aberracja chromosomowa abnormalita
chromosomů
aberracja chromosomów płciowych
z żeńskim fenotypem abnormalita pohlavních chromosomů, ženský fenotyp
aberracje chromosomowe abnormality
chromosomů
aberracje chromosomów płciowych
z fenotypem żeńskim abnormality pohlavních chromosomů, ženský fenotyp
acetonuria acetonurie
achalazja wpustu achalazie kardie
achondroplazja achondroplazie
actinic gramuloma granulom ze záření
adenowirusowe zapalenie mózgu adenovirová encefalitida
adenowirusowe zapalenie opon mózgowych adenovirová meningitida
afonia [bezgłos] afonie
agenezja lub niedorozwój nosa ageneze
a nevyvinutí nosu
agenezja nerki ageneze ledviny
agenezja nerki, obustronna oboustranná
ageneze ledvin
agorafobia agorafobie
agranulocytoza agranulocytóza
ainhum ainhum
akantameboza akantamoebóza
akariozy akarióza (napadení roztoči)
akromegalia i gigantyzm przysadkowy akromegalie a pituitární gigantismus
aldehyd mrówkowy formaldehyd
alergia alergie
alergiczne zapalenie naczyń hypersensitivní angiitida
algoneurodystrofia algoneurodystrofie
alkaloza alkalóza
alkohol alkohol
alkohole alkoholy
alkoholowa choroba wątroby alkoholické
onemocnění jater
alkoholowa marskość wątroby alkoholická cirhóza jater
alkoholowa niewydolność wątroby alkoholické jaterní selhání
alkoholowe stłuszczenie wątroby alkoholické ztučnění jater
alkoholowe zapalenie wątroby alkoholický zánět jater
alkoholowe zapalenie żołądka alkoholická
gastritida
alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie
wątroby alkoholická fibróza a skleróza
jater
alleszerioza allescheriasis

aluminoza (płuca) aluminóza (plic)
aminoglikozydy aminoglykosidy
amnezja dysocjacyjna dissociativní amnesie
amyloidoza amyloidóza
amyloidoza skóry amyloidóza kůže
amyloidozy amyloidóza
anagenowe wypadanie włosów anagenní
effluvium
androgeny i pokrewne anaboliki androgeny a anabolika
angiodysplazja jelita grubego angiodysplazie tračníku
angiopatia obwodowa periferní angiopatie
angiostrogyloza jelitowa střevní angiostrongylióza
angiostrogyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis angiostrongyliasis, původce: Parastrongylus cantonensis
anisakioza anisakiasis
ankylostomoza ankylostomóza
anoreksja nechutenství
antagoniści alfaadrenoreceptorów antagonisté alfaadrenoreceptorů
antagoniści antykoagulantów, witamina
K i inne koagulanty antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia
antagoniści betaadrenoreceptorów antagonisté betaadrenoreceptorů
antagoniści receptorów H antagonisté H
receptorů histaminu
antybiotyki systémové antibiotikum
antybiotyki przeciwgrzybicze antifungální
antibiotika používaná systémově
antybiotyki układowe systémová antibiotika
arenowirusowe gorączki krwotoczne arenavirová hemoragická horečka
arsen i jego związki arsen a jeho sloučeniny
artropatia cukrzycowa diabetická artropatie
artropatia dnawa związana z defektami
enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami dnová artropatie
způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
artropatia po dokonaniu bypassów jelitowych atropatie následující střevní bypass
artropatia pourazowa úrazová artropatie
artropatia towarzysząca artropatie
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artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania
i chorobom metabolicznym artropatie
při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
artropatia w przebiegu hemofilii artropatie hemofilická
artropatia w przebiegu chorób nowotworowych artropatie při novotvarech
artropatia w przebiegu innych chorób
hematologicznych artropatie při jiných
krevních onemocněních
artropatia w przebiegu reakcji alergicznych artropatie při hypersensitivních reakcích
artropatia w przebiegu skrobiawicy artropatie při amyloidóze
artropatia związana z chorobami neurologicznymi neuropatická artropatie
artropatia związana z obecnością
kryształów w innych chorobach metabolicznych krystalová artropatie při jiných onemocněních přeměny látek
artropatie zależne od obecności kryształów krystalové artropatie
artropatie związane z odkładaniem
kryształów krystalová artropatie
artroptie artropatie
asfiksja [zamartwica] asfyxie
asymetria twarzy asymetrie obličeje
ataksja ataxie
ataktyczne porażenie mózgowe ataktická
mozková obrna
athan podběl obecný
atopowe zapalenia skóry atopická dermatitida
atopowe zapalenie skóry atopická dermatitida
atypowa żarłoczność psychiczna atypická
mentální bulimie
australijskie zapalenie mózgu australská
encefalitida
autoalergizacja skórna kožní autosenzibilizace
autyzm atypowy atypický autismus
autyzm dziecięcy dětský autismus
babezjoza babesióza
badanie w okresie gwałtownego wzrostu
w dzieciństwie prohlídka pro období
rychlého vzrůstu v dětství
bagasoza bagasóza
bakteryjna choroba odzwierzęca zoonotická bakteriální nemoc, zoonotické bakteriální nemoci

bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe artritis a polyartritis způsobená jinými určenými bakteriálními agens
bakteryjne zapalenia opon mózgowych bakteriální meningitida
bakteryjne zapalenie opon mózgowych bakteriální meningitida
bakteryjne zapalenie opon mózgowych
i mózgu oraz zapalenie opon mózgowych i rdzenia bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida
bakteryjne zapalenie płuc bakteriální zánět plic
bakteryjne zatrucie pokarmowe bakteriální intoxikace přenesená
potravinami, specifikované bakteriální intoxikace přenesené potravinami
bałkańskie endemiczne zapalenie nerek balkánská nefropatie
barbiturany barbituráty
bartoneloza bartonelóza
bartoneloza skórna i śluzówkowoskórna bartonelóza kožní a mukokutánní
bartoneloza układowa bartonelóza systémová
barwnikowe-naczyniowe zmiany skórne pigmentovaná purpurická dermatóza
bąblowica echinokokóza
bąblowica kości infekce kosti
bąblowica płuc infekce plic
bąblowica wątroby echinokokóza jater, infekce jater
benzen benzen
benzodwuazepiny benzodiazepiny
beri-beri beri-beri
beryl i jego związki beryllium a jeho sloučeniny
beryloza (pylica berylowa) (Berylliosis) beryllióza
bez powikłań bez komplikací
bez wzmianki o pęknięciu bez zmínky
o ruptuře, zmínky o ruptuře
bezdech senny zástava dýchání ve spánku
(apnoe)
bezdech u noworodka apnoe novorozence
bezład dziedziczny dědičná ataxie
bezład móżdżkowy o późnym początku mozečková ataxie s pozdním začátkem
bezład móżdżkowy o wczesnym początku mozečková ataxie s časným začátkem
bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy DNA cerebelární ataxie
s vadnou reparací DNA
bezład wrodzony niepostępujący vrozená
neprogresivní ataxie
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bezłady dziedziczne dědičné ataxie
bezmocz i skąpomocz anurie a oligurie
bezmocz pourazowy traumatická anurie
bezmózgowie anencefalie
bezobjawowy stan zakażenia wirusem
HIV asymptomatický stav infekce virem
lidské imunodeficience [HIV]
bezocze anoftalmus
bezpośredni krwotok poporodowy krvácení bezprostředně po porodu
bezsenność nieorganiczna neorganická nespavost
bezsoczewkowość afakie
białaczka leukémie
białaczka dorosłych z komórek
T leukémie z dospělých T-buněk
białaczka limfatyczna lymfoidní leukémie
białaczka plazmatycznokomórkowa plasmocelulární leukémie
białaczka prolimfocytarna prolymfocytární leukémie
białaczka szpikowa myeloidní leukémie
białaczka włochatokomórkowa leukémie
z vlasatých buněk
białaczka z komórek tucznych mastocelulární (mastocytární) leukémie
białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju leukémie neurčeného buněčného typu
białkomocz ciążowy gestační proteinurie
białkomocz uporczywy přetrvávající proteinurie
białkomocz związany z pozycją ciała (ortostatyczny) ortostatická proteinurie
biegunka czynnościowa funkční průjem
biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe
o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu průjem-diarrhoea a gastroenteritida
předpokládaného infekčního pivodu
bielactwo [albinizm] albinismus
bielactwo [vitiligo] vitiligo
biluria [wystąpienie składników żółci w
moczu] biliurie
biodro trzaskające lupavý kyčel
blaszka opłucnej bez azbestozy pohrudniční povlak (plát) bez azbestu
blaszka opłucnej współistniejąca z azbestozą pohrudniční povlak (plát) s obsahem
azbestu
blizna keloidowa keloidní jizva
blizna rogówki i przymglenie rohovková
jizva a zákal
blizny i przymglenia rogówki rohovkové
jizvy a zákaly

blizny naczyniówki
i siatkówki chorioretinální jizvy
blizny spojówkowe jizvy spojivky
bliźniaki urodzone poza szpitalem dvojče,
narozené mimo nemocnici
bliźniaki urodzone w szpitalu dvojče, narozené v nemocnici
bliźnięta zrośnięte (zroślaki) spojená
(srostlá) dvojčata
blok dwugałęziowy bifascikulární blokáda
blok gałęzi fascikulární blokáda levého
(raménka)
blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa blokáda levého
raménka
blok prawej odnogi blokáda pravého raménka
blok przedniej gałęzi lewej odnogi blokáda předního svazku levého (raménka)
blok przedsionkowo-komorowy drugiego
stopnia atrioventrikulární blokáda, druhého stupně
blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia atrioventrikulární blokáda,
prvého stupně
blok przedsionkowo-komorowy zupełny úplná atrioventrikulární blokáda
blok serca srdeční blokáda
blok trójgałęziowy trifascikulární blokáda
blok tylnej gałęzi lewej odnogi blokáda
zadního svazku levého (raménka)
blok wewnątrzkomorowy intraventrikulární blokáda
bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa blokáda pravého raménka
bloki przedsionkowokomorowe atrioventrikulární blokáda
błona śluzowa macicy endometrium, sliznice
błona śluzowa szyjki macicy endocervix
błona zewnętrzna szyjki macicy exocervix
błonica záškrt
błonica gardła záškrt hltanu
błonica krtani hrtanový záškrt
błonica nosowo-gardłowa nosohltanový
záškrt
błonica skóry kožní záškrt
błony źreniczne zornicové membrány
boczna część dna jamy ustnej postranní
část spodiny ústní
bolesne lub utrudnione oddawanie moczu (dyzuria) dysurie
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bolesne miesiączkowanie, nie określone dysmenorrhoea
bolesne oddawanie moczu bolestivé močení
bolesne parcie na mocz tenesmus vesicalis
bolesne współżycie płciowe (dyspaurenia) dyspareunie
bolesność śródstopia metatarsalgie
bolesny wzwód prącia (priapismus) priapismus
ból brzucha břišní bolest
ból głowy bolest hlavy
ból głowy typu uciskowego tenzní typ bolesti hlavy
ból głowy wywołany przez znieczulenie
dokanałowe i nadoponowe w trakcie
czynności porodowej i porodu spinální
a epidurální anestézie vyvolávající bolest
hlavy při porodu
ból kręgosłupa piersiowego bolest
v hrudní páteři
ból międzymiesiączkowy (Mittelschmerz) ovulační bolesti
ból oczny oční bolest
ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej bolesti
dolní části zad
ból stawu bolest v kloubu
ból w klatce piersiowej bolest hrudi
ból w klatce piersiowej podczas oddychania bolest na hrudi při dýchání
ból w okolicy miednicy i krocza pánevní
a perineální bolest
ból w okolicy przedsercowej prekordiální
bolest
ból zlokalizowany w innych okolicach
podbrzusza bolest umístěná do jiných
míst dolní části břicha
ból zlokalizowany w nadbrzuszu bolest
umístěná do horní části břicha
bóle grzbietu dorzalgie
bóle karku cervikalgie
bóle kończyn bolest v končetině
bóle twarzy nietypowe atypická bolest obličeje
bóle w klatce piersiowej bolest hrudi
bradykardia bradykardie
brak brodawki sutkowej chybění bradavky
brak czucia anestézie kůže
brak i niewykształcenie aparatu
łzowego chybění nebo agenese slzného
ústrojí
brak lub aplazja jądra chybění nebo aplazie varlete
brak miesiączki, nie określony amenorea

brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizycznego nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
brak paznokci anonychie
brak potu anhidrosis
brak rdzenia amyelie
brak tęczówki chybění duhovky
brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja) achondrogenesis
brak trąbki Eustachiusza chybění Eustachovy trubice
brak węchomózgowia (zespół arinencephalii) arhinencephalia
brak węchu anosmie
brak zrostu po złamaniu nespojení (kostí)
po fraktuře
braki w porównaniu do oczekiwanego
prawidłowego rozwoju fizjologicznego nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe) seboroická keratóza
brodawka większa dwunastnicy Vatera Vaterova ampula
brodawki okolicy odbytowej (płciowe) –
kłykciny kończyste anogenitální (venerické) bradavice
brodawki wirusowe virové bradavice
bruceloza brucellosis
bruceloza wywołana pałeczką maltańską brucelóza, původce: Brucella melitensis
bruceloza wywołana pałeczką
psią brucelóza, původce: Brucella canis
bruceloza wywołana pałeczką ronienia
krów brucelóza, původce: Brucella abortus
bruceloza wywołana pałeczką ronienia
świń brucelóza, původce: Brucella suis
brzeg języka hrana jazyka
brzeżne ubytki błony bębenkowej okrajové perforace bubínku
brzuch břicho
brzuszna część przełyku břišní část jícnu
bysynoza bysinóza
całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych totálně anomální napojení plicních
žil
całkowite i częściowe trisomie autosomów trisomie a částečná trisomie autosomů
całkowite wypadanie macicy
i pochwy úplný výhřez dělohy a pochvy
cecha sierpowatokrwinkowości další typy
srpkovité anémie
cecha talasemii thalasémický typ
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