
KZ03_SC0986 DC GYNPO Seznam zkratek

Zkratka Význam Název zkratky (pro upřesnění významu)

4DOS čtyřdutinová projekce při USG srdce plodu

AA: alergická anamnéza

Ab potrat Abort

AC
obvod bříška plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém 

vyšetření
Abdominální cirkumference

ACM/MCA střední mozková tepna A. cerebri media/Middle cerebral artery

AE odnětí vaječníků a vejcovodů adnexektomie

AFI index plodové vody Amniotic fluid index

AGC-NEO atypické žlázové buňky nevylučující neoplazii Atypical Glandular Cells

AGC-NOS atypické žlázové buňky blíže nespecifikované Atypical Glandular Cells

AHY, HY ABD. chirurgické vynětí dělohy klasickým břišním řezem Abdominální hysterektomie

AIS
první známka vlastního nádorového onemocnění žlazových 

buněk
Adenokarcinom in situ

AMC odběr plodové vody Amniocentéza

amp ampulka

APPE chirurgické vynětí červovitého výběžku slepého střeva Apendektomie

A-R vaginofixace podle Amreich Richtera Amreich Richter

AS akce srdceční

ASC-H
atypické dlaždicové buňky neumožňující vyloučit závažnou 

HG /high-grade/ lézi

ASC-US atypické dlaždicové buňky nejasného významu

ATB antibiotika

ATZ atypická transformační zóna /kolposkopický nález/

AU pupečníková tepna A. umbilicalis

AUt, UA děložní tepna A. uterina

AVF normální poloha a zakřivení dělohy Anteverze flexe dělohy

BDK banfáže dolních končetin

BE bílý epitel /kolposkopický nález/

BF průměr tepové frekvence plodu Bazální frekvence

bilat oboustranně bilaterálně

BM přední poševní plastiky podle Barnetta-Macků 

BMI body mass index

BPD biparietální průměr Biparietální diameter

bpn bez patologického nálezu

B-Sch způsob a mechanismus porodu placenty podle Baudelocquea-Schultzeho

CA narkóza Celková anestezie

CD Douglasův prostor Cavum Douglasi

CF fract kyretáž

CFfr. kyretáž

CIN přednádorové postižení hrdla děložního Cervikální intraepiteliální neoplazie

CIS
první známka vlastního nádorového onemocnění 

dlaždicových buněk
Carcinoma in situ
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CK centrální kompartment

COC antikoncepce combined oral contraception

COP Centrum onkologické prevence

CP výškrab zvlášť dutiny děložní a kanálu hrdla děložního

CPR cerebroplacentární poměr Cerebroplacental ratio

CRL temeno-kostrční délka Crown-rumpl length

CRP C reaktivní protein

CS cervikální skóre; soubor kvalit děložního hrdla v těhotenství Cervix score

CSK metoda přímé optické kontroly močového měchýře Cystoskopie

CSP mozková struktura plodu popisovaná na ultrazvuku Cavum septi pellucidi

CT výpočetní tomografie

CTG
kardiotokografie; časový záznam ozev plodu a děložní 

činnosti matky
Cardiotocographia

CVS odběr choriových klků Chrorion villi sampling

D děloha

DDS
u těhotné dělohy přechodná část mezi tělem a hrdlem 

děložním
Dolní děložní segment

DIC diseminovaná intravaskulární koagulopatie

DK/DKK dolní končetiny

DM diabetes mellitus

dop: doporučení

DP doba porodní

DSL/HSL dolní střední laparotomie/ horní střední laparotomie

DV spojka pupečníkové žíly a dolní duté žíly u plodu Ductus venosus

dVIN přednádorové postižení vulvy Diferencovaná vulvární intraepiteliální neoplazie

E ektropium /kolposkopický nález/

EBR erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované

ECUI vyprázdnění dutiny děložní pomocí nástroje Evacuatio cavi uteri instrumentalis

EDA anestetikum aplikované do páteřního kanálu Epidurální analgesie

EES časný rozměr embrya Early embryonic size

EFW odhadovaná hmotnost plodu estimated fetal weight

epis. episiotomie

ET
technika asistované reprodukce; přenesení embrya do dělohy 

matky
Embryo transfer

ex extrahovat

F fyziologický

F ppp Fundus prsty pod pupek

FA: farmakologická anamnéza

FC kleště porodní forceps

FGR růstová restrikce plodu Fetal growth restriction

FK kleště Kjellandi force  Kjelland

Fkp fundus k pupku
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FL
délka stehenní kosti plodu; rozměr odečítaný při 

ultrazvukovém vyšetření
Femur length

FR fyziologický roztok

FS peroperační histologické vyšetření Frozen section

FW sedimentace

g.h./grav.hebd. těhotenské stáří

GA: gynekologická anamnéza

GBS streptokok skupiny B Group B streptoccoc

GDM těhotenská cukrovka Gestační diabetes mellitus

Gem. dvojčata Gemini

Gem. Bi/Bi dvouvaječná dvojčata Gemini biamniati bichoriati

Gem. Mo/Bi jendovaječná dvojčata Gemini monochoriati biamniati

Gem. Mo/Mo jednovaječná dvojčata se společnou amniální dutinou Gemini monochoriati monoamniati

GEU mimoděložní těhotenství Graviditas extra uterina

GHT gestační hypertenze

grav. gravidita

GS gestační váček; první ultrazvuková známka těhotenství Gestational sac

H1/1 infuzní roztok

HAK hormonální antikoncepce

HC
obvod hlavičky plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém 

vyšetření
Head circumeference

HELLp sy
Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets 

syndrom

HGL souhrnný popis kolposkopického nálezu Léze vysokého stupně závažnosti

HK/HKK horní končetiny

HL
dělka pažní kosti plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém 

vyšetření
Humer length

HLP hyperlipoproteinemie

HR-HPV vysoce rizikový lidský papilomavirus high risk human papilloma virus

HRSK hysteroresektoskopie

HSIL
intraepiteliální změny dlaždicových buněk vysokého stupně 

závažnosti
high grade squamous intraepithelial lesion

HSK
metoda přímé optické kontroly dutiny děložní s možností 

operačního výkonu
Hysteroskopie

HT hypertenze

CHCE chirurgické vynětí žlučníku Cholecystektomie

chromo chromopertubace chromopertubatio

CHT chemoterapie

i.m. intramuskulárně

i.v. nitrožilně

ICSI vpravení spermie do vajíčka při umělém oplodnění Intracytoplazmatická spermiová injekce

IHE infekční hepatida

IMC infekce močových cest

ISD insuficience sfinkteru uretry
intrinsic

sphincter deficiency
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IU intra uterinně

IUD intrauterinní antikoncepční tělísko bez hormonální aktivity Intra-uterine device

IUGR nitroděložní růstová retardace Intrauterine growth restriction

IVF forma asistované reprodukce In vitro fertilisation

KET transfer zmražených embryí Kryoembryo transfer

KOLPO kolposkopie

KP konec pánevní

KP kompenz. kardiopulmonálně kompenzovaná

l.dx vpravo

l.sin vlevo

LA znecitlivění jen v místě operačního výkonu Lokální anestesie

LAVH
chirurgické vynětí dělohy kombinací laparoskopického a 

vaginálního přístupu
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

LBC cytologie v tekutém mediu Liquid based cytology

LEEP elektroexcizní výkon kličkou Forma konizace /loop electro-excisional procedure/

LETZ,LLETZ,NETZ forma konisace
Large Loop Excision of the Transformation Zone 

,Needle Excision of the Transformation Zone

LGL souhrnný popis kolposkopického nálezu Léze nízkého stupně závažnosti

LM manuální lýza lysis manualis

LPT laparotomie

LR-HPV nízce rizikový lidský papilomavirus low risk human papilloma virus

LSIL
intraepiteliální změny dlaždicových buněk nízkého stupně 

závažnosti
low grade squamous intraepithelial lesion

LSK/LPSK laparoskopie

LU mízní uzliny Lymfatické uzliny

LUNA laparoskopická ablace uterinních nervů Laparoscopic uterine nerve ablation

LVSI prorůstání tumoru do mízních cév, histologická diágnóza Lymfangioinvaze

LY lymfadenectomie

M mozaika /kolposkopický nález/

malá p. malá pánev

MCA PSV maximální průtoková rychlost v arteria cerebri media fetal middle cerebral arterial peak systolic velocity

MD mateřská dovolená

mm močový měchýř

MRI magnetická rezonance

NB nosní kůstka Nasal bone

neg.,negat. negativní

netl.kontrakce netlumené kontrakce

NGS nazogastrická sonda

NILM
negativní pro intraepiteliální lézi a malignitu - normální 

výsledek cytologie z hrdla děložního
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NO nynější onemocnění

NPB náhla příhoda břišní

NPO zákaz příjmu poživatin ústy Nic per os

NT šijové projasnění Nuchal translucency

O originální dlaždicový epitel /kolposkopický nález/

OA: osobní anamnéza

OAB hyperaktivní měchýř overactive bladder

Obj.: objektivně

OC onkologická cytologie

OE odnětí vaječníků ovarectomie

OG obvodní gynekolog

OHSS ovariální hyperstimulační syndrom

OL obvodní lékař

OME chirurgické vynětí (velké) předstěry Omentektomie

ON ovula Nabothi /kolposkopický nález/

OP ozvy plodu

OPP ozvy plodu pravidelné

P puntíčkování /kolposkopický nález/

P puls

P: porodů

P+V příjem+výdej

PA porodní asistentka

PA: pracovní anamnéza

palp palpačně

patol. patologický

PE plicní embolie

PI pulzatilní index (dopplerometrie)

PID pánevní zánět Pelvic inflammatory disease

PIH těhotenská hypertenze Pregnancy induced hypertension

PK přední kompartment

PL praktický lékař

PM poslední menstruace

PN pracovní neschopnost

POP sestup pánevních orgánů Pelvic Organ Prolapse 

POP Q klasifikace sestupu Pelvic Organ Prolapse Quantification system 

pos., posit. positivní

Post. postavení

PP pohyby plodu

pphl poloha podélná hlavičkou

PPI hrozící předčasný porod Partus praematurus imminens

ppKP poloha podélná koncem pánevním

PPROM předtermínový předčasný odtok vody plodové Preterm premature rupture of membraines

PROM předčasný odtok vody plodové Premature rupture of membraines

PS porodní sál

PS přední stěna
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PUL těhotenství nejasné lokalizace Pregnancy of unknown localisation

RA: anamnéza rodinná

RCUD revize dutiny děložní pomcí prstů Revisio cavi uteri digitalis

RCUI revize dutiny děložní pomcí nástroje Revisio cavi uteri instrumentalis

RI rezistenční index

Rpt. trhlina Ruptura

RT radioterapie

RTG rentgenové vyšetření

RVF zadní poloha a zakřivení dělohy Retroverze flexe dělohy

s.c. subkutánně

SA znecitlivění podané do míšního moku Spinální anestesie

SA: sociální anamnéza

SC císařský řez Sectio Caesarea

SE odnětí vejcovodů salpingectomie

SF vzdálenost spona-fundus Symphysis-fundus

SGA konstitučně malý plod Small for gestation age

SIM stresová inkontinence stresová inkontinence moči 

SLE systémový lupus erythematosus

Spec.: vyš. v zrcadlech

SpO2 saturace

spont. spontánně

Stp. stav po

stres.test kašlací test

Subj.: subjektivně

susp. suspektní

SWETZ forma konisace Straight Wire Excision of the Transformation Zone

SY soubor klinických příznaků Syndrom

sy DDŽ syndrom dolní duté žíly

š.p. šikmý průměr

š.š. šev šípový

šž štítná žláza

TCD příčný průměr mozečku; ultrazvukové vyšetření Transcerebelární diameter

TEN tromboembolická nemoc

TK tlak

TLH chirurgické vynětí dělohy laparoskopicky Totální laparoskopická hysterektomie

TOKO snímání děložní činnosti Tokografie

TOT transobturátorová vaginální páska Transobturator Tape

TP termín porodu

TPROM termínový předčasný odtok vody plodové Term PrematureRupture Of Membrane

TRF transfuze

TT teplota

TTE totální endoprotéza

TTTs transfuzní syndrom u jednovaječných dvojčat Twin-to-twin-transusion syndrom

TU markery nádorové markery
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TVT retrosymfyzeální volná vaginální páska Tensionfree Vaginal Tape

TVT-O Tahuprostá vaginální páska obturátorová TensionfreeVaginal Tape-Obturator

TZ transformační zóna /kolposkopický nález/

UDM urodynamické vyšetření

UDOP přístroj pro poslech ozev plodu ultrasonic doppler pocket

unilat. jednostranně unilaterálně

UPT eufemismus označující ukončení těhotenství

UUT umělé ukončení těhotenství

uVIN
přednádorové postižení vulvy, obvyklá vulvární intraepiteliální 

neoplazie
Usual Vulvar Intraepithelial Neoplasia 

UZ ultrasonografie

UZ abd ultrazvukové vyšetření přes břišní stěnu

UZ vag ultrazvukové vyšetření přes pochvu

V atypické cévy /kolposkopický nález/

v.s. velmi podobné veri similis

vag. vaginálně

VaIN přednádorové postižení pochvy Vaginální Intraepiteliální Neoplazie

VAS vasoalgické score

VB vak blan

VCC vrozená srdeční vada Vitium cordis congenitum

VEX obdoba klešťového porodu ale pomocí speciální přísavky Vakumextrakce

VHY, HY VAG. chirurgické vynětí dělohy poševním přístupem Vaginální hysterektomie

VO velkým oddílem

VP voda plodová

VVV vrozená vývojová vada

YS žloutkový váček Yolk Sac

z:, zá: závěr

ZK zadní kompartment

ZS zadní stěna
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