'Hand, foot and mouth disease' enterovirová vesikulární stomatitida s exantemem
'Respiratory distress' hos nyfødt dechová
tíseň novorozence
A-hypervitaminose hypervitaminóza A
A-vitaminmangel karence vitaminu A
A-vitaminmangel med andre manifestationer end øjensygd projevy karence
vitaminu A
A-vitaminmangel med andre øjensymptomer oční projevy karence vitaminu A
A-vitaminmangel, følger efter následky
karence vitaminu A
ABO-isoimmunisation af foster og nyfødt ABO izoimunizace plodu
a novorozence
AIDS medførende "wasting syndrome"
nemoc HIV projevující se syndromem
chátrání (wasting syndrome)
AIDS medførende Burkitt's lymfom nemoc HIV s projevy Burkittova lymfomu
AIDS medførende Kaposi's sarkom nemoc HIV s projevy Kaposiho sarkomu
AIDS medførende anden ondartet svulst
i lymf og bloddan væv nemoc HIV
s projevy zhoubných novotvarů lymfatické,krvetvorné a příbuzné tkáně
AIDS medførende andre ondartede svulster nemoc HIV s projevy zhoubných
novotvarů
AIDS medførende andre sygdomme nemoc HIV projevující se mnohočetnými
nemocemi
AIDS medførende andre typer af nonHodgkin's lymfom nemoc HIV s projevy
typů ne-Hodgkinova lymfomu
AIDS medførende encephalopati nemoc
HIV projevující se encefalopatií
AIDS medførende lymfoid interstitiel
pneumonitis nemoc HIV s projevy lymfoidní intersticiální pneumonie
AIDS medførende multiple ondartede
svulster nemoc HIV s projevy mnohočetných zhoubných novotvarů
AIDS medførende ondartet svulst nemoc
HIV s projevy neurčených zhoubných
novotvarů
abdominal actinomykose břišní aktinomykóza
abdominalhernier m gangræn břišní kýla
s gangrénou
abdominalhernier m ileus u gangræn
břišní kýla s neprůchodností bez gangrény

abdominalhernier u ileus eller gangræn
specificerede břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
abdominalia acuta akutní břicho
abdominalia lokaliseret til andre dele af
nedre abdomen bolest umístěná do míst
dolní části břicha
abdominalia lokaliseret til pelvis og perinaeum pánevní a perineální bolest
abdominalia lokaliseret til øvre abdomen
bolest umístěná do horní části břicha
abdominis břicho
ablatio chorioideae odchlípení cévnatky
abnorm chorion og amnion, anden m
følger for fost og nyfødt postižení plodu
a novorozence jinými abnormalitami blan
abnorm glukosebelastning abnormální
test glukózové tolerance
abnorm hårfarve og form former abnormality barvy a střední části vlasů
abnorm hårfarve og hårform abnormalita
barvy a střední části vlasů
abnorm holdning abnormální postoj (držení těla)
abnorm mængde mineral i blod abnormální hladina krevních minerálů
abnorm pupilfunktion ved sygdomme
funkční vady zornice
abnorm pupilfunktion funkční vady zornice
abnorm radiologisk undersøgelse ved
svangrekontrol abnormální radiologický
nález při prenatálním screeningu u matky
abnorm separationsangst i barndom separační úzkostná porucha v dětství
abnorm serumenzymkoncentration abnormální hladina neurčeného sérového
enzymu
abnorm tilstand i gravid livmoder péče
o matku pro abnormality těhotné dělohy
abnorm tilstand i ydre kønsdele og mellemkød ved graviditet péče o matku pro
abnormality vulvy a hráze
abnorm tuberkulinreaktion abnormální
reakce na tuberkulinový test
abnorm urincytologi og urinhistologi abnormální nálezy při cytologickém
a histologickém vyšetření moči
abnorm vægtstigning dosažení abnormální hmotnosti
abnorm vejrtrækning nepravidelnosti dýchání
abnorme biokemiske fund ved svangrekontrol abnormální biochemický nález
při prenatálním screeningu u matky
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abnorme blodprøver abnormální nález
chemismu krve, abnormální nálezy chemismu krve
abnorme cytologiske fund ved svangrekontrol abnormální cytologický nález při
prenatálním screeningu u matky
abnorme faeces former nepravidelnosti
stolice
abnorme fund hos moder ved svangrekontro abnormální nález při prenatálním
screeningu u matky
abnorme fund hos moder ved svangrekontrol abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
abnorme fund i plasmaproteiner abnormality plazmatických bílkovin, abnormalita plazmatické bílkoviny
abnorme fund ved andre endokrine
funktionsundersøgelse abnormální výsledky endokrinních funkčních vyšetření
abnorme fund ved billeddiagn af anden
del af fordøjelsesorg abnormální nálezy
při diagnostickém zobrazení částí trávicí
soustavy
abnorme fund ved billeddiagn af andre
dele af bevægeapparat abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení částí svalové a kosterní soustavy
abnorme fund ved billeddiagn af kranie
abnormální nálezy při diagnostickém
zobrazení lebky a hlavy
abnorme fund ved billeddiagnostik af
andre regioner abnormální nálezy při
diagnostickém zobrazení určených tělních struktur
abnorme fund ved billeddiagnostik af
CNS abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
abnorme fund ved billeddiagnostik af
ekstremitet abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin
abnorme fund ved billeddiagnostik af
hjerte og koronarkar abnormální nálezy
při diagnostickém zobrazení srdce
a koronárního oběhu
abnorme fund ved billeddiagnostik af lever og galdeveje abnormální nálezy při
diagnostickém zobrazení jater
a žlučových cest
abnorme fund ved billeddiagnostik af
urinveje abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů
abnorme fund ved funktionsus af andre
org og organsystemer abnormální výsledky funkčních vyšetření orgánů
a soustav

abnorme fund ved funktionsus af centralnervesystem abnormální výsledky
funkčních vyšetření centrální nervové
soustavy
abnorme fund ved funktionsus af perif
nervesyst og sanseorg abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
abnorme fund ved kardiovaskulær funktionsundersøgelse abnormální výsledky
kardiovaskulárních funkčních vyšetření
abnorme fund ved leverfunktionsundersøgelse abnormální výsledky funkčního
vyšetření jater
abnorme fund ved nyrefunktionsundersøgelse abnormální výsledky funkčních
vyšetření ledvin
abnorme fund ved thyroideafunktionsundersøgelse abnormální výsledky
funkčního vyšetření štítné žlázy
abnorme fund ved urinundersøgelse og
ikke spec abnormální nálezy v moči
abnorme graviditetsprodukter anomálie
plodového vejce
abnorme hæmatologiske fund ved svangrekontrol abnormální hematologický
nález při prenatálním screeningu u matky
abnorme hjerterytmer og ikke specificeret abnormality srdeční činnosti
abnorme hovedbevægelser abnormální
pohyby hlavy
abnorme immunologiske fund abnormální imunologické nálezy v séru
abnorme immunonologiske fund i serum
abnormální imunologické nálezy v séru
abnorme kromosm eller gen fund hos
moder ved svangrekontrol abnormální
chromosomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky
abnorme lungefunktionsundersøgelser
abnormální výsledky funkčních vyšetření
plic
abnorme reflekser abnormální reflexy
abnorme serumenzymkoncentrationer
ikke specificerede abnormální hladiny
sérových enzymů
abnorme tarmlyde abnormální střevní
zvuky
abnorme ufrivillige bevægelser og ikke
specificeret abnormální bezděčné pohyby
abnormitas functionis dento-facialis
funkční dentofaciální abnormality
abnormt fund ved mikrobiologisk undersøgelse af urin abnormální nálezy při
mikrobiologickém vyšetření moči
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abscessus mediastini absces mezihrudí
abscessus periapicalis dentis m fistel periapikální absces s dutinou
abscessus periapicalis dentis u fistel periapikální absces bez dutiny
abscessus prostatae absces prostaty
abscessus recti absces konečníku
abscessus renalis et perirenalis ledvinný
a perinefrický absces
abscessus retropharyngealis et parapharyngealis retrofaryngeální
a parafaryngeální absces
abscessus urethrae absces močové trubice
abscessus vulvae absces vulvy
abscessus, furunculus et carbunculus nasi absces, furunkl a karbunkl nosu
abstinenssympt ved terapeutisk brug af
medicin hos nyfødt abstinenční syndrom
při terapeutickém podávání léčiv novorozenci
abstinenssymptomer hos nyfødt ved narcomania matris novorozenecké abstinenční syndromy u toxikománie matky
abstinenstilstand odvykací stav
abusus alcoholi matris med følger for
foster og nyfødt postižení plodu
a novorozence užíváním alkoholu matkou
abusus tabaci matris med følger for foster og nyfødt postižení plodu
a novorozence užíváním tabáku matkou
ac u ang lokalis u blødning ell perf akutní
bez krvácení nebo perforace
acanthamoebiasis akantamoebóza
acantholyse akantolytické nemoc
acetonuria acetonurie
achalasia cardiae achalazie kardie
achondrogenesis achondrogenesis
achondroplasia achondroplazie
achromatopsia nedostatečné barevné vidění
acidosis metabolica tarda neonati pozdní
metabolická acidóza u novorozence
acne conglobata acne conglobata
acne infantilis dětská akné
acne keloides akné keloidní
acne tropica acne tropica
acne varioliformis acne varioliformis
acne vulgaris acne vulgaris
acné excoriée des jeunes filles acne excoriée
acrodermatitis chronica atrophicans
acrodermatitis chronica atrophicans
acrodermatitis continua acrodermatitis
continua

abnormt graviditetsprodukt anomálie
plodového vejce
abnormt opspyt abnormální sputum
abnormt plasma alphafoetoprotein abnormalita alfafetoproteinu
abnormt plasmaalbumin abnormalita albuminu
abnormt plasmaglobulin abnormalita globulinu
abnormt vægttab abnormální ztráta hmotnosti
abortus imminens hrozící potrat
abrasio dentium nadměrné ožvýkání zubů
abscesser i pharynx absces hltanu
abscessus ani absces řiti
abscessus anorectalis anorektální absces
abscessus auris ext absces zevního ucha
abscessus cutis furunculus et carbunculus capitis kožní absces, furunkl
a karbunkl
abscessus cutis furunculus et carbunculus colli kožní absces, furunkl a karbunkl
krku
abscessus cutis furunculus et carbunculus extremitatis kožní absces, furunkl
a karbunkl končetiny
abscessus cutis furunculus et carbunculus faciei kožní absces, furunkl
a karbunkl obličeje
abscessus cutis furunculus et carbunculus reg glutaealis kožní absces, furunkl
a karbunkl hýždě
abscessus cutis furunculus et carbunculus trunci kožní absces, furunkl
a karbunkl trupu
abscessus cutis, furunculus et carbunculus kožní absces, furunkl a karbunkl
abscessus epiduralis et subduralis extradurální a subdurální absces
abscessus et granuloma intracraniale intrakraniální absces a granulom
abscessus et granuloma intraspinale intraspinální absces a granulom
abscessus glandulae salivaris absces slinné žlázy
abscessus glandulae vestibularis majoris
Bartholini absces Bartholiniho žlázy
abscessus hepatis absces jater
abscessus intestini absces střeva
abscessus intrasphinctericus ani intrasfinkterický absces
abscessus ischiorectalis ischiorektální
absces
abscessus lienis absces sleziny
abscessus mammae lactationis absces
prsu spojený s porodem
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acrodermatitis papulosa infantilis dětská
papulární akrodermatitida [GiannotiovaGrostiova]
actinomycetoma aktinomycetom
acutum m både blødning og perforation
akutní s krvácením i s perforací
acutum m både blødning og per akutní
s krvácením i s perforací
acutum m blødning akutní s krvácením
acutum m perforation akutní s perforací
acutum u ang lokalis m blødning og perfor akutní s krvácením i s perforací
acutum u angivet lokalis m blødning
akutní s krvácením
acutum u angivet lokalis m perforatio
akutní s perforací
acutum u blødning eller perforation
akutní bez krvácení nebo perforace
acutum u blødning eller perf akutní bez
krvácení nebo perforace
adenosin deaminase ADA mangel nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
adenoviral enteritis adenovirová enteritida
adenoviral infektion adenovirová infekce
adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
blandede smíšené poruchy chování
a emocí
adfærdsforstyrrelse begrænset til familiesammenhæng porucha chování vázaná
na vztahy k rodině
adfærdsforstyrrelse porucha chování
adfærdsforstyrrelser poruchy chování
adhaesiones auris mediae adhezivní proces středního ucha
adhaesiones intestini m ileus střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
adhaesiones peritonei pelvis efter kirurgi
srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
adhaesiones peritonei pelvis feminae pánevní peritoneální srůsty u žen
adhaesiones peritonei srůsty pobřišnice
adhaesiones vaginales postoperativae pooperační srůsty pochvy
adhærencer og rifter i iris og corpus ciliare srůsty a trhliny duhovky a řasnatého
tělesa
adrenogenitalt syndrom adrenogenitální
porucha
adult respiratory distress syndrom syndrom respirační tísně dospělých
adult type typu dospělých
affektion af øjelåg ved andre infektiøse
sygd klass ansted postižení očního víčka
při infekčních nemocech zařazených jinde
affektion af øjelåg postižení očního víčka

affektiv sindslidelse anden, enkeltepisode
jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)
affektiv sindslidelse anden, periodisk periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)
affektiv sindslidelse eller tilstand afektivní poruchy (poruchy nálady)
affektiv sindslidelse afektivní porucha (porucha nálady)
afferent loop syndrome syndrom slepé
kličky
afhængighed af andre hjælpemidler og apparater závislost na pomocných přístrojích a pomůckách
afhængighed af aspirator závislost na aspirátoru
afhængighed af hjælpemiddel eller apparat uden specifik závislost na neurčeném pomocném přístroji a pomůcce
afhængighed af kørestol závislost na pojízdném křesle
afhængighed af renal dialyse závislost na
renální dialýze
afhængighed af respirator závislost na respirátoru
afhængighedssyndrom syndrom závislosti
afhængigt familiemedlem, som behøver
pleje i hjemmet závislý příbuzný, který
potřebuje domácí péči
afklemningssyndrom i skulder syndrom
naraženého ramene
afrivning af andre dele af abdomen,
lænd og bækken traumatická amputace
částí břicha, dolní části zad a pánve
afrivning af andre dele af fod traumatická
amputace částí nohy pod kotníkem
afrivning af andre dele af hoved traumatická amputace částí hlavy
afrivning af andre dele af håndled og
hånd traumatická amputace částí zápěstí
a ruky
afrivning af dele af hoved traumatická
amputace neurčené části hlavy
afrivning af flere legemsdele mnohočetné
traumatické amputace
afrivning af fod traumatická amputace nohy pod kotníkem
afrivning af håndled og hånd traumatická
amputace zápěstí a ruky
afrivning af skulder og overarm traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
afrivning af underarm traumatická amputace předloktí
agalactia agalakcie
agalactia artificialis potlačená laktace
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