
“ Sinabi sa akin na kailangan ko ang 
isang pagsusuri sa balat para sa TB, kaya 
pumunta ako sa klinikang pangkalusugan. 
Mabilis iyon at walang kirot. Pagkalipas 
ng dalawang araw, bumalik ako sa klinika 
upang makita ng nars ang mga resulta. 
Mahalagang bumalik pagkalipas ng 
2 o 3 araw upang makuha ang iyong mga 
resulta, kung hindi ay kakailanganin 
mong magpasuri ulit.”

Pagsusuri sa Balat
Ang Dapat Mong 
Malaman Tungkol sa TB

 TUBERCULOSIS

Ang isang pagsusuri sa balat para 
sa TB ay magsasabi sa iyo kung 
nagkaroon ka na ng mga mikrobyo 
ng TB sa iyong katawan.

• Isang hindi makasasamang fluid ang ilalagay sa ilalim
ng iyong balat sa loob ng iyong braso. Isang napakaliit
na karayom ang ginagamit, kaya makakaramdam ka
ng bahagyang kirot lamang. Ang pagsusuri sa balat
para sa TB ay hindi isang bakuna na pipigil sa iyong
magkaroon ng TB. Ito ay isang pagsusuri upang
malaman kung nagkaroon ka na, kailanman, ng mga
mikrobyo ng TB sa iyong katawan.

• Tiyakin na hindi mo lalagyan ng benda o lotion
ang test spot o sinusuring lugar. Gayun din—
huwag mong kakamutin ang lugar. Kung ang
paligid nito ay mangati, lagyan ito ng yelo o
malamig na tela. Okay lang na mabasa ang test
spot, pero huwag itong pupunasan o kukuskusin.

• Bumalik sa klinika o sa opisina ng doktor
pagkalipas ng 2 o 3 araw upang matingnan ng iyong
tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan
ang test spot sa iyong braso. Titingnan niya ang test
spot at susukatin ang anumang umbok na makikita
doon. Ipapaalam sa iyo ng iyong tagapagbigay ng
pangangalagang pangkalusugan kung ang pagsusuri
sa iyo ay negatibo o positibo.

Isulat dito ang oras at petsa na kakailanganin 
mong bumalik:  _____________________ .  

Tandaan—ang tagapagbigay ng 
pangangalagang pangkalusugan lamang 
ang makakabasa kaagad ng mga resulta 
ng iyong skin test.

Kung ang iyong pagsusuri sa balat ay positibo:

• May mga mikrobyo ng TB sa iyong katawan.

• Maaaring kailangan mong magpa-x-ray ng dibdib o
magbigay ng sampol ng plema. Ang mga dagdag na
pagsusuring ito ay tutulong na maipakita kung ikaw ay
may sakit na TB o impeksyong TB.

• Maaaring itanong ng iyong doktor o tagapagbigay ng
pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang
HIV. Maaaring magkaroon ka ng matinding sakit nang
napakabilis kapag magkasabay kang nagkaroon ng
impeksyong TB at HIV. Kung hindi mo alam kung ikaw
ay may HIV, maaaring magmungkahi ang iyong doktor
o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na
sumailalim ka sa isang pagsusuri sa HIV.

Ang magandang balita:

NAGAGAMOT ang TB kung susundin mo ang plano 
ng gamot na itatakda ninyo ng iyong doktor.
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Kung ang iyong pagsusuri sa balat para sa TB ay negatibo:
• Walang mga mikrobyo ng TB sa iyong katawan.
 O
• Ang mga mikrobyo ng TB ay hindi pa nakikita sa iyong 

katawan sa panahong ito. 
Kung minsan, maaaring masyado pang maaga ang pagsusuri 
para makita ang mga mikrobyo ng TB.

Kung negatibo ang iyong pagsusuri sa balat, 
maaaring kailanganin mo pa ring magkaroon 
ng iba pang mga pagsusuri kung:

• Nakasalamuha mo ang isang tao na may sakit na TB.

• Ang iyong pagsusuri sa balat para sa TB ay isinagawa sa loob 
ng 8 linggo mula sa pagkalantad mo sa TB.

• May mga palatandaan na may sakit ka na TB, tulad ng pag-ubo, pananakit ng dibdib, lagnat, 
pagbaba ng timbang, o pagkapagod.

• Mayroon kang impeksyong HIV, dahil ang pagsusuri sa balat para sa TB ay maaaring hindi 
tumugon sa paraang inaasahan.

Magpasuri sa balat para sa TB kung sasabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng 
pangangalagang pangkalusugan na kailangan mo ito. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa TB, tumawag sa iyong lokal na 
departamento ng kalusugan sa

_____________________________________________________________
o bisitahin ang website ng CDC Division of Tuberculosis sa http://www.cdc.gov/tb

Alam mo ba?
Kapag positibo ang iyong pagsusuri sa balat para sa TB, palagi nang magiging positibo ang iyong 
mga pagsusuri sa balat para sa TB, kahit pa kumpletuhin mo ang paggagamot. Humingi sa iyong 
doktor ng nakasulat na rekord ng resulta ng positibong pagsusuri sa balat sa iyo. Makakatulong ito 
kung hihingin sa iyo sa hinaharap na sumailalim sa isa pang pagsusuri sa balat para sa TB.

Alam mo ba?
Bagama't ang TB ay maaaring 
mas karaniwan sa bansang iyong 
tinitirahan, hindi ito nangangahulugan 
na lahat ng tao sa iyong lugar ay 
magkakaroon ng positibong pagsusuri 
sa balat o may mga mikrobyo ng TB sa 
kanyang katawan.
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Mga katotohanan tungkol sa bakunang 
BCG at TB:

“ Palagi kong naiisip na dahil nga sa nagpabakuna ako ng BCG, magiging 
positibo ang aking pagsusuri sa balat para sa TB. Sinabi ng doktor ko na 
ang ilang tao na nagpabakuna ng BCG ay may mga positibong pagsusuri 
sa balat at ang ilan naman ay may mga negatibong pagsusuri sa balat. 
Nalaman ko na ang isang positibong resulta ng pagsusuri sa balat ay 
kadalasang nangangahulugan na ang isang tao ay may impeksyong TB, 
kahit pa nagpabakuna na sila ng BCG.”



 
“I was told I needed a TB skin test, 
so I went to the health clinic. It was 
quick and didn’t hurt. In two days, I 
went back to the clinic so the nurse 
could see the results. It’s important 
to go back in 2 or 3 days to get your 
results or you will have to get the test 
again.”

Skin TestWhat You Need to  
Know About the TB

 TUBERCULOSIS

A TB skin test will tell you if you have 
ever had TB germs in your body.

• A harmless fluid is placed under your skin on 
the inside of your arm. A very small needle is 
used, so you will only feel a light pinch. The TB 
skin test is NOT a vaccine to keep you from 
getting TB. It is a test to tell if you have ever 
had TB germs in your body.

• Make sure you don’t put a bandage or lotion on 
the test spot. Also—don’t scratch the spot. If 
the area itches, put an ice cube or cold cloth on 
it. It is okay for the test spot to get wet, but do 
not wipe or scrub the area. 

• Return to the clinic or doctor’s office in 2 to 3 
days so your healthcare provider can look at the 
test spot on your arm. He or she will look at the 
test spot and measure any bump that appears 
there. Your healthcare provider will let you 
know if your test is negative or positive.

Write the time and date you will need to  
return here:
___________________________________ .  

Remember—only a healthcare 
provider can read your TB skin 
test results the right way.

When your skin test is positive:
• You have TB germs in your body.
• You may need to get an x-ray of your chest or give a 

phlegm sample. These extra tests will help show if 
you have TB disease or TB infection. 

• Your doctor or healthcare provider may ask if you 
have HIV.  TB infection and HIV together can 
make you very sick very quickly. If you don’t know 
if you have HIV, your doctor or healthcare provider 
may suggest you take an HIV test.

The good news:
TB can be CURED if you follow the medicine plan 
you and your doctor set up.



                     

When your TB skin test is negative:
• You don’t have TB germs in your body.
 OR
• TB germs are not showing up in your body at this time. 
 Sometimes the test may have been done too soon to show 

the TB germs.

If your TB skin test is negative, you still may 
need to have more tests if:

• You have been around someone with TB disease.
• Your TB skin test was within 8 weeks of your  

exposure to TB.
• You have signs of TB disease, like coughing, chest pain, 

fever, weight loss, or tiredness.
• You have HIV infection, since TB skin test may not react the way it should.

Get a TB skin test if your healthcare provider says you need one. 
For more information on TB, call your local health department at

_____________________________________________________________
or visit the CDC Division of Tuberculosis website at  

http://www.cdc.gov/tb

The facts on the BCG vaccine and TB:
“I always thought that because I got a BCG vaccine my TB skin test 
would be positive. My doctor said that some people who get BCG 
vaccines have positive skin tests and some have negative skin tests.  
I learned that a positive test often means a person has TB infection 
even if they had the BCG vaccine.”

Did you know?
Once you have a positive TB skin test you will always have a positive TB skin test, even 
if you complete treatment.  Ask your doctor for a written record of your positive skin test 
result.  This will be helpful if you are asked to have another TB skin test in the future.

Did you know?
Even though TB may be more 
common in your home country, 
it does not mean everyone from 
your area will have a positive TB 
skin test or have TB germs in his 
or her body.
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