
A krevní obraz

AA alergie

akut. akutní

APPE appendektomie

AS akreditační standardy

ATB antibiotika

BOZP bezpečnost práce

BT bilance tekutin

C základní biochemický soubor

Ca karcinom

CMP cévní mozková příhoda

cps kapsle

CRP c-reaktivní protein

CT počítačová tomografie

CŽK centální žilní katétr

D dech

D- dieta

d.p. dle potřeby

dekomp. dekompenzovaný

dia diabetický

Diff.dg. diferenciální diagnostika

dig. prst

disp. dispenzarizace

Diu diuréza

DKK dolní končetiny

DM diabetes mellitus

dop. doporučená

DS, DUS duplexní ultrazvukové vyšetření

dxt. dextra - pravý

EBR transfuze erytrocytů

eff. šumivé tablety

EPI epikríza

Epi.kat. epidurální katétr

ES enterální sonda

FA farmakologická anamnéza

FIS fibrilace síní

GA gynekologická anamnéza

gly glykemie

GSC glasgow coma scale

HB, HBG hemoglobin

HD hemodialýza

HD hrudní drén

HTO hematologicko transfuzní odd.

CHCE cholecystitida

CHOPN chronická obstrukční bronchopulm.nemoc

i.v. intravenózně

IM infarkt myokardu

inz. inzulín

J jaterní testy

SEZNAM ZKRATEK CHIR



KO kontrola, krevní obraz

komp. kompenzovaný

L levý

LaCHE laparoskopická cholecystektomie

LDK levá dolní končetina

LHK levá horní končetina

LTV léčebná tělesná výchova (rehabilitace)

LUU lymfatická uzlina

ml/hod mililitry za hodinu

NeM. Č.B. nemocnice České Budějovice

NGS nasogastrická sonda

NS nutriční screening

obj. objektivně

OKB odd. klin. Biochemie

OKM odd. klin. Mikrobiologie

oper. operace

OS ošetřovatelské standardy

P plasma

P pulz

P pravý

p.p. (i) per primam

p.r. per rektum

PAD perorální antidiabetika

pat. patologický

PDK pravá dolní končetina

PHK pravá horní končetina

PMK permannentí močový katétr

PNO pneumothorax

PPI inhibitory protonové pumpy

PTA perkutánní transluminální angioplastika

PŽK periferní žilní katétr

Q quick

RČ rodné číslo

RHB rehabilitace

Rp. recept

RTG rentgen

RZP rychlá záchranná pomoc

s.c. subkutánně

SA sociální anamnéza

SAK subarachnoideální krvácení

sat. saturace o2

sek. secundam

sin. sinistra - levý

SONO ultrazvukové vyšetření

SOP standardní operační postupy

SŘ směrnice ředitele

stp. stav po

subj. subjektivně

supp. čípek

SY syndrom



sympt. symptomatologie. Symptomy

syst. systémový

TAPP operace kýly

TBC tuberkulóza

tbl. tableta

Tel. telefon., telefonický

TF tepová frekvence

Th. terapeutický plán, terapie

TK krevní tlak

TRF transfuze 

TT teplota tělesná

TU tumor

umb. umbilikální, pupeční

ung. mast

UPT umělé přerušení těhotenství

UZ ultrazvukové vyšetření

VAC podtlaková terapie

VAS škála bolesti

vyš. vyšetření

Zá. závěr
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