
Verze č. 08

AA alergologická anamnéza

AAA aneuryzma abdominální aorty

AC akromioklavikulární

Ab abortus

ABI index kotník - paže

Ab missed zmlklé těhotenství

ABKM alergie na bílkovinu kravského mléka

ABR acidobazická rovnováha

ACC                                                     arteria carotis communis  

ACD arteria coronaria dextra, pravá koronární tepna

ACE    arteria carotis externa

ACEI inhibitory angiotensin - konvertujícího enzymu

ACI     arteria carotis interna    

ACS arteria coronaria sinistra

ACT activated clotting time

ADA adalimumab

ADL test všedních denních činností

ADD/ABD addukce/abdukce

ADP arteria dorsalis pedis

AEBR Erytrocyty bez buffy-coatu nesuspendované-autolognní odběr

AED Automatizovaný externí defibrilátor

A-F aortofemorální

AFC arteria femoralis communis

A. fib. arteria fibularis

AFL/ NAFL ablační frakční laser/ neablační frakční laser

AFS arteria femoralis superficialis

AG angiografie

AGE pokročilé produkty glykace

AH abdominální hysterektomie

AHI apnoe a hypopnoe index

AIC arteria iliaca communis

AIDP autoimunitní demyelinizační polyneuropatie

AIDS syndrom získané imunodeficience dospělých

VŠEOBECNÉ ZKRATKY V KNTB

Zkratka Plný text
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AIE arteria iliaca externa

AIHA autoimunitní hemolytická anémie

AII arteria iliaca interna

AIT autoimunní tyreoiditida

AKS akutní koronární syndrom

AL akutní leukémie

ALL akutní lymfoblastová leukémie

ALS amyotrofická laterální sklerosa

AM                arteficiální mydriáza

amb. ambulance

AMC amniocentéza

AME antromastoidectomia                                                      

AML akutní  myeloidní leukemie

amp. ampule

AMS arteria mesenterica superior, horní mesenterická tepna

AO atlas occiput – hlavové skloubení

Ao aorta, aortální

AP arteria poplitea, popliteální tepna

APC argon plasma koagulace

APPE apendektomie

APER extrarenální průměr pánvičky

Apgar Apgar skóre

APIR intrarenální průměr pánvičky

APL akutní promyelocytární leukémie

APPE appendektomie

APRV ventilační režim

APS Acute Pain Service

APTT aktivovaný parciální tromboplastinový čas

AQ aqua

ARDS acute respiratory distress syndrome, syndrom akutní dechové tísně

ARIP anestezie, resuscitace a intenzívní péče

AS akce srdeční

ASA I-V kód anesteziologického rizika dle American Society of Anesthesiologists, stupně I-V

ASAI I-V E kód anesteziologického rizika dle American Society of Anesthesiologists, stupně I-V, E označuje akutní výkon

ASA kyselina acetylsalicylová

ASK artroskopie kolene

ASM automatická srdeční masáž
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ASR artroskopie ramena

AŠ achillova šlacha

AT adenotomie

ATA arteria tibialis anterior

ATB antibiotika

ATP arteria tibialis posterior

AV arteria vertebralis

A-V shunt arteriovenózní shunt (arteriovenozní fistule)

AVA aortic valve area

AVAPS Average volume assured pressure support

AVB atrioventrikulární blok

AVR náhrada aortální chlopně

AZA azathioprin

B bílkoviny 

BAEP kmenové sluchové evokované potenciály

BAL bronchoalveolární laváž

BC Buffy - coat

BCS bronchoskopie

BCVA         nejlépe korigovaná zraková ostrost

Bdl bronchodilatační test

BHP benigní hyperplasie prostaty

BERA      kmenové evokované potenciály 

BG bazální ganglia

Bilat. oboustranně, bilatelárně

BIO biopsie

BIPAP bifazická ventilace pozitivním tlakem

BiV - ICD  biventrikulární  kardiostimulátor - defibrilátor 

BK sputum na TBC (Kochův bacil)

BKT bronchokonstrikční test

BMF/ HMF breast milk fortifier/ human milk fortifier

BMI Body – Mass index

BMR bilirubinometrie transkutánní ráno  

BMV bilirubinometrie transkutánní večer                                           

BPD bilirubinometrie transkutánní večer                                           

bpn bez patologického nálezu

BPPV benigní polohové paroxysmální vertigo

BRT brachyterapie
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BRVO         větvová okluze retinální žíly

BS bazální stimulace

BSA plocha tělesného povrchu, Body Surface Area

b-s Babysense monitorovací podložka dechu

BSSO Bilateral sagital split osteotomy

BT bilance tekutin

bvf bez vedlejších fenoménů

BW snímek v projekci Bite-Wing intaorální

BZI bez známek infekce

C cervikální, krční

c.c.               s korekcí

CA celková anestezie

ca karcinom

CABG koronární bypass (coronary artery bypass graft)

CAT/ICWT                                    sanační operace se zachováním zadní horní stěny zvukovodu

CB cervikobrachiální

CC cervikokraniální

CCS Canadian Cardiovascular Society

CEAP klasifikace chronické žilní insuficience (C-klinika, E-etiologie, A-anatomie, P-patofyziologie)

CF cystická fibroza

CFI index funkce srdce

CGMS systém kontinuální monitorace glykémie

CI srdeční index (cardiac index)

CIDP chronická demyelinizační polyneuropatie

CIS klinický izolovaný syndrom

CK kreatinkináza

CKD Chronic kidney disease, chronické onemocnění ledvin

CKP Cervikokapitální endoprotéza (typ operační léčby fraktury krčku stehenní kosti)

CL Cormack-Leehan, klasifikace přímé laryngoskopie

CLL chronická lymfatická leukémie

CML chronická myeloidní leukémie

CMML chronická myelomonocytární leukemie

CMP cévní mozková příhoda

cMRI magnetická rezonance srdce

CMV cytomegalovirus

CNS centrální nervový systém

CNV       choroidální neovaskulární membrána

CO srdeční výdej (cardiac output)
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COVID-19 coronavirus disease 2019

CPAP kontinuální přetlak v dýchacích cestách

CPP cerebral perfusion pressure

cps. kapsle

CPT celkový příjem tekutin

CR Kompletní odpověď ( complete response )

CRAO      centrální okluze retinální tepny

CRP C- reaktivní protein

CRRT kontinuální náhrada funkce ledvin

CRT srdeční resynchronizační léčba (biventrikulární kardiostimulátor)

CRT – D cardiac resynchronisation therapy  - defibrilator

CRT – P  cardiac resynchronisation therapy  - pacemaker 

CRVO             kmenová okluze retinální žíly

CSCHR        centrální serózní chorioretinopatie

CSII kontinuální subkutánní inzulinová infuze - inzulinová pumpa

CSK cystoskopie

CSWS cerebral salt-wasting syndrom

CT výpočetní tomografie

CTA CT angiografie, angiografie výpočetní tomografií

CTG/KTG kardiotokografie

C/Th C/Th přechod (páteře)

CUG cystouretrografie

CVS odběr choriových klků

CVT/CVP centrální venózní tlak

CVVHD kontinuální venovenózní hemodialýza

CVVHDF kontinuální venovenózní hemodiafiltrace

CWD sanační ušní operace se snesením zadní stěny zvukovodu

CYTOL cytologie

ČIK čistá intermitentní katetrizace

CŽK centrální žilní katétr

ČMP čerstvě mražená plazma

d. ductus

DAP otevřená tepenná dučej (ductus arteriosus patens)

DAP dose area product

DAPT duální antiagregační léčba

DC dýchací cesty

DCCT Diabetes Control and Complication Trial (kalibrace glykovaného hemoglobinu)
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DCD developmental coordination disorder – vývojová dyspraxie

DD Domov důchodců

DDC dolní dýchací cesty

DDD dle diabetického dekurzu

DDOT dlouhodobá domácí oxygenoterapie

DEB lékový (potahovaný) balón (drug-eluting balloon)

DES lékový (potahovaný) stent (drug-eluting stent)

DEXA dual-energy X-ray absortiometry, kostní denziometrie

DF dechová frekvence

Dg. diagnóza

Dif. Dg. diferenciální diagnóza

DIRR dirrupce/ porušení vaku blan

DK dolní končetina

DKK obě dolní končetiny

dKMP dilatovaná kardiomyopatie

DKS defekt komorového septa

DLBCL difuzní velkobuněčný lymfom

dlp dle potřeby

DM diabetes mellitus

DM1T, DM2T diabetes mellitus 1. a 2. typu

DME            diabetický makulární edém

DMEK           Descemet’s Membrane Endothelial Keratoplasty

DMO dětská mozková obrna

DNI do not intubate

DNR režim do not resusscitate

DOAC přímá perorální antikoagulancia

DP dospávací pokoj

dPCI direktní perkutánní koronární intervence

dPmax indexovaná hodnota kontraktility levé srdeční komory

DPP-4 inhibitory inhibitory dipeptidyl peptidázy 4

DPP IV-inhibitory inhibitory dipeptydylpeptidazy IV

DPS Dům s pečovatelskou službou

DPT Double-pigtail (stent)

DR           diabetická retinopatie

drg. dražé

DS Domov pro seniory

DSA digitální substrakční angiografie
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DSS defekt síňového septa

DtN door-to-needle

dtto. rovněž, stejně

DÚ dutina ústní

dx. pravá strana

DZR Domov se zvláštním režimem

E energetický příjem

e.o. Extraorální (mimo ústa, většinou na kalvě nebo obličeji)

EA epidemiologická anamnéza

EBR Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované

EBRD Erytrocyty bez buffy-coatu nesuspendované deleukotizované

EBUS endobronchiální ultrasonografie

ECI elastografický index

ECMO extracorporeal membrane oxygenation, VA - venoarteriální, VV- venovenózní

ED katétr epidurální katétr

EDA epidurální anestezie

EDH epidurální hematom

EDSS Expanded disability Status Scale

EEG elektroencefalografie

EER                                                       extraesophageální  reflux  

EF ejekční frakce

ECHO echokardiografie

EK enuretický kalendář

EKG elektrokardiografie

EKM odstranění kovového materiálu

ELWI extravaskulární plicní voda

EMG elektromyografie

EMR endoskopická mukozní resekce

EN enterální nutrice

EPC endothelial progenitor cell

EPE endoskopická polypectomie

EPI epicystostomie

ERCP endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie

ERD Erytrocyty resuspendované deleukotizované

ERDP Erytrocyty nesuspendované deleukotizované pediatrické

ERH Epicondylitis radialis humeri

ERM            epimakulární membrána
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ERP elementární posturální reflexy

ESD endoskopická submukózní disekce

ESBL extended spectrum betalactamase, širikospektré betalaktamázy

etCO2 oxid uhličitý ve vydechované směsi 

ETDRS       optotypy ETDRS

ETK endotracheální kanyla

EUH Epicondylitis ulnaris humeri

EUS endoskopická ultrasonografie

Ex zrušeno

f faktor (koagulační)

F frontální

FA farmakologická anamnéza

FAST Focused Assessment with Sonography in Trauma (cílené ultrazvukové vyšetření při traumatu)

FBSS failed back surgery syndrom

fce. funkce

FD fundus děložní

FESS     funkční  endoskopická  operace  dutin

FF fyziologické funkce

FFR frakční průtoková rezerva

FH francouzské hole

FiO2 frakce kyslíku ve vdechované směsi

FISI, fisi fibrilace síní

FL/EXT flexe/extenze

FMG flash monitoring glucose, monitorování glukózy

fMRI funkční magnetická rezonance

FNAB odběr tenkou jehlou na cytologii

FOA Foramen ovale apertum

FOTO fototerapie

FP femoropopliteální

FPG lačná glykémie

FR nebo F1/1 Fyziologický roztok

FR1/2 Poloviční fyzilologický roztok

FRC funkční reziduální kapacita

FT fyzioterapie, fyzikální terapie

FU           fundus

FVP funkční vyšetření plic

FW sedimentace krevní (erytrocytů)
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G, g. gravidita

G 5% Glukóza 5 %

G 10% Glukóza 10 %

G 20% Glukóza 20 %

GA gynekologická anamnéza

GBS Group Beta Streptococcus

GC guiding catether

GCS Glasgow-coma scale

GDM gestační diabetes mellitus

GEA gastroenteroanastomóza

GE ambulance Gastroenterologická ambulance

GEDI index globálního a diastolického objemu

GER gastroezofageální reflux

GEU mimoděložní těhotenství (gravidita extra uterina)

GFR glomerulární  filtrace

GG ground-glass, opacita "mléčného skla" na HRCT

GH glenohumerální (ramenní) kloub

GIT gastrointestinální trakt

GJA gastrojejunoanastomóza

GLP-1RA agonisté receptoru pro GLP-1 (glukagonu podobný peptid 1)

gly glykémie

GEF globální ejekční frakce

GP glykemický profil

GSK gastroskopie

GTCS Generalised tonic-clonic seizure, Generalizovaný tonicko-klonický záchvat

GTR řízená tkáňová regenerace

gtt. kapky

GV gynekologické vyšetření

GW guiding wire, vodící drát

H 1/1 Hartmanův roztok

HAI Healthcare- Associated Infections (infekce spojená se zdravotní péčí)

HAK hormonální antikoncepce

HbA1c glykovaný hemoglobin

HBD týden gravidity (hebdomadis)

HCC hepatocelulární karcinom

HCD horní cesty dýchací

HCG lidský choriový gonadotropin
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HD hrudní drén

HDC horní dýchací cesty

HDK hemodialyzační katetr

HELLP syndrom Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets

HFNC high frequency nasal canula (vysokoprůtoková nasální kanyla)

HILT vysokovýkonný laser

HIV virus lidské imunodeficience

HK horní končetina

HKK obě horní končetiny

HL Hodgkinův lymfom

HLP hyperlipidémie

HMR Humulin R inj.

HN hypertenzní nemoc

H-O hepar v oblouku

HON hemolytické onemocnění novorozence

HPDE hemipankreatoduodenektomie

HRCT High Resolution CT

HSG hysterosalpingografie

HSK hysteroskopie

HSS hluboký stabilizační systém

HTE hemithyreoidektomie  

HTO Hematologicko-transfuzní oddělení

HTN hypertenzní nemoc

HU Hounsfield Unit, jednotka CT density

HV histologické vyšetření

HŽT hluboká žilní trombóza

CHCE cholecystektomie

CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc

CHRI chronická renální insuficience

CHRT chemoradioterapie

CHT chemoterapie

CHVI chronická venosní insuficience

i. a. intraarteriálně

i. m. intramuskulárně

i. v. intravenózně

I.D EXT první diagonála extenční

I.D FLX první diagonála flekční
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i.n. intranasálně

i.o. intraorální (v ústech)

i.t. intratekálně

IAA protilátky proti inzulinu

IABK  intraaortální balónková kontrapulzace

IAP intraabdominální tlak

IBD idiopatický střevní zánět

IBP invazivně měřený krevní tlak

ICA protilátky proti buňkám ostrůvků

ICD implantabilní kardioverter-defibrilátor

ICH Intracerebrální hematom, mozkové krvácení

ICP intracranial pressure/ intrakraniální tlak

I-F ilikofemorální

iFR instantaneous wave-free ratio

IHD intermitentní hemodialýza

ICHDK ischemická choroba dolních končetin

ICHS ischemická choroba srdeční

IIT intenzifikovaná inzulinová terapie

ILTV individuální LTV, kinezioterapie

IM infarkt myokardu

IMC infekce močových cest

IMF Intermaxilární fixace (mezičelistní fixace)

IMP intermediální péče

IMRT radioterapie s modulovanou intenzitou

inf. infuze

inh. inhalace

inj. injekce

INR international normalized ratio

INZ inzulin

IO RTG intraorální RTG snímek

IOF impulzní oscilometrie

IP interfalangeální (kloub)

IPSS International prostate symptom score

irreg.  nepravidelný

ITBI index nitrohrudního objemu krve

ITBV srdeční preload

ITP idiopatická trombocytopenická purpura
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IUD nitroděložní tělísko (antikoncepce)

IUG intrauterinní gravidita

IUGR intrauterinní růstová retardace plodu

IVF in vitro fertilisation

IVT intravenózní trombolýza

IVUS intravaskulární ultrazvuk

IZ ionizující záření

JAS jaterní soubor

JIA juvenilní idiopatická artritida

JIP jednotka intenzivní péče

JP Joint play – kloubní hra

JPNL jednodenní péče na lůžku

k.n.              korekce nejlepší

KC kraniocerebrální

KD kontrakce děložní

KENC klíšťová encefalitida

KFH kefalhematom

KHS Krajská hygienická stanice

KI krátká intervence

KJ koronární jednotka

KK klíční kosti

KMP  kardiomyopatie

KNTB Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

K kontrola

KO, KO+diff krevní obraz, + diferenciál

koag koagulace

KOLPO kolposkopie

K-P kardiopulmonální

KP konec pánevní

KPR kardiopulmonální resuscitace

KPS kalichopánvičkový systém

KR kineziologický rozbor

KS krevní skupina

KSA  kardiostimulační ambulance

L bederní, lumbální (páteř)

L-(zkratka výkonu) laparoskopická

l.dx.             pravý/ latus dexter
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l.sin. levý/latus sinister

LA lokální anestezie

LADA latentní autoimunní diabetes dospělých

LAE lymfadenektomie

LAH  levý přední hemiblok

LAPN laparoskopicky asistovaná parciální nefrektomie

LARP laparoskopicky asistovaná radikální prostatektomie

LAVH laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

LBBB blok levého raménka Tawarova

LBW novorozenec s nízkou porodní hmotností

LCA ligamentum cruciatum anterius, přední skřížený vaz

LCP ligamentum cruciatum posterius, zadní zkřížený vaz

LCP dlaha "low contact plate" dlaha, typ dlahy k operační léčbě zlomenin

LDK levá dolní končetina

LE        Laryngectomia

LERV litotrypse extrakorporálními rázovými vlnami

LFNC low frequency nasal canula

LHK levá horní končetina

LIMA  arteria thoracica interna sinistra (left internal mammary artery)

LIS lipidový soubor

LISy, LI syndrom lumboischiadický syndrom

LK levá komora srdeční

LM laryngeální maska

LMWH nízkomolekulární heparin

LP lumbální punkce

LPS lékařská pohotovostní služba

LPSK/ LSK laparoskopie

LS lumbosakrální (přechod, oblast páteře)

LU lymfatické uzliny

LUTS Low Urinary Tract Symptoms

LVAD  levostranná podpora oběhu

LVEDP  end-diastolický tlak v levé komoře

MA 20% Manitol 20 %

MAc, MAI metabolická acidóza, alkalóza

MaM mateřské mléko

M morbus, lat. choroba

m. QF m. quadriceps femoris
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m. SCM m. sternocleidomastoideus

m. TFL m. tensor fascie latae

m. TrA m. transversus  abdominis

m. VM m. vastus medialis

MAHA mikroangiopatická hemolytická anémie

MaM mateřské mléko

MAP střední arteriální tlak

MBL monoklonální B lymfocytóza

MCL mantle-cell lymfom (lymfom plášťové zóny)

MCP metakarpofalangeální (kloub)

MD mateřská dovolená

MDS myelodysplastický syndrom

MDS-EB myelodysplastický syndrom s excesem blastů

MDS-MLD refrakterní anemie - multilineární dysplazie

MEP motorické evokované potenciály

MESA mikrochirurgická aspirace spermií

MET metabolický ekvivalent, arbitrární jednotka funkční výkonnosti

MěÚ Městský úřad

MF malá fontanela

MGUS monoklonální gamapatie nejasného významu

MIDCAB  miniinvazivní bypass (minimally invasive direct coronary artery bypass)

MLD/ PLD manuální lymfodrenáž/ přístrojová lymfodrenáž

MLS   mikrolaryngoskopie 

MM močový měchýř

MMGR mamografie

MMSE Mini Mental State Exam, test kognitivních funkcí

MMZ Magistrát města Zlín

MO mezio- okluzální výplň

moč+sed biochemické vyšetření moče a močového sedimentu

MOD meziální okluzální distální kavita

MODS, MOF syndrom multiorgánové dysfunkce, multiorgánové selhání

MODY Maturity Onset Diabetes of the Young

MP Malampati

MPL mukoperiostápní lalok

MPN myeloproliferativní neoplazie

MR magnetická rezonance

MRA angiografie magnetickou rezonancí
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MRCP magnetickorezonanční cholangiopankreatografie

MR, MRI magnetická rezonance

MRSA Methicilin rezistentní staphylococcus aureus

MS metabolický soubor

MŠ mateřská škola

MTP metatarzofalangeální (kloub)

MVP plastika mitrální chlopně

MVR  náhrada mitrální chlopně

MxII kožní test Mantoux

MZL lymfom marginální zóny

hl. n. I-XII hlavové nervy I.-XII

nCPAP nazální CPAP

NAFLD nealkoholické ztučnění jater

NaHCO3, NaBic Hydrogenuhličitan sodný (bikarbonát)	

NAP  nestabilní angina pectoris

nat.               naturální

ND nefrostomický drén

NE nefrektomie

NEC nekrotizující enterokolitida

neg. negativní

NEUE nefroureterektomie

NF nespecifická flóra

NGS nasogastrická sonda

NHL Non-Hodgkinův lymfom

NCH Neurochirurgické oddělení

NIBP neinvazivně měřený krevní tlak

NIHSS National institute health stroke scale

NIV neinvazivní ventilace

NIS nemocniční informační systém

NIRS infračervená spektrofotometrie

NJS nasojejunální sonda

NMF noční močová frekvence

NO nynější onemocnění

NOAC nová antikoagulancia

NNPH novorozenec s nízkou porodní hmotností

NPB náhlá příhoda břišní

NPO nihil per os
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NSA/NSAID nesteroidní antiflogistika

NT nutriční terapeut

NTI nasotracheální intubace

NU nežádoucí událost

NVD           neovaskularizace disku

NVR           neovaskularizace sítnice

Ny                nystagmus   

NYHA New York Heart Association, klasifikace srdečního selhání

O okcipitální

O2 kyslík

OA osobní anamnéza

obj. objektivně, objektivní

OCT  optická koherenční tomografie

OD okluzo distální výplň

OE orchiektomie

OG obvodní gynekolog

oGTT orální glukózový toleranční test

OH obvod hlavy

OL levé oko

OMA        Otitis media acuta

OMCH      Otitis media chronica 

OMJ     Ostiomeatální  jednotka 

OMS                                                                         Otitis media secretorica   

OP pravé oko

OPL pravé a levé oko

op ozvy plodu

OP sál operační sál

ORIF
Open reduction internal fixation, Ošetření zlomeniny kosti otevřenou technikou - pod kontrolou zraku a zpevněním 

dlahou, či jiným materiálem

OS osteosyntéza

OSA obstrukční spánková apnoe

OSL otevřený sinus lift

oš ošetřovatelská/ký

OTI orotracheální intubace

OTIS uretrotomie dle Otise

OTK orotracheální kanyla

OTS ortotopní transplantace srdce

OUTI optická uretrotomie
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OVP obstrukční ventilační porucha

OW oválné okénko, foramen ovale

OZK odstranění zubního kamene

P parietální

p.              písmena 

p.o. per os

PA pracovní anamnéza

P-A/C ventilační režim, tlakově řízený

PAD perorální antidiabetika

PAG perianogenitální

palp. palpačně

PAM pitná a mikční karta

PAP pozitivní přetlak v dýchacích cestách

PB podpažní berle

PBC primární bilární cholangoitis

PC Perinatologické centrum

PCA Phased Contrast Angiography

PCAG             glaukom uzavřeného úhlu

PCCI indexovaná hodnota pulzní křivky

PCCO pulzní křivka srdečního výdeje

PCI  perkutánní koronární intervence

PCO            fibróza zadního pouzdra 

PCR polymerase chain reaction, laboratorní metoda

PCT prokalcitonin

PD progrese nemoci ( progressive disease )

PDK pravá dolní končetina

PDT                fotodynamická terapie

PE  plicní embolie

PEEP pozitivní end-expirační přetlak

PEG perkutánní endoskopická gastrostomie

PEJ perkutánní endoskopická jejunostomie

PEK perkutánní extrakce kamene

perist. peristaltika

PET pozitronová emisní tomografie

PET/CT positron emission tomography/Computed tomography

PF/DF plantární/dorzální flexe

PG vrcholový (maximální) gradient
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PGT porucha glukózové tolerance

PH porodní hmotnost

PHD porodní hmotnost, délka

PHK pravá horní končetina

PIP špičkový inspirační tlak

PICC peripherally inserted central catheter - z periferie zavedený cent. žilní katetr

PICCO hemodynamické monitorování

PIP špičkový inspirační tlak

PIP/DIP proximální/ distální interfalangeální (kloub)

PIR postizometrická relaxace

PI-RADS Prostate Imaging Reporting and Data System

PK pravá komora srdeční

PKZT příkaz ke zdravotnímu transportu

PL praktický lékař

PL 500, PL 1000 Plasmalyte 500, 1000 ml

PL + G5% Plasmalyte s glukózou

PM  pacemaker

PMK permanentní močový katétr

PN parenterální nutrice

PNC Penicilin (pouze v souvislostí s alergií)

PND paranazální dutiny

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace

PNH paroxysmální noční hemoglobinurie

PNO pneumothorax

PnP příspěvek na péči

PNS periferní nervový systém

POAG            glaukom otevřeného úhlu

POBA  prostá balonková angioplastika (bez implantace stentu)

PORP parciální náhrada řetězu sluchových kůstek

PP pohyby plodu

PPG  peak-to-peak gradient

PPH poloha podélná hlavičkou (plodu)

PPHN perzistující plicní hypertenze u novorozence

PPI proton pump inhibitors

ppi hrozící předčasný porod (lat. partus preamaturus imminens)

PPROM předčasný odtok plodové vody (preterm. premature rupture of membranes)

PPV variace pulzního tlaku
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PQ část urodynamického vyšetření

p.r. per rektum

PR parciální remise ( partial response )

PRF plazma bohatá na růstové faktory

PROM předčasný odtok plodové vody před 37. týdnem gestace

PS pressure support

PSA prostatický specifický antigen

PSC primární sklerozující cholangitis

PSG polysomnografie

P-SIMV ventilační režim

PTA perkutánní transluminální angioplastika

PTC perkutánní transhepatální cholangioskopie

PTCA  perkutánní transluminální koronární angioplastika

PTD perkutánní transhepatická drenáž

PV plodová voda

PVE periventrikulární hyperechogenita

PVH-IVH periventrikulární hemoragie, intraventrikulární hemoragie

PVL periventrikulární leukomalacie

PVPI plicní cévní permeabilita

PVR po vymočení (post void residual)

PZ přímá zkouška

PZL praktický zubní lékař

PŽK periferní žilní katétr

Q Quick

QIM  Q infarkt myokardu (infarkt myokardu s Q kmity na EKG)

R1/1 Ringerův roztok

RA rodinná anamnéza

RACE radikální cystektomie

RAEB refrakterní anemie s excesem blastů

RANE radikální nefrektomie

RAOE radikální orchiektomie

RARP roboticky asistovaná radikální prostatektomie

RARS refrakterní anemie s věnečkovými sideroblasty

RASS Richmond Agitation Sedation Scale 

RBBB blok pravého raménka Tawarova

RC  ramus circumflexus

RCMD refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií
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RCUD refrakterní cytopenie s unilineární dysplazií

RČ rodné číslo

Redon redonův drén

RD ramus diagonalis

RDS respirační distress syndrom

RECIST Response Evaluation Criteria in. Solid Tumors

reg.  pravidelný

RF Ringerfundin

RFA radiofrekvenční ablace

RFITT radiofrekvenčně indukovaná termoterapie (Celon)

RFM relative fat mass

RHB/rhb rehabilitace

RI rooming in

RIA ramus interventricularis anterior

RIMA  arteria thoracica interna dextra (right internal mammary artery)

RIMC recidivující infekce močových cest

RIVP ramus interventricularis posterior

RKH Resekce kořenového hrotu

RL Ringer-laktát

RLA retroperitoneální lymfadenektomie

RLVG levostranná ventrikulografie

RLP Rychlá lékařská pomoc

RM residuum moči

RMD  ramus marginalis dexter

RMS  ramus marginalis sinister

RN refrakterní neutropenie

ROTEM Rotační trombelastometrie

RP I, RO I, RO II Vojta – reflexní plazení – 1. pozice; reflexní otáčení – 1. pozice,  reflexní otáčení – 2. pozice

RPLD  ramus posterolateralis dexter

RPLS ramus posterolateralis sinister

RS roztroušená skleróza

RS1, RS2 ramus septalis 1 resp. 2, septální větev v rámci koronarografického nálezu

RSMM roztroušená skleróza mozkomíšní

RRP radikální retropubická prostatektomie

RT radioterapie

RTG rentgenové vyšetření 

RTG S+P rentgenové vyšetření srdce a plic
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RVD ramus ventricularis dexter

RVP restrikční ventilační porucha

RW okrouhlé okénko            

RZP rychlá zdravotnická pomoc

ŘV řízená ventilace

s. š. systolický šelest

s.c. subkutánně

SA sociální anamnéza

SAB subarachoideální blokáda

SAK subarachnoideální krvácení

SAS syndrom spánkové apnoe 

SC císařský řez

SCINTI scintigrafie

SCORE odhad rizika úmrtí na KV onemocnění, skŕovací systém

SD stabilizovaná nemoc

SDH subdurální hematom

SDN syndrom diabetické nohy

sec. secundum, druhotný

SEH subependymální hemoragie

SGLT2 inhibitory inhibitory SGLT 2 transportérů (společný transportér pro glukózu a sodík typu 2), glifloziny

SCH suxamethonium chlorid

SI sakroiliakální (skloubení)

SI index index chrápání

sin. levá strana

SIMV synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace

SIMV-VG   SIMV volume guaranteed

SKG selektivní koronarografie

SKIA skiaskopie

SKS smíšená kojenecká strava

SLD single lineage dysplasia

SLNB biopsie sentinelové uzliny

SM Sinus maxillaris (čelistní dutina)

SML submukózní lalok

SMS senzomotorická stimulace

SO             silikonový olej

SONO, UZ sonografické vyšetření, ultrazvuk

SP sternální punkce
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SPECT/CT Single-photon emission computed tomography/ Computed tomography

SPL           septoplastica   

SPO2 saturace hemoglobinu kyslíkem měřená pulzní oxymetrií

SR sinusový rytmus

SRT stereotaktická radioterapie

SS svalová síla

SSS  sick sinus syndrom

SŠ systolický šelest

ST svalový test

st.p. stav po (lat. status post)

STATIM označení požadavku na přednostní zpracování

STEMI  infarkt myokardu s ST elevacemi

subj. subjektivně, subjektivní

supp. čípek

SUV Standardized Uptake Value, jednotka akumulace v PET

SVG žilní bypass (saphenous venous graft)

SVI indexovaná hodnota tepového objemu, stroke volume index

SVjO2 saturace hemoglobinu kyslíkem v jugulárním bulbu

SVR systémová vaskulární rezistence

SVRI indexovaná hodnota systémové vaskulární rezistence

SVT supraventrikulární tachyarytmie

SVV variace tepového objemu

sy syndrom

syndrom AP syndrom anginy pectoris

sy KT syndrom karpálního tunelu

SYOH        syndrom oční hypertenze

ŠŽ štítná žláza

T temporální

t. č. toho času

TAD trombocyty z aferézy

TAPP transabdominální preperitoneální plastika

TAVI transkatetrová implantace aortální chlopně

TB trepanobiopsie

TBC tuberkulóza

tbl. tableta

TBSD Trombocyty ze směsných buffy-coatů

TBSDR Trombocyty ze směsných buffy-coatů deleukotizované
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TC talokrurální (kloub)

TCD transkraniální doppler

tcpO2 transkutánní tlak kyslíku

TD              trepanační dutina 

TDK test dynamické komprese

TDT test dynamické translace

TE tonzilektomie

TEE transesofageální echokardiografie

TEG tromboelastogram

TEN trombembolická nemoc

TEOAE  Transientní otoakustické emise

TEP totální endoprotéza kyčelního kloubu

TESE chirurgická extrakce spermií z varlat

TF tepová frekvence

TG týden gestace

TGE totální gastrektomie

Th hrudní páteř

Th. terapie

THDK tunelizovaný hemodialyzační katetr

Th/L thorakolumbální  přechod

TCHS tracheostomie

TIA transitorní ischemická ataka

TIMI  
Thrombosis in Myocardial Infarction (nejčastěji používáno jako klasifikace pro stupeň průtoku 

koronární tepnou)

TIS toxikologické informační středisko

TK tlak krve

TKA totální endoprotéza kolenního kloubu

TMK temporomandibulární kloub

TMT techniky měkkých tkání

tob. tobolka

TOF Time of Flight

TOT Trans-obturator Tape

TORP totální náhrada řetězu sluchových kůstek

TP termín porodu

TPK Test posteriorní komprese

TPN totální parenterální výživa

TRF transfuze

TrP Trigger point
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TRUS transrektální ultrasonografie

TSK tracheostomická kanyla

TSK Test superiorní komprese

TT tělesná teplota

TTE transtorakální echokardiografie

TTP trombotická trombocytopenická purpura

TTT Twin to twin transfusion

TU transfuzní jednotka

tu tumor

TUIP transuretrální incize prostaty

TUR transuretrální resekce

TURBT transuretral resection blader tumor´s

TURP transuretrální resekce prostaty

TURT transureterální resekce tumoru (močového měchýře)

TVP  plasitka trikuspidální chlopně

TVR  náhrada trikuspidální chlopně

TVT (TOT) zavedení pásky u inkontinence vaginálně (transobturatorně)

Tx transplantace

UAC umbilikální arteriální katetr

UCG uretrocystografie

ÚČOCH Ústní, čelistní a obličejová chirurgie

UD/RD ulnární/radiální dukce

UDV urodynamické vyšetření (močového měchýře)

UFH  nefrakcionovaný heparin

UFM uroflowmetrie

UK ureterální katetr

UL      ucho levé

ung. mast

ÚP Úřad práce

UP     ucho pravé

UPV umělá plicní ventilace

UPT umělé přerušení těhotenství

USL uzavřený sinus lift

URS ureterorenoskopie

UVC umbilikální venózní katetr

UVAG uterovaginální brachyterapie

UUT umělé ukončení těhotenství
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UZ/ USG ultrazvuk 

V       Vox, hlas

v.s. pravděpodobně (lat. veri similis, veri similiter)

V-A/C ventilační režim, objemově řízený

VAG vaginální vyšetření

VAS vizuální analogová škála

VASy vertebrogenní algický syndrom

VATS video asistovaná torakoskopie

VB vertebrobasilární

VB vak blan

VCI vena cava inf.

VCL vulnus contusolacerum, tržnězhmožděná rána

VDT vadné držení těla

VEP zrakové evokované potenciály

VEX vakuumextraktor

VF velká fontanela

VFC vena femoralis communis

V.fib. vena fibularis

VFS vena femoralis superficialis

VH vaginální hysterektomie

VHB virová hepatitida B

VHC virová hepatitida C

VCHGD vředová choroba gastroduodena

VIC vena iliaca com

VIE vena iliaca externa

VII vena iliaca interna

VIK vaskulární indikační komise

VJI      vena jugularis interna 

VLPP Valsalva Leak Point Pressure

VMAT Volumetric Modulated Area Therapy

VND    vedlejší  nosní dutiny

VP       výhřevná podložka

VP vena poplitea

VPMD         věkem podmíněná makulární degenerace

VR vnitřní rotace

VRE Vankomycin rezistentní enterokok

VRR vesikorenální reflux
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Vs      Vox sibilans, šepot

V-SIMV ventilační režim

VSK versaskopie

VT ventilační trubice

VTA vena tibialis anterior

VTP vena tibialis posterior

VTS videotorakoskopie

VVI(R)     jednodutinový stimulátor (rate responsive senzor)

VVV vrozená vývojová vada

vWD von Willebrandova choroba

Vyš. vyšetření

W                                   Weber

ž. žebro

ZD zdravotnická dokumentace

ZdP zdravotnické pracoviště

ZHQ             zadní horní kvadrant

ZHR zvýšený hygienický režim

ZKD zevní komorová drenáž

ZLD  zevní lumbální drenáž

ZN zdravý novorozenec

zornice P/L zornice pravá a levá

ZP zdravý průvodce

ZR/VR zevní/vnitřní rotace

ZTP zvlášť těžce postižený

ZZS Zdravotnická záchranná služba

ZZS ZK Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

3VD nemoc tří tepen

n. I-XII hlavové nervy

Schválil: MUDr. Michal Pisár, MHA dne 2. 5. 2022

Připomínky a aktualizace zasílejte na e-mail: Martina.Hyncicova@bnzlin.cz
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