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Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace / lékařská zpráva Z2015
Klient

 Příjmení, jméno, titul Číslo nabídky/pojistné smlouvy

     
Rodné číslo

  
Na základě souhlasu klienta, vyjádřeného podpisem nabídky na uzavření pojistné smlouvy, žádosti o změnu do pojistné smlouvy, je pojišťovna oprávněna pro-
střednictvím provozovatele zdravotnického zařízení zjišťovat zdravotní stav klienta vyžádáním výpisu ze zdravotní dokumentace.

Věc:  Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace od ošetřující/ho lékařky/e 
         Vážená paní doktorko / Vážený pane doktore,
žádám Vás o zajištění výpisu ze zdravotní dokumentace pro uvedeného klienta, který s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, sjednal 
nabídku na uzavření pojistné smlouvy životního pojištění nebo požádal o změnu pojistného rozsahu do pojistné smlouvy.
Vyhotovený výpis ze zdravotní dokumentace předejte přímo klientovi nebo zašlete na adresu provozovatele zdravotnického zařízení:
P.O.BOX: MUDr. Zuzana Kala Grofová – provozovatel zdravotnického zařízení, Česká pošta, s.p., Na Hrádku 105, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

Klient Vás opravňuje k poskytnutí informací o svém zdravotním stavu v podobě výpisu z jeho  zdravotní dokumentace a doplnění níže uvedených dotazů. Za uve-
dený výpis, včetně poštovného, Vám podle ceníku pojišťovny uhradíme max. 250 Kč. Pokud budou náklady na provedené úkony vyšší, vše nad částku 250 Kč 
Vám uhradí klient.

Předem děkujeme za brzké vyřízení.

Datum

 

  Za pojišťovnu, provozovatel zdravotnického zařízení

1. Anamnestické údaje a výčet onemocnění a úrazů, pro které byl jmenovaný léčen:
Hmotnost: Výška: BMI: TK: P: Kód zdravotní pojišťovny:

Abusus: Kouření (počet cigaret): Alkohol: Drogy: Jiné návyky:

R.A.:

O.A.:

Pravidelná medikace (název léku, dávkování):

2. Opis posledních výsledků vyšetření s udáním data, kdy bylo provedeno:

  a) RTG  b) EKG  c) krve  d) moči  e) jiné odborné vyšetření

Krevní tlak – poslední naměřená hodnota; u hypertoniků nutno vyplnit poslední dvě naměřené hodnoty + způsob léčby:
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3.   Pracovní neschopnost v posledních sedmi letech s uvedením diagnózy a přesného data (den, měsíc, rok) začátku a konce pracovní 
neschopnosti. U osob, které nejsou v pracovním poměru, uveďte, kdy byl jmenovaný v posledních sedmi letech ve stavu nemocných 
s udáním diagnózy a přesného data (den, měsíc, rok) začátku a konce nemoci:

4.  Pobírá/pobíral jmenovaný invalidní důchod nebo o něj žádal nebo má přiznánu ZPS? Od kdy? Jak dlouho? Proč? V případě podání 
žádosti o invalidní důchod nebo ZPS uveďte datum jejího podání a důvod (diagnóza):

5. Přesná diagnóza onemocnění, pro které je jmenovaný sledován:

Dispenzarizace – důvod; máte-li k dispozici poslední zprávu, prosíme o její přiložení k tomuto výpisu:

První příznaky onemocnění (měsíc a rok), charakter obtíží:

6.  Je jmenovaný pod pravidelnou kontrolou odborného lékaře nebo zdravotnického zařízení? Uveďte jméno a specializaci lékaře; 
přiložte kopie lékařských zpráv.

7. Jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit zdravotní stav jmenovaného:

Datum

  
 razítko a podpis lékaře


