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Приложение № 9 към чл. 24, ал. 8
МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ НА ЛКК
				 име на лечебното заведение  				      регистрационен номер на лечебното заведение
                   адрес на лечебното заведение (област, община, град, ул., №)                                              телефон
Име и фамилия на лекар
УИН на лекар 
Председател: 
Членове: 
Освидетелствано лице
													                  Пол м/ж
          ЕГН (ЛНЧ) на пациента 					Идентификационен номер 				         код на държава
име, презиме и фамилия по лична карта
											(ако има такъв)
(област, община, град, ул., №)
(област, община, град, ул., №)
							(име на фирма, адрес, длъжност, телефон) 
Диагноза на водещото заболяване
.
Диагнози на придружаващите заболявания
.
.
.
.
Анамнеза
Обективно състояние
Мнение относно временната неработоспособност или трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане на лицето:
.
(д/м/г)
Изпраща се на ТЕЛК за:
(Забележка: Избира се от посочените)
Придружаващи документи:
ЛКК:                                              (печат лечебно заведение) 
(Име и фамилия, подпис)
(Име и фамилия, подпис)
(Име и фамилия, подпис)
(Име и фамилия, подпис)
(Име и фамилия, подпис)
Забележка:  Придружаващите документи се прилагат. 
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бланка
Сиела Норма АД
	TextField1: 
	date_1169_dataNaPopalvane: 
	Телефонният номер трябва да започва с кода на съответната държава (+359*********): 
	CheckBox1: 0
	txt_1169_email: 
	SignatureField1: 



