a hipervitaminoze hypervitaminóza A
ABO grupu nesaderîbas reakcija ABA
inkompatibilní reakce
abpusçjs iedzimts gűţas locîtavas
izmeţěîjums vrozené oboustranné vykloubení kyčle
abpusçjs iedzimts gűţas locîtavas pameţěîjums vrozená oboustranná subluxace kyčle
abstinences simptomi jaundzimuđiem
medikamentozas ârstçđanas dçď abstinenční syndrom při terapeutickém podávaní léčiv novorozenci
abu acu aklums slepota binokulární
abu acu vâjredzîba středně těžká zraková
vada, binokulární
abu kaulu, elkoňkaula un spieíkaula,
apakđçjo galu lűzums zlomenina dolního konce obou kostí loketní i vřetenní
abu kaulu, spieíkaula un elkoňkaula, diafizârs lűzums zlomenina diafýz obou
kostí loketní i vřetenní
acidoze acidóza
acrodermatitis continua acrodermatitis
continua
acs sâpes oční bolest
acs trauma dzemdîbâs poranění oka za
porodu
acs un tâs palîgorgânu slimîbas nemoci
oka a očních adnex
acs un tâs palîgorgânu bojâjums pçc
manipulâcijâm poruchy oka a očních
adnex po výkonu
acu gonokoku infekcija gonokoková infekce oka
acu miâze oční myióza
acu tuberkuloze TBC oka
acu un to palîgorgânu pârmaiňas pçc
manipulâcijâm poruchy oka a očních
adnex po výkonech
afakija (aphakia) afakie
agrâk diagnosticçts cukura diabçts dříve
existující diabetes mellitus
agrîna cerebellâra ataksija cerebelární mozečková - ataxie s časným začátkem
agrînas traumas komplikâcijas časné
komplikace úrazu
agrîns iedzimts sifiliss časná vrozená syfilis
agrîns simptomâtisks iedzimts sifiliss
časná vrozená syfilis, symptomatická
ahondroěençze achondrogenesis
ahondroplâzija achondroplazie
aizkrűtes dziedzera (thymus) ďaundabîgs audzçjs zhoubný novotvar brzlíku

aizkuňěa dziedzera bojâjums onemocnění
slinivky břišní
aizkuňěa dziedzera cista cysta slinivky
břišní
aizkuňěa dziedzera pseidocista pseudocysta slinivky břišní
aizkuňěa dziedzera slimîba nemoc slinivky břišní
akantolîtiskâ dermatoze akantolytické
onemocnění
aklums un vâjredzîba zraková vada včetně slepoty (binokulární nebo monokulární)
aknu bojâjums dzemdîbâs poranění jater
za porodu
aknu funkciju traucçjumi grűtniecîbas
laikâ, dzemdîbâs un pçcdzemdîbu periodâ poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
aknu transplantâcijas neveiksme un
transplantâta treme neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater
aktinomicetoma aktinomycetom
akűta elpođanas mazspçja akutní respirační selhání
akűta miliâra daudzu orgânu tuberkuloze akutní miliární TBC více lokalizací
akűta miliâra tuberkuloze vienâ precizçtâ lokalizâcijâ akutní miliární TBC jediného určeného místa
akűta miliâra tuberkuloze akutní miliární
TBC
akűta plauđu blastomikoze akutní plicní
blastomykóza
akűta plauđu infekcija akutní plicní histoplazmóza
akűta plauđu kokcidioidomikoze akutní
plicní kokcidioidomykóza
akűta plauđu mazspçja pçc netorakâlâm
operâcijâm akutní plicní nedostatečnost
po mimohrudní operaci
akűta plauđu mazspçja pçc torakâlâm
operâcijâm akutní plicní nedostatečnost
po hrudní operaci
akűta plauđu tűska, ko izraisîjuđas íîmiskas vielas,gâzes, dűmi vai tvaiki
edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
akűta reakcija pret sveđíermeni, kas
nejauđi atstâts manipulâcijas laikâ
akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu
akűta sirds iđçmiska slimîba akutní
ischemická nemoc (choroba) srdeční
akűta un zibensveida melioidoze akutní a
prudká melioidóza
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alkohola miopâtija alkoholická myopatie
ambliopija neskatîđanâs dçď amblyopie z
anopsie
amiloidoze amyloidóza
aminoskâbju transporta traucçjumi poruchy transportu aminokyselin
aminoskâbju vielmaiňas traucçjumi, neprecizçti poruchy metabolismu aminokyselin
amputâcijas stumbra infekcija infekce
amputačního pahýlu
amputâcijas stumbra neiroma neurom
amputačního pahýlu
amputâcijas stumbra nekroze nekróza
amputačního pahýlu
amputâcijas stumbra komplikâcijas
komplikace amputačního pahýlu
anafilaktiskais đoks precîzi lietota pareiza medikamenta nevçlamas ietekmes
dçď anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky
řádně podané
ançmija enzîmu traucçjumu
dçď,neprecizçta anémie způsobená poruchou enzymu
ançmija glikolîtisko enzîmu trűkuma
dçď anémie způsobená poruchami glykolytických enzymů
ançmija glikozo-g-fosfâtdehidrogenâzes
[G-g-FD] trűkuma dçď anémie způsobená nedostatkem glukoso-6fosfátdehydrogenázy [G-6-PD]
ançmija nukleotîdu metabolisma traucçjumu dçď anémie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů
ançmija, kas sareţěî grűtniecîbu, dzemdîbas un pçcdzemdîbu periodu anémie
komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
ançmijas citu glutationa metabolisma
traucçjumu dçď anémie způsobená jinými poruchami metabolismu glutathionu
ançmijas enzîmu traucçjumu dçď anémie
způsobená poruchami enzymů
anestçzijas komplikâcijas grűtniecîbas
laikâ komplikace anestézie v průběhu těhotenství
angina pectoris (stenokardija) angina
pectoris
anodontija anodoncie
anoěenitâla herpesvîrusu infekcija anogenitální herpetická infekce
anoěenitâla herpesvîrusu [herpes simplex] infekcija anogenitální herpetické
infekce

akűtas medikamentozas intersticiâlas
plauđu slimîbas akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
akűti un neprecizçti asaru novadceďu
iekaisumi akutní a neurčený zánět slzných cest
akűts alkohola pankreatîts akutní pankreatitida vyvolaná alkoholem
akűts biliârs pankreatîts biliární akutní
pankreatitida
akűts gingivîts akutní zánět dásně
akűts hemorâěisks gastrîts akutní hemorragická gastritida
akűts holecistîts akutní cholecystitida
akűts idiopâtisks pankreatîts idiopatická
akutní pankreatitida
akűts mastoidîts akutní mastoiditida
akűts medikamentu izraisîts pankreatîts
akutní pankreatitida vyvolaná drogami,
léky
akűts miokarda infarkts akutní infarkt
myokardu
akűts miringîts akutní zánět bubínku
akűts orbîtas iekaisums akutní zánět očnice
akűts pankreatîts akutní pankreatitida,
akutní zánět slinivky břišní
akűts periodontîts akutní periodontitida
akűts serozs vidusauss iekaisums akutní
serózní zánět středního ucha
akűts strutains vidusauss iekaisums
akutní hnisavý zánět středního ucha
akűts subendokardiâls miokarda infarkts akutní subendokardiální infarkt
myokardu
akűts tireoidîts akutní tyroiditida
akűts transmurâls apakđçjâs sienas miokarda infarkts akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
akűts transmurâls citas lokalizâcijas
miokarda infarkts akutní transmurální
infarkt myokardu jiných lokalizací
akűts transmurâls neprecizçtas lokalizâcijas miokarda infarkts akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
akűts transmurâls priekđçjâs sienas
miokarda infarkts akutní transmurální
infarkt myokardu přední stěny
albinisms albinismus
alesheriâze alescheiriáza
alfa talasçmija alfa thalasémie
alkaloze alkalóza
alkohola gastrîts alkoholická gastritida
alkohola izraisîts hronisks pankreatîts
alkoholická chronická pankreatitida
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anoěenitâlas (vençriskas) kârpas anogenitální (venerické) bradavice
anomâla atrade antenatâlâ grűtnieces
skrîningizmeklçđanâ abnormální nález
při prenatálním screeningu u matky, abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
anomâla bioíîmiska atrade antenatâlâ
grűtnieces skrîningizmeklçđanâ abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky
anomâla cieto audu veidođanâs pulpâ
abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní
dřeni
anomâla citoloěiska atrade antenatâlâ
grűtnieces skrîningizmeklçđanâ abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky
anomâla hematoloěiska atrade antenatâlâ grűtnieces skrîningizmeklçđanâ
abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky
anomâla hromosomu un ěençtiska atrade antenatâlâ grűtnieces skrîningizmeklçđanâ abnormální chromozomální a
genetický nález při prenat. scr. u matky
anomâla rentgenoloěiska atrade antenatâlâ grűtnieces skrîningizmeklçđanâ
abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky
anomâla ultraskaňas diagnostikas atrade
antenatâlâ grűtnieces skrîningizmeklçđanâ abnormální ultrazvukový nález
při prenatálním screeningu u matky
anomâli refleksi abnormální reflexy
anomâlijas ar apakđçjo ekstremitâđu
redukciju redukční defekt dolní končetiny
anomâlijas ar augđçjo ekstremitâđu redukciju redukční defekt horní končetiny
aortas atrçzija atrézie aorty
aortas koarktâcija koarktace aorty
aortas stenoze stenóza aorty
aortopulmonâlais starpsienas defekts defekt aortopulmonálního septa
apakđçjâ daiva, bronhs vai plauđa dolní
lalok, bronchus nebo plíce
apakđçjâ uroěenitâlâ trakta hlamîdiju
infekcija chlamydiová infekce dolního
pohlavního a močového ústrojí
apakđçjâs ekstremitâtes lűzums zlomenina dolní končetiny
apakđçjâs ekstremitâtes vietçjs veidojums un pietűkums lokalizované zduření, útvar a bulka, dolní končetiny

apakđçjâs ekstremitâtes ievainojums poranění dolní končetiny
apakđçjâs ektremitâtes (tâs daďu)
replantâcijas komplikâcijas komplikace
znovupřipojené (části) dolní končetiny
apakđçjâs ektremitâtes apsaldçjums
omrzlina dolní končetiny
apakđçjo ekstremitâđu redukcijas anomâlija redukční defekt dolní končetiny
apakđdelma ievainojumi poranění předloktí
apakđdelma lűzums zlomenina lokte a
předloktí
apakđţokďa sânu zobu lingvâlâ oklűzija
anomálie polohy zubů
apgrűtinâta jaundzimuđo krűtsbarođana obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
apsaldçjumi omrzlina
apsaldçjums ar audu nekrozi omrzlina s
nekrózou tkáně
apsçstîba napadení ektoparazity
apstâjies dentîna kariess zastavený zubní
kaz
aptaukođanâs obezita - otylost, obezita
aptaukođanâs pârmçrîgas çđanas dçď
obezita způsobená nadměrným příjmem
kalorií
ar apdegumu saistîta muskuďu kalcifikâcija un osifikâcija kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami
ar grűtniecîbu saistîts stâvoklis stavy spojené s těhotenstvím
ar zobu đíilđanos saistîti sindromi syndrom prořezávání zubů
aromâtisko aminoskâbju vielmaiňas
traucçjumi poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
aromâtisko aminoskâbju vielmaiňas
traucçjumi, neprecizçti poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
artificiâla olnîcu mazspçja ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích
artificiâla sçklinieku hipofunkcija testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích
artificiâli endokrîni un vielmaiňas traucçjumi, neprecizçti metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném
zákroku
artropâtiskâ psoriâze psoriáza artropatická
asarođana (epiphora) epifora
asaru aparâta bojâjums onemocnění slzného ústrojí
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asaru aparâta slimîbas nemoci slzného
ústrojí
asaru aparâta un orbîtas bojâjums onemocnění slzného ústrojí a očnice
asaru novadceďu hronisks iekaisums
chronický zánět slzných cest
asaru novadceďu stenoze un insuficience
stenóza a insuficience slzných cest
asimptomâtiska (bezsimptomu) miokarda iđçmija němá ischémie myokardu
asimptomâtisks neirosifiliss asymptomatická neurosyfilis
asinsizplűdums galvas smadzençs dzemdîbu traumas dçď mozkové krvácení
způsobené poraněním za porodu
asinsrites sistçmas slimîbas, kas sareţěî
grűtniecîbu, dzemdîbas un pçcdzemdîbu periodu nemoci oběhové soustavy
komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
asinsvadu bojâjumi apakđdelma lîmenî
poranění krevních cév v úrovni předloktí
asinsvadu bojâjumi gűţas un ciskas lîmenî poranění krevních cév v úrovni
kyčle a stehna
asinsvadu ievainojumi vairâkos íermeňa
apvidos poranění cév postihující více
částí těla
asinsvadu komplikâcijas pçc infűzijas,
transfűzijas un ârstnieciskas injekcijas
cévní komplikace po infuzi, transfuzi a
injekci
asinsvadu komplikâcijas pçc manipulâcijas cévní komplikace po výkonu
asiňođana agrînâ grűtniecîbas laikâ krvácení v časném těhotenství
asiňođana un hematoma kâ manipulâcijas komplikâcija krvácení a hematom
komplikující výkon
aspergiloze aspergilóza
ataksija ataxie
ataktiska gaita ataktická chůze
aterosklerotiska kardiopâtija aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční
aterosklerotiska kardiovaskulâra slimîba, ja tâ nosaukta đâdi aterosklerotická
kardiovaskulární nemoc, takto určená
atgriezeniskie drudţi návratná horečka
atguďas tîfs návratná horečka
atipiskas sejas sâpes atypická bolest obličeje
atkarena vçdera sindroms syndrom
zmenšeného břicha
atkârtots apakđçjâs sienas miokarda infarkts pokračující infarkt myokardu dolní
(spodní) stěny

atkârtots citas lokalizâcijas miokarda infarkts pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
atkârtots miokarda infarkts pokračující
infarkt myokardu
atkârtots neprecizçtas lokalizâcija miokarda infarkts pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
atkârtots priekđçjâs sienas miokarda infarkts pokračující infarkt myokardu
přední stěny
atrioventrikulârâs starpsienas defekts
defekt atrioventrikulárního septa
atrioventrikulâro savienojumu diskordance atrioventrikulární diskordance
atseviđía orgâna amiloidoze orgánově
ohraničená amyloidóza
atslçgas kaula lűzums dzemdîbu traumas
dçď zlomenina klíční kosti způsobená
poraněním za porodu
atvçrts arteriâlais vads (ductus arteriosus persistens s.apertus) otevřený
ductus arteriosus (Botalli)
augďa nâve nenoteikta cçloňa dçď smrt
plodu z neurčené příčiny
augďa un jaundzimuđâ medikamentu
izraisîtas reakcijas un intoksikâcijas
reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci
augďa un jaundzimuđâ specifiski
pârejođi ogďhidrâtu maiňas traucçjumi přechodné poruchy metabolismu sacharidů plodu a novorozence
augđanas un attîstîbas aizture olbaltumu
un enerěçtiskas malnutrîcijas dçď
opožděný vývoj následující po proteinenergetické podvýživě
augđçjâ daiva, bronhs vai plauđa horní
lalok, bronchus nebo plíce
augđçjâs dobâs vçnas (v.cava superior)
bojâjums poranění horní duté žíly
augđçjâs eksremitâtes vietçjs veidojums
un pietűkums lokalizované zduření,
útvar a bulka, horní končetiny
augđçjâs ekstremitâtes lűzums zlomenina
horní končetiny
augđçjâs ekstremitâtes apsaldçjums
omrzlina horní končetiny
augđçjâs ekstremitâtes ievainojums poranění horní končetiny
augđçjâs ektremitâtes (tâs daďu) replantâcijas komplikâcijas komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
augđçjie elpceďi horní dýchací cesty, část
augđdelma un galvas stumbra (truncus
brachiocephalicus) vai zematslçgkaula
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