abcès amibien du foie amébový jaterní
absces
abcès anal absces řiti
abcès ano-rectal anorektální absces
abcès cutané, furoncle et anthrax kožní
absces, furunkl a karbunkl
abcès de l'intestin absces střeva
abcès de l'oreille externe absces zevního
ucha
abcès de la gaine du tendon absces šlachové
pochvy
abcès de la glande de Bartholin absces
Bartholiniho žlázy
abcès de la prostate absces prostaty
abcès de la rate absces sleziny
abcès de la vulve absces vulvy
abcès des bourses séreuses absces burzy
abcès des glandes salivaires absces slinné
žlázy
abcès du foie absces jater
abcès du médiastin absces mezihrudí
abcès du pharynx absces hltanu
abcès du poumon absces plic
abcès du sein associé à l'accouchement
absces prsu spojený s porodem
abcès du thymus absces thymu
abcès et granulome intracrâniens intrakraniální absces a granulom
abcès et granulome intrarachidiens intraspinální absces a granulom
abcès et kyste phaeohyphomycosiques
sous-cutanés podkožní feomykotický
absces a cysta
abcès extra-dural et sous-dural extradurální
a subdurální absces
abcès intrasphinctérien intrasfinkterický
absces
abcès ischio-rectal ischiorektální absces
abcès parapharyngé et rétropharyngé retrofaryngeální a parafaryngeální absces
abcès périapical avec fistule periapikální
absces s dutinou
abcès périapical sans fistule periapikální
absces bez dutiny
abcès phaeohyphomycosique du cerveau
feomykotický absces mozku
abcès rectal absces konečníku
abcès rénal et périrénal ledvinný
a perinefrický absces
abcès urétral absces uretry
abdomen břicho
abrasion des dents abraze zubů
absence acquise d'une partie de la tęte et
du cou chybění části hlavy a krku

absence à la fois de membres supérieurs et
inférieurs chybění horních a dolních končetin
absence d'autres organes des voies urinaires chybění jiných částí močového
ústrojí
absence d'autres organes chybění jiných
orgánů
absence d'autres parties de l'appareil digestif chybění jiných částí trávicí soustavy
absence d'iris chybění duhovky
absence d'organe génital chybění pohlavního orgánu
absence d'ovaire chybění vaječníku
absence d'un (des) membre (s) inférieur (s)
úplné chybění dolní (-ch) končetin (-y)
absence d'un (des) membre (s) supérieur
(s) úplné chybění horní (-ch) končetin (-y)
absence d'un des membres de la famille
chybění člena rodiny
absence d'un membre inférieur, au niveau
du genou ou au-dessous chybění nohy
v nebo pod kolenem
absence d'un membre inférieur, au-dessus
du genou chybění nohy nad kolenem
absence d'un membre supérieur au-dessus
du poignet chybění horní končetiny nad
zápěstím
absence de doigt chybění prstu ruky
absence de l'appareil lacrymal chybění slzného ústrojí
absence de l'avant-bras et de la main chybění obou předloktí a ruky
absence de la cuisse et de la jambe, pied
présent chybění stehna a holeně
s přítomností nohy
absence de la jambe et du pied chybění
obou holení a nohou
absence de la main et de doigt chybění ruky
a prstu
absence de la vessie et de l'urètre chybění
močového měchýře a močové trubice
absence de main et poignet chybění ruky
a zápěstí
absence de mamelon chybění bradavky
absence de membre chybění končetin
absence de partie d'estomac chybění části
žaludku
absence de pied et cheville orteil (s) chybění nohy pod kotníkem a kotníku
absence de poumon chybění plíce
absence de rein chybění ledviny
absence de sein chybění prsu
absence de sein avec absence de mamelon
chybění prsu s chyběním bradavky
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absence de services médicaux à domicile
lékařské služby, které nelze poskytnout
doma
absence de trompe d'Eustache chybění Eustachovy trubice
absence de vagin chybění pochvy
absence des deux membres inférieurs chybění obou dolních končetin
absence des deux membres supérieurs
chybění obou horních končetin
absence du bras et de l'avant-bras, main
présente chybění nadloktí a předloktí
s přítomností ruky
absence du pavillon de l'oreille chybění
(ušního) boltce
absence du testicule chybění varlete
absence et hypoplasie de l'artère ombilicale chybění a hypoplazie pupeční artérie
absence ou perte de désir sexuel nedostatek
nebo ztráta sexuální žádostivosti
absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) chybění a zúžení (zevního) zvukovodu
abus de substances n'entraînant pas de
dépendance zneužívání látek nezpůsobujících závislost
acanthamoebiose akantamoebóza
acantholyse akantolytické onemocnění,
akantolytická onemocnění
acanthosis nigricans acanthosis nigricans
acariases akarióza (napadení roztoči)
accentuation de certains traits de la personnalité zdůraznění rysů osobnosti
accélération de la vitesse de sédimentation
zvýšená rychlost sedimentace červených
krvinek
accident de transport dopravní nehoda
accident ischémique cérébral transitoire
přechodný mozkový ischemický záchvat
accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et
bilatéraux syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
accident vasculaire cérébral cévní příhoda
mozková
accidents de transport précisés určené dopravní nehody
accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés přechodné
mozkové ischemické záchvaty a příbuzné
syndromy
accouchement avant terme předčasný porod
accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku

accouchement compliqués d'autres signes
de détresse foetale porod komplikovaný
jinými důkazy tísně plodu
accouchement compliqués d'un prolapsus
du cordon porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku
accouchement compliqués d'une anomalie
du cordon ombilical porod komplikovaný
poruchou pupečníku
accouchement compliqués d'une anomalie
du rythme cardiaque du foetus avec
présence de méconium dans le liquide
amniotique porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem
v plodové vodě
accouchement compliqués d'une anomalie
du rythme cardiaque du foetus porod
komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev)
accouchement compliqués d'une autre
forme d'enchevètrement du cordon porod komplikovaný zauzlením pupečníku
accouchement compliqués d'une brièveté
du cordon porod komplikovaný krátkým
pupečníkem
accouchement compliqués d'une circulaire
du cordon, avec compression porod
komplikovaný pupečníkem kolem krku
s kompresí
accouchement compliqués d'une détresse
foetale porod komplikovaný tísní plodu
accouchement compliqués de la présence
de méconium dans le liquide amniotique porod komplikovaný mekoniem
v plodové vodě
accouchement compliqués de lésions
vasculaires du cordon porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku
accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse foetale porod
komplikovaný biochemickým důkazem
tísně plodu
accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon porod komplikovaný vasa praevia
accouchement d'un foetus viable après
grossesse abdominale porod živého plodu
při abdominálním těhotenství
accouchement par association d'un forceps
et d'une ventouse porod kombinací kleští
a vakuumextrakcí
accouchement par césarienne avec hystérectomie porod císařským řezem
s hysterektomií
accouchement par césarienne d'urgence
neodkladný (krizový) císařský řez
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acétonurie acetonurie
achalasie du cardia achalazie kardie
achondrogénésie achondrogenesis
achondroplasie achondroplazie
acides corrosifs et substances similaires žíravé (leptavé) kyseliny a látky podobné
kyselinám
acidose acidóza
acidose métabolique tardive du nouveauné pozdní metabolická acidóza
u novorozence
acné akne
acné chéloïde akne keloidní
acné conglobata acne conglobata
acné excoriée des jeunes filles acne excoriée
acné infantile dětská akne
acné rosacée rosacea
acné tropicale acne tropica
acné varioliforme acne varioliformis
acné vulgaire acne vulgaris
acouphènes ušní šelesty
acrodermatite chronique atrophiante
acrodermatitis chronica atrophicans
acrodermatite continue de hallopeau acrodermatitis continua
acrodermatite érythématopapuleuse infantile dětská papulární akrodermatitis
acromégalie et gigantisme akromegalie
a pituitární gigantismus
acromial nadpažkový
acromion nadpažek
acte non effectué výkon neproveden
actinomycétome aktinomycetom
actinomycose aktinomykóza
actinomycose abdominale břišní aktinomykóza
actinomycose cervico-faciale cervikofaciální aktinomykóza
actinomycose pulmonaire plicní aktinomykóza
actinoréticulose retikuloid ze záření
activité sexuelle excessive nadměrné sexuální nutkání
actuellement en rémission v současné době
v remisi
adénofibrose du sein fibroadenóza prsu
adénopathie zvětšené mízní uzliny
adénopathie tuberculeuse périphérique tuberkulózní periferní lymfadenopatie
adénopathies généralisées celkové zvětšení
mízních uzlin
adénopathies localisées lokalizované zvětšení mízních uzlin
adénovirus adenovirus
adhérences de l'intestin (brides) střevní adheze (pruhy)

accouchement par césarienne programmée
plánovaný císařský řez
accouchement par césarienne porod císařským řezem
accouchement par extraction pneumatique
ventouse porod vakuumextrakcí
accouchement par forceps (moyen) à la
partie moyenne de l'excavation porod
středními kleštěmi
accouchement par forceps bas porod kleštěmi východovými
accouchement par voie vaginale après une
césarienne vaginální porod následující po
dřívějším císařském řezu
accouchement retardé après rupture artificielle des membranes prodloužený porod po arteficiálním protržení plodových
blan
accouchement retardé après rupture spontanée ou non prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan
accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd.
accouchement spontané par présentation
du siège spontánní porod koncem pánevním
accouchement spontané par présentation
du sommet spontánní porod záhlavím
accouchement unique operativní porod jediného plodu
accouchement unique et spontané spontánní porod jediného dítěte
accouchements multiples porod plodů,
kombinací metod při vícečetném těhotenství, porod při vícečetném těhotenství
accouchements multiples, tous avec forceps et ventouse porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném
těhotenství
accouchements multiples, tous par césarienne porod všech plodů císařským řezem
při vícečetném těhotenství
accouchements multiples, tous spontanés
spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství
accouchements par forceps porod kleštěmi
accouchements par le siège operativní porod konce pánevního
accouchements uniques et spontanés spontánní porod jediného dítěte
accouchements uniques par césarienne porod jediného plodu císařským řezem
accouchements uniques operativní porod
jediného plodu
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affection de l'oreille onemocnění ucha
affection de l'oreille externe onemocnění
zevního ucha
affection de l'urètre onemocnění močové
trubice
affection de la choroïde onemocnění cévnatky
affection de la conjonctive onemocnění spojivky, nemoc spojivky
affection de la cornée nemoc rohovky, onemocnění rohovky
affection de la gencive et de la cręte alvéolaire édentée onemocnění dásně
a bezzubého alveolárního hřebene
affection de la glande de Bartholin nemoc
Bartholiniho žlázy
affection de la moelle épinière nemoc míchy
affection de la papille optique onemocnění
terče zrakového nervu
affection de la peau et du tissu cellulaire
sous-cutané liée à une irradiation onemocnění kůže a podkožního vaziva
v souvislosti se zářením
affection de la peau et du tissu cellulaire
sous-cutané onemocnění kůže
a podkožního vaziva
affection de la peau et du tissu cellulaire
sous-cutané liées à une irradiation onemocnění kůže a podkožního vaziva
v souvislosti se zářením
affection de la prostate onemocnění prostaty
affection de la sclérotique nemoc skléry
affection de la sclérotique et de la cornée
nemoc skléry a rohovky
affection de la sclérotique onemocnění skléry
affection de la thyroïde poruchy štítné žlázy
affection de la trompe d'Eustache onemocnění Eustachovy trubice
affection de la verge porucha pyje, onemocnění pyje
affection de la vessie onemocnění močového
měchýře
affection des autres voies optiques onemocnění jiných zrakových drah
affection des bronches nemoc bronchu
affection des dents et du parodonte onemocnění zubů a podpůrných tkání
affection des glandes sudoripares apocrines onemocnění apokrinních potních žláz
affection des glandes sudoripares exocrines onemocnění ekkrinních potních žláz
affection des glandes lacrymales onemocnění slzné žlázy

adhérences et perturbations de l'iris et du
corps ciliaire srůsty a trhliny duhovky
a řasnatého tělesa
adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
adhérences pelvi-péritonéales chez la
femme pánevní peritoneální srůsty u žen
adhérences péritonéales srůsty pobřišnice
adhérences vaginales postopératoires pooperační srůsty pochvy
adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
adiposité localisée lokalizovaná adipozita
affection articulaire porucha kloubu
affection atrophique de la peau atrofické
onemocnění kůže
affection cardio-pulmonaire kardiopulmonální nemoc
affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období
affection cérébrale du nouveau-né porucha
stavu mozku novorozence
affection d'autres nerfs crâniens précisés
porucha jiných přesně určených mozkových nervů
affection de l'appareil génito-urinaire
après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique onemocnění močové
a pohlavní soustavy po výkonech
affection de l'appareil lacrymal nemoc slzného ústrojí
affection de l'appareil urinaire porucha
močové soustavy
affection de l'appareil lacrymal onemocnění slzného ústrojí
affection de l'appareil urinaire onemocnění
močové a pohlavní soustavy po výkonech
affection de l'iris et du corps ciliaire nemoc
duhovky a řasnatého tělesa
affection de l'oeil et de ses annexes nemoc
oka a očních adnex, poruchy očí a očních
adnex
affection de l'orbite onemocnění očnice,
onemocnění orbity
affection de l'oreille et de l'apophyse mastoïde onemocnění ucha a bradavkového
výběžku
affection de l'oreille externe nemoc zevního
ucha
affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde onemocnění středního
ucha a bradavkového výběžku
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