
EUC Klinika Plzeň s.r.o.

Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň

Ambulance infusní terapie  Tel.: 378 218 111

Složení infuzní léčby: 

Počet infuzí celkem: Pacient: 

Intervaly podávání: RČ: ZP: 

Telefon:

hod. TK:

hod. TK: P: Datum:

Průběh infuze:

propuštěn v (hod.):

aplikoval/a: lokalizace aplikace: 

Datum: Podpis pacienta: Poučení provedl: 

hod. TK:

hod. TK: P: Datum:

Průběh infuze:

propuštěn v (hod.):

aplikoval/a: lokalizace aplikace: 

Datum: Podpis pacienta: Poučení provedl: 

hod. TK:

hod. TK: P: Datum:

Průběh infuze:

propuštěn v (hod.):

aplikoval/a: lokalizace aplikace: 

Datum: Podpis pacienta: Poučení provedl: 

hod. TK:

hod. TK: P: Datum:

Průběh infuze:

propuštěn v (hod.):

aplikoval/a: lokalizace aplikace: 

Datum: Podpis pacienta: Poučení provedl: 

Pacient odchází po aplikaci ve stabilizovaném stavu a poučen. Mohl se zeptat na jakékoli dotazy spojené s léčbou a na všechny jeho 

dotazy bylo kvalifikovaně odpovězeno. Pacient všemu rozumí. 

Stav pacient po aplikaci: 

Pacient odchází po aplikaci ve stabilizovaném stavu a poučen. Mohl se zeptat na jakékoli dotazy spojené s léčbou a na všechny jeho 

dotazy bylo kvalifikovaně odpovězeno. Pacient všemu rozumí. 

Infuze č. 4
Začátek aplikace infuze: P:

Konec aplikace infuze: 

Stav pacient po aplikaci: 

Pacient odchází po aplikaci ve stabilizovaném stavu a poučen. Mohl se zeptat na jakékoli dotazy spojené s léčbou a na všechny jeho 

dotazy bylo kvalifikovaně odpovězeno. Pacient všemu rozumí. 

Infuze č. 3
Začátek aplikace infuze: P:

Konec aplikace infuze: 

Stav pacient po aplikaci: 

Doba aplikace: 

Infuze č. 2
Začátek aplikace infuze: P:

Konec aplikace infuze: 

Odeslal a ordinoval: 

Pacient odchází po aplikaci ve stabilizovaném stavu a poučen. Mohl se zeptat na jakékoli dotazy spojené s léčbou a na všechny jeho 

dotazy bylo kvalifikovaně odpovězeno. Pacient všemu rozumí. 

Bydliště:

Výpis medikace: 

Stav pacient po aplikaci: 

Žádost a protokol o podání infuzní léčby

Infuze č. 1
Začátek aplikace infuze: 

Konec aplikace infuze: 

P:

Indikace, diagnostický souhrn:

Alergie, CAVE: 



EUC Klinika Plzeň s.r.o.

Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň

Ambulance infusní terapie  Tel.: 378 218 111

hod. TK:

hod. TK: P: Datum:

Průběh infuze:

propuštěn v (hod.):

aplikoval/a: lokalizace aplikace: 

Datum: Podpis pacienta: Poučení provedl: 

hod. TK:

hod. TK: P: Datum:

Průběh infuze:

propuštěn v (hod.):

aplikoval/a: lokalizace aplikace: 

Datum: Podpis pacienta: Poučení provedl: 

hod. TK:

hod. TK: P: Datum:

Průběh infuze:

propuštěn v (hod.):

aplikoval/a: lokalizace aplikace: 

Datum: Podpis pacienta: Poučení provedl: 

hod. TK:

hod. TK: P: Datum:

Průběh infuze:

propuštěn v (hod.):

aplikoval/a: lokalizace aplikace: 

Datum: Podpis pacienta: Poučení provedl: 

hod. TK:

hod. TK: P: Datum:

Průběh infuze:

propuštěn v (hod.):

aplikoval/a: lokalizace aplikace: 

Datum: Podpis pacienta: Poučení provedl: 

hod. TK:

hod. TK: P: Datum:

Průběh infuze:

propuštěn v (hod.):

aplikoval/a: lokalizace aplikace: 

Datum: Podpis pacienta: Poučení provedl: 

Pacient odchází po aplikaci ve stabilizovaném stavu a poučen. Mohl se zeptat na jakékoli dotazy spojené s léčbou a na všechny jeho 

dotazy bylo kvalifikovaně odpovězeno. Pacient všemu rozumí. 

Stav pacient po aplikaci: 

Pacient odchází po aplikaci ve stabilizovaném stavu a poučen. Mohl se zeptat na jakékoli dotazy spojené s léčbou a na všechny jeho 

dotazy bylo kvalifikovaně odpovězeno. Pacient všemu rozumí. 

Infuze č. 10
Začátek aplikace infuze: P:

Konec aplikace infuze: 

Stav pacient po aplikaci: 

Pacient odchází po aplikaci ve stabilizovaném stavu a poučen. Mohl se zeptat na jakékoli dotazy spojené s léčbou a na všechny jeho 

dotazy bylo kvalifikovaně odpovězeno. Pacient všemu rozumí. 

Infuze č. 9
Začátek aplikace infuze: P:

Konec aplikace infuze: 

Stav pacient po aplikaci: 

Pacient odchází po aplikaci ve stabilizovaném stavu a poučen. Mohl se zeptat na jakékoli dotazy spojené s léčbou a na všechny jeho 

dotazy bylo kvalifikovaně odpovězeno. Pacient všemu rozumí. 

Infuze č. 8
Začátek aplikace infuze: P:

Konec aplikace infuze: 

Stav pacient po aplikaci: 

Pacient odchází po aplikaci ve stabilizovaném stavu a poučen. Mohl se zeptat na jakékoli dotazy spojené s léčbou a na všechny jeho 

dotazy bylo kvalifikovaně odpovězeno. Pacient všemu rozumí. 

Infuze č. 7
Začátek aplikace infuze: P:

Konec aplikace infuze: 

Stav pacient po aplikaci: 

Pacient odchází po aplikaci ve stabilizovaném stavu a poučen. Mohl se zeptat na jakékoli dotazy spojené s léčbou a na všechny jeho 

dotazy bylo kvalifikovaně odpovězeno. Pacient všemu rozumí. 

Infuze č. 6
Začátek aplikace infuze: P:

Konec aplikace infuze: 

Stav pacient po aplikaci: 

Infuze č. 5
Začátek aplikace infuze: P:

Konec aplikace infuze: 


