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E ato orvos

56riil6ssel iisszefiiggS panaszok: Vizsgalata napjan Nemzeti Nyomoz6iroddb6l
szellit jak, defeka, feje jobb t6rde s6rult. Eszm6letveszt6se nem volt. Rendorl
int6zkedes tdri6nt. OMSz sz6llit ia Int6zetunkbe.

Je len Sl laDot

Fei,nvak: Jobb also 6s felso szemh6j duzzadt, suffund6lt, szemr6st feltirva latesl
zavart nem panaszol, orrgyok duzzadt, fdjdalmas, orrnyilasok kor0l beszaradt v6r,

. felsd orbitakeret nyomds6rz6kenys6g, nyak mozgdsai szabadok.

/ Metlkas: Stabil, fdjdalmailan, ritmusos szivhangok, puhasejtes alapl6gz6s.

Has medence: Puha, betap, f6jdalmatlan, lumb. gerinc f6jdalmailan, medence siabi ,
fejdalrnatlan. Bal paravert. 169i6 vese magass6gdban f6jdalmas.

V6qtaqok: Jobb patela felett duzzanat nyomdserzekeny, KEI\il megtartott, szalagos
instab nem 6azlelheto.

Az idegrendszeri allapot (reflexek, Romberg-tiinet, pupillak stb.), valamint az
agyrazk6d6sra utal6 tiinetek (eszm6letveszt6s, eml6kezet-kies6s, vegetativ
tiinetek: Organikus neurol69iai eli6r6s n6lkirl, pupillek kp. t6gak, szimmetrikusak,
f6nyre reag6lnak, tudata tiszta, t6rben, idoben orientalt, vegetativ t0net nincs.



Az alkoholos allapot fizikelis jelei (alkohotos lehelet, arcb6r, kdt6hafty6k 6llapota
stb.) 6s a psych6s tunetek (besz6d, magatartiis, t6j6koz6d6s, eml6kezdk6pess6g
stb.) --------*-

A szakorvosi leletek (rtg. stb.) r6szletes feltuntet6se:

L.oerinc: az L. ll-l l l. csigoly6k baloldali proc. transversus6n har6nttdresek l6that6k. Az
L. ll l. csigolya tdr6se 169ebbi kelettjnek impon6l. A tcibbi ebr6zolt csonton fractura nem
ldthat6.

l\,4ellkas: A mellkas felv. technikai hiba miatt nem 6 dkelheto.

K6risme (latinul 6s magyarul): Fractura proc. transv. vert. lumb. l-l l-l l l. Ls. Contusio
renis s? Contusio nasi. Haematoma periorbitale Ls. Contusio et abrasio gen. d.
Baloldali l l l-l l i csigolyanyolv6ny tor6se. Baloldali vesezUz6das? Az orr z1z6dAsa.
Baloldali szemkoriil i v6romleny. Jobboldali t6rd z[z6d5sa 6s horzsol6dasa.

V6lem6ny: A gy6gytartam szdv6dm6nymentes gy6gyulas eseten el6rel6that6lag
I napon belii l i, - 8 napon tfl i, kb. nap-

Megjegyz6s: (pl. varhat6-e maradand6 testi fogyat6kossag vagy s0lyos
eg6szs6gromlas):

A s6rul6st kdveto egy 6v ut6n t0rt6no orvosi felirlvizsgdlat alapj6n lehet nyilatkozni.

Budapest, 2006. 6v 11. h6 27. nap.
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