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Jméno a p říjmení pacienta se susp. HNPCC:  ………………………………………… 
 
Rozená :…………………... ... ... ... ...  Rodné číslo: …………………………………… 
Pojiš ťovna: …………………... 
Adresa: …………………………………………………………………………… 
        upřesnění/věk/lokalizace 
kolorektální karcinom  ne   ano  ........................... 
karcinom endometria ne   ano  ........................... 
 
jiný karcinom   ne   ano  typ:..................... 
(karcinom: tenkého střeva, ureteru, ledvinové pánvičky, vaječníků, hepatobiliární sytém, prsu, mozku)
  
koloskopie   ne  ano  nález/počet polypů 
         ................................ 
        nález 
vyšetření MSI v tumoru ne   ano  ............................... 
 
RA: (uveďte, prosím, jméno a příjmení, u žen i příjmení za svobodna, datum 
narození,  event. úmrtí) 
 
otec/matka …………………………………………………………………........ 
        upřesnění/věk 
kolorektální karcinom  ne   ano  ................................ 
karcinom endometria ne   ano  ................................ 
 
jiný karcinom   ne   ano  typ:.......................... 
(karcinom: tenkého střeva, ureteru, ledvinové pánvičky, vaječníků, hepatobiliární sytém, prsu, mozku) 
 
jiný p říbuzný(up řesněte)*)………….………………………………………… 
        upřesnění/věk 
kolorektální karcinom  ne   ano  ................................ 
karcinom endometria ne   ano  ................................ 
 
jiný karcinom   ne   ano  typ: ......................... 
(karcinom: tenkého střeva, ureteru, ledvinové pánvičky, vaječníků, hepatobiliární sytém, prsu, mozku) 
 
*) V případě více postižených osob v rodin ě použijte další list. 
 
Podpis a adresa ošetřujícího lékaře,vč. IČZ,nákladového střediska,č. odbornosti: 
 
Datum:…………………  
Za Vaši spolupráci Vám srdečně děkujeme!  
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RA: (uveďte, prosím, jméno a příjmení, u žen i příjmení za svobodna, datum 
narození,  event. úmrtí) 
 
jiný p říbuzný(up řesněte)*)……………………………………………………  
        upřesnění/věk 
kolorektální karcinom  ne   ano  ........................... 
karcinom endometria ne   ano  ............................ 
 
jiný karcinom   ne   ano  typ:...................... 
(karcinom: tenkého střeva, ureteru, ledvinové pánvičky, vaječníků, hepatobiliární sytém, prsu, mozku)
  ........................... 
 
jiný p říbuzný(up řesněte)*)……………………………………………………  
         upřesnění/věk 
kolorektální karcinom  ne   ano  ............................ 
karcinom endometria ne   ano  ............................. 
 
jiný karcinom   ne   ano  typ:...................... 
(karcinom: tenkého střeva, ureteru, ledvinové pánvičky, vaječníků, hepatobiliární sytém, prsu, mozku) 
 
jiný p říbuzný(up řesněte)*)……………………………………………………  
        upřesnění/věk 
kolorektální karcinom  ne   ano  ............................... 
karcinom endometria ne   ano  ............................... 
 
jiný karcinom   ne   ano  typ:....................... 
(karcinom: tenkého střeva, ureteru, ledvinové pánvičky, vaječníků, hepatobiliární sytém, prsu, mozku) 
 
 
Další důležité údaje:  
 
 
 
 
 
 
Datum:…………………  
 


