
 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca DEL-2 KARTON ZDRAVLJENJA TUBERKULOZE 

 

Z obrazcem DEL-2 bolnišnični oddelki, specialistične ambulante vodijo zdravljenje tuberkuloze, ko se ugotovi bolezen 

laboratorijsko in/ali uvede zdravljenje. 

Izpolniti ga je potrebno pri vsakem bolniku: 

1. Z laboratorijsko dokazano tuberkulozo (v kateremkoli materialu ugotovljena prisotnost bacilov tuberkuloze) takoj ob ugotovitvi 

(in seveda pričetku ustreznega režima zdravljenja); 

2. s klinično opredeljeno tuberkulozo (pozitiven tuberkulinski test, klinični znaki skladni s sliko tuberkuloze, opravljene vse 

diagnostične preiskave) - takoj ob pričetku ustreznega režima zdravljenja. 

Karton zdravljenja izpolni zdravnik, ki je postavil diagnozo tuberkuloze in uvedel ustrezno zdravljenje v začetnem obdobju 

zdravljenja. Nato ga izpolnjuje zdravnik, ki nadaljuje z nadzorom in zdravljenjem bolnika do konca ustreznega režima zdravljenja. 

 

Priimek in ime: Najprej vnesite priimek in ime bolnika. Nato vnesite čim bolj natančen naslov, kjer bolnik prebiva in je najlaže 

dosegljiv. Označite še spol in starost bolnika. 

Bolnišnica in dispanzer: Na desni strani označite naslov ustanove, kjer je bolnik pričel z zdravljenjem in naslov dispanzerja, kjer bo 

nadaljeval in predvidoma končal zdravljenje. 

 

V posebno tabelo na desni strani vnesite podatke o rezultatih pregleda vseh odvzetih kužnin od začetka zdravljenja, tudi po dveh, 

petih, sedmih mesecih zdravljenja in sicer datum odvzema kužnine, vrsta kužnine, rezultat mikroskopskega pregleda (poz/neg), 

rezultat izolacije (vpišete število kolonij). 

Poleg tabele o pregledu odvzetih kužnin in njihovih rezultatih je še ena tabela v katero označite rezultate testa občutljivosti (R–če 

gre za rezistenco in S–če gre za senzibilnost). 

 

I. Začetno intenzivno obdobje zdravljenja:  

A. Sestava režima v začetni fazi zdravljenja in količina zdravil. V koloni navedite posebej vsako zdravilo, ki sestavlja predpisani 

režim zdravljenja. Navedite ime zdravila in dozo ene enote v prvo kolono, ki je označena z napisom Terapija in številom. V 

sosednjo kolono navedite količno predpisanega zdravila (število tablet, dražejev ali ampul). Primer je v zadjih dveh kolonah v isti 

tabeli. Prostora je za pet različnih režimov za začetno dobo zdravljenja. V opombi pod tabelo so navedena najpogostejša zdravila 

in doze enot. Pri oblikah, ki vsebujejo stalne doze v kombinaciji (Rifater, Rifinah150, Rifinah300) doz posameznih zdravil, ki so 

vključena, ni potrebno navajati.  

B. Prejemanje zdravil v začetni fazi zdravljenja. V spodnjo tabelo označite najprej mesec in leto, v katerem se je bolnik pričel 

zdraviti. Nato označite z ustrezno številko terapije (1-5) iz tabele A za vsak dan nadzorovanega zdravljenja ali za dan, ko bolnik 

prevzame zdravila. Dneve, ko bolnik jemlje zdravila brez nadzora označite z ravno črto in sicer za število dni za katere je bolnik 

prejel zdravila. 

 

II. Nadaljevalno obdobje zdravljenja: 

 A. Sestava režima v nadaljevalni fazi zdravljenja in količina zdravil. V koloni navedite posebej vsako zdravilo, ki sestavlja 

predpisani režim zdravljenja. Navedite ime zdravila in dozo ene enote v prvo kolono, ki je označena z napisom Terapija in 

številom. V sosednjo kolono navedite količno predpisanega zdravila (število tablet, dražejev ali ampul). Primer je v zadjih dveh 

kolonah v isti tabeli. Prostora je za pet različnih režimov za začetno dobo zdravljenja. V opombi pod tabelo so navedena 

najpogostejša zdravila in doze enot. Pri oblikah, ki vsebujejo stalne doze v kombinaciji (Rifater, Rifinah150, Rifinah300) doz 

posameznih zdravil, ki so vključena ni potrebno navajati. 

B. Prejemanje zdravil v nadaljevalni fazi zdravljenja. V spodnjo tabelo označite najprej mesec in leto, v katerem je bolnik pričel 

prejemati režim nadaljevalnega zdravljenja. Nato označite z ustrezno številko terapije (1-5) iz tabele A za vsak dan 

nadzorovanega zdravljenja ali za dan, ko bolnik prevzame zdravila. Dneve, ko bolnik jemlje zdravila brez nadzora označite z 

ravno črto in sicer za število dni za katere je bolnik prejel zdravila. 

 

Ko je pri bolniku zdravljenje končano, karton zdravljenja shranite v bolnikovo dokumentacijo, fotokopijo pa pošljite Registru za 

tuberkulozo skupaj z obrazcem DEL-3. 


