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Rejista hii inatumika  kusajili wagonjwa wote wa kifua kikuu waliogundulika kuwa na kifua kikuu na wale wanaopata matibabu katika kituo cha kutolea huduma za afya. 
Taarifa zinazojazwa kwenye rejista hii zinatolewa kutoka kwenye kadi za matibabu za wagonjwa wa kifua kikuu (TB 01) na rejista ya maabara. Rejista hii inajazwa na 
mtoa huduma za kifua kikuu  aliyeko katika  kituo  cha tiba. Rejista hii inatumika kufuatilia wagonjwa wote wa kifua kikuu wanaopata huduma katika kituo cha tiba. Rejista 
inaendelea katika kurasa mbili zinazofuatana.

Hakikisha sehemu zote zinajazwa ipasavyo

NAMNA YA UJAZAJI
Safu ya (1)Namba(serial): Andika namba mtiririko ukianzia na  namba 1 na kuendelea kila mwanzo wa mwaka.

Safu ya (2) Tarehe ya kusajiliwa: Andika tarehe ambayo mgonjwa alisajiliwa kuwa ana kifua kikuu 

Safu ya (3) Namba ya mgonjwa ya Wilaya: Andika namba ya usajili ya wilaya 

Safu ya (4) Jina: Andika majina matatu halisi ya mgonjwa .(Herufi kubwa)

Safu ya (5) Jinsi: Andika KE kama ni mwanamke, andika ME  kama ni  mwanamume 

Safu ya (6) Umri: Andika umri wa mgonjwa kwa  miaka kamili. Iwapo mgonjwa ana umri chini ya mwaka mmoja andika sifuri (0) 

Safu ya (7) Kijiji/kitongoji/Mtaa/Kata/Tarafa: Andika kitongoji/kijiji/mtaa, kata na tarafa anakoishi  mgonjwa kwa sasa

Safu ya (8) Mwenye kiti wa Mtaa/Kijijiau Jirani/Namba ya nyumba/Namba ya simu: Andika jina la Mwenyekiti wa kitongoji au Jirani, Namba ya Nyumba na namba 
ya simu ya mgonjwa

Safu ya (9) Mahala pa kazi: Andika sehemu ambayo mgonjwa  anafanyia kazi kama ilivyoainishwa kwenye safu hiyo (1. Kituo cha Tiba: iwapo mgonjwa anafanyakazi 
kweye kituo cha tiba; 2. Mgodini iwapo mgonjwa anafanyakazi mgodini au machimbo yoyote ya madini; 3. Nyingine: Taja sehemu halisi anapofanyia kazi mgonjwa)

Safu ya (10) Makundi maeneo ya migodini: Andika namba ya kundi husika

Safu ya (11) Rufaa: Andika namba ya aina rufaa/namna alivyopatikana mgonjwa  kama ilivyoainishwa kwenye safu hiyo (1.Binafsi  iwapo mgonjwa kaja mwenyewe;  
2.Jamii: iwapo kaletwa au kapewa rufaa na Mhudumu wa Afya ngazi ya jamii   3. CTC 4.Nyinginezo: taja namna halisi kama OPD,RCH,IPD) 

Safu ya (12) Aina ya kifua kikuu:
kwa kalamu ya wino mwekundu. Iwapo mgonjwa ana aina ya EP andika aina inayohusika mf;TB spine,TB Adenitis,TB peritonitis and etc.

Safu ya (13) Aina ya mgonjwa:
others au transfer in).
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Safu ya (14) Matokeo na tarehe ya upimaji wa makohozi na vipimo vingine (matokeojuu, namba ya maabara kati, tarehe chini): 
Safu ya (14) i) Kabla ya kuanza matibabu
 Safu ya (14) i) a Makohozi:
 kalamu ya wino mwekundu. 

 Safu ya (14) i) c. X ray:
 Safu ya (14) i)d Vipimo vingine: Andika tarehe na vipimo vingine alivyofanyiwa mgonjwa na watoto waliopata alama zaidi saba kuhisiwa TB kama vilivyoainishwa
 katika sehemu ya chini ya rejista.

Safu ya (14) ii. Ufuatiliaji wa upimaji wa makohozi (matokeojuu,namba ya maabara kati, tarehe chini): Andika matokeo ya vipimo vya makohozi na tarehe 
akifikisha miezi 2au5  katika visanduku husika

Safu ya (15) Tarehe ya kuanza matibabu: Andika terehe ya kuanza matibabu katika kisanduku cha juu na aina ya matibabu katika kisanduku cha chini kama 
yalivyoainishwa katika sehemu ya chini ya rejista.

Safu ya (16) Mahali pa matibabu: Weka alama ya HBD au FBD kwenye kisanduku husika kulingana na mahali pa matibabu alipochagua mgonjwa (”nyumbani” iwapo 
amechagua kupatia matibabu  nyumbani au ”kituo cha tiba”iwapo amechagua kupatia kituoni)

Safu ya (17) Huduma za kifua kikuu na UKIMWI
 Safu ya (17) a. Matokeo na tarehe ya kipimo cha VVU: Andika matokeo ya kipimo cha VVU kwenye kisanduku cha juu na tarehe ya kupima VVU kwenye
 kisanduku cha chini (Pos; Neg; Unkn). Matokeo ya Positive yaandikwe kwa kalamu ya  wino wa rangi nyekundu. 
 Safu ya (17) b. CPT  tarehe ya kuanza: Iwapo ameanza kupata CPT andika tarehe aliyoanza
 Safu ya (17) c. Tarehe ya Rufaa kwenda CTC: Andika tarehe mgonjwa alipopewa rufaa kwenda CTC
 Safu ya (17) d. Rufaa toka CTC: Andika tarehe mgonjwa alipopewa rufaa kutoka  CTC 
 Safu ya (17) e. Namba ya HIV Care: Andika namba ya usajili ya CTC kutoka kwenye kadi ya mgonjwa ya CTC1 au fomu ya rufaa kutoka CTC
 Safu ya (17) f. Tarehe aliyoanza ART: Andika tarehe aliyoanza ART.

Safu ya (18) Uchunguzi wa Kifua Kikuu kwa wanakaya (household contacts Investigation): 
 Safu ya (18) a: Idadi ya wanakaya: Andika idadi ya wanakaya wanaoishi na mgonjwa 
 Safu ya (18) b: Idadi ya wanakaya waliochunguzwa TB: 
 Safu ya (18) c: Idadi ya wanakaya waliokutwa na TB: 

Safu ya (19) Uchunguzi wa watoto chini ya miaka mitano (household contacts): 
 Safu ya (19) a: Number of contacts: Andika idadi ya wanakaya watoto chini ya miaka 5 wanaoishi na mgonjwa 
 Safu ya (19) b: waliokutwa na TB: Andika idadi ya wanakaya watoto chini ya miaka 5 wanaoishi na mgonjwa, ambao wamegundulika na kifua kikuu
 Safu ya (19) c: wasio na TB: Andika idadi ya wanakaya watoto chini ya miaka 5 wanaoishi na mgonjwa, ambao hawana kifua kikuu
 Safu ya (19) d: walioanzishiwa IPT: Andika idadi ya wanakaya watoto chini ya miaka 5 wanaoishi na mgonjwa, ambao wameanzishiwa kinga ya kifua kikuu (IPT)



Safu ya (20) Kuchukua dawa kwa miezi 6 au 12: Weka alama ya vema  ndani ya kisanduku kwa kila mwezi ambao mgonjwa kamaliza dawa kikamilifu.Kwa wale 
wenye miezi 12 utaweka vema mbili kwa chini.

Safu ya (21) Matokeo ya matibabu na tarehe: Andika namba  ya matokeo ya matibabu ya mgonjwa na tarehe ya matokeo hayo kwenye safu husika (1: amepona, 
2: amemaliza 

Kumbuka kwa sasa hakuna matokeo ya amehama, unatakiwa kufuatilia matokeo halisi ya mgonjwa huko alikohamia. Kama  mgonjwa amehama andika 
amehama na kituo alichohamia.

Safu ya (22) Maelezo mengine: Andika maelezo/maoni mengine muhimu yanayomhusu mgonjwa





TT= MTB Trance Detected, RR Indeterminate


