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Základní informace 

Cíl: Evidence, zpřístupnění a zpřehlednění zkratek používaných ve zdravotnické dokumentaci. 

Obecně není povoleno používat ve zdravotnické dokumentaci zkratky z důvodů srozumitelnosti zápisů  

i nemocným a osobám, kteří nejsou zdravotníky. Je dovoleno použití zkratek vyjadřující ustálená slovní spojení 

(například: apod., mj., tzv.), jednotky SI (například: kg, cm, °C), značky chemických prvků (například: Na, K, Cl)  

a dále těch zkratek, které jsou uvedeny v níže uvedeném seznamu. Jiných zkratek smí být použito pouze za 

předpokladu, že je význam zkratky v textu vysvětlen nebo pokud je zkratka současně uznaným názvem odborné 

metody či testu, což musí být z textu zřejmé (například: MMSE, ROR, WAIS). 

Přehled povolených zkratek a jejich popis 

Zkratka Popis Zkratka Popis 

AD Azylový dům DM diabetes mellitus 

ADL aktivity všedního dne DnB doplatek na bydlení 

AIM akutní infarkt myokardu DPČ dohoda o pracovní činnosti 

AG angiografie DPN dočasná pracovní neschopnost 

AMETA 
Ambulance pro metabolická onemocnění a léčbu 
závislosti na tabáku DPP dohoda o provedení práce 

amp. ampule DPS dům s pečovatelskou službou 

AROM aktivní rozsah pohybu DS domov seniorů 

AŘ asistentka ředitele dtto rovněž, stejně, jako o řádek výše 

AT alkoholismus – toxikomanie DÚ diagnostický ústav 

ATB antibiotikum DV dobrovolný vstup 

BMI Body Mass Index (index tělesné hmotnosti) DZR domov se zvláštním režimem 

CB sy cervikobrachiální syndrom ECT elektrokonvulzivní terapie 

CC sy cervikokraniální syndrom EEG elektroencefalogram 

CDZ Centrum duševního zdraví EK ekonomický náměstek 

CKI Centrum krizové intervence EKG elektrokardiografie 

CMP cévní mozková příhoda EPI epilepsie 

Cp krční páteř ET ergoterapie 

CPP Centrální příjem pacientů EV enterální výživa 

CPS Centrum psychosociálních služeb EX ukončení, zrušení 

CPRT Centrum psychosomatické rehabilitace a terapie EXPY extrapyramidový syndrom 

crm. krém (léková forma) FF fyziologické funkce 

CT výpočetní tomografie (Computed Tomography) FH francouzské hole 

CTA Centrum terapeutických aktivit FT fyzioterapie 

CŽK centrální žilní katétr FTD farmakoterapeutické doporučení 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečeni gtt. kapky (léková forma) 

D dech HK horní končetina 

D den, denní HKK horní končetiny 

DBT dialekticko-behaviorální terapie HN hmotná nouze 

DD dětský domov HS hlavní sestra 

DDŠ dětský domov se školou HSS hluboký stabilizační systém 

DK dolní končetina CHB chráněné bydlení 

DKK dolní končetiny ICHS ischemická choroba srdeční 
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Zkratka Popis Zkratka Popis 

iADL instrumentální ADL NU nežádoucí událost 

ICT odbor informačních a komunikačních technologií NV nedobrovolný vstup 

ID invalidní důchod NW Nordic Walking 

i.m. intramuskulárně (do svalu) OCN odbor centrálního nákupu 

inf. infúze, infúzní odd. oddělení 

inj. injekce, injekční OKŘO odbor krizového řízení a ostrahy 

IT informační technologie OL ochranná léčba 

ITH ideální tělesná hmotnost OP občanský průkaz 

i.v. intravenózně (do žíly) OPL omamné a psychotropní látky 

IP intrapsychický, intrapsychická OPZ odbor provozního zabezpečení 

JIP jednotka intenzivní péče OŘK oddělení řízení kvality 

KBT kognitivně-behaviorální terapie OS ošetřovatelský standard 

KD kontaktní dohled OS obvodní soud, okresní soud 

KOP Kvalita očima pacientů OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí 

KPR kardiopulmonální resuscitace OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení 

LDK levá dolní končetina OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

LDN léčebna dlouhodobě nemocných OÚ obecní úřad 

LI sy lumboischiadický syndrom OZP osoba se zdravotním znevýhodněním 

LHK levá horní končetina P puls 

Lp bederní páteř P poledne, polední 

LPS lékařská posudková služba PA psychiatrická ambulance 

LS lékařský standard pac. pacient 

LTV léčebná tělesná výchova pADL personální ADL 

MČ městská část PČR Policie České republiky 

MGP malý glykemický profil PDK pravá dolní končetina 

MO místní oddělení (PČR) PEG perkutánní endoskopická gastrostomie 

MÚ místní nebo městský úřad PEJ perkutánní endoskopická jejunostomie 

MOP mikrobní obraz poševní (zdravotní záznam) PET pozitronová emisní tomografie 

MOP mimořádná okamžitá pomoc (sociální záznam) PHK pravá horní končetina 

MR magnetická rezonance PIR postizometrická relaxace 

N noc, noční PL praktický lékař 

NGS nasogastrická sonda PLDD praktický lékař dětí a dorostu 

NCH nízké chodítko PMK permanentní močový katetr 

NID nezajištěná identifikace pacienta PMT psychomotorické tempo 

NIS nemocniční informační systém PMS Probační a mediační služba 

NJS nasojejunální sonda PN Psychiatrická nemocnice 

NLP náměstek pro lékařskou péči PNB Psychiatrická nemocnice Bohnice 

NO nynější onemocnění PnB příspěvek na bydlení 

NTŘK náměstek pro transformaci a kvalitu řízení PnP příspěvek na péči 

NT nutriční terapie (terapeut) PnŽ příspěvek na živobytí 

NTD nutridrink PP pracovní poměr 
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Zkratka Popis Zkratka Popis 

PPP pedagogicko-psychologická poradna Thp hrudní páteř 

PPP porucha přijmu potravy TI terapeutická izolace 

p.o. per os (ústy) TK tlak krevní 

p.r. per rectum (do konečníku) TK terapeutická komunita 

PROM pasivní rozsah pohybu TMT techniky měkkých tkání 

pr. TP, ZTP, ZTP/P průkazy pro osoby se zdravotním postižením TNO Tým nemocničního ombudsmana 

PT podkožní tuk TO technický odbor 

PTN provozně technický náměstek TS sebevražedný pokus (tentamen suicidii) 

PS pečovatelská služba TT tělesná teplota 

PSSZ Pražská správa sociálního zabezpečení    ung. mast (léková forma) 

PST psychoterapie UO učební obor 

PV parenterální výživa UZ ultrazvuk 

PZD pokoj zvýšeného dohledu ÚMČ Úřad městské části 

PŽK periferní žilní katétr ÚP Úřad práce 

QPR Quality Processes Results (Procesní mapa) V večer, večerní 

R ráno, ranní V vidi (viděl jsem, četl jsem) 

RDG radiodiagnostika (příp. RDG oddělení) VAS vertebroalgický syndrom 

RHB rehabilitace VAS (+ hodnota) vizuální analogová škála bolesti (+ hodnota) 

RL rodný list VD vdovský důchod 

RT rodinná terapie VFA viscerální tuk (Visceral Fat Area) 

RTG rentgen VGP velký glykemický profil 

Ř ředitel VCH vysoké chodítko 

ŘP řidičský průkaz VMA vycházka mimo areál 

s.c. subkutánně (podkožně) VS vrchní sestra 

SD starobní důchod VŠ vysoká škola 

SiD sirotčí důchod VT výkon trestu 

SMM svalová hmota (Skeletal Muscle Mass) VÚ výchovný ústav 

SLTV skupinová léčebná výchova VZJ vzorový jídelní lístek 

SONO sonografie ZD zdravotnická dokumentace 

SOU střední odborné učiliště ZD zvýšený dohled 

SPECT jednofotonová emisní výpočetní tomografie ZP zdravotní pojišťovna 

SPP současný stav psychický (status praesens psychicus) ZŠ základní škola 

SPS současný stav tělesný (status praesens somaticus) ZZ zdravotnické zařízení 

STF socioterapeutická farma ŽL žurnální lékař 

SŠ střední škola ŽLI žurnální lékař internista 

tbl. tableta/y (léková forma) ŽLP žurnální lékař psychiatr 

TD trvalý dohled   

TEN tromboembolická nemoc   

TF tělesné funkce   

TF tepová frekvence   

TH tělesná hmotnost   
 


