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Výpis ze zdravotní dokumentace
zaměstnance pro lékaře závodní preventivní péče
MUDr. Busta František, TS MED Bustovi s.r.o. Trhové Sviny

Registrujícímu lékaři:
Pan (í)
který (á) je ve Vaší léčebné péči a pracuje jako zaměstnanec ………………………..
V souladu se zněním § 42 b) zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách Vás
proto žádám o výpis ze zdravotní dokumentace.
Děkuji za spolupráci.
.......................................................
razítko a podpis lékaře
zařízení závodní preventivní péče

A. Výskyt nemocí v rodině posuzovaného: .......................................................................
.................................................................................................................................................
B. Výskyt nemocí v osobní anamnéze posuzovaného:
1. Infekční a parazitární onemocnění:................................................................................
2. Novotvary:.....................................................................................................................
3. Poruchy duševní a poruchy chování:.............................................................................
4. Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách:.....................................................
5. Záchvatové poruchy:......................................................................................................
6. Nemoci nervové soustavy:......................epilepsie,jiná záchvat.onemocnění CNS.......
7. Nemoci krve a krvetvorných orgánů:............................................................................
8. Poruchy imunity a alergie:.............................................................................................
9. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek:................................................................
10. Nemoci oka a očních adnex:..........................................................................................
11. Nemoci ucha a bradavkového výběžku:........................................................................
12. Nemoci oběhové soustavy:............................................................................................
13. Nemoci dýchací soustavy:.............................................................................................
14. Nemoci trávicí soustavy:................................................................................................
15. Nemoci kůže a podkožního vaziva:...............................................................................
16. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:..................................................
17. Nemoci močové a pohlavní soustavy:...........................................................................
18. Vrozené vady a chromozomové abnormality:...............................................................
19. Jiná závažná onemocnění:..............................................................................................
20. Visus event korekce
L
P
21. Sluch: hovorová řeč :.L P
šepot: L
P
......................................
22. Úrazy:.............................................................................................................................
23. Operace:.........................................................................................................................
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24. Datum platného očkování proti tetanu,HAV:............................................................
25. DPN pro nemoc či úraz za poslední 2 roky (dg. a doba trvání)
26. Nemoci z povolání
27. Dosavadní práce na rizikových pracovištích/ hluk, vibrace, zraková zátěž, svalová a
jednostranná fyzická zátěž, riziko prachu,plynů,riziko chemických látek, a
rozpouštědel…/
28. Medikace, či jiná léčba
Datum a diagnostické závěry poslední dvouleté zdravotní preventivní prohlídky včetně
příslušných laboratorních a důležitých odborných nálezů(máte-li k dispozici rtg. hrudních
orgánů ne starší 6 měsíců) prosíme o jeho výsledek.
Laboratorní nálezy:

Diagnostický závěr PP:

.......................................
datum

..................................................
razítko a podpis VPL, registrujiciho
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