
HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, a.s., odbor likvidace,
Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, tel.: 222 119 125, IČ: 46973451,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742

Úraz ze dne: Rodné číslo:

Jméno, příjmení, titul:

Adresa (ulice, č.p., obec, PSČ):

Telefon/mobil: E-mail:

Číslo účtu:

Uveďte, je-li poškozený nezletilý:

Jméno zákonného zástupce:

Adresa (ulice, č.p., obec, PSČ):

Telefon/mobil: E-mail:

Léčení zahájeno dne: Léčení ukončeno dne:

Příčina úrazu podle popisu zraněného:

KLASIFIKACE POŠKOZENÍ ZDRAVÍ:
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Popis poškození zdraví Kód dle MKN-10 Počet bodů
Komplikace léčby v %

POŠKOZENÝ

do HVP, a.s. doručeno dne, hodina,
podpis:

číslo škody: archivní číslo:

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA PRO ODŠKODNĚNÍ ZA VYTRPĚNÉ BOLESTI
Formulář vypracovaný podle MKN-10 na základě zdravotnické dokumentace od všech poskytovatelů

 zdravotních služeb, u nichž byl poškozený léčen

(legenda na 2. straně)

Celkový počet bodů:



Komplikace léčby se vztahuje jen na položky, jichž se komplikace týká:

lehká - do 5%

středně závažná - do 10%

závažná - do 15%

těžká - do 20%

Byl poškozený před úrazem zdráv? ANO NE

Jakou chorobou trpěl v době úrazu?:

Měl předchozí stav vliv na vznik úrazu? ANO NE

Měl předchozí stav vliv na následky úrazu? ANO NE

ANO NE

Lze předpokládat, že úraz zanechá trvalé následky? Pokud ano, uveďte jaké. ANO NE

Poznámka (co můžete uvést pro doplnění nebo objasnění přehledu bolesti):

Kč,

kterou uhradil.
 

V dne:

Razítko a podpis lékaře, který posudek zpracoval
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Stal s úraz v opilosti (uveďte promile alkoholu v krvi), jiné návykové látky nebo 

léku označeného varovným symbolem? promile:

celková, přechodně ohrožuje život, závažně ohrožuje zdraví (orgánové selhání, 

kardiopulmonální resuscitace)

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že toto hodnocení bylo vypracováno na základě zdravotnické dokumentace od 

všech zdravotnických zařízení, v nichž byl poškozený pro úraz léčen.

Za vyhotovení tohoto lékařského posudku byla poškozenému vyúčtována náhrada ve výši:

vyžaduje krátkodobou léčbu, neprodlouží léčbu pro základní diagnózu, nemá prokazatelný vliv 

na celkový stav (povrchní rozpad nebo infekce rány, psychické alterace)

vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci (flebotrombóza, selhání osteosyntézy, hluboká 

infekce rány, compartment syndrom)

v akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav, vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou, více 

reoperací (rozpad anastomozy, pneumonie, břišní compartment syndrom)


