Alkoholentwöhnungsbehandlung léčba alkoholové závislosti
Allgemeinstatus celkové fyzické vyšetření
Allotransplantation von LangerhansZellen allotransplantace buněk Langerhansových ostrůvků
Alveoloplastik plastika alveolárního výběžku
Ambulante Herzüberwachung ambulantní
monitorování srdce
Amnioinfusion amnioinfúze
Amnioskopie amnioskopie
Amputation an der oberen Extremität,
n.n.bez. amputace dolní končetiny, jinde
neurčená
Amputation der unteren Extremität,
n.n.bez. uzavřená amputace dolní končetiny
Amputation des Penis amputace penisu
Amputation durch Fuss amputace nohy
Amputation und Exartikulation am Daumen amputace a disartikulace prstu nohy
Amputation und Exartikulation an einem
Finger (ausgenommen am Daumen) amputace a disartikulace prstu ruky
Amputation, n.n.bez. amputace, nespecifikovaná jinde
Anale Fistulektomie řitní fistulektomie
Anale Fistulotomie řitní fistulotomie
Anastomose an der Niere anastomóza ledvin
Anastomose des Dünndarms zum Rektumstumpf anastomóza tenkého střeva do
řitního pahýlu
Anastomose des Pankreas anastomóza slinivky
Anastomose von der V. cava zur A. pulmonalis duto-pulmonální tepenná anastomóza
Anastomose zum Anus anastomóza řiti
Anastomose zwischen Ductus hepaticus
und Gastrointestinaltrakt anastomóza
žlučových cest do trávicího traktu
Anastomose zwischen Gallenblase und
Darm anastomóza žlučníku do střeva
Anastomose zwischen Gallenblase und hepatischen Gängen anastomóza žlučníku
do jaterního kanálu
Anastomose zwischen Gallenblase und
Magen anastomóza žlučníku do žaludku
Anastomose zwischen Gallenblase und
Pankreas anastomóza žlučníku do slinivky
Anbringen einer orthodontischen Apparatur aplikace ortodontické pomůcky

(Aorto)koronarer Bypass an drei Koronararterien (aorto)koronární bypass tří koronárních arterií
(Aorto)koronarer Bypass an einer einzelnen Koronararterie (aorto)koronární bypass jedné koronární arterie
(Aorto)koronarer Bypass an vier und mehr Koronararterien (aorto)koronární bypass čtyř nebo více koronárních arterií
(Aorto)koronarer Bypass an zwei Koronararterien (aorto)koronární bypass dvou
koronárních arterií
(Initiale) Fenestration am Innenohr fenestrace vnitřního ucha (počáteční)
(Laparoskopisches) Anpassen von adjustierbaren Magenrestriktionsvorrichtungen laparoskopické nastavení velikosti nastavitelných žaludečních omezovacích zařízení
(Partielle) Pharyngektomie částečná faryngektomie
(Postoperative) Blutstillung am Anus kontrola (pooperačního) krvácení z řiti
(Postoperative) Blutstillung an der Harnblase kontrola (pooperačního) krvácení
z měchýře
[Endoskopische] Polypektomie am Rektum (endoskopická) polypektomie konečníku
Abdominale Lymphographie břišní lymfangiogram
Abdominale Rektopexie břišní proktopexie
Abdomino-koronarer Arterien-Bypass
břišní bypass koronární tepny
Abdominopelvine Amputation abdominopelvická amputace
Abdominoperineale Rektumresektion abdominoperineální resekce konečníku
Abgabe anderer Sehhilfen bei Sehschwäche příprava jiné pomůcky pro slabozraké
Adenoidektomie ohne Tonsillektomie adenoidektomie bez tonsilektomie
Akupunktur zur Anästhesie akupunktura
pro znecitlivění
Akzessorio-faziale Anastomose anastomóza
podjazyková-přídatná
Akzessorio-hypoglossale Anastomose anastomóza podjazyková-přídatná
Alkoholentgiftung detoxikace při léčbě alkoholové závislosti
Alkoholentgiftungs- und entwöhnungsbehandlung detoxikace
a léčba alkoholové závislosti
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Anbringen eines gestielten oder freien
Lappens an Lippe und Mund připojení
stopky nebo laloku štěpu do rtu nebo úst
Anbringen von gestieltem oder freiem
Lappen an andere Lokalisationen připojení stopky nebo laloku štěpu na jiná místa
Anbringen von gestieltem oder freiem
Lappen an die Hand úpon patky štěpu
k ruce
Andere diagnostische Massnahmen an
Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, inkl.
diejenigen an der Hand diagnostická procedura na svalech, šlachách, povázkách
a burze, včetně ruky
Andere Inzision am Ösophagus incize jícnu
Andere Operationen an Muskel, Sehne,
Faszie und Bursa operace svalu, šlachy,
povázky a burzy
Aneurysma-Clipping řez mozkového
aneurysmatu
Aneurysmektomie am Herzen excize srdečního aneurysmatu
Angiokardiographie der Vv. cavae angiokardiografie dutých žil
Angiokardiographie von Strukturen des
linken Herzens angiokardiografie levých
srdečních struktur
Angiokardiographie von Strukturen des
rechten Herzens angiokardiografie pravých srdečních struktur
Angiokardiographie, n.n.bez. angiokardiografie
Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) angioplastika jiných ne-koronárních cév
Anlegen einer externen Fixationsvorrichtung, eindimensional aplikace vnějšího
fixačního zařízení, jednorovinný
Anlegen einer externen Fixationsvorrichtung, Ringsystem aplikace vnějšího fixačního zařízení, prstencový systém
Anlegen einer gemischten Vorrichtung
aplikace hybridního vnějšího fixačního zařízení
Anlegen eines Fixateur externe am Femur
aplikace vnějšího fixačního zařízení, stehenní kost
Anlegen eines Fixateur externe am Humerus aplikace vnějšího fixačního zařízení,
pažní kost
Anlegen eines Fixateur externe an andere
näher bezeichnete Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen aplikace vnějšího
fixačního zařízení, jiné

Anlegen eines Fixateur externe an der Patella aplikace vnějšího fixačního zařízení,
čéška
Anlegen eines Fixateur externe an Karpalia und Metakarpalia aplikace vnějšího
fixačního zařízení kosti zápěstní a záprstní
Anlegen eines Fixateur externe an Radius
und Ulna aplikace vnějšího fixačního zařízení kosti kosti vřetení a loketní
Anlegen eines Fixateur externe an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum aplikace vnějšího fixačního zařízení, lopatka,
klíční kost, hrudník (žebra a hrudní kost)
Anlegen eines Fixateur externe an Tarsalia
und Metatarsalia aplikace vnějšího fixačního zařízení kosti nártní a zánártní
Anlegen eines Fixateur externe an Tibia
und Fibula aplikace vnějšího fixačního zařízení kosti holenní a lýtkové
Anlegen eines Fixateur externe, ohne Angabe der Lokalisation aplikace vnějšího
fixačního zařízení, neurčené místo
Anorektale Myektomie anorektální myektomie
Anoskopie anoskopie
Anpassen einer Armprothese, n.n.bez. nasazení protézy paže, jinde neurčená
Anpassen einer Beinprothese, n.n.bez. nasazení protézy nohy
Anpassen einer externen Penisprothese nasazení externí protézy penisu
Anpassen einer Oberarm- und Schulterprothese nasazení protézy horní části paže
a ramene
Anpassen einer Oberschenkel-Prothese nasazení protézy nad kolenem
Anpassen einer Unterarm- und Handprothese nasazení protézy dolní části paže
a ruky
Anpassen einer Unterschenkel-Prothese
nasazení protézy pod kolenem
Anpassen eines künstlichen Gebisses nasazení chrupu
Anpassung einer Orthese nasazení protetiky
Anpassung eines Hörapparates nasazení
naslouchadla
Anpassung und Abgabe einer Brille nasazení a příprava brýlí
Anteriore Rektumresektion mit gleichzeitiger Kolostomie přední resekce rekta
a současná kolostomie
Anuloplastik anuloplastika
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