
APA ITU TUBERKULOSIS ? 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular 
langsung yang disebabkan oleh Mycobacte-
rium tuberculosis.  
Bagian-bagian tubuh yang diserang seperti 
paru-paru, tulang sendi, usus, kelenjar limfe, 
selaput otak, dan lain-lain. 

TANDA TANDA TUBERKULOSIS 

 Batuk lebih dari 2 Minggu 

 Batuk Darah 

 Sesak Nafas  
 Nyeri  Dada 
 Demam Pada Malam Hari 

 Nafsu Makan Berkurang 

1. OAT (Obat Anti Tuberkulosis  dalam bentuk 
Kombinasi). 

2. Gunakan Pengawas Minum Obat (PMO). 
3. Pengobatan TB  dalam beberapa tahap yaitu 

tahap intensif (2 bulan) dan tahap lanjutan 
(4 bulan), jika penyakit TB belum sembuh 
dapat dilanjutkan sampai 9 bulan, atau sam-
pai 1 tahun.  

 
Jenis Obat TB : 
Isoniazid (INH), Ethambutol, Rifampicin, 
Pyrazinamide, Streptomycin. 

1. Beritahu dokter dan apoteker jika anda 
alergi terhadap Rifampicin ataupun obat TB 
yang lain. 

2. Beritahu dokter jika anda menggunakan 
obat anti retroviral. 

3. Beritahu dokter dan apoteker jika anda 
menggunakan obat lain, vitamin, suplemen 
nutrisi dan produk herbal. 

4. Jika anda menggunakan antacid, minum 
minimal 1 jam sesudah menggunakan rifam-
pisin. 

5. Beritahu dokter jika anda menggunakan 
kontrasepsi hormonal (obat KB), implant 
dan injeksi. 

6. Rifampisin dapat menurunkan efektivitas 
hormon kontrasepsi. Anda harus 
menggunakan metode KB yang lain selama 
menggunakan Rifampisin. Konsultasikan ke 
dokter tentang metode KB tersebut.  

PRINSIP PENGOBATAN  TB  
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PERHATIAN 

PENCEGAHAN TUBERKULOSIS 

 Pengaturan rumah agar memperoleh cahaya ma-
tahari 

 Menghindari meludah sembarangan 
 Menghindari batuk sembarangan 

 Mengkonsumsi makanan yang bergizi baik dan 
seimbang 

Kenali  Obat 

Tuberkulosis (TB) 
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6. Streptomycin injeksi 
Cara penggunaan : 
Streptomycin dibeikan secara injeksi intramuscu-
lar.  
Perhatian : 
 Beritahu dokter jika anda alergi streptomycin 

atau obat yang lain. 
 Beritahu dokter jika anda mempunyai penyakit 

pada ginjal. 
Efek samping : 
 Beritahu dokter jika mengalami gangguan pa-

da pendengaran. 
 Kesemutan atau kebas pada tangan dan kaki. 
 Peradangan pada mata. 

 

1. Isoniazid (INH) 
Pengobatan dengan INH (dan obat TB yang lain) 
harus dilanjutkan dalam jangka panjang 
(biasanya 6 bulan - 1 tahun).    

 Cara Penggunaan : 
 INH digunakan sekali sehari pada saat lambung 

kosong, 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah 
makan. Tetapi jika INH menyebabkan gangguan 
pada labung dapat juga diberikan bersama 
dengan maknan.   

 Efek samping:  
 Segera lapor dokter jika mengalami diare dan 

gangguan pengelihatan. 
 Hati-hati, segera telpon dokter jika terjadi : 

Mata sakit, kesemutan atau kebas pada tan-
gan dan kaki, ruam kulit, demam, pembengka-
kan kelenjar limpa, sakit tenggorokan, gusi 
berdarah atau perdarahan lainnya, kembung 
atau nyeri pada lambung. 

2. Ethambutol 
Cara Penguunaan : 
Ethambutol digunakan sekali sehari pada pagi 
hari, Jika ada gangguan pada lambung, seba-
iknya diminum bersama dengan makanan.  
Perhatian : 
Beritahu dokter jika anda pernah sakit ginjal, 
gout, penyakit pada mata seperti katarak. 
Beritahu dokter jika anda hamil atau berencana 
akan hamil atau sedang menyusui.  
Efek samping : 
Beritahu dokter jika : nafsu makan hilang, 
gangguan pada lambung, muntah, kesemutan 
dan kebas pada tangan dan kaki. 
Segera telpon dokter jika mengalami : mata ka-
bur, tidak bisa melihat warna merah dan hijau, 
penglihatan berubah tiba–tiba, ruam kulit, gatal.    
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3. Rifampisin  
 Obat TB yang dikombinasikan dengan obat TB 

lain sebagai terapi awal maupun lanjutan. 
 Cara Penggunaan : 
 Rifampicin diminum dengan segelas penuh air 

pada saat lambung kosong, 1 jam sebelum atau 2 
jam sesudah makan. Tetapi jika Rifampicin me-
nyebabkan gangguan pada labung dapat juga 
diberikan bersama dengan maknan.   
Rifampicin digunakan selama beberapa bulan 
sesuai instruksi dokter. 
Efek samping:  
 Air kemih, keringat, dahak dan air mata dapat 

menjadi berwarna merah atau keunguan, tetapi 
ini tidak berbahaya. 

 Beritahu dokter jika mengalami gatal, sakit 
kepala, pusing, lemah otot, nyeri pada tangan 
dan kaki, kram pada lambung, diare, menstruasi 
tidak teratur atau nyeri, penglihatan berubah. 

 Segera telpon dokter jika terjadi : ruam, demam, 
bengkak pada mata, wajah, bibir, lidah, 
tenggorokan , tangan, lutut dan kaki.    

 Mual, muntah, nafsu makan hilang. 
 Air kemih berwarna gelap. 
 Nyeri atau bengkak pada sendi. 
 Kulit atau mata berwarna kekuningan. 
 

5. Pyrazinamide 
Cara penggunaan :  
Pyrazinamide diminum sekali sehari, dapat diberi-
kan dengan atau tanpa makanan. 
Efek samping : 
 Beritahu dokter jika terjadi gangguan lambung, 

lelah / letih (fatique). 
 Segera telpon dokter jika terjadi ruam kulit, 

demam, muntah, nafsu makan hilang, mata dan 
kulit kekuningan, air kemih berwarna gelap, nyeri 
dan bengkak pada sendi, gusi berdarah atau 
perdarahan lainnya, kencing sulit   

Minumlah obat dengan tera-

tur  pada jam yang sama se-

tiap harinya, dan Patuhlah 

dalam minum obat 


