menyerang paru-paru. Tapi bisa juga menyerang 

organ tubuh lain seperti tulang, kelenjar, atau selaput otak.

T B  B U K A N  P E N YA K I T  T U R U N A N  ATA U  K A R E N A  G U N A - G U N A

  TB Meningitis 

  TB Kelenjar   TB Kulit

  TB Paru

  TB Tulang

  Kuman Mycobacterium Tuberculosis 

  Multi Kavitas



 TB paling banyak menyerang paru-paru.

 Gejala TB paru pada orang dewasa 
adalah batuk berdahak lebih dari 2 
minggu, yang disertai dengan:
1. Demam atau meriang
2.  Berkeringat malam hari 

tanpa kegiatan fisik
3.  Nafsu makan menurun 
4. Berat badan menurun
 5. Batuk bercampur darah 
6. Sesak nafas dan nyeri dada

 Seseorang yang memiliki gejala-
gejala di atas mungkin menderita 
sakit TB. Untuk memastikannya, dapat 
dilakukan beberapa pemeriksaan di 
puskesmas oleh tenaga kesehatan.

GEJALA TB PADA ORANG DEWASA 02

Tanyakan “Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui apa saja gejala TB paru?”. 
Ulangi sekali lagi jika ada pertanyaan.?



Bapak/Ibu dicurigai menderita sakit TB bila ditemukan satu atau lebih gejala khas TB seperti batuk berdahak 

terus menerus selama 2 minggu atau lebih, demam, berkeringat tanpa sebab di malam hari, nafsu makan 

menurun,  berat badan menurun,  batuk bercampur darah dan nyeri dada.

02 GEJALA TB PADA ORANG DEWASA

  Berkeringat tanpa 
sebab di malam hari

  Nyeri dada  Batuk dengan dahak yang 
bercampur darah

  Tidak nafsu makan  Demam

  Berat badan menurun

  Batuk berdahak terus menerus 
selama 2 minggu atau lebih



03GEJALA TB PADA ANAK

 Pada anak-anak gejala TB dapat berupa:
• Batuk lebih dari 2 minggu 
•	 Demam lebih dari 2 minggu 

tanpa penyebab yang jelas
•	 Berat badan tetap atau tidak 

naik dalam 2 bulan terakhir
•	 Anak tampak lesu atau tidak 

terlalu aktif seperti biasanya

 Untuk memastikan apakah seorang 
anak menderita TB paru harus 
dilakukan beberapa pemeriksaan oleh 
tenaga kesehatan di puskesmas .

Tanyakan “Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui apa saja gejala TB paru pada 
anak?”. Ulangi sekali lagi jika ada pertanyaan.?



03

Anak Bapak/Ibu dicurigai menderita sakit TB bila ditemukan satu atau lebih gejala khas TB seperti batuk lebih 

dari 2 minggu, demam,lesu dan berat badan tidak naik.

GEJALA TB PADA ANAK

  Batuk lebih dari 2 minggu   Berat badan tidak 
naik-naik

  Demam naik turun   Lesu



 Pemeriksaan yang harus dilakukan 
pertama kali untuk memastikan adanya 
penyakit TB paru adalah pemeriksaan 
dahak menggunakan mikroskop.

 Pemeriksaan dahak dapat 
dilakukan di puskesmas.

 Pemeriksaan dahak dilakukan dua kali 
dalam waktu dua hari, yaitu Sewaktu dan 
Pagi (Sewaktu kunjungan dan keesokan 
paginya). Petugas harus menjelaskan 
prosedur pengambilan dahak SP.

 Terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi 
jika Bapak/Ibu melakukan pemeriksaan dahak:
1. Bapak/Ibu terdiagnosis dengan 

TB paru aktif, jika salah satu 
atau kedua pemeriksaan dahak 
menunjukkan hasil positif.

2.  Bapak/Ibu harus melakukan pemeriksaan 
penunjang (rontgen dada) jika pemeriksaan 
dahak menunjukan hasil negatif.

04BAGAIMANA CARA MENGETAHUI 
SEORANG DEWASA TERKENA TB

Tanyakan “Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pemeriksaan TB pada orang dewasa?”. 
Jelaskan kembali mengenai alur pemeriksaan dahak jika ada pertanyaan.?



04 BAGAIMANA CARA MENGETAHUI 
SEORANG DEWASA TERKENA TB

Pemeriksaan dahak untuk terdugaTB dilakukan 2 kali dalam waktu 2 hari, yaitu sewaktu kunjungan dan 

keesokan paginya. Jika hasil pemeriksaan dahak positif akan dilanjutkan dengan pengobatan TB. 

Jika hasil pemeriksaan dahak negatif akan dilanjutkan dengan pemeriksaan rontgen dada.

  Periksa dahak pagi hari di rumah   Periksa dahak sewaktu di lab   Uji dahak di lab



05TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN 
PADA ORANG DEWASA

 Jika hasil pemeriksaan dahak dan 
rontgen dada negatif, kemungkinan 
Bapak/Ibu tidak menderita TB paru dan 
dapat diberikan penanganan sesuai 
penilaian dari petugas kesehatan.

 Jika dari pemeriksaan dahak atau 
rontgen dada dinyatakan positif TB paru, 
maka Bapak/Ibu akan diberi obat yang 
harus diminum secara teratur sampai 
tuntas selama enam–delapan bulan.

 Pengobatan terbagi dalam dua tahap yaitu 
tahap awal/fase intensif dan tahap lanjutan:
• Pada tahap awal/fase intensif 

obat diminum satu kali 
sehari, selama 2-3 bulan. 

•	 Pada tahap lanjutan obat diminum 
3 kali seminggu dengan selang 
waktu 1 hari, selama 4-5 bulan.

 Obat sebaiknya diminum pada waktu 
yang sama (pagi, siang, sore atau malam) 
saat perut kosong (1 jam sebelum 
makan atau 2 jam sesudah makan).

Tanyakan “Apakah Bapak/Ibu mengetahui tindak lanjut pemeriksaan TB pada 
orang dewasa?”. Ulangi sekali lagi jika ada pertanyaan.?
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Foto rontgen dada dilakukan apabila hasil pemeriksaan dahak negatif dan gejala TB masih ada.

Pengobatan TB diberikan apabila hasil pemeriksaan dahak atau rontgen dada positif.

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN 
PADA ORANG DEWASA

  Pemeriksaan dahak

  Foto rontgen

  Pengobatan TB



BAGAIMANA CARA MENGETAHUI 
SESEORANG ANAK TERKENA TB 06
 Pemeriksaan yang harus dilakukan 

pertama kali untuk memastikan adanya 
penyakit TB paru adalah pemeriksaan 
dahak menggunakan mikroskop 
dan pemeriksaan mantoux.

 Pemeriksaan dahak dan mantoux 
dapat dilakukan di Puskesmas atau 
di fasilitas kesehatan lain.

 Pemeriksaan dahak dilakukan 2 kali dalam 
waktu 2 hari, yaitu SP (sewaktu kunjungan 
dan keesokan paginya). Petugas harus 
menjelaskan prosedur pengambilan dahak SP.

 Pemeriksaan mantoux pada anak 
dilakukan apabila anak tersebut 
belum bisa mengeluarkan dahak.

 Pemeriksaan mantoux dilakukan pada saat 
pasien datang ke puskesmas dan akan dibaca 
kembali 2-3 hari kemudian. Petugas harus 
menjelaskan alur pemeriksaan mantoux.

 Pemeriksaan rontgen paru dilakukan 
sebagai penunjang penegakan diagnosis.

Tanyakan “Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pemeriksaan TB pada anak?”.  
Jelaskan kembali mengenai alur pemeriksaan dahak dan mantoux jika ada pertanyaan.

Sampaikan kepada orang tua bahwa anak Bapak/Ibu menderita sakit TB karena 
ditemukan satu atau lebih gejala khas TB dan juga dibuktikan dengan hasil 
pemeriksaan (dahak, mantoux dan/atau rontgen) yang positif

?

!
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Anak Bapak/Ibu di diagnosis sakit TB jika ditemukan satu atau lebih gejala khas TB dan juga dibuktikan dengan 

hasil pemeriksaan dahak, mantoux dan/atau rontgen yang positif.

BAGAIMANA CARA MENGETAHUI 
SESEORANG ANAK TERKENA TB

  Tes kulit (tuberkulin)  Periksa dahak   Foto rontgen



07 Jika hasil pemeriksaan dahak, rontgen 
dada dan mantoux negatif, kemungkinan 
anak Bapak/Ibu tidak menderita TB 
paru dan dapat diberikan penanganan 
sesuai penilaian petugas kesehatan.

 Jika dari serangkaian pemeriksaan dinyatakan 
positif TB, maka anak Bapak/Ibu akan diberi 
obat yang harus diminum secara teratur 
sampai tuntas selama enam–delapan bulan, 
yang terbagi dalam dua tahap yaitu tahap 
awal/fase intensif dan tahap lanjutan.

 Pada tahap awal/fase intensif obat diminum 
satu kali sehari, sebaiknya pada waktu yang 
sama (pagi, siang, sore atau malam) saat 
perut kosong (1 jam sebelum makan atau 
2 jam sesudah makan) selama 2-3 bulan.

 Pada tahap lanjutan obat diminum 3 
kali seminggu dengan selang waktu 1 
hari, sebaiknya pada waktu yang sama 
(pagi, siang, sore atau malam) saat perut 
kosong (1 jam sebelum makan atau 2 
jam sesudah makan) selama 4-5 bulan.

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN PADA ANAK

Tanyakan “Apakah Bapak/Ibu mengetahui tindak lanjut pemeriksaan TB pada 
anak?”. Ulangi sekali lagi jika ada pertanyaan.?



07 TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN PADA ANAK

  Foto rontgen dada dilakukan pada anak 
yang memiliki gejala khas TB apabila:

 hasil pemeriksaan dahak negatif dan/
atau hasil pemeriksaan mantoux positif

  Orang tua memberikan 
obat TB kepada anak

  Periksa dahak/gejala 
ke puskesmas

  Tes mantoux

Jika pemeriksaan dahak, mantoux dan/atau rontgen positif,  akan dilanjutkan dengan pengobatan TB. 

  Obat fase lanjutan 
(Rifampisin, Isoniazid)

  Obat fase intensif 
(Rif, INH, Pirazinamid, 
Etambutol)



Jika Bapak/Ibu mempunyai keluhan menyerupai gejala TB, 

datanglah ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan 

dan selesaikan proses pemeriksaan sampai tuntas.

Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan positif TB 

maka Bapak/Ibu harus menjalani pengobatan TB.

TB dapat disembuhkan dengan pengobatan 

yang tepat dan teratur.
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