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PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

AMIN!

IKAW
AY

SA
MAHALAGA



INFORMATION = HELP

Hindi lahat ng iyong impormasyon ay kailangang iulat 
sa DOH. Ang kailangan lamang ay ang iyong pangalan, 
edad, kasarian, pangalan ng doktor, at iba pang datos 
tungkol sa sakit mong TB at paggamot nito.

ANO ANG MGA 
IMPORMASYONG 
KAILANGAN?

Ang iyong doktor ay inatasan ng Department of Health 
(DOH) na mag-ulat ng lahat ng may sakit na aktibong 
TB, nasimulan man o hindi ang gamutan, sa lahat ng 
pampubliko o pampribadong ospital o klinik, sa ilalim 
ng Republic Act (RA) 10767 Comprehensive TB 
Elimination Plan Act.

Ang ating bansa ay isa sa mga may pinakamaraming 
kaso ng TB sa buong mundo. Bawat oras, tatlong (3) 
Pilipino ang namamatay sa sakit na ito. 

ANO ANG MANDATORY 
NOTIFICATION?

Ang iyong impormasyon ay makatutulong upang 
masubaybayan kung ilan sa ating mga kababayan ay 
nagsimula at nagtapos ng gamutan para sa 
pangkalahatang kalusugan. Ito ay kailangan para 
maging tuluyang ligtas ang ating bansa at 
maideklarang TB-Free Philippines.

BAKIT ITO 
KAILANGANG GAWIN?

Oo. Ang lahat ng impormasyong makakalap at 
ipoproseso tungkol sa iyo at iyong sakit ay magiging 
kumpidensyal sa lahat ng oras, alinsunod sa Data 
Privacy Act of 2012. Ito ay hindi ibubunyag o ibabahagi, 
sa kaninumang walang kinalaman sa proseso ng 
Mandatory TB Noti�cation nang walang pahintulot 
mula sa iyo.

PROTEKTADO BA 
ANG AKING PRIVACY?

Ikaw man ay maysakit na 
tuberkulosis o TB, hindi ka 
nag-iisa. Mahigit isang milyong 
Pilipino ang tinatayang may sakit 
nito, ngunit karamihan ay maaring 
hindi o alam nang mayroon sila 
nito. Ikaw ay makatutulong sa 
pandaigdigang kampanyang 
tuluyang masugpo ang TB sa taong 2030 sa 
pamamagitan ng Mandatory TB Noti�cation. Ang iyong 
datos ay mahalaga para malaman kung ilan pa sa mga 
Pilipinong may sakit na ito ang kailangang gamutin para 
maging ligtas ang ating bansa mula sa TB.


