5. kromozom kýsa kolunun delesyonu
delece krátkého raménka chromozomu 5
ABO uyuţmazlýk reaksiyonu ABA
inkompatibilní reakce
abdominal aktinomikoz břišní
aktinomykóza
abdominal aorta anevrizmasý, rüptür
olmaksýzýn aneurysma břišní aorty, bez
zmínky o ruptuře
abdominal aorta anevrizmasý, rüptüre
aneurysma břišní aorty, roztržené
abdominal aorta embolizm ve trombozu
embolie a trombóza břišní aorty
abdominal aorta yaralanmasý poranění
břišní aorty
abdominal diđer herniler břišní kýly
abdominal gebelik břišní těhotenství
abdominal gebelikte yaţayabilir fetüs
dođumu porod živého plodu při
abdominálním těhotenství
abdominal herni diđer gangrenli břišní
kýla s gangrénou
abdominal herni diđer obstrüksiyon ve
gangrensiz břišní kýla bez
neprůchodnosti nebo gangrény
abdominal herni gangrenli břišní kýla
s gangrénou
abdominal herni obstrüksiyonlu,
gangrensiz břišní kýla s neprůchodností
bez gangrény
abdominal herni, obstrüksiyon ve
gangrensiz tanýmlanmamýţ břišní kýla
bez neprůchodnosti nebo gangrény
abdominal herniler břišní kýla
abdominal herniler diđer
obstrüksiyonlu, gangrensiz břišní kýla
s neprůchodností bez gangrény
abdominal sertlik ztuhlost břicha
abdominal ve pelvik ađrý břišní a pánevní
bolest
acil sezeryan ile dođum neodkladný
(krizový) císařský řez
açlýđýn etkileri účinky hladu
addison krizi addisonská krize
adenoidlerin hipertrofisi hypertrofie
adenoidní tkáně
adenoviral pnömoni adenovirová
pneumonie
adenovirüs enfeksiyonu infekční
onemocnění, původce: Adenovirus
adenovirüs enteriti adenovirová enteritida
adenovirüs, diđer bölümlerde
sýnýflanmýţ hastalýklarýn etkeni
adenovirus, jako příčina nemoci zařazené
do jiných kapitol

adenozin deaminaz [ADA] eksikliđi
nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
adeziv orta kulak hastalýđý adhezivní
proces středního ucha
adrenal bez nadledvina
adrenal bez bozukluklarý poruchy
nadledvin
adrenal bez bozukluklarý diđer poruchy
nadledviny
adrenal bez bozukluklarý porucha
nadledviny
adrenal bez korteksi kůra nadledviny
adrenal bez malign neoplazmý zhoubný
novotvar nadledviny
adrenal bez medüllasi dřeň nadledviny
adrenal bez sekonder malign neoplazmi
sekundární zhoubný novotvar jater
adrenal bezin nadledvina
adrenal bezin diđer bozukluklarý
poruchy nadledviny - glandulae
suprarenalis
adrenal bezin konjenital
malformasyonlarý vrozené vady
nadledviny
adrenogenital bozukluklar
adrenogenitální porucha, adrenogenitální
poruchy
adrenokortikal (-medüller)
hipofonksiyon, giriţim sonrasý geliţen
hypofunkce nadledvin po operacích
a jiných výkonech
adrenokortikal aţýrý aktiviteler zvýšená
aktivita kůry nadledvin
adrenokortikal yetmezlik, diđer ve
tanýmlanmamýţ adrenokortikální
insuficience
adrenokortikal yetmezlik, ilaçlara bađlý
insuficience kůry nadledvin způsobená
léčivy
adrenomedüller hiperfonksiyon
hyperfunkce dřeně nadledvin
ađrý bolest
ađrýlý fantom ekstremite sendromu
fantomový končetinový bolestivý
syndrom
ađrýlý iţeme bolestivé močení
ađrýsýz fantom ekstremite sendromu
fantomový končetinový syndrom bez
bolestí
ađýr strese karţý diđer tepkiler reakce na
těžký stres
ađýr strese karţý tepki reakce na těžký
stres
ađýr strese reaksiyon ve uyum
bozukluklarý reakce na těžký stres
a poruchy přizpůsobení
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ađýr zeka geriliđi těžká mentální retardace
ađýz ústa
ađýz kokusu zápach z úst
ađýz kuruluđu suchost úst
ađýz selülit ve apsesi celulitida a absces
úst
ađýz solunumu dýchání ústy
ađýz tabaný ústní spodina, spodina ústní
ađýz tabaný malign neoplazmlarý
zhoubný novotvar ústní spodiny
ađýz tabaný overlapping lezyonu léze
přesahující spodinu ústní
ađýz ve farenks korozyonlarý poleptání
úst a hltanu
ađýz ve farenks yanýđý popálenina úst
a hltanu
ađýz ve farinks benign neoplazmý
nezhoubný novotvar úst a hltanu
ađýz vestibülü ústní předsíň
ađýz yan duvarý postranní část spodiny
ústní
ađýzda yabancý cisim cizí těleso v ústech
ađzýn diđer konjenital
malformasyonlarý vrozené malformace
úst
ađzýn ön tabaný přední část spodiny ústní
afaki afakie
aflotoksin ve diđer mikotoksin gýdalarýn
kontaminonlarýnýn toksik etkileri
toxický účinek aflatox. a jiných mykotox.
kontaminací potravy
afoni afonie
afrika tripanozomiyazý africká
trypanosomóza
afyon ile zehirlenme otrava léčivy - opium
agalakti agalakcie
agi z tabani malign neoplazmi, yer tani
mlanmami ş léze přesahující spodinu
ústní
agnozi porucha chápání
agorafobi agorafobie
agranülositoz agranulocytóza
aile çevresiyle sýnýrlý davranýţ
bozukluđu porucha chování vázaná na
vztahy k rodině
ailesel disotonomi rodinná dysautonomie
[Rileyův-Dayův syndrom]
ailesel eritrositoz rodinná erytrocytóza
ailesel kondrokalsinoz rodinná
chondrokalcinóza
ainhum ainhum
akantamoebiyaz akantamoebóza
akantolitik bozukluklar akantolytické
onemocnění

akantolitik bozukluklar, diđer
tanýmlanmamýţ akantolytická
onemocnění
akantolitik diđer bozukluklar
akantolytická onemocnění
akantoz nigrika acanthosis nigrica
akaryazlar akarióza (napadení roztoči)
akciđer agenezisi nevyvinutí plic
akciđer aksesuar lobu přídatný lalok plic
akciđer apsesi, pnömonili absces plic
s pneumonií
akciđer apsesi, pnömonisiz absces plic
bez pneumonie
akciđer berilliyozu beryllióza
akciđer blastomikozu plicní blastomykóza
akciđer fonksiyon çalýţmalarýnýn
anormal sonuçlarý abnormální výsledky
funkčních vyšetření plic
akciđer hipoplazi ve displazisi hypoplazie
a dysplazie plic
akciđer ile ilgili diđer durumlar,
perinatal dönemden kaynaklanan
poruchy respirace vzniklé v perinatálním
období
akciđer kandidiyazý plicní kandidóza
akciđer koksidioidomikozu plicní
kokcidioidomykóza
akciđer komplikasyonlarý lohusalýkda,
anesteziye bađlý plicní komplikace
anestézie v šestinedělí
akciđer konjenital malformasyonlarý
vrozené vady plic
akciđer kriptokokozu plicní kryptokokóza
akciđer mukormikozu plicní
mukormykóza
akciđer ödemi plicní edém
akciđer parakoksidioidomikozu plicní
parakokcidioidomykóza
akciđer sarkoidozu sarkoidóza plic
akciđer sarkoidozu, lenf nodlarý
sarkoidozu ile birlikte sarkoidóza plic se
sarkoidózou mízních uzlin
akciđer sekestrasyonu sekvestrace plic
akciđer tüberkülozu TBC plic
akciđer ve mediasten apsesi absces plic
a mezihrudí - mediastina
akciđer, larenks ve trakea korozyonlarý
poleptání postihující hrtan a průdušnici
s plícemi
akciđer, larinks ve trakea yanýđý
popálenina postihující hrtan a průdušnici
s plícemi
akciđerde ektopik doku ektopická tkáň
v plicích
akciđerin alüminozu aluminóza (plic)
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akciđerin boksit fibrozu bauxitová fibróza
(plic)
akciđerin diđer hastalýklarý onemocnění
plic
akciđerin diđer konjenital
malformasyonlarý vrozené vady plic
akciđerin diđer yaralanmalarý poranění
plic
akciđerin gangren ve nekrozu gangréna
a nekróza plic
akciđerin grafit fibrozu grafitová fibróza
(plic)
akciđerin konjenital malformasyonu
vrozená vada plic
akciđerin siderozu sideróza
akciđerin stannozu stanóza
akciđerin tanýsal görüntülemesinde
anormal bulgular abnormální nálezy při
diagnostickém zobrazení plic
akçaađaç-kabuk soyucusu akciđeri plíce
loupačů javorové kůry
akne akné, trudovina
akne ekscoriee des jeunes filles acne
excoriée
akne keloid akné keloidní
akne kongulobata acne conglobata
akne tropika acne tropics
akne varioliformis acne varioliformis
akne vulgaris acne vulgaris
akomodasyon bozukluklarý poruchy
akomodace
akondrogenez achondrogenesis
akondroplazi achondroplazie
akrep zehirinin toksik etkisi jed štíra,
toxický účinek jedu štíra
akrodermatit kontinua acrodermatitis
continua
akrodermatit kronika atrofika
acrodermatitis chronica atrophica
akromegali ve hipofizer devlik
akromegalie a pituitární gigantismus
akromiyoklavikuler eklem burkulma ve
gerilmesi podvrtnutí a natažení
akromioklavikulárního kloubu
akromiyoklavikuler eklem çýkýđý
vymknutí akromioklavikulárního kloubu
aksesuar aurikül nadpočetný boltec
aksesuar ayak baţparmak(lar)
nadpočetný (-é) prst(-y) nohy(-ou)
aksesuar baţparmak (lar) nadpočetný (-é)
palec(-ce) ruky(-ou)
aksesuar böbrek přídatná ledvina
aksesuar meme přídatný prs
aksesuar meme ucu přídatná bradavka
aksesuar parmak (lar) nadpočetný (-é)
prst(-y) ruky(-ou)

aksesuar sinir yaralanmasý poranění
přídatného nervu
aksesuar sinüs vedlejší dutina
aksesuar sinüs overlapping lezyonu léze
přesahující vedlejší (nosní) dutiny
aksesuar sinüslerin malign neoplazmý
zhoubný novotvar vedlejších dutin
aksillar arter yaralanmasý poranění
podpažní - axilární - tepny
aksillar veya brakial ven yaralanmasý
poranění podpažní nebo pažní žíly
aksiller sinir yaralanmasý poranění
ramenního - axilárního - nervu
aksiller ve kol lenf nodlarý mízní uzliny
podpažní a horní končetiny
aktinik granülom granulom ze záření
aktinik keratoz keratóza ze záření
aktinik retiküloid retikuloid ze záření
aktinomiçetoma aktinomycetom
aktinomikotik septisemi aktinomykotická
septikémie
aktinomikoz aktinomykóza
aktinomikoz, diđer formlarý formy
aktinomykózy
aktivite ve dikkat bozukluđu porucha
aktivity a pozornosti
akuaduktus silvii malformasyonlarý
malformace Sylviova mokovodu
akustik sinir sluchový nerv
akustik sinir bozukluklarý onemocnění
sluchového nervu
akustik sinir yaralanmasý poranění
sluchového nervu
akut Chagas hastalýđý, kalp tutulumu
olmaksýzýn akutní Chagasova nemoc
bez postižení srdce
akut HIV enfeksiyonu sendromu
syndrom akutní infekce HIV
akut ađrý akutní bolest
akut akciđer blastomikozu akutní plicní
blastomykóza
akut akciđer koksidioidomikozu akutní
plicní kokcidioidomykóza
akut akciđer ödemi, kimyasal madde,
gaz, duman ve buharlara bađlý edém
plic způsobený chemikáliemi, plyny,
dýmy a parami
akut alt solunum yolu enfeksiyonu akutní
infekce dolní části dýchacího ústrojí
akut amipli dizanteri akutní amébová
dysenterie
akut apandisit akutní apendicitida - akutní
zánět červovitého přívěsku, akutní
apendicitida
akut apandisit, peritoneal apse ile akutní
apendicitida s abscesem pobřišnice
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akut eritremi ve eritrolösemi mycosis
fungoides, akutní erytrémie
a erytroleukémie
akut etmoidal sinüzit akutní zánět čichové
dutiny
akut farenjit akutní zánět hltanu
akut frontal sinüzit akutní zánět čelní
dutiny
akut gastrit akutní gastritida
akut gastroenteropati akutní
gastroenteropatie
akut gastrojejunal ülser, hemoraji
mevcut gastrojejunální vřed akutní
s krvácením
akut gastrojejunal ülser, hemoraji ve
perferasyon mevcut gastrojejunální vřed
akutní vřed skrvácením i s perforací
akut gastrojejunal ülser, hemoraji veya
perforasyon yok gastrojejunální vřed
akutní bez krvácení nebo perforace
akut gastrojejunal ülser, perforasyon
mevcut gastrojejunální vřed akutní
s perforací
akut gingivit akutní zánět dásně
akut hematojen osteomyelit akutní
hematogenní osteomyelitida
akut hemorajik gastrit akutní
hemorragická gastritida
akut hepatit A akutní hepatitida A
akut hepatit B akutní hepatitida B
akut hepatit B, delta ajansýz, hepatik
komalý akutní hepatitida B bez Delta
agens s hepatálním kómatem
akut hepatit B, delta ajansýz, hepatik
komasýz akutní hepatitida B bez Delta
agens a bez hepatálnho kómatu
akut hepatit B, delta ajaný (koenfeksiyon) ile birlikte, hepatik komalý
akutní hepatitida B s Delta agens
(koinfekce) a s hepatálním kómatem
akut hepatit B, delta ajaný (koenfeksiyon) ile birlikte, hepatik
komasýz akutní hepatitida B s Delta
agens bez s hepatálního kómatu
akut hepatit C akutní hepatitida C
akut hepatit E akutní hepatitida E
akut idiopatik perikardit, nonspesifik
akutní nespecifická idiopatická
perikarditida
akut iskemik kalp hastalýklarý diđer
akutní ischemické nemoci (choroby)
srdeční
akut iskemik kalp hastalýđý akutní
ischemická nemoc (choroba) srdeční

akut apandisit, yaygýn peritonit ile
akutní apendicitida s generalizovaným
zánětem pobřišnice
akut atopik konjonktivit akutní
konjunktivitida atopická
akut baskýn deluzyonal psikotik
bozukluklar akutní psychotické poruchy
převážně s bludy
akut batýn akutní břicho
akut baţlangýçlý vasküler bunama
vaskulární demence s akutním začátkem
akut böbrek yetmezlikleri akutní selhání
ledvin
akut böbrek yetmezliđi akutní selhání
ledvin
akut böbrek yetmezliđi, akut kortikal
nekroz ile birlikte akutní selhání ledvin
s akutní kortikální nekrózou
akut böbrek yetmezliđi, medüller nekroz
ile birlikte akutní selhání ledvin
s medulární nekrózou
akut böbrek yetmezliđi, tübüler nekroz
ile birlikte akutní selhání ledvin
s tubulární nekrózou
akut bronţiolit akutní zánět průdušinek
akut bronţit akutní zánět průdušek
akut delta (süper) enfeksiyonu, hepatit B
taţýyýcýsýnda akutní Delta- (super)
infekce nosiče hepatitidy B
akut deri deđiţiklikleri, ultraviyole
radyasyonuna bađlý specifické akutní
kožní změny způsobené ultrafialovým
zářením, akutní kožní změny způsobené
ultrafialovým zářením
akut diđer viral hepatitler akutní virová
hepatitida
akut dissemine demiyelinizasyon diđer
akutní roztroušená demyelinizace
akut dissemine demiyelinizasyon akutní
roztroušená demyelinizace
akut dissemine ensefalit akutní
diseminovaná encefalitida
akut doudenum ülseri, hemoraji mevcut
dvanáctníkový vřed akutní s krvácením
akut doudenum ülseri, hemoraji ve
perferasyon mevcut dvanáctníkový vřed
akutní s krvácením i s perforací
akut doudenum ülseri, hemoraji veya
perforasyon yok dvanáctníkový vřed
akutní bez krvácení nebo perforace
akut doudenum ülseri, perforasyon
mevcut dvanáctníkový vřed akutní
s perforací
akut endokardit akutní endokarditida
akut epiglottit akutní epiglotitida
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