
  

  

    

   

   

  

   

  

 

 

  

  

 

   

    

 

  

    

  

 

የ TB ህክምና/የመልቀቂያ እቅድ 2005A-TB-004 
 

የታካሚው ስም ጾታ ወንድ ሴት የልደት ቀን SSN 

አድራሻ ስልክ 

ስራ የስራ ቦታ የስራ ስልክ 

የድንገተኛ መገኛ አድራሻ ስልክ 

በሚያክመው ሀኪም ወይም ተቋም የሚሞላ 

ህመሙ ለአካባቢው ጤና መምሪያ ክፍል ሪፖርት የተደረገው በ:   (ቀን) ላይ      

የ TB እንክብካቤ ሰጪ ሀኪም የሚሆነው:       LHD የግል ሀኪም      

የሀኪሙ አድራሻ   ስልክ     

ሌሎች የክትትል እንክብካቤ ሰጪዎች    
(ስም፣ ኤጀንሲ እና ስልክ) 

መድሀኒቶች እና የታዘዙት የመድሀኒት መጠኖች የታካሚው የሰውነት ክብደት  ኪግ 

Isoniazid          ሚግ         Rifampin          ሚግ      Pyrazinamide           ሚግ      Ethambutol           ሚግ  

B-6         ሚግ   ሌላ     ሌላ    

የሚዋጥ፡ በየቀኑ በሳምንት 2x በሳምንት 3x 

የማክበር ማረጋገጫ:                      DOT ሀኪም 
ማረጋገጫ ምልከት የሚታይ ከሆነ፣ ህመሙን ለመቆጣጠር እና ግንኙነት ያላቸውን ለመመርመር 

ሁሉንም ታካሚዎች LHD ያነጋግራቸዋል። DOT ለሁሉም የ TB ታማሚዎች 
የእንክብካቤ ደረጃ ነው። 
DOT ላይ ላልሆነ ማንኛውም ታካሚ፣ የሚያክመው ሀኪም ታካሚው ተገቢውን ህክምና እንደሚያጠናቅቅ 
ለማረጋገጥ ሀላፊነት ይወስዳል እንዲሁም 

ተላላፊ በሽታ፦ አዎ አይ አላውቅም ለ LHD ህክምናውን ማክበሩን በጽሁፍ ማረጋገጫ ማቅረብ ይጠበቅበታል። 

ህክምና እንዳይከበር የሚያደርጉ እንቅፋቶችን ይለዩ፡ 

ቤት አልባነት አካል ጉዳተኝነት የእጽ ሱሰኝነት፡    

የአእምሮ አካል ጉዳተኝነት የለም ሌላ፡    

ማንኛውንም የግል አገልግሎት ፍላጎቶች ይለዩ፡ 

የቤት እገዛ መብል/ምግብ የአካባቢ/የግዛት ደህንነት የልጅ እንክብካቤ መጓጓዣ 

የመድሀኒት ህክምና የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች የቤት ለቤት የጤና አገልግሎቶች የስራ ቅጥር አገልግሎቶች የለም 

ሌላ፡    

ለእነዚህ አገልግሎቶች መላኪያዎች የተሰጡት/የሚሰጡት፡  (ቀን) ላይ    

ሌሎች እሳቤዎች/አስተያየቶች፡     

በ LHD የሚሞላ እና ለሀኪም/ ለተቋም የሚሰጥ 

ጉዳዩን እንዲከታተል የተሰየመው የህብረተሰብ ጤና ነርስ አስተዳደር፡  ስልክ፡  

የመጀመሪያ የ DOT ጉብኝት የሚደረገው በ:  (ስም)______________________ 

1ኛ የ DOT ቀጠሮ:                  
ቀን ሰዓት ቦታ 

የ DOT ሰራተኛ(ኞች) የሚሆነው/ኑት:  (ስም)                የጤና መምሪያ ክፍል ሰራተኞች          ሌላ    

DOT የሚደረገው  (አድራሻ)                    ቤት ትምህርት ቤት ስራ ቦታ ሌላ  

(በመጀመሪያው ጉብኝት ላይ በ DOT ሰራተኛው እና በታካሚው መርሀ ግብር የሚወጣ ይሆናል። ታካሚው የ DOT መመሪያዎችን ያካተተውን የ DOT ስምምነት ይፈርማል።) 

ግንኙነት ላላቸው ምርመራ የማካሄድ ቀዳሚ ሀላፊነት:                  የጉዳዩ አስተዳደር           ሌላ    

ላለማክበር እንቅፋቶች ናቸው ተብለው ተለይተው የተቀመጡ ጣልቃ ገብነቶች፡    

ሌሎች እሳቤዎች/አስተያየቶች፡    

የሚከተሉት ግለሰቦች እንዲያውቁ የተደረገ ሲሆን ከላይ ላለው የህክምና እቅድ ፍቃድ አግኝተዋል። 

ፊርማዎች እና ፍቃድ መስጠት ታካሚው እንዲወጣ ከመደረጉ በፊት መፈጸም አለባቸው። 

የተሳታፊው ሀኪም ፊርማ  ቀን  

የአካባቢው የጤና መምሪያ ክፍል ፊርማ  ቀን  

የታካሚው ፊርማ  ቀን    

መፈረምን ምርጫው ላላደረገ ታካሚ፡  የመውጫ እቅድ አውጪ ፊርማ  ቀን    

 


