1. kraniaalnärvi haigusseisund poruchy
čichového nervu
12. kraniaalnärvi haigusseisund poruchy
podjazykového nervu
21–hüdroksülaasi vaegus vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem
enzymů
46,XX sugunäärme triipalgetega pravý
hermafrodit 46, XX
46,XY sugunäärme triipalgetega pravý
hermafrodit 46, XX
A-1–antitrüpsiini vaegus poruchy metabolismu plazmatických bílkovin
A-hemofiilia dědičný nedostatek faktoru
VIII
A-hüpervitaminoos hypervitaminóza A
A-hüpovitaminoos karence vitaminu A
a-rühma hüperlipideemia čistá hypercholesterolemie
A-viirushepatiit maksakoomaga hepatitida
A s hepatálním kómatem
A-viirushepatiit maksakoomata hepatitida
A bez hepatálního kómatu
A-vitamiinivaegus karence vitaminu A
A-vitamiinivaegus Bitot' laikude ja sidekesta kseroosiga karence vitaminu
A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
A-vitamiinivaegus keratomalaatsiaga karence vitaminu A s keratomalacií
A-vitamiinivaegus sarvkesta haavandi ja
kseroosiga karence vitaminu A s ulcerací
rohovky a xerózou
A-vitamiinivaegus sarvkesta kseroftalmiliste armidega karence vitaminu
A s xeroftalmickými jizvami rohovky
A-vitamiinivaegus sarvkesta kseroosiga
karence vitaminu A s xerózou rohovky
A-vitamiinivaegus sidekesta kseroosiga karence vitaminu A s xerózou spojivky
A-vitamiinivaegus videvinägevusepäevipimedusega karence vitaminu A se
šeroslepostí
A-vitamiinivaeguse oční projevy karence vitaminu A
A-vitamiinivaeguse projevy karence vitaminu A
A-vitamiinivaeguse jääknähud následky
karence vitaminu A
A-vitamiinivaeguse tekkene follikulaarne
keratoos projevy karence vitaminu A
A-vitamiinivaeguse tekkene kserodermia
projevy karence vitaminu A
ABO sobimatusereaktsioon ABA inkompatibilní reakce
AC globuliini vaegus dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů

AIDS-iga seotud kompleks onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
aafrika trüpanosomiaas africká trypanosomóza
aarskogi sündroom vrozené malformační
syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
aasia skistosomiaas schistosomóza způsobená krevničkami
aastaringne allergiline riniit alergická rýma
abaluu ja ülajäseme pikad luud lopatka
a dlouhé kosti horní končetiny
abaluu ölanukijätke vöi ölanukimurd zlomenina lopatky
abaluukeha vöi abaluukaela murd zlomenina lopatky
abaluumurd zlomenina lopatky
abdominaal- ja intestinaaltümpanism flatulence a příbuzné stavy
abdominaalsed (seina-)liited srůsty pobřišnice
abdominopelviin- abstsess akutní peritonitida
abeetalipoproteineemia nedostatek lipoproteinu
abistatud sünnitus operativní porod jediného plodu
abistatud üksiksünnitus operativní porod
jediného plodu
abordi-, emakavälise raseduse ja heidikraseduse järgne emboolia embolie po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
abordi-, emakavälise raseduse ja heidikraseduse järgne neerupuudulikkus selhání
ledvin po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
abordi-, emakavälise raseduse ja heidikraseduse järgne täpsustamata tüsistus
komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
abordi-, emakavälise raseduse ja heidikraseduse järgsed tüsistused komplikace po
potratu, mimoděložním těhotenství a mola
hydatidosa
abordi-, emakavälise raseduse ja heidikraseduse järgsed komplikace po potratu,
mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
abordi-, emakavälise raseduse ja heidikraseduse järgsed žilní komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
abort potrat
abortiivkatk formy moru
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absoluutne glaukoom degenerativní stavy
očního bulbu
abstsedeeruv pea perifollikuliit zánět kolem
míšků mazových a vlasových
Achilleuse köölusepöletik zánět Achillovy
šlachy
Achilleuse limapaunapöletik zánět Achillovy šlachy
addiktsioonipotentsiaaliga ravimite leid
veres nález jiných drog s možným návykem v krvi
addisoni aneemia anémie z nedostatku vitamínu B12 způsobená nedostatkem vnitřního faktoru
addisoni töbi primární insuficience kůry
nadledvin
addisoni töve kriis addisonská krize
adenofibromatoosne prostatahüpertroofia
zbytnění prostaty
adenohüpofüüsi hormoonid hormony
a syntetické náhrady
adenoidid zadní stěna nosohltanu
adenomüoos endometrióza dělohy
adenosiin-deaminaasi [ADA] vaegus nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
adenoviirus adenovirus
adenoviirusenteriit adenovirová enteritida
adenoviirusentsefaliit adenovirová encefalitida
adenoviirusmeningiit adenovirová meningitida
adenoviirusmeningiit meningitida při virových nemocech
adenoviirusmeningoentsefaliit adenovirová
encefalitida
adenoviirusnakkus infekční onemocnění
adenoviiruspneumoonia adenovirová pneumonie
adhesiivne keskkörvahaigus adhezivní proces středního ucha
adhesiivne otiit adhezivní proces středního
ucha
adiaspiromükoos mykózy
adiposogenitaalne düstroofia poruchy podvěsku mozkového
adrenogenitaalne haigusseisund adrenogenitální porucha
adrenogenitaalne sündroom adrenogenitální porucha
adrenogenitaalsed häired adrenogenitální
porucha
adrenokortikaalne liigaktiivsus zvýšená aktivita kůry nadledvin
adrenokortikaalpuudulikkus adrenokortikální insuficience

adrenoleukodüstroofia [Addison-Schilder]
poruchy metabolismu mastných kyselin
aeglane viirusnakkus atypické virové infekce centrální nervové soustavy
aeglane vililase kasv pomalý růst plodu
aeglased südamelöögid bradykardie
aeglus ja halb kontaktivöime {Slowness
and poor responsiveness} zpomalenost
a chabé reagování
aeroobsete gram-negatiivsete bakterite
tekkene kopsupöletik pneumonie způsobená jinou aerobní gramnegativní bakterií
aerosinusiit barotrauma dutin
aevastamine {Sneezing} kýchání
afaasia koos epilepsiaga získaná afázie
s epilepsií (Landau-Kleffner)
aflatoksiini ja toitu saastavate mükotoksiinide toksiline toime toxický účinek aflatoxinu a mykotoxinových kontaminací potravy
aftoosne stomatiit (suur; väike) recidivující
afty
agammaglobulineemia immunoglobuliinikandjate B-lümfotsüütidega hypogamaglobulinemie rodinně se nevyskytující
aganglionoos Hirschsprungova nemoc
agorafoobia agorafobie
agranulotsütaarangiin agranulocytóza
agranulotsütoos agranulocytóza
ahvide B-töbi herpetická encefalitida
ahviplasmoodiumide-malaaria malárie
způsobená opičími plasmodii
ahviröuged opičí neštovice
ainevahetushäire poruchy metabolismu
ainevahetushäiretega rasedusaegne liigoksendamine hyperemesis gravidarum
s poruchou metabolismu
ainevahetuslik atsidoos acidóza
ainult pindluumurd zlomenina samotné
kosti lýtkové
ainult prometafaasis nähtavad deletsioonid delece patrná pouze v prometafázi
ainult prometafaasis nähtavad kahekordistused duplikace patrná pouze
v prometafázi
ajaliselt täpsustamata eklampsia eklampsie
neurčená do časového období
aju difuusne vigastus difúzní poranění mozku
aju koldeline vigastus ložiskové poranění
mozku
aju-seljaajuvedeliku [liikvori] leidude hälbed abnormální nálezy v mozkomíšním
moku
ajukahjustuse ja -haigusega mitteseostatavad püsivad isiksusemuutused přetrváva-
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jící změny osobnosti, bez vztahu
k poškození n. nemoci mozku
ajukelmed mozkomíšní pleny
ajukelmed meningy
ajukelmed pleny
ajukelmete ebaselge vöi teadmata loomusega kasvaja novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen
ajukelmete healoomuline kasvaja nezhoubný novotvar mozkomíšních plen
ajukelmete pahaloomuline kasvaja zhoubný novotvar mozkomíšních plen
ajukelmetuberkuloom nitrolební
a nitropáteřní hlíza a granulom při nemocech
ajukestade haigusseisundid nemoci mozkových a míšních plen
ajukestade tuberkuloom meningeální tuberkulom
ajukommotsioon [ajuvapustus] otřes mozku
ajukoore nägemispiirkonna vigastus poranění nervu a drah zrakového nervu
ajuripats hypofýza
ajuripats podvěsek mozkový
ajusilla tsentraalne müelinolüüs myelinolýza mozkového mostu
ajusong encefalokéla
ajutüve insuldi sündroom syndrom cévního
postižení mozkového kmene
ajutüvi mozek infratentoriální
ajutüvi mozkový kmen
ajuvatsake mozek supratentoriální
ajuvatsake mozková komora
akantamöbiaas akantamoebóza
akantamööbkeratokonjunktiviit akantamoebóza
akantamööbkonjunktiviit akantamoebóza
akantolüütiline haigusseisund akantolytické
onemocnění
akantotsefaliaas helmintóza
akatalaasia [Takahara] vady katalázy
a peroxydázy
akne akné
aknekeloid akné keloidní
akommodatsiooni parees poruchy akomodace
akommodatsiooni spasm poruchy akomodace
akommodatsioonihäired poruchy akomodace
akondrogenees achondrogenesis
akondroplaasia [köhrevaegmoodustus]
achondroplazie
akromegaalia ja hüpofüsaarne liigkasv
akromegalie a pituitární gigantismus

akromegaaliaga seonduv artropaatia
akromegalie a pituitární gigantismus
akrotseefalopolüsündaktüülia vrozené malformační syndromy postihující převážně
vzhled obličeje
akrotseefalosündaktüülia [Apert] vrozené
malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje
akrotsüanoos nemoci periferních cév
aksapuudulikkus selhání jater
aksillaar- [kaenla]arteri vigastus poranění
podpažní – axilární – tepny
aktiivne vöi äge reumaatiline südamehaigus akutní revmatická choroba srdeční
aktiivsus- ja tähelepanuhäire porucha aktivity a pozornosti
aktinomükoos aktinomykóza
aktinomükoosi formy aktinomykózy
aktinomütsetoom aktinomycetom
aktinomüütses-septitseemia aktinomykotická septikémie
akustiline trauma účinky hluku na vnitřní
ucho
alaäge (aktiivne) lame lihhen subakutní (aktivní) lichen planus
alaäge erütematoosluupus subakutní kožní
lupus erythematodes
alaäge ja krooniline melioidoos subakutní
nebo chronická melioidóza
alaäge ja krooniline vulviit subakutní
a chronická vulvitida
alaäge lümfotsüütleukeemia subakutní lymfocytární leukemie
alaäge monotsüütleukeemia subakutní monocytická leukemie
alaäge müeloidleukeemia subakutní myeloidní leukemie
alaäge nekrootiline müelopaatia cévní
myelopatie
alaäge nekrotiseeruv entsefalopaatia
[Leigh] degenerativní nemoci nervové soustavy
alaäge nekrotiseeruv müeliit subakutní
nekrotizující myelitida
alaäge osteomüeliit subakutní osteomyelitida
alaäge segasusseisund vöi deliirium delirium
alaäge tür[e]oidiit subakutní tyroiditida
alaäge vulvovaginiit subakutní a chronická
vaginitida
alagille'i sündroom vrozené vady jater
alahuul, huulepuna-piirkond dolní ret,
zevní
alahuul, huulepunaserv dolní ret, zevní
alahuul, kida dolní ret, vnitřní strana
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