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Seznam zkratek používaných na chirurgickém oddělení 
Nemocnice Chomutov, o.z. 

AAA  aneurysma abdominální aorty 
AC  akromioklavikulární 
ACD arteria carotis dextra 
ACE artetia carotis externa 
ACI arteria carotis interna 
ACS arteria carotis sinistra 
adj. adjuvantní 
ADP arteria dorsalis pedis 
AF aortofemorální / arteria femoralis 
AIE arteria iliaca externa 
amp. amputace 
AP arteria poplitea 
APE, APPE apendektomie 
ATP arteria tibialis posterior 
AV arteriovenózní 
BD břišní drén 
BP bílkovinné přídavky 
bpn. bez patologického nálezu 
Ca. karcinom 
CCEP cervikokapitální endoprotéza 
col. colon 
comin. kominutivní 
comp. kompresivní 
DB dutina břišní 
delt. deltoideus 
DFN osteosyntetický materiál-distální femorální hřeb 
diaph. diaphragma 
dif., diff. diferencovaně, diferencovaný 
disl., disloc. dislokace 
dist. distální  
DP dospávací pokoj 
DSA digitální substrakční angiografie 
DSL dolní střední laparotomie 
EDH epidurální hematom 
EK epidurální katetr 
epi. epidurální 
EPST endoskopická papilosfinkterotomie 
ERCP endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie 
ETN osteosyntetický materiál-tibiální hřeb 
exenter. exenterace 
expl. explorativní 
extr. extrakce 
FA fibroadenom 
F-P femoropliteální 
fract., fr. ftraktura 
GEA gastroenteroanastomóza 
GIT gastrointestinální trakt  
HC hemikolektomie 
HD hrudní drén / drenáž 
HŽT hluboká žilní trombóza 
CHCE cholecystektomie 
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CHT chemoterapie 
ICH intracerebrální hematom 
ICHDK ischemická choroba dolních končetin 
incip. incipiens-počínající 
intraart. intararteriálně 
ITA ileotransverzoanastomóza 
JCH oddělení jednodenní chirurgie 
JPL, JEPL jednodenní péče lůžková 
KKI  kritická končetinová ischemie 
KO p.p. kontrola podle potřeby 
KP kardiopulmonální, kardiopulmonálně 
KRCA kolorektální karcinom 
lat., later. laterální 
LCP osteosyntetický materiál-uzamykatelná kompresní dlaha 
LCHCE laparoskopická cholecystektomie 
lig. ligamentum 
LMWH low molecular weight heparin = nizkomolekulární heparin 
LU lymfatická uzlina 
m. musculus 
MM maligní melanom 
MP  malá pánev 
MTC metacarpus, metakarpální 
MTP metatarzophalangeální 
MTT metatarzus, metatarzální 
nod. nodulus 
obj. objektivně 
OM osteomyelitida 
OS  osteosyntéza, osteosyntetický 
p.p. podle potřeby 
p.r.; per.r. per rectum 
PCI perkutánní koronární intervence 
PFN osteosyntetický materiál - proximální femorální hřeb 
PM  psychomotorika, psychomotorické/ý 
PME parciální mastektomie 
PNO pneumothorax 
prox. proximální/ně 
PST papilosfinkterotomie 
PTA perkutánní transluminální angioplastika 
PTCA perkutánní transluminální koronární angioplastika 
rec.; recid.  recidiva 
RME radikální mastektomie 
RT radioterapie 
rup.; rupt. ruptura 
SAK subarachnoidální krvácení 
SDH subdurální hematom 
sec. sekundární 
SF sádrová fixace 
spont. spontánní 
SSM superficiálně se šířící melanom 
SU  sentinelová uzlina 
subj. subjektivní 
susp. suspektní 
sy. KT syndrom karpálního tunelu 
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tend. tendo, tenditis 
TTE totální thyreoidektomie 
TU tumor 
ug mikrogram - "u" místo znaku pro mikro 
UTN osteosyntetický materiál-nepředvrtaný tibiální hřeb 
v. s.  velmi suspektní, pravděpodobný 
V.A.C. podtlaková drenáž 
VCGHD vředová choroba gastroduodenální 
VD vasodilatační (např. infuze) 
VJI vena jugularis interna 

 


