
Vyšetření zraku

příjmení a jméno:

datum narození:

profese:

kontakt (telefon, e-mail):

ZP:

registrační číslo
optometristy (MZ):

Zdravotní stav
systémová onemocnění v rodině poznámka klient poznámka

vzhled           

zrak           

ORL           

kardiovaskulární           

dýchací           

gastrointesticiální           

genitourinální           

svaly a kostra           

kůže a sliznice           

neurologický systém           

psychiatrie           

endokrynní systém           

hematologický a  lymfatický sys.           

alergie a imunologie           

podrobnosti:

Karta KLIENta
příjm

ení a jm
énosociální anamnéZa 

oční zátěž (PC, pozorovací vzdálenosti, rychlost, nároky na VA atd.)

prostředí (klimatizace, prašnost, chemická povaha prostředí atd)

pracovní aktivity

mimopracovní aktivity

kouření     alkohol     drogy     řízení auta    

podrobnosti:

refrakční anamnéZa

datum posledního vyšetření očí:     provedl:  oftalmolog /  optometrista

stávající korekce                 pravá:                 levá:

typ korekce           brýle:   jednoohniskové        bifokální        progresivní        kancelářské                         kČ  

korigován od věku:                    Okluze:    ne /  ano - věk:     Ortoptická cvičení:    ne /  ano - věk:

choroby, infekce        úrazy očí        Operace:       šilhání        refrakční        jiné   

podrobnosti:

 
oční onemocnění v rodině

krátkozrakost 

dalekozrakost 

astigmatismus 

keratokonus 

katarakta 

glaukom 

rohovková dystrofie 

VPMD 

těžké zrakové postižení 

jiné:

ZáZnam o informovaném souhlasu 
Jsem si vědom(a), že: 
• toto měření zraku nenahrazuje lékařské vyšetření očí nebo jiné vyšetření prováděné lékařem za účelem zjištění očních nemocí
• informace získané tímto formulářem a výsledky měření zraku se stanou součástí mých zdravotních záznamů uchovávaných u optometristy
  a nebudou bez mého souhlasu poskytovány třetím stranám

datum:                                             podpis klienta:

poznámky:

www.scoo.cZ



změny údajů o pacientovi



zhodnocení a doporučení

datum:    podpis optometristy:

datum:    podpis optometristy:

datum:    podpis optometristy:

datum:    podpis optometristy:

datum:    podpis optometristy:

datum:    podpis optometristy:

datum:    podpis optometristy:

datum:    podpis optometristy:



korekce

poznámky:        PD

 Sph Cyl AX ADD       Prisma     Base

oP

ol podpis optometristy:

datum: brýle            KČ   

poznámky:        PD

 Sph Cyl AX ADD       Prisma     Base

oP

ol podpis optometristy:

datum: brýle            KČ   

poznámky:        PD

 Sph Cyl AX ADD       Prisma     Base

oP

ol podpis optometristy:

datum: brýle            KČ   

poznámky:        PD

 Sph Cyl AX ADD       Prisma     Base

oP

ol podpis optometristy:

datum: brýle            KČ   

poznámky:        PD

 Sph Cyl AX ADD       Prisma     Base

oP

ol podpis optometristy:

datum: brýle            KČ   

poznámky:        PD

 Sph Cyl AX ADD       Prisma     Base

oP

ol podpis optometristy:

datum: brýle            KČ   

poznámky:        PD

 Sph Cyl AX ADD       Prisma     Base

oP

ol podpis optometristy:

datum: brýle            KČ   

poznámky:        PD

 Sph Cyl AX ADD       Prisma     Base

oP

ol podpis optometristy:

datum: brýle            KČ   


