A-Rezeptorenblocker antagonisté alfaadrenoreceptorů
AV-junktionale Extrasystolie předčasná
junkční depolarizace
Abbrennen von Feuerwerkskörper výstřel
ohňostroje
Abdomen břicho
Abdominale Aktinomykose břišní aktinomykóza
Abdominale Hernie břišní kýla
Abdominaler Ösophagus břišní část jícnu
Abdominalgravidität břišní těhotenství
Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung závislá porucha osobnosti
Abhängigkeit vom Aspirator závislost na
aspirátoru
Abhängigkeit vom Respirator závislost na
respirátoru
Abhängigkeit vom Rollstuhl závislost na
pojízdném křesle
Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz závislost na renální dialýze
Abhängigkeitssyndrom syndrom závislosti
Abhebung von Netzhautschichten oddělení
sítnicových vrstev
Abknickung und Striktur des Ureters
ohne Hydronephrose klička a striktura
ureteru bez hydronefrózy
Ablatio chorioideae odchlípení cévnatky
Abnorme Befunde abnormální nálezy
Abnorme Bildung von Zahnhartsubstanz
in der Pulpa abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
Abnorme Darmgeräusche abnormální
střevní zvuky
Abnorme Ergebnisse abnormální výsledky
Abnorme Gastrinsekretion abnormální sekrece gastrinu
Abnorme Gewichtsabnahme abnormální
ztráta hmotnosti
Abnorme Gewichtszunahme dosažení abnormální hmotnosti
Abnorme Gewohnheit und Störung der
Impulskontrolle nutkavá a impulzivní porucha
Abnorme Gewohnheiten und Störungen
der Impulskontrolle nutkavé
a impulzivní poruchy
Abnorme Hörempfindungen abnormální
sluchové vjemy
Abnorme Konzeptionsprodukte anomálie
plodového vejce
Abnorme Kopfbewegungen abnormální pohyby hlavy
Abnorme Körperhaltung abnormální postoj
(držení těla)

Abnorme Liquorbefunde abnormální nálezy v mozkomíšním moku, abnormální nález
Abnorme Reaktion auf Tuberkulintest abnormální reakce na tuberkulinový test
Abnorme Reflexe abnormální reflexy
Abnorme Serumenzymwerte abnormální
hladiny enzymů v séru, abnormální hladiny sérových enzymů
Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung abnormální děložní a poševní krvácení, abnormální děložní a vaginální krvácení
Abnorme Wehentätigkeit porucha funkce
porodních sil, porucha porodních sil
Abnorme histologische Befunde abnormální histologické nálezy
Abnorme immunologische Serumbefunde
abnormální imunologické nálezy v séru
Abnorme mikrobiologische Befunde abnormální mikrobiologické nálezy
Abnorme unwillkürliche Bewegungen abnormální bezděčné pohyby
Abnorme zytologische Befunde abnormální
cytologické nálezy
Abnormer Befund abnormální nález
Abnormer Blutdruckwert ohne Diagnose
zjištění abnormálního krevního tlaku bez
diagnózy
Abnormer Chromosomen- oder genetischer Befund abnormální chromozomální a genetický nález
Abnormer Enzymwert abnormální hladina
enzymů
Abnormer Glukosetoleranztest abnormální
test glukózové tolerance
Abnormer Hormonwert abnormální hladina
hormonů
Abnormer Mineral-Blutwert abnormální
hladina krevních minerálů
Abnormer Ultraschallbefund abnormální
ultrazvukový nález
Abnormer Wert abnormální hladina
Abnormer biochemischer Befund abnormální biochemický nález
Abnormer hämatologischer Befund abnormální hematologický nález
Abnormer immunologischer Serumbefund
abnormální imunologické nálezy v séru
Abnormer radiologischer Befund abnormální radiologický nález
Abnormer zytologischer Befund abnormální cytologické nálezy
Abnormes Sputum abnormální sputum
Abnormität in Grösse und Form der Zähne abnormalita velikosti a tvaru zubů
Abort potrat
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Abortivei und sonstige Molen zaniklé vejce
a nehydatidózní mola
Abrasion der Zähne abraze zubů
Abriss des Augapfels vytržení oka
Abstehendes Ohr vyčnívající ucho
Abstossung eines Knochenmarktransplantates odmítnutí (rejekce) transplantátu
kostní dřeně
Abszess der Lunge mit Pneumonie absces
plic s pneumonií
Abszess der Lunge ohne Pneumonie absces
plic bez pneumonie
Abszess der Lunge und des Mediastinums
absces plic a mezihrudí
Abszess der Mamma im Zusammenhang
mit der Gestation absces prsu spojený
s porodem
Abszess der Milz absces sleziny
Abszess der Vulva absces vulvy
Abszess des Mediastinums absces mediastina
Abszess des Rachenraumes absces hltanu
Abszess des Thymus absces thymu
Abszess des äusseren Ohres absces zevního
ucha
Abszess in der Anal- und Rektalregion
absces řitní a konečníkové krajiny
Abszess, Furunkel und Karbunkel der Nase absces, furunkl a karbunkl nosu
Abt-Letterer-Siwe-Krankheit onemocnění
Letterer-Siweho
Abwesenheit eines Familienangehörigen
chybění člena rodiny
Acanthosis nigrica acanthosis nigrica
Achalasie der Kardia achalazie kardie
Achillessehnenverkürzung (erworben)
zkrácení Achillovy šlachy (získané)
Achondrogenesie achondrogenesis
Achondroplasie achondroplazie
Acne conglobata acne conglobata
Acne excoriée des jeunes filles acne excoriée
Acne infantum dětská akné
Acne tropica acne tropics
Acne varioliformis acne varioliformis
Acne vulgaris acne vulgaris
Addison-Krise addisonská krize
Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums adenomatózní hyperplazie endometria
Adenosindesaminase-Mangel nedostatek
adenosindeaminázy
Adenoviren adenovirus
Adhäsionen und Abriss der Iris und des
Ziliarkörpers srůsty a trhliny duhovky
a řasnatého tělesa

Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel adhezívní zánět pouzdra ramenního kloubu
Adhäsive Perikarditis adhezívní perikarditida
Adiponecrosis subcutanea neonatorum
durch Geburtsverletzung podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
Adipositas obezita, otylost
Adipositas durch übermässige Kalorienzufuhr obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
Adrenogenitale Störung adrenogenitální porucha
Adrenogenitale Störungen in Verbindung
mit Enzymmangel adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů
Adstringenzien und Detergenzien zur lokalen Anwendung lokální adstringencia
a lokální detergencia
Adulte Form der Still-Krankheit stillova
nemoc začínající v dospělosti
Affektion Teile der Sehbahn onemocnění
zrakových drah
Affektion der Aderhaut onemocnění cévnatky
Affektion der Augen und der Augenanhangsgebilde onemocnění oka a očních
adnex
Affektion der Hornhaut onemocnění rohovky
Affektion der Iris und des Ziliarkörpers
onemocnění duhovky a řasnatého tělesa
Affektion der Konjunktiva onemocnění
spojivky
Affektion der Linse onemocnění čočky
Affektion der Netzhaut onemocnění sítnice,
postižení sítnice
Affektion der Orbita onemocnění očnice
Affektion der Papille onemocnění terče zrakového nervu
Affektion der Sehbahn onemocnění zrakových drah
Affektion der Sehrinde onemocnění kortexu
zrakové dráhy
Affektion der Sklera onemocnění skléry
Affektion der Sklera und der Hornhaut
onemocnění skléry a rohovky
Affektion der Tränendrüse onemocnění
slzné žlázy
Affektion des Augapfels onemocnění bulbu
očního, onemocnění očního bulbu
Affektion des Augenlides onemocnění očního víčka
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Ahornsirup- (Harn-) Krankheit onemocnění javorového sirupu (Leucinóza)
Akanthamöbiasis akantamoebóza
Akantholytische Dermatose akantolytické
onemocnění
Akantholytische Dermatosen akantolytická
onemocnění
Akarinose akarióza (napadení roztoči)
Akkommodationsstörung und Refraktionsfehler porucha refrakce a akomodace
Akkommodationsstörung porucha akomodace
Akne akné, trudovina
Aknekeloid akné keloidní
Akrodermatitis chronica atrophica acrodermatitis chronica atrophica
Akromegalie und hypophysärer Hochwuchs akromegalie a pituitární gigantismus
Aktinische Keratose keratóza ze záření
Aktinisches Retikuloid retikuloid ze záření
Aktinomykose aktinomykóza
Aktinomykose der Lunge plicní aktinomykóza
Aktinomykotische Sepsis aktinomykotická
septikémie
Aktinomyzetom aktinomycetom
Aktive Hepatitis aktivní hepatitida
Aktives Stadium des Trachoms aktivní stadium trachomu
Akustische Halluzinationen sluchové halucinace
Akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen kožní změny způsobené ultrafialovým zářením, specifické akutní
kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
Akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt běžné komplikace následující
akutní infarkt myokardu, komplikace následující akutní infarkt myokardu
Akute Perikarditis akutní perikarditida
Akute ischämische Herzkrankheit ischemické nemoci (choroby) srdeční
Akute paralytische Poliomyelitis paralytická poliomyelitida, jiná a
Akute vorübergehende psychotische
Störungen přechodné psychotické poruchy
Akute vorwiegend wahnhafte psychotische
Störungen psychotické poruchy převážně
s bludy
Akuter Myokardinfarkt infarkt myokardu
Akuter Schmerz bolest
Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
subendokardiální infarkt myokardu

Affektion des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen
Massnahmen porucha oka a očních adnex
po výkonu
Affektion des Auges und der Augenanhangsgebilde onemocnění oka a očních
adnex
Affektion des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen
Massnahmen porucha oka a očních adnex
po výkonech, porucha očí a očních adnex
po výkonech
Affektion des Chiasma opticum onemocnění optického chiazmatu
Affektion des Glaskörpers onemocnění
sklivce
Affektion des Glaskörpers und des Augapfels onemocnění sklivce a bulbu očního
Affektion des N. opticus und der Sehbahn
onemocnění zrakového nervu a zrakových
drah
Affektion des N. opticus onemocnění zrakového nervu
Affektion des Tränenapparates onemocnění slzného ústrojí
Affektion des Tränenapparates und der
Orbita onemocnění slzného ústrojí
a očnice
Affektion mit Auswirkung auf die Augenlidfunktion onemocnění postihující funkci očního víčka
Affektive Störung afektivní porucha
Affektive Störungen afektivní poruchy
Affenpocken opičí neštovice
Afrikanische Trypanosomiasis africká trypanozomóza
Agalaktie agalakcie
Agenesie der Lunge nevyvinutí plic
Agenesie des Ureters ageneze močovodu
Agenesie und Aplasie der Cervix uteri
ageneze a aplazie hrdla děložního
Agenesie und Aplasie des Uterus ageneze
a aplazie dělohy
Agenesie und Unterentwicklung der Nase
agenese a nevyvinutí nosu
Agenesie, Aplasie und Hypoplasie der Gallenblase ageneze, aplazie a hypoplazie
žlučníku
Agenesie, Aplasie und Hypoplasie des
Pankreas ageneze, aplazie a hypoplazie
slinivky břišní
Agnosie agnózie
Agoraphobie agorafobie
Agranulozytose agranulocytóza
Ahornrindenschäler-Lunge plíce loupačů
javorové kůry
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Nahrung nerovnováha složek přijímané
potravy
Alimentärer Mangelzustand nutriční karence
Alimentärer Marasmus nutriční marasmus
Alimentärer Selenmangel nutriční karence
selenu
Alimentärer Zinkmangel nutriční karence
zinku
Alkalose alkalóza
Alkohol- oder Drogenbestimmung im Blut
krevní test na alkohol a návykové látky
Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien)
alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
Alkohol-Polyneuropathie alkoholická polyneuropatie
Alkoholbeteiligung ohne nähere Angabe
ovlivnění alkoholem
Alkoholentwöhnungsmittel prostředky odpuzující od požití alkoholu
Alkoholgastritis alkoholická gastritida
Alkoholinduzierte akute Pankreatitis pankreatitida vyvolaná alkoholem
Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis
alkoholická chronická pankreatitida
Alkoholinduziertes Pseudo-CushingSyndrom pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
Alkoholische Fettleber alkoholické ztučnění
jater
Alkoholische Fibrose und Sklerose der
Leber alkoholická fibróza a skleróza jater
Alkoholische Hepatitis alkoholický zánět jater
Alkoholische Kardiomyopathie alkoholická
kardiomyopatie
Alkoholische Leberkrankheit alkoholické
onemocnění jater
Alkoholische Leberzirrhose alkoholická cirhóza jater
Alkoholisches Leberversagen alkoholické
jaterní selhání
Alkoholkonsum požívání alkoholu
Alkoholmissbrauch in der Familienanamnese zneužívání alkoholu v rodinné
anamnéze
Alkoholmyopathie alkoholická myopatie
Alkoholnachweis aufgrund des Blutalkoholspiegels průkaz ovlivnění alkoholem
podle obsahu alkoholu v krvi
Alkoholnachweis aufgrund des Vergiftungsgrades průkaz ovlivnění alkoholem podle stupně intoxikace
Alkoholnachweis, Blutalkoholspiegel přítomnost alkoholu v krvi
Alleinlebende Person osamělé žití

Akuter transmuraler Myokardinfarkt
transmurální infarkt myokardu
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der
Hinterwand transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
Akuter transmuraler Myokardinfarkt der
Vorderwand transmurální infarkt myokardu přední stěny
Akutes Abdomen břicho
Akutes HIV-Infektionssyndrom syndrom
akutní infekce HIV
Akutes Lungenödem durch chemische
Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe
edém plic způsobený chemikáliemi, plyny,
dýmy a parami
Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou
Akutes Nierenversagen mit Marknekrose
selhání ledvin s medulární nekrózou
Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose selhání ledvin s tubulární nekrózou
Akutes Nierenversagen selhání ledvin
Akutes nephritisches Syndrom nefritický
syndrom
Akutes und subakutes Leberversagen nebo
subakutní selhání jater
Akzentuierung von Persönlichkeitszügen
zdůraznění rysů osobnosti
Akzessorische Brustwarze přídatná bradavka
Akzessorische Daumen nadpočetný palec
ruky
Akzessorische Finger nadpočetný prst ruky
Akzessorische Mamma přídatný prs
Akzessorische Niere přídatná ledvina
Akzessorische Ohrmuschel nadpočetný boltec
Akzessorische Zehe nadpočetný prst nohy
Akzessorischer Lungenlappen přídatný lalok plic
Akzidentelle Vergiftung náhodná otrava
Albinismus albinismus
Aldosteron-Antagonisten antagonisté aldosteronu
Algodystrophie algoneurodystrofie
Alimentäre Anämie nutriční anemie
Alimentäre Folsäure-Mangelanämie nutriční anemie z nedostatku kyseliny listové
Alimentäre Krankheit nemoc výživy
Alimentäre Mangelzustände nutriční karence
Alimentärer Kalziummangel nutriční karence vápníku
Alimentärer Mangelzustand infolge
unausgewogener Zusammensetzung der
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