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A.fib. arteria fibularis 

AF arteria femoralis 

AFC arteria femoralis comunis 

AFP arteria femoralis profunda 

AFS arteria femoralis superficialis 

AG angiografie 

AIC arteria iliaca comunis 

AIE arteria iliaca externa 

AII arteria iliaca interna 

AP arteria poplitea 

AP projekce anteroposteriorní (předozadní) projekce 

APE apendektomie 

AS ateroskleróza 

ATA arteria tibialis anterior 

ATP arteria tibialis posterior 

B. chlopeň Bauhinská chlopeň 

B. úhel Boehlerův úhel 

bilat. bilaterální, bilaterálně 

BIRADS Breast Imaging, Reporting and Data System 

BK kresba bronchovaskulární kresba 

Ca carcinoma 

CBF cerebral blood flow 

CBP cerebral blood perfusion 

CBV cerebral blood volume 

CC projekce kraniokaudální projekce (prsu) 

CCE cervikokapitální endoprotéza 

cfr. úhel kostofrenický úhel 

CT computer tomography 

DHS Dynamic Hip Screw 

dif.dg. diferenciální diagnóza 

DIP distální interfalangeální 

DVK dolní vnitřní kvadrant 

dx dexter, dextra 

DZK dolní zevní kvadrant 

E. index Evandsův index (čelních rohů) 

ET kanyla endotracheální kanyla 

FA fibroadenom 

FP femoropopliteální 

GER gastroesofageální reflux 

GIT gatrointestinální reflux 

HU Houndsfield Unit 

HVK horní vnitřní kvadrant 

HZK horní zevní kvadrant 

CHCE cholecystektomie 

CHCL cholecystolithiázis 

IP interfalangeální 

IVU intravenózní urografie 

K drát Kirschnerův drát 



K materiál kovový materiál 

k.l. kontrastní látka 

KO kontrola 

KP systém kalichopánvičkový systém 

KS kardiostimulátor 

KTI kardiothorakální index 

L levý, levá, levé 

LDK levá dolní končetina 

LHK  levá horní končetina 

LCHCE laparoskopická cholecystektomie 

LS lumbosakrální 

LU lymfatická uzlina 

m. musculus 

MCP metakarpální 

MDCL čára medioklavikulární čára 

MG  mamografie 

MLO projekce mediolaterální šikmá (Oblique) projekce (prsu) 

MM močový měchýř 

MO malý oběh 

MP malá pánev 

MR magnetická rezonance 

MTP metatarzální 

mtt mean transit time 

MŽ mezižebří, mezižeberní 

n. nervus 

ND nitrodřeňový 

NG sonda nasogastrická sonda 

NSB nativní snímek břicha 

OS osteosyntéza 

OT osteotomie 

P pravý, pravá, pravé 

PA projekce posteroanteriorní (zadopřední) projekce 

PDK pravá dolní končetina 

PHK pravá horní končetina 

PIP proximální interfalangeální 

PNO pneumothorax 

PS pravá síň 

RTG rentgen 

SH Salter - Harris (klasifikace epifyzeolýz) 

SI  sakroiliakální 

sin. sinister, sinistra 

SONO sonografie 

st.p. status post 

susp.  suspektní 

ŠŽ štítná žláza 

TEP totální endoprotéza 

TF syndesmóza tibiofibulární syndesmóza 

TM kloub temporomandibulární kloub 

TU tumor 

UZ ultrazvuk 

V. fib. vena fibularis 

v.s. veri similiter 



VDN vedlejší dutiny nosní 

VF vena femoralis 

VP vena poplietea 

VTA vena tibialis anterir 

VTP vena tibialis posterior 

VUR vesikoureterální reflux 

W Weber (klasifikace zlomenin hlezna) 

HKK horní kvadranty (prsu) 

DKK dolní kvadranty (prsu) 

ZKK zevní kvadranty (prsu) 

VKK vnitřní kvadranty (prsu) 

PACS Picture Archiving and Communication System 

  

 


