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Tiga sekawan, Eka, Dwi, dan Tri suka bermain bersama. 



Ketika mereka sedang bersepeda, 
Dwi cepat mengalami sesak nafas dan

Tri cepat kelelahan. Kadang-kadang mereka batuk.

Eka mengatakan, “Saya khawatir dengan teman-teman
yang sering mengalami masalah saat beraktivitas.”



Dwi kadang-kadang batuk dan
sesak nafas yang bisa menjadi sangat parah.



Berat badan Tri 
mulai menurun.

Tri sering batuk. 
Batuknya Tri sudah lebih dari sebulan. Tri berkeringat 

di malam hari. 

Tri tidak bisa keluar bersepeda
dengan Dwi dan Eka.



Dokter memeriksa paru-paru dengan cara
mendengarkan nafas mereka.

Dwi dan Tri pergi ke dokter.



Dokter juga dapat melakukan pemeriksaan
yang lain seperti rontgen paru, tes darah, 

dan pemeriksaan dahak. Tetapi tidak semua
pemeriksaan ini diperlukan oleh dokter.



Dokter mengatakan bahwa Dwi menderita asma.    

Dwi berbicara dengan dokter tentang bagaimana
mengobati asma.



Dengan perawatan medis, Dwi dapat bersepeda
kembali bersama teman-temannya.

Olahraga apa yang kamu sukai?

“Saya sangat senang karena
Dwi tetap dapat berolahraga
dengan saya!” Kata Eka.



Tri menderita penyakit TBC dan
memulai perawatan medis. 

Ayah Tri juga melakukan
pengobatan TBC.



Selama Tri dan ayahnya dalam masa penyembuhan, 
keluarga dan teman-teman Tri memberikan dukungan kepada mereka.



“Saya sedih bahwa Tri sakit, tetapi saya juga senang karena
Tri mendapat pengobatan agar sembuh. Saya berharap bisa
cepat bersepeda lagi dengan Tri.” Kata Eka.

“Selama Tri menjalani pengobatan, saya tidak bertemu Tri 
untuk beberapa waktu. Saya berpikir, apa yang dapat saya
lakukan untuk membantu Tri?”



Eka dan Dwi mengirim
sms kepada Tri.

Eka dan Dwi menulis
email kepada Tri.

Eka dan Dwi menelpon Tri.

Eka dan Dwi menulis
surat kepada Tri.



Setelah beberapa waktu, Tri merasa lebih
baik. Batuknya sudah berhenti, tapi Tri 

tetap harus menjalani pengobatan
selama beberapa bulan. Menjalani

perawatan lengkap sangat penting agar 
penyakit ini tidak kambuh lagi.



Anggota keluarga yang lain diperiksa untuk mengetahui apakah ada yang menderita TBC. 
Ternyata, mereka semua sehat.    

Kebiasaan menjaga kebersihan sangat membantu
mencegah penyebaran kuman yang menyebabkan TBC.



Tri telah menjalani perawatan lengkap.

Ayahnya juga menyelesaikan perawatan TBC 
dengan lengkap.



Eka senang. 

Dia mengatakan: "Saya sangat senang Tri telah menyelesaikan
proses pengobatannya secara lengkap. Sekarang kita bisa
bersepeda bersama lagi."



TBC tidak akan menyebar kepada orang lain jika:

- lebih banyak orang memeriksakan diri untuk TBC,

- orang yang terkena TBC menjalani pengobatan,

- orang yang terkena TBC menyelesaikan semua pengobatan dengan lengkap.






