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Pengobatan tuberculosis (TBC)
Dapatkah TBC disembuhkan?
Ya. Dewasa ini, hampir seluruh kasus TBC
dapat disembuhkan. Penting sekali untuk
meminum obat TBC secara teratur, sesuai
jadwal dan selama keseluruhan masa
pengobatan.
Penderita TBC umumnya memulai
pengobatan dengan meminum sedikitnya
4 jenis tablet. Setelah beberapa bulan, ini
mungkin dikurangi.
Tablet-tablet ini dapat menyembuhkan TBC
jika diminum sedikitnya dalam jangka waktu
6 bulan. Tablet-tablet ini biasanya diberikan
kepada pasien dibawah pengawasan
langsung seorang petugas kesehatan
sebanyak 3 kali seminggu. Jika hal ini tidak
dapat dilaksanakan, tablet-tablet diberikan
harian dalam kotak yang berisi jatah satu
minggu.
Kadang-kadang, kuman-kuman TBC bersifat
melawan atau resistan. Jika hal ini terjadi,
kombinasi dengan obat-obatan lainnya akan
diberikan. TBC resistan lebih sulit untuk
disembuhkan, dan perlu waktu lebih lama
untuk ditangani, namun kebanyakan orang
dengan TBC resistan dapat disembuhkan.
Dokter Anda akan memastikan tes-tes khusus
dilakukan untuk memeriksa ada tidaknya
perlawanan terhadap obat-obatan.

Apakah obat-obatan TBC
aman?
Sebagaimana obat-obatan lainnya, tablettablet TBC kadangkala dapat menimbulkan
efek sampingan, namun kebanyakan orang
tidak mengalami masalah. Beritahu dokter
atau petugas kesehatan dengan segera jika
muncul penyakit yang tidak diduga atau salah
satu gejala di bawah ini:
• Mual dan/atau muntah
• Sakit kuning (kulit dan mata berwarna
kuning, kencing berwarna gelap)

•

Demam yang tidak biasanya atau rasa
lelah
• Kesemutan pada tangan atau kaki or
sakit pada persendian
• Gatal-gatal pada kulit, lebam
• Penglihatan menjadi kabur atau buta
warna merah/hijau
Juga penting sekali bagi Anda untuk
memberitahu petugas kesehatan jika Anda
minum obat-obatan lainnya terutama obat
kontrasepsi, tablet kencing manis, obat anti
ayan, atau tablet anticoagulation supaya
interaksi antar-obat dapat dipertimbangkan.
Rifampicin (salah satu obat TBC)
menyebabkan perubahan warna air kencing,
keringat dan airmata menjadi dadu-jingga.
Ini adalah reaksi yang normal dan tidak
menimbulkan masalah kecuali jika Anda
mengenakan lensa kontak.

Mengapa saya perlu minum
tablet-tablet ini sedemikian
lamanya?
Anda harus memastikan bahwa obat-obatan
tersebut membasmi seluruh kuman TBC.
Sebagian dari kuman mungkin akan mati
pada saat Anda mulai minum obat, namun
perlu waktu yang lama untuk memastikan
seluruhnya telah musnah.

Saya merasa lebih baik!
Mengapa saya harus tetap
meminum tablet?
Walaupun Anda telah merasa sehat, JANGAN
berhenti meminum tablet. Masih ada kuman
TBC yang aktif dalam tubuh Anda. Jika Anda
berhenti minum tablet, kuman-kuman yang
belum mati akan berbiak dan Anda akan
menjadi sakit kembali.
TBC yang resistan dapat muncul jika
seseorang tidak minum obat TBC
sebagaimana dianjurkan. Orang yang
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menderita TBC paru-paru dan kerongkongan yang
bersifat resistan dan tidak diobati dapat menyebarkan
kuman-kuman yang resistan.

Bagaimana saya mencegah supaya
TBC tidak menyebar?
•

Bagaimana seharusnya saya
meminum tablet-tablet saya?
Lebih mudah memastikan Anda minum semua tablettablet jika Anda meminumnya pada waktu yang sama
setiap hari. Juga lebih baik bagi Anda untuk minum
obat saat perut kosong setengah jam sebelum makan
atau menjelang tidur.
•

Anda juga harus:
•
•

•

•

Minum tablet-tablet tersebut dengan susu, air,
atau segelas sari buah.
Beritahu dokter atau petugas kesehatan
mengenai obat-obatan lainnya yang Anda
minum (termasuk pil KB).
Hindari minuman beralkohol pada saat
pengobatan TBC. Alkohol meningkatkan resiko
timbulnya masalah liver yang serius jika diminum
pada saat pengobatan TBC.
Makan makanan yang sehat dan beristirahat
yang cukup.

Apa yang terjadi jika saya lupa
minum tablet-tablet saya?
Jika Anda lupa minum tablet-tablet selama satu hari,
tidak perlu khawatir. Teruskan minum dosis yang biasa
pada hari berikutnya. Namun jika Anda terlalu sering
lupa, pengobatan mungkin tidak akan berhasil.

Pemeriksaan lanjutan bulanan
Pada saat Anda diobati untuk TBC, Anda perlu
melakukan kunjungan bulanan ke Klnik TBC. Tujuan
dari kunjungan ini adalah:
1. Untuk memastikan bahwa pengobatan berjalan
dengan baik dan Anda minum tablet-tablet
dengan benar.
2. Memeriksa berat badan dan kesehatan secara
umum, memastikan bahwa tidak ada kuman
dalam dahak Anda, dan rontgen dada Anda
mengalami kemajuan.
3. Untuk memastikan bahwa Anda tidak mengalami
efek sampingan dari tablet-tablet tersebut.

•

Obat-obatan biasanya menghentikan Anda
menyebarkan kuman-kuman TBC dalam
beberapa minggu, jika Anda minum tablettablet tersebut sebagaimana dianjurkan.
Namun ingatlah bahwa Anda belum sembuh.
Yang terpenting adalah terus meminum
tablet-tablet sebagaimana dianjurkan sampai
dokter menyatakan bahwa Anda boleh
menghentikannya.
Selalu tutupi mulut Anda pada saat batuk atau
bersin.
Beritahu orang-orang yang banyak melewatkan
waktu dengan Anda untuk menghubungi Klinik
TBC supaya mereka dapat menjalani tes kulit
tuberculin (Mantoux). Orang-orang ini mungkin
anggota keluarga, teman atau rekan kerja.

Dapatkah saya menjalani hidup
sebagaimana sebelumnya?
Jika Anda menderita TBC paru-paru atau sakit parah,
Anda mungkin perlu masuk ke rumah sakit selama
beberapa minggu pertama untuk pengobatan TBC.
Pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya akan
dibatasi pada awalnya sampai dokter menyatakan
bahwa penyakit Anda tidak lagi menular. Biasanya ini
memakan waktu hanya beberapa minggu.
Pada saat penyakit pasien tidak lagi menular,
umumnya mereka tinggal di rumah dan meneruskan
kegiatan sehari-hari mereka. Pada saat Anda tidak
lagi menularkan kuman TBC, Anda dapat berada
dekat orang lain, termasuk anak-anak. Anda dapat
melanjutkan kegiatan rutin dan kembali bekerja
selama Anda terus meminum obat-obatan Anda.

Untuk informasi selanjutnya, hubungi Klinik
TBC di wilayah Anda

October 2006

Alice Springs:

8951 7548

Darwin:

8922 8806

Katherine:

8973 9049

Nhulunbuy:

8987 0359

Tennant Creek:

8962 4259

