abandono zanedbání nebo opuštění
abdome břicho
abdome agudo akutní břicho
abortamento habitual habituální potrácení
aborto potrat
aborto espontâneo-completo ou, potrat
aborto espontâneo-incompleto, complicado por
embolia neúplný potrat komplikovaný embolizací
aborto espontâneo-incompleto, complicado por
hemorragia excessiva ou tardia neúplný potrat
komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
aborto espontâneo-incompleto, complicado por infecçăo do trato genital ou dos órgăos pélvicos neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní
pobřišnice
aborto espontâneo-incompleto, neúplný potrat
aborto incompleto neúplný potrat
aborto por razőes médicas e legais-incompleto,
complicado por embolia neúplný potrat, komplikovaný embolizací
aborto por razőes médicas e legais-incompleto,
complicado por hemorragia excessiva ou tardia
neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo
nadměrným krvácením
aborto por razőes médicas e legais-incompleto,
complicado por infecçăo do trato genital ou dos
órgăos pélvicos neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
aborto por razőes médicas e legais-incompleto, neúplný potrat
aborto retido zamlklý (nevypuzený) potrat
aborto-incompleto neúplný potrat
aborto-incompleto, complicado por embolia neúplný potrat, komplikovaný embolizací
aborto-incompleto, complicado por hemorragia
excessiva ou tardia neúplný potrat, komplikovaný
prodlouženým nebo nadměrným krvácením
aborto-incompleto, complicado por infecçăo do
trato genital ou dos órgăos pélvicos neúplný potrat,
komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
abrasăo dentária abraze zubů
abscesso amebiano do cérebro amébový mozkový
absces
abscesso amebiano do fígado amébový jaterní absces
abscesso amebiano do pulmăo amébový plicní
absces
abscesso anal absces řiti
abscesso anorretal anorektální absces
abscesso cerebral feomicótico feomykotický absces
mozku
abscesso cutâneo kožní absces
abscesso cutâneo, furúnculo e carbúnculo da face
kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje
abscesso cutâneo, furúnculo e carbúnculo da nádega kožní absces, furunkl a karbunkl hýždě

abscesso cutâneo, furúnculo e carbúnculo do
membro kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny
abscesso cutâneo, furúnculo e carbúnculo do
pescoço kožní absces, furunkl a karbunkl krku
abscesso cutâneo, furúnculo e carbúnculo do tronco kožní absces, furunkl a karbunkl trupu
abscesso da bainha tendínea absces šlachové pochvy
abscesso da glândula de Bartholin absces Bartholiniho žlázy
abscesso da mama associada ao parto absces prsu
spojený s porodem
abscesso da próstata absces prostaty
abscesso de bolsa sinovial absces burzy
abscesso de glândula salivar absces slinné žlázy
abscesso do baço absces sleziny
abscesso do intestino absces střeva
abscesso do mediastino absces mezihrudí
abscesso do ouvido externo absces zevního ucha
abscesso do pulmăo com pneumonia absces plic
s pneumonií
abscesso do pulmăo sem pneumonia absces plic bez
pneumonie
abscesso do timo absces thymu
abscesso e cisto feomicótico subcutâneos podkožní
feomykotický absces a cysta
abscesso e granuloma intra-raquidianos intraspinální absces a granulom
abscesso e granuloma intracranianos intrakraniální
absces a granulom
abscesso extradural e subdural extradurální
a subdurální absces
abscesso hepático absces jater
abscesso intra-esfincteriano intrasfinkterický absces
abscesso ísquio-retal ischiorektální absces
abscesso periamigdaliano peritonzilární hlíza
abscesso periapical com fístula periapikální absces
s dutinou
abscesso periapical sem fístula periapikální absces
bez dutiny
abscesso renal e perinefrético ledvinný a perinefrický absces
abscesso retal absces konečníku
abscesso retrofaríngeo e parafaríngeo retrofaryngeální a parafaryngeální absces
abscesso uretral absces uretry
abscesso vulvar absces vulvy
abscesso, furúnculo e carbúnculo do nariz absces,
furunkl a karbunkl nosu
abscessos da faringe absces hltanu
abuso de álcool zneužívání alkoholu
abuso de fumo zneužívání tabáku
abuso de outra substância psicoativa zneužívání jiné psychoaktivní látky
abuso de outra substância zneužívání látek
abuso de substâncias que năo produzem dependęncia zneužívání látek nezpůsobujících závislost
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abuso de substâncias psicoativas zneužívání psychoaktivní látky
abuso psicológico psychologické týrání
abuso sexual pohlavní zneužívání
acalásia do cárdia achalazie kardie
acantamebíase akantamoebóza
acaríases akarióza (napadení roztoči)
acentuaçăo de traços de personalidade zdůraznění
rysů osobnosti
acetonúria acetonurie
achado anormal de exame imunológico sérico, abnormální imunologické nálezy v séru
achado anormal de exame químico do sangue, abnormální nález chemismu krve
achados anormais abnormální nálezy
achados anormais ao exame citológico e histológico
da urina abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
achados anormais ao exame microbiológico da
urina abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči
achados anormais de exames diagnósticos por
imagem de estruturas somáticas abnormální nálezy
při diagnostickém zobrazení určených tělních struktur
achados anormais de exames para diagnóstico por
imagem de partes do sistema osteomuscular abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení částí
svalové a kosterní soustavy
achados anormais de exames para diagnóstico por
imagem de partes do tubo digestivo abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení částí trávicí soustavy
achados anormais de exames para diagnóstico por
imagem de regiőes do abdome, incluindo o retroperitônio abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení břišních krajin včetně retroperitonea
achados anormais de exames para diagnóstico por
imagem do coraçăo e da circulaçăo coronariana
abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení srdce
a koronárního oběhu
achados anormais de exames para diagnóstico por
imagem do crânio e da cabeça abnormální nálezy
při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy
achados anormais de exames para diagnóstico por
imagem do fígado e das vias biliares abnormální
nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových
cest
achados anormais de exames para diagnóstico por
imagem dos membros abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin
achados anormais de exames para diagnóstico por
imagem dos órgăos urinários abnormální nálezy při
diagnostickém zobrazení močových orgánů
achados anormais de exames químicos do sangue
abnormální nálezy chemismu krve

achados anormais do rastreamento (screening) antenatal da măe abnormální nálezy při prenatálním
screeningu u matky, abnormální nález při prenatálním screeningu u matky
achados anormais na urina abnormální nálezy
v moči
achados anormais, de exames para diagnóstico por
imagem, da mama abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu
achados anormais, de exames para diagnóstico por
imagem, do pulmăo abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic
achados bioquímicos anormais do rastreamento
(screening) antenatal da măe abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky
achados citológicos anormais abnormální cytologické nálezy
achados citológicos anormais do rastreamento
(screening) antenatal da măe abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky
achados cromossômicos e genéticos anormais do
rastreamento (screening) antenatal da măe abnormální chromosomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky
achados hematológicos anormais do rastreamento
(screening) antenatal da măe abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky
achados histológicos anormais abnormální histologické nálezy
achados imunológicos anormais abnormální imunologické nálezy
achados imunológicos anormais no soro u abnormální imunologické nálezy v séru
achados microbiológicos anormais abnormální mikrobiologické nálezy
achados radiológicos anormais do rastreamento
(screening) antenatal da măe abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky
achados ultrassonográficos anormais do rastreamento (screening) antenatal da măe abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky
acidente de aeronaves causando traumatismo
a ocupante nehody letounu jako příčina zranění člena osádky
acidente de transporte dopravní nehoda
acidente de trânsito provozní nehoda (silniční)
acidente durante a prestaçăo de cuidado médico e
cirúrgico nehoda při zdravotní péči
acidente vascular cerebral cévní příhoda mozková
(mrtvice), cévní příhoda mozková
acidentes de aeronaves năo-motorizadas causando
traumatismo a ocupante nehody letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky
acidentes de transporte aéreo nehody při dopravě
vzduchem
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acromegalia e gigantismo hipofisário akromegalie
a pituitární gigantismus
actinomicetoma aktinomycetom
actinomicose aktinomykóza
actinomicose abdominal břišní aktinomykóza
actinomicose cervicofacial cervikofaciální aktinomykóza
actinomicose pulmonar plicní aktinomykóza
acutángulo ostroúhlý
adenomegalia ou aumento de volume dos gânglios
linfáticos, zvětšené mízní uzliny
aderęncias do peritônio pélvico pós-procedimentos
srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
aderęncias e roturas da íris e do corpo ciliar srůsty
a trhliny duhovky a řasnatého tělesa
aderęncias intestinais (bridas) com obstruçăo
střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
aderęncias pelviperitonais femininas pánevní peritoneální srůsty u žen
aderęncias peritoniais srůsty pobřišnice
aderęncias pós-operatórias da vagina pooperační
srůsty pochvy
adiposidade localizada lokalizovaná adipozita
administraçăo de quantidade excessiva de sangue
ou de um outro líquido durante transfusăo ou infusăo nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny
podané při transfúzi nebo infúzi
administraçăo por outros meios de medicamento
ou substância biológicas contaminados kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná jinými
způsoby
adsorber adsorbér
adstringentes e detergentes de uso local lokální adstringencia a lokální detergencia
adstringentes e detergentes locais lokální adstringencia a lokální detergencia
afacia afakie
afaquia congęnita vrozená afakie
afasia adquirida com epilepsia získaná afazie
s epilepsií (Landau-Kleffner)
afecçăo da próstata onemocnění prostaty
afecçăo do tegumento própria do feto e do recémnascido porucha kožního krytu a podkoží specifické
pro plod a novorozence
afecçăo hemorrágica krvácivý stav
afecçăo pleural pohrudniční stav
afecçăo respiratória devida a produtos químicos,
gases, fumaça e vapores stavy dýchací soustavy
způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
afecçăo respiratória do recém-nascido, poruchy respirace u novorozence
afecçőe stavy
afecçőe acantolíticas akantolytické onemocnění
afecçőe acantolíticas akantolytická onemocnění
afecçőe alveolares e parieto-alveolares alveolární
a parietoalveolární stavy

acidentes durante a prestaçăo de cuidado médico e
cirúrgico nehody při zdravotní péči
acidentes isquęmicos cerebrais transitórios e síndromes correlatas přechodné mozkové ischemické
záchvaty a příbuzné syndromy
acidificantes e alcalinizantes acidifikující a alkalizující prostředky
acidose acidóza
acidose metabólica tardia do recém-nascido pozdní
metabolická acidóza u novorozence
acne akné
acne infantil dětská akné
acne quelóide keloidní akné
acompanhamento relativo às atitudes em matéria
de sexualidade porada spojená se sexuálním postojem
acondroplasia achondroplazie
aconselhamento porada
aconselhamento a propósito do vírus da imunodeficięncia humana [HIV] porada týkající se viru lidské imunodeficience [HIV]
aconselhamento e supervisăo dietéticos dietní rady
a dohled
aconselhamento e supervisăo para abuso de drogas
porada a dohled u abusu návykových látek
aconselhamento e supervisăo para abuso de álcool
porada a dohled u abusu alkoholu
aconselhamento em matéria de sexualidade sexuální porada
aconselhamento genético genetická porada
aconselhamento geral sobre a procriaçăo obecná
porada a rada o plodnosti
aconselhamento geral sobre contracepçăo všeobecná poradní činnost o antikoncepci
aconselhamento para o abuso de fumo porada při
abusu tabáku
aconselhamento relativo a preocupaçőes associadas
relacionadas com as atitudes, o comportamento e
orientaçăo em matéria de sexualidade porada spojená se smíšenými starostmi ohledně sexuálního postoje, chování a orientace
aconselhamento relativo ao comportamento e à
orientaçăo sexual de um terceiro porada spojená se
sexuálním chováním a orientací třetí osoby
aconselhamento relativo ao comportamento e à
orientaçăo sexual do sujeito porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta
aconselhamentos em matéria de sexualidade sexuální porady
acontecimentos difíceis com incidęncia na família
ou no lar stresující životní události působící na rodinu a domácnost
acrodermatite papular infantil [Síndrome de Gianotti-Crosti] dětská papulární akrodermatitis [Giannotiova-Grostiova]
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afecçőe oculares herpetická oční onemocnění
afecçőe originadas no período perinatalstavy vzniklé v perinatálním období
afecçőe originadas no período perinatal stavy
vzniklé v perinatálním období
afecçőe pápulo-descamativas papuloskvamózní
onemocnění
afecçőe relacionadas com o enfisema intersticial
originadas no período perinatal stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období
afecçőe respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny,
dýmy a parami
afecçőe respiratórias devidas a agentes externosstavy dýchací soustavy způsobené zevním činitelem
afecçőe respiratórias devidas a outros agentes externos stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli
afecçőe respiratórias do recém-nascido respirační
stavy u novorozence
afecçőe respiratórias agudas e subagudas devidas
a produtos químicos, gases, fumaças e vapores
akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené
chemikáliemi, plyny,dýmy a parami
afecçőe respiratórias devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores stavy dýchací soustavy
způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
afecçőeassociadas com os órgăos genitais femininos
e com o ciclo menstrual stavy sdružené s ženskými
pohlavními orgány a menstruačním cyklem
afecçőe sistęmicas do tecido conjuntivo [Sjögrenův]
suchý syndrom
afogamento e submersăo năo mortal tonutí a utonutí
afonia afonie
aftas bucais recidivantes recidivující afty
agalactia agalakcie
agenesia bilateral do rim oboustranná ageneze ledvin
agenesia do pulmăo nevyvinutí plic
agenesia do ureter ageneze močovodu
agenesia e aplasia do colo do útero ageneze a aplazie hrdla děložního
agenesia e aplasia do útero ageneze a aplazie dělohy
agenesia ou hipoplasia do nariz agenese a nevyvinutí nosu
agenesia renal ageneze ledviny
agenesia unilateral do rim jednostranná ageneze
ledviny
agenesia, aplasia e hipoplasia da vesícula biliar
ageneze, aplazie a hypoplazie žlučníku
agenesia, aplasia e hipoplasia do pâncreas ageneze,
aplazie a hypoplazie slinivky břišní

afecçőe associadas com os órgăos genitais femininos e com o ciclo menstrual stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
afecçőe atróficas da pele atrofické onemocnění kůže,
atrofická onemocnění kůže
afecçőe bolhosas puchýřnatá onemocnění, bulózní
onemocnění
afecçőe cardíacas onemocnění srdce
afecçőe comuns na poliarterite nodosa stavy příbuzné polyarteritis nodosa
afecçőe da mama, e as s, associadas ao parto poruchy prsu spojené s porodem
afecçőe da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiaçăo onemocnění kůže a podkožního
vaziva v souvislosti se zářením
afecçőe da pele e do tecido subcutâneo onemocnění
kůže a podkožního vaziva
afecçőe da próstata onemocnění prostaty
afecçőe das artérias e das arteríolas onemocnění tepen a tepének
afecçőe das glândulas sudoríparas écrinas onemocnění ekkrinních potních žláz
afecçőe das glândulas sudoríparas apócrinas onemocnění apokrinních potních žláz
afecçőe das unhas onemocnění nehtů, onemocnění
nehtu
afecçőe de artérias e arteríolas onemocnění tepen
a tepének
afecçőe de glândulas sudoríparas apócrinas onemocnění apokrinních potních žláz
afecçőe degenerativas do globo ocular degenerativní
stavy očního bulbu
afecçőe do peritônio onemocnění pobřišnice
afecçőe do tegumento próprias do feto e do recémnascido porucha kožního krytu a podkoží specifické
pro plod a novorozence
afecçőe eritematosas erytémový stav, erytémové stavy
afecçőe exoftálmicas exoftalmické stavy
afecçőe foliculares folikulární onemocnění
afecçőe granulomatosas da pele e do tecido subcutâneo granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
afecçőe hemorrágicas krvácivé stavy
afecçőe hipertróficas da pele hypertrofické onemocnění kůže, hypertrofická onemocnění kůže
afecçőe infiltrativas da pele e do tecido subcutâneo
infiltrativní onemocnění kůže
afecçőe inflamatórias dos maxilares zánětlivá onemocnění čelistí
afecçőe ligadas a gravidez stavy spojené s těhotenstvím
afecçőe localizadas do tecido conjuntivo lokalizované onemocnění pojivové tkáně
afecçőe localizadas do tecido conjuntivo, lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
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