adhezivni kapsulitis rame adhezivní zánět
pouzdra ramenního kloubu
adrenogenitalna motnja adrenogenitální
porucha
adrenogenitalne motnje adrenogenitální
porucha
afakija afakie
afonija afonie
afriška tripanosomoza africká trypanosomóza
agalakcija agalakcie
agenezija in aplazija maternice ageneze
a aplazie dělohy
agenezija in aplezija materničnega vratu
ageneze a aplazie hrdla děložního
agenezija in nepopolni razvoj nosu agenese a nevyvinutí nosu
agenezija ledvice ageneze ledviny
agenezija ledvice, enostranska jednostranná ageneze ledviny
agenezija ledvice, obojestranska oboustranná ageneze ledviny
agenezija pljuč ageneze plic
agenezija sečevoda ageneze močovodu
agenezija, aplazija in hipoplazija trebušne slinavke ageneze, aplazie a hypoplazie slinivky břišní
agenezija, aplazija in hipoplazija žolčnika ageneze, aplazie a hypoplazie žlučníku
agnozija porucha chápání
agorafobija agorafobie
agranulocitoza agranulocytóza
ahalazija kardije achalazie kardie
ahondrogeneza achondrogenesis
ahondroplazija achondroplazie
ainhum ainhum
akantamebioza akantamoebóza
akantolitična dermatoza akantolytické
onemocnění
akantolitične dermatoze určená akantolytická onemocnění
akarioze akarióza (napadení roztoči)
akromegalija in hipofizni gigantizem
akromegalie a pituitární gigantismus
akromioklavikularna sindezmoliza vymknutí akromioklavikulárního kloubu
aktinična keratoza keratóza ze záření
aktinični granulom granulom ze záření
aktinični retikuloid retikuloid ze záření
aktinomicetom aktinomycetom
aktinomikoza aktinomykóza
akutna akutní
akutna amebna dizenterija akutní amébová úplavice
akutna analna fisura akutní řitní trhlina

ABO izoimunizacija plodu in novorojenčka ABO izoimunizace plodu a novorozence
abdomen břicho
abrazija zob abraze zubů
absces črevesa absces střeva
absces jeter absces jater
absces kitne ovojnice absces šlachové pochvy
absces na dojki, povezan s porodom
absces prsu spojený s porodem
absces pljuč s pljučnico absces plic
s pneumonií
absces prostate absces prostaty
absces sečnice absces močové trubice
absces sluzne vrečke absces burzy
absces timusa absces brzlíku
absces uretre absces močové trubice
absces vranice absces sleziny
absces zunanjega ušesa absces zevního
ucha
absces ženskega zunanjega spolovila
absces vulvy
absces žleze slinavke absces slinné žlázy
absces, furunkel in larbunkel v nosu
absces, furunkl a karbunkl nosu
abscesi farinksa absces hrtanu
abstinenčni znaki pri novorojenčku zaradi materine zasvojenosti z drogami
novorozenecké abstinenční syndromy
u toxikománie matky
abstinenčni znaki zaradi terapevtske
uporabe zdravil pri novorojenčku
abstinenční syndrom při terapeutickém
podávání léčiv novorozenci
acetonurija acetonurie
acidoze acidóza
acne conglobata acne conglobata
addisonska kriza addisonská krize
adenomatozna hiperplazija endometrija
adenomatózní hyperplazie sliznice děložní
adenovirus kot vzrok bolezni adenovirus
adenovirusna infekcija adenovirová infekce
adenovirusna pljučnica adenovirová pneumonie
adenovirusni encefalitis adenovirová encefalitida
adenovirusni enteritis adenovirová enteritida
adenovirusni meningitis adenovirová meningitida
adherentni levkom adherující leukom
adhezivna bolezen srednjega ušesa adhezivní proces středního ucha
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akutna bolečina akutní bolest
akutna dilatacija želodca akutní dilatace
(rozšíření) žaludku
akutna diseminirana demielinizacija
akutní roztroušená demyelinizace
akutna eritremija in eritrolevkemija
akutní erytrémie a erytroleukémie
akutna gastroenteropatija akutní
gastroenteropatie
akutna in fulminantna melioidoza akutní
prudká melioidóza
akutna in prehodna psihotična motnja
akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy
akutna infekcija spodnjih dihal neurčené
akutní infekce dolní části dýchacího
ústrojí
akutna kožna sprememba zaradi UV sevanja akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
akutna ledvična odpoved s tubulno
nekrozo akutní selhání ledvin s tubulární
nekrózou
akutna ledvična odpoved z akutno kortikalno nekrozo akutní selhání ledvin
s akutní kortikální nekrózou
akutna ledvična odpoved z medularno
nekrozo akutní selhání ledvin s medulární nekrózou
akutna ledvična odpoved akutní selhání
ledvin
akutna levkemija akutní leukémie
akutna megakarioblastna levkemija
akutní megakaryoblastická leukémie
akutna meningokokemija akutní meningokokcémie
akutna mielofibroza akutní myelofibróza
akutna panmelioza akutní panmyelóza
akutna polimorfna psihotična motnja
brez simptomov shizofrenije akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
akutna polimorfna psihotična motnja
s simptomi shizofrenije akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy
schizofrenie
akutna reakcija na tujo snov, nenamerno
puščeno med posegom akutní reakce na
cizí látku náhodně ponechanou při výkonu
akutna revmatična bolezen srca akutní
revmatická choroba srdeční
akutna shizofreniji podobna motnja
akutní psychotická porucha podobná
schizofrenii

akutna stresna reakcija akutní stresová
reakce
akutna ventilacijska insufienca po netorakalnem kirurškem posegu akutní
plicní nedostatečnost po mimohrudní
operaci
akutna ventilacijska insufienca po torakalnem kirurškem posegu akutní plicní
nedostatečnost po hrudní operaci
akutne anemije po krvavitvi akutní
posthemorragická anémie
akutne in prehodne psihotične motnje
akutní a přechodné psychotické poruchy
akutne kožne spremembe zaradi UV sevanja akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
akutne manifestacije na dihalih zaradi
sevanja akutní plicní projevy způsobené
zářením
akutne pretežno blodnjave psihotične
motnje akutní psychotické poruchy převážně s bludy
akutne revmatične bolezeni srca akutní
revmatická choroba srdeční
akutne spremembe intersticija, povzročene z zdravili akutní plicní intersticiální
onemocnění způsobená léčivy
akutne žilne okvare črevesja akutní
vaskulární onemocnění střeva
akutni apendicitis akutní apendicitida
akutni apendicitis s peritonealnim abscesom akutní apendicitida s abscesem pobřišnice
akutni apendicitis z generaliziranim peritonitisom akutní apendicitida s generalizovaným zánětem pobřišnice
akutni apikalni parodontitis pulpnega
izvora akutní apikální periodontitida dřeňového původu
akutni cistitis akutní cystitida
akutni diseminirani encefalitis akutní diseminovaná encefalitida
akutni epidemični hemoragični konjunktivitis akutní epidemická (enterovirová)
hemoragická konjunktivitida
akutni epiglotitis akutní epiglotitida
akutni faringitis akutní zánět hltanu
akutni gastritis akutní gastritida
akutni gingivitis akutní zánět dásně
akutni hematogeni osteomielitis akutní
hematogenní osteomyelitida
akutni hemoragični gastritis akutní hemorragická gastritida
akutni hepatitis A akutní hepatitida A
akutni hepatitis B akutní hepatitida B
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akutni perikarditis akutní zánět osrdečníku
akutni poliomielitis akutní poliomyelitida
akutni prostatitis akutní zánět prostaty
akutni revmatični endokarditis akutní
revmatický zánět srdeční nitroblány
akutni revmatični miokarditis akutní
revmatický zánět srdečního svalu
akutni revmatični perikarditis akutní
revmatický zánět osrdečníku
akutni salpingitis in ooforitis akutní zánět
vejcovodu a vaječníku
akutni tonzilitis povzročen z opredeljenimi povzročitelji akutní tonsilitida způsobená určenými organismy
akutni traheitis akutní zánět průdušnice
akutni transverzalni mielitis pri demielinizacijski bolezni centralnega živčevja
akutní transverzální myelitda při demyelinizující nemoci CNS
akutni tubulointersticijski nefritis akutní
tubulo-intersticiální nefritida
akutni vaginitis akutní zánět pochvy
akutni vulvitis akutní vulvitida
akutno in neopredeljeno vnetje solznih
poti akutní a neurčený zánět slzných cest
akutno negnojno vnetje srednjega ušesa
akutní nehnisavý zánět středního ucha
akutno neinfektivno vnetje zunanjega
ušesa akutní neinfekční zánět zevního
ucha
akutno serozno vnetje srednjega ušesa
akutní serózní zánět středního ucha
akutno vnetje bobniča akutní zánět bubínku
akutno vnetje mastoida akutní mastoiditida
akutno vnetje očnice akutní zánět očnice
akutno vnetje srednjega ušesa akutní hnisavý zánět středního ucha
akutno vnetje ščitnice akutní thyreoiditida
albinizem albinismus
alcoholna miopatija alkoholická myopatie
alergija alergie
alergijska purpura alergická purpura
alergijska urtikarija alergická kopřivka
alergijski in dietetični gastroenteritis in
kolitis alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
alergijski kontaktni dermatitis alergická
kontaktní dermatitida
alergijski kontaktni dermatitis zaradi
adhezivov alergická kontaktní dermatitida způsobená adhesivy

akutni hepatitis B brez agensa delta in
brez jetrne kome akutní hepatitida B bez
Delta agens a bez hepatálního komatu
akutni hepatitis B brez agensa delta
z jetrno komo akutní hepatitida B bez
Delta agens s hepatálním komatem
akutni hepatitis B z agensom delta akutní
hepatitida B s Delta agens (koinfekce)
a hepatálním komatem, akutní hepatitida
B s Delta agens (koinfekce) bez hepatálního komatu
akutni hepatitis C akutní hepatitida C
akutni hepatitis E akutní hepatitida E
akutni idiopatični perikarditis akutní idiopatická perikarditida
akutni in subakutni hemorhagični levkoencepfalitis akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
akutni laringitis akutní zánět hrtanu
akutni laringitis in traheitis akutní zánět
hrtanu i průdušnice
akutni laringofaringitis akutní zánět hltanu i hrtanu
akutni laringotraheitis akutní zánět hrtanu
i průdušnice
akutni limfadenitis akutní zánět mízních
uzlin
akutni miokarditis akutní myokarditis,
akutní myokarditida
akutni miokardni infarkt akutní myokarditis
akutni nazofaringitis akutní zánět nosohltanu
akutni neparalitični poliomielitis akutní
neparalytická poliomyelitida
akutni osteomielitis akutní osteomyelitida
akutni pankreatitis akutní zánět slinivky
břišní
akutni paralitični poliomielitis, divji virus, endemičen akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský
akutni paralitični poliomielitis, divji virus, importiran akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný
akutni paralitični poliomielitis akutní paralytická poliomyelitida
akutni paralitični poliomielitis, povezan
z vakcino akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací (s očkovací látkou)
akutni parametritis zánět pánevního vaziva
akutni parodontitis akutní periodontitida
akutni pelveoperitonitis pri ženski akutní
pánevní peritonitida u žen

3

amaurosis fugax prchavá slepota
amblyopia ex anopsia amblyopie
z anopsie
amebioza amébóza
amebna infekcija amébová infekce
amebni nedezinterični kolitis amébová
nedysenterická kolitida
amebom črevesja amoebom (střevní)
amenoreja amenorea
amielija amyelie
amiloidoza amyloidóza
amiloidoza samo enega organa orgánově
ohraničená amyloidóza
amiloidoze určená amyloidóza
amnestični sindrom amnestický syndrom
amnezija amnézie
anafilaktični šok anafylaktický šok
anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu
anafilaktični šok zaradi seruma anafylaktický šok způsobený sérem
anafilaktični šok zaradi škodljivega
učinka ustrezne droge ali zdravila, danega na pravilen način anafylaktický
šok způsobený nepříznivým účinkem
správné léčebné látky řádně podané
anagen effluvium anagenní effluvium
analgetična nefropatija nefropatie po
analgézii
analna fistula řitní píštěl
analna fisura řitní trhlina
analni anální
analni absces absces řiti
analni polip polyp řiti
analni spazem křeč řiti
analni zdrs anální výhřez
anankastična osebnostna motnja anankastická porucha osobnosti
androgena plešavost androgenní alopecie
anemija anémie
anemija kot zaplet med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem anémie komplikující těhotenství, porod
a šestinedělí
anemija nedonošenčka anémie z nezralosti
anemija pri skorbutu anémie z nedostatku
vitamínu C
anemija s srpastimi ertrociti brez hemolitične krize srpkovitá anémie bez krize
anemija zaradi motenj v presnovi glutationa anémie způsobená poruchami
metabolismu glutathionu

alergijski kontaktni dermatitis zaradi
barvili alergická kontaktní dermatitida
způsobená barvivy
alergijski kontaktni dermatitis zaradi
kemikalij alergická kontaktní dermatitida
způsobená chemickými produkty
alergijski kontaktni dermatitis zaradi
povzročiteljev alergická kontaktní dermatitida způsobená činiteli
alergijski kontaktni dermatitis zaradi
kovin alergická kontaktní dermatitida
způsobená kovy
alergijski kontaktni dermatitis zaradi
kozmetika alergická kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
alergijski kontaktni dermatitis zaradi
rastlin, razen hrane alergická kontaktní
dermatitida způsobená rostlinami mimo
potraviny
alergijski kontaktni dermatitis zaradi
stika kože s hrano alergická kontaktní
dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
alergijski kontaktni dermatitis zaradi
stika kože z zdravili alergická kontaktní
dermatitida způsobená léčivy ve styku
s kůží
alergijski rinitis alergická rýma
alergijski rinitis zaradi peloda alergická
rýma způsobená pylem
alešerioza allescheriasis
algonevrodistrofija algoneurodystrofie
alkaloza alkalóza
alkoholna bolezen jeter alkoholické onemocnění jater
alkoholna ciroza jeter alkoholická cirhóza
jater
alkoholna fibroza in scleroza jeter alkoholická fibróza a skleróza jater
alkoholna kardiomiopatija alkoholická
kardiomyopatie
alkoholna odpoved jeter alkoholické jaterní selhání
alkoholna polinevropatija alkoholická polyneuropatie
alkoholna zamaščenost jeter alkoholické
ztučnění jater
alkoholni gastritis alkoholická gastritida
alkoholni hepatitis alkoholický zánět jater
alopecia areata ložisková alopecie
alopecia mucinosa alopecia mucinosa
aluminoza (pljuč) aluminóza (plic)
alveolitis čeljustnih kosti alveolitida čelistí
Alzheimerjeva bolezen Alzheimerova nemoc
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anetoderma Jadassohn-Pellizzari Jadassohnova-Pellizzariova anetodermie
anevrizemska kostna cista aneurysmatická kostní cysta
anevrizma aorte neopredeljene lokalizacije, ruptura ni omenjena aneurysma
aorty neurčené lokalizace, bez zmínky
o ruptuře
anevrizma aorte neopredeljene lokalizacije, z rupturo aneurysma aorty neurčené
lokalizace, roztržené
anevrizma arterije spodnjega uda
aneurysma tepny dolní končetiny
anevrizma arterije zgornjega uda
aneurysma tepny horní končetiny
anevrizma iliakalne arterije aneurysma
pánevní tepny
anevrizma karotidne arterije aneurysma
krční tepny (karotidy)
anevrizma koronarne arterije aneurysma
koronární tepny
anevrizma ledvične arterije aneurysma
ledvinné tepny
anevrizma neopredeljene lokalizacije
aneurysma neurčené lokalizace
anevrizma opredeljenih arterij aneurysma určených tepen
anevrizma pljučne arterije aneurysma
plicní tepny
anevrizma prsne aorte, ruptura ni omenjena aneurysma hrudní aorty, bez zmínky
o ruptuře
anevrizma prsne aorte, z rupturo
aneurysma hrudní aorty, roztržené
anevrizma prsne in trebušne aorte, ruptura ni omenjena aneurysma thorakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
anevrizma prsne in trebušne aorte,
z rupturo aneurysma thorakoabdominální aorty, roztržené
anevrizma srca aneurysma srdce
anevrizma trebušne aorte, ruptura ni
omenjena aneurysma břišní aorty, bez
zmínky o ruptuře
anevrizma trebušne aorte, z rupturo
aneurysma břišní aorty, roztržené
angina pektoris angina pectoris
angina pektoris z ugotovljenim spazmom
angina pectoris s prokázaným spasmem
angiodisplazija kolona angiodysplazie
tračníku
angionevrotični edem angioneurotický
edém
angiosarkom jeter angiosarkom jater
angiostrongilioza střevní angiostrongylióza

anemija zaradi motenj v presnovi nukleotidov anémie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů
anemija zaradi pomanjkanja folatov po
zdravilih anémie z nedostatku kyseliny
listové, vyvolaná léky
anemija zaradi pomanjkanja folatov pri
neustrezni prehrani nutriční anémie
z nedostatku kyseliny listové
anemija zaradi pomanjkanja folatov
anémie z nedostatku kyseliny listové
anemija zaradi pomanjkanja vitamina B
anémie z nedostatku vitaminu B
anemija zaradi pomanjkanja vitamina
Bbc pri moteni absorbciji vitamina
Bbc s proteinurijo anémie z nedostatku
vitaminu B způsobená selektivní malabsorbcí vitam.B s proteinurií
anemija zaradi pomanjkanja vitamina
Bbc pri pomanjkanju intrizičnega
dejavnika anémie z nedostatku vitaminu
B způsobená nedostatkem vnitřního faktoru
anemija zaradi pomanjkanja železa po
krvavitvah sekundární (chronická) a po
ztrátě krevní z nedostatku železa
anemija zaradi pomanjkanja železa
anémie z nedostatku železa
anemija zaradi pomanjkanje beljakovin
anémie z nedostatku proteinů
anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti
eritrocitnih encimov anémie způsobená
poruchami erytrocytních enzymů
anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti
glukoza-6–fosfat dehidrogenaze anémie
způsobená nedostatkem glukoso-6–
fosfátdehydrogenázy [G-6–PD]
anemija zaradi zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov anémie
způsobená poruchou enzymu
anemije anémie
anemije zaradi pomanjkanja folatov
anémie z nedostatku kyseliny listové
anemije zaradi pomanjkanja železa anémie z nedostatku železa
anemije zaradi pomanjkljive aktivnosti
eritrocitnih encimov anémie způsobené
poruchami enzymů
anemije zaradi pomanjkanja vitamina
Bbc pri neustrezni prehrani nutriční
anémie z nedostatku vitaminu B
anemije zaradi pomanjkanja vitamina
Bbc anémie z nedostatku vitaminu B
anencefalija anencefalie
anestezija kože anestézie kůže
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anhidroza snížené pocení
anisakioza anisakiasis
anizometropija in anizeikonija anisometropie a aniseikonie
ankiloglosija ankyloglossie
ankilostomioza ankylostomóza
ankiloza sklepa ankylóza kloubu
ankiloza zob ankylóza zubů
ankilozirajoča hiperostoza ankylozující
hyperostóza [Forestierova]
ankilozirajoči spondilitis ankylozující
spondylitida
anodontija anodoncie
anoftalmije anoftalmus
anogenitalna herpesvirusna infekcija
anogenitální herpetická infekce
anogenitalne bradavice anogenitální (venerické) bradavice
anogenitalno srbenje anogenitální pruritus
anoksične možganske okvare anoxické
poškození mozku nezařaditelné jinam
anomalija razmerja med čeljustmi in lobanjsko bazo anomálie polohy čelistí
vůči lebeční spodině
anomalije položaja zob anomálie polohy
zubů
anomalije razmerja zobnih lokov anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
anonihija anonychie
anoreksija anorexie
anorektalna fistula anorektální píštěl
anorektalni absces anorektální absces
anorexia nervosa mentální anorexie
anozmija anosmie
antagonisti antikoagulansov, vitamin
K in drugi koagulansi antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia
anterogradna amnezija anterográdní
amnézie
antialergična in antiemetična zdravila
antialergická a antiemetická léčiva
antiepileptik in sedativno-hipnotična
zdravila antiepileptická a sedativněhypnotická léčiva
antiepileptiki in sedativno-hipnotična
zdravila, neopredelejna antiepileptická
a sedativně-hypnotická léčiva
antihelmintiki antihelmintika
antikoagulansi antikoagulancia
antimalariki in zdravila, ki učinkujejo
na druge protozoje v krvi antimalarika
a léčiva působící na jiná krevní protozoa
antineoplastična zdravila protinádorová
léčiva
antineoplastični antimetaboliki protinádorové antimetabolity

antineoplastični naravni izdelki protinádorové přírodní produkty
antiparkinsoniki in drugi depresorji
osrednjega mišičnega tonusa antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící
svalový tonus
antirevmatiki antirevmatika
antraks antrax
anurija in oligurija anurie a oligurie
anus in analni kanal řiť a řitní kanál, řitní
kanál a řiť
aortna stenóza aortální (chlopně)
aortno telesce in drugi paragangliji aortické tělísko a jiná paraganglia
aortopulmonarni defekt pretina defekt
aortopulmonálního septa
apendicitis neurčená apendicitida, apendicitida
apendikularni kamni apendikulární konkrementy
aplastična anemija aplastická anémie
aplastična anemija po zdravilih aplastická anémie vyvolaná léky
aplastična anemija zaradi zunanjih
vzrokov aplastická anémie způsobená
zevními příčinami
aplastične anemije aplastické anémie
apneja v spanju zástava dýchání ve spánku (apnoe)
apneje pri novorojenčku apnoe novorozence
apraksija apraxie
arenavirusna hemoragična vročica arenavirová hemoragická horečka
arinencefalija arhinencephalia
aripiglotisna guba, hipofaringealni del
aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana
Arnold-Chiarijev sindrom ArnoldůvChiariho syndrom
arterijska fibromuskularna displazija tepenná fibromuskulární dysplazie
arteriovendka fistula, pridobljena arteriovenózní píštěl, získaná
arteriovenska fistula v pljučih arteriovenózní píštěl plicních cév
arteriovenska malformacija možganskih
žil arteriovenózní malformace mozkových cév
arteriovenska malformacija predmožganskih žil arteriovenózní malformace
přívodných cév mozku
arteritis arteritida
arthrogryposis multiplex congenita arthrogryposis multiplex congenita
artritis zánět kloubu
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