
Koneãná
zpráva
o úrazuÚrazové poji‰tûní

PoÏadovanou variantu zakfiíÏkujte!

âíslo pojistné smlouvy

VáÏená paní doktorko, váÏen˘ pane doktore,
po stabilizování zdravotního stavu, ev. 1 rok po úraze, má-li pacient trvalé následky, prosíme, o podrobné vyplnûní tohoto formuláfie.

Popis úrazového dûje,
jak ho sdûlil pacient

První lékafiské o‰etfiení 

Diagnoza poranûní

Kde se pacient dále léãil:
(uveìte v‰echny lékafie)

ZpÛsob léãení:

Pracovní neschopnost

Byla délka prac. neschopnosti
ovlivnûna je‰tû jin˘mi faktory?

Je nynûj‰í stav poji‰tûného
definitivnû stabilizován?

Nosí pacient nûjakou ortop.
pomÛcku? (ortézu, protézu,
korzet a pod.)

Je plánováno je‰tû dal‰í léãení?
(rehabilitace, operace, odstranûní
osteosyntet. materiálu, plastika
vazÛ a pod.)

datum úrazu

datum 

pÛvodní

jméno zdravot.
zafiízení

místo úrazu

Byl poji‰tûn˘ pfied úrazem
zcela zdráv?

Pojistné plnûní poukaÏte na

nebo na adresu

Bylo poranûní zpÛsobeno
pouze úrazem?

Do‰lo k úrazu v opilosti
nebo pod vlivem drog?

Trpí poranûn˘ závaÏn˘mi
chorobami? 
(epilepsie, cukrovka, pohybové
potíÏe, alkoholismus)

Existovaly nûjaké úrazy jiÏ
dfiíve? Jaké? Kdy? S jak˘mi
následky?
(Uveìte rok zranûní, diagnózu,
jak a kde byl léãen, objektivní
stav po pfiedcházejícím úraze.)

UNIQA poji‰Èovna, a. s.
Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
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Poji‰tûn˘

Rodné ãíslo  Titul

Pfiíjmení  Jméno

Telefon (8 - 17 hodin)

Anamnestické údaje k úrazu a zdravotnímu stavu pfied úrazem

Údaje o úrazu
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upfiesnûná

jméno
lékafie od

do

Byl pacient hospitalizován:

¤ídil se poji‰tûn˘ v prÛbûhu
léãby pokyny lékafie

jméno zdravot.
zafiízení

jméno
lékafie od

do

jméno zdrav. zafiízení

jméno lékafie

Fixace

od

Jak˘mi?

do

Operace Provedená vy‰etfiení

Rehabilitace od do

2   0

2   0

2   0 2   0

2   0

kód banky ã. úãtu spec. symbol



V dne Razítko a podpis lékafie

Pfii zranûní ostatních ãástí
tûla uveìte:
hybnost pátefie, kompenzace,
podrobn˘ popis jizvy, 
omezení funkce,
neurol. nález po zranûní hlavy

Existují odchylky od normy?

V jakém rozsahu je úrazem
omezena funkãnost
konãetiny nebo postiÏ.
orgánu?

Ev. dal‰í informace, t˘kající
se poji‰tûného a okolností
úrazu, které jste 
pfii vy‰etfiení zjistil?

Objektivní nález

Hodnocení lékafie
(diagnoza, podrobn˘ popis
trval˘ch následkÛ)

Poji‰tûn˘

V‰eobecn˘ vzhled pacienta
(v˘Ïiva, muskulatura)

zji‰tûn˘ dne

Jméno, pfiíjmení pacienta, rok narození

Zji‰tûné vady, 
nevztahující se k úrazu

Popis osy konãetiny, které
pohyby jsou omezeny,
hybnost v jednotliv. kloubech 
ve stupních, stabilita kloubu

stáfií pacienta v˘‰ka cm váha kg

pravá strana levá strana

Zranûní dolní konãetiny 
dále uveìte:
délku obou konãetin,
chÛze v botách, bez bot,
vy‰etfiení reflexÛ, citlivosti
muskulatura kompenzuje 
ev. mírnou nestabilitu 
kolen. kloubu?

pravá strana

pfiíãinné

Nález sepsal:

Jméno a pfiíjmení lékafie, 

odbornost:

Adresa zdravotnického zafiízení:

Honoráfi za koneãnou zprávu ve v˘‰i Kã

*) byl zaplacen klientem

*) Nehodící se ‰krtnûte!

*) pfieveìte na úãet ã.: kód banky spec. symbol

Koneãnou zprávu, prosím, za‰lete na adresu UNIQA poji‰Èovny, a.s., uvedenou v hlaviãce!

nepfiíãinné

levá strana

Pfii zranûní konãetiny uveìte:
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