LÄÄKEVAHINGON VAHINKOILMOITUS
Lääkevahinkovakuutuspooli
Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki
Puh. 040 450 4640, Faksi 040 450 4694
www.lvp.fi
LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUSPOOLIN MERKINTÖJÄ
Käsittelytunnus

Saapunut

1. TIEDOT VAHINGONKÄRSINEESTÄ
Henkilötunnus

Sukunimi, etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Postinumero ja postitoimipaikka

Postiosoite
Puhelin klo 8.00–16.00 (myös suuntanro)

Ammatti

Pankki ja tilinumero

Vajaavaltaisen henkilön edunvalvoja ja hänen osoitteensa
Työnantajan nimi, osoite ja puhelin

2. SAIRAUS, JOTA HOIDETTIIN
Mitä sairautta hoidettiin? Sairauden / taudin / vamman määritys?
Oliko sairauden / taudin / vamman syynä
liikennevahinko

työtapaturma

muu tapaturma, mikä
Vakuutuslaitos / Kelan toimisto, joka on maksanut korvausta yllä mainitun sairauden johdosta

3. LÄÄKE
Vahingon aiheuttanut lääke

Liittäkää mukaan jäljennös lääkemääräyksestä (reseptistä) tai muu vastaava apteekin antama selvitys, josta ilmenevät käyttämäänne lääkettä
koskevat tiedot (mm. lääkkeen nimi, vahvuus ja vnr-numero).
Lääkemääräyksen antaneen lääkärin nimi ja hoitolaitos

Milloin lääkemääräys
annettiin? Kenelle?

Vahingonkärsineelle

Toiselle henkilölle

Milloin lääke ostettiin / annettiin?
Mistä lääke ostettiin / annettiin? Apteekin tai hoitolaitoksen
nimi
Onko lääkärin määräämä lääke vaihdettu apteekissa toiseen?
Milloin lääkkeen käyttö aloitettiin?

Kyllä

Ei

Milloin lääkkeen käyttö lopetettiin?

Onko lääkäri antanut lisäohjeita lääkkeen
käytöstä? Minkälaisia?

Kyllä

Ei

Oletteko noudattanut annostusohjeita?

Kyllä

Ei

Miten annostus on poikennut ohjeista?
Onko muita lääkkeitä käytetty samanaikaisesti?
Ei
On seuraavia:
JATKUU

4. LÄÄKEVAHINKO
Miten lääkevahinko ilmeni?

Jatkuu liitteessä
Milloin käännyitte ensimmäisen kerran lääkevahingon johdosta lääkärin puoleen?
Lääkärin nimi ja osoite / sairaala / osasto

Muut lääkärit, hoitolaitokset tai apteekit, jotka voivat antaa lisätietoja lääkevahingosta

Suostun siihen, että työnantajani, viranomaiset, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavat, apteekit sekä eläke- ja vakuutuslaitokset saavat antaa ne terveydentilaani sekä korvauksia,
eläkkeitä ja palkkausta koskevat tiedot, asiakirjat ja ratkaisut, jotka ovat tarpeen tämän lääkevahingon selvittämistä ja korvauskäsittelyä varten, sen estämättä, mitä mainittujen tahojen salassapitovelvollisuudesta ja tietosuojan osalta henkilörekisteritietojen luovuttamisesta on säädetty. Sama valtuutus koskee myös veroviranomaisilta ja Eläketurvakeskukselta saatavia tietoja.
Päiväys

Vahinkoilmoitus lähetetään osoitteeseen

Lääkevahinkovakuutuspooli
Itämerenkatu 11-13
00180 HELSINKI

Vahingonkärsineen, hänen laillisen edustajansa tai hänen valtuuttamansa
asiamiehen (valtakirja liitettävä mukaan) allekirjoitus ja nimen selvennys

806/14/Arkki

