
Lékařská zpráva – trvalé následky nemoci L3121
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na informační linku 957 105 105 (ve všední dny od 8 do 18 hodin).

� LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA 
Tento formulář je nutné vždy předložit k vyplnění svému ošetřujícímu lékaři. Poplatek za vyplnění formuláře lékařem hradí klient.
POJIŠTĚNÁ OSOBA

JMÉNO PŘÍJMENÍ TITUL 

          
RODNÉ ČÍSLO 

PŘÍČINA POJISTNÉ UDÁLOSTI  
Doložte kopie lékařských zpráv ze speciálních vyšetření (např. CT, histologie, MRI, operační protokol apod.). 
Název onemocnění (přesná diagnóza), které vedlo k trvalým následkům nemoci Dle MKN10 

     

Datum, kdy se objevily první příznaky v příčinné souvislosti s tímto onemocněním
     

MĚSÍC ROK  

(obtíže evidované ve zdravotnické dokumentaci)

Datum prvního potvrzení diagnózy
     

DEN MĚSÍC ROK  

Zanechalo onemocnění níže uvedené trvalé následky nemoci?
  

   

 ANO NE

 

  ztráta sluchu        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň   

  ztráta řeči        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

  ztráta zraku        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

  následky selhávání orgánů:

   trvalá kolostomie        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

   trvalá ileostomie        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

   parenterální výživa        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

   trvalá tracheostomie        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

   trvalé podávání O2        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

   konečné stadium onemocnění ledvin, plic, jater, srdce, slinivky        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

  ochrnutí

   ochrnutí jedné končetiny        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

   obrna lícního nervu        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

   ochrnutí dvou končetin        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

   ochrnutí tří nebo čtyř končetin        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

  amputace končetin        Pokud ano, uveďte rozsah/stupeň  

  ztráta schopnosti řídit automobil        Pokud ano, uveďte  bližší údaje  

  asistovaná reprodukce IVF (čtvrtá a neplacená)         Pokud ano, uveďte bližší údaje  

Datum stanovení trvalých následků nemoci  
 
DEN MĚSÍC ROK 

                           

Datum operačního řešení  
 
DEN MĚSÍC ROK  
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Lékař svým podpisem potvrzuje, že ošetřoval pojištěného, který je uveden v tomto formuláři, a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvedl veškeré 
jemu dostupné informace týkající se předmětné pojistné události. 

V DNE RAZÍTKO A PODPIS LÉKAŘE
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