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Ginawa noong 28 Pebrero 2003

Upang hindi makalimutan ang wastong pag_inom

gamot, ang HTalaan para sa P,gpapagamot" na itO

ginaganlit para sa pagtatala ng mga gamot na iniinOm

buong panahon na nakatakda para sa pagpapagamot.

pa::il淵 1を」 調 『 fl掘 轟 :W話 翼 1導 r:
maglista ng ba、vat pag―inom ng gamot.Para naman sa mga

talaan ng mga medikal na cksaminasyon,ang iyong duktOr

ang siyang magpupuno sa mga puwang na nakalaan para

dito.

ゃ思 肌 獅 :道 艦器 a跳 淵 亀 F」lξ『糧 輩:::艦 I:
medikal na cksaminasyon at dalhin ang talaang ito lngatang

mabuti ang talaang ito sapagkat ito ay talaan ng iyOng

pagpapagamot at kalusugan.
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Pangalan ng Ospitall

Address:

Zip code:

Phone numberi

Doktor na in―charge sa lyo:



Ang Public Health center ay tumutt1long sa iyOttg

pagpapagalnot at sa kunsultasyong pangkalusugan ng iyong

pamilya.

ⅣIula sa araw ng pagpaconflne sa ospital hanggang 2 taon

makalipas ang pagkumpletO ng pagpapagamot,ang public

health n,rseS Sa inyong dist五to ay patuloy na susuporta sa

pag―aalaga ng iyong kalusugan.Maaa五 ng

makapagpakunsulta sa kanila kung may mga suliranin o

alalahanin tungkol sa kalusugan.

Sa araw ng pagbisita O pagtawag sa iyo ng rnga Public

Hcalth Nurses,ipakita ang boOklet na itO at sabihin kung

paano mo isinasagawa ang pag―inom ng gamot.

HCalⅢ Cёnter na in―chargё sa iy。:

Address

Zip code

Phone number

Hcalth worker na in―charge sa iyo

Iskedyul ng pagdalaw o pagtawag ng health worker

(Ang health wOrker ang susulat dito.)

1.   taOn   buwan   araw

buwan   araw

buwan   araw

buwan   araw

Paano ng

Kailangang gumawa ng talaan bawat buwan pな a sa araw

araw na pag―inonl ng gamot.Sa bawat araw nalinom ng

gamot,bilugan o markahan ang petsa sa kalendaryo.

Tandaan paliwanag ng nurse tungkol sa wastong paginom

ng gamot at ng tamang pagmalnaよ
。sa kalendaryo.Kung

hindi naintindihan ang paggawa ng talaan,Inaaanng

magtanOng muli sa nurse.

Bago umuwi,muling linawin sa nurse ang pagtatala ng

pag-lnom ng gamot.

RI卜lrdllpagillⅢIしgamot (Halimbawa)
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1. Simula ng madiskubre at umunlad ang pag_aaral sa

epektibOng panggagamot sa Tubさrkulosis,ang mga
pasyente ngayon ay madaling nang gumaling sa pag_inom

ng gamOt nl it9 para Sa Tuberku10盤s.Ang gamOt ay
naglging epektibo kung susundin ang wastong pag_inom

nlto.

2. Sa unang 2 buwan ng paggagamot,ang pasyente ay

nakakaramdam ng laglunas ng mga simtOma.Ang ilan ay

tumitigil sa pag―inom ng gamotsa pag―aakalang sila ay

lubusang magaling na.Ang pagtigil sa pag―inonl ng

gamot nakakapalubha sa sakit at,akakapagpawalang bisa

sa gallnot na nainOn.

3. Mahalagang ipagpatu10y ang wastong pag_inonl ng

gamot attapusin ang pagpapagarnot hanggang sa

naitakdang panahon ng duktOr;at sabihin nl ikaW ay

magaling na.

4. Kung hindi susundin ang wastong pag―inonl ng gam6t

hanggang sa naitakdang panahon,hindi rnagiging

epektibo ang nainom nagaⅢOt.Kak」langaning ulitin and
pa.・papagamOt at mas tatagal ang pagdgil sa 6spital,higit

pa sa unang yugto ng paggagamot.
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0.0
MgaPaalal a llPaginoml ng Gamot

1.Epektibo ang mga gamOtsa TB,ngunitinggatan mo ang

sarih mo dahil mayroon oing Side―effect ng gamot.

Basahin ng inabuti ang sumusunod na pahina tunglcol sa

Side―effect ng bawat gamot.

2. Kung hindi sisundin ang wastOng pag― inom ng gamot

ayon sa tagubilin ng duktor,hindi nagiging epektibo ang

garnotlaban sa mikrobyo(bacillus)na nagasanhi ng

Tuberkulosis.Ang mikrobyo ay dumadami atlalong

lumalala ang karamdaman.

3. Iwasan ang mga inunling may alkohol upang hindi

mapinsala ang atay.Hindi nakakabuti na magkahalo ang

gamot sa TB at ang anumang inunling inay alkohol.

4. Iwasan ang paninigarilyo o ang inakalanghap ng usok ng

nito.Ito ay makakapagsanhittg malubhang ubo at plema.

5, Kung lnay mga katanungan tungkol sa paginonl ng

galnot,kumunsulta sa duktor,pannasyutika o nurse.

Huwag ititigil ang pag‐ino■l ng gamot hanggat hindi

sinasabi ng duktor.

Vga11 l̈effeCt‐Ⅲξttgati轟0111TB‐

*  Kailangang kumunsulta muna sa lyong duktor kung

kailangang unlinonl ng iba pang gamot na para sa ibang

karamdaman(halimbawa,gamot sa alta presyOn,mga

homOnes,ctc).
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Initial ng

Gamot

Pangalan ng

Camot
Mga side effects

INH Isoniazid
Pmamanhid ng mga daliH,sakt sa

atay

RFP Rifampicin

Lagnat,pamamantal,shock,sakt ng

tiyan,problema sa atay,simtoma gaya sa

influenza

EB Ethambut。 1
Sumasakit ang inata,lumalabong

paningin at pamamanhid ng paa

PZA pyrazinamide
problema sa atay;sakit sa mga

kasukasuan;sakit sa sikmura

SⅣI Streptomycin

Saklt sa tainga(humihina ang

pandinig);Walang balanse ang

katawan;sakit sa slkmura

KM Kanarnycin

Sakit sa tainga(hunlihina ang

pandinig,);Walang balanse ang

katawan

TH EthiOnamide

problema sa atay,sakit ng tiyan,

problema sa lamang‐loob,hindi regular

ang regla

Rekord ξa paginoⅢ i二 甑or e
: ~*ISulat dito ang mga napansin mo sa paggamit ng口ga

Gamot:INH・ RFP・ EB・ PzA・ Iba pa(   )     II:    gamot,halimbawa,side effect.
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Notes
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Gamd:INH o RFP・ EB・ PzA・ Iba pa(  )    だ   gamot,hdimbawa,side effect.
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011轟試血。m」二」al二狙dn mo sa paggalnれng mga

gamot,halimbawa,side effect

(MemO)

「gamOtSa ika 4 buwa■J_biwan
Galnot:INH・ RFP・ EB・ PZA・ Iba pa(
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RlkOFdlllpa」10mlng

LamOtSal=|■buwan

Gamot:INH o RFP o EB o PZA・ Iba pa(

5‐ 1:「|●*IsulatditOangmganl)ansinmosapaggamitngmia
l  gamOt,hdimbawa,sme effect.

|:  (Mem。
)

bnggo Lunes Marles MiyerkulesHuwcbes Biyemes Sabado

Notes

Paalala:

Pctsa ng pagpunta sa ospitali

14

Ling.oo Lunes M t t s MiyerkulesHuwebes Btyemes Sabado

Notes

Paalala:

Pctsa ng pagpunta sa ospital:
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Linggo Lunes M a r t e sMiycrkulesHuwebes Biyemes Sabdo

Notes

Paalala:

Petsa ng pagpunta sa ospital:
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Gamot:INH・ RFP・ EB・

buwan

PZA・ Iba pa(

*Isulat dito ang mga napattsin mo sa paggamit ng mga

gttOt,hdiⅢaWa,sideeffect.

(MemO)

*Isulat dito ang mga napansin mo sa paggamit ng mga

gamot,hahmbawa,sme ettct.

(MemO)
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IRekord Sa
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Linggo Lunes Martes MiyerkulesHuwebes Biyemes Sabado

Notes

Paalala:

Petsa ng pagpunta sa ospital:
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buwan

Gam6t:INH・ RFP・ EB・ PZA・ Iba pa(

●*1.江山。鳳gi」inapttdnmo sapagga面tng mga
gamot,halimbawa,sido effect.

(MemO)

LInggo Lunes M a r t e sMiyerkulesHuwebes Biyemes Sおado

Notes

Paalala:

Pctsa ng pagpunta sa ospital:

22 23

Re=ord,|||lgi五0■|lg

lgamot sa ikl,buwah

Gamot:INH・ RFP・ EB・

_buwan

PZA・ Iba pa(

*Isulat dito ang mga napansin mo sa paggamit ng mg。

gamot,halimbawa,side effect.

(MemO)

Linggo Lunes M a r t e sMiyerkulesHuwebes Biyemes Sabado

Notes

Paalala:

Pctsa ng pagpunta sa ospital:
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sa ika 10bul"Ⅲ

Galnot:INH・ RFP・ EB・

ibuwan

PZA・ Iba pa(  )

*Isulat dito ang ttga napansin mo sa pagganlit ng mga

gamot,hdimbawa,side effect.

(MemO)

Linggo Lunes Maies M i y e r k u lёs Huwebes Biyernes Sabado

Notes

Paalala:

Pctsa ng pagpunta sa ospital:
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:   *Araw ng iksarnen:__taon__buwan_araw
Ang doktor na in―charge sa lyo o nurse ang susulat ditO.

RIlord

Araw ng konsultasyon:__taon__buwan___araw

Pangalan ng sakit

1.Resulta ng iksamen ng bakte五a

Sputum smear     +、  一、 ± ( taon buwan araw)

Sputum culturc           ( taOn buwan araw)

iba pa                   ( taon buwan  araw)

ⅢⅢultang‐X■″

Umpisa ng pagpapagamot      Pagkatapos ng pagpapagamot

(__taOn___buwan__araw)   l_taOn_buwan二 島 w)

堕 gam61(Na姜わi19二五五g面ga gamOthaJhaLamit●o)

*仝三ly ng Ⅲula ng p a g i n o m  n g  g a m o t i  b u w a n  γaw
*Pagitan ng pag‐inom ng gamot

simula  buwan  araw  hanggang  buwan  araw

*仝FaW ng ptttapos ng paginom ng PZA: buwan a劉
*4三aW ng pa.・tapos ng pag‐inom ng EB:  buwan  araw
*Tinakdang araw ng pagtatapos ng pagpapagamot:

_taon_buwan_araw

Camot Resuita

NH

R F P

E B

SM

KM

T H

EVM

PAS

C S

¨̈ Pangalan ng gamot 拙
:Ц
」と認器

【

INH H Isoniazid mg

RFP R Rifamplcin mg

PZA Z Pvrazinarnide g

EB E Ethambutol mg

SM S Streptomycin g

mg

mg
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Pamamaraan ng11“町=na Paggagamot

Ang duktor na in_charge sa lyo,nurse s'ospital o public health nursё

ang siyang susulat dito.

* A r a w  n g  p a g p a s O k  s a  o s p i t a l      _ _ t a O n _二buwanl _ a r a w

*Araw ng simula ng medkal na paggagamot___taon__buwan__araw

*Araw ng paglabas ng ospit」:     __taOn buwan_araw

11血i面aFII■‐ngvllik■■‐■蒼gaまⅢlt

Pagpasok sa ospitalUnang buwan Pallgalawang buwan

Taon/buwan/araw

Sputum smear +  ― +  ― +  ―

Sputum culture

X‐ray sa dibdib I  I

Ⅲ ibapa

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Gumaling

Hindi nagoagO

Lumubha

Comment

ng doktor

Comment

ng health

workerノnurse

Takdang araw

ng konsultasyon

__buwan araw _buwan araw _buwan_araw

30

Panga10ng buwan Pang‐apa na buwanPanglimang buwanPang‐anim na buwal

十   一 十   一 +  ― +  ―

Cumaling

Hindi nagbago

Lumibha

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

_二buWan_araЧ _」buWan araw __buwan_araw __buwan_araw

31

Pang‐plong buwan Pang‐wJong buwan Pang‐lyam na buwar

Taon/buwan/araw

Sputum smear +  ― +  ― +  ―

Sputum culture

X‐ray sa dibdib I   Ⅱ

Ⅲ iba pa

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Comment

ng doktor

Comment

ng health`

worker/nurse

Takdang araw

ng konsultasyon

_buwan araw _buwan_araw 二 buWan_araw

32

Pangosampung buwal buwan buwan buwan

+  ― +  ― +  ― +  ―

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

_buwan」 aw 二 buWan_araw buwan araw buwan ara"
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RecoFd Ⅲ ngkafawanpagkatapos

Upang siguraduhin na hindi bab4ik ang S」 日t,titingnan

ng doktOr atbp.ng dalawang taon ang iyong kalusugan

at kalagayan ng katawan.

Hanggang sa isang taon pagkatapos ng tratong panmediko

Sa pagtatapos ng
tratong panmediko Pangationg buwan

Taon/buwan/araw

Sputum smcar +  ― +  ―

Sputum culture

X―ray sa dibdib I    Ⅱ

Ⅲ iba pa

Gurnaling

Hindi nagbago

Lumubha

Comment

ng doktor

Comment

ng health

worker/nurse

Takdang araw

ng konsultasyon
_buwan_araw _buwan_araw

34

Pang―anim na buwan Pang‐siyam na buwan Pangolabing‐dalawang buwal

+  ― +  ― +  ―

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

_buwan_araw _buwan_aaw _buwan_araw

量o

Hanggang sa dalawang taon pagkatapOs ng tratong panmedik0

ぉ緒糧Trttm
na buwan

Comment

ng doktor

Comment

ng health

worker/nurse

+  ― +  ― +  ―

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

Gumaling

Hindi nagbago

Lumubha

_buwan araw 二buWan_araw 二buWan_araw
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(MEMO)

CONGRATULATIONS SA

PAG―LABAS NG OSPITAL

Ikaw ay puwedeng lumabas ng ospital sa  (buWan)

(araW).Kahit na lumabas ka ng ospital,dapat uminom

ka pa rin ng mga gamot ng lnatagal.Siguraduhin mong

uminom ng galnot hanggang sasabihin ng doktor na"OK,

gumaling ka ng kumpleto.‖

Sa susunod,bumalik ka sa outpatient ng ospital sa

__(buWan)_ (araw),

_Sa (Oras),_.

Si Dr

ang in―charge sa iyo.

Kung rnay katanungan ka tungkol sa pag― reserba sa

outpatient,tumawag ka sa outpatient reservation center sa

numerong 0424-91-6228.

(MEMO) SERTIPIKO NG PAGPAPATUNAY

NG GANAP NA PAGPAPAGAMOT

ー

Ito ay nagpapatunay na ang taong nasa

itaas ay nakatanggap ng kumpletong

panlunas laban ssa TB tt natapos sa 100b

ng itinakdang panahon para sa

pagpapagalnot.Sa ikabubuti ng iyong

kalusugan,ipagpatuloy ang pagpunta sa

ospital para sa pana―panahong inedikal na

cksalmnasyon.
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