
Zkratka Popis

 + hmatný

(dV) LAR nízká přední resekce rekta (robotická)

5 ASA 5 aminosalicytáty

6MWT 6minutový test chůze

AA alergická anamnesa

AAA aneurysma abdominální aorty

AAV ANCA-asociované vaskulitidy

Ab abusus, protilátky

ABA abatacept

ABPM ambulantní monitorink tlaku krve

ACE arteria carotis externa

ACEI Inhibitor angiotensinkonvertujícího enzymu

ACI arteria carotis interna

ACLA antikardiolipinové protilátky

ACP Acylpyrin

ACPA anti-citrulinated protein antibody

ACS/AKS akutní koronární syndrom

ACT akrální koaktivační terapie

ADA adalimumab

AE adnexektomie

AF arteria femoralis, aortofemorální

AG angiografie

AGR antigravitační terapie

AH2R antagonista H2 receptorů

AHEI acute hemmorhagic edema of infancy

AHM Actrapid

AI arteria iliaca 

AIDAI Auto-Inflammatory Deseases Activity Index

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome

AIH autoimunitní hepatitida

AIM akutní infarkt myokadu

AIO autoinflamatorní onemocnění

AION přední ischemická neuropatie zrakového nervu

AIT autoimunitní thyreoiditida

AM = MYDR arteficiální mydriáza (rozšíření zornic kapkami)

AML akutní myeloidní leukemie

amp ampule

AMP adenosinmonofosfát

AMS Amslerova mřížka

ANA antinukleární protilátky

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE - SEZNAM ZKRATEK

EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o 
Masarykova 2000/92 
400 01, Ústí nad Labem 
E-mail: ustinadlabem@eucklinika.cz 



anamn. (z) anamnesy

ANCA autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilních leukocytů

anti VEGF           protilátka proti vaskulárnímu  endoteliálnímu růstovému faktoru

ao aorta

AOSD adult onset Still´s disease

AP appendektomie

AP arteria poplitea

AP  angina pectoris

APA antifosfolipidové protilátky

APC antigen prezentující buňky

APG

Ascendentní PyeloGrafie, RTG vyšetření s kontrastem - 

močovod + pánvička

APPE appendektomie

APS antifosfolipidový syndrom

aPTT aktivovaný parciální tromboplastinový čas

AR autorefraktometr (měření dioptrií)

ARDS adult respiratory distress sy

ARO anesteziologicko resuscitační odd.

ARS aterosklerotické

Artef .         přítomnost umělé nitrooční čočky

AS akce srdeční

AS ankylozující spondylitida

ASA
acetylosalicylová kyselina, American Society of 

Anesthesiologists

ASAS Assessment of Spondyloartritis international  Society

ASU výtažek z avokáda a sojových bobů

AT Arteriitis temporalis

AT aplanační           

AT (II, III) antituberkulotika, adenotomie, angiotenzin II, antitrombin III

ATB antibiotika

Aug Augmentin

AV atrioventrikulární, arteriovenozní, art. Vertebralis

AV blok atrioventrikulární blok

AVNRT antroventrikulární nodální reentry tachykardie

AX axilární

axSPA axiální SpA

AZA azathioprin

B I, B II (resekce) operace dle Billroth I, II

B., b. Bacillus, buňka

BAL bronchoalveolární laváž

BASDAI Bath Ankylosing Spondylitis Desease Actvity Index

BB(BBL) betablokátor

bDMARD biologické chorobu modifikující léky

BDT bronchodilatační test

BG bazální ganglia

BHP benigní hyperplázie prostaty

BI               bazální iridektomie

bil. (bilat.) oboustranný

bio biopsie



BiPAP bifáz.ventilace pozitivním přetlakem

BiV biventrikulární (stimulace)

BJ Barretův jícen

BK Bacillus Koch

BKK blokátor kalciového kanálu

BLD bezlepková dieta

BLTR blok levého raménka Towarova /left bundle branch block/

BlyS B-lymphocyte stimulator

BMD bone mineral density 

BMI body mass index

BMS bare metal stent

BN Behcetova nemoc

B-NHL B non Hodgkinský lymfom

BP back pain

bpn bez patol. Nálezu

BPTR blok pravého raménka Towarova /right bundle branch block/

BRCA bronchogenní karcinom, karcinom prsu

BRIC benigní rekurentní intrahepatální cholestáza

BRSK bronchoskopie

BRVO (BRAO)     větvová venozní (arteriální) okluze

BT bezkontaktní tonometr ( měření NT)

bvf bez vedlejších fenomenů

C krční

Ca karcinom

CA celková anestezie

CAA aneuryzma koronárních arterii

CABG aortokoronální bypass

CaBL kalciový blokátor

CaPP kalcium pyrofosfátdihydrát

CaPPD nemoc z ukládání krystalů kalcium pyrofosfátdihydrátu

CAPS cryopyrin associated periodic syndrome

CASPAR Classification criteria for Psoriatic Arthritis

CAT (KAT)        katarakta = šedý zákal

CC (sy) cervikokraniální (sy)

CCT centrální tloušťka rohovky

CD Crohnova nemoc 

CD clostridium difficile

CDAI Crohn ´s Disease Aktivity Index

CDAI Clinical Disease Actvity Indes

CEUS contrast enhanced ultrasonografie

CFA cyklofosfamid

Ci cirhoza

CK kreatinkináza

CK centrální krajina

CKD chronic kidney disease

CLL chronická lymfatická leukemie

CME  (KSME)     cystoidní makulární edém

CML chronická myeloidní leukemie

CMP cévní mozková příhoda



CMV cytomegalovirus

CNS centrální nervový systém

CNV (CNVM)   choroidální neovaskulární membrána

COX cyklooxygenáza

Cp krční páteř

CPAP continual postive airway pressure (přetlakové dýchání)

CRC cardiac resynchronisation therapy

CRCA kolorektální karcinom

CREST

calcinosis, Raynadu phenomenon, esophageal dysmotility, 

sclerodactyly, telangiectasia

CRMO chronická rekurentní multigokální osteomyelitida

CRP C-reaktivní protein

CRVO  (CRAO)    centrální venozní (arteriální) okluze

CS céliakální sprue

CS Coganův syndrom

CSCHR centrální serózní chorioretinopatie

CT počítačová tomografie

curr. Prob. probatorní kyretáž

CyA cyklosporin A

cyan. cyanosa

CZP certolizumab pegol

D 2 duodenum

DAPT dual antiplatelet drugs

DAS28 Disease Activity Score 28

DBE duodenobiliární endoprotéza

DCLO difuzní kapacita plic

DČTT dolní část tráv. Traktu

DD Dětský lékař

DD(A) diadynamické proudy

DDD dvoudutinová kardiostimulace

D-dim D-diméry

DECT dvougenergetická počítačová tomografie

DES lékový stent

DEXA dual energy X-ray absorptiometry

DG dechová gymnastika

dif.dg.  diferenciální diagnóza

DIP distální interfalangeální kloub

DISH difuzní idiopatická skeletální hyperostoza

dist. distální interfalangeální kloub

DK distální

DK(K) dolní končetina(y)

DKK-1 dichkopf-reelated protein 1

DKMP dilatační kardiomypatie

DLP dyslipidémie

DM diabetes melltius

DM dermatomyozitida

DM 2t diabetes mellitus 2. typu

DMARD disease modifying drugs - chorobu modifikující léky

DME                      diabetický makulární edém



DMO dětská mozková obrna

DN divertikulární nemoc

DNS dynamická neuromuskulární stabilizace

DOAC přímo působící antikoagulancia

dok. (z) dokumentace

Dop doporučení

DPP-4 Dipeptidylpeptidáza 4

DR                     diabetická retinopatie

DRESS drug rash with eosinophilia and systemic symptoms

DSA digitální subtrakční angiografie

DSL dolní střední laparotomie

DSS defekt septa síní

DU digitální ulcerace

dVP da Vinci prostatektomie

dVP daVinci Prpstatektomie, robotická radikální prostatektomie

DVT deep venous thrombosis

DXM dexametason

EAE endaterektomie

EAP embolie do arterie pulmonalis

EBUS endobronchiální ultrazvuk

EBV virus Ebsteina Barrové

ECM erytema chronicum migrans

ED erektilní dysfunkce

EE extraezofageální

EEG elektroencefalografie

EF ejekční frakce

EG elektrogymnastika

EGPA eozinofilní granulomatoza s polyangitidou

ECHO Echokardiografie

EKG elektokardiografie

EKV elektro kardioverze

ELISA enzyme-linked immuno sorbent assay

EM erytromelalgie

EMG elektromyografické vyšetření

EMR endoskopická mukosní resekce

EN erythema nodosum

ENA extrahovatelné nukleární antigeny

EO endokrinní orbitopatie

EORA elderly onset rheumatoid arthritis

EP endoskopická polypektomie

EPST endoskopická papilosfinkterotomie

ERA entezopatická artritida

ERCP endoskopická retrográdní pankreatografie

ERGOMETRIE  zátěžová elektrokardiografie

ERM     epiretinální membrána

ES elektrostimulace

ES extrasystola

ESD endoskopická submukozní disekce

ETN etanercept



EUS endoskopická ultrasonografie

F fovea (foveola)

f. faktor

FA farmakologická anamnesa

FAG   fluorescenční angiografie

FAKO (Mikrofako) Fakoemulzifikace - operace šedého zákalu

FAP familiární adenomataosní polyposa

FBSS failed back surgery syndrom

FCU familial cold urtica

FDA Food and Drug Administration

FES funkční endonasální chirurgie

FEV1 jednovteřinový usilovný výdech

FFS Five Factor Score

FGS fibrogastroskopie

FiS fibrilace síní

FK fibrilace komor

FM fibromyalgie

FMF familial medirerranean feveer (středomořská horečka)

FNAB fine needle aspiration biopsy

FNH fokální nodulární hyperplázie

FOB(T) test na okultní krvácení

FP femoropopliteální

FR fyziologický roztok

frc. fraktura

FS fibrilace siní

FT flebotromboza

FT fyzikální terapie

FUO horečka neznámého původu

FV Leiden leidenská mutace faktoru V.

FW sedimentace erytrocytů

GA gynekologická anamnéza

G-B Graves Basedovova nemoc

GCC gangliový komplex

G-CSF granulocyte-colony stimulating factor

GE gastroezofageální

GE MN v ÚL Gastroenterologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

GER (D) gastroezofageální reflux (refluxní nemoc) 

GEU mimoděložní těhotenství

GIOP glukokortikoidy indukovaná osteoporóza

GIST gastrointestinální stromální tumor

GIT gastrointestinální trakt

GK glukokorikoidy

GLM golimumab

GLP glukagon like peptid 

GNF glomerulonefritida

GONIO gonioskopie (vyšetření komorového úhlu)

GOÚ = POAG    Glaukom s otevřeným úhlem

GPA granulomatoza s polyangiitidou

grav. Hebd.  týdny těhotenství



GUÚ = PCAG    Glaukom s uzavřeným úhlem

H.p./H.pylori Helicobacter pylori

H2 blokátory blokátory histaminového receptoru

HAK hormonální antikoncepce

HAL podvaz hemoroidíální arterie

HAQ Health Assessment Questionnaire

HAV virus hepatitidy A

HAZ hyperalgické kožní zóny

HBV virus hepatitidy B

HCC hepatocelulární karcinom

HCD horní cesty dýchací

HCQ hydrxychlorochin

HCV virus hepatitidy C

HE hysterektomie

HG high grade

HG hloubková galvanizace

HGPRT hypoxanthin-guaninfosforibosyItransferáza

HH hiátová hernie

HHC hereditární hemochromatoza

HCHTZ hydrochlorothiazid

HIDS Hyper-IgD syndrom

hist./histol. histologie

HIV virus lidské imunodeficience

HJA hepatikojejunoanastomoza

HK(K) horní končetina(y)

HLA-B27 humanní leukocytární antigen B27

HLP hypercholesterolémie

HMN Humulin N

HMR Humulin R

HOKMP hypertrofická obstrukční KMP

HP helicobakter pylori

HRCT high resolution CT

HRT, HST hormonální substituční léčba

HRT-ERT hormon replacement therapy,estrogen replacement therapy

hsCRP high sensitive CRP

HSK hysteroskopie

HSP Henochova-Schönleinova purpura

HSS(P) hluboký stabilizační systém páteře

HSV virus herpes simplex

HT    Arteriální hypertenze

HUS hemolyticko-uremický syndrom

HYE hysterektomie

HŽT hluboká žilní trombosa

CHADS2VASC2 skore rizika TE příhody

CHCL cholecystolitiaza

CHE/CHCE cholecystektomie

CHOCHBP chronická obstrukční choroba plic

CHOCHP chronická obstrukční choroba plic



CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc

chr. (chron.) chronické

CHRI/CHRS chronické selhání ledvin

CHSS chronické srdeční selhání

CHT/CHRT chemo(radio)terapie

i.a. intraartikulární

i.m. intramuskulárně

i.v. intravenosně

i.v. (inf.) intravenozní (infuze)

IASP Mezinárodní společnost pro léčbu bolesti

IB intermitetní blokáda, hormonální přerušováná léčba

IBD idiopatický střevní zánět (inflamatory bowel disease)

IBS dráždivý tračník (irritable bowel syndrom)

IC ileocekální

ICD implantabilní kardioverter defibrilátor 

IF ileofemorální

IF imunofluorescence

IF (ID ) interferenční proudy

IFX Infliximab

Ig imunoglubulin

IGF-1 inzulinu podobný růstový faktor -1

IGRA interferon-gamma release assay

IHE infekční hepatitida

IHM Insulatard

ICHDK ischemická choroba dolních končetin

ICHS ischemická choroba srdeční

IIF nepřímá imunofluorescence

IIL/T intenzifikovaná léčba insulinem

IKS inhalační kortikosteroidy

ILAR International League of Associations for Rheumatology

IM infarkt myokardu

IMC infekce močových cest

IMD                       idiopatická makulární díra

IMO infekční mononukleoza

IMP inosinmonofosfát

INF inferiorní(dolní) interferon

inf. Souhlas (IS) informovaný souhlas

inj. injekce

inop. inoperabilní

INR international normalized ratio

int. interní, vnitřní, interna

IP interfalangeální

IPAA ileo pouch anální anastomoza

IPF idiopatická plicní fibroza

IPK idiopatická proktokolitida

IPO intersticiální plicní onemocnění

IS imunosuprese, imunosupresivum

ISZ idiopatický střevní zánět

ITP idiopatická trombocytopenická purpura



IU mezinárodní jednotka

IUCD
nitroděložní antikoncepční tělísko (intrauterine contraceptive 

device)

IVIG polyvalentní imunoglobuliny

IZM idiopatické zánětlivé myopatie

JAK Janus kináza

JIA juvenilní idopatická artritida

JIP jednotka intenzivní péče

JKN jiná korekce nelepší

JT jaterní testy

JV jícnové varixy

Kardiopulm. Komp. (KP) kardiopulmonálně kompenzován(a)

KD Kawasakiho nemoc

KES komorová extrasystola

KH kyselina hyaluronová

KHCD katar horních cest dýchacích

KJ koronární jednotka

KL kontrastní látka

KM kyselina močová

KM klasická masáž

KME klíšťová meningoencefalitida

ko kontrola

KO krevní obraz

Ko za …  6 m kontrola za 6 měsíců

komp. kompenzovaný

KP kardiopulmonálně

KPR (CPR) kardiopulmonální resuscitace

KR (ko) kineziologický rozbor ( kontrolní)

KRBS komplexní regionální bolestivý syndrom

KRCA kolorektální karcinom

KŘ kosmetická řada

KS komora srdeční

KS kortikosteroidy

KT karpální tunel, komorová tachykardie

KV kardiovaskulární

KV kryoglobulinemická vaskulitida

KZ Krajská zdravotní a.s.

L levý, bederní

l.dx. vpravo   (lateris dextri)

l.sin. vlevo  (lateris sinistri)

l.utr oboustranně

LA lokální anestezie

LA lupus anticoagulans

LABA dlouhodobě působící betamimetika

LADA latentní autoimunní diabetes dospělých

LAE lymfadenektomie

LAGB laparoskopicky asistovaná gastrická bandáž

LAH levý přední hemiblok / left anterior hemiblok/

LAMA dlouhodobě působící antichlinergika



LAS laser

LAVH laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

LB lymeská borelioza

LBI             laserová bazální iridekomie

LCA přední zkřížený vaz

LCP ligázová řetězcová rekace

LDH laktáttdehydrogenáza

LE lupus erythematodes

LEF leflunomid

LERV

Litotripse Extrakorporální Rázovou Vlnou, drcení konkrementu v 

m. cestách

LFK            laserová fotokoagulace sítnice

LG low grade

LHK, LDK levá horní/dolní končetina

LCHCE/CHCE laparoskopická/cholecystektomie

LK levá komora

LL levý lalok

LL lázeňská léčba

LMWh nízkomolekulární heparin

LP, Lp lumbální punkce, bederní páteř

LPH levý zadní hemiblok / left posterior hemiblok/

LS levá síň

LT lékové testy

LTV léčebná tělesná výchova

LTV NFP léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě

LU lymfaticka(é) uzlina(y)

LUTS příznaky dolních močových cest

LVG levostranná ventrikulografie

m. musculus, morbus

MAS syndrom aktivovaných makrofágů

MASES Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Index

MC Morbus Crohn

mcč medioklavikulární čára

MCP metakarpofalangeální

MCTD smíšené onemocnění  pojiva

MDCL medioklavikulární

MDS myelodysplastický syndrom

MELD (skore) model for end stage liver disease

MEN mnohočetná endokrinní neoplázie

MESNA merkaptoetan sulfonátu

MF IOL   multifokální nitrooční čočka

MGUS monoklonální gammapatie nejasného významu

MKN mezinárodní klasifikace nemocí

MLT mechanická litorypse

mLUTS men Lower Urinary Tract Symptoms, "prostatiské potíže"

MM močový měchýř

MM maligní melanom

MMF mykofenolát mofetil

MML minimální myokardiální léze



MN (UL) Masarykova nemocnice  (Ústí n.L.)

MOB mobilizace

moč chem + sed moč chemicky + sediment

MODS syndrom multiorgánové dysfunkce

MOF multiorgánové selhání

MPA mikroskopická polyangiitida

MR magnetická rezononance

MRCP magnetická rezonanční cholangiopankreatikografie

MRSA Meticilin rezistentní Staphylococcus Aureus

MS metabolický syndrom

MTHFR metylentetrahydrofolátreduktáza

MTX metotrexat

na f. na fundu = na očním pozadí

NAFLD non alcoholic fatty liver disease

NASH non alcoholic steatohepatitis

NCA neurocirkulační astenie

NdYAG KT      neodymium YAG laser  kapsulotomie

negat. negativní

NERD neerozivní refluxní nemoc jícnu

NET Neuroendokrinní tumor

NG,NJ nasogastrická, nasojejunální (sonda, drenáž)

NH ( =  OH)   nitrooční hypertenze

NHL Non-hodginský lymfom

NCH neurochirurgie

NMDA N-metyl-D-aspartát

NN na noc

NO nynější onemocnění

NOAC(K) nová (non vitamin K) antikoagulancia

NPB náhlá příhoda břišní

nr-asXpA neradiografická axiální SpA

NRL neurologie

NSA nesteroidní antiflogistika

NSA(ID) nesteroidní antirevmatika

NSIP non-specific interstitial pneumonia pattern

NsKT nesetrvalá komorová tachykardie

NSTEMI infarkt myokardu bez elevací ST segmentu

NT (NOT) nitrooční tlak

NT-pro BNP N-terminal pro-brain natriuretický peptid

NÚ(L) nežádoucí účinek (léku)

NV                        neovaskularizace

NYHA New York Heart Association

O2 kyslík

OA osobní anamnéza

OA osteoartroza

OAB hyperaktivní močový měchýř (Over Active Bladder)

OBA obrovskobuněčná arteriitida

obj. objektivně

OCT optická koherentní tomografie

OE ovarektomie, orchiektomie



OFV oddělení funkčního vyšetřování (MN UL)

OGTT orální glukozotoleranční test

ohr. ohraničené

OK okultní krvácení

OL obvodní lékař

OL     oko levé (oc. l.sin. )

OLA obtížně léčitelné astma

OLTx ortotopická transplantace jater

OP osteoporoza, operace

OP omezený pohyb

OP oko pravé (oc. l. dx.)

OPL, OO oko pravé levé, obě oči (oc. l. utr.)

OPSI overwhelming postsplenectomy infection

OS osteosyntéza

OSAS obstructive sleeping apnea syndrom

OSD                       Ocular surface disease

OTI orotracheální intubace

OUT optická uretrotomie

OVP obstrukční ventilační porucha

p.o. perorálně

p.p.                  při potížích (podle potřeby)

p.p.i. per primam intencionem

p.r. per rectum - vyšetření konečníku

PA pracovní anamnéza

pac. pacient

PACS Picture Archiving and Communication systém

PAD perorální antidiabetika

PADI peptidyl arinin deimináza

PAH plicní arteriální hypertenze

PAN polyarteriitis nodosa

PANDAS

pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated 

with streptococcal infections

PAPA

syndrom spojený s pyogenní artritidou, pyoderma gangrenosum 

a akne

Paroxysmální FS    záchvatovitá, náhlá

PAVI katetrizační implantace chlopně

PBC primární biliární cholangitida

PBM peak bone mass (vrcholová kostní hmota)

PC personal computer

PCOS syndrom polycystických ovárií

PCR polymerázová řětězcová reakce

PDK,PHK pravá dolní/horní končetina

PDR                       proliferativní diabetická retinopatie

PE plicní embolie

PE probatorní excize

PEG perkutánní gastrostomie

PEK perkutánní extrakce kamene

PERI perimetr (vyšetření zorného pole)

perif. periferní



PET pozitronová emisní tomografie

PFAPA periodic fever with aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis

PFS postfacilitační strečink

PG pyoderma gangrenosum

PGT porucha glu tolerance

pH koncentrace H iontů v roztoku

PID plný invalidní důchod

PIP proximální interfalangeální

PIR postizometrická stimulace

PK přední komora

PK pravá komora

PK IOL ( AC IOL)       předněkomorová nitrooční čočka

PL pravý lalok

PL/prakt.lék. praktický lékař

plv prášek

PM polymyozitida

PMK permanentní katetr

PML progresivní multifokální encefalopatie

PMP pulzní magnetické pole

PMR polymyalgia rheumatica

PN pracovní neschopnost

PNC penicilín

PNF proprioceptivní neuromuskulární stabilizace

PNO pneumothorax

PNP polyneuropatie

pO2/CO2 parc. Tlak O2 nebo CO2

POEMS

polyneuropatie - organomegalie-endokrinopatie-monoklonální 

gamapatie-skin kožní léze

pozit. pozitivní

PPI blokátory protonové pumpy

PPV            pars plana vitrektomie (operace zadního segmentu)

PRFK         panretinální 

PRK            laserová refrakční operace  (fotorefraktivní keratektomie)

prob. Curr. (PC) probatorní kyretáž

prox. proximální

PRPPS fosforibosilpiorofostat syntetaza

PRT

periradikulární terapie (cílený obstřik nervových kořenů 

prováděný pod CT navigací)

přev. převodní

PS pravá síň

PsA psoriatická artritida

PSC primární sklerotizující cholangitida

PST papilosfinkterotomie

PTA/PTCA perkut. Koronární angioplastika

PTH parathormon

PVD                   odchlípení zadní sklivcové membrány

r. rytmus

r.sin. rytmus sinusový



RA revmatoidní artritida

RA rodinná anamnesa

RANK receptor activator of nuclear factor-kappa- B ligand

RANKL receptor activator of nuclear factor NF-kappa- B ligand

RAPE radikální prostatektomie

RC radiokarpální

RC(x) ramus circumflexus

RCT radiochemotarepie

RCUI revisio cavi uteri instrumentalis

RČ rodné číslo

RDG radiodiagnostické oddělení

RDnP  (NPDR) / M  retinopatie diabetická neproliferativní / makulopatie

Re resumé

re- opakovaný (výkon)

ReA reaktivní artritida

RF revmatoidní faktor

RFA (CTI) radiofrekvenční ablace (cavotrikuspidálního istmu)

RFT respirační fyzioterapie

RH revmatická horečka

RHB, RHC rehabilitace

RI renální/respirační insuficience

RI reciproční inhibice

RIA radioimunoanalýza

RLP rychlá lékařská pomoc

RM reflexní masáž

RNFL vrstva sítnicových nervových vláken

RNJ refluxní nemoc jícnu

RP relabující polychondritida

RP rozsah pohybu

Rp., rcp recept

RPE retinální pigmentový epitel

RPGN rychle progredující glomerulonefritidy

rpt. ruptura

RS roztroušená skleroza

RS rytmická stabilizace

RS3PE remitting seronegatice symmetrical synovitis with pitting

RT rutinní testy

RTG rentgen

Rth radioterapie

RTO radioterapeutické odd. 

RTX rituximab

RZP, RZS rychlá zdravotnická pomoc/ záchranná  služba

S+P srdce plíce

SA sinoatriální

SA/PA sociální/pracovní anamnesa

SAA serový amyloid

SAE salpingektomie

SAK subarachnoideální krvácení

SAP sfingolipid activator protein



SAPHO synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, oseitis syndrome

SASYDOA symptomatic slow acting drugs in osteoarthritis

sat O2/SO2 saturace kyslíkem

SBP spontánní bakteriální peritonitida

SC sectio Caesarea

SCC spinocelulární karcinom

SCLC small cell lung carcinoma (malobuněčný ca)

SD směrodatná odchylka

SDA1 Simplified Desease Activity Index

SDH subdurální hematom

sDMARD syntetické chorobou modifikující léky

SE strumektomie, salpingektomie

SERM selektivní modulátory estrogenních  receptorů

SES (SVES) supraventrikulární extrasystola

SF středněfrekvenční proudy

SF-36 Short Form 36-item Health Status Questionnaire

SFS Sulfasalzin

SI sakroiliakální (skloubení)

sin. sinusový

sir sirup

sJIA systémová forma juvenilní idiopatické artritidy

SJS Stevensův-Johnsonův syndrom

SKG  selektivní koronarografie

SKT sy karpálního tunelu

Sl sakroiliakální  

SlADH syndrom inadekvátní sektrese antidiuretického hormonu

SLE systémový lupus erythematodes

SLICC Systemic Lupus International Collaborating Clinics

SM systém spirální stabilizace dle dr.Smíška

SMS senzomotorická stimulace

SO              silikonový olej

sol roztok

SONO ultrazvukové vyšetření

SOP systémové onemocnění pojiva

SpA spondylartritida

SPECT jednofotonová emisní počítačová tomografie

SR sinusový rytmus

SS svalová síla

SS Sjogrenův syndrom

SSc systémová sklerodermie

SSO                        syndrom suchého oka

SSS symptom severity score (skore závažnosti symptomů)

ST speciální testy

st stádium, stupeň

st.p.  stav po...

ST1R short tau inversion recovery

STEMI infarkt s elevacemi segmentu ST

STH somatotropní hormon

sTK systolický tlak krve



stp. stav po ...

subj. subjektivně

supp čípky

SUS syndrom ulnárního sulku

susp. suspektní (v podezření)

SVES supraventrikulární extrasystola

SVT supraventrikulání tachykardie

sy syndrom

šť. žl., ŠŽ štítná žláza

t. typ

T2DM diabetes mell. 2. typu

TAVI katetrizační implantace aortální chlopně

TAVI Takayasuova arteriitida

TBC tuberkulosa

tbl tablety

T-CLL T buněčná chron.lymfat. Leukemie

TCZ Tocilizumab

TD tekutý dusík

TE tonsilektomie

TE totální excize

TE             trabekulektomie (operace glaukomu)

TE, ME                 tvrdý, měkký exsudát

TEE jícnová echokardiografie

TEM transanální endoskopická mikrochirurgie

TEN tromboembolická nemoc

TEN toxic epidermal necrolysis

TENS transkutánní elektrická neurostimulace

TEP totální endoprotéza

TF tepová frekvence

Th terapie

Thp hrudní páteř

TI terminální ileum

TIA tranzitorní ischemická ataka

TIO tumory indukovaná osteomalacie

TK tlak krve

TL trombolýza

TME totální mezorektální excize

TME temporomandibulární

TMK temporomandibulární kloub

TMT techniky měkkých tkání

TNF-α tumor nekrotizujcí faktor α

TOKS test na okultní krvácení ve stolici

TOS thoracic outlet syndrome

TOT transobturatory tape

TPE velkoobjemová výměnná plazmaferéza

TPMT tiopurin-metyltransferáza

tpt tapotement

TRAB Traeberovy proudy

TRAPS TNF-receptor associated periodic syndrome 



TRN tuberkuloza a respirační nemoci

TrP trigger point (spoušťový bod)

tsDMARD cíléné syntetické chorobu modifikující léky

TTE Totální thyreodiektomie

TTP trombotická trombocytopenická purpura

tu tumor

TUR, TURB,TURP transuretrální resekce  (biopsie, bladder, prostaty)

TVP TransVesikální prostatektomie

TVT tahuprostá vaginální páska

UC ulcerozní kolitida

UCSK Uretro-CystoSkopie, cystoskopie

UCT undifferentiated connective tissue disease

UDCA ursodeoxycholová kyselina

UDPGT uridin difosfát glukuronosyltransferázy

UFM UroFlow metrie, urodynamicé vyšetření

UIP usual interstitial pneumonia

ULN horní limit normy

ULT urate-lowering therapy

ung mast

UPT umělé přerušení těhotenství

UPV umělá plicní ventilace

URS Uretero-Reno Skopie

USG , UZ ultrasonografie (ultrazvuk)

ÚVN Ústřední vojenská nemocnice

V vizus

v. véna

v.s. pravděpodobně

VACO vakuová terapie

VAS vertebrogenní algický syndrom

VAS vizuální analogová škála

VCI/S vena cava inferior, superior

VDI Vasculitis Damage Index

VDN vedlejší nosní dutiny

VFN Všeobecná fakultní nemocnice

VFS vena femor. superf. 

VH (A, B, C, D) virová hepatitida 

VCH (GD) vředová nemoc (gastroduodena)

VCH (GD) vředová choroba

VK vířivá koupel

VMA                     vitreomakulární adheze

VMTS          vitreomakulární trakční syndrom

VP sken ventilačně perfuzní sken

VPMD věkem podmíněná makulární degenerace

VRL Vojtova reflexní lokomoce

vyd. vydán

XO xanthinoxidáza

zá závěr

ZD zdravotní dokumentace

ZES Zollinger- Ellisonův sy



ZJL zadní jáma lební

ZK IOL (PC IOL)       zadněkomorová nitrooční čočka

ZP zorné pole

ZP zdravotní pojišťovna

ZÚ zdravotní ústav

ZZS zdravotnická záchranná služba


