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Příloha 1 
 

Seznam povolených zkratek 
 
µg   mikrogram  
24ABPM   24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku  
2VD   nemoc dvou tepen 
3VD   nemoc tří tepen 
4F, 5F, 6F, 7F, 8F   frenč, síla zavaděče 
6MWT   šestiminutový test chůzí 
a.   arterie; arteriální část HDK 
A1-AT   alfa 1-antitrypsin 
AA   alergická anamnéza 
AAA  aneurysma břišní aorty 
AAI   jednodutinová síňová stimulace  
AAT   atikoantrotomie 
AB   astma bronchiale; arteria basilaris; arteria brachialis; abortus 
abd   abdominální; abdukce 
ABR   acidobazická rovnováha 
AC   assist control; akromioklavikulární kloub; abdominal circumference, 

obvod břicha 
ac.   akutní  
AC/PK/IOL  předněkomorová umělá nitrooční čočka 
ACA   arteria cerebri anterior 
ACC   arteria carotis communis 
ACCR   amylase creatinine clearence ratio 
ACD   arteria coronaria dextra 
ACE   arteria carotis externa 
ACI   arteria carotis interna 
ACM   arteria cerebri media 
ACP   arteria cerebri posterior 
ACS   arteria coronaria sinistra 
ACT   activated clotting time, parametr srážlivosti 
ACTH   adrenokortikotropní hormon 
acyanot.   acyanotický 
AD  autosomálně dominantní  
Ad hoc.   k tomuto 
add.   addukce 
ADHD   Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hyperaktivita s poruchou 

pozornosti 
ADL   denní sebeobslužné úkony, aktivity daily living 
AE   adnexektomie; antiepileptika; appendectomie 
AED   automatický externí defibrilátor 
AEX   plocha pod výdechovou křivkou 
AF   alkalická fosfatáza; arteria femoralis 
AFI   amniotic fluid index, index množství plodové vody  
AFP  alfa-fetoprotein 
AG   arteriografie 
aHCV   protilátky proti hepatitidě typu C 
ACH-receptory   Acetylcholinové receptory 
AIC   arteria ilica comunis 
AICA   dolní přední mozečková tepna 
AIDP   akutní zánětlivá demyelizační polyradikuloneuritida 
AIDS   Acquired Immune Deficiency Syndrome, Syndrom získaného 

selhání imunity 
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AIM   akutní infarkt myokardu 
AION   přední ischemická neuropathie optiku 
aj.   a jiné 
AK   alveolokapilární membrána; arteriální katetr 
ak.   akutní 
AKS   akutní koronární syndrom 
akt.   aktivní 
AL   typ vyšetřovacího katetru 
ALIF  přední intersomatická lumbální fúze 
ALP   alkalická fosfatáza  
ALS   amyotrofická laterální sklerosa 
ALT   alaninaminotransferáza 
alveol.   alveolární 
AM   arteficiální mydriáza 
AMC   amniocentéza 
AME   antromastoidektomie 
AMP   amfetaminy 
amp.   ampule 
AMS   alfa-amyláza 
ANA   antinukleární protilátky 
analg.   analgetizace 
ANCA   antineutrofilní cytoplasmatické protilátky 
anizo.   anizokorie 
ant.   anterior, přední, vpředu 
Anti Tg   protilátky proti thyreoglobulinu 
Anti TPO   protilátky proti tyreoidální peroxidáze 
Anti VEGF   protilátky proti vaskulárnímu růstovému endoteliálnímu faktoru 
antif.hmaty   antifibrotické hmaty 
antihist.   antihistaminika 
Ao   aorta, aortální 
AO   atlanto-occipitální skloubení; druh osteosyntetického materiálu 
ao. chl.   aortální chlopeň 
AP  akční potenciál; aktivní pohyb; angina pektoris; apnoická pauza; 

anterioposteriorní, předozadní; arteriální tlak 
  v dialyzačním setu; barvení na průkaz mukopolysacharidů 

a polysacharidů 
APB   abductor policis brevis 
APD  automatizovaná peritoneální dialýza 
APG   score dle Apgarové 
apl.   aplikace, aplikovat 
Apo A1   apolipoprotein A 
Apo B a  polipoprotein B 
apod.   a podobně  
APPE   appendektomie 
APTT   aktivovaný parciální tromboplastinový čas 
AR   autosomálně recesivní; arteria radialis; typ vyšetřovacího katetru 
arb. j.   arbitrážní jednotka 
ARDS   syndrom akutní respirační tísně 
Argon   laserová léčba sítnice 
ARK   anomální retinální korespondence 
ARMD   Age Related Macular Degeneration, věkem podmíněná makulární 

degenerace  
ARO   Anesteziologie a resuscitace 
art.   arterie, arteriální 
AS   akce srdeční 



Směrnice č. 8/2010 
 

 
3/24 

Nemocniční 20, 728 80 Ostrava  Evidenční číslo 
T 596 191 111 F 596 618 781  NOP/Sm8/2010/v02 

Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

AS univ.   povšechná ateroskleroza 
ASA   American Society of Anesthesiologists; acetylsalicylová kyselina 
asc.   ascendens, vzestupný 
ASK   artroskopie 
ASL   akutní selhání ledvin 
ASLO   antistreptolysin 0 
ASP   akce srdeční plodu 
AST   aspartátaminotransferáza 
AŠ   Achillova šlacha 
AT   adenotomie; aplanační tonometrie; anaerobní práh 
AT III   antitrombin 
ATB   antibiotika 
atd.   a tak dále 
ATS   Americká hrudní společnost 
AU   arteria umbilicalis 
aut.  autologní 
AV   arteria vertebralis 
a-v   arterio-venozní 
AV blok   atrioventrikulární blokáda 
AVF    anteverze flexe; arterio-venózní fistula 
aVF   elektrokardiografický svod z dolní končetiny 
aVL   elektrokardiografický svod z levé horní končetiny 
AVP   Amplatzova cévní zátka, Amplatzer Vascular Plug 
aVR   elektrokardiografický svod z pravé horní končetiny 
AVR   náhrada aortální chlopně 
b.   buňka 
B2M   beta-2-mikroglobulin 
BAEP   kmenové sluchové evokované potenciály 
BAL   bronchoalveolární laváž 
BAT   bronchoalveolární tekutina 
bb.   buňky 
BCG   bacil Calmet Gueren  
BCL2   BCL2 protoonkogen 
BD   base deficit; břišní drén 
BDT   bronchodilatační test 
BE   base excess 
Beta-hCG   beta-podjednotka lidského choriogonadotropinu 
BF   biceps femoralis; breathing frequency 
BG   bazální ganglia 
BHP   benigní hyperplasie prostaty 
BHR   bronchiální hyperreaktivita 
BIA  bikarbonátový dialyzační koncentrát alkalický 
BIC   bikarbonátový dialyzační koncentrát kyselý 
Bil   bilirubin 
Bil př.   bilirubin přímý 
bilat.   bilaterální, oboustranný  
bio, BIO  biopsie, bioptické 
BJP   Bence Jonesova bílkovina (protein) 
BK   bacil Kochův, průkaz na Kochův bacil 
BKT   bronchokonstrikční test 
BLTR   blok levého raménka Tawarova 
BM   biologický materiál; biomikroskopie 
BMI   Body mass index 
BMS   bare metal stent 
BND   bloková krční disekce 
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BNP   natriuretický peptid typu B 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BP   brachiální plexus 
BPD   biparietal diameter, příčný průměr hlavičky (»od ucha k uchu«)  
BPH   benigní prostatická hyperplazie 
bpn, b. p. n.   bez patologického nálezu  
BRVO   větvová okluze centrální retinální žíly 
BS   bazální stimulace 
BS dlaha   Burch-Schneiderova dlaha  
BSK   bronchoskopie 
BSS   balanced salt solution 
BT   bilance tekutin; bezkontaktní tonometrie 
BTPS   korekční faktor pro výpočet objemu plynu 
BTX   botulotoxin 
BUT test   break-up-time test 
BV   bércový vřed; bakteriologické vyšetření 
bvf, b. v. f.   bez vedlejších fenomenů  
BWR   Bordet-Wassermannova reakce  
BZD   benzodiazepiny 
C   cytologie 
c. t.   cizí těleso 
C/D    cup/disc poměr excavace k terči zrakového nervu 
C3F8   oktafluoropropan 
CA 125   karbohydrátový antigen 125 
CA 15-3    karbohydrátový antigen 15-3 
CA 19-9   karbohydrátový antigen 19-9 
Ca   Calcium; carcinom  
CA   celková anestezie 
Ca gluc.    Calcium gluconicum  
CABG   coronary artery bypass graft., koronární arteriální bypass  
CaCl2   Calcium chloratum  
CAG   karotická angiografie 
CAH   kongenitální adrenální hyperplazie 
CAPD   kontinuální ambulantní peritoneální dialýza  
caud.   caudalis, dolů směrem od hlavy  
CAVH   kontinuální arteriovenózní hemofiltrace 
CAVHD   kontinuální arteriovenózní hemodialýza 
CB   celková bílkovina 
CC   cervicocraniální  
CCB   Core cut biopsie 
CD   cluster of differentiation; Cavum Douglasi; kompaktní disk 
CEA   karcinoembryonální antigen 
celk.   celkový 
c-erbB-2   c-erbB-2 oncoprotein 
CG   cévní gymnastika 
CI   cardiac index, srdeční index 
CIDP   chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie 
CIN   cervikální intraepiteliální neoplazie 
CIS   carcinoma in situ 
citl.   citlivost 
CJ   cvičební jednotka 
CK   kreatinkináza; cytokeratin 
CK MB   kreatinkináza MB izoenzym 
CK MB mass   hmotnostní kreatinkináza MB izoenzym 
CKP   cervikokapitální endoprotéza 
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Ckr   clearance kreatininu 
CLE   clear lens extraction 
CM   cisterna magna; cévkovaná moč 
CMC   karpometakarpalní kloub palce ruky  
CME   cystoidní makulární edém 
CMP   cévní mozková příhoda 
CMV   cytomegalovirus 
CNS   centrální nervový systém 
CNV   chorioideální neovaskulární membrána 
CO   cardiac out put, srdeční výdej; oxid uhelnatý 
CO2   oxid uhličitý  
COC  kokain 
COHb   karbonylhemoglobin 
Cp   krční, cervikální páteř 
CPAP   spontánní dýchání s tlakovou podporou 
CPE   Centrální příjem s Emergency 
cps.   capsle 
cran.   cranialis, nahoru, směrem k hlavě 
CRL   (crown-rump length) délka plodu od temene ke kostrči  
CRP   C- reaktivní protein 
CRP POCT   stanovení C-reaktivního proteinu z kapilární krve na přístroji 

QuikRead (point-of-care testing) 
CRVO   okluze centrální retinální veny 
CS   cervix skore; Centrální sterilizace 
CSCHR   centrální serosní chorioretinopatie 
CŠ   Centrální šatna  
CT   počítačová tomografie 
CTA   CT angiografie 
CTG   kardiotokografie 
C-Th p  cervicothoracální přechod 
CTO   chronická totální okluze 
CVP   central venous pressure 
CVS   chorionic villus sampling, odběr vzorku placentární tkáně  
CVT   centrální venózní tlak 
CVVH   kontinuální venovenózní hemofiltrace 
CVVHD   kontinuální venovenózní hemodialýza 
CVVHDF   kontinuální veno-venózní hemodiafiltrace 
CZO   centrální zraková ostrost 
CŽK   centrální žilní katetr 
č.   číslo 
ČČK   Český červený kříž 
ČID   částečný invalidní důchod 
ČNÚ   časná novorozenecká úmrtnost 
ČPZP   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) 
ČR   Česká republika 
ČSSZ   Česká správa sociálního zabezpečení 
Čt   čtvrtek 
d   den, denně   
D   dieta  
DAP   Deep Acid – Base Picture 
DB   double bundle štěp 
DBE   double baloon enteroscopy, dvojbalónková enteroskopie 
DC   Dupuytren´s contracture 
DCD   dolní cesty dýchací 
DCS   Dynamic Condylar Screw (druh osteosyntetického materiálu) 
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DD   Domov důchodců 
DD proudy   diadynamické proudy  
DDD   dvoudutinová stimulace 
DDOT   dlouhodobá domácí oxygenoterapie 
DDS   dolní děložní segment  
DE   dobutaminové echokardiografie 
dekomp.  dekompenzovaný 
DERM   Dermatovenerologie  
DES   drug eluting stent 
desc.   descendens , sestupný 
DĚT   Dětské lékařství  
DF   dechová frekvence; dorzální flexe 
DG   dechová gymnastika  
dg.  diagnoza 
DHS   Dynamic Hip Screw (druh osteosyntetického materiálu) 
DIC   diseminovaná vaskulární koagulopatie 
DIČ   daňové identifikační číslo 
dif. dg.   diferenciálně diagnosticky 
DIOP   dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 
DIP   distální interfalangeální kloub ruky 
dist.   distalis, směrem od trupu 
DK   dolní končetina 
DKK   dolní končetiny 
DKT   diastolický tlak 
DLCO   difuzní kapacita plic 
dlp.   dle potřeby 
DM   diabetes mellitus; Dexamethason; hemodialyzační monitor 
DML   distální motorická latence  
DMO   dětská mozková obrna 
DNR   do not resuscitate 
DNS   dolní nosní skořepa 
dok.   dokumentace 
dop.   doporučujeme 
dors.   dorsální, zadní, hřbetní 
DP   domácí péče  
DPN   dočasná pracovní neschopnost 
D-PPG   digitální fotopletysmografie 
DpS   Domov pro seniory 
DPS   Dům s pečovatelskou službou 
dpt.   dioptrie 
DR   diabetická retinopathie 
DRG   diagnosticky spřízněné skupiny diagnóz 
drg.   dražé 
DRS   Dětský rehabilitační stacionář 
DSA   digitální subtrakční angiografie 
dsf.   dioptrie sferická 
DSS   Dům sociálních služeb 
DÚ   dutina ústní 
DV   dermatovenerologie 
DVD   digital video disc 
dx.   dexter, pravý 
DZS   dopravní zdravotnická služba 
E   erytrocyty 
E-cadh   E-Cadherin 
E2   estradiol 
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E3   estriol 
EA   epidemiologická anamnéza 
EAT   ektopická síňová tachykardie 
EBR   erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované 
EBR-AUT   erytrocyty bez buffy-coatu nesuspendované, autologní odběr 

erytrocyty 
EBR-P   erytrocyty bez buffy-coatu nesuspendované, autologní odběr plazma 
ECCE   extrakapsulární extrakce čočky 
EDA   epidurální anestezie 
EDB   extensor digitorum brevis 
EDC   extensor digitorum communis 
EDH   epidurální hematom 
EDM   extensor digiti minimi 
EDSS   Expanded Disability Status Scale  
EEG   elektroencefalografie, elektroencephalograf 
EF   exkreční frakce; ejekční frakce 
eff.   effervescens, šumivé tablety 
EFW   estimated fetal weight, odhad hmotnosti plodu 
EHD   exstirpace hernie disku 
ECHO   echokardiografie  
EKG   elektrokardiografie, elektrokardiograf 
ELFO   elektroforéza 
EM   erytrocytární masa 
EMA   Epithelial Membrane Antigen 
EMG   elektromyografie 
EMM   epimakulární membrána 
ENG   elektronystagmografie 
ENT   enterální 
EO   endokrinní orbitopatie 
eo   eozinofily 
EOG   elektrookulografie 
EP   evokované potenciály 
EPB   extensor pollicis brevis 
EPI testy   epikutánní testy  
epi.   epilepsie, epileptický; epidurální 
ER   Estrogen Receptor 
ERCP   endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie 
ERD   erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované 
ERG   elektroretinografie; ergoterapie 
ERGO   zátěžové EKG vyšetření, ergometrie 
ERM   epiretinální membrána  
ERS   Evropská respirační společnost 
ERV   exspirační reziduální objem 
ery.  erytrocyty 
ES   elektrostimulace; enterální sonda 
ESO   early second operation 
ET   embryotransfer; epitympanální; Eustachova trubice 
ETCO2   obsah oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu na konci výdechu 
ETDRS optotyp   early treatment of diabetic retinopathy study optotyp 
ETK   endotracheální kanyla 
EU   Evropská unie 
EUS   endosonografické vyšetření 
EV   extrapolovaný objem 
EVC   expirační vitální kapacita 
event.   eventuální  
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EX   zrušení ordinace 
ext.   externí, vnější, zevní 
F   frontální rovina; fundus, oční pozadí 
F (X)  dialyzační přístroj Fresenius (X – číselné označení přístroje) 
FA   farmakologická anamnéza 
FAG   fluorescenční angiografie 
FAZ    foveolární avaskulární zona 
Fbg.   fibrinogen 
FCR    flexor carpi radialis 
FCU   flexor carpi ulnaris 
FDB   flexor digitorum brevis 
FDL   flexor digitorum longus 
FDP   flexor digitorum profundus, fibrin/fibrinogen degradační produkty 
FE   průkaz železa Perlsovou reakcí 
Fe   železo  
fem.  femor, femorální 
FeNO   exhalovaný oxid dusnatý 
FESS, FEES   funkční endonasální endoskopická chirurgie 
FEV   forsírovaný exspirační objem 
FEV1   usilovný vydechnutý objem vzduchu za 1 sekundu 
FFR  frakční průtoková rezerva, myocardial fractional flow reserve 
FGS   fibrogastroskopie 
FH   francouzské hole 
FHR   fetal heart rate, srdeční frekvence plodu  
fib.   fibularis, vnější, na malíkové straně dolní končetiny  
FiO2   inspirační koncentrace kyslíku 
FISH   fluorescent in situ hybridisation 
FK   fázový kontrast; fibrilace komor 
FL  femur length, délka stehenní kosti  
Flus/ml/s/flow   průtok 
Fluss in L75/resp.150   průtok levé strany nosu při daném tlaku 
Fluss in R75/resp.150   průtok pravé strany nosu při daném tlaku 
FN   Fakultní nemocnice 
FPG   Fasting Plasma Glukose 
FPSA   volný prostatický specifický antigen 
FR   fotoreakce  
FR 1/1  fyziologický roztok      
FR 1/2   poloviční fyziologický roztok  
fract.   fraktura 
FRC  funkční reziduální kapacita 
FS   fotostimulace; fibrilace síní 
FSH   folikuly stimulující hormon 
FT   fyzikální terapie 
fT3   volný trijodtyronin 
fT4   volný tyroxin 
FTR   funkční test ruky 
FVC   forsírovaná vitální kapacita 
FVIII    Von Willebrand factor 
FW   sedimentace erytrocytů 
fysiol.   fyziologický 
G 5–40%   roztok glukózy, 5–40 procentuální rozmezí roztoku 
G-   gramnegativní 
G+   grampozitivní 
G (X)   dialyzační přístroj Gambro (X – číselné označení přístroje) 
GA  gynekologická anamnéza; gestational age, gestační stáří 
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GB   Guillain-Barré 
GBS   Streptokok skupiny B 
GCS   Glascow coma scale 
GDM   gestační diabetes mellitus 
GEA   gastro-entero anastomóza 
GER    gastroezofageální reflux  
GEU   graviditas extrauterina 
GF   glomerulární filtrace 
GFAP   Glial Fibrilary Acidic Protein 
ggl.   ganglion 
GH   glenohumerální 
GIT   gastrointestinální trakt 
GJA   gastro-jejuno anastomóza 
Glu.  glukóza  
gly.   glykemie 
GM   grand-mall  
GMT   gamaglutamyltransferáza 
GOLD   Světová iniciativa o CHOPN 
Gonio.   goniometrické vyšetření 
gra.   granulát pro přípravu roztoku 
Granulom KCT   granulom kol cizích těles 
grav.hebd.   týden těhotensví 
GS   gestační váček 
gTOKS   guajakový test na okultní krvácení do stolice 
gtt.   kapky 
GYN   Gynekologie 
h.   hodina 
H. pylori    Helicobacter pylori  
H2O   voda 
HAK   hormonální antikoncepce 
HAZ   hyperalgická zona 
Hb   hemoglobin 
HbA1c   glykovaný hemoglobin 
HBO   hyperbarická oxygenoterapie 
HbO2   oxyhemoglobin 
HbsAg   povrchový antigen hepatitidy B, australský antigen 
HC   head circumference, obvod hlavy  
HCD   horní cesty dýchací 
hCG   choriogonadotropin 
HCO3akt   aktuální bikarbonát 
HD   hemodialýza; hernie disku; hrudní drén 
HDF   hemodiafiltrace 
HDK   hemodialyzační katetr 
HDL   high density lipoprotein 
HDS   Hemodialyzační středisko 
HE   hematoxylin-eosin 
HELLP   syndrom hemolýzy, zvýšené koncentrace jaterních enzymů, snížení 

počtu trombocytů 
HFO   vysokofrekvenční oscilace 
HG SIL   skvamózní intraepitelové léze vysokého stupně 
HH   Hunt a Hess škála 
HHA   horní hrudní apertura 
HHF-35  Actin muscle 
HIOK   kyselina 5 – hydroxyindoloctová 
hist.   histologický 



Směrnice č. 8/2010 
 

 
10/24 

Nemocniční 20, 728 80 Ostrava  Evidenční číslo 
T 596 191 111 F 596 618 781  NOP/Sm8/2010/v02 

Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

HIV   human immunodeficiency virus, virus lidské imunodeficience 
HK   horní končetina 
HKK   horní končetiny 
HL   humerus length, délka pažní kosti 
hl.n.   hlavový nerv 
hl.nn.   hlavové nervy 
HLA   lidský leukocytární antigen 
HM   hrubá motorika 
HMB-45   Melanosome HMB-45 
HMR  insulin Humulin R 
HMW   Cytokeratin, High Molecular Weight 
HN   hypertenzní nemoc; hmotná nouze 
HP   Helicobacter pylori 
HPV   human papilomavirus 
HR   Hallux rigidus 
HRT   Heidelberg retina tomograph; hormonální substituční terapie 
HS   humeroskapulární 
HSG   hysterosalpingografie 
HSIL   High Grade Squamous Intraepithelial Lesion 
HSK   hysteroskopie 
HSS   hluboký stabilizační systém 
HSV   herpes simplex virus 
HTE   hemithyreoidektomie 
HTK   hematokrit 
HTN   hypertenzní nemoc 
HUT   test na nakloněné rovině 
HV   hyperventilace; Hallux Valgus 
HY, HYE   hysterektomie  
HZO   herpes zoster ophtalmicus 
HZS MSK   Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
HZV   hepres zoster virus 
CHCE   cholecystektomie 
CHE   cholinesteráza 
CHIR   Chirurgie a úrazová chirurgie 
CHLMF   Chloramfenicol  
CHOPN   chronická obstrukční plicní nemoc 
CHOPS   charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 
Chrom A   Chromogranin A 
chron.   chronický 
CHT   chemoterapie 
i. a.   intraarteriální 
i. c.  intrakutánní 
i. d.  intradermální 
i. m.   intramuskulární 
i. v.   intravenózní 
IABK   intraaortální balónková kontrapulsace 
IAP   intraabdominální tlak 
IBC  Integrované bezpečnostní centrum 
ICA   inhibitor karboanhydrázy 
ICCE   intracapsulární extrakce čočky 
ICD   implantabilní kardioverter defibrilátor 
ICG   indocyaninová angiografie 
iCMP   ischemická cévní mozková příhoda 
ICP  intracerebrální tlak 
ID   invalidní důchod 
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IDDM   inzulin dependentní diabetes mellitus 
IEL   intraepiteliální lymfocyty 
IF   interferenční proudy 
IFG  zvýšená glykémie nalačno 
IgA   imunoglobulin A 
IgE  imunoglobulin E 
IgG   imunoglobulin G 
IgM   imunoglobulin M 
IGT   porušená glukózová tolerance, impaired glukose tolerance 
ICH  intracerebrální hematom, krvácení 
ICHDK   ischemická choroba dolních končetin 
ICHS   ischemická choroba srdeční 
ILTV   individuální léčebná tělesná výchova 
IM   infarkt myokardu 
IMP   intermediární péče 
inf.  inferior, dolní, dole; infekční; infuze 
inj.   injekce 
ink.   inkontinence, inkontinentní 
INR POCT   stanovení Quickova času z kapilární krve na přístroji CoaguCheck 
INT   Interna 
int.   interní, vnitřní  
IOL    umělá intraikulární čočka 
IP   interphalangealní kloub mezi články prstů 
IPF  intersticiální plicní fibróza 
IQ   inteligenční kvocient 
IRMA   intraretinální mikrovaskulární abnormity 
ISDN   Isosorbid 2,4 dinitrát 
ISR   in-stent restenoza 
IT   informační technologie 
ITGV   intrathoracic gas volume 
iTOKS   imunochemický test na okultní krvácení ve stolici 
ITP   umělé přerušení těhotenství 
IU  international unit, mezinárodní jednotka 
IUD   nitroděložní tělísko 
IUGR   intrauterinní růstová retardace 
IVC   inspirační vitální kapacita 
IVF   in vitro fertilizace 
IVU   intravenozní vylučovací urografie 
IVUS   intravaskulární ultrazvuk 
izo.   izokorie 
IZS   Integrovaný záchranný systém 
JBV   jednoduché binokulární vidění 
JIP   jednotka intenzivní péče 
JL   typ vyšetřovacího katetru 
JM   jemná motorika 
JR   typ vyšetřovacího katetru 
JRA   juvenilní revmatoidní artritida 
K  Kalium 
KA  katetr dialyzační 
KB   krevní banka; Klinická biochemie 
KC   Krevní centrum 
KCl   Kalium chloratum 
KCO   transferkoeficient 
KČ   kontaktní čočka 
KES   komorové extrasystoly  
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KF   kognitivní funkce; kostofrenický 
KH   Klinická hematologie 
KHS   Krajská hygienická stanice 
KI   kontraindikace 
KJ   koronární jednotka 
KM   kyselina močová  
KMP   kardiomyopatie 
Ko   kontrola 
KO   krevní obraz 
KO + diff   krevní obraz s diferenciálem 
komp.   kompenzovaný 
kont.   kontinuálně 
K-P   kardiopulmonálně 
KP   konec pánevní 
kPa   kilopascal 
KPCR   kardiopulmocerebrální resuscitace 
KPR   kardiopulmonální resuscitace 
KRCA   kolorektální karcinom 
KS   krevní skupina; kardiostimulátor 
KSME   klinicky signifikantní makulární edém 
KSRZIS   Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy 
KT   kotníkové tlaky; komorová tachykardie; kognitivní terapie; karpální 

tunel 
Kt/V   vzorec adekvátnosti dialýzy 
KTG   kardiotokografie 
KVD   krátkovlná diatermie 
L   levá 
l. a.   lege artis 
l. dx.   vpravo 
l. sin.   vlevo 
l/min   litr za minutu 
LA   lokální anestezie  
LAH   levý přední hemiblok 
LASIK   laser in situ keratomileusis 
lat.   lateralní, vnější, směrem od středu 
LAVH   laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie 
LB   levý bok, levý boční 
LBBB   blokáda levého Tawarova raménka 
LCA    obecný leukocytární antigen; přední zkřížený vaz kolene 
LCL    postranní laterální vaz kolene 
LCM   postranní mediální vaz kolene 
LCP   zadní zkřížený vaz kolene; locking compression plate, uzamykatelná 

tvarovaná dlaha 
LD   laktátdehydrogenáza  
LDK   levá dolní končetina  
LDL   low density lipoprotein 
LDN   Léčebna dlouhodobě nemocných 
LE   laryngektomie 
LERV   litotripsie extrakorporální rázovou vlnou 
leu.   leukocyty  
LF   lateroflexe; Lékařská fakulta 
LFK   laserová fotokoagulace 
LG SIL   skvamózní intraepitelové léze nízkého stupně 
LGA   large for gestational age, plod větší než odpovídá gestačnímu stáří 
LH   luteinizační hormon 
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LHK  levá horní končetina 
LIMA   levá vnitřní prsní tepna 
LIRI   laseriridotomie 
LIS   Laboratorní informační systém; lumboischiadický syndrom 
LIT   lumbální infusní test 
LMA   laryngeální maska 
LMWH   low molecular weight heparin, nízkomolekulární heparin 
LNG-IUS   nitroděložní tělísko Mirena 
lok.   lokální 
LoPM   List o prohlídce mrtvého 
loz.   pastilky 
Lp l  umbální páteř 
LP   lumbální punkce; laboratorní příručka 
L-P zkrat   levo-pravý zkrat  
LPS   lékařská pohotovostní služba; lékařská posudková služba 
LPSK   laparoskopie 
LSIL   low grade squamous intraepithelial lesion 
LSp   bederní, lumbosakrální přechod 
LSPP   Lékařská služba první pomoci 
LTK  laserová termokeratoplastika 
LTV   léčebná tělesná výchova 
LU   lymfatická uzlina 
LV   laryngeální výtěr 
LVG   levostranná ventrikulografie 
LVS   léčebná výchova soběstačnosti 
lymfo   lymfocyty 
LZ   lékařská zpráva 
LZZS   Letecká zdravotnická záchranná služba 
M-AMP   metamfetaminy 
m.   musculus; morbus 
m. m.   močový měchýř 
MA   mikroaneurysma 
max.   maximální 
MAZE   chirurgická léčba fibrilace síní 
MB/BacT   rychlá kultivační metoda 
MCV   střední objem erytrocytů 
MDRD   Modification of Diet in Renal Disease 
med.   mediální, vnitřní 
MEF 25,50,75   maximální průtoky vydechnutého vzduch v různých úrovních 

usilovné kapacity 
MEF   střední výdechová rychlost 
MEM   methylergometrin 
MEP   motorické evokované potenciály 
MET   metabolický ekvivalent 
MetHb   methemoglobin 
mg   miligram 
MG   myasthenia gravis 
MGIT   rychlá kultivační metoda 
MgSO4   Magnesium sulfuricum 
MCH   střední množství hemoglobinu v erytrocytu 
MCHC  střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu 
mi. chl.   mitrální chlopeň 
mi.   mitrální 
min.   minimální; minuta 
MIP   modulovaný impulsní proud 
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MIS   minimálně invazivní chirurgie, Minimall Invasive Surgery 
MJ   motorická jednotka 
MK   megakaryocyt  
MKN   Mezinárodní klasifikace nemocí 
ml   mililitr 
MLI   membrana limitans interna 
MM   mateřské mléko 
mm.   musculi, svaly 
MMG   mamografie 
MMO   Magistrát města Ostravy 
MMSE   Minimental State Examination  
MNO   Městská nemocnice Ostrava 
moč chem.   moč chemicky 
MODS   multiple organ dysfunction syndrome, syndrom mnohočetného 

orgánového multiorgánového selhání 
MOP   mikrobiální obraz poševní; mírně omezený pohyb 
MP   metakarpophalangealní kloub; mražená plazma; malá pánev; 

městská policie 
MPV   střední objem trombocytu 
MR   magnetická rezonance 
MRSA   multirezistentní stafylococus aureus 
MSK   Moravskoslezský kraj 
MT   měkké techniky; mezotympanální 
MTHFR   metyltetrahydrofolát reduktáza 
MTP   metatarzophalangeální kloub  
MUP   akční potenciál motorické jednotky 
MV   minutový výdej 
MVD   multi vessel dissease, mnohočetné postižení koronárních tepen 
MVP   plastika mitrální chlopně  
MVR   náhrada mitrální chlopně 
MVV   maximální volní ventilace 
MxII   tuberkulinový test 
MZ ČR   Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
N   noc  
n.   nerv 
N/C poměr   nukleocytoplazmatický poměr 
N/V   nausea/vomiting 
N2O   oxid dusný 
Na   Natrium 
NaCl   natrium chlorátum, chlorid sodný 
NaHCO3   hydrogenuhličitan sodný 
NAION   nearteritická přední ischemická neuropatie optiku 
NAP   nestabilní angina pectoris 
NAT   nepřímý antiglobulinový test 
NB   nasal bone, nosní kost  
NCO NZO   Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů 
Nd YAG laser   neodymium yttrium aluminium Garnet laser 
Ne   neděle 
NE   nefrektomie 
neg., negat.   negativní  
NET   norethisteron 
NEU   Neurologie 
NGS   nasogastrická sonda 
NH   nosohltan; náležité hodnoty 
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NCH   Neurochirurgie 
NIDDM   non-inzulin-dependentní diabetes mellitus 
NIHSS   NIH stroke scale  
NIS   Nemocniční informační systém 
NIV   neinvazivní ventilace 
NK   nosní kůstky  
NL   návykové látky 
NLP   náměstek pro lékařskou péči  
NLZP   nelékařský zdravotnický pracovník 
NN   nozokomiální nákaza 
nn.   nervy 
NO   nynější onemocnění 
non-Q-infarkt   netransmurální infarkt myokardu 
NOP   náměstek pro ošetřovatelskou péči 
NOR   Národní onkologický registr  
NPB   náhlá příhoda břišní 
NPDR   neproliferativní diabetická retinopathie 
NPO   nic per os 
NRBC   normoblast 
NS   non significant, nevýznamný 
NSA  nesteroidní antirevmatika 
NSE   Neuron-Specific Enolase 
NST   non stress test 
NSTEMI   infarkt myokardu bez elevací ST úseku 
NT   nitrooční tlak; nuchal translucency, šíjové projasnění; nutriční 

terapeut 
NTG   normotenzní glaukom; nitroglycerin 
NU   nežádoucí událost 
NV   neovaskularizace 
NVD   neovaskularizace na papile zrakového nervu 
NVS, NVE   neovaskularizace sítnice 
NYHA   hodnocení srdečního selhání na základě míry funkčního postižení 
O  objektivně; odpoledne 
o-   ophthalmo 
O2   kyslík 
O2 maska   kyslíková maska 
OA  osobní anamnéza 
OAT   ordinace pro alkoholismus a jiné toxikomanie 
obj.   objektivně 
OCS   Oddělení centrální sterilizace 
OCT   optická koherentní tomografie 
OČR   ošetřování člena rodiny 
OD   pravé oko, do pravého oka 
OE   orchiektomie 
oGTT   orální glukózový toleranční test 
OH   obvod hlavy 
OHHS   ovariální hyperstimulační syndrom 
OHR   obvod hrudníku 
OCHRIP   Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče 
OK   okultní krvácení 
OKB   Oddělení klinické biochemie  
OKH   Oddělení klinické hematologie  
OL   ochranná léčba; ošetřující lékař 
OLA   ochranná léčba protialkoholní; ochranná léčba ambulantní 
OLP   ochranná léčba protialkoholní 
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OLS   ochranná léčba sexuologická 
OLT   ochranná léčba protitoxikomanická 
OLÚ   ochranná léčba ústavní 
OMA   akutní zánět středního ucha 
OMCH   chronický zánět středního ucha 
OMJ   ostiomeatální jednotka 
OMM   odstříkané mateřské mléko 
OOPP   osobní ochranné pomůcky 
OP   ozvy plodu; operace; občanský průkaz; omezený pohyb; oční pozadí 
op. sál   operační sál 
OPG   ortopantomogram 
ORL   Otorinolaryngologie 
ORT   Ortopedie 
OS   levé oko, do levého oka; Okresní soud; osteosyntéza 
OSAS   obstrukční syndrom spánkové apnoe 
Osm   osmolalita 
OSPOD   Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
OSSZ   Okresní správa sociálního zabezpečení 
OSU   Ostravská univerzita 
OSVČ   osoba samostatně výdělečně činná 
oš. dg.  ošetřovatelská diagnoza 
OT   osteotomie 
OTI   orotracheální itubace 
OU   obě oči, do obou očí 
OÚ   obecní úřad 
OUTI   optická uretrotomie 
OVP   okluzivní pletysmografie 
OXY   oxytocin 
OZP   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven 

a stavebnictví (207) 
OZSS   Oddělení zdravotně-sociálních služeb 
OZT   oxytocinový zátěžový test 
P   plazma; pravá; poledne; pulz; příjem 
p. o.   per os 
Pá   pátek 
PA   pracovní anamnéza; porodní asistentka; posteroanteriorní, 

zadopřední; plicní arterie 
pac.   pacient 
paCO2   parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální krvi 
PAD   perorální antidiabetika 
PAG   mozková panangiografie 
palm.   palmaris, dlaňový 
palp.   palpace, palpačně 
palp.   palpebra, oční víčko 
paO2   parciální tlak kyslíku v arteriální krvi 
PAPP-A   těhotenský plazmatický protein A 
PAS   průkaz glykogenu (Periodic Acid – Schift) 
PAT   přímý antiglobulinový test 
PB   pravý bok, pravý boční; podpažní berle; peroneus brevis 
PC 20   provokační koncentrace způsobující pokles FEV1 o 20 % 
PC   osobní počítač; protein C; tlakově řízená ventilace 
PCI   perkutánní koronární intervence 
PCNA    Proliferating Cell Nuclear Antigen 
PCO   polycystická ovaria 
pCO2   parciální tlak oxidu uhličitého 
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PCR   vyšetření genovou sondou; protein creatinine ratio 
PCT   prokalcitonin 
PCV   tlakově řízená ventilace  
PCW, PCWP   tlak v zaklínění  
PČR   Policie České republiky 
PD   peritoneální dialýza; pupilární diametr 
PD20   provokační dávka způsobující pokles FEV1 o 20 % 
PDK   pravá dolní končetina  
PDR   proliferativní diabetická retinopathie 
PDT   fotodynamická terapie 
PE   endoskopická polypektomie; plicní embolie 
PEC   pes equinovarus congenitus 
PEEP   pozitivní end – expirační tlak 
PEF   vrcholová výdechová rychlost 
PEG   perkutánní endoskopická gastrostomie 
PEJ   perkutánní endoskopická jejunostomie 
PEK   perkutánní extrakce konkrementu 
perm.   permanentní 
PET   end tidal tlak; positronová emisní tomografie 
PF   plantární flexe 
PFN   proximální femorální hřeb 
PG   prostaglandin  
pH   koncentrace vodíkových iontů v roztoku 
phal.   článek prstu 
PHK   pravá horní končetina 
PI   pulsatility index 
PICA   dolní zadní mozečková tepna 
PID   pelvic inflammatory dinase; plný invalidní důchod 
PIG   typ vyšetřovacího katetru 
PIP   proximální interphalangelní kloub; vrcholový inspirační tlak 
Pix kura   léčba dehtovými preparáty 
PJRT   permanentní junkční reciproční tachykardie 
PK   pravá srdeční komora 
PKU   phenylketonurie 
PL   praktický lékař; psychiatrická léčebna  
P-L zkrat   pravo-levý zkrat 
PLAP   Placental Alkaline Phosphatase 
PLD   posterolaterální dekomprese 
PLDD   Praktické lékařství pro děti a dorost 
PLIF   zadní intersomatická lumbální fuse 
plv.   prášek 
PM   poslední menstruace 
PMG   perimyelografie 
PMK   permanentní močový katetr 
PMMA   polymethylmetakrylát 
PMP   pulsní magnetické pole 
PMR   psychomotorická retardace 
PMV   psychomotorický vývoj 
PN   pracovní neschopnost 
PNC   penicilin 
PND   paranasální dutiny 
PNP   polyneuropatie  
PNS   periferní nervový systém 
PNÚ   pozdní novorozenecká úmrtnost 
Po   pondělí 
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PO   požární ochrana 
pO2   parciální tlak kyslíku 
POAG   primární glaukom s otevřeným úhlem 
POBA   prostá balónková angioplastika 
poj.   pojišťovna 
post.   posterior, zadní, vzadu 
POV   pozitivní ostré vlny 
poz., pozit.   pozitivní 
PP  pohyby plodu; pasivní pohyb; průkaz pojištěnce; preventivní 

prohlídka 
PPH   poloha podélná hlavičkou 
PPI   partus praematurus imminens, hrozící předčasný porod 
PPKP   poloha podélná koncem pánevním 
PPL   pars plana lensektomie 
PPV  pars plana vitrectomie 
PR   per rektum; Progesteron Receptor 
PRF   panretinální fotokoagulace 
prim.   primární; primář 
PRK   fotorefrakční keratektomie 
PRL   prolaktin 
prof.   profundus, hluboký, v hloubce; profesor 
prox.   proximální, horní, směrem k trupu 
PS   přední stěna děložní; tlaková podpora; pravá síň 
PSA   prostatický specifický antigen 
PSK   programovaná stimulace komor  
PSV  peak systolic velocity, maximální rychlost průtoku v systolické fázi 

srdečního cyklu  
PSVT  paroxysmální supraventrikulární tachykardie 
PT   příštitné tělísko 
PTA   perkutánní transluminální angioplastika 
PTC   perkutánní transhepatální cholangiografie 
PTH   parathormon 
PTK   fototerapeutická keratektomie 
PUVA   psoralen + ultrafialové záření A 
PV   plodová voda 
PVC   Polyvinylchlorid 
PVD   odloučení zadní plochy sklivce, posterior vitreous detachment 
PVS   perzistentní vegetativní stav; postvakcinační syndrom 
PZ   předozadní 
PZS   Protialkoholní záchytná stanice 
PŽK   periferní žilní katetr 
QB   průtok krve 
QD   průtok dialyzátu 
Q-IM   transmurální infarkt myokardu 
QRS   komorový komplex elektrokardiogramu 
R   pravý; ráno  
r.   reflex 
RA   rodinná anamnéza; revmatoidní artritida; radiologický asistent 
RAAR inL75/resp.150   celková rezistence levé strany nosu při daném tlaku 
RAAR inR75/resp.150   celková rezistence pravé strany nosu při daném tlaku 
rad.   radialis, vnější, na palcové straně horní končetiny  
RANE   radikální nefrektomie  
RAPD   relativní aferentní pupilární defekt 
RAPE r  adikální prostatektomie  
RBBB   blokáda pravého Tawarova raménka 
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RBP   Revírní bratrská pokladna (213) 
RBV   Remaining Blood Volume 
RC   ramus circumflexus; radiocarpální kloub 
RCUI   instrumentální revize dutiny děložní 
RČ   rodné číslo 
RD   ramus diagonalis; redon drén; radiální dukce 
RDG   Radiodiagnostika 
RDW   šíře distribuce erytrocytu 
re.   resumé 
REC   recirkulace 
reg.   regio (místo na těle) 
RERmax   maximální hodnota poměru respirační výměny 
ReSKG   opakovaná selektivní koronarografie 
Re TEP   opakovaná totální endoprotéza 
RF   respirační fyzioterapie; revmatoidní faktor 
RFM   Rehabilitační a fyzikální medicína  
Rh   Rhesus faktor 
RHC   rehabilitace 
RI   resistance index 
RIA   ramus interventricularis anterior 
RIM   ramus intermedius 
RIP   ramus interventricularis posterior 
RLP   Rychlá lékařská pomoc 
RM   ramus marginalis; rotátorová manžeta 
RNFL  vrstva retinálních nervových vláken 
RNS   repetitivní nervová stimulace 
RO   rýžový odvar 
ROP   retinopathy of prematurity, retinopatie nedonošených 
Rp.   předpis 
RPE   retinální pigmentový epitel 
RPLD   ramus posterolateralis dexter 
RPLS   ramus posterolateralis sinister 
rpt.   ruptura 
rr.   reflexy  
RS   roztroušená skleróza  
RT   radioterapie 
RTG   rentgen 
RÚ  Rehabilitační ústav 
RV   reziduální objem 
RV%/TLC   reziduální objem v procentech k totální kapacitě plic 
RVD   ramus ventricularis dexter 
RVFL   retroverze flexe, dozadu zakloněná děloha  
RZM   Radiologie a zobrazovací metody 
RZP   Rychlá zdravotnická pomoc 
RZSS   Referát zdravotně-sociálních služeb 
ŘP   řidičský průkaz 
S   sagitální rovina; sérum; subjektivní 
s. c.   subkutánně 
s. l.   sublinguálně 
SA blok   síňoatriální blokáda 
SA prostor   subakromiální prostor 
SA   svodná anestézie; sociální anamnéza; sinoatriální; subarachnoidální 
SAB   subarachnoidální blokáda 
SAK   Spojená akreditační komise; subarachnoidální krvácení 
SAS   syndrom spánkové apnoe 
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Sat O2   saturace kyslíkem 
SAT   střední arteriální tlak 
Sb.   Sbírka zákonů 
SC   sectio caesarea, císařský řez; sternoclaviculární 
SCA   horní mozečková tepna 
SCINTI   scintigrafie 
SD   spánková deprivace; spontánní dýchání; starobní důchodce; 

subdurální 
SDH   subdurální hematom 
SDR   selektivní dorzální rizotomie 
sec.   sectio 
sek.   sekundární 
SEKK   systém externí kontroly kvality 
SF   sádrová fixace 
SF TEP   typ implantátu  
SGA   small for gestational age, konstitučně malý plod 
sGaw   specifická vodivost dýchacích cest 
SH   subhepatální; suchá hmotnost 
SHM   specifická hmotnost moče 
SI   sakroiliakální  
SID   Strong Ion Diference 
SIL   squamous intraepithelial lesion 
SIMV   synchronizovaná občasná zástupová ventilace 
sin.   sinister, levý 
sir.   sirup 
SJS   Stevens-Jonhnson syndrom 
SKG   selektivní koronarografie 
SKH   screening kongenitální hypotyreózy 
SKT   syndrom karpálního tunelu 
SLAP léze   typ poškození labrum glenoidale 
SLE   systémový lupus erytematodes 
SLT   selektivní laserová trabekuloplastika 
SLTV   skupinová léčebná tělesná výchova 
SMK   systém managementu kvality 
SN   single needle dialýza 
SNAP  senzitivní nervový akční potenciál 
SNU   sulcus nervi ulnaris 
SO   silikonový olej 
So   sobota 
sol.   roztok 
Sono   sonografie  
SOP   silně omezený pohyb 
SPC   souhrn údajů o přípravku  
spec.   čaj 
SPECT   perfúzní scintigrafie myokardu 
SpO2   saturace kyslíkem 
spont.   spontánní 
SPP   standardní pracovní postup 
spr.   spray 
SR   sinusový rytmus 
sRaw   specifický odpor dýchacích cest 
SRT   synergická reflexní terapie 
SSEP   somatosenzitívní evokované potenciály 
SSS   sick sinus syndrom    
ssTSH   supersenzitivní thyreotropin 
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St   středa 
ST   svalový test 
ST úsek   úsek křivky elektrokardiogramu 
st. localis   status localis 
STEMI   infarkt myokardu s elevacemi ST úseku 
STK   systolický tlak krve 
stp.   stav po  
subj.   subjektivní 
SUF   suchá ultrafiltrace 
SÚKL   Státní ústav pro kontrolu léčiv 
sup.   superior, horní, nahoře; supinace 
supf.   superficialis, povrchový, na povrchu 
supp.   suppositorium, čípek 
susp.   suspektní 
SV   spontánní ventilace 
SVC   klidová vitální kapacita 
SVES   supraventrikulární extrasystola 
SvjO2   saturace kyslíku v jugulárním bulbu 
SVL TEP   totální endoprotéza Sosna – Vavřík – Landor 
SVM   specifická váha moče 
SWASH   speciální ortéza pro sed, stoj a chůzi 
sy.   syndrom 
ŠK   šlapací koupel 
ŠŽ   štítná žláza 
T   transversální rovina; trombonáplav 
TA   tibialis anterior 
TAA   aneurysma hrudní aorty 
TAD   transverse abdominal diameter, příčný průměr bříška  
TAT   tetanický anatoxin 
TBC   tuberkulóza 
tbl.   tableta 
TC   tallocrurální kloub 
TCD   transkraniální doppler; transcerebelar diameter, příčný rozměr 

mozečku 
tct.   tinktura 
TE   tonsilektomie 
TEE   transesophageální echokardiografie 
tel.   telefon 
TEN   trombembolická nemoc 
TENS   transkutánní elektroneurostimulace 
TEP   totální endoprotéza 
TG   thyroglobulin; triglycerid 
THC   tetrahydrokannabinol 
Th-L   thoracolumbální přechod 
THp   hrudní, thorakální páteř 
TCH   total cholesterol 
TCHS   tracheostomie   
TIA   tranzitorní ischemická ataka 
tib.   tibialis, vnitřní, na palcové straně dolní končetiny  
TIG   typ vyšetřovacího katetru 
TISS   metoda kvantifikace ošetřovatelské péče 
TK   tlak krevní 
TLC   totální kapacita plic 
TLCo   transfer faktor 
TLCOSB   jednodechová metoda vyšetření transfer faktoru 
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TLIF   transartikulární intersomatická lumbální fuse 
TMC   Triamcinolon  
TME   tympanomastoidektomie 
TMK    temporomandibulární kloub 
TMP   transmembranózní tlak 
TnI   troponin I 
TNM   Klasifikace zhoubných novotvarů 
TORCH   T – toxoplazmóza, O – ostatní (hepatitis B, lues, varicella), R – 

rubeola, C – cytomegalovirus, H – herpes 
TOT  transobturatory tape 
TOXO   toxoplazmóza 
TP   transfuzní přípravek; trigger point; termín porodu; tekutý pudr 
TR   tubulární resorbce 
TRA   transfúze 
TRF   transferin 
tri. chl.   trikuspidální chlopeň 
tri. T  rikuspidální  
TRN   Tuberkulóza a respirační nemoci 
trombo t  trombocyty 
TRUS   transrektální ultrasonografie 
TT   tělesná teplota  
Tt   teplota dialyzátu 
TT3   celkový trijodtyronin 
TTC   Tetracyklín  
TTE   totální thyreoidektomie 
TU   transfuzní jednotka 
tu.   tumor 
TUR   transuretrální resekce  
TURP   transuretrální resekce prostaty 
TV   celkový objem (total volume) 
Tv  televize 
TVPE   transvesikální prostatektomie 
TVT   pension-free vaginal tape 
TZ   transformační zóna 
TZN   terč zrakového nervu 
U   moč 
Ubg   urobilinogen 
UBM   ultrazvuková biomikroskopie 
UC  ureterální cévka 
UCG   ureterocystografie 
UD   ulnární dukce 
UF   ultrafiltrace 
UFM   uroflowmetrie 
UFN   nepředvrtaný femorální hřeb 
UGH sy   syndrom uveitis-glaucoma-hyphema 
UHN   nepředvrtaný humerální hřeb 
úchop. fce   úchopová funkce 
uln.   ulnaris, vnitřní, na malíkové straně horní končetiny  
ULS   Universal Locking Screw (druh osteosyntetického materiálu) 
ÚMOb   Úřad městského obvodu 
ung.   unguentum, mast 
UP   Urgentní příjem  
ÚP   Úřad práce 
UPPP   uvulopalatofaryngoplastika 
UPV   umělá plicní ventilace 
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URO   Urologie  
URS   ureterorenoskopie 
USG   ultrasonografie 
ÚSP   Ústav sociální péče 
ÚSZMSK   Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje 
Út   úterý 
UTN   Unreamed Interlocking Nail (druh osteosyntetického materiálu) 
UTP   umělé přerušení těhotenství  
UV záření   ultrafialové záření 
UVA   ultrafialové záření A 
UVB   ultrafialové záření B 
UZ, UZV   ultrazvuk  
V   večer; volume, objem; visus, vidění 
v.  véna 
v. s.   pravděpodobně, pravděpodobný 
VA   alveolární objem; venerologická anamnéza 
Va   anterior ventricle, šířka předního rohu postranní mozkové komory 
VAC   vakuum kompresní terapie 
VAG   vertebrální angiografie 
vag.   vaginální 
VAIN    vaginální intraepiteliální neoplazie 
VAS   vertebrogenní algický syndrom; vizuální analogová škála 
VAS-07   distanční elektroterapie 
VB   krevní objem 
VBI   vertebrobazilární insufficience 
VC   vitální kapacita 
VCC   vitium cordis congenitum 
VCmax   maximální vitální kapacita 
VCO2    výdej oxidu uhličitého 
VCR   vena centralis retinae 
VD   vdovský, vdovecký důchod 
VDK   vrozená dysplazie kyčle 
VE max.   maximální minutová plicní ventilace  
VE S   ventrikulární extrasystola  
VE/VCO2   ventilační ekvivalent pro oxid uhličitý 
VE/VO2   ventilační ekvivalent pro kyslík 
VEGF   vaskulární endoteliální růstový faktor 
ventr.   ventralní, přední, směrem k břišní straně 
VEP  vizuální evokované potenciály 
VEX   vakuumextrakce 
VF   vitální funkce; velká fontanela 
VG   barvení podle Van-Giesona 
VH   vycházková hůl 
VHA   virová hepatitida A 
VHB   virová hepatitida B 
VHC   virová hepatitida C 
VCHGD   vředová choroba gastroduodena 
VIM   Vimentin 
VIN    vulvární intraepiteliální neoplazie 
VJI   vena jugularis interna 
VKC   vernální keratokonjunktivitida 
VM   ventimaska 
VMK   vanilmandlová kyselina 
VMTS   vitreomakulární trakční syndrom 
VO/VO2   ekonomika dýchání 
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VO2  spotřeba kyslíku 
VO2max/kg   maximální spotřeba kyslíku na 1kg hmotnosti 
VO2max/TF   maximální spotřeba kyslíku k tepové frekvenci 
VOD   visus pravého oka 
VOS   visus levého oka 
VoZP   Vojenská zdravotní pojišťovna (201) 
VP   venozní tlak  
VR   vnitřní rotace 
VS   vena subclavia 
VT   dechový objem; ventilační trubička; ventrikulární tachykardie 
VVI   jednodutinová komorová stimulace 
VVV   vrozená vývojová vada 
vyš.  vyšetření 
VZP   Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) 
W   Watt 
W/kg   watty na kilogram 
WB   Western blot 
WHO   Světová zdravotnická organizace 
WL  waiting list 
Wmax   maximální výkon dosažený ve wattech 
WPW   Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom 
ZA   zdravotnický asistent 
ZD   zdravotnická dokumentace 
ZF   zevní fixátor 
ZKD   zevní komorová drenáž 
ZL   zdravotní laborant 
ZLD  zevní lumbální drenáž 
ZO   zraková ostrost 
ZP   zdravotní pojišťovna; zdravotnický prostředek; zadopřední; 

zdravotnický pracovník; zorné pole 
ZPBD   zdravotnický pracovník bez odborného dohledu 
ZPOD   zdravotnický pracovník pod odborným dohledem 
ZPSZ   zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí 
ZPVM  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211) 
ZR   zevní rotace 
ZÚ   Zdravotní ústav 
ZZ   zdravotnické zařízení 
ŽB   barvení na průkaz bilirubinu 
žv   žloutkový váček 
 
♂   mužské pohlaví 
♀   ženské pohlaví 
<   menší než 
>   větší než 
+   pozitivní 
-    negativní 

   zvýšení 

   snížení 


