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Tuberkulosis (TB) 
 
Tuberkulosis (TB) adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit 
ini biasanya mempengaruhi paru-paru (tuberkulosis paru) namun juga dapat mempengaruhi bagian 
tubuh lainnya (tuberkulosis ekstra paru) seperti kelenjar getah bening, tulang, sendi, tulang belakang, 
otak dan ginjal. 
 
Gejala klinis  Tuberkulosis (TB) adalah penyakit kronis. Gejala-gejalanya akan tampak pada 

satu dari setiap sepuluh orang yang terinfeksi tuberkulosis dan dapat 
berkembang perlahan-lahan dalam hitungan mingguan atau bulanan, bahkan 
tahunan. Gejala-gejala ini meliputi: 

 Batuk kronis 
 Dahak berdarah 
 Penurunan berat badan 
 Demam 
 Berkeringat di malam hari. Beberapa penderita tidak menunjukkan 

gejala. Gejala-gejala lain muncul ketika TB berkembang di luar 
paru-paru hingga ke bagian tubuh lainnya. 

Cara penularan Ini adalah penyakit yang menular melalui udara. Ketika seseorang yang 
terinfeksi bantu atau bersin, bakteri akan menyebar di udara dan menyebabkan 
penyakit jika seseorang yang rentan menghirupnya.  

Pengelolaan Pasien yang diduga terkena TB harus segera mencari bantuan medis. Sekarang 
ini, sebagian besar penderita dapat sembuh dengan mengonsumsi obat-obatan 
untuk TB. Secara umum, penderita diresepkan terapi berbagai jenis obat selama 
6 bulan. Semua orang yang mengalami kontak dekat harus disaring (termasuk 
dengan uji tuberkulin dan/atau X-Ray dada bagi anak-anak berusia di bawah 
lima tahun, serta X-Ray dada untuk anak-anak di atas usia lima tahun dan orang 
dewasa).  
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Prevention  Vaksinasi BCG (Bacille Calmette-Guerin): Layanan TB & Dada dari 
Departemen Kesehatan menyediakan vaksinasi BCG bagi semua bayi yang 
baru lahir di Hong Kong. Vaksin ini efektif untuk melindungi anak-anak 
yang masih kecil dari TB, namun tidak untuk orang dewasa.  

 Diagnosa dan perawatan dini: TB harus dirawat sedini mungkin untuk 
mencegah bertambah parahnya penyakit dan menyebarnya infeksi. 

 Menjalani hidup sehat. 
 Menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Contohnya, tutup hidung dan 

mulut saat bersin atau batuk. 
Pertanyaan Klinik Dada – hotline Pertanyaan: 2591 1082 
 
 
Pertanyaan yang Sering Diajukan Mengenai Tuberkulosis 
 
T1. Apakah tuberkulosis adalah penyakit yang serius? 
TB tidak hanya mempengaruhi paru-paru. Pada orang yang imunitasnya lemah, TB dapat menyebar 
melalui pembuluh darah ke bagian tubuh lain, dan meningkatkan resiko meningitis (radang selaput 
otak), perikarditis (pembengkakan selaput jantung), TB milier (menyebar di seluruh tubuh), efusi 
pleura (akumulasi cairan di antara lapisan jaringan yang melapisi paru-paru dan rongga dada), dan 
akibatnya serius.  
 
T2. Apakah tuberkulosis umum terjadi di Hong Kong? 
TB umum terjadi di Hong Kong dan Cina Daratan, dibandingkan dengan negara-negara Barat. Dengan 
pengobatan efektif dan vaksinasi BCG neonatal yang hampir menyeluruh di Hong Kong, tingkat 
pelaporan TB secara keseluruhan telah menurun dalam waktu 40 hingga 50 tahun terakhir. Akan tetapi, 
jumlah kasus yang baru dilaporkan tetap tinggi dalam 5 tahun terakhir dan belum menurun. 
 
T3. Bagaimana cara melindungi diri dari TB? 
Vaksinasi BCG. Kebijakan yang ada sekarang melibatkan vaksinasi semua bayi yang baru lahir dan 
anak-anak berusia di bawah 15 tahun yang menetap di HK dan belum mendapat vaksinasi BCG 
sebelumnya. Menjaga kesehatan tubuh dan membiasakan gaya hidup sehat adalah cara pencegahan yang 
penting (Silahkan mengacu pada lembar informasi mengenai TB dari Departemen Kesehatan untuk 
tindakan pencegahan lainnya). 
 
T4. Jika seorang murid didiagnosa menderita TB paru, tindakan apa yang perlu dilakukan oleh 
pihak Sekolah? 
Pihak Sekolah dapat merujuk pada pedoman pengelolaan Departemen Kesehatan dugaan penyakit 
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menular di sekolah. Department Kesehatan akan mengumpulkan informasi terkait kasus indeks dan 
melalukan penyaringan aktif. Faktor-faktor berikut menentukan cakupan penyaringan aktif: 

 Kemungkinan penularan kasus indeks 
 Kasus TB lainnya selama 6 bulan terakhir dalam institusi yang sama 
 Usia siswa – resiko lebih tinggi jika siswa berusia di bawah 5 tahun 
 Kontak berlanjut dengan kasus indeks 

 
T5: Departemen Kesehatan merekomendasikan seluruh siswa dalam kelas untuk melakukan 
X-Ray dada di Klinik Dada. Apa kegunaan X-Ray dada? Apakah kita bisa yakin bahwa semua 
orang akan baik-baik saja jika hasil X-Ray dadanya normal? 
X-Ray dada +/- uji tuberkulin pada kulit digunakan sebagai metode penyaringan utnuk mendeteksi 
kasus yang tidak menunjukkan gejala. Akan tetapi, hasil X-ray dada yang normal tidak menentukan 
bahwa tidak ada infeksi TB. Untuk kontak dalam penghuni rumah yang sama, kejadian TB aktif 
mencapai 1% dan kejadian penularan dalam kasus yang positif terkontaminasi bakteri jauh lebih 
rendah daripada 0.14%. 
 
T6: Seberapa menularnya pasien yang belum diobati? 
Ekspos terhadap orang dewasa yang menderita TB paru dengan usapan +ve adalah faktor resiko yang 
terutama bagi anak-anak. Anak kecil yang membawa TB jarang menulari anak atau orang dewasa lain, 
karena bakteri penyebabnya tidak banyak terdapat dalam cairan sekresi pernafasan anak penderita TB, 
dan sering kali batuknya tidak cukup kuat untuk mendorong materi-materi menular berukuran tertentu. 
Akan tetapi, kemungkinan penularan akan meningkat ketika anak atau remaja penderita TB paru 
menunjukkan hal berikut: 

 Usapan bakteri basil tahan asam (acid-fast smear) dari dahak/cairan lambung 
 Besarnya area paru-paru yang terinfeksi atau mengalami kerusakan, seperti tampak pada 

pencitraan X-Ray dada 
 Banyaknya produksi dahak tipis serta batuk parah dan kuat 
 Ventilasi yang kurang baik turun meningkatkan resiko penularan 

 
T7: Apa yang perlu diperhatikan ketika seorang anak sedang menjalani pengobatan TB? 
Layaknya orang dewasa, anak-nak harus mengonsumsi 3-4 jenis obat selama 6 bulan di bawah 
pengawasan langsung. Kemoterapi bersifat efektif dan tingkat kesuksesannya sangat tinggi jika obat 
diminum dengan benar.  
 
Sebagian besar pasien turut toleran terhadap obat-obatan anti-TB. Efek samping yang mungkin terjadi 
meliputi mual dan muntah, penurunan nafsu makan, demam, pusing, telinga berdenging, sakit kuning, 
pandangan buram, ruam kulit dan gatal-gatal. Anda harus mencari bantuan medis jika anak Anda 
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mengalami gejala-gejala di atas. 
 
T8: Kapan anak dapat kembali bersekolah? 
Dalam sebagian besar kasus, anak dapat dianggap tidak menular dalam 2 minggu setelah dimulainya 
pemberian obat secara efektif. Karena itu, ia dapat kembali bersekolah. 
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