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NEMOCNICE DĚČÍN o.z. - oční odd.                                     Zkratky

AC IOL implantovaná předněkomorová nitrooční čočka

ACE arteria carotis communis

ACI arteria carotis interna

AIDS syndrom získané imunodeficience

amb. ambulance

amp. ampule

apl. aplikovala

APTT aktivovaný parciální tromboplastinový čas

ARO anesteziologicko resuscitační odd.

ARM autorefraktometr

AT aplanační tonometrie

ATB antibiotika

AM vyšetření očního pozadí v artef. Mydriáze

BK bazální kolobom

bilat. oboustranný, oboustranně

bpn. bez patologického nálezu

BT bezkontaktní tonometrie (měření NOT)

C pá krční páteř

CA celková anestezie

CIS carcinoma in situ

CMP cévní mozková příhoda

CRP C-reaktivní protein

CT computerová tomografie

CTAG CT angiografie

cyl. cylindrická

D dieta

D cyl. dioptrie cylindrická

dg. diagnoza

DK dolní končetina

DKK obě dolní končetiny

DM diabetes mellitus

DMO dětská mozková obrna

Dop. doporučení

D sph. dioptrie sférická

EEG elektroencefalografie

EKG elektrokardiografie

EMG elektromyografie

ERCP endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie

EvP evokované potenciály

EX zrušení ordinace

exp. expirace

F1/1,FR fyziologický roztok

FAKO fakoemulzifikace čočky ( operace šedého zákalu)

FN fundus normalis

fu fundus (oční pozadí)

G5%,10% glukóza

GDx vyšetření zrakového nervu

GLU/S glukóza

gtt. kapky
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HBGLY glykovaný hemoglobin

HBsAg hepatitis B antigen

HBSAG australský antigen

HiV virus lidské imunodefience

HK horní končetina

HSV herpes simplex virus

CHCE cholecystektomie

CHOPN chronická obstruktivní plicní nemoc

i.m. intra musculárně

i.v. intra venózně

ICHDK ischemická choroba dolních končetin

ICHS ischemická choroba srdeční

inf. infůze

inj. injekce

JIP jednotka intenzivní péče

JT jaterní testy

k.l. kontrastní látka

K+C kultivace + citlivost

KO krevní obraz

KO+ diff krevní obrat+diferenciální rozpočet

ko dl.p. kontrola dle potřeby

ko kontrola 

konz. konzilium

Kr Kreatinin v seru

l.dx. pravá strana

l.sin. levá strana

LA lokální anestezie

LDK levá dolní končetina

LDN léčebna pro dlouhodobě nemocné

Leu,Leuko leukocyty

LHK levá horní končetina

LI laserová iridotomie

Lp bederní páteř

LP lumbální punkce

LS pá lumbální páteř

LS sy lumbosakrální syndrom

M+S moč+sediment

M(myd) mydriáza

MA mikroaneurizma

MR magnetická rezonance

MRAG magnetická rezonance angio vyšetření

MRSA Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus

MS minerálový soubor

MV malý výkon

nat. naturálně

neg. negativní

NN na noc

NO nynější onemocnění

NOT nitrooční tlak

NPO nic per os
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OA osobní anamnéza

obj. objektivně

oc.l.dx. pravé oko

oc.l.sin. levé oko

OCT optický kohorenční tonograf

ODD/odd. oddělení

OL,L.o. levé oko

OP,P.o. pravé oko

OPL,O.o. obě oči

OS operační sál

ORA konturní tonograf

P puls

p.o. per os

P+V příjem+výdej tekutin

PC IOL zadněkomorová nitrooční čočka

PDK pravá dolní končetina

PHK pravá horní končetina

PK přední komora oka

PL praktický lékař

PN pracovní neschopnost

PNC penicilin

PP počítačový perimetr

PS přední segment

RA rodinná anamnéza

RL rizikové léčivo

RTG rentgenologické vyšetření

RTG S+P rentgen srdce a plíce

RZP rychlá záchranná služba

s.c. subcutánně

s.conj. podspojivkově

SONO,UZ ultrazvukové vyšetření

spr spray

st.p. stav po

subj. subjektivně

susp. suspektní

TE trabekulektomie

TAT vakcína proti tetanu

th. terapie

Th pá hrudní páteř

TK tlak krve

TT tělesná teplota

TTC tetracyklin

U/S urea v séru

ung mast

V vísus

VAS vertebroalgický syndrom

VDN vedlejší dutiny nosní

VEP zrakové evokované potenciály

Z,Zá závěr
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