abnormální hematologický nález při
prenatálním screeningu u matky
abnormalni imunološki nalazi u serumu
abnormální imunologické nálezy v séru
abnormalni kemijski nalazi krvi
abnormální nálezy chemismu krve
abnormalni kromosomski i genski nalaz
na antenatalnom skriningu majke
abnormální chromosomální a genetický
nález při prenatálním screeningu u matky
abnormalni nalaz imunoloških pretraga
seruma abnormální imunologické nálezy
v séru
abnormalni nalaz na antenatalnom
skriningu majke abnormální nález při
prenatálním screeningu u matky
abnormalni nalaz testa opterećenja
glukozom abnormální test glukosové
tolerance
abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja dojke abnormální nálezy při
diagnostickém zobrazení prsu
abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja drugih dijelova probavnog
sustava abnormální nálezy při
diagnostickém zobrazení jiných částí
trávicí soustavy
abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja abnormální nálezy při
diagnostickém zobrazení
abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja jetre i bilijarnog sustava
abnormální nálezy při diagnostickém
zobrazení jater a žlučových cest
abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja lubanje i glave abnormální
nálezy při diagnostickém zobrazení lebky
a hlavy
abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja mokraćnih organa
abnormální nálezy při diagnostickém
zobrazení močových orgánů
abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja ostalih dijelova mišićno
abnormální nálezy při diagnostickém
zobrazení jiných částí svalové a kosterní
soustavy
abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja ostalih dijelova trbušne
šupljine, uključujući retroperitoneum
abnormální nálezy při diagnostickém
zobrazení jiných břišních krajin včetně
retroperitonea
abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja pluća abnormální nálezy při
diagnostickém zobrazení plic

ABO-izoimunizacija fetusa
i novorođenčeta ABO izoimunizace
plodu a novorozence
abdomen břicho
abdominalna aktinomikoza břišní
aktinomykóza
abdominalna trudnoća břišní těhotenství
abdominalni dio jednjaka břišní část jícnu
ablacija mrežnice s rupturom odchlípení
sítnice s trhlinou
ablacija žilnice odchlípení cévnatky
ablacije mrežnice odchlípení sítnice
abnormalan nalaz albumina abnormalita
albuminu
abnormalan nalaz alfa-fetoproteina
abnormalita alfafetoproteinu
abnormalan nalaz citoloških i histoloških
pretraga mokraće abnormální nálezy při
cytologickém a histologickém vyšetření
moči
abnormalan nalaz globulina abnormalita
globulinu
abnormalan nalaz plazmatskih proteina
abnormalita plazmatické bílkoviny
abnormalan nalaz pri mikrobiološkim
pretragama mokraće abnormální nálezy
při mikrobiologickém vyšetření moči
abnormalna razina drugih serumskih
enzima abnormální hladiny jiných
sérových enzymů
abnormalna razina minerala u krvi
abnormální hladina krevních minerálů
abnormalna razina serumskih enzima
abnormální hladina neurčeného sérového
enzymu
abnormalna razina tvari uglavnom
nemedicinskog podrijetla u mokraći
abnormální hladiny látek, původem
především neléčivých, v moči
abnormalna reakcija na test
tuberkulinom abnormální reakce na
tuberkulinový test
abnormalna viskoznost krvne plazme
abnormální vazkost plazmy
abnormalni biokemijski nalaz na
antenatalnom skriningu majke
abnormální biochemický nález při
prenatálním screeningu u matky
abnormalni citološki nalaz na
antenatalnom skriningu majke
abnormální cytologický nález při
prenatálním screeningu u matky
abnormalni gubitak tjelesne težine
abnormální ztráta hmotnosti
abnormalni hematološki nalaz na
antenatalnom skriningu majke
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abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja srca i koronarnog optjecaja
abnormální nálezy při diagnostickém
zobrazení srdce a koronárního oběhu
abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja središnjega živčanog sustava
abnormální nálezy při diagnostickém
zobrazení centrální nervové soustavy
abnormalni nalazi kod dijagnostičkoga
snimanja udova abnormální nálezy při
diagnostickém zobrazení končetin
abnormalni nalazi na antenatalnom
skriningu majke abnormální nálezy při
prenatálním screeningu u matky
abnormalni nalazi u mokraći abnormální
nálezy v moči
abnormalni nevoljni pokreti abnormální
bezděčné pohyby
abnormalni pokreti glave abnormální
pohyby hlavy
abnormalni produkt začeća amomálie
plodového vejce
abnormalni produkti začeća anomálie
plodového vejce
abnormalni refleks abnormální reflexy
abnormalni rendgenološki nalaz na
antenatalnom skriningu majke
abnormální radiologický nález při
prenatálním screeningu u matky
abnormalni rezultati funkcionalnih
pretraga bubrega abnormální výsledky
funkčních vyšetření ledvin
abnormalni rezultati funkcionalnih
pretraga cirkulacijskog sustava
abnormální výsledky kardiovaskulárních
funkčních vyšetření
abnormalni rezultati funkcionalnih
pretraga drugih endokrinih funkcija
abnormální výsledky jiných endokrinních
funkčních vyšetření
abnormalni rezultati funkcionalnih
pretraga drugih organa i sustava
abnormální výsledky funkčních vyšetření
jiných orgánů a soustav
abnormalni rezultati funkcionalnih
pretraga jetre abnormální výsledky
funkčního vyšetření jater
abnormalni rezultati funkcionalnih
pretraga perifernoga živčanog sustava
i osjetilnih organa abnormální výsledky
funkčních vyšetření periferní nervové
soustavy a smyslů
abnormalni rezultati funkcionalnih
pretraga pluća abnormální výsledky
funkčních vyšetření plic

abnormalni rezultati funkcionalnih
pretraga središnjega živčanog sustava
abnormální výsledky funkčních vyšetření
centrální nervové soustavy
abnormalni rezultati funkcionalnih
pretraga štitnjače abnormální výsledky
funkčního vyšetření štítné žlázy
abnormalni ultrazvučni nalaz na
antenatalnom skriningu majke
abnormální ultrazvukový nález při
prenatálním screeningu u matky
abnormalni zvukovi u crijevima
abnormální střevní zvuky
abnormalno dobivanje na tjelesnoj težini
dosažení abnormální hmotnosti
abnormalno držanje abnormální postoj
(držení těla)
abnormalno oblikovanje tvrdoga tkiva
u pulpi abnormální tvorba tvrdé tkáně
v zubní dřeni
abnormalnost bijelih krvnih stanica
abnormality bílých krvinek
abnormalnost crvenih krvnih stanica
abnormality červených krvinek
abnormalnost slušne percepcije
abnormální sluchové vjemy
abnormalnost spolnog kromosoma,
ženski fenotip abnormalita pohlavních
chromosomů, ženský fenotyp
abnormalnosti boje kose i stabljike vlasi
abnormality barvy a střední části vlasů
abnormalnosti boje kose i stabljike vlasie
abnormalita barvy a střední části vlasů
abnormalnosti disanja nepravidelnosti
dýchání
abnormalnosti iskašljaja abnormální
sputum
abnormalnosti spolnih kromosoma,
ženski fenotip abnormality pohlavních
chromosomů, ženský fenotyp
abnormalnosti srčanih otkucaja
abnormality srdeční činnosti
abnormalnosti stolice nepravidelnosti
stolice
abnormalnosti u veličini i obliku zubi
abnormality velikosti a tvaru zubů
abrazija zubi abraze zubů
acetonurija acetonurie
acidoza acidóza
acne conglobata acne conglobata
acne tropica acne tropica
acne varioliformis acne varioliformis
acne vulgaris acne vulgaris
addisonova kriza addisonská krize
adenomatozna hiperplazija endometrija
adenomatózní hyperplazie endometria
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adenovirus adenovirus
adenovirusna infekcija adenovirová
infekce
adenovirusni encefalitis adenovirová
encefalitida
adenovirusni meningitis adenovirová
meningitida
adherentni leukom adherující leukom
adneksi maternicei děložní adnexa
adrenogenitalni poremećaj
adrenogenitální porucha
adrenogenitalni poremećaji
adrenogenitální poruchy
adrenokortikalna (medularna)
hipofunkcija nakon medicinskog
postupka hypofunkce kůry (dřeně)
nadledvin po operačním nebo jiném
zákroku
adrenokortikalna insuficijencija
adrenokortikální insuficience
adrenomedularna hiperfunkcija
hyperfunkce dřeně nadledvin
afakija afakie
afonija afonie
afrička tripanosomijaza africká
trypanosomóza
agalakcija agalakcie
ageneza i nerazvijenost nosa agenese
a nevyvinutí nosu
ageneza pluća nevyvinutí plic
ageneza, aplazija i hipoplazija pankreasa
ageneze, aplazie a hypoplazie slinivky
břišní
ageneza, aplazija i hipoplazija žučnoga
mjehura ageneze, aplazie a hypoplazie
žlučníku
agenezija bubrega ageneze ledviny
agenezija bubrega, jednostrana
jednostranná ageneze ledviny
agenezija bubrega, obostrana
oboustranná ageneze ledvin
agenezija i aplazija cerviksa ageneze
a aplazie hrdla děložního
agenezija i aplazija maternice ageneze
a aplazie dělohy
agenezija uretera ageneze močovodu
agnozija (nemogućnost spoznavanja)
agnosie
agorafobija agorafobie
agranulocitoza agranulocytóza
ahalazija kardije achalazie kardie
achondrogenesis achondrogenesis
achondroplasia achondroplazie
ainhum ainhum
akantamebijaza akantamoebóza

akantolitični poremećaj akantolytické
onemocnění
akantolitični poremećaji akantolytická
onemocnění
akarijaze akarióza (napadení roztoči)
akcesorni bubreg přídatná ledvina
akcesorni nožni prst (prsti) nadpočetný
prst nohy
akcesorni palac (palci) nadpočetný palec
ruky
akcesorni prst (prsti) nadpočetný prst
ruky
akcesorni sinus vedlejší dutina
akne akne
akne keloid akne keloidní
aknee akne
akromegalija i pituitarni gigantizam
akromegalie a pituitární gigantismus
aksilarni dio dojke axilární část prsu
aktinična keratoza keratóza ze záření
aktinični granulom granulom ze záření
aktinični retikuloid retikuloid ze záření
aktinomicetom aktinomycetom
aktinomikotična sepsa aktinomykotická
septikémie
aktinomikoza aktinomykóza
aktivni stadij trahoma aktivní stadium
trachomu
aktuni sfenoidni sinusitis akutní zánět
klínové dutiny
akutna Chagasova bol est bez srčanih
komplikacija akutní Chagasova nemoc
bez postižení srdce
akutna Chagasova bol est sa srčanim
komplikacijama akutní Chagasova
nemoc s postižením srdce
akutna amebijaza akutní amébová
úplavice
akutna amebna dizenterija akutní
amébová úplavice
akutna analna [fisura] akutní řitní trhlina
akutna bol akutní bolest
akutna bolest donjega dišnog sustava
akutní infekce dolní části dýchacího
ústrojí
akutna delta (super)infekcija nosioca
hepatitisa B akutní Delta- (super)
infekce nosiče hepatitis B
akutna diseminirana demijelinizacija
akutní roztroušená demyelinizace
akutna eritremija i eritoleukemija akutní
erytrémie a erytroleukémie
akutna gastroenteropatija akutní
gastroenteropatie
akutna histoplasmoza pluća koju
uzrokuje Histoplasma capsulati akutní
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plicní histoplazmóza, původce:
Histoplasma capsulatum
akutna i fulminantna melioidoza akutní
prudká melioidóza
akutna i subakutna stanja dišnog sustava
uzrokovana kemikalijama, plinovima,
dimovima i parama akutní a subakutní
stavy dýchací soustavy způsobené
chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
akutna infekcija gornjega dišnog sustava
akutní infekce horních dýchacích cest
akutna ishemična bolest srca akutní
ischemická nemoc (choroba) srdeční
akutna leukemija akutní leukémie
akutna limfoblastična leukemija akutní
lymfoblastická leukémie
akutna megakarioblastična leukemija
akutní megakaryoblastická leukémie
akutna meningokokcemija akutní
meningokokcémie
akutna mijelofibroza akutní myelofibróza
akutna mijeloična leukemija akutní
myeloidní leukémie
akutna mijelomonocitna leukemija
akutní myelomonocytární leukémie
akutna milijarna tuberkuloza akutní
miliární tuberkulóza
akutna monocitna leukemija akutní
monocytární leukémie
akutna nesupurativna upala srednjeg
uha akutní nehnisavý zánět středního
ucha
akutna panmijeloza akutní panmyelóza
akutna plućna blastomikoza akutní plicní
blastomykóza
akutna plućna insuficijencija nakon
netorakalnog kirurškog zahvata akutní
plicní nedostatečnost po mimohrudní
operaci
akutna plućna insuficijencija nakon
torakalnoga kirurškog zahvata akutní
plicní nedostatečnost po hrudní operaci
akutna plućna kokcidioidomikoza akutní
plicní kokcidioidomykóza
akutna posthemoragijska anemija akutní
posthemorragická anémie
akutna promijelocitna leukemija akutní
promyelocytární leukémie
akutna reakcija na stranu tvar, nehotice
ostavljenu u tijeku postupka akutní
reakce na cizí látku náhodně ponechanou
při výkonu
akutna reakcija na stres akutní stresová
reakce
akutna respiracijska insuficijencija
akutní respirační selhání

akutna reumatska bolest srca akutní
revmatická choroba srdeční
akutna serozna upala srednjeg uha
akutní serózní zánět středního ucha
akutna supurativna upala srednjeg uha
akutní hnisavý zánět středního ucha
akutna upala apikalnog periodonta
pulparnog podrijetla akutní apikální
periodontitis dřeňového původu
akutna upala crvuljka (apendicitis)
s generaliziranom upalom potrbušnice
akutní apendicitida s generalizovaným
zánětem pobřišnice
akutna upala crvuljka s apscesom
potrbušnice akutní apendicitida
s abscesem pobřišnice
akutna upala crvuljka akutní apendicitida
akutna upala gingive akutní zánět dásně
akutna upala gušterače akutní zánět
slinivky břišní
akutna upala maternice akutní zánětlivá
nemoc dělohy
akutna upala očne šupljine akutní zánět
očnice
akutna upala periodonta (akutni
periodontitis) akutní periodontitis
akutna upala potrbušnice (akutni
peritonitis) akutní peritonitida
akutna upala rodnice akutní zánět pochvy
akutna upala vanjskog uha, neinfektivna
akutní neinfekční otitis externa
akutna upala žučnjaka akutní
cholecystitis
akutna vaskularna demecija vaskulární
demence s akutním začátkem
akutne diseminirane demijelinizacije
akutní roztroušená demyelinizace
akutne plućne manifestacije uzrokovane
zračenjem akutní plicní projevy
způsobené zářením
akutne promjene na koži uzrokovane
ultraljubičastim zračenjem akutní kožní
změny způsobené ultrafialovým zářením
akutne promjene na koži uzrokovane
ultraljubičastim zračenjeme akutní
kožní změny způsobené ultrafialovým
zářením
akutni abdomen akutní břicho
akutni atopični konjunktivitis akutní
konjunktivitis atopická
akutni bronhiolitis uzrokovan
respiracijskim sincicijskim virusom
akutní bronchiolitida způsobená
respiračním syncyciálním virem
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