Plano sa Paggamot sa TB/Paglabas sa Ospital
Pangalan ng Pasyente

Kasarian

L

B

2005A-TB-004

DOB

SSN

Address

Telepono

Trabaho

Lugar ng Trabaho

Telepono sa Trabaho

Kontak Para sa Emerhensiya

Address

Telepono

SASAGUTAN NG DOKTOR NA GUMAGAMOT O NG PASILIDAD
Kasong nireport sa lokal na departamento ng kalusugan ni: _____________________________________sa (petsa)_________________
Ang magiging doktor sa pangangalaga sa TB ay si:

LHD

Pribadong Doktor ________________________________________

Address ng Doktor ________________________________________________________________Telepono _____________________
Iba pang mga caregiver sa muling pagpapatingin: _____________________________________________________________________
(pangalan, ahensiay, at telepono)

Mga gamot at dosis na nireseta

Timbang ng katawan ng pasyente________kg

Isoniazid_______mg

Rifampin________mg

iba pa____________

iba pa______________

Iinumin:

araw-araw

2x sa isang linggo

Katiyakan ng Pagsunod:

Nakakahawa:

Oo

DOT

Hindi

Pyrazinamide_______mg

Ethambutol_______mg

B-6_______mg

3x sa isang linggo

Doktor
Sertipikasyon

Lahat ng pasyente ay kokontakin ng LHD para sa pangangasiwa ng kaso at
imbestigasyon ng kontak, kung binanggit. Ang DOT ay ang pamantayan ng
pangangalaga para sa lahat ng kaso ng TB. Para sa sinumang pasyente na wala sa
DOT, ang doktor na nanggagamot ay umaako ng responsibilidad para tiyakin na
kukumpletuhin ng pasyente ang angkop na paggamot at kinakailangang magbigay
sa LHD ng nakasulat na sertipikasyon ng pagsunod sa paggamot.

Hindi alam

Tukuyin ang anumang hadlang para sundin ang paggamot:
kawalan ng tahanan

pisikal na kapansanan

pag-abuso sa substansya: ____________________________________

kapansanan sa pag-iisip

wala

iba pa:

Kilalanin ang anumang pangangailangan sa personal na serbisyo:
tulong sa pabahay

pagkain/nutrisyon

panglokal/pang-estadong kapakanan

pangangalaga sa bata

transportasyon

sa paggamot ng droga

mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip

mga serbisyo para sa

kalusugan sa tahanan

mga serbisyo para sa trabaho

wala

iba pa: __________________________________________________________________________________________________
Ang mga referral para sa mga pangangailangang ito ay ginawa/gagawin sa: _____________________ sa (petsa) ___________________
Iba pang mga pagsasaalang-alang/komento:__________________________________________________________________________

SASAGUTAN NG LHD AT IBIBIGAY SA DOKTOR/PASILIDAD
Ang itinalagang Public Health Nurse Case Manager ay si: _____________________________________ Telepono:_________________
Ang unang DOT na pagbisita ay gagawin ni:________________________________________________ (pangalan)
Unang

DOT appointment:________________ ________________ _______________
petsa

oras

lugar

Ang (mga) DOT worker ay sina:_________________________________(pangalan)

kawani ng departamento ng kalusugan

iba pa

Ang DOT ay gagawin sa ____________________________________ (address)
tahanan
paaralan
trabaho
iba pa
(Ang iskedyul ay itatalaga ng DOT worker at ang pasyente sa unang pagbisita. Ang pasyente ay pipirma ng kasunduan ng DOT na kabilang
ang mga tagubilin ng DOT.)
Pangunahing mga responsibilidad para sa imbestigasyon ng kontak:

case manager

iba pa _______________________________

Pinanukalang mga interbensyon para sa tinukoy na mga hadlang sa pagsunod: _______________________________________________
Iba pang mga pagsasaalang-alang/komento: __________________________________________________________________________

Ang sumusunod na mga indibidwal ay inabisuhan at inaprubahan para sa plano ng paggamot na nasa itaas.
Ang mga lagda at pahintulot ay dapat kunin bago ang pagpapalabas sa pasyente.
Lagda ng nag-asikasong doktor _____________________________________________________________ petsa______________
Lagda ng Local Health Department __________________________________________________________ petsa______________
Lagda ng pasyente _______________________________________________________________________ petsa _____________
Pinili ng pasyente na hindi lumagda: Lagda ng tagapagplano sa pagpapalabas ______________________ petsa _____________

