
ZKRATKY 

Gynekologicko-porodnické oddělení

6N šestinedělí 

A-R vaginofixace dle Amreich – Richter 

a./aa. artérie

AA alergická anamnéza

Ab; AB abortus

abd. abdominální

AC obvod břicha /UZ termín/ 

AE adnexectomia

AFI index plodové vody /UZ termín/

AGC-NEO cytologický nález cervikální léze (atypické žlázové buňky nevylučující neoplázií)

AGC-NOS cytologický nález cervikální léze (atypické žlázové buňky blíže nespecifikované)

AGS Apgar skore; pozn.: v porodopisu je AGP 

AH abdominální hysterectomie 

akut. akutní

amb. ambulance

AMC amniocentéza

amp ampule

APPE appendectomia

AS akce srdeční

ASC - H cytologický nález cervikální léze (atypické skvamózní buňky nelze vyloučit HSIL)

ASC - US cytologický nález cervikální léze (atypické skvamózní buňky neurčeného významu) 

ATB antibiotika

ATZ atypická transformační zóna (kolposkopická nomenklatúra)

AVF pozice dělohy: anteverze-flexe

BE bílý epitel (kolpospopická nomenklatura)

BF bazální frekvence ozev plodu

BFP biofyzikální profil

bi-bi bichoriální – biamniální dvojčata

bilat. bilaterální / oboustranní

B-M přední poševní plastika dle Barnett-Macků

BPD, BIP biparietální průměr hlavičky /UZ termín

bpn, bn bez patologického nálezu

CA celková anestézie

CD /cD Douglasův prostor (cavum Douglasi)

C-K dystokie cerviko - korporální dystokie

CL délka hrdla / žluté tělísko (corpus luteum)

CLG Centrum lékařské genetiky České Budějovice

CPR cerebro-placentární index

CRL temenokostrční délka embrya /UZ termín

CS cervix skóre

CTG kardiotokograf, kardiotokografie

cytol. cytologie

D dimise

DDS dolní děložní segment

děl. děloha / děložní

dg. diagnóza, diagnostica

dg.cur. diagnostická kyretáž
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Gynekologicko-porodnické oddělení

DIC disseminovaná intravaskulární koagulopatie

DIE hluboká infiltrující endometrioza

DK dolní končetina/y

Dop. doporučení

DP/d.p. doba porodní

DSL dolní střední laparotomie

DV ductus venosus

E  ektropium/ektopium (kolposkopická nomenklatúra)

EA epidemiologická anamnéza

EA + CA epidemilogická a cestovatelská anamnéza

EBR-D deleukotyzovaná erymasa

ECC endocervikální kyretáž

EDK elektro-diatermo koagulace (využívá se na léčbu kondylomat)

EFW odhad hmotnosti plodu /UZ termín/

empty egg prázdné plodové vejce (Ab missed)

EPA epidurální analgezie

EPI epidurální

epis. episiotomie

ET embryo transfer

ETRS endometrióza (zkratka využívaná v anglosaské literatuře)

ex odstranění

EXTON proteinurie za 24 hodin

FA farmakologická anamnéza

fal./ phal. falanga (kostěná část prstu) – termín při vag.vyšetření

farmak. farmakologický

FD   fundus děložní

FD P/ fundus děložní vzdálen od pupku

FFP čerstvá mražená plazma (fresh frozen plasma)

FGR růstová restrikce plodu (fetal growth restriction)

FL délka femuru /UZ termín/

FS zmražený histologický materiál (frozen section)

fyziol. fyziologický

g.h., gr.h., grav. hebd. týden těhotenství

GA gynekologická anamnéza

GBS group B streptococus -  Streptococus agalactiae /streptokokus skupiny B/ 

GDM gestační diabetes mellitus

gen. genetický

GEU mimoděložní gravidita

GS průměr gestačního váčku /UZ termín/

gyn. JIP gynekologická jednotka intenzivní péče

H (1-12) Hegarovy dilatátory

HAK hormonální antikoncepce 

HC obvod hlavy plodu /UZ termín/ 

HE hysterectomie

HK horní končetina/y

hlav. hlavička

hosp. hospitalizace

HPV / HPV HR lidský papiloma virus (vysoké riziko)

HRSK hystero-resektoskopie
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Gynekologicko-porodnické oddělení

HRT hormonální substituční terapie

HSIL cytologická cervikální léze vysoký stupeň

HSK hysteroskopie

HT hypertenze

chron. chronický

i.m. intra muskulárně

i.v. intra venozně

IBD nespecifické zánětlivé střevní onemocnění

ICP cholestatická hepatoza těhotných (intrahepatal cholestatic of pregnancy)

IFPO intrapartální fetální pulsní oxymetrie

IMC infekce močových cest

inf. infuze /infekční 

inj. injekce

INZ inzulín

IOTA klasifikace ovariálních tumorů

IS informovaný souhlas

IT integrovaný screening

iter. opakovaný (iteratívní)

IUD nitroděložní tělísko

IUG intrauterinní gravidita

IUI intrauterinní inseminace

IVF in vitro fertilizace

JT jaterní testy (jaterní transaminázy)

K konec

K/P klientka/pacientka

K+C kultivace + citlivost

KET kryoembryotransfer

ko kontrola

KO krevní obraz

kompl. komplikace

kontr. kontrakce

KP konec pánevní

K-P kardio-pulmonální

K-P nepoměr kefalo-pelvický nepoměr

l.dx. vpravo

l.sin. vlevo

lac . lacerace

LAE lymfadenectomie

LAVH laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

lig. ligamentum (vaz)

LMP manuální vybavení placenty (lysis manualis placentae )

LMWH nízkomolekulární heparín

LNG levonogestrel (hormon progesteron) napr. LNG-IUD

lok. lokální

LPT laparotomie

LSIL cytologická cervikální léze nižší stupeň

LSK laparoskopie

LTV léčebná tělesná výchova

LU lymfatické uzliny
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M mozaika (kolposkopická nomenklatúra)

m. muž/ mužské

MC menstruační cyklus

MCA arteria cerebri media /UZ termín/

MD mateřská dovolená

MgSO4 magnesium sulphuricum

MM močový měchýř

moč. močový

moč-sed. močový sediment 

MoM střední hodnota měření

mono-bi monochoriální – biamniální dvojčata 

mono-mono monochoriální – monoamniální dvojčata

MP malá pánev

MSP malé stydké pysky

NB nosní kůstka (nose bone) /UZ termín/

NBP náhlá břišní příhoda

neg. negativní

nem. nemocnice / nemocniční

nepr.kontr. nepravidelné kontrakce

NES Norethisteron

nezj. nezjištěno

NIS nemocniční informační systém

NST non stress test

NT šíjové projasnění /UZ termín/

OA osobní anamnéza

OAB urgentní inkontinence (dráždivý močový měchýř) 

obj. objektivně

odd. oddělení

OE originální epitel (kolposkopický výraz)

OE ovariektomie

OG obvodní gynekolog

oGTT orální glukozo-toleranční test

ON ovulum Nabothi (retenční cystička)

OP ozvy plodu

oper. operace /operační

OTI orotracheální intubace

OZT Oxytocínový zátěžový test

P puntičkování (kolposkopická nomenklatúra)

P puls

p. pravý

p.o. per orálně

p.p. předčasný porod

p.p.imm hrozící předčasný porod

p.r. per rectum

p.v. per vaginam

pac. pacientka

Papp plazma protein A asociovaný těhotenstvím

patol. patologický

PCOS syndrom polycystických vaječníků
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Gynekologicko-porodnické oddělení

per. perineum

PGE 2 prostaglandín

phal. falanga (kostěná část prstu)

PI pulzní index /UZ termín/

PI Uat pulzní index uterinní artérie

PID pánevní zánětlivá nemoc

PL praktický lékař

PlGF placentární růstový faktor

PM poslední menstruace

PMK permanentní moč. katétr

PMÚ porod mimo ústav

PN pracovní neschopnost

pohl. pohlaví

POP-Q  klasifikace prolapsu pánevních orgánů

por.as. porodní asistentka

PorJIP porodnická jednotka intenzivní péče

poš. poševní

poz. pozitivní

pozn. poznámka

PPHL poloha plodu hlavičkou

PPKP poloha plodu koncem pánevním

pPROM předčasný odtok VP do 37 grav. hebd.

prim. primář / primární

PROM předčasný spontánní odtok vody plodové

PS porodní sál

PSV maximální systolická rychlost /UZ termín

PTL předčasný porod (preterm delivery) 

PVDR vaginální rekonstrukční operace paravaginálniho defektu

PŽK permanentní žilní katetr

PŽOK peripartální život ohrožující krvácení 

Qb koagulace (odběr)

r.č. rodné číslo

RA rodinná anamnéza

RCUI revize dutiny děložní (revisio cavi uteri instrumentalis)

RI index rezistence /UZ termín/

Rp. recept

rpt ruptura

R-V septum rekto-vaginální septum

RVF pozice dělohy: retvoverze-flexe

RZT/ RZP rychlý zdravotnický transport /přeprava

s.c. subkutánně

sat.O2 saturace kyslíkem

SC císařský řez (Sectio Caesarea)

SE salpingektomie

sec. secundum - dle (např. sec. Geppert - dle Gepperta)

sek. sekundární

sFlt/PlGF biomarker preeklampsie

SGA malý plod vzhledem ke gestačnímu stáří (small for gestational age)

SLH supracervikální laparoskopická hysterectomie
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Gynekologicko-porodnické oddělení

SONO sonografie

spont. spontánní

st.p. stav po

subj. subjektivně

susp. suspektní

sutt. sutura

sy. syndrom

š.š. šev šípový

š.š. v š.p. šev šípový v šikmém průměru

t.č. toho času

tapott. tapottement

tbl. tabletka

TEN tromboembolická nemoc

th. terapie

TK krevní tlak

TLH totální laparoskopická hysterektomie

TOLAC pokus o vaginální porod po císařském řezu

TOT tahuprostá vaginální páska (tension free vaginal tape)

TP termín porodu

tPROM předčasný odtok VP u od 37. grav.hebd.

TRF trombofilní nemoc

trim. trimestr

TT tělesná teplota

TU transfuzní jednotka napr. TU EBR

TVT-R retropubická tahuprostá páska

TZ transformační zóna (kolposkopický nález)

ung. mast (unguentum)

ÚP úřad práce

UPT (UUP) umělé přerušení těhotenství 

USI stresová inkontinence

U-V junkce uretro-vaginální junkce

UZ ultrazvuk

v poř. v pořádku

v./vv. žíla /žíly (véna/ vény)

v.s. velmi suspektní

vag. vaginální

VAS vertebro-algický syndrom

VASA, CESA urogynekologické závěsné operace 

VB vak blan

VB vnitřní branka

VBAC vaginální porod po císařském řezu

VCI dolní dutá žíla

VČ velká část

velo velocimetrie = průtok krve pupečníkem 

VEX vakuumextraktor

VH vaginální hysterectomie

VP voda plodová

vrcl steh vicrylový steh

VVV vrozená vývojová vada
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vyš. vyšetření 

YS žloutkový váček (yellow sack) /UZ termín/

Z závěr /začátek

záhl. l.př. záhlaví levé přední

záhl. p.př. záhlaví pravé přední

ZB zevní branka 

ž žena/ženské

ŽOK život ohrožující krvácení 
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