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1 Isiku andmed
1.6 Sugu *
2 Läbivaatust tegeva arsti andmed
2.4 Tervishoiuasutuse aadress
2.4.5 Riik 
EESTI
2.6 Kas läbivaatust tegev arst on isiku raviarst? *
3 Läbivaatuse teinud arsti arvamus (lisainfo järgmisel leheküljel)
3.1 Tegemist on (vali üks) *
3.3 Arvamus põhineb järgmis(t)el arstliku läbivaatuse vastus(t)el
Arstliku läbivaatuse vastuse kuupäev
Arsti eriala
Kas vastus on lisatud
A TÖÖÕNNETUS (tõenäoliselt), isiku ütluse põhjal
A.3 Esimese arstliku läbivaatuse vastus
Kõnealustel vigastustel
A.3.2 Vigastatud isikut ravitakse
A.3.3 Raviasutuse aadress
A.3.3.6 Riik 
EESTI
A.4 Viimase arstliku läbivaatuse vastus
A.4.1 Kas patsient tervistus?
A.4.2 Kas vigastused on paranenud?
ning neil võivad olla tekkinud järgmised tagajärjed:
Ravi lõpetatud
A.4.4 Relaps või seisundi halvenemine
B KUTSEHAIGUS (tõenäoliselt)
B.2 Kas seisund on stabiliseerunud
Kutsehaigusel võivad olla järgmised tagajärjed:
Ravi lõpetatud
Kutsehaigusel võivad olla järgmised tagajärjed:
Ravi lõpetatud
B.4 Relaps või seisundi halvenemine
C ÕNNETUS (tõenäoliselt)
C.3 Esimese arstliku läbivaatuse vastus
Kõnealustel vigastustel
C.3.2 Vigastatud isikut ravitakse
C.3.3 Raviasutuse aadress
C.3.3.6 Riik 
EESTI
C.4 Viimase arstliku läbivaatuse vastus
C.4.1 Kas patsient tervistus?
C.4.2 Kas vigastused on paranenud?
ning neil võivad olla tekkinud järgmised tagajärjed:
Ravi lõpetatud
C.4.4 Relaps või seisundi halvenemine
D HAIGUS
E RASEDUS JA SÜNNITUS
4 Vastuse üldosa
4.1 Diagnoosid
 *
NB! Tabeli 4.1 täitmine kohustuslik!
Diagnoos
 – selle all mõeldakse kliinilist diagnoosi
Diagnoosi kood
 – diagnoosi sõnaline vaste
RKH-10 kood
 – diagnoosi täheline kombinatsioon
Diagnoos
Vasak / parem pool (vajaduse korral)
Diagnoosi kood
RKH-10 kood
4.6 Tehtud eriuuringud (vali üks) *
5 Otsus
5.1 On tuvastatud, et asjaomane isik on (vali üks) *
5.2 Kas isik on võimeline jätkama praegusel töökohal? (vali üks) *
Töötundide arv nädalas või tööaja osakaal protsentides, milleks isik on võimeline (palun täpsustage)
6 Arstliku läbivaatuse vastuse lõpetamine
Arsti allkiri *
Poolelioleva aruande salvestamiseks vajutage nuppu "Salvesta mustand", et saaksite hiljem aruande täitmise lõpetada.
Kui olete esitanud kõik vajalikud terviseandmed, vajutage nupule "Prindi dokument", et käivitada dokumendi kontroll ja printimine.
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