abandonul familiei odstranění z domova
v dětství
abces al intestinului absces střeva
abces al urechii externe absces zevního
ucha
abces cutanat, furuncul si carbuncul al
membrelor kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny
abces cutanat, furuncul si carbuncul
kožní absces, furunkl a karbunkl
abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid al fesei kožní absces, furunkl
a karbunkl hýždě
abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid al fetei kožní absces, furunkl
a karbunkl obličeje
abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid al gitului kožní absces, furunkl
a karbunkl krku
abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid al trunchiului kožní absces, furunkl a karbunkl trupu
abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid kožní absces, furunkl a karbunkl
abces extradural si subdural extradurální
a subdurální absces
abces parafaringian si retrofaringian retrofaryngeální a parafaryngeální absces
abces periapical cu fistula periapikální
absces s dutinou
abces periapical fara fistula periapikální
absces bez dutiny
abces rectal řitní absces
abces renal si perirenal ledvinný a perinefrický absces
abces si granulom intracranian intrakraniální absces a granulom
abces si granulom intrarahidian intraspinální absces a granulom
abces, furuncul si antraxul nasului
absces, furunkl a karbunkl nosu
abcese faringiene absces hltanu
abcesul amibian al creierului amébový
mozkový absces
abcesul amibian al ficatului amébový jaterní absces
abcesul amibian al pulmonului amébový
plicní absces
abcesul anal absces řiti
abcesul ano-rectal anorektální absces
abcesul burselor seroase absces burzy
abcesul ficatului absces jater
abcesul glandei Bartholin absces Bartholiniho žlázy
abcesul glandei salivare absces slinné žlázy

abcesul intrasfincterian intrasfinkterický
absces
abcesul ischio-rectal ischiorektální absces
abcesul mediastinului absces mezihrudí
abcesul phaemycosic al creierului feomykotický absces mozku
abcesul prostatei absces prostaty
abcesul pulmonar cu pneumopatie absces
plic s pneumonií
abcesul pulmonar fara pneumopatie
absces plic bez pneumonie
abcesul rectal absces konečníku
abcesul sau chistul pheomycosic subcutanat podkožní feomykotický absces
a cysta
abcesul sinului asociat nasterii absces
prsu spojený s porodem
abcesul splinei absces sleziny
abcesul tecii tendonului absces šlachové
pochvy
abcesul timusului absces brzlíku
abcesul uretral absces močové trubice
abcesul vulvei absces vulvy
abdomen břicho
abdomen acut akutní břicho
ablatia unui alt organ (partial) (total)
odnětí jiného orgánu (částečné) (úplné)
abraziunea dintilor abraze zubů
absenta completa congenitala a membrului superior vrozené úplné chybění
horních končetin
absenta completa congenitala a membrului(lor) inferior(e) vrozené úplné
chybění dolních končetin
absenta completa congenitala a membrului(lor) superior(e) vrozené úplné
chybění horních končetin
absenta congenitala a antebratului si
miinii vrozené chybění obou předloktí
a ruky
absenta congenitala a bratului si antebratului cu prezenta miinii vrozené
chybění nadloktí a předloktí s přítomností
ruky
absenta congenitala a coapsei si
a membrului inferior cu prezenta piciorului vrozené chybění stehna a holeně
s přítomností nohy
absenta congenitala a membrului inferior si a piciorului vrozené chybění obou
holení a nohou
absenta congenitala a miinii si degetelor
vrozené chybění ruky a prstu(ů)
absenta congenitala a ovarului vrozené
chybění vaječníku
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absenta congenitala a pavilionului
urechii vrozené chybění (ušního) boltce
absenta congenitala a piciorului si
a degetelor vrozené chybění nohy a prstu
nohy
absenta congenitala a sinului cu absenta
mamelonului vrozené chybění prsu
s chyběním bradavky
absenta congenitala a unui membru vrozené chybění neurčených končetin
absenta congenitala a uterului ageneze
a aplazie dělohy
absenta congenitala a vaginului vrozené
chybění pochvy
absenta congenitala a vezicii si uretrei
vrozené chybění močového měchýře
a močové trubice
absenta congenitala si hipoplazia arterei
ombilicale vrozené chybění a hypoplazie
pupeční arterie
absenta de locuinta bezdomovství
absenta dobindita a altor organe ale
aparatului urinar získané chybění částí
močového ústrojí
absenta dobindita a altor organe získané
chybění orgánů
absenta dobindita a aparatului digestiv
získané chybění částí trávicí soustavy
absenta dobindita a celor doua membre
inferioare získané chybění obou dolních
končetin
absenta dobindita a celor doua membre
superioare získané chybění obou horních
končetin
absenta dobindita a degetelor, inclusiv
policele, unilateral získané chybění prstu
ruky [včetně palce] jednostranné
absenta dobindita a membrelor superioare si inferioare, toate combinatiile získané chybění horních a dolních končetin
absenta dobindita a miinii si pumnului
získané chybění ruky a zápěstí
absenta dobindita a organelor genitale
získané chybění pohlavního orgánu
absenta dobindita a piciorului si gleznei
získané chybění nohy pod kotníkem
a kotníku
absenta dobindita a pulmonului [partiala] získané chybění plíce [její části]
absenta dobindita a rinichiului získané
chybění ledviny
absenta dobindita a sinului (sinilor) získané chybění prsu
absenta dobindita a stomacului [partiala] získané chybění části žaludku

absenta dobindita a unei parti a capului
si gitului získané chybění části hlavy
a krku
absenta dobindita a unui membru inferior, peste genunghi získané chybění nohy
nad kolenem
absenta dobindita a unui membru inferior, sub genunchi získané chybění nohy
v nebo pod kolenem
absenta dobindita a unui membru superior získané chybění horní končetiny nad
zápěstím
absenta dobindita a unui membru získané chybění končetin
absenta irisului chybění duhovky
absenta mamelonului chybění bradavky
absenta sau pierderea dorintei sexuale
nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti
absenta serviciilor medicale la domiciliu
lékařské služby, které nelze poskytnout
doma
absenta si agenezia aparatului lacrimal
chybění nebo agenese slzného ústrojí
absenta si aplagia congenitala a penisului
vrozené chybění a aplazie pyje
absenta si aplazia testiculului chybění nebo aplazie varlete
absenta trompei Eustache chybění Eustachovy trubice
absenta unui membru al familiei chybění
člena rodiny
absenta, atrezia sau strictura conductului auditiv (extern) vrozené chybění
a zúžení (zevního) zvukovodu
absenta, atrezia si stenoza congenitala
a anusului, cu fistula vrozené chybění,
atrézie a stenóza řiti s píštělí
absenta, atrezia si stenoza congenitala
a anusului, fara fistula vrozené chybění,
atrézie a stenóza řiti bez píštěle
absenta, atrezia si stenoza congenitala
a colonului, vrozené chybění, atrézie
a stenóza částí tlustého střeva
absenta, atrezia si stenoza congenitala
a duodenului vrozené chybění, atrézie
a stenóza dvanáctníku
absenta, atrezia si stenoza congenitala
a ileonului vrozené chybění, atrézie
a stenóza ilea
absenta, atrezia si stenoza congenitala
a intestinului subtire vrozené chybění,
atrézie a stenóza tenkého střeva
absenta, atrezia si stenoza congenitala
a jejunului vrozené chybění, atrézie
a stenóza lačníku
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acneea excoriata a tinerelor fete acne excoriée
acneea infantila dětská akné
acneea rosacee rosacea
acneea rozacee rosacea
acneea tropicala acne tropica
acneea varioliforma acne varioliformis
acneea vulgaris acne vulgaris
acondroplazia achondroplazie
acoolemia hladina alkoholu v krvi
acoperirea sociala sau ajutoare sociale
insuficiente nedostatečné sociální pojištění a účinná podpora
acrodermatita continua Hallopeau acrodermatitis continua
acrodermatita cronica atrofianta acrodermatitis chronica atrophicans
acrodermatita eritemato-papuloasa infantila dětská papulární akrodermatitida
[Giannotiova-Grostiova]
acromegalia akromegalie
acromegalia si gigantismul pituitar
akromegalie a pituitární gigantismus
act medical vyšetřovací a léčebný výkon
act medical neefectuat pe motiv de contraindicatie výkon neproveden pro kontraindikaci
act medical neefectuat pentru alte motive
výkon neproveden pro jiné důvody
act medical neefectuat prin decizia persoanei respective pe motiv de convingere sau presiune sociala výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů
víry nebo skupinového nátlaku
act medical neefectuat prin decizia persoanei respective, pentru alte motive
výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů
act medical neefectuat výkon neproveden
acte medicale vyšetřovací a léčebné výkony
actinomicetomul aktinomycetom
actinomicoza aktinomykóza
actinomicoza abdominala břišní aktinomykóza
actinomicoza cervico-faciala cervikofaciální aktinomykóza
actinomicoza pulmonara plicní aktinomykóza
actinoreticuloza retikuloid ze záření
actiuni de razboi válečné operace
actiuni de razboi implicand alte explozii
si distrugeri válečné operace jinými výbuchy a střepinami

absenta, atrezia si stenoza congenitala
a rectului, cu fistula vrozené chybění,
atrézie a stenóza konečníku s píštělí
absenta, atrezia si stenoza congenitala
a rectului, fara fistula vrozené chybění,
atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
abuz de subst nedeterminind dependenta
zneužívání látek nezpůsobujících závislost
abuz de substante nedeterminand dependenta zneužívání látek nezpůsobujících závislost
abuz psihologic psychologické týrání
abuzul fizic tělesné týrání
abuzul sexual pohlavní zneužívání
acanthamoebioza akantamoebóza
acanthosis nigricans hnědočerné nádorky
na kůži
acantoliza akantolytické nemoc
acariaze akarióza (napadení roztoči)
accelerarea vitezei de sedimentare zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
accid cerebr cévní příhoda mozková (mrtvice)
accident ischemic cerebral tranzitoriu
přechodný mozkový ischemický záchvat
accident ischemic tranzitoriu al teritoriilor arteriale precerebrale multiple si
bilaterale syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
accidente de transport dopravní nehody
accidente ischemice cerebrale tranzitorii
si sindroame inrudite přechodné
mozkové ischemické záchvaty a příbuzné
syndromy
accidente si complicatii in cursul actelor
medicale si chirurgicale nehody při
zdravotní péči
acetonuria acetonurie
acetonurie acetonurie
achalazia cardiei achalazie kardie
achondrogenezia achondrogenesis
achondroplazia achondroplazie
acid valproic kyselina valproová
acidifianti si alcalinizanti acidifikující
a alkalizující prostředky
acidoza acidóza
acidoza metabolica tardiva a nounascutului pozdní metabolická acidóza
u novorozence
acnee akné
acnee rosacee rosacea
acneea akné
acneea cheloida akné keloidní
acneea conglobata acne conglobata
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actiuni de razboi implicand arme biologice válečné operace biologickými zbraněmi
actiuni de razboi implicand arme chimice si alte mijloace válečné operace chemickými zbraněmi a jinými formami nekonvenčního vedení války
actiuni de razboi implicand arme
nucleare válečné operace nukleárními
zbraněmi
actiuni de razboi implicand distrugerea
unei aeronave válečné operace zničením
letounu
actiuni de razboi implicand explozia armelor navale válečné operace výbuchem
námořních zbraní
actiuni de razboi implicand incendii,
conflagratii si produse arzande válečné
operace ohněm, velkými požáry a horkými látkami
actiuni de razboi implicand tirul de arme
de foc si alte mijloace de tip clasic válečné operace výstřelem ze střelné zbraně
a jinými formami vedení konvenční války
actiuni de razboi survenite dupa incetarea ostilitatilor válečné operace, které se
staly až po zastavení nepřátelství
activitate sexuala excesiva nadměrné sexuální nutkání
acuphene ušní šelesty
acut cu hemoragie akutní s krvácením
acut cu hemoragie si perforatie akutní
s krvácením i s perforací
acut cu perforatie akutní s perforací
acut fara hemoragie si perforatie akutní
bez krvácení nebo perforace
acuta de boala Chagas, cu atingere cardiaca akutní Chagasova nemoc s postižením srdce
acuta de boala Chagas, fara atingere
cardiaca akutní Chagasova nemoc bez
postižení srdce
adaptare necorespunzatoare educativa si
dificultati de invatamant la personalul
didactic si ceilalti elevi špatné školské
(vzdělávací) přizpůsobení a neshoda
s učiteli a spolužáky
adaptarea grea la munca nevhodná práce
adaptarea si intretinerea altor proteze
interne přizpůsobení a seřízení implantovaných pomůcek
adaptarea si intretinerea unei pompe de
perfuzie přizpůsobení a seřízení infúzního čerpadla

adaptarea si intretinerea unei proteze
auditive implantate přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky
adaptarea si intretinerea unei proteze interne přizpůsobení a seřízení neurčené
implantované pomůcky
adaptarea si intretinerea unui dispozitiv
de acces vascular přizpůsobení a seřízení
cévní přístupové pomůcky
adaptarea si intretinerea unui stimulator
cardiac přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
adenofebroza sinului fibroadenóza prsu
adenopatia zvětšené mízní uzliny
adenopatiile generalizate celkové zvětšení
mízních uzlin
adenopatiile localizate lokalizované zvětšení mízních uzlin
adenovirusi adenovirus
aderente pelvi-peritoneale dupa un act
medical in scop diagnostic si tratament
srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
aderente pelviperitoneale dupa un act
medical pentru diagnostic si trament
pánevní peritoneální srůsty u žen
aderente peritoneale srůsty pobřišnice
aderente si perturbari ale irisului si corpilor ciliari srůsty a trhliny duhovky
a řasnatého tělesa
aderente vaginale post-operatorii pooperační srůsty pochvy
aderentele intestinului (bride), cu ocluzie
střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
adipo-necroza subcutanata datorita
traumatismului obstetrical podkožní
tuková nekróza způsobená poraněním za
porodu
adipozitate localizata lokalizovaná adipozita
adipozitatea localizata lokalizovaná adipozita
administrare in cantitate excesiva de
sange sau alt lichid, in cursul unei
transfuzii sau perfuzii nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při
transfúzi nebo infúzi
administrarea prin alte mijloace a unei
substante medicale sau biologice contaminate kontaminovaná léčebná nebo
biologická látka podaná jinými způsoby
afachia congenitala vrozená afakie
afakia afakie
afazia dobindita cu epilepsie získaná afazie s epilepsií (Landau-Kleffner)
afect ale aparat circulator nemoc oběhové soustavy
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