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LEKÁRSKY NÁLEZ

05/2019

Vykonanie lekárskej prehliadky s vyšetrením trvalých následkov

ÚDAJE O POISTENOM, PRÍP. O SPOLUPOISTENOM DIEŤATI
Meno, priezvisko, titul

Rodné číslo

Dátum narodenia

Druh a číslo dokladu totožnosti

Adresa trvalého pobytu
ulica, súpisné číslo

Obec

Telefón

E-mail

Štátna príslušnosť
PSČ

1. Diagnóza úrazu a stručný opis druhu zranenia

2. Predchádzajúca úrazová anamnéza a anamnéza ochorení

3. Aktuálny subjektívny nález

4. Aktuálny objektívny nález (s vyjadrením, ktoré zmeny sú v dôsledku uplatňovaného úrazu a akého pôvodu sú ostatné zistené zmeny a poruchy funkcií)
popis trvalých objektívnych zmien spôsobených úrazom

obmedzenie hybnosti (stupne) - vyjadrené v tabuľke na str. 2

poúrazové jazvy - vyjadrené v tabuľke na str. 2

5. Sú zistené následky v priamej príčinnej súvislosti s uvedeným zranením?
6. Boli funkcie poškodeného orgánu znížené pred úrazom?
7. Je stav trvalý?

áno

nie

áno

áno

nie Je toto zranenie jedinou príčinou ich vzniku?

áno

nie

Je tendencia k zlepšeniu stavu do budúcna?

áno

8. Navrhujete vykonať ďalšie vyšetrenia, prípadne posúdenie následkov úrazu s odstupom času?

nie
áno

nie

9. Ostatné dôležité poznámky lekára: Tu prosím podrobnejšie špecifikujte aj kladné odpovede v bodoch 5 až 8 tlačiva

V .............................................................................. dňa ...........................................

.........................................................................................
pečiatka a podpis lekára
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nie

koleno

členok

flexia

abdukcia

abdukcia
abdukcia
vnútorná rotácia
vonkajšia rotácia

abdukcia z predpaženia
addukcia z predpaženia
extenzia
addukcia
vnútorná rotácia
vonkajšia rotácia

OBMEDZENIA POHYBOV V KĹBOCH

OBMEDZENIA POHYBOV V KĹBOCH

Prosíme odborného lekára, aby pri určovaní rozsahu obmedzenia pohybov v kĺboch uviedol údaj vždy v porovnaní so zdravou končatinou! (Prosíme uviesť rozsah pohybov oboch končatín v stupňoch).
Pravák
Ľavák
ľavá dolná končatina
pravá dolná končatina
ľavá horná končatina
pravá horná končatina
bedro
extenzia
rameno elevácia

extenzia
flexia
vnútorná rotácia
vonkajšia rotácia
dorzálna flexia
plantárna flexia
pronácia
supinácia
abdukcia
addukcia

časť tela

rozsah jaziev v cm/cm2

extenzia
flexia
pronácia
supinácia

zápästie dorzálna flexia
palmárna flexia
radiálna flexia
ulnárna flexia

ruky

popis jaziev (napr.keloidná, hypertrofická...)

časť tváre
čelo - vpravo

genitálie vonkajšie

čelo - vľavo

sedacie časti

predkolenia
nohy
hlava
krk

JAZVY NA TVÁRI

stehná

JAZVY NA TELE

lakeť

predná časť trupu
zadná časť trupu
ramená
predlaktia

rozsah jaziev v cm/cm2

popis jaziev

čelo - stred
nos
líce - vpravo
líce - vľavo
líce - stred
brada
pera - spodná
pera - vrchná
ucho - vpravo
ucho - vľavo
krk - vpravo
krk - vľavo
krk - stred

Vyznačte prosím lokalizáciu jazvy/zranenia s uvedením priestorového rozsahu v cm.
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