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Pambatang Kuwestiyonaryo Hinggil sa Pagtatasa sa Peligro ng TB1  
Isang Instrumento ng Pagsasala hinggil sa TB para sa mga tagapagtustos 

 

Ang mga sumusunod na katanungan ay dinisenyo upang tukuyin kung tuberculin skin test (TST) o Interferon Gamma Release 
Assay (IGRA) ang dapat irereseta para sa inyong batang pasyente.  Ayon sa mga bagong alituntunin ng  CDC, ang TST ang mas 
pipiliin para sa isang batang mas mababa sa 5 taong  gulang.  Kapag ang bata ay may edad na 5 taon o pataas at ipinanganak 
sa ibang bansa, ang IGRA ang siyang mas pipiliin.2    
 
Pangalan ng Bata: __________________________________________________________ 
 
Petsang Kapangananakan ng  Bata: ____________________ Petsa ng ng Pagtatasa ng Peligro:__________________________ 
 

Mga katanungan para sa magulang/tagapag-alaga (ang mga kabataan ay maaaring direktang tanungin):  

1. Ang inyong anak ba ay isinilang  sa isang bansang mataas ang peligro? * Oo □ Hindi □ 

2. Nakapaglakbay na ba ang inyong anak sa isang bansang  mataas ang peligro * nang higit sa 1 linggo? Oo □ Hindi □ 

3. Nagkasakit ba ng tuberkulosis ang isang kapamilya o kaugnayan ninyo? Oo □ Hindi □ 

4. Nagkaroon ba ng isang positibong  resulta ng TST o IGRA ang isang kapamilya ninyo? Oo □ Hindi □ 
    

* Bansang mataas ang panganib:  Anumang bansa maliban sa Estados Unidos, Canada, Australia, New Zealand, 
o isang bansa sa Kanluran o Hilagang Europa 
 

Kung may "Oo" na tugon sa alinmang mga tanong sa itaas, dapat gumawa ng pagsusuri sa TST o IGRA. 
 

Tandaan: Kung ang batang sinasala ay dati nang nasuri, at mayroong dokumentadong negatibong resulta ng TST o 
IGRA, at hindi nagkaroon ng anumang panibagong kadahilanan ng peligro mula ng huling pagsusuri, hindi na niya 
kailangang muling susuriin.             


