
Napotni zdravnik

Zdravstvena ustanova (žig)

Predlog za zdravljenje s teriparatidom*

Bolnica/bolnik

Ime in priimek

Naslov

Rojen/a

Tel. številka

* Odobri strokovni kolegij Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, UKC Ljubljana ali Oddelka za endokrinologijo in diabetologijo, UKC Maribor.
Terapevtske indikacije: Zdravljenje osteoporoze pri ženskah po menopavzi, pri moških s povečanim tveganjem za zlom in osteoporoze povezane s podaljšanim sistemskim glukokortikoidnim 
zdravljenjem pri ženskah in moških s povečanim tveganjem za zlom.**

Pred predpisovanjem, vas vljudno prosimo, da si preberete Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
** Povzetek glavnih značilnosti zdravila.

1. Kontraindikacije za zdravljenje s teriparatidom**?

2. Ali se je bolnik že kdaj zdravil s teriparatidom? 

3. Bolnik je mentalno zdrav in motiviran za zdravljenje 
v obliki vsakodnevnih podkožnih injekcij.

q Da q Ne

q Da q Ne

q Da q Ne

Kon train di ka ci je:
– Preob čut lji vost za te ri pa ra tid ali ka te ro ko li po mož no 

snov
– Nosečnost in dojenje
– Že ob sto je ča hi per kal cie mi ja 
– Hu do ok var je no de lo va nje led vic 
– Presnovne bolezni kosti (vključujoč 

hiperparatiroidizem in Pagetovo bolezen kosti) z 
izjemo primarne in glukokortikoidne osteoporoze 

– Ne po jas nje ne po vi ša ne vred no sti al kal ne fos fa ta ze
– Te le ra dio te ra pi ja ali bra hi ra dio te ra pi ja za zdrav lje nje 

okost ja v pre te klo sti
– Bol ni k s ske let ni mi ma lig nost mi ali kost ni mi me ta sta za

mi mo ra bi ti iz klju če n iz zdrav lje nja s te ri pa ra ti dom

Datum pošiljanja 

Datum sprejema 

Datum konzilija 

Podpis napotnega zdravnika 
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4.  Ali je bolnik med zdravljenjem osteoporoze,  
ki je že trajalo vsaj leto dni, utrpel osteoporozni  
zlom vretenca, kolka ali proksimalne nadlahtnice? 

 Dosedanje zdravilo za osteoporozo? 

 Vitamin D? 

 Kalcij? 

q Da q Ne

5. Druge bolezni in zdravila:

Dokument je pripravljen v soglasju s strokovnim kolegijem Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni 
presnove, UKC Ljubljana in Oddelka za endokrinologijo in diabetologijo, UKC Maribor. 

Naslova za pošiljanje dokumentacije (z obveznim pripisom: za teriparatid):

PROSIMO PRILOŽITE:

● Napotnica   q

● Rentgenski izvid in/ali izvid ortopeda/travmatologa/fiziatra q

● Laboratorijske preiskave za izključitev sekundarne osteoporoze  q
 (Kocjan T, et al. Smernice za odkrivanje in zdravljenje osteoporoze. Zdrav Vestn 2013;82:207–17.)

● HEMOGRAM ● KREATININ ● PROTEINOGRAM (če zlom vretenca)

● KALCIJ ● AST ● CEL. TESTOSTERON (če kandidat za zdravljenje 
● FOSFAT ● ALT                                           s testosteronom)

● AF ● TSH 

● Ostale preiskave (če so na voljo): q 
DXA/MRI/scintigrafija skeleta

KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, UKC Ljubljana 
Zaloška 7 
1525 Ljubljana

Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo, UKC Maribor
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor
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