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Lékařská zpráva pro odškodnění za vytrpěné bolesti
Formulář Jevypracovaný v souladu s metodikou Nejvyššího soudu - na základě úplných písemných informací
předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.
Škodní událost číslo
Uraz ze dne
> Identifikace zraněného

Jméno

Příjmení

Titul

Datum narozeni

Rodné číslo

Bydliště

E-mail

Povolání

Doplňteprosím následující údaje.
> Ostatní údaje zraněného
Telefon

> Doba léčenia pracovní neschopnosti
Zahájení léčení

Ukončení léčení

Pracovní neschopnost od

Pracovní neschopnost do

> Příčina úrazu podle popisu zraněného

> Prohlášení zraněného

Prohlašuji, žejsem byl informován o zpracování osobních údajůpotřebných pro šetření škodní události, a to včetně údajů
o zdravotním stavu. Beru na vědomí, že podrobnosti týkající se osobních údajůjsou dostupné na www.ceskapojistovna. cz
v sekci Osobní údaje a dálev obchodních místech pojišťovny. Zavazuji se, že pojistiteli bezodkladně oznámím případné
změny osobních údajů.
> Důležité upozornění

V případě, že si poškození zdraví vyžádalo hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, případně ambulantní ošetření,

tvoří přílohu posudku fotokopie propouštěcfzprávy, resp. zprávyo ambulantním ošetřeni, o nižpoškozenýtímto
v souladu s úst.§ 65zákonač.372/2011 Sb.,o zdravotnfch službácha podmínkách jejich poskytováni, žádá.
Datum podpisu

Místo podpisu

Podpis zraněného nebo zákonného zástupce

www. ceskapojirtov na. cz
Klientský servis: +420241114114
po-pá:7:00-ly:00
P O BOK 305, 659 05 Brno
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Škodní událost číslo

> Utrpěná zraněni
PoFadové
číslo

Kód dle íásti B
metodiky

Komplikace
Klasifikace poškození zdraví

Počet bodů

(A; B; C; D)
viz dále

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

> Komplikace léčby
Roziišují se následné stupně komplikaci (Jsou-li v příčinné souvislosti se škodnou událostQ ve vztahu k položkám, Jichž se komplikace
týká:

A) Komplikacelehká- vyžaduje krátkodobou léčbu,neprodlouží léčbupro základní diagnózu.Nemáprokazatelnývliv nacelkový stav
(např. povrchní rozpad nebo infekce rány, psychickáalterace)

B) Komplikacestředně závažná- vyžaduje dlouhodobou léčbunebodalší operaci,můžeprodloužit léčbupro základní diagnózunebo
vyžaduje další operace (např. flebotrombóza, selhání osteosyntézy, hluboká infekce rány, compartment syndrom)

C) Komplikacezávazná-v akutní fáziprudcezhorší zdravotní stav, vyžadujeintenzivní léčbumístní nebocelkovou,vlče reoperad(např.
rozpad anastomozy, pneumonie, bríSnf compartment syndrom)

D) Komplikacetěžká- ceiková,přechodně ohrožuježivot, závažněohrožuje zdraví (např. orgánovéselháni,kardiopulmonálnf
resuscitace)

> Další informace o průběhu ležení

> Doplňující údaje(označte prosím odpovídající variantu)
Byl zraněný před úrazem zdráv?

ANO

NE

Měl předchozí stav vliv na vznik úrazu?

ANO

NE

Měl předchozí stav vliv na následky úrazu?

ANO

NE

Stal se úraz po požití alkoholu nebo pod vlivem jiných návykových látek?

ANO

%0 NE

Lzepředpokládat, že úrazzanechátrvalé následky? (pokud ano, uveďtejaké)

ANO

NE

Jakou chorobou trpěl? (prosím vypište)

Datum podpisu

Místo podpisu

Jmenovka a podpis lékaře,
který posudek zpracoval

Podpisvedoucího a razítko zdravotnického
zařízení, které posudek vydává

www. ceska pojistovna.a
Klientský servis: +420 24111^ 114
po-pfl: 7:00-19:00

P. O. BOX305, 659 05 Brno

