
ZKRATKA VÝZNAM
A

a. tepna
A arteriální set
A+číslo program fyzikální terapie číslo
AA* alergická anamnéza, aplastická anemie
AB abort
abd. abdominální
ABR acidobazická rovnováha
AC* amniocentéza, abdominal circumference (obvod břicha plodu)
ac./ak. akutní
ACA arteria cerebri anterior
ACC arteria carotis communis
ACD arteria coronaria dextra
ACE arteria carotis externa
ACEI inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu
ACI arteria carotis interna
ACM arteria cerebri media
ACP arteria cerebri posterior
ADHD attention deficit hyperactivity disorder (porucha pozornosti s hyperaktivitou)
AF* arteria femoralis, anteflexe 
AFP alfa fetoprotein
AG angiografie
AGC-NEO atypical glandular cells suspicious for neoplastic
AGC-NOS atypical glandular cells not otherwise specified
AIHA autoimunitní hemolytická anémie
AKI akutní renální poškození
ALI akutní plicní poškození (acute lung injury)
ALL (B-ALL T-ALL) akutní lymfoblastická leukémie (z B buněk, z T buněk)
ALR metoda ztráty odporu
ALS amyotrofická laterální skleróza
amb. ambulance (ambulantní)
AML akutní myeloidní leukémie
amp. ampule
analg. analgetika, analgezie
anam. anamnéza, anamnesticky
Ao aorta
AoCh aortální chlopeň
AP angina pectoris
APC argon plazmová koagulace
APE, APPE apendektomie
APL akutní promyelocytární leukémie
AR aortální regurgitace
ARDS syndrom akutní respirační tísně (acute respiratory distress syndrome)
ARF akutní renální selhání
ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení
a.s. akciová společnost
AS akce srdeční
ASA anesteziologické riziko

SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK



ASB asistovaná spont. ventilace, tlakově podporovaná spont. Ventilace
ASC-US atypické skvamózní buňky neurčeného významu
ASK artroskopie
AT adenotomie
ATB antibiotikum (-a)
ATE, AE andexektomie
ATM antimykotika
ATS ateroskleróza
ATV antivirotika
a.umb. arteria umbilicalis
AV atrioventrikulární
A-V shunt arteriovenózní shunt
A - VF arteriovenózní fistule
AVF anteverzeflexe
AVM arteriovenózní malformace

B
B břicho
BAEP sluchové evokované potenciály
BAL bronchoalveolární laváž
BB beta - blokátor
bb nárazníkové báze (buffer base)
BBPS bostonská škála střevní přípravy
BCG vakcína Bacillis Calmette – Guérin
BDK bandáž dolních končetin
BE* přebytek bazí (base excess), bílý epitel
BG bazální ganglia
BHP benigní hyperplázie prostaty
bil., bilat. oboustranně
bili bilirubin
BIPAP ventilace s bifázickým pozitivní tlakem v dýchacích cestách (biphasic positive airway 
BK Kochův bacil
BKK blokátor kalciového kanálu
BLRT, LBBB blokáda levého raménka Tawarova
BMI index tělesné hmotnosti (body mass index)
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BO bez obtíží
bol. bolestivý
bpn. bez patologického nálezu
BPRT, RBBB blokáda pravého raménka Tawarova
BPTB štěp Bon patella tendon bon štěp
bronch., bronchit. bronchitický
brpn bronchopneumonie
BZD benzodiazepiny

C, Č
C krční (cervikální)
CA celková anestezie
Ca, ca karcinom
CABG coronary artery bypass grafting, aortokoronární bypass



CALR kalretikulin
CAPD kontinuální ambulantní peritoneální dialýza
CAS karotický stent
CB cervikobrachiální
CC* cervikokraniální, clomifencitrát
CCP cervikocapitální endoprotéza
CD cavum Douglasi
CEA* karotická endarterektomie, karcinoembryonální antigen
c.f.int. (ext.) condylus femoris internus (externus)
c. Hoffi corpus Hoffi
CIDP chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie
CIK cirkulující imunokomplexy
CIN cervikální intraepiteliální neoplazie
CKD chronic kidney disease
CL cytotoxické léčivo
CLL chronická lymfatická/lymfocytární leukémie
CML chronická myeloidní leukémie
CMML chronická myelomonocytární leukémie
CMM-P cizí mateřské mléko
CMP cévní mozková příhoda
CMV objemově řízená ventilace (controlled mechanical ventlation)
CNS centrální nervový systém
COPD, CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc
COS centrální operační sály
cps. kapsle
C-P cefalopelvický
CPAP kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (continous positive airway pressure)
CR kompletní remise choroby
CRL crown-rump lenght (temeno-kostrční délka embrya)
CRP C reaktivní protein
CRRT kontinuální eliminační léčba
CS cervix skóre
CT computer tomography (počítačová tomografie)
CTAG CT angiografie
C/Th přechod cervikothorakální přechod
c.t.int. (ext.) condylus tibie internus (externus)
CTG kardiotokograf
CVI cerebrovaskulární insuficience
CVVH kontinuální venovenózní hemofiltrace
CVVHD kontinuální venovenózní hemodialýza
CVVHDF kontinuální venovenózní hemodiafiltrace
CŽK, CVK centrální žilní (venózní) kanyla (katetr)
CŽT, CVT, CVP centrální žilní (venózní) tlak
č. číslo
ČB, CB České Budějovice
ČK, CK Český Krumlov
ČMP čerstvá mražená plasma

D
D, d* dieta, den 



DAP difúzní axonální poranění
DC dýchací cesty
DČ dolní čelist
DD domov důchodců
DDC, DCD dolní cesty dýchací
DDOT dlouhodobá domácí oxygenoterapie
DD-proudy diadynamické proudy
DEO dětské oddělení
DF* dechová frekvence, dorsální flexe
Dg. diagnóza
DIA diabetologická ambulance
diastol. diastolický
DIC, DIK diseminovaná intravaskulární koagulace
dif. diferenciálně
difuz. difuzně
dim. dimise
DIOP dlouhodobě intenzivní ošetřovatelská péče
DIP distální interfalangeální
DK dolní končetina
DKK dolní končertiny
DM diabetes mellitus
DMO dětská mozková obrna
Dop. doporučení
d.p. dle potřeby
dPCI direktní (přímá) perkutánní koronární intervence
DPS dům s pečovatelskou službou
D.S. dětská sestra
DS dolní střední
DSA digitální subtrakční angiografie
DSL dolní střední laparotomie
dx vpravo
Dysfce dysfunkce
DZS dopravní zdravotní služba

E
E ektropium
E – IVS vzdálenost E kmitu mitrálního předního cípu v M-MODE od IVS
EBD transfuze deleukotizovaných erytrocytů
EBV virus Epstein –Barrové
EBR erymasa
ECUI evacuatio cavi uteri intrumentalis
EDA epidurální anestezie/analgezie
EDH epidurální hematom
EDK epidurální katetr
EDV objem na konci diastoly (end-diastolic volume)
EE endometriální echo
EEA enteroenteroanastomóza
EEG elektroencefalografie (- gram)
EF ejekční frakce
EFV elektrofyziologické vyšetření



EFW estimated fetal weight (váhový odhad plodu)
ECHO echokardiografie
EKG elektrokardiografie (- gram)
EKV, KV elektrická kardioverze
elekt., elect. elektivní (plánovaný)
ELFO elektroforéza bílkovin
EMG elektromyografie
EMR endoskopická mukozní resekce
EN, EV enterální výživa
EP evokované potenciály
EPA epidurální anestézie/analgézie
EPE endoskopická polypektomie
EPI epidurální
EPMR endoskopická piece-meal resekce
EPO erytropoetin
EPS elektronická požární signalizace
EPST endoskopická papilosfinkterotomie
ERCP endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
ERP elementární reflexy posturální
ery erythrocyt/y
ES extrasystola
ESD endoskopická submukozní disekce
ESV objem na konci systoly (end-systolic volume)
ESWL litotrypse extrakorporální rázovou vlnou (extracorporeal shock wave lithotripsy)
ET* endotracheální tubus, embryotransfer, esenciální trombocytemie
ETCO2 koncentrace oxidu uhličitého na konci výdechu (end – tidal CO2)
ETK endotracheální kanyla
ETR endotracheální rourka
EUS endoskopická ultrasonografie
ev. eventuelně
expy extrapyramidové

F
FA farmakologická anamnéza
FAB francouzsko-americko-britská klasifikace
FACS fluorescence-activated cell sorter, průtokový cytometr
Fas. farmakologický asistent
FBG fibrinogen
FeB femorální blokáda
FF fyziologické funkce
FH francouzské hole
FIB fascia iliaca blok
FIO2, FIO2 frakční koncentrace kyslíku ve vdechované směsi
FIS fibrilace síní
FISH fluorescenční in situ hybridizace
FK fibrilace komor
FL* femur length (délka femuru plodu), folikulární lymfom
FM fetus mortus (mrtvý plod), fontanella maior
FNB biopsie tenkou jehlou (fine needle biopsy)
FoB foot blok (blokáda nervů v oblasti kotníku)



foto fototerapie
foto +/- fotoreakce přítomna/nepřítomna
FPJ fetoplacentární jednotka
FS fotostimulace
FT fyzikální terapie
FUPT farmakologické přerušení těhotenství
FV fyzikální vyšetření
FW sedimentace erytrocytů (Fahraeusova-Westergrenova)
fyziot. fyzioterapeut, fyzioterapie

G
G glukóza
GA gynekologická anamnéza
GASTRO amb. gastroenterologická ambulance
GB Guillain – Barré
GBM glomerulární bazální membrána
GBS group B streptoccoccus
GCS Glasgow Coma Scale
GDM gestační diabetes mellitus
GDPR evropská směrnice o ochraně osobních údajů
GE grafoelementy
GEA gastroenteroanastomóza
GER gastroesofageální reflux
GERD gastroezofageální refluxní nemoc
GEU graviditas extrauterina
GF glomerulární filtrace
GFS gastrofibroskopie
GIT gastrointestinální trakt
gl, glc glykémie
GN glomerulonefritida
gonio goniometrie
GPO gynekologicko-porodnické oddělení
gr. grade
grav. hebd. = g.h. graviditas hebdomadis
gtt. kapky (guttae)
GvHD reakce štěpu proti hostiteli (graft versus host disease
gyn. gynekologický

H
HAI infekce spojená se zdravotní péčí (Healthcare - associated infections)
HAK hormonální antikoncepce
HAZ Haedova algická zóna
hCG, HCG lidský choriový gonadotropin
HCL hairy cell leukemia - vlasatobuněčná leukemie
HČ horní čelist
HD* hemodialýza, Hodgkinova choroba, high dose (vysoce dávkovaný lék)
HDC, HCD horní cesty dýchací
HDF hemodiafiltrace
HDR hygienická dezinfekce rukou
HDS hemodialyzační středisko



HELLP sy syndrom charakterizovaný hemolýzou, zvýšením aktivity jaterních enzymů, trombocytopenií
HEPA hight efficiency particulate air
HF hemofiltrace
Hgb, HGB hemoglobin
HIT heparinem indukovaná trombocytopenie
HK horní končetina
HKK horní končetiny
HL Hodgkinův lymfom
H+L hepar + lien
HLE hemilaminektomie
HLP hyperlipoproteinémie
HMR hygienické mytí rukou
HMSN hereditární motorická a senzitivní neuropatie
HN hlavové nervy
hP, hM hrubé puntíčkování/mozaika
Hp. Helicobacter pylori
HPV human papilomavirus
HRCT počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schopností
HRT hormonální substituční terapie
HSCT transplantace krvetvorných buněk (hematopoietic stem cell transplantation)
HSIL high-grade squamous intraepithelial lesion
HSK hysteroskopie
HSL horní střední laparotomie
HSS hluboký stabilizační systém
HS rytmus humeroskapulární rytmus
HU pupeční kýla
HUS hemolyticko-uremický syndrom, aHUS = atypický HUS
HUT test test na nakloněné rovině (head up tilt test)
HV hyperventilace
HVLP hromadně vyráběné léčivé přípravky
HYE hysterektomie
HŽT hluboká žilní trombóza

CH
CHCE (CHE) cholecystektomie
CHDR chirurgická dezinfekce rukou
CHIR chirurgické oddělení, chirurgie
chir. vyš. chirurgické vyšetření
CHOPN, COPD chronická obstrukční plicní nemoc
CHT chemoterapie

I
i inkompletní
I indikace
IAS interatriální septum
IBP krevní tlak invazivní
ICB infraklavikulární blokáda (blok)
ICD implantabilní kardioverter-defibrilátor
ICP nitrolební tlak (intracerebral pressure)
ICSI intracytoplazmatická spermatická injekce



i.d. intradermální/ě
IE infekční endokardidita
IEF izoelekrická fokuzace
IFN inferferon - alfa, beta, gama
ICHDK ischemická choroba dolních končetin
ICHS ischemická choroba srdeční
iLTV individuální léčebná tělesná výchova
i.m. intramuskulární (-ě)
IM infarkt myokardu
IMC infenkce močových cest
IMF idiopatická myelofibróza
inf. infúze
inflam. inflamatorní
inh. inhalace, inhalačně
inj. injekce
INT interní oddělení
inter. interferenční
IPA isopropylalkohol
IPI mezinárodní prognostický index pro lymfomy
IPLP individuálně připravované léčivé přípravky
IPP inhibitor protonové pumpy
IPPV ventilace přerušovaným pozitivní tlakem (intermittent positive pressure ventilation)
IPSS, IPSS-R mezinárodní prognostický index pro MDS
IRA ileorektální anastomóza
irreg./ ir. nepravidelný
ISB interskalenická blokáda (blok)
IschB ischiadická blokáda (blok)
ITP idiopatická trombocytopenická purpura
itter. itterativní - opakovaný
IU international unit
i.u. intrauterinně
IUD nitroděložní tělísko (intrauterine device)
IUGR intrauterinní růstová restrikce
i.v. intravenózní (-ě)
IVF in vitro fertilizace
ivGTT intravenózní glukózový toleranční test
IVIG intravenózní imunoglobuliny
IVS mezikomorová přepážka (interventricular septum)
IVT intravenózní trombolýza
izo izokorické

J
JES junkční extrasystola
JIP jednotka intenzivní péče
jP, jM jemné puntíčkování/mozaika
JT jaterní testy

K
K.A. konec anestezie
kard. kardiálně



K+C kultivace a citlivost
KCP kraniocerebrální poranění
KE klíšťová encefalitida
KES komorová extrasystola
KET kryoembryotransfer
KHCD katar horních cest dýchacích
KI kontraindikace
k.k. kolenní kloub
KMP kardiomyopatie
KO krevní obraz
K.O. konec operace
komb. kombinovaný
komp. kompenzovaný
kompl. komplikace
kont. kontinuálně
KOP komplexní ošetřovatelská péče
KP* kardiopulmonálně(í), konec pánevní, koncentrační pokus
KPK komise pro kvalitu
KPR kardiopulmonální resuscitace
KR kineziologický rozbor
KS* krevní skupina, kardiostimulátor
KSt. kardiostimulátor
KT komorová tachykardie
KT / V údaj účinnosti dialýzy
KVO kardiovaskulární onemocnění

L
L* bederní (lumbální), levý, levá
l. laterī (latinsky strana) - v kombinaci: l. sin. (vlevo), l. dx. (vpravo)
LA lokální anestezie
lab. laboratoř, laboratorní
LAE laparoskopická appendektomie
LAH levý přední hemiblok
LAVH laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
LB levý bok
LBBB blok levého raménka Tawarova
LCA ligamentum cruciatum anterius
LCE ligamentum collaterale externi
LCI ligamentum collaterale interni
LCP ligamentum cruciatum posterius
LD low dose (nízkodávkovaný lék)
LDK levá dolní končetina
LDN léčebna dlouhodobě nemocných
LDUV laparoskopická disekce děložních cév při myomech
LeP léčivý přípravek
leu leukocyty
LF lateroflexe
LH laparoskopická hysterektomie
LHD levostranná hrudní drenáž
LHID laparoskopická operace tříselné kýly vpravo



LHIS laparoskopická operace tříselné kýly vlevo
LHK levá horní končetina
LCHE laparoskopická cholecystektomie
LI lumboischiadický
LIS laboratorní informační systém
LK levá komora
LLETZ konizace děložního čípku kličkou
LMD lehká mozková dysfunkce
LMWH nízkomolekulární heparin (low-molecular-weight heparin)
LO levé oko
LP lumbální punkce
LPSK laparoskopie (-icky)
LPT laparotomie
LS, L/S lumbosakrální
LSd levá síň diameter v diastole
LSIL low-grade squamous intraepithelial lesion
LSPP lékařská služba první pomoci
LSs levá síň diameter v systole
LTV léčebná tělesná výchova, léčebný tělocvik
LU lymfatická/é uzlina/y
LV laboratorní výsledky
LVd levá komora – diameter v diastole
LVs levá komora – diameter v systole

M
M muž, mužské
MAC metabolická acidóza
MAL metabolická alkalóza
MALT lymfom vycházející ze sliznice (mucosa associated lymphoma tissue)
MAP střední arteriální tlak (mean arterial blood pressure)
MCL lymfom z plášťových buněk (mantle cell lymphoma)
MCP metacarpophalangeální
MCU mikční cystouretrografie
MDS myelodysplastický syndrom
ME menisektomie
meanG mean gradient
MG myastenia gravis
MGUS monoklonální gamapatie neurčeného významu
MHN morbus hemorrhagicum neonatorum
MiCh mitrální chlopeň
min. minuta
mio miotické
MK močový katetr
ML maligní lymfom
MM* mozkomíšní mok, mnohočetný myelom, mateřské mléko
MMR mechanické mytí rukou
MMSE Mini Mental-State Examination
moč. močový
M- MODE jednorozměrný echokardiografický mód
MODS syndrom multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome)



MOF multiorgánové selhání (multiple organ failure)
MOP mikroskopický obraz poševní
MP mražená plasma
MPO, MPN myeloproliferační onemocnění, neoplázie
MPS myeloproliferační syndrom
MR, MRI magnetická rezonance
MRSA methicilin rezistentní Staphyloccocus aureus
MS mitrální stenóza
MT měkké techniky, měkké tkáně
MTZ materiální technické zabezpečení
MV minutová ventilace
MZL lymfom z buněk okrajové zóny (marginal zone lymphoma)

N
n. nervus
NASKL Národní auditorizační středisko pro klinické laboratoře
NAT nepřímý antiglobulinový test
NCB, NČB Nemocnice České Budějovice, a.s.
NCK, NČK Nemocnice Č. Krumlov, a.s.
NDS nasoduodenální sonda
nebol. nebolestivý
neg negativní
NEO neonatologie
neprav. nepravidelný
NFC bezjehlový vstup
NFP neurofyziologický podklad
NGS nasogastrická sonda
NHL (B-, T-) Non–hodgkinský lymfom (z B buněk, z T buněk)
NCHO neurochirurgické oddělení
NIBP krevní tlak neinvazivní
NILM negatice for intraepitelial lesions or malignity
NIPT neinvazivní prenatální testování
NIS nemocniční informační systém
NJS nasojejunální sonda
NLH nitrolební hypertenze
NO nynější onemocnění
NOAC nová orální antikoagulancia (dabigatran, rivaroxaban, apixaban)
Non-Q-IM infarkt myokardu bez kmitu Q
NOV novorozenec, novorozenecké oddělení
NPB náhlá příhoda břišní
NPO nic per os
NS nutriční screening
NSA nesteroidní antirevmatika, antiflogistika
NSTEMI infarkt myokardu bez elevací úseku ST
NT* nutriční terapeut, nuchální transluscence
NTH normotenzní hydrocefalus
NTI tracheální intubace nosem
NU nežádoucí událost



O
O occipitálně
OA osobní anamnéza
OAE otoakustické emise
obj. objektivně
OC onkologická cytologie
O/C ocipitocervikální
OCV okulocefalický vertikální
odd. oddělení
OE* ovarektomie, originální epitel
OG obvodní gynekolog
oGTT orální glukózový toleranční test
OH, OHL obvod hlavy
OHR obvod hrudníku
OHSS ovariální hyperstimulační syndrom
OCH okulocefalický horizontální
OK okultní krvácení
OKB oddělení klinické biochemie
OKBH oddělení klinické biochemie a hematologie
OKH oddělení klinické hematologie
OL ošetřující lékař
OLV oddělení léčebné výživy
OMM odstříkané mateřské mléko pasterizované
ON ovulum Naboti
ONK onkologie, onkologické odd.
ONP oddělení následné péče
OO obě oči
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky/prostředky
OP* občanský průkaz, ozvy plodu
OPC oddělení přípravy cytostatik
OPL léčivý přípravek s obsahem návykových látek
OPS operační sály
ORL ušní-nosní-krční (otorinolaryngologie)
ortop. ortopedický
OS* osteosyntéza, operační sál
oš., oše. ošetřovatelský
OTI tracheální intubace ústy
OÚ osobní údaje
OŽ, OÚŽ otevřené žlázky, otevřená ústí žlázek

P
P* puls, poledne, pravá, pravý
p. partus (porod)
P + číslo program fyzikální terapie číslo
PA porodní asistentka
pac. pacient, pacientka
PAD perorální antidiabetika
PAG panangiografie
PAH plicní arteriální hypertenze
PAL protialkoholní léčebna



palp. palpačně
PAT přímý antiglobulinový test
patol. patologický
Paw střední tlak v dýchacích cestách (mean airway pressure)
PB pravý bok
PBSC periferní kmenové krvetvorné buňky
PBSCT transplantace periferních kmenových krvetvorných buňek
PC* počítač, probatorní kyretáž
PCI perkutánní koronární intervence
PCR polymerázová řetězová reakce
PCT prokalcitonin
PCV tlakově řízená ventilace (pressure controlled ventilation)
PD* peritoneální dialýza, porodní délka
PDK pravá dolní končetina
PDL pravidelná dialyzační léčba
PDTS perkutánní dilatační tracheostomie
PE plicní embolie
PEEP pozitivní tlak na konci výdechu (positive end – expiratory pressure)
PEG perkutánní (punkční) endoskopická gastrostomie
PEK perkutánní extrakce konkrementu
PEN parenterální nutrice
PET, PET/CT pozitronová emisní tomografie, hybridní PET s CT
PEV parenterální výživa
PF plantární flexe
PGE, PGF prostaglandin skupiny E, F
pG peak (vrcholový) gradient
PH* plicní hypertenze, porodní délka
Ph, Ph chromozom Filadelfský chromozom
PHD pravostranná hrudní drenáž
PHK pravá horní končetina
PHT pressure- half time, čas do dosažení ½ rychlosti
PI pulsability index
PICC periferně zaváděný centrální katetr
PIP proximální interfalangeální
PIR postizometrická relaxace
PK pravá komora
PKd pravá komora – diameter v diastole
PKI porucha kožní integrity
PKs pravá komora – diameter v systole
PL praktický lékař
PLL prolymfocytární leukemie
plac. placenta
PLDD praktický lékař pro děti a dorost
PM poslední menstruace
PMF primární myelofibróza
PMG perimyelografie
PMK permanentní močový katetr
PMT psychomotorické tempo
PMV psychomotorický vývoj
PN pracovní neschopnost



PNH paroxysmální noční hemoglobinurie
PNO pneomothorax
PNP polyneuropatie
PO pravé oko
p.o. per os, perorální (-ě)
pooper. analg. pooperační analgézie
PopB popliteální blokáda (blok)
POX pulsní oxymetrie
PPHL poloha podélná hlavičkou
PPI* blokátory protonové pumpy, partus praematurus imminens (hrozící předčasný porod)
PPKP poloha podélná koncem pánevním
p.r. per rectum
PR parciální remise choroby
prav. pravidelný
PROM, P-PROM předčasný odtok plodové vody
PŘ provozní řád
Ps praktická sestra
PS* tlaková podpora (pressure support), porodní sál, přední stěna
PSC primární sklerozující cholangitida
PSCHG perisalpingochromatografie
PsL psychiatrická léčebna
PSO psychiatrické oddělení
PSM psychomotorický (vývoj)
PST papilosfinkterotomie
PSV peak systolic volume
PSW polyspike and wave (vícečetné hroty a vlna)
PTA perkutánní transluminální angioplastika
PTC perkutánní transhepatální cholangiografie
PTCA pekutánní transluminální koronární angioplastika
P tekutin příjem tekutin
PulCh pulmonální chlopeň
PUVA fototerapie ultrafialovým světlem
PV* polycytemia vera, paravertebrální
P+V příjem + výdej tekutin
py pyramidové
PZT prostředek zdravotnické techniky
PŽK periferní žilní katetr (i.v. kanyla)

Q
Q-IM infarkt myokardu s kmitem Q

R, Ř
r. reflex
R ráno
RA rodinná anamnéza
RAC respirační acidóza
RAL respirační alkalóza
RBBB blok pravého raménka
RCUI revize dutiny děložní
RCx ramus circumflexus



RD* ramus diagonalis, radiální dukce
RDO radiodiagnostické oddělení
reg. pravidelný
RES revize, excize, sutura
RF* radiofrekvenční, retroflexe
RHB, RHC rehabilitace
RI resistent index
RIA ramus interventricularis anterior
RIND reverzibilní ischemický neurologický deficit
RIVP ramus interventricularis posterior
r.k. ramenní kloub
RLP rychlá lékařská pomoc
RLS syndrom neklidných nohou (restless legs syndrom)
RM reflexní masáž
RMD ramus marginalis dexter
RMS ramus marginalis sinister
ROM rozsah pohybu (range of movement)
Rp. recept
RPLD ramus posterolateralis dexter
RPLS ramus posterolateralis sinister
rr reflexy
RS roztroušená skleróza
RSS Ramsay sedation scale
RT radioterapie
RTG rentgen
RVD ramus ventricularis dexter
RVF retroverzeflexe
RZ reflexní změny
RZP rychlá zdravotnická pomoc
řp řidičský průkaz

S, Š
S sanita
SAB subarachnoidální blok
SAK* subarachnoidální krvácení, Spojená akreditační komise
sang. sangvinolentní
SaO2 kyslíková saturace v arteriální krvi
s.c. subkutánní (-ě)
SC sectio caesarea
SCT transplantace krvetvorných buněk (stem cell transplantation)
SD stabilní choroba (stable disease)
SDH subdurální hematom
Se sed
SE salpingektomie
SES síňová extrasystola
SF sádrová fixace
SI sakroiliakální
SIMV synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace (synchronised intermittent mandatory 
sin. sinistra (levý, levá)
SIRS syndrom systémové zánětlivé odpovědi (systemic inflammatory response syndrome)



SKG selektivní koronarografie
s.l. sublinguálně
SLE systémový lupus erythematodes
SLL lymfom z malých lymfocytů (small lymphocyte lymphoma)
SM směrnice
sm. smolka
S-N jednojehlová dialýza
sol. solutio (roztok)
sono, SONO sonografie
SOP standard ošetřovatelské péče
SOVP spontánní odtok plodové vody
S+P srdce a plíce
SpO2 kyslíková saturace v kapilární krvi
spont. spontánní
sp. záhl. porod spontánní záhlavím
SR sinusový rytmus
SSEP somatosenzorické evokované potenciály
SSRI inhibitor zpětného vychytávání serotoninu
SSS sick sinus syndrom
st. stupeň
STAN ST-analyzátor
STD ST-deprese, sexuální přenosné nemoci (sexually transmitted infektion)
STEMI infarkt myokardu s elevacemi úseku ST
STK systolický tlak kve
st. p. stav po
subj. subjektivně
supp. suppositorium (čípek)
susp. suspektní
SV spontánní ventilace
SVES supraventrikulární extrasystola
SVHP správní výrobní a hygienická praxe
SVT supraventrikulární tachykardie
SW spike and wave (hrot – vlna)
sy syndrom
SyKT syndrom karpálního tunelu
syst. systolický
SZŠ Střední zdravotnická škola
Š šaty
š.š. šev šípový
ŠŽ štítná žláza

T
tapott. tapottement
TBC tuberkulóza
TBD trombocytární náplav
tbl. tableta
TCA tricyklická antidepresiva
TCD transkraniální doppler
TE tonzilektomie
TEE transezofageální echokardiografie



TEN tromboembolická nemoc
TEP totální endoprotéza
TF tepová frekvence
TGA tranzitorní globální amnézie
Th hrudní (thorakální)
Th., TH léčba
TI : TE poměr trvání doby nádechu a výdechu
TIA tranzitorní ischemická ataka
TIPS transjugulární intrahepatální portosystémový shunt (zkrat)
TISS skórovací systém
TK krevní tlak
TKI inhibitor tyrosinové kinázy
TL trombolýza
TOT transobturatosní páska
tpt. tapottement
TNI troponin I
TR trikuspidální regurgitace
trombo, thro, trc trombocyty
TRF transfuze
TriCh trikuspidální chlopeň
TrP spoušťový bod (trigger point)
TS tracheostomie
TSK tracheostomická kanyla
TT tělesná teplota
TTE transtorakální echokardiografie
TTP trombotická trombocytopenická purpura
TUR transuretrální resekce
TURP transuretrální resekce prostaty
TVPE transvezikální prostatektomie
TVT transvaginální páska
Tx transplantace
TZ transformační zóna

U
UD ulnární dukce
UF ultrafiltrace
UFH nefrakcionovaný heparin
UFM uroflowmetrie
ung. unguentum (mast)
ÚPS ústavní pohotovostní služba
UPT umělé přerušení těhotenství
UPV umělá plicní ventilace
UV ultrafialový
UZ, UZV ultrazvuk

V, W
v. žíla
V večer
VA arteria vertebralis
vag. vaginální



VAS vizuální analogová škála bolesti (0-10)
VB vak blan
VBI vertebrobasilární insuficience
vč. včetně
VDN, VND vedlejší dutiny nosní
VE vakuumexhausce
VEP zrakové (vizuální) evokované potenciály
VEX vakuumextrakce
VF* vena fermoralis, velká fontanela
VCHGD vředová choroba gastroduodena
VIN vulvární intraepiteliální neoplazie
VJE vena jugularis externa
VJI vena jugularis interna
VP voda plodová
v.s. velmi suspektní
VS všeobecná sestra
VSC vena subclavia
VSM vena saphena magna
VSP vena saphena parva
VSV vrozená srdeční vada
VT dechový objem (tidal volume)
V tekutin výdej tekutin
VUG vylučovací urografie
VUR vezikoureterální reflux
VVV vrozená vývojová vada
vyš. vyšetření
VZP všeobecná zdravotní pojišťovna

Z, Ž
Z.A. začátek anestezie
Zá* záda, závěr
záhl. záhlavím
ZHR zvýšený hygienický režim
zí zítra
ZJ zadní jáma lební
ZL zdravotní laborant
Z.O. začátek operace
ZP zdravotní pojišťovna
ZS zadní strana, zadní stěna
ZULP zvlášť účtovaný léčivý přípravek
ZUM zvlášť účtovaný zdravotnický materiál
ZZ zdravotnické zařízení
Ž žena/ženské
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