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PACHY měření tloušťky rohovky (pachymetrie)
PD pupillar distance (vzdálenost zornic)
PDR proliferativní diabetická retinopatie
PEX pseudoexfoliace
PGOÚ primární glaukom s otevřeným úhlem
PGUÚ primární glaukom s uzavřeným úhlem
PION  zadní ischemická neuropatie optiku  

(posterior ischemic optic neuropathy)
PKP perforující keratoplastika
PMMA polymetylmetakrylát
POAG primární glaukom s otevřeným úhlem
PORN progresivní zevní retinální nekróza
PPV pars plana vitrectomy
PRELEX  presbyopická výměna čočky (presbyopic lens 

exchange)
PRF panretinální koagulace
PRK  fotorefrakční keratektomie (photorefractive 

keratectomy)
PTK  fototerapeutická keratektomie (phototerapeutic 

keratectomy)
PUK periferní ulcerózní keratitida
PVR proliferativní vitreoretinopatie

ReLEx SMILE small incision lenticule extraction
RLE výměna čiré čočky (refractive lens extraction)
RPE  retinální pigmentový epitel  

(retinal pigment epithelium)
RVO okluze retinální žíly (retinal vein occlusion)

SE sférický ekvivalent
sf sféra
SLT selektivní laserová trabekuloplastika
SO silikonový olej

TE trabekuloplastika
TZN terč zrakového nervu

ung mast (unguentum)
USG ultrazvuk
UZ ultrazvuk

VA zraková ostrost (visual acuity)
VD  vzdálenost mezi brýlovou čočkou a vrcholem rohovky 

(vertex distance)
VEGF  endotelový růstový faktor (vascular endotelial growth 

factor)
VEP  zrakově evokované potenciály (visually evokated 

potencial)
VHL von Hippelův–Lindauův syndrom
ILM vnitřní limitující membrána (internal limit membrane)
VMTS vitreomakulární trakční syndrom
VPM věkem podmíněná makulopatie
VPMD věkem podmíněná makulární degenerace

W‑W (průměr rohovky) white to white
WTW (průměr rohovky) white to white

YAG yttrium – aluminium – garnet

ZN zrakový nerv
ZO zraková ostrost
ZP zorné pole

  Online vyhledávač lékařských zkratek je dostupný na stránkách www.kapitoly-online.cz

Oftalmologické 
zkratky

Přehled  
nejčastěji užívaných 

oftalmologických  
zkratek 2019

Umožňujeme 
lidem prožívat 

lepší dny
S

T

U

V

Z

R W

Y

P



Vzhledem k  rozvoji technologií a  léčebných přístupů se neustále objevují nová slovní spojení. Velmi 
často se jedná o víceslovné anglicko‑česko‑latinské výrazy. Požadavek na urychlení komunikace nás 
vede k  jejich zkracování, přičemž se nově vzniklé zkratky nebo akronymy standardizují a  stávají se 
ne odmyslitelnou součástí každodenní praxe. Přesto se může stát, že pro lékaře z  jiného oboru jsou 
neznámé nebo nesrozumitelné. Následující seznam se snaží obecnou informaci doplnit. Není zdaleka 

konečný a je reálným zájmem autorů, aby byl trvale doplňován.

DRPE difuzní retinální pigmentová epiteliopatie
DSAEK  zadní lamelární keratoplastika (descemet´s stripping 

automated endothelial keratoplasty)

ECD hustota endotelových buněk (endotelium cell density)
EKC epidemická keratokonjunktivitida
EO endokrinní orbitopatie
EOG elektrookulografie
ERG elektroretinografie
ERM epiretinální membrána

FAF fundus autofluorescence
FAG fluorescenční angiografie
FAZ foveolární avaskulární zóna
FDA  Americký úřad pro kontrolu léčiv a potravin (Food and 

Drug Administration)
FECD Fuchsova endotelová dystrofie rohovky
FHI Fuchsova heterochromní iridocyklitida
FK fotokoagulace
FLACS  operace katarakty asistovaná femtosekundovým 

laserem
FS femtosekundový

GPC gigantopapilární keratokonjunktivitida
gtt kapky (guttae)

HOA aberace vyššího řádu (high order aberation)
HRT heidelberský retinální tomograf
HSV herpes simplex virus
HZO herpes zoster ophthalmicus
HZV herpes zoster virus

ICE iridokorneální endoteliální syndrom
ICG indocyaninová zeleň (indocyanin green)
IMD idiopatická makulární díra
IMU intermediální uveitida
INO internukleární oftalmoplegie
IOČ intraokulární čočka
IOL intraocular lens (nitrooční čočka)
IRMA intraretinální mikrovaskulární abnormality

ISNT inferior‑superior‑nasal‑temporal
IT iridotomie

KCE keratoconjunctivitis epidemica
KCS keratoconjunctivitis sicca
KČ kontaktní čočka
KSME klinicky signifikantní makulární edém (diabetický)

LASEK laser asisted subepitelial keratectomy
LASIK laser in situ keratomileusis
LC lamina cribrosa
LFK laserová fotokoagulace
LRI limbální relaxační incize

MA mikroaneuryzma
MMC mitomycin C
MP městnavá papila

NCT nitrooční cizí těleso
Nd:YAG laser neodymium ytrium argon laser
NOČ nitrooční čočka
NPDR nonproliferativní diabetická retinopatie
NRK normální retinální korespondence
NSA nesteroidní antiflogistika
NT nitrooční tlak
NTG normotenzní glaukom
NV neovaskularizace
NVD neovaskularizace disku (terče zrakového nervu)
NVS neovaskularizace sítnice

OCP oční jizevnatý pemfigoid  
 (ocular cicatrical pemfigoid)
OCT optická koherenční tomografie
OCTA optická koherenční tomografická angiografie
OL oko levé
OP oko pravé
OS oko levé (oculus sinister)
OVD ocular viscosurgical devices

ACD hloubka přední komory (anterior chambre depth)
add addice (přidání dioptrií pro vidění do blízka)
AG angiografie
AION  přední ischemická neuropatie optického nervu (anterior 

ischemic optic neuropathy)
AK arkuátní keratotomie (astigmatická)
ALK automatizovaná lamelární keratoplastika
ANA antinukleální protilátky
ANCA protilátky proti cytoplazmě neutrofilů
APMPPE  akutní zadní multifokální plakoidní pigmentová 

epiteliopatie
ARK abnormální retinální korespondence
ARMD  věkem podmíněná makulární degenerace (age related 

macular degeneraion)
ARN akutní retinální nekróza
ARPE akutní retinální pigmentová epitelitida
ARR  odchlípená sítnice s trhlinou (amotio retinae 

rhegmatogenes)
AS‑OCT předně segmentová optická koherenční tomografie
AT aplanační tonometrie
ATB antibiotika
AV arteriovenózní
Ax osa (axis)
AZOOR akutní zonální okultní zevní retinopatie

BAK benzalkonium chlorid
BM Bruchova membrána
BRAO  větvová okluze centrální sítnicové tepny (branch retinal 

artery occlusion)
BRVO  větvová okluze centrální sítnicové žíly (branch retinal 

vein occlusion)
BSS vyvážený solný roztok (balanced salt solution)
BT bezkontaktní tonometrie

BUT break‑up time
BVD Bestova viteliformní dystrofie

C/D  poměr exkavace k velikosti disku zrakového nervu 
(cup/disc ratio)

CAR  etinopatie spojená s karcinomem 
(carcinoma‑associated retinopathy)

CCT centrální tloušťka rohovky (central corneal thickness)
CK konduktivní keratoplastika
CLE extrakce čiré čočky (clear lens extraction)
CME cystoidní makulární edém
CMV cytomegalovirus
CNV choroidální neovaskularizace
CRAO  okluze centrální sítnicové tepny (central retinal artery 

occlusion)
CRD dystrofie čípků a tyčinek (cone‑rod dystrophy)
CRT centrální sítnicová tloušťka (central retinal thickness)
CRVO  okluze centrální sítnicové žíly (central retinal vein 

occlusion)
Cs‑A cyklosporin A
CSCHR centrální serózní chorioretinopatie
CXL corneal crosslinking
cyl cylindr
CZO centrální zraková ostrost

DALK  hluboká přední lamelární keratoplastika  
(deep anterior lamellar keratoplasty)

DLK difuzní lamelární keratitida
DME diabetický makulární edém
DMEK  zadní lamelární keratoplastika  

(descemet´s membrane endothelial keratoplasty)
DR diabetická retinopatie
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