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DB Domov Březiny poj. pojišťovna pondělí 

P1 pavilon 1 VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna úterý 

P2 pavilon 2 RBP Revírní bratrská pokladna středa 

P3 pavilon 3  ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna čtvrtek 

P3a pavilon 3a  ZPMV Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra pátek 

odd. oddělení KHS krajská hygienická stanice sobota

LSPP lékařská služba první pomoci Dg./dg. diagnóza neděle 

RZS rychlá záchranná služba psych. psychiatrický/á,é ráno 

OP občanský průkaz  SONO ultrazvukové vyšetření poledne 

ZP zdravotní pojišťovna  Rtg rentgenové vyšetření večer 

ZPP zdravotní průkaz pojištěnce CT výpočetní tomografie stav po 

PL praktický lékař MR magnetická rezonance dle potřeby 

už. uživatel  molit. molitanový/á,é miligram 

č.p. číslo pokoje amb. ambulance mikrogram 

r.č. rodné číslo ORL ušní, nosní, krční centimetr 

tel. telefon  GE gastroenterologie metr 

hod. hodina ORT. ortopedie kilogram 

FR fyziologický roztok INT. interna ordinace 

LDK levá dolní končetina CHIR. chirurgie ústy 

PDK pravá dolní končetina LDN léčebna dlouhodobě nemocných inzulín 

LHK levá horní končetina                          NsP nemocnice s poliklinikou Humulin N 

PHK pravá horní končetina                        JIP jednotka intenzivní péče Humulin R 

LB levý bok                                            ARO anesteziologicko resuscitační oddělení Humulin M3 

PB pravý bok                                          CMP cévní mozková příhoda  antibiotika 

KOP komplexní ošetřovatelská péče          ICHS ischemická choroba srdeční nitroglycerin 

PMK permanentní močový katetr                AIM akutní infarkt myokardu penicilin 

oš. ošetřováno/ošetřovatelská                  DM diabetes mellitus čípek 

P pulz D0 dieta šetřící mixovaná kapky 

TK krevní tlak D1 dieta šetřící kašovitá mast 

D dech D2 dieta šetřící tablety 

TT tělesná teplota D3 dieta racionální kapsle 

KO krevní obraz D9 dieta diabetická ampule 

GP glykemický profil D9/2 dieta diabetická šetřící aplikace 

FW sedimentace D9A dieta diabetická inzulínová injekce 

DIA diabetická (poradna) PEG perkutánní endoskopická gastrostomie intramuskulární 

hyg. hygiena, hygienický/é  NGS nasogastrická sonda intravenózní 

ATD antidekubitní (pomůcky, matrace) RHB rehabilitace subkutanní 

VH vycházková hůl KC kondiční cvičení roztok 

FH francouzké hole Cp krční páteř vitamíny 

NT nutriční terapeut Lp bederní páteř Betadine 

BMI tělesný hmotnostní index Thp hrudní páteř mastný tyl 

BVE celkový metabolismus UZ ultrazvuk nutridrink 

OLP obvod levé paže PIR postizometrická relaxace albumin 

OPP obvod pravé paže LTV léčebná tělesná výchova enterální výživa 

MD modulární dietetika INR International Normalization Ratio bilance tekutin 

ev. eventuálně/í HŠŽ hormony štítné žlázy kilojouly 

EKG elektrokardiogram PPOP pracovník přímé obslužné péče kilokalorie 

EEG elektroencefalogram ADL Barthelův test základních všedních činností bílkoviny 

EMG elektromyografie IADL Test instrumentálních všedních činností tuky 

PS pohřební služba MMSE Mini Mental State Examination sacharidy 
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