A-hypervitaminose hypervitaminóza A
A-vitaminmangel karence vitaminu A
A-vitaminmangel med Bitots flekker og
konjunktival tærrhe karence vitaminu
A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
A-vitaminmangel med Bitots flekker og
konjunktival tærrhet karence vitaminu
A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
A-vitaminmangel med keratomalasi karence vitaminu A s keratomalacií
A-vitaminmangel med konjunktival
tærrhet karence vitaminu A s xerózou
rohovky, karence vitaminu A s xerózou
spojivky
A-vitaminmangel med konjuntival
tærrhet karence vitaminu A s xerózou
spojivky
A-vitaminmangel med korneal tærrhet
karence vitaminu A s xerózou rohovky
A-vitaminmangel med nattblindhet karence vitaminu A se šeroslepostí
A-vitaminmangel med ulcerasjon og
hornhinnetærrhet karence vitaminu
A s ulcerací rohovky a xerózou
A-vitaminmangel med xeroftalmiske
hornhinnearr karence vitaminu A s xeroftalmickými jizvami rohovky
ADA-mangel nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
abdominal aktinomykose břišní aktinomykóza
abdominal stramhet ztuhlost břicha
abdominaldel av spiserær břišní část jícnu
abdominalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur aneurysma břišní
aorty; bez zmínky o ruptuře
abdominalt brokk břišní kýla
abdominalt brokk uten obstruksjon eller
gangrena břišní kýla bez neprůchodnosti
nebo gangrény
abnormitet i plasmaprotein abnormalita
plazmatické bílkoviny
abnormitet ved hårfarge og hårskaft abnormalita barvy a střední části vlasů
abnormiteter i plasmaproteiner abnormality plazmatických bílkovin
abnormiteter ved hårfarge og hårskaft
abnormality barvy a střední části vlasů
abscess i bryst i forbindelse med fædsel
absces prsu spojený s porodem
abscess i milt absces sleziny
abscess i seneskjede absces šlachové pochvy
abscess i thymus absces brzlíku

abscess i ytre ære absces zevního ucha
abscess; furunkel og karbunkel i nese
absces; furunkl a karbunkl nosu
abscesser eller cellulitter i svelg absces
hltanu
abstinenssymptom abstinenční syndrom
abstinenstilstand odvykací stav
acanthosis nigricans hnědočerné nádorky
na kůži
acetonuri acetonurie
acidose acidóza
acne conglobata acne conglobata
acne tropica acne tropica
acne varioliformis acne varioliformis
acne vulgaris acne vulgaris
acné excoriée des jeunes filles acne excoriée
acrodermatitis continua acrodermatitis
continua
Addisonkrise addisonská krize
adenomatæs hyperplasi i blærehalskjertel zbytnění prostaty
adenosindeaminase-mangel nedostatek
adenosindeaminázy [ADA]
adenovirus adenovirus
adenovirusenteritt adenovirová enteritida
adenovirusinfeksjon adenovirová infekce
adenovirusmeningitt adenovirová meningitida
adheranser i bukhinne srůsty pobřišnice
adheranser i skjede etter operasjon pooperační srůsty pochvy
adherent leukom adherující leukom
adhesjonskapsulitt i skulder zánět pouzdra ramenního kloubu
adiposogenital dystrofi porucha podvěsku
mozkového
adnexa uteri děložní adnexa
adrenogenitale forstyrrelser adrenogenitální porucha
adrenoleukodystrofi (Addison-Schilder)
poruchy metabolismu mastných kyselin
adult T-celleleukemi/lymfom leukémie
z dospělých T-buněk
afaki afakie
affeksjon av blætvev nemoc měkké tkáně
affeksjon av æyelokk postižení očního
víčka
affeksjon av multiple endokrine kjertle
postižení více žláz s vnitřní sekrecí
affeksjon av multiple endokrine kjertler
postižení více žláz s vnitřní sekrecí
affeksjoner i bukspyttkjertel nemoc slinivky břišní
affektive lidelser poruchy nálady, afektivní
poruchy
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afoni afonie
afrikansk trypanosomiasis africká trypanosomóza
afrikansktrypanosomiasis africká trypanosomóza
agenesi av eller manglende tåreapparat
chybění nebo agenese slzného ústrojí
agenesi av nyre ageneze ledviny
agenesi av nyre; bilateral oboustranná
ageneze ledvin
agenesi av nyre; unilateral jednostranná
ageneze ledviny
agenesi av urinleder ageneze močovodu
agenesi og aplasi av livmor ageneze
a aplazie dělohy
agenesi og aplasi av livmorhals ageneze
a aplazie hrdla děložního
agenesi og manglende utvikling av nese
ageneze a nevyvinutí nosu
agenesi; aplasi og hypoplasi av
bukspyttkjertel ageneze; aplazie a hypoplazie slinivky břišní
agenesi; aplasi og hypoplasi av galleblære ageneze; aplazie a hypoplazie
žlučníku
agnosi porucha chápání
agorafobi agorafobie
agranulocytose og næytropeni agranulocytóza
akalasi av magemunn achalazie kardie
akantamæbeinfeksjon akantamoebóza
akantolytisk lidelse akantolytické nemoc
akantolytiske lidelser akantolytická nemoc
akillestendinitt tendinitida Achillovy šlachy
akkommodasjonsforstyrrelser poruchy
akomodace
akne akné
akondrogenese achondrogenesis
akondroplasi achondroplazie
akromegali og hypofysær kjempevekst
akromegalie a pituitární gigantismus
aksessorisk aurikkel nadpočetný boltec
aksessorisk bryst přídatný prs
aksessorisk brystvorte přídatná bradavka
aksessorisk lungelapp přídatný lalok plic
aksessorisk nyre přídatná ledvina
aksillær del av bryst axilární část prsu
aktinisk granulom granulom ze záření
aktinisk keratose keratóza ze záření
aktinisk retikuloid retikuloid ze záření
aktinomycetom aktinomycetom
aktinomykose aktinomykóza
aktinomykotisk sepsis aktinomykotická
septikémie

aktiv rakitt aktivní křivice
aktivt stadium av trakom aktivní stadium
trachomu
aktuell episode blandet současná fáze
smíšená
aktuell episode hypoman současná fáze je
hypomanická
aktuell episode mild/moderat depres
současná fáze lehká nebo střední deprese
akustikusnevritt zánět sluchového nervu
akutt Chagas sykdom med hjerteaffeksjon akutní Chagasova nemoc s postižením srdce
akutt Chagas sykdom uten hjerteaffeksjon akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce
akutt HIV-infeksjonssyndrom syndrom
akutní infekce HIV
akutt abdomen akutní břicho
akutt amæbedysenteri akutní amébová
úplavice
akutt analfissur akutní řitní trhlina
akutt apikal periodontitt utgått fra pulpa
akutní apikální periodontitida dřeňového
původu
akutt belastningslidelse akutní stresová
reakce
akutt betennelse i æyehule akutní zánět
očnice
akutt bronkiolitt akutní bronchiolitida
akutt bronkiolitt som skyldes organism
akutní bronchiolitida způsobená jiným
určeným organismem
akutt bronkiolitt som skyldes respiratorisk syncytialviru akutní bronchiolitida
způsobená respiračním syncyciálním virem
akutt bronkitt akutní bronchitida
akutt delta (super)infeksjon hos bærer
av hepatitt B akutní delta- (super) infekce nosiče hepatitis B
akutt disseminert demyelinisering akutní
roztroušená demyelinizace
akutt disseminert encefalitt akutní diseminovaná encefalitida
akutt eksaserbasjon av kronisk leukemi
chronická leukémie buněčného typu
akutt eksaserbasjon av kronisk lymfatisk
leukemi chronická lymfocytární leukémie
akutt eksaserbasjon av kronisk monocyttleukemi chronická monocytární leukémie
akutt eksaserbasjon av kronisk myelogen leukemi chronická myeloidní leukémie
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akutt epidemisk hemoragisk konjunktivitt (enteroviral) akutní epidemická (enterovirová) hemoragická konjunktivitida
akutt erytremi og erytroleukemi akutní
erytrémie a erytroleukémie
akutt ethmoidalsinusitt akutní zánět čichové dutiny
akutt faryngitt akutní zánět hltanu
akutt forbigående psykose akutní
a přechodné nespecifikované psychotické
poruchy
akutt frontalsinusitt akutní zánět čelní dutiny
akutt gastroenteritt akutní gastroenteropatie
akutt gingivitt akutní zánět dásně
akutt hepatitt A akutní hepatitida A
akutt hepatitt B akutní hepatitida B
akutt hepatitt B med delta-agens (koinfeksjon) uten leverkoma akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) bez hepatálního komatu
akutt hepatitt B uten delta-agens med leverkoma akutní hepatitida B bez Delta
agens s hepatálním komatem
akutt hepatitt B uten delta-agens og leverkoma akutní hepatitida B bez Delta
agens a bez hepatálního komatu
akutt hepatitt C akutní hepatitida C
akutt hepatitt E akutní hepatitida E
akutt hudforandring som skyldes ultrafiolett strål akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
akutt ikke-purulent mellomærebetennelse akutní nehnisavý zánět středního ucha
akutt infeksjon i ævre luftveier akutní infekce horních dýchacích cest
akutt infeksjon i nedre luftveier akutní
infekce dolní části dýchacího ústrojí
akutt konjunktivitt akutní konjunktivitida
akutt laryngitt akutní zánět hrtanu
akutt laryngofaryngitt akutní zánět hltanu
i hrtanu
akutt leukemi med celletype akutní leukémie buněčného typu
akutt lymfadenitt akutní zánět mízních uzlin
akutt lymfadenitt i ansikt; hode og på
hals akutní zánět mízních uzlin obličeje;
hlavy a krku
akutt lymfadenitt på overekstremitet
akutní zánět mízních uzlin horní končetiny
akutt lymfadenitt på trunkus akutní zánět
mízních uzlin trupu

akutt lymfadenitt på underekstremitet
akutní zánět mízních uzlin dolní končetiny
akutt lymfatisk leukemi akutní lymfoblastická leukémie
akutt maksillarsinusitt akutní zánět čelistní dutiny
akutt mastoiditt akutní zánět sklípků bradavkového výběžku spánkové kosti
akutt megakaryoblastleukemi akutní megakaryoblastická leukémie
akutt meningokokkemi akutní meningokokcémie
akutt miliærtuberkulose akutní miliární
tuberkulóza
akutt monocyttleukemi akutní monocytární leukémie
akutt myelofibrose akutní myelofibróza
akutt myelogen leukemi akutní myeloidní
leukémie
akutt myelomonocyttleukemi akutní myelomonocytární leukémie
akutt myringitt akutní zánět bubínku
akutt nasofaryngitt akutní zánět nosohltanu
akutt og fulminant melioidose akutní
prudká melioidóza
akutt og subakutt hemoragisk leukoencefalitt akutní a subakutní hemoragická
leukoencefalitida [Hurstova]
akutt og subakutt iridosyklitt akutní
a subakutní iridocyklitida
akutt panmyelose akutní panmyelóza
akutt pansinusitt akutní zánět všech vedlejších nosních dutin
akutt paranoid psykose akutní psychotické poruchy převážně s bludy
akutt periodontitt akutní zánět ozubice
akutt peritonitt akutní zánět pobřišnice
akutt poliomyelitt akutní poliomyelitida
akutt poliomyelitt med lammelse akutní
paralytická poliomyelitida
akutt poliomyelitt uten lammelse akutní
neparalytická poliomyelitida
akutt polymorf psykose (nonschizofreniform) akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních
symptomů
akutt polymorf schizofreniform psykose
akutní polymorfní psychotická porucha se
symptomy schizofrenie
akutt posthemoragisk anemi akutní
posthemorragická anémie
akutt promyelocyttleukemi akutní promyelocytární leukémie

3

akutt pulmonal blastomykose akutní
plicní blastomykóza
akutt pulmonal histoplasmose akutní
plicní histoplazmóza
akutt pulmonal koksidioidomykose akutní plicní kokcidioidomykóza
akutt purulent mellomærebetennelse
akutní hnisavý zánět středního ucha
akutt radiodermatitt akutní radiodermatitis
akutt reumatisk hjertesykdom akutní
revmatická choroba srdeční
akutt reumatisk myokarditt akutní revmatický zánět srdečního svalu
akutt reumatisk perikarditt akutní revmatický zánět osrdečníku
akutt schizofrenilignende psykose akutní
psychotická porucha podobná schizofrenii
akutt seræs mellomærebetennelse akutní
serózní zánět středního ucha
akutt sfenoidalsinusitt akutní zánět klínové dutiny
akutt sinusitt akutní zánět vedlejších nosních dutin
akutt tobakksintoksikasjon akutní intoxikace
akutt tonsillitt akutní zánět mandlí
akutt tverrsnittsmyelitt ved demyeliniserende sykdommer i CNS akutní
transverzální myelitda při demyelinizující
nemoci CNS
akutt tverrsnittsmyelitt ved demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet akutní transverzální myelitda při
demyelinizující nemoci CNS
akutt tyreoiditt akutní zánět štítné žlázy
akutt vaginitt akutní zánět pochvy
akutt vaskulær forstyrrelse i tarm akutní
vaskulární nemoc střeva
akutt virushepatitt akutní virová hepatitida
akutt vulvitt akutní vulvitida
akutte legemiddelutlæste interstitielle
lungesykdommer akutní plicní intersticiální nemoc způsobená léčivy
albinisme albinismus
Albright (-McCune eller -Sternberg)s
syndrom polyostotická fibrózní dysplazie
albuespissbursitt bursitida olekranu
albuminabnormitet abnormalita albuminu
alderdomstunghærthet stařecká nedoslýchavost
aldersbetinget grå stær av Morgagnitype senilní přezrálá katarakta

aldersbetinget grå stær senilní katarakta
aleneboende osamělé žití
alfa-kjede-sykdom nemoc těžkého řetězce
alfa
alfa-talassemi alfa thalasémie
alfafætoproteinabnormitet abnormalita
alfafetoproteinu
alkalose alkalóza
alkohol alkohol
alkoholbruk požívání alkoholu
alkoholer alkoholy
alkoholisk cirrhose i lever alkoholická cirhóza jater
alkoholisk fettlever alkoholické ztučnění
jater
alkoholisk fibrose og sklerose i lever alkoholická fibróza a skleróza jater
alkoholisk hepatitt alkoholický zánět jater
alkoholisk leversvikt alkoholické jaterní
selhání
alkoholisk leversykdom alkoholické nemoc jater
alkoholisk myopati alkoholická nemoc
svalů
alkoholisk polynevropati alkoholická polyneuropatie
alkoholutlæst kronisk pankreatitt alkoholická chronická pankreatitida
alkoholutlæst pseudo-Cushings syndrom
pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
allergi alergie
allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt
akutní atopická konjunktivitida
allergisk kontaktdermatitt alergická kontaktní dermatitida
allergisk kontaktdermatitt som skyldes
fargestoffer alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivy
allergisk kontaktdermatitt som skyldes
klebemidler alergická kontaktní dermatitida způsobená adhesivy
allergisk kontaktdermatitt som skyldes
kosmetikk alergická kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
allergisk kontaktdermatitt som skyldes
metaller alergická kontaktní dermatitida
způsobená kovy
allergisk kontaktdermatitt årsak alergická kontaktní dermatitida; neurčené příčiny
allergisk og diettbetinget gastroenteritt
og kolitt alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
allergisk purpura alergická purpura
allergisk rinitt alergická rýma
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