
VYPLNIT VŠECHNY ODDílY!

PROTOKOL O lÉKAŘSKÉM VYŠETŘENí PŘI OVLIVNĚNí ALKOHOLEM

razltko žadatele - policie, VÚ, zaměstnavatele,
zdravotnickéhoza/lzenl či Jinéorganizace

A) VYPLNI žADATEL

Jméno
a plljmenl , , .

Bydliště (PSC) Zaměstnavatel.

LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENI
NALÁDOST
1. přlslušnlka policie D
2. přlslušnlka CSA
3. z podnětu lékaře
4. org. státní správy
5. zaměstnavatele
6. na vlastni žádost

DŮVOD K VYŠETŘENI
1. dop. kontrola D
2.dop.nehoda
3. zdravotnický
4. kontrola na pracovišti
5. protispol. jednáni
6. jiný důvod

ŘIDIC
1.ano,2.ne D

Datum Rodné
naroz , člslo . DStátnl přlslušnost

1. CR, 2. jiná

Povoláni .

Doba deliktu den h min. množstvl

Začátek piti alk. den h min.

Druh alk.

pivo .

vlno .

lihovinyKonec piti alk. den h min .

Požiti alk. náp. po dilektu D
1. ano, 2. ne

Čas, druh
a množství ,

Množství, druh a doba
poslednlho jldla před deliktem .

B) VYPLNI LÉKAŘ PROVÁDĚJICI VYŠETŘENI

. 'poéijjiš 'Žiičiatělě"

Lékařské vyšetření bylo započato dne h min .

Tělesná hmotnost kgCHOVÁNI
1. zdvořilé D
2. hlučné
3. mnoho-

mluvnost
4. exaltovanost
5. tupost

VÝBAVA
PŘEDSTAV D
1. hbitá
2. pomalá
3. útlum
4. bezvědoml

SPOJIVKY
1. bledé
2. překrvena

REAKCE ZORNIC
1. normálnl
2. zpomalená

DALŠI VYŠETŘENI (1. ano, 2. ne, 3. nelze vyšetřit)

Nejistý pli
chůzi D Pokus prst - nos

neplesný
Nejistýpfi D
chůzi po čáře

Poraněný
1. ano, 2. ne D Druh

poraněni.

Požiti léků před D
vyšetřením .

Název léku, množství
doba požiti

"POSTROTACNI NYSTAGMUS"
(Otočit 5x za 10 sekund, pak pohled
na lékařův prst ze vzdálenosti 25 cm)
POZOR NA PÁD!l1
Doba přetrvává ni
nystagmu s ... Imin.

výška ...

teplota

puls .

.. .. cm

.. ·C

D D D
DDZk. předklon - záklon

je pozitivní
Dech vyšetlovaného
páchne po alkoholu
dechová zk.
pozit.

Romberg III
je pozitivnl

Nemoc D
1.ano,2.ne Druh nemoci " " .

Vyšetřovaný léky požívá
1. pravidelně
2. užiti jednorázové D

1. nepožil, 2. analgetika, 3. hypnotika, 4. ataraktika, 5. antihistaminika, 6. psychostimulancia, 7. jiná skupina léků

1. Vyšetřovaný jevl poruchy psychosenzomotorických funkci

2. Vyšetřovaný nejevl poruchy psychosenzomotorických funkci

Ples poučeni o porušeni zákonem stanovené

. povinnosti odmítá odběr krve z důvodu

Vyšetřeni a odběru

krve plltomen

D Odběr krve

proveden dne ... h " min.

K desinfekci kůže

bylo použito .

Zdravotnl

sestra " " .
razltko zdrav. zallzenl kde byl proveden odběr, jmenovka a podpis lékaře

C) VYPLNI LABORATOŘ POVĚŘENÁ VYŠETŘOVÁN 1M HLADINY ALKOHOLU

Vzorek Zásilka neporušena

doručen dne 1.ano,2. ne

:Výsledek vyšetřeni: .. lilkg

Clslo Vzorek
vyšet1enl vyšetřen dne " .

D
METODA
1. plynová chromatografie
2. Widmarkova zkouška D

razltko odděleni provádějlclho vyšetřeni
a podpis odpovědného pracovnlka


