ABO izoimunizácia plodu a novorodenca ABO izoimunizace plodu a novorozence
abdominálna (brušná) ťarchavosť břišní těhotenství
abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény břišní kýla bez neprůchodnosti nebo
gangrény
abdominálna prietrž s gangrénou břišní kýla
s gangrénou
abdominálna prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez
gangrény břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
abdominálne prietrže s obštrukciou bez gangrény
břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
abnormalita farby vlasov a pevnosti vlasov abnormalita barvy a střední části vlasů
abnormalita plazmového proteínu abnormalita
plazmatické bílkoviny
abnormality farby vlasov a pevnosti vlasov abnormality barvy a střední části vlasů
abnormality plazmových proteínov abnormality
plazmatických bílkovin
abnormality veľkosti a tvaru zubov abnormality velikosti a tvaru zubů
abnormálna hladina minerálov v krvi abnormální
hladina krevních minerálů
abnormálna hladina nešpecifikovaného enzýmu
v sére abnormální hladina neurčeného sérového
enzymu
abnormálna reakcia na tuberkulínový test abnormální reakce na tuberkulinový test
abnormálna tvorba tvrdého tkaniva v zubnej dreni
abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
abnormálna viskozita plazmy abnormální vazkost
plazmy
abnormálne črevné zvuky abnormální střevní zvuky
abnormálne hladiny iných enzýmov séra abnormální hladiny jiných sérových enzymů
abnormálne hladiny látok prevažne medicínskeho
pôvodu v moči abnormální hladiny látek, původem
především neléčivých, v moči
abnormálne chriaky abnormální sputum
abnormálne chudnutie abnormální ztráta hmotnosti
abnormálne imunologické nálezy v sére abnormální
imunologické nálezy v séru
abnormálne maternicové a pošvové krvácanie abnormální děložní a poševní krvácení, abnormální
děložní a vaginální krvácení
abnormálne mimovôľové pohyby abnormální
bezděčné pohyby
abnormálne nálezy pri cytologickom a histologickom vyšetrení moču abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení
iných bližšie určených abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných určených tělních
struktur

abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení
iných oblastí brucha vrátane abnormální nálezy
při diagnostickém zobrazení jiných břišních krajin
včetně retroperitonea
abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení
iných častí svalovej abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí svalové
a kosterní soustavy
abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení
iných častí tráviacej sústavy abnormální nálezy
při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí
soustavy
abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení
končatín abnormální nálezy při diagnostickém
zobrazení končetin
abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení
lebky a hlavy abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy
abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení
močových orgánov abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů
abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení
pečene a žlčového systému abnormální nálezy při
diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest
abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení
srdca a koronárnej cirkulácie abnormální nálezy
při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního
oběhu
abnormálne nálezy pri mikrobiologickom vyšetrení moču abnormální nálezy při mikrobiologickém
vyšetření moči
abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení
centrálneho nervového abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
abnormálne nálezy v moči abnormální nálezy v moči
abnormálne nálezy v prenatálnom skríningu matky abnormální nálezy při prenatálním screeningu
u matky
abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi abnormální nálezy chemismu krve
abnormálne pohyby hlavy abnormální pohyby hlavy
abnormálne produkty koncepcie anomálie plodového vejce
abnormálne sluchové percepcie abnormální sluchové vjemy
abnormálne tučnenie dosažení abnormální hmotnosti
abnormálne výsledky funkčných skúšok obličiek
abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin
abnormálne výsledky funkčných testov pľúc abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
abnormálne výsledky funkčných vyšetrení centrálneho nervového systému abnormální výsledky
funkčních vyšetření centrální nervové soustavy
abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných
orgánov a sústav abnormální výsledky funkčních
vyšetření jiných orgánů a soustav
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absces pľúc s pneumóniou absces plic s pneumonií
absces prostaty absces prostaty
absces prsníka spojený s pôrodom absces prsu spojený s porodem
absces sleziny absces sleziny
absces slinnej žľazy absces slinné žlázy
absces šľachového puzdra absces šlachové pochvy
absces týmusu absces thymu
absces vonkajšieho ucha absces zevního ucha
absces vulvy absces vulvy
absces, furunkul alebo karbunkul nosa absces, furunkl a karbunkl nosu
absencia alebo agenéza slzných orgánov chybění
nebo agenese slzného ústrojí
abstinenčný syndróm novorodenca matky užívajúcej návykové lieky novorozenecké abstinenční
syndromy u toxikománie matky
abstinenčný syndróm pri terapeutickom podávaní
liekov novorodencom abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci
abúzus alkoholu zneužívání alkoholu
abúzus látok, ktoré nevytvárajú závislosť zneužívání látek nezpůsobujících závislost
abúzus nikotínu zneužívání tabáku
abúzus psychoaktívnych látok zneužívání psychoaktivní látky
acetonúria acetonurie
acidifikujúce a alkalizujúce látky acidifikující
a alkalizující prostředky
acidóza acidóza
acne conglobata acne conglobata
acne infantilis dětská akné
acne keloid akne keloidní
acne tropica acne tropica
acne varioliformis acne varioliformis
acne vulgaris acne vulgaris
acné excorié des jeunes filles acne excoriée
adaptačné poruchy poruchy přizpůsobení
addisonovská kríza addisonská krize
adenomatózna hyperplázia endometria adenomatózní hyperplazie endometria
adenovírus adenovirus
adenovírusová encefalitída adenovirová encefalitida
adenovírusová enteritída adenovirová enteritida
adenovírusová infekcia adenovirová infekce
adenovírusová meningitída adenovirová meningitida
adenovírusová pneumónia adenovirová pneumonie
adhezívna choroba stredného ucha adhezívní proces
středního ucha
adhezívna kapsulitída pleca zánět pouzdra ramenního kloubu
adnexy maternice děložní adnexa
adrenogenitálna porucha adrenogenitální porucha
adrenogenitálne poruchy adrenogenitální poruchy
adrenokortikálna nadnormálna aktivita zvýšená
aktivita kůry nadledvin

abnormálne výsledky funkčných vyšetrení periférneho nervového systému a abnormální výsledky
funkčních vyšetření periferní nervové soustavy
a smyslů
abnormálne výsledky funkčných vyšetrení štítnej
žľazy abnormální výsledky funkčního vyšetření
štítné žlázy
abnormálne výsledky iných endokrinologických
funkčných skúšok abnormální výsledky jiných
endokrinních funkčních vyšetření
abnormálne výsledky kardiovaskulárnych funkčných vyšetrení abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
abnormálne výsledky pečeňových funkčných vyšetrení abnormální výsledky funkčního vyšetření jater
abnormálny biochemický nález v prenatálnom
skríningu matky abnormální biochemický nález
při prenatálním screeningu u matky
abnormálny cytologický nález v prenatálnom skríningu matky abnormální cytologický nález při
prenatálním screeningu u matky
abnormálny glukózový tolerančný test abnormální
test glukosové tolerance
abnormálny hematologický nález v prenatálnom
skríningu matky abnormální hematologický nález
při prenatálním screeningu u matky
abnormálny chromozómový a genetický nález
v prenatálnom skríningu matky abnormální
chromosomální a genetický nález při prenatálním
screeningu u matky
abnormálny imunologický nález v sére abnormální
imunologické nálezy v séru
abnormálny nález v chemickom zložení krvi abnormální nález chemismu krve
abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky
abnormální nález při prenatálním screeningu
u matky
abnormálny produkt koncepcie amomálie plodového vejce
abnormálny rádiologický nález v prenatálnom
skríningu matky abnormální radiologický nález
při prenatálním screeningu u matky
abnormálny reflex abnormální reflexy
abnormálny ultrazvukový nález v prenatálnom
skríningu matky abnormální ultrazvukový nález
při prenatálním screeningu u matky
abrázia zubov abraze zubů
absces Bartholiniho žľazy absces Bartholiniho žlázy
absces burzy absces burzy
absces čreva absces střeva
absces hrtana absces hltanu
absces mediastína absces mezihrudí
absces pečene absces jater
absces pľúc bez pneumónie absces plic bez pneumonie
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adrenokortikálna nedostatočnosť adrenokortikální
insuficience
adrenomedulárna hyperfunkcia hyperfunkce dřeně
nadledvin
afakia afakie
afektívne poruchy afektivní porucha (porucha nálady), afektivní poruchy (poruchy nálady)
afónia afonie
africká trypanosomóza africká trypanosomóza
agalakcia agalakcie
agenéza a aplázia krčka maternice ageneze
a aplazie hrdla děložního
agenéza a aplázia maternice ageneze a aplazie dělohy
agenéza močovodu ageneze močovodu
agenéza obličiek ageneze ledviny
agenéza pľúc nevyvinutí plic
agenéza, aplázia a hypoplázia podžalúdkovej žľazy
ageneze, aplazie a hypoplazie slinivky břišní
agenéza, aplázia a hypoplázia žlčníka ageneze,
aplazie a hypoplazie žlučníku
agnózia agnosie
agorafóbia agorafobie
agranulocytóza agranulocytóza
achalázia kardie achalazie kardie
achondrogenéza achondrogenesis
achondroplázia achondroplazie
ainhum ainhum
akantamebóza akantamoebóza
akantolytická choroba akantolytické onemocnění
akantolytické choroby akantolytická onemocnění
akarióza akarióza (napadení roztoči)
akcentácia osobnostných čŕt zdůraznění rysů osobnosti
akné akne
akromegália a pituitárny gigantizmus akromegalie
a pituitární gigantismus
aktinická keratóza keratóza ze záření
aktinický granulóm granulom ze záření
aktinický retikuloid retikuloid ze záření
aktinomycetóm aktinomycetom
aktinomykotická septikémia aktinomykotická septikémie
aktinomykóza aktinomykóza
aktívna rachitída křivice, aktivní
aktívne štádium trachómu aktivní stadium trachomu
akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca
akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce
akútna Chagasova choroba s postihnutím srdca
akutní Chagasova nemoc s postižením srdce
akútna a fulminantná melioidóza akutní prudká melioidóza
akútna a prechodná psychopatická porucha akutní
a přechodné nespecifikované psychotické poruchy

akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída
[Hurstova] akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
akútna a subakútna infekčná endokarditída akutní
a subakutní infekční endokarditis
akútna a subakútna iridocyklitída akutní a subakutní iridocyklitis
akútna amébová dyzentéria akutní amébová úplavice
akútna análna trhlina akutní řitní trhlina
akútna apendicitída s difúznou peritonitídou akutní
apendicitida s generalizovaným zánětem pobřišnice
akútna apendicitída s peritoneálnym abscesom
akutní apendicitida s abscesem pobřišnice
akútna apendicitída akutní apendicitida
akútna apikálna periodontitída dreňového pôvodu
akutní apikální periodontitis dřeňového původu
akútna atopická konjunktivitída akutní konjunktivitis atopická
akútna bolesť akutní bolest
akútna bronchiolitída akutní bronchiolitida
akútna bronchiolitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom akutní bronchiolitida způsobená respiračním syncyciálním virem
akútna bronchitída akutní bronchitida
akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom akutní bronchitida způsobená respiračním syncyciálním virem
akútna cystitída akutní cystitida
akútna delta (super) infekcia nosiča hepatitídy B
akutní delta- (super) infekce nosiče hepatitis B
akútna dermatitída z ožiarenia akutní radiodermatitis
akútna diseminovaná encefalitída akutní diseminovaná encefalitida
akútna endokarditída akutní endokarditis
akútna epidemická hemoragická konjunktivitída
akutní epidemická (enterovirová) hemoragická
konjunktivitida
akútna erytrémia a erytroleukémia akutní erytrémie
a erytroleukémie
akútna gastritída akutní gastritida
akútna gastroenteropatia zapríčinená akutní
gastroenteropatie
akútna hematogénna osteomyelitída akutní hematogenní osteomyelitida
akútna hemoragická gastritída akutní hemorragická
gastritida
akútna hepatitída akutní hepatitida
akútna cholecystitída akutní cholecystitis
akútna infekcia dolných dýchacích ciest akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
akútna infekcia horných dýchacích ciest akutní infekce horních dýchacích cest
akútna inhalačná toxicita akutní inhalační toxicita
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akútna ischemická choroba srdca akutní ischemická
nemoc (choroba) srdeční
akútna konjunktivitída akutní konjunktivitis
akútna kožná zmena vyvolaná ultrafialovým žiarením akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
akútna laryngofaryngitída akutní zánět hltanu
i hrtanu
akútna leukémia akutní leukémie
akútna lymfadenitída dolnej končatiny akutní lymfadenitis dolní končetiny
akútna lymfadenitída hornej končatiny akutní lymfadenitis horní končetiny
akútna lymfadenitída hrudníka akutní lymfadenitis
trupu
akútna lymfadenitída na iných miestach akutní
lymfadenitis
akútna lymfadenitída tváre, hlavy a krku akutní
lymfadenitis obličeje, hlavy a krku
akútna lymfadenitída akutní lymfadenitis
akútna lymfoblastová leukémia akutní lymfoblastická leukémie
akútna mastoiditída akutní mastoiditis
akútna megakaryoblastová leukémia akutní megakaryoblastická leukémie
akútna meningokokcémia akutní meningokokcémie
akútna miliárna tuberkulóza akutní miliární tuberkulóza
akútna monocytová leukémia akutní monocytární
leukémie
akútna myelofibróza akutní myelofibróza
akútna myeloická leukémia akutní myeloidní leukémie
akútna myelomonocytová leukémia akutní myelomonocytární leukémie
akútna myokarditída akutní myokarditis
akútna myringitída akutní zánět bubínku
akútna neparalytická poliomyelitída akutní neparalytická poliomyelitida
akútna osteomyelitída akutní osteomyelitida
akútna panmyelóza akutní panmyelóza
akútna pansinusitída akutní pansinusitida
akútna paralytická poliomyelitída akutní paralytická poliomyelitida
akútna parametritída a panvová celulitída akutní
zánět pánevního vaziva
akútna perikarditída akutní perikarditis
akútna periodontitída (parodontitída) akutní periodontitis
akútna peritonitída akutní peritonitida
akútna pľúcna blastomykóza akutní plicní blastomykóza
akútna pľúcna histoplazmóza akutní plicní histoplazmóza
akútna pľúcna kokcidioidomykóza akutní plicní
kokcidioidomykóza

akútna pľúcna nedostatočnosť po hrudníkovom
chirurgickom výkone akutní plicní nedostatečnost
po hrudní operaci
akútna pľúcna nedostatočnosť po mimohrudníkovom chirurgickom výkone akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
akútna poliomyelitída akutní poliomyelitida
akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
akútna posthemoragická anémia akutní posthemorragická anémie
akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálneho nervového akutní transversální
myelitis při demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
akútna promyelocytová leukémia akutní promyelocytární leukémie
akútna prostatitída akutní zánět prostaty
akútna psychotická porucha podobná schizofrénii
akutní psychotická porucha podobná schizofrenii
akútna reakcia na cudziu látku ponechanú náhodne počas výkonu akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu
akútna reumatická endokarditída akutní revmatický zánět srdeční nitroblány
akútna reumatická choroba srdca akutní revmatická choroba srdeční
akútna reumatická myokarditída akutní revmatický
zánět srdečního svalu
akútna reumatická perikarditída akutní revmatický
zánět osrdečníku
akútna roztrúsená demyelinizácia akutní roztroušená demyelinizace
akútna salpingitída a ooforitída akutní zánět vejcovodu a vaječníku
akútna sínusitída akutní zánět vedlejších nosních dutin
akútna stresová reakcia akutní stresová reakce
akútna tubulointersticiálna nefritída akutní tubulointersticiální nefritida
akútna vaginitída akutní zánět pochvy
akútna vírusová hepatitída akutní virová hepatitida
akútna vulvitída akutní vulvitida
akútna zápalová choroba maternice akutní zánětlivá nemoc dělohy
akútne a prechodné psychotické poruchy akutní
a přechodné psychotické poruchy
akútne a subakútne choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny,dýmy a parami
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