
KZ03_SC1004 DC DET Seznam zkratek

Zkratky dětské a dorostové oddělení
AA alergická anamnéza

ABPM 24 hodinová monitorace tlaku

AF pulzace na femorální tepně/tepnách

amb. ambulance

amp. ampule

AP monitor monitor dechu

APPE odstranění slepého střeva klasickou cestou

A+R+N adenoviry, rotaviry, noroviry

AS akce srdeční

ATB antibiotika

bpn bez patologického nálezu

BPD bronchopulmonální dysplázie-onemocnění plic novorozence

CA celková anestezie

CNS centrální nervový systém

C páteř krční 

DF dechová frekvence

D dieta

DD propuštění dnes

dg. diagnóza

DK dolní končetina

DM      diabetes mellitus

dopr. doprovod

dopor. doporučení

DPA dětská psychiatrická ambulance

EA epidemiologická anamnéza  

EEG        elektroencefalografie

EKG        elektrokardiografie

EPI          epilepsie/epileptický

ES extrasystola

EX zrušení ordinace

FA  farmakologická anamnéza 

flex. flexila

FK  forceps Kielland 

FR fyziologický roztok

FT fototerapie

FW                     sedimentace erytrocytů 

GA gynekologická anamnéza

G5%,10% glukóza

gtt. kapky

g.t. gestační týden

H+L játra a slezina

HZ heparinová zátka

HT hypertenze

IMC infekce močových cest

i.m. do svalu

i.v. do žíly

inf. infúze
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inj. injekce

JIP           jednotka intenzivní péče

KBÚ kvantitativní bakteriurie

K+C kultivace + citlivost

KP konec pánevní

KP komp. kardiopulmonálně kompenzován

KPR        kardiopulmonální resuscitace

konz. konzilium

KSD/KSM krevní skupina dítěte / matky 

LAPPE odstranění slepého střeva laparoskopicky

LDK      levá dolní končetina

LHK      levá horní končetina

l.dx. pravá strana

l.sin. levá strana

LP          lumbální punkce

LU lymfatické uzliny

LTV léčebná tělesná výchova

L páteř bederní

NGS nazogastrická sonda

MI Minolta/transkut.bilirubinmetrie

MR/MRI magnetická rezonance

NO nynější onemocnění

NPB náhlá příhoda břišní

NPO nic ústy

NT nynější těhotenství   

NVŘ nerovnoměrný vývoj řeči

OA osobní anamnéza

OAE otoakustické emise

ONA obvodní nefrologická ambulance

OKP obvodní kardiologická poradna

OK        okultní krvácení

OP operace

OUN oči, uši, nos

OVŘ opožděný vývoj řeči

P            puls

PL praktický lékař

PLDD praktický lékař pro děti a dorost

PDA perzistující ductus arteriosus

P, D, Z puls, dech, zornice

p.o. ústy

p.r. konečníkem

P+V příjem + výdej

PA porodní anamnéza

pac. pacient

PDK pravá dolní končetina

PHK pravá horní končetina

PH/PD porodní hmotnost/délka

P+V příjem + výdej tekutin

PU proteinurie

RA rodinná anamnéza
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Rp. recept

RHB rehabilitace

RL rizikové léčivo

RI společně s matkou na pokoji

RLP rychlá lékařská pomoc

RTG rentgenologické vyšetření

RTG S +P   rentgen srdce a plíce

RZS rychlá záchranná služba

S stolice

S+P+B srdce+plíce+břicho

s.c. pod kůži

SA sociální anamnéza

sat. saturace kyslíkem

SC císařský řez

SCC screeningové vyšetření katarakty

Sono, UZ, USG ultrazvukové vyšetření

SpO2         saturace kyslíkem

subj. subjektivně

supp. čípky

susp. suspenze

S páteř křížová

spont. spontánní

TA těhotenská anamnéza

TAE toxoalergický exantém

tbl. tablety

tel. telefonicky

Th páteř hrudní

TK            krevní tlak

TT        tělesná teplota

IVH/PVH krvácení do komor/podél komor

UPT močový systém

USG sono

UZ ultrazvuk

V váha

VDN vedlejší dutiny nosní

VDT vadné držení těla

VCC vrozená srdeční vada

VVV vrozená vývojová vada

vyš. vyšetření

Zor zornice

Z , Zá závěr

ŽS žaludeční sonda

Účinnost od:

20.4.2018                     Garant: RZ DC Uvolnil: VKK                Schválil: GR KZ

Distribuce: Intranet                 Verze: 1

3 z 3


