
Lääkärin / sairaalan / hoitolaitoksen
LAUSUNTO LÄÄKEVAHINGOSTA

Käsittelytunnus  Saapunut

1. TERVEYDEN TILA ILMAN LÄÄKEVAHINKOA
Potilaan sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)     Henkilötunnus

Mitä sairautta annetulla lääkkeellä hoidettiin?      ICD-10 -tautiluokituksen mukainen koodi

Kuinka kauan potilas olisi ollut sairaalahoidossa ilman vahinkoa?

Ajalla:           /          / –            /          /  
Kuinka kauan potilas olisi ollut työkyvytön ilman vahinkoa?

Ajalla:           /          / –            /          /  

2. LÄÄKEVAHINKO
Mikä lääke (kauppanimi) on aiheuttanut haittavaikutuksen?    Vnr-numero

Jos lääke on annettu hoitolaitoksessa, mikä yritys oli potilaalle annetun lääkkeen...

valmistaja:    markkinoija:    maahantuoja:

Onko potilas osallistunut kliiniseen lääketutkimukseen?

O EI  O KYLLÄ (selvitys tutkimuksesta liitteeksi)

Tapahtumaselostus

O Jatkuu seuraavalla sivulla

3. LÄÄKEVAHINGON SEURAUKSET
Aiheutuiko vahingosta ylimääräisen sairaalahoidon tarvetta?

O EI  O KYLLÄ, ajalla:           /          / –            /          /
Aiheutuiko vahingosta ylimääräisen lääkärinhoidon tai muiden hoitotoimenpiteiden tarvetta?

O EI  O KYLLÄ, ajalla:           /          / –            /          /    tai              kpl käyntejä

Aiheutuiko vahingosta ylimääräistä työkyvyttömyyttä?

O EI  O KYLLÄ, ajalla:           /          / –            /          /
Aiheutuiko vahingosta potilaalle pysyvä toiminnallinen tai kosmeettinen haitta?

O EI  O KYLLÄ, mikä?        O Ei vielä määriteltävissä

Onko hoito jatkunut jossain muussa hoitolaitoksessa?

O EI  O KYLLÄ, missä?

4. MUUT TIEDOT
Lisätietoja voivat antaa (esim. muut hoitolaitokset, kliinisen lääketutkimuksen toimeksiantaja)

5. LAUSUNNON ANTAJAN ALLEKIRJOITUS
Lääkäri      Sairaala / hoitolaitos

Paikka ja päiväys     Allekirjoitus ja nimenselvennys

             /          / 



Tapahtumaselostuksen jatko
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