ABA-inkompatibilitetsreaktion ABO
inkompatibilní reakce
ABa-isoimmunisering hos foster och
nyfödd ABO izoimunizace plodu
a novorozence
abcess i bröst i samband med barnsbörd
absces prsu spojený s porodem
abdominell aktinomykos břišní
aktinomykóza
abducenspares obrna šestého mozkového
nervu
abnorm sekretion av antidiuretiskt
hormon syndrom nepřiměřené sekrece
antidiuretického hormonu
abnorma huvudrörelser abnormální
pohyby hlavy
abnorma ofrivilliga rörelser abnormální
bezděčné pohyby
abort potrat
abort, inkomplett neúplný potrat
abort, komplett e úplný potrat
abrasion av tänderna abraze zubů
abscess i Bartholins körtel absces
Bartholiniho žlázy
abscess i bursa absces burzy
abscess i farynx absces hltanu
abscess i mediastinum absces mezihrudí
abscess i prostata absces prostaty
abscess i senskida absces šlachové pochvy
abscess i sfinktern intrasfinkterický absces
abscess i tymus absces brzlíku
abscess i vulva absces vulvy
abscess i ytterörat absces zevního ucha
abscess, furunkel och karbunkel i näsan
absces, furunkl a karbunkl nosu
absenser utan grand mal-anfall petit mal
bez záchvatů grand mal
absorption absorpce
abstinenssymtom hos nyfödd efter
användning av läkemedel i terapeutiskt
syfte abstinenční syndrom při
terapeutickém podávání léčiv
novorozenci
abstinenssymtom hos nyfödd på grund
av bruk av tillvänjande droger hos
modern novorozenecké abstinenční
syndromy u toxikománie matky
abstinenssyndrom abstinenční syndrom
acanthamoebiasis akantamoebóza
acanthosis nigricans acanthosis nigricans
accentuering av personlighetsdrag
zdůraznění rysů osobnosti
accessorisk bröstkörtel přídatný prs
accessorisk bröstvårta přídatná bradavka
accessorisk lunglob přídatný lalok plic
accessorisk njure přídatná ledvina

accessorisk tumme nadpočetný palec ruky
accessorisk tå nadpočetný prst nohy
accessoriskt finger nadpočetný prst ruky
accidentell punktion eller skada under
kirurgiska och medicinska ingrepp
náhodné bodné nebo tržné poranění při
výkonu
acetonuri acetonurie
acetylcystein acetylcystein
acetylkolinesterashämmare inhibitory
acetylcholinesterázy
achalasia cardiae achalazie kardie
acidos acidóza
ackommodationsrubbningar porucha
akomodace
acne conglobata acne conglobata
acné excoriée des jeunes filles acne
excoriée
acne tropica acne tropica
acne varioliformis acne varioliformis
acne vulgaris acne vulgaris
acrodermatitis chronica atrophicans
acrodermatitis chronica atrophicans
acrodermatitis continua acrodermatitis
continua
Addisonkris addisonská krize
adenomatös hyperplasi av endometriet
adenomatózní hyperplazie sliznice
děložní
adenosindeaminasbrist nedostatek
adenosindeaminázy [ADA]
adenosinreceptor adenosinreceptor
adenovirus adenovirus
adherensileus střevní adheze (pruhy)
s neprůchodností
adherent leukom adherující leukom
adhesiv kapsulit i skulderled zánět
pouzdra ramenního kloubu
adrenogenital rubbning adrenogenitální
porucha
adrenogenitala rubbningar
adrenogenitální porucha
adstringerande och rengörande medel
för lokalbehandling lokální
adstringencia a lokální detergencia
adult T-cellsleukemi leukémie
z dospělých T-buněk
adult typ typu dospělých
afaki afakie
afasi ztráta řeči
afoni afonie
afrikansk trypanosomiasis africká
trypanosomóza
aftovirus aftovirus
aftös afty
agenesi av uretär ageneze močovodu
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agenesi och aplasi av cervix ageneze
a aplazie hrdla děložního
agenesi och aplasi av uterus ageneze
a aplazie dělohy
agenesi och bristande utveckling av
näsan ageneze a nevyvinutí nosu
agenesi, aplasi och hypoplasi av
gallblåsan ageneze, aplazie a hypoplazie
žlučníku
agenesi, aplasi och hypoplasi av
pankreas ageneze, aplazie a hypoplazie
slinivky břišní
agentes parassimpaticomiméticos
cholinergika
agnosi porucha chápání
agorafobi agorafobie
agranulocytos agranulocytóza
ainhum ainhum
akantolytiska tillstånd akantolytická
nemoc
akantolytiskt tillstånd akantolytické
nemoc
akarinos akarióza (napadení roztoči)
akillestendinit tendinitida Achillovy
šlachy
akne akné
aknekeloid akné keloidní
akneärr akné
akondrogenes achondrogenesis
akondroplasi achondroplazie
akromegali och hypofysär gigantism
akromegalie a pituitární gigantismus
aktinisk keratos keratóza ze záření
aktinisk retikuloid retikuloid ze záření
aktiniskt granulom granulom ze záření
aktinium aktinium
aktinomycetom aktinomycetom
aktinomykos aktinomykóza
aktinomykotisk septikemi
aktinomykotická septikémie
aktiv rakit aktivní křivice
aktivitets- och uppmärksamhetsstörning
porucha aktivity a pozornosti
aktivitetsbegränsning på grund av
funktionsnedsättning omezení činnosti
způsobené neschopností
akurhåna koroptev polní
akustikusneurit zánět sluchového nervu
akut amöbadysenteri akutní amébová
úplavice
akut analfissur akutní řitní trhlina
akut appendicit akutní apendicitida
akut appendicit med allmän peritonit
akutní apendicitida s generalizovaným
zánětem pobřišnice

akut appendicit med peritonealabscess
akutní apendicitida s abscesem pobřišnice
akut atopisk konjunktivit akutní atopická
konjunktivitida
akut bronkiolit akutní bronchiolitida
akut bronkiolit orsakad av andra
specificerade organismer akutní
bronchiolitida způsobená jiným určeným
organismem
akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt
syncytialvirus akutní bronchiolitida
způsobená respiračním syncyciálním
virem
akut bronkit akutní bronchitida
akut bronkit orsakad av andra
specificerade organismer akutní
bronchitida způsobená jiným určeným
organismem
akut bronkit orsakad av coxsackievirus
akutní bronchitida způsobená virem
coxsackie
akut bronkit orsakad av ECHO-virus
akutní bronchitida způsobená echovirem
akut bronkit orsakad av
parainfluensavirus akutní bronchitida
způsobená virem parainfluenzy
akut bronkit orsakad av respiratoriskt
syncytialvirus akutní bronchitida
způsobená respiračním syncyciálním
virem
akut bronkit orsakad av rhinovirus
akutní bronchitida způsobená rhinovirem
akut bronkit orsakad av streptokocker
akutní bronchitida způsobená
streptokokem
akut buk akutní břicho
akut bäckenperitonit hos kvinna akutní
pánevní peritonitida u žen
akut Chagas sjukdom med
hjärtengagemang akutní Chagasova
nemoc s postižením srdce
akut Chagas sjukdom utan
hjärtengagemang akutní Chagasova
nemoc bez postižení srdce
akut cystit akutní cystitida
akut dilatation av magsäcken akutní
rozšíření žaludku
akut disseminerad demyelinisering
akutní roztroušená demyelinizace
akut disseminerad encefalit akutní
diseminovaná encefalitida
akut erytremi och erytroleukemi akutní
erytrémie a erytroleukémie
akut etmoidalsinuit akutní zánět čichové
dutiny
akut faryngit akutní zánět hltanu
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akut faryngit orsakad akutní zánět hltanu
akut gastrit akutní gastritida
akut gastroenteropati akutní
gastroenteropatie
akut gingivit akutní zánět dásně
akut hematogen osteomyelit akutní
hematogenní osteomyelitida
akut hemorragisk gastrit akutní
hemorragická gastritida
akut hepatit B med hepatit D med
leverkoma akutní hepatitida B s Delta
agens (koinfekce) a hepatálním komatem
akut hepatit B med hepatit D utan
leverkoma akutní hepatitida B s Delta
agens (koinfekce) bez hepatálního
komatu
akut hepatit B utan hepatit D med
leverkoma akutní hepatitida B bez Delta
agens s hepatálním komatem
akut hepatit B utan hepatit D, utan
leverkoma akutní hepatitida B bez Delta
agens a bez hepatálního komatu
akut hepatit D hos hepatit B-bärare
akutní delta- (super) infekce nosiče
hepatitis B
akut hepatit E akutní hepatitida E
akut HIV-infektionssyndrom syndrom
akutní infekce HIV
akut hjärtinfarkt akutní infarkt myokardu
akut hudförändring orsakad av
ultraviolett strålning akutní kožní
změny způsobené ultrafialovým zářením
akut icke specifik idiopatisk perikardit
akutní nespecifická idiopatická
perikarditida
akut icke varig mellanöreinflammation
akutní nehnisavý zánět středního ucha
akut inflammation i uterus akutní
zánětlivá nemoc dělohy
akut inflammation i ögonhålan akutní
zánět očnice
akut intoxikation akutní intoxikace
akut ischemisk hjärtsjukdom akutní
ischemická nemoc (choroba) srdeční
akut kolecystit akutní cholecystitida
akut konjunktivit akutní konjunktivitida
akut laryngit akutní zánět hrtanu
akut laryngofaryngit akutní zánět hltanu
i hrtanu
akut laryngotrakeit akutní zánět hrtanu
i průdušnice
akut leukemi UNS akutní leukémie
neurčeného buněčného typu
akut lungödem orsakat av kemikalier,
gaser, rök och ånga akutní edém plic

způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy
a parami
akut lymfadenit akutní zánět mízních
uzlin
akut lymfadenit i ansiktet, på huvudet
och halsen akutní zánět mízních uzlin
obličeje, hlavy a krku
akut lymfadenit på bålen akutní zánět
mízních uzlin trupu
akut lymfadenit på nedre extremitet
akutní zánět mízních uzlin dolní
končetiny
akut lymfadenit på övre extremitet
akutní zánět mízních uzlin horní
končetiny
akut lymfatisk leukemi akutní
lymfoblastická leukémie
akut maxillarsinuit akutní zánět čelistní
dutiny
akut med blödning akutní s krvácením
akut med både blödning och perforation
akutní s krvácením i s perforací
akut med perforation akutní s perforací
akut megakaryoblastleukemi akutní
megakaryoblastická leukémie
akut meningokockemi akutní
meningokokcémie
akut miliartuberkulos akutní miliární
tuberkulóza
akut monocytleukemi akutní monocytární
leukémie
akut myeloisk leukemi akutní myeloidní
leukémie
akut myelomonocytleukemi akutní
myelomonocytární leukémie
akut myokardit akutní myokarditis
akut myringit akutní zánět bubínku
akut njursvikt akutní selhání ledvin
akut njursvikt efter förlossningen
poporodní akutní selhání ledvin
akut njursvikt med akut njurbarknekros
akutní selhání ledvin s akutní kortikální
nekrózou
akut njursvikt med njurmärgnekros
akutní selhání ledvin s medulární
nekrózou
akut njursvikt med tubulär nekros akutní
selhání ledvin s tubulární nekrózou
akut obstruktiv laryngit akutní
obstruktivní zánět hrtanu (krup)
akut och fulminant melioidos akutní
prudká melioidóza
akut och subakut endokardit akutní
endokarditida
akut och subakut hemorragisk
leukoencefalit akutní a subakutní
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hemoragická leukoencefalitida
[Hurstova]
akut och subakut infektiös endokardit
akutní a subakutní infekční endokarditida
akut och subakut iridocyklit akutní
a subakutní iridocyklitida
akut och subakut leversvikt akutní nebo
subakutní selhání jater
akut och övergående psykos akutní
a přechodné nespecifikované psychotické
poruchy
akut osteomyelit akutní osteomyelitida
akut panmyelos akutní panmyelóza
akut pansinuit akutní zánět všech
vedlejších nosních dutin
akut parametrit zánět pánevního vaziva
akut parodontit akutní zánět ozubice
akut perikardit akutní revmatický zánět
osrdečníku
akut periradikulär osteit med ursprung
i pulpan akutní apikální periodontitida
dřeňového původu
akut peritonit akutní zánět pobřišnice
akut polio akutní poliomyelitida
akut polio med förlamningar akutní
paralytická poliomyelitida
akut polio utan förlamningar akutní
neparalytická poliomyelitida
akut polymorf psykos med schizofren
sjukdomsbild akutní polymorfní
psychotická porucha se symptomy
schizofrenie
akut polymorf psykos utan egentlig
schizofren sjukdomsbild akutní
polymorfní psychotická porucha bez
schizofrenních symptomů
akut promyelocytleukemi akutní
promyelocytární leukémie
akut prostatit akutní zánět prostaty
akut pulmonell blastomykos akutní plicní
blastomykóza
akut pulmonell histoplasmos akutní plicní
histoplazmóza
akut pulmonell koccidioidomykos akutní
plicní kokcidioidomykóza
akut reaktion på främmande substans
som oavsiktligt kvarlämnats under
ingrepp akutní reakce na cizí látku
náhodně ponechanou při výkonu
akut respiratorisk insufficiens akutní
respirační selhání
akut respiratorisk insufficiens efter icke
torakal kirurgi akutní plicní
nedostatečnost po mimohrudní operaci

akut respiratorisk insufficiens efter
toraxkirurgi akutní plicní nedostatečnost
po hrudní operaci
akut reumatisk endokardit akutní
revmatický zánět srdeční nitroblány
akut reumatisk hjärtsjukdom akutní
revmatická choroba srdeční
akut reumatisk myokardit akutní
revmatický zánět srdečního svalu
akut reumatisk perikardit akutní
revmatický zánět osrdečníku
akut salpingit och ooforit akutní zánět
vejcovodu a vaječníku
akut schizofreniliknande psykos akutní
psychotická porucha podobná
schizofrenii
akut serös mellanöreinflammation akutní
serózní zánět středního ucha
akut sfenoidalsinuit akutní zánět klínové
dutiny
akut sinuit akutní zánět vedlejších nosních
dutin
akut smärta akutní bolest
akut stressreaktion akutní stresová reakce
akut stråldermatit akutní radiodermatitis
akut subendokardiell infarkt akutní
subendokardiální infarkt myokardu
akut tonsillit akutní zánět mandlí
akut transmural diafragmal infarkt
akutní transmurální infarkt myokardu
spodní (dolní) stěny
akut transmural framväggsinfarkt akutní
transmurální infarkt myokardu přední
stěny
akut transmural hjärtinfarkt akutní
transmurální infarkt myokardu
akut transversell myelit vid
demyeliniserande sjukdom i centrala
nervsystemet akutní transverzální
myelitda při demyelinizující nemoci CNS
akut tyreoidit akutní zánět štítné žlázy
akut utan blödning eller perforation
akutní bez krvácení nebo perforace
akut vaginit akutní zánět pochvy
akut vanföreställningssyndrom akutní
psychotické poruchy převážně s bludy
akut varig mellanöreinflammation akutní
hnisavý zánět středního ucha
akut virushepatit akutní virová hepatitida
akut vulvit akutní vulvitida
akut övre luftvägsinfektion akutní infekce
horních dýchacích cest
akuta hudförändringar orsakade av
ultraviolett strålning akutní kožní
změny způsobené ultrafialovým zářením
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