Bất thường về hồng cầu Abnormality červených krvinek
Bất thường về màu và sợi tóc Trichorrhexis
nodosa
Bất thường về thở Dušnost
Bệnh Alzheimer Alzheimerova nemoc
s časným začátkem
Bệnh bạch cầu có loại tế bào không xác
định Akutní leukémie neurčeného buněčného typu
Bệnh bạch cầu dạng lymphô Akutní lymfoblastická leukémie
Bệnh bạch cầu đơn nhân Akutní monocytární leukémie
Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định
Akutní erytrémie a erytroleukémie
Bệnh bạch cầu tủy Akutní myeloidní leukémie
Bệnh bên trong khớp gối Cystický meniskus
Bệnh béo phì Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
Bệnh bụi phổi của công nhân than Pneumokonióza uhlokopů
Bệnh bụi phổi do amian va sợi khoáng
khác Pneumokonióza způsobená azbestem
a minerálními vlákny
Bệnh bụi phổi do bụi silic Pneumokonióza
způsobená prachem mastku (talku)
Bệnh bụi phổi do bụi vô cơ khác Aluminóza (plic)
Bệnh bụi phổi kết hợp với lao Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
Bệnh bụi phổi không xác định Neurčená
pneumokonióza
Bệnh các dây thần kinh sọ khác Poruchy
čichového nervu
Bệnh cái ghẻ svrab
Bệnh cơ khác Myopatie způsobená léčivy
Bệnh cơ tiên phát Svalová dystrofie
Bệnh cơ tim Dilatovaná kardiomyopatie
Bệnh cơ tim trong các bệnh phân loại nơi
khác Kardiomyopatie při infekčních
a parazitárních nemocech
Bệnh Crohn (viêm ruột từng vùng) Crohnova nemoc tenkého střeva
Bệnh của cột sống khác, không phân loại
nơi khác Cervikokraniální syndrom
Bệnh của củng mạc Skleritida
Bệnh của dịch kính Výhřez sklivce
Bệnh của dịch kính và nhãn cầu trong các
bệnh phân loại nơi khác Krvácení do
sklivce
Bệnh của hệ thần kinh tự động Idiopatická
periferní autonomní neuropatie
Bệnh của hốc mắt Akutní zánět očnice

áp xe phổi và trung thất Gangréna
a nekróza plic
áp xe quanh amiđan Peritonzilární hlíza
abscessus peritonsillaris
áp xe và u hạt của não và tuỷ sông trong
bệnh phân loại nơi khác Nitroleb.a nitropáteř.hlíza a granulom-intrakran.a intraspin.absces a granulom při nem.ZJ
áp xe và u hạt trong sọ và trong tuỷ sống
Intrakraniální absces a granulom
áp xe vùng hậu môn-trực tràng Absces řiti
áp xeda, nhọt, nhọt cụm Kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje
Ba nhiễm sắc thể và một phần ba nhiễm
sắc thể khác của nhiễm sắc thể thường,
không được phân loại nơi khác Úplná
chromosomální trisomie, meiotická nondisjunkce
Bạch biến Vitiligo
Bạch hầu Záškrt hltanu
Bại liệt cấp Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací (s očkovací látkou)
Bại não trẻ em Spastická mozková obrna
Ban và phát ban không đặc hiệu khác Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce
Ban xuất huyết và các tình trạng xuất
huyết khác Alergická purpura
Bao quy đầu rộng, hẹp nghẹt quy đầu Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza
Bất sản đơn thuần dòng hồng cầu mắc
phải (giảm nguyên hồng cầu) Chronická
získaná čistá aplasie červených krvinek
Bất thường của nhịp tim Tachykardie
Bất thường khác của trứng Zaniklé vejce
a nehydatidózní mola
Bất thường khác về protein huyết tương
Abnormalita albuminu
Bất thường nhiễm sắc thể giới tính khác,
kiểu hifnh nam, không được Klinefelterův syndrom, karyotyp,XXY
Bất thường nhiễm sắc thể giới tính khác,
kiểu hình nữ, không được Karyotyp,XXX
Bất thường nhiễm sắc thể khác, không
được phân loại nơi khác Mozaika,XX/,XY
Bất thường số đo huyết áp, không có chẩn
đoán Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez
diagnóza hypertenze
Bất thường về bạch cầu, chưa được phân
loại ở nơi khác Abnormality bílých krvinek
Bất thường về dáng đi và di chuyển Ataktická chůze
Bất thường về động lực chuyển dạ ( Cơn
co quá mạnh ) Primárně slabá děložní činnost
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Bệnh của kết mạc trong các bệnh phân
loại nơi khác Infekce spojivky filariemi
(B.Bệnh của lệ bộ Dakryoadenitida
Bệnh của lệ bộ và hốc mắt trong các bệnh
phân loại nơi khác Onemocnění slzného
ústrojí
Bệnh của mao mạch Dědičná hemoragická
teleangiektazie
Bệnh của mí mắt trong các bệnh phân loại
nơi khác Parazitární postižení očního víčka
při nemocech zařazemých jinde
Bệnh của mống mắt và thể mi trong các
bệnh phân loại nơi khác Iridocyklitida
Bệnh của nhãn cầu Hnisavá endoftalmitida
endophtalmitida purulenta
Bệnh của nhiều van Postižení obou chlopní
dvojcípé a aortální
Bệnh của tai ngoài trong các bệnh phân
loại nơi khác Otitida externa při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Bệnh của tuyến Bartholin Cysta Bartholiniho žlázy
Bệnh củng mạc, giác mạc trong các bệnh
phân loại nơi khác Skleritida
a episkleritida
Bệnh dại Vzteklina lesní
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin S komatem
Bệnh đái tháo đường liên quan đến suy
dinh dưỡng S komatem
Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insulin
S komatem
Bệnh đái tháo đường xác định khác
S komatem
Bệnh dây thần kinh di truyền và tự phát
Dědičná motorická a senzorická neuropatie
Bệnh dây thần kinh mặt (VII) Bellova obrna
Bệnh dây thần kinh ngoại biên khác nemoci periferní nervové soustavy
Bệnh dây thần kinh tam thoa (V) Neuralgie
trojklanného nervu
Bệnh dây thanh âm và thanh quản, không
phân loại nơi khác Obrna hlasivek
a hrtanu
Bệnh đĩa đệm đốt sống cổ Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií
Bệnh điều hòa di truyền Vrozená neprogresivní ataxie
Bệnh dòi Kožní myióza
Bệnh đơn nhân nhiễm trùng Mononukleóza způsobená herpetickým gamma virem
Bệnh động mạch, tiểu động mạch và mao
mạch trong các bệnh phân loại Aneurysma aorty

Bệnh đường dẫn khí do các bụi hữu cơ đặc
biệt khác Bysinóza
Bệnh đường ruột do ký sinh trùng đơn bào
khác Balantidióza
Bệnh gai đen Acanthosis nigricans
Bệnh gan do rượu Alkoholické ztučnění jater
Bệnh gan khác Ztučnění (steatóza) jater
Bệnh gan nhiễm độc Toxická nemoc jater
s cholestázou
Bệnh gân-dây chằng ở chi dưới, không kể
bàn chân Tendinitida glutealis
Bệnh hắc võng mạc trong các bệnh phân
loại nơi khác Chorioretinální záněty
Bệnh hệ thần kinh sau thủ thuật, không
phân loại nơi khác Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
Bệnh hệ thống khác của mô liên kết [Sjögrenův] suchý syndrom
Bệnh HIV dẫn đến bệnh khác Syndrom
akutní infekce HIV
Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và
ký sinh trùng Onemocnění HIV projevující se mykobakteriálními infekcemi
Bệnh HIV dẫn đến bệnh xác định khác
Onemocnění HIV projevující se encefalopatií
Bệnh HIV gây u ác tính Onemocnění HIV
s projevy Kaposiho sarkomu
Bệnh HIV không xác định Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience
[HIV]
Bệnh hô hấp do các tác nhân bên ngoài
khác Akutní plicní projevy způsobené zářením
Bệnh hô hấp do hít phải các hoá chất, khí,
khói và chất bay hơi Bronchitida
a pneumonitida způsobená chemikáliemi,
plyny, dýmy a parami
Bệnh hô hấp mạn tính có nguồn gốc trong
giai đoạn chu sinh Wilsonův-Mikityho
syndrom
Bệnh Hodgkin Lymfocytární převaha predominance
Bệnh hồng cầu liềm Srpkovitá anémie
s krizí
Bệnh hột xoài Lymphogranuloma venereum
(chlamydiový)
Bệnh Huntington Huntingtonova nemoc
Bệnh Chagas Akutní Chagasova nemoc
s postižením srdce (I., I.)
Bệnh chảy máu của thai và trẻ sơ sinh
Hemoragická nemoc u plodu
a novorozence
Bệnh khác của dạ dày và tá tràng Akutní
dilatace (rozšíření) žaludku
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