
ZKRATKY ARO 

  

AK arteriální katétr 

AKI akutní poškození ledvin 

AS akce srdeční 

ATB antibiotika 

a TK arteriální měřrní krevního tlaku 

AV shunt arteriovenózní shunt 

BAL bronchoalveolární lavage 

b.f. bakteriální filtr 

CA celková anestezie 

CO minutový srdeční výdej 

CRRT 
Continuous Renal Replacement Therapy - kontinuální náhrada funkce 
ledvin               

CSF mozkomíšní mok 

CVP centrální žilní tlak 

CVK centrální žilní katétr 

CVVH kontinuální venovenózní hemofiltrace 

CVVHD kontinuální venovenózní hemodialýza 

CVVHDF kontinuální venovenózní hemodiafiltrace 

CŽK centrální žilní katétr 

ČMP plasma 

ČPK čerpadlo před krví - parametr u CRRT 

DDOT dlouhodobá domácí oxygenoterapie 

DC dýchací cesty 

DIOP dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

DS duodenální sonda 

EB epidurální blok 

EGDF ezogastroduodenoskopie           

EN. enterální výživa 

enter. enterální 

ES enterální sonda 

etCO2 tenze CO2 ve vydechovaném vzduchu 

ETK endotracheální kanyla 

ETR endotracheální rourka 

FFP fresh frozen plasma - čerstvě zmrazená plasma 

GCS 
(E,M,V) E - otevírání očí, M - motorické projevy, V - verbální reakce 

HMEF bakteriální zvlhčovací filtr 

HR srdeční frekvence 

CHŽI chronická žilní insuficience 

IAP měření intraabdominálního tlaku 

IBP invazivní monitorace krevního tlaku 

IC intrakraniální 

ICD implantabilní kardiovert defibrilátor 



ICP intrakraniální čidlo 

IHD intermitentní hemodialýza 

I.S. intraoseální 

IVC vena cava inferior 

IVT intravenózní trombolýza 

JS - Bain jednocestný systém Bain 

                  

K+C kultivace + citlivost 

KF kostofrenický 

KO  krevní obraz 

kont.  kontinuální 

KPR kardiopulmonální resuscitace 

KS kardiostimulátor 

KVS kardiovaskulární systém 

LA lokální anestezie 

MAC metabolická acidoza 

MAL metabolická alkalóza 

MAP mean arterial pressure - střední arteriální tlak 

MIDLINE  periferně zavedený žilní katétr 

MIKRO  mikrobiologie 

MOF multiorgánové selhání 

MRSA Methicilin rezistentní Staphylococcus Aureus 

NBP neinvazivní měření krevního tlaku 

NDS nasoduodenální sonda 

NGS nasogastrická sonda 

NCH neurochirurgický 

NIP následná intenzivní péče 

NIPB měření neinvazivní krevní tlak 

NIV neinvazivní umělá plicní ventilace 

NJS nasojejunální sonda 

n.p.o. nic per os 

NTI nasotracheální intubace 

NZO náhlá zástava oběhu 

O-ČZV okruh s částečným zpětným vdechováním 

OL ošetřující lékař 

O,N,Ú péče o oči, nos, ústa 

OS operační sál 

OTI orotracheální intubace 

OTK orotracheální kanyla 

P příjem 

V výdej 

P/V příjem/výdej tekutin 

parent. parenterální 

PDT perkutánní dilatační tracheostomie 

PDTS perkutánní dilatační tracheostomie 



PEA bezpulzová elektrická aktivita 

PEN parenterální výživa 

PICC 
Peripherally Inserted Centra Catheter - periferně zavedený centrální žilní 
katétr               

PO psychiatrické oddělení 

PSO psychiatrické oddělení 

p/TS punkční tracheostomie 

PV parenterální výživa 

pVT bezpulzová komorová tachykardie 

PŽK periferní žilní katétr 

    

    

    

RAC respirační acidoza 

RAL respirační alkalóza 

RE resumé 

ROSC obnova spontánní cirkulace krevního oběhu 

RT ranní toaleta 

SAB subarachnoidální blokáda 

SAK subarachnoidální krvácení 

SaO2 saturace kyslíku 

SDH subdurální hematon 

STCH stomatochirurgický 

sTK systolický krevní tlak 

S+P srdce a plíce 

spont. 
vent. spontánní ventilace 

SV stroke volum - tepový objem 

SVV stroke volum variation - variace tepového objemu 

TSK tracheostomická kanyla 

TS tracheostomie 

UPV umělá plicní ventilace 

v rychlost - podávání infúze, léků 

VAS vizuální analogová škála 

VCS vena cava superior 

VF fibrilace komor 

VS vena subclavia 

VT večerní toaleta 

ZF zevní fixace 

zn. známky 

ZS záchranná služba 

ZZS zdravotnická záchranná služba 

  

mezinárodní zkratky parametrů ventilace: 

Vt Pmean               



PEEP Ppeak               

FiO2 Paw               

PS                 

I:E                 

MV                 

                  

umělá plicní ventilace: 

CMV   

CPAP   

PRVC   

SIMV   

VC   

PC   

NIV   

PS   

    

    

    

parenterální výživa: 

I.E.F. Isosource Energy Fibre 

I.S.B. Isosource Standard Balance 

N.G.B. Novasource GI Balance 

N.P.I. Nutrison protein Intense 

    

infuze: 

PL 5% G Plasmalyte s 5% glukózou 

PL Plasmalyte 

IL Isolyte 100ml 

FR Fyziologický roztok 

 


